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Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Основні терміни та їх

визначення

1. Для цілей цього Закону наведені

терміни вживаються в такому значенні:



7) модельна навчальна програма - документ, що визначає

орієнтовну послідовність досягнення очікуваних результатів

навчання учнів, зміст навчального предмета (інтегрованого

курсу) та види навчальної діяльності учнів, рекомендований

для використання в освітньому процесі в порядку,

визначеному законодавством;

8) навчальна програма - документ, що визначає

послідовність досягнення результатів навчання учнів з

навчального предмета (інтегрованого курсу), опис його змісту

та видів навчальної діяльності учнів із зазначенням

орієнтовної кількості годин, необхідних на їх провадження, та

затверджується педагогічною радою закладу освіти;



освітня програма закладу освіти - документ, що містить комплекс 

освітніх компонентів, спланованих та організованих закладом освіти 

для досягнення учнями визначених цією програмою очікуваних 

результатів навчання, який розробляється і затверджується 

відповідно до цього Закону; 

типова освітня програма - документ, що містить комплекс освітніх 

компонентів, які забезпечують досягнення учнями результатів 

навчання, визначених державним стандартом (стандартом

спеціалізованої освіти) для відповідного рівня повної загальної 

середньої освіти, що затверджується центральним органом 

виконавчої влади у сфері освіти і науки (для закладів 

спеціалізованої освіти - центральними органами виконавчої влади, 

до сфери управління яких належать відповідні заклади 

спеціалізованої освіти);



типовий навчальний план – складник типової освітньої 

програми, що визначає загальний обсяг навчального 

навантаження на відповідному рівні (циклі) повної 

загальної середньої освіти (в навчальних годинах), його 

рекомендований розподіл за роками навчання між 

навчальними предметами (інтегрованими курсами), 

обов’язковими для вивчення, послідовність їх вивчення, 

а також кількість годин на вивчення вибіркових освітніх 

компонентів, зокрема, навчальних предметів, курсів, 

інтегрованих курсів



Стаття 4. Рівні, строки та форми здобуття повної загальної

середньої освіти

1. Повна загальна середня освіта здобувається на таких рівнях:

початкова освіта - перший рівень повної загальної середньої

освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів

навчання, визначених державним стандартом початкової освіти;

базова середня освіта - другий рівень повної загальної середньої

освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів

навчання, визначених державним стандартом базової середньої

освіти;

профільна середня освіта - третій рівень повної загальної

середньої освіти, що передбачає виконання учнем вимог до

результатів навчання, визначених державним стандартом

профільної середньої освіти.



2. У закладах освіти:

початкова освіта здобувається протягом чотирьох років;

базова середня освіта здобувається протягом п’яти років;

профільна середня освіта здобувається протягом трьох років.

3. Повна загальна середня освіта може здобуватися за очною

(денною), дистанційною, мережевою, екстернатною, сімейною

(домашньою) формами чи формою педагогічного патронажу, а

також за очною (вечірньою), заочною формами (на рівнях базової

та профільної середньої освіти). Профільна середня освіта

професійного спрямування може здобуватися за дуальною

формою здобуття освіти.



Розділ ІІ

ДОСТУПНІСТЬ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

4. Здобуття профільної середньої освіти гарантується

за академічним або професійним спрямуванням.

Здобуття профільної середньої освіти за будь-яким

спрямуванням не обмежує право особи на його зміну,

а також на здобуття освіти на інших рівнях освіти.



Стаття 9. Забезпечення рівного доступу до здобуття повної

загальної середньої освіти

1. Рівний доступ до здобуття повної загальної середньої освіти

забезпечується шляхом:

визначення правил зарахування до закладів освіти;

зарахування до початкової школи та гімназії без проведення

конкурсу, крім випадків, визначених законодавством;

територіальної доступності повної загальної середньої освіти;

фінансування закладів освіти за рахунок коштів державного та

місцевих бюджетів в обсязі, достатньому для виконання

державних стандартів та ліцензійних умов;

дотримання вимог законодавства щодо доступності закладів

освіти для осіб з особливими освітніми потребами;



Зарахування дітей до державних, комунальних закладів освіти

для здобуття базової середньої освіти може здійснюватися на

конкурсних засадах, якщо це не порушує право учнів, які

здобули початкову освіту в цьому закладі освіти, на

продовження навчання в ньому та за умови, що кількість

поданих заяв про зарахування перевищує загальну кількість

вільних місць у відповідних класах.

Зарахування дітей до державних, комунальних і корпоративних

закладів освіти для здобуття профільної середньої освіти

(академічного або професійного спрямування) відбувається на

конкурсних засадах. Конкурс може не проводитися, якщо

кількість поданих заяв про зарахування не перевищує загальної

кількості вільних місць у відповідних класах.



Розділ ІІІ

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Стаття 10. Організація освітнього процесу

Освітній процес організовується за такими циклами:

перший цикл початкової освіти - адаптаційно-ігровий (1-2 роки

навчання);

другий цикл початкової освіти - основний (3-4 роки навчання);

перший цикл базової середньої освіти - адаптаційний (5-6 роки

навчання);

другий цикл базової середньої освіти - базове предметне

навчання (7-9 роки навчання);

перший цикл профільної середньої освіти – профільно-

адаптаційний (10 рік навчання);

другий цикл профільної середньої освіти – профільний (11-12

роки навчання).



Структура і тривалість навчального року, навчального

тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними,

форми організації освітнього процесу визначаються

педагогічною радою закладу освіти у межах часу,

передбаченого освітньою програмою, відповідно до

обсягу навчального навантаження, встановленого

відповідним навчальним планом, та з урахуванням

вікових особливостей, фізичного, психічного та

інтелектуального розвитку дітей, особливостей регіону

тощо.



Заклад освіти розробляє та використовує в освітній діяльності

одну освітню програму на кожному рівні (циклі) повної загальної

середньої освіти або наскрізну освітню програму, розроблену для

декількох рівнів освіти.

Освітня програма закладу освіти схвалюється педагогічною

радою закладу освіти та затверджується його керівником. На

основі визначеного в освітній програмі закладу освіти

навчального плану педагогічна рада складає, а його керівник

затверджує річний навчальний план (один або декілька), в

якому конкретизується перелік навчальних предметів

(інтегрованих курсів), обов’язкових для вивчення, вибіркових (за

вибором учнів) освітніх компонентів, зокрема, навчальних

предметів, курсів, інтегрованих курсів, та кількість навчальних

годин на тиждень (та\або кількість годин на навчальний рік).



Кількість учнів у класі (наповнюваність класу) державного,

комунального закладу освіти не може становити менше 5 учнів

та більше:

24 учнів, які здобувають початкову освіту;

30 учнів, які здобувають базову чи профільну середню освіту.

З метою забезпечення належної якості вивчення окремих

навчальних предметів (інтегрованих курсів) клас державного,

комунального закладу освіти може ділитися не більш як на три

групи з кількістю учнів не менше восьми осіб.

Для вивчення навчальних предметів, курсів, інтегрованих

курсів, у тому числі вибіркових, можуть формуватися та

функціонувати міжкласні групи, що включатимуть учнів різних

класів одного або різних років навчання.



Стаття 14. Забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії

учня

1. Індивідуальна освітня траєкторія учня формується шляхом

визначення власних освітніх цілей, а також вибору суб’єктів

освітньої діяльності та запропонованих ними:

форм здобуття загальної середньої освіти;

навчальних планів та програм;

навчальних предметів (інтегрованих курсів), інших освітніх

компонентів, у тому числі вибіркових, і рівнів їх складності;

форм організації освітнього процесу, методів, засобів

навчання;

темпів засвоєння освітньої програми та\або послідовності

вивчення окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів).



Стаття 15. Виховний процес

1. Виховний процес є невід’ємною складовою освітнього процесу

у закладах освіти і має ґрунтуватися на загальнолюдських

цінностях, культурних цінностях Українського народу, цінностях

громадянського (вільного демократичного) суспільства,

принципах верховенства права, дотримання прав і свобод людини

і громадянина, принципах, визначених Законом України «Про

освіту»



За вибором закладу освіти оцінювання може здійснюватися за

власною шкалою оцінювання результатів навчання учнів або

за системою оцінювання, визначеною законодавством.

У разі запровадження закладом освіти власної шкали

оцінювання результатів навчання учнів ним мають бути

визначені правила переведення до системи оцінювання,

визначеної законодавством.

Кожен учень має пройти державну підсумкову атестацію за

кожний рівень повної загальної середньої освіти з державної

мови, математики та інших предметів, визначених

центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки,

крім випадків, визначених законодавством.



Стаття 18. Документи про освіту

1. Після завершення навчання за освітньою програмою відповідного

рівня повної загальної середньої освіти незалежно від форми її

здобуття та на підставі результатів річного оцінювання і державної

підсумкової атестації учні отримують такі документи про освіту:

свідоцтво про початкову освіту;

свідоцтво про базову середню освіту;

свідоцтво про повну загальну середню освіту.

Свідоцтва про початкову, базову середню та повну загальну середню

освіту або їх бланки виготовляються закладами освіти або їх

засновниками з присвоєнням їм відповідного реєстраційного номера

в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.



Розділ ІV

УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Стаття 19. Учасники освітнього процесу

1. Учасниками освітнього процесу в закладах освіти є:

учні; педагогічні працівники;

інші працівники закладу освіти; батьки учнів;

асистенти дітей (у разі їх допуску відповідно до вимог частини

сьомої статті 26 цього Закону).

Не можуть працювати в закладі освіти або залучатися до участі в

освітньому процесі (проведення навчальних занять, лекцій,

тренінгів, семінарів, майстер-класів, конкурсів, оцінювання

результатів навчання тощо) особи, які вчинили злочин проти

статевої свободи чи статевої недоторканості дитини або у

присутності дитини чи з використанням дитини.



Залучати учнів, які не досягли повноліття, до участі у

заходах, організованих громадськими об’єднаннями,

дозволяється виключно за згодою їхніх батьків.

Будь-яке примушування учнів до вступу до будь-яких

громадських об’єднань, воєнізованих формувань,

політичних партій (об’єднань), релігійних організацій

забороняється.

Учні мають право на отримання додаткових індивідуальних

та/або групових консультацій та/або занять з навчальних

предметів, з яких проводиться державна підсумкова

атестація на відповідному рівні повної загальної середньої

освіти, та з яких рівень досягнутих результатів навчання

менше середнього рівня результатів навчання учнів

відповідного року навчання у відповідному закладі освіти.



Педагогічні працівники

1. На посади педагогічних працівників приймаються особи, які

мають педагогічну освіту, вищу освіту та/або професійну

кваліфікацію, вільно володіють державною мовою (для громадян

України) або володіють державною мовою в обсязі, достатньому для

спілкування (для іноземців та осіб без громадянства), моральні

якості та фізичний і психічний стан здоров’я яких дозволяють

виконувати професійні обов’язки.

2. Педагогічні працівники мають права, визначені Законом України

«Про освіту», цим Законом, законодавством, колективним

договором, трудовим договором та/або установчими документами

закладу освіти. Педагогічні працівники державних і комунальних

закладів загальної середньої освіти, які досягли пенсійного віку

та яким виплачується пенсія за віком, працюють на основі

трудових договорів.



Особи, які не мають досвіду педагогічної діяльності та

приймаються на посаду педагогічного працівника, протягом

першого року роботи повинні пройти педагогічну інтернатуру.

Положення про педагогічну інтернатуру затверджується

центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Відповідно до рішення керівника закладу освіти педагогічному

працівникові за виконання обов’язків педагога-наставника

призначається доплата у граничному розмірі 20 відсотків його

посадового окладу (ставки заробітної плати) в межах фонду

оплати праці закладу освіти.



Педагогічна діяльність вчителя включає: діяльність у межах його

педагогічного навантаження, норма 18 навчальних годин на тиждень;

окремі види педагогічної діяльності, за які встановлюються доплати у

такому співвідношенні до тарифної ставки:

а) класне керівництво у 1-11 (12) класах - 20-25 відсотків;

б) перевірка навчальних робіт учнів - 10-20 відсотків;

в) завідування: майстернями, кабінетами інформатики - 15-20

відсотків; кімнатами зберігання зброї, стрілецькими тирами,

паспортизованими музеями – 10-15 відсотків; структурними

підрозділами закладів освіти – 25 відсотків;

навчальними (навчально-методичними) кабінетами, ресурсними

кімнатами, лабораторіями, спортивними залами чи майданчиками,



навчально-дослідними ділянками - 10-15 відсотків; бібліотекою

(медіатекою) або за бібліотечну роботу чи роботу з бібліотечним

фондом підручників – 5-15 відсотків; г) за роботу в інклюзивних

класах (групах) - 20 відсотків;

ґ) обслуговування комп’ютерної техніки - 10-15 відсотків;

д) проведення позакласної роботи з учнями – 10-40 відсотків;

За почесні, вчені, спортивні звання, наукові ступені педагогічним

працівникам встановлюються доплати в розмірі 15 - 30 відсотків

посадового окладу в порядку, визначеному законодавством.

За педагогічні звання та за роботу в спеціальних закладах освіти

(класах, групах) педагогічним працівникам у порядку, визначеному

законодавством, встановлюються підвищення посадового окладу

на 10 - 30 відсотків.



Права, обов’язки та відповідальність батьків учнів

1. Батьки учнів мають права та обов’язки у сфері загальної середньої 

освіти, передбачені цим Законом, Законом України “Про освіту” та 

іншими законами України.

Батьки учнів мають право бути присутніми на навчальних заняттях 

своїх дітей за попереднім погодженням з керівником закладу освіти.

На батьків учнів, а також керівників закладів освіти, які виконують 

обов’язки опікунів дитини у випадках, визначених законом, 

покладається відповідальність за здобуття ними повної загальної 

середньої освіти.



Громадське самоврядування в закладі освіти здійснюється на

принципах, визначених частиною восьмою статті 70 Закону

України “Про освіту”.

3. У закладі освіти можуть діяти:

органи самоврядування працівників закладу освіти;

органи учнівського самоврядування;

органи батьківського самоврядування.

Інші органи громадського самоврядування учасників освітнього

процесу можуть утворюватися і діяти відповідно до установчих

документів закладу освіти.

4. Повноваження, відповідальність, засади формування та

діяльності органів громадського самоврядування визначаються

цим Законом та установчими документами закладу освіти.



У діяльність будь-якого органу громадського самоврядування

закладу освіти не мають права втручатися представники іншого

органу громадського самоврядування цього закладу освіти.

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування

закладу освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу

освіти, які скликаються не менше одного разу на рік та формуються

з уповноважених представників усіх учасників освітнього процесу

(їх органів самоврядування - за наявності).Інформація про час і

місце проведення загальних зборів (конференції) колективу

закладу освіти розміщується в закладі освіти та оприлюднюється

на офіційному вебсайті закладу освіти не пізніше ніж за один

місяць до дня їх проведення.Загальні збори (конференція)

колективу закладу освіти щороку заслуховують звіт керівника

закладу освіти, оцінюють його діяльність і за результатами оцінки

можуть ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту.



Учнівське самоврядування

Органи учнівського самоврядування мають право:

брати участь в обговоренні питань удосконалення освітнього

процесу, науково-дослідної роботи, організації дозвілля,

оздоровлення, побуту та харчування; проводити за погодженням з

керівником закладу освіти організаційні, просвітницькі, наукові,

спортивні, оздоровчі та інші заходи та/або ініціювати їх проведення

перед керівництвом закладу освіти; брати участь у заходах із

забезпечення якості освіти відповідно до процедур внутрішньої

системи забезпечення якості освіти; захищати права та інтереси

учнів, які здобувають освіту у цьому закладі освіти; вносити

пропозиції та/або брати участь у розробленні та/або обговоренні

плану роботи закладу освіти, змісту освітніх і навчальних програм;

через своїх представників брати участь у засіданнях педагогічної

ради з усіх питань, що стосуються організації та реалізації освітнього

процесу.



Вищим органом громадського самоврядування працівників закладу

освіти є загальні збори трудового колективу закладу освіти.

Порядок та періодичність скликання (не менш як один раз на рік),

порядок прийняття рішень, чисельність, склад загальних зборів

трудового колективу, інші питання діяльності, що не врегульовані

законодавством, визначаються статутом і колективним договором.

2. Загальні збори трудового колективу:

розглядають та схвалюють проект колективного договору;

затверджують правила внутрішнього трудового розпорядку;

визначають порядок обрання, чисельність, склад і строк

повноважень комісії з трудових спорів;

обирають комісію з трудових спорів.

Загальні збори трудового колективу можуть утворювати комісію з

питань охорони праці та здійснювати інші повноваження, визначені

законодавством.3.Рішення загальних зборів трудового колективу,

прийняті у межах їх повноважень, є обов’язковими до виконання.



У закладах освіти та їх структурних підрозділах може діяти

батьківське самоврядування. Батьківське самоврядування

здійснюється батьками учнів як безпосередньо, так і через

органи батьківського самоврядування, з метою захисту прав та

інтересів учнів, організації їх дозвілля та оздоровлення,

громадського нагляду (контролю) в межах повноважень,

визначених цим Законом та статутом закладу освіти.

Рішення органу батьківського самоврядування з питань

організації освітнього процесу та/або діяльності закладу

освіти можуть бути реалізовані виключно за рішенням

керівника закладу освіти, якщо таке рішення не суперечить

законодавству.



Розділ V

ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ

ОСВІТИ ТА УПРАВЛІННЯ НИМ

Стаття 31. Заклад загальної середньої освіти

1. Юридична особа має статус закладу загальної середньої освіти,

якщо основним видом її діяльності є освітня діяльність, що

здійснюється на одному чи декількох рівнях повної загальної

середньої освіти.

2. Заклад загальної середньої освіти залежно від засновника може

бути:

державним;

комунальним;

приватним;

корпоративним.



У складі закладів загальної середньої освіти можуть

функціонувати такі внутрішні структурні підрозділи:

дошкільний підрозділ (у складі початкової школи або гімназії);

позашкільний підрозділ;
пансіон (у складі ліцеїв, спеціальних закладів загальної

середньої освіти та закладів спеціалізованої освіти);

інші внутрішні структурні підрозділи.

Заклад загальної середньої освіти може мати у своєму складі

філію (філії).

Структурний підрозділ діє відповідно до установчих

документів закладу загальної середньої освіти та на підставі

положення про нього, затвердженого керівником закладу

загальної середньої освіти.



Розвиток мережі комунальних початкових шкіл, гімназій

забезпечують районні, міські, сільські, селищні ради.

Розвиток мережі комунальних ліцеїв планують та

забезпечують Верховна Рада Автономної Республіки Крим,

обласні та міські ради (міст з населенням більше 50 тисяч).

Рішення про утворення комунальних початкових шкіл, гімназій

як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи

перепрофілювання (зміну типу) приймають районні, міські,

сільські, селищні ради.

Рішення про утворення комунальних ліцеїв як окремих

юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи

перепрофілювання (зміну типу) приймають Верховна Рада

Автономної Республіки Крим, обласні, міські ради (міст з

населенням більше 50 тисяч).



Ліцеї можуть бути утворені та здійснювати освітню

діяльність за умови дотримання вимог цього Закону,

ліцензійних умов та положення про ліцей, затвердженого

Кабінетом Міністрів України.

Для започаткування та провадження освітньої

діяльності комунального ліцею у його складі має бути

створено та функціонувати не менше чотирьох 10

класів.



Реорганізація і ліквідація закладів загальної

середньої освіти у сільській місцевості

допускаються лише після громадського

обговорення проекту відповідного рішення

засновника.

3. Заклади загальної середньої освіти можуть бути

передані засновниками у комунальну чи державну

власність відповідно до законодавства.



Здобуття повної загальної середньої освіти на певному рівні

забезпечують: початкова школа, що забезпечує здобуття початкової

освіти; гімназія, що забезпечує здобуття базової середньої освіти;

ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти.

Початкова школа функціонує як окрема юридична особа або як

структурний підрозділ гімназії. Гімназія та ліцей функціонують як

окремі юридичні особи. Як виняток, за рішенням засновника ліцей

може також забезпечувати здобуття базової середньої освіти.

Заклад загальної середньої освіти, що здійснює освітню діяльність на

декількох рівнях загальної середньої освіти, має тип закладу вищого

рівня, на якому провадиться освітня діяльність.Приватні та

корпоративні заклади освіти, а також заклади загальної середньої

освіти, особливості освітньої діяльності яких визначені

міжнародними договорами України, можуть здійснювати освітню

діяльність одночасно на всіх рівнях повної загальної середньої

освіти.



У системі спеціалізованої освіти здобуття повної загальної

середньої освіти забезпечують заклади спеціалізованої освіти:

мистецький ліцей;

спортивний ліцей;

військовий;

науковий ліцей;

професійний коледж (коледж) спортивного профілю;

мистецький коледж;

інші заклади спеціалізованої освіти, визначені законодавством



Система управління закладом загальної середньої освіти

1. Управління закладом загальної середньої освіти здійснюють:

засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган;

керівник закладу освіти;

педагогічна рада;

вищий колегіальний орган громадського самоврядування закладу

освіти.

2. Органи громадського самоврядування та піклувальна рада

мають право брати участь в управлінні закладом загальної

середньої освіти у порядку та межах, визначених Законом України

“Про освіту”, цим Законом та установчими документами закладу

освіти.



Керівник закладу загальної середньої освіти

1. Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа,

яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має

вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або

науково-педагогічної роботи не менше трьох років (крім керівників

приватних, корпоративних закладів освіти), організаторські

здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не

перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла

конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до

цього Закону.

2. Керівник закладу загальної середньої освіти (крім приватного

закладу) зобов’язаний протягом першого року після призначення

на посаду пройти курс підвищення кваліфікації з управлінської

діяльності обсягом не менше 90 навчальних годин.



Керівник державного, комунального закладу загальної

середньої освіти обирається на посаду за результатами

конкурсу, що проводиться відповідно до вимог цього Закону та

положення про конкурс, затвердженого засновником або

уповноваженим ним органом (посадовою особою).

Керівник приватного, корпоративного закладу загальної

середньої освіти обирається та призначається на посаду

засновником (засновниками) відповідно до установчих

документів закладу освіти.

Засновник зобов’язаний забезпечити відеофіксацію та (за

можливості) відеотрансляцію конкурсного відбору з

подальшим оприлюдненням на своєму офіційному вебсайті

відеозапису протягом одного робочого дня з дня його

проведення.



Розділ VI

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПОВНОЇ

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Внутрішня система забезпечення якості освіти

формується закладом освіти та має, зокрема,

включати механізми забезпечення академічної

доброчесності, порядок виявлення та встановлення

фактів порушення академічної доброчесності, види

академічної відповідальності педагогічних працівників

та учнів за конкретні порушення академічної

доброчесності.



Порушеннями академічної доброчесності у системі загальної

середньої освіти є академічний плагіат, фабрикація,

фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне

оцінювання, що визначені Законом України “Про освіту”, а також

такі форми обману, як:

надання педагогічними працівниками та іншими особами допомоги

учням під час проходження ними підсумкового оцінювання

(семестрового та річного), державної підсумкової атестації,

зовнішнього незалежного оцінювання, не передбаченої умовами

та/або процедурами їх проходження;

використання учнем під час контрольних заходів непередбачених

допоміжних матеріалів та/або технічних засобів;

проходження процедури оцінювання результатів навчання замість

інших осіб; необ’єктивне оцінювання компетентностей

педагогічних працівників під час атестації чи сертифікації



Державні стандарти розробляються центральним органом 

виконавчої влади у сфері освіти і науки та затверджуються

Кабінетом Міністрів України і переглядаються не менше

одного разу на 12 років. 

Інституційний аудит у плановому порядку проводиться 

центральним органом виконавчої влади із забезпечення

якості освіти та його територіальними органами не більше

одного разу на 10 років.



Право на проходження сертифікації мають педагогічні

працівники, які працюють не менше двох років у закладах

освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої

освіти, та мають педагогічне навантаження.

5. Педагогічний працівник має право на проходження

сертифікації безоплатно один раз на три роки. Педагогічний

працівник, який не отримав сертифіката, має право на

повторне проходження сертифікації не раніше ніж через рік.

6. Педагогічні працівники, які отримали сертифікат:

отримують щомісячну доплату в розмірі 20 відсотків посадового

окладу (ставки заробітної плати) пропорційно до обсягу

педагогічного навантаження протягом строку дії сертифіката



Громадська акредитація закладу загальної середньої освіти

проводиться за ініціативою його керівника відповідно до

вимог Закону України “Про освіту” за рахунок коштів

засновника, інших джерел, не заборонених законодавством,

та з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

2. Громадська акредитація здійснюється юридичними

особами, акредитованими у порядку, затвердженому

центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і

науки, з урахуванням вимог до проведення інституційного

аудиту закладів загальної середньої освіти.

3. Успішні результати громадської акредитації закладу

загальної середньої освіти засвідчуються сертифікатом, що

є чинним протягом п’яти років.



Заклади загальної середньої освіти, що мають чинний

сертифікат про громадську акредитацію закладу освіти,

вважаються такими, що пройшли інституційний аудит у

плановому порядку.

Інформація про проведення та результати громадської

акредитації закладу загальної середньої освіти

оприлюднюється на вебсайті закладу освіти та/або його

засновника протягом 10 днів з дня видачі сертифіката і

надсилається до центрального органу виконавчої влади

із забезпечення якості освіти.



Загальна кількість академічних годин для підвищення

кваліфікації педагогічного працівника протягом п’яти

років, яка оплачується за рахунок коштів державного та

місцевих бюджетів, не може бути меншою за 150 годин,

з яких не менше 10 відсотків загальної кількості годин

обов’язково повинні бути спрямовані на вдосконалення

знань, вмінь і практичних навичок у частині роботи з

учнями з особливими освітніми потребами.

З метою забезпечення професійного розвитку

педагогічних працівників у системі загальної середньої

освіти функціонують центри професійного розвитку

педагогічних працівників.



Навчальна програма гуртків, секцій, інших творчих

об’єднань тощо, а також спеціалізованих закладів

позашкільної освіти (з навчальних дисциплін

(предметів), видів спорту тощо) розробляється

закладами позашкільної освіти, іншими суб’єктами

освітньої діяльності та затверджується (схвалюється) у

порядку, визначеному законодавством»



Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні ради, 

Київська та Севастопольська міські ради:

відповідають за реалізацію державної політики у сфері освіти та 

забезпечення якості освіти на відповідній території, забезпечення 

доступності повної загальної середньої освіти та професійної 

(професійно-технічної) освіти;

планують та забезпечують розвиток мережі закладів профільної 

середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної 

освіти, закладів спеціалізованої освіти, спеціальних закладів 

освіти, науково-методичних та навчально-методичних установ.


