
Закон України "Про загальну середню 

освіту" 

№651-XIV, із змінами вiд 4 червня 2008 р. 

Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку 

системи загальної середньої освіти, що сприяє вільному розвитку людської особистості, 

формує цінності правового демократичного суспільства в Україні. 

 Розділ 1. Загальні положення 

 Розділ 2. Загальноосвітні та інші навчальні заклади системи загальної середньої 

освіти 

 Розділ 3. Організація навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних 

закладах 

 Розділ 4. Учасники навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних 

закладах 

 Розділ 5. Державний стандарт загальної середньої освіти 

 Розділ 6. Управління системою загальної середньої освіти 

 Розділ 7. Науково-методичне забезпечення системи загальної середньої освіти 

 Розділ 8. Фінансово-господарська діяльність, матеріально-технічна база 

загальноосвітніх навчальних закладів 

 Розділ 9. Міжнародне співробітництво 

 Розділ 10. Відповідальність у сфері загальної середньої освіти 

 Розділ 11. Прикінцеві положення 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У 
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

Стаття 12. 

Термін навчання 

1. Термін навчання для здобуття повної загальної середньої освіти у загальноосвітніх 

навчальних закладах I-III ступенів становить 12 років: 

 у загальноосвітніх навчальних закладах I ступеня - 4 роки; 

 у загальноосвітніх навчальних закладах II ступеня - 5 років; 

 у загальноосвітніх навчальних закладах III ступеня - 3 роки. 

2. Термін навчання у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей, які потребують 

корекції фізичного та (або) розумового розвитку, встановлюється Кабінетом Міністрів 

України. 

3. У професійно-технічних та вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації термін 

здобуття повної загальної середньої освіти встановлюється Міністерством освіти України. 
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Стаття 13. 

Форми навчання 

Навчально-виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється за 

груповою та індивідуальною формами навчання, положення про які затверджує 

Міністерство освіти України. 

Бажаючим надається право і створюються умови для прискореного закінчення школи, 

складання іспитів екстерном. 

Стаття 14. 

Наповнюваність класів загальноосвітніх навчальних закладів 

1. Наповнюваність класів загальноосвітніх навчальних закладів не повинна перевищувати 

30 учнів. 

2. У загальноосвітніх навчальних закладах, розташованих у селах, селищах, кількість 

учнів у класах визначається демографічною ситуацією, але повинна становити не менше 

п'яти осіб. При меншій кількості учнів у класі заняття проводяться за індивідуальною 

формою навчання. 

3. Порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів встановлюється 

Міністерством освіти України за погодженням з Міністерством фінансів України. 

4. Для спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) кількість учнів у класі 

визначається Міністерством освіти України за погодженням із Міністерством охорони 

здоров'я України і Міністерством фінансів України. 

5. Кількість учнів у групах продовженого дня та вихованців у групах загальноосвітніх 

навчальних закладів усіх типів визначається Міністерством освіти України за 

погодженням з Міністерством фінансів України. 

Стаття 15. 

Навчальні плани та навантаження учнів 

1. Базовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів (далі - Базовий 

навчальний план) визначає структуру та зміст загальної середньої освіти через інваріантну 

і варіативну складові, які встановлюють погодинне та змістове співвідношення між 

освітніми галузями (циклами навчальних предметів), гранично допустиме навчальне 

навантаження учнів та загальнорічну кількість навчальних годин. Інваріантна складова 

змісту загальної середньої освіти формується на державному рівні, є єдиною для всіх 

закладів загальної середньої освіти, визначається через освітні галузі Базового 

навчального плану. Варіативна складова змісту загальної середньої освіти формується 

загальноосвітнім навчальним закладом з урахуванням особливостей регіону та 

індивідуальних освітніх запитів учнів (вихованців). Базовий навчальний план для 

загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм 

власності затверджується Кабінетом Міністрів України. 

2. На основі Базового навчального плану Міністерство освіти України затверджує типові 

навчальні плани для загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від 

підпорядкування, типів і форм власності. У типових навчальних планах освітні галузі 



реалізуються в навчальні предмети та курси інваріантної та варіативної складових змісту 

загальної середньої освіти. 

Типові навчальні плани встановлюють сумарне гранично допустиме навчальне 

навантаження учнів. Воно становить таку кількість навчальних годин на рік: 

 1-2 класи - 700 годин; 

 3-4 класи - 790 годин; 

 5 клас - 860 годин; 

 6-7 класи - 890 годин; 

 8-9 класи - 950 годин; 

 10-12 класи - 1030 годин. 

3. На основі типових навчальних планів загальноосвітнім навчальним закладом 

складається робочий навчальний план з конкретизацією варіативної складової і 

визначенням профілю навчання. 

Робочі навчальні плани державних і комунальних загальноосвітніх навчальних закладів 

затверджуються відповідним органом управління освітою. Робочі навчальні плани 

приватних загальноосвітніх навчальних закладів погоджуються з відповідними органами 

управління освітою. 

Робочі навчальні плани професійно-технічних і вищих навчальних закладів I-II рівнів 

акредитації, в частині здобуття повної загальної середньої освіти, розробляються на основі 

типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів та погоджуються з 

Міністерством освіти України. 

Експериментальні робочі навчальні плани складаються, з урахуванням типових 

навчальних планів, загальноосвітніми навчальними закладами, що мають статус 

експериментальних. 

Запровадження експериментальних робочих навчальних планів, нових освітніх програм, 

педагогічних новацій і технологій можливе лише за рішенням Міністерства освіти 

України. 

Стаття 16. 

Навчальний рік та режим роботи загальноосвітнього навчального 

закладу 

1. Навчальний рік у загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від підпорядкування, 

типів і форм власності розпочинається у День знань - 1 вересня і закінчується не пізніше 1 

липня наступного року. 

2. Тривалість навчального року в загальноосвітніх навчальних закладах I ступеня не може 

бути меншою 175 робочих днів, а в загальноосвітніх навчальних закладах II-III ступенів - 

190 робочих днів, без урахування часу на складання перевідних та випускних іспитів, 

тривалість яких не може перевищувати трьох тижнів. 

3. Структура навчального року (за чвертями, півріччями, семестрами) та тривалість 

навчального тижня встановлюються загальноосвітнім навчальним закладом у межах часу, 

передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з відповідним органом 

управління освітою. 



4. Режим роботи загальноосвітнього навчального закладу визначається ним на основі 

нормативно-правових актів та за погодженням з відповідним органом державної 

санітарно-епідеміологічної служби. 

5. Тривалість уроків у загальноосвітніх навчальних закладах становить: у перших класах - 

35 хвилин, у других - четвертих класах - 40 хвилин, у п'ятих - дванадцятих класах - 45 

хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами 

управління освітою та органами державної санітарно-епідеміологічної служби. 

Різниця в часі навчальних годин перших - четвертих класів обов'язково обліковується і 

компенсується проведенням додаткових, індивідуальних занять та консультацій з учнями. 

6. Тривалість канікул у загальноосвітніх навчальних закладах протягом навчального року 

не може бути меншою 30 календарних днів. 

Стаття 17. 

Виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах 

1. Виховання учнів (вихованців) у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється в 

процесі урочної, позаурочної та позашкільної роботи з ними. 

Цілі виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах визначаються на основі 

принципів, закладених у Конституції України, законах та інших нормативно-правових 

актах України. 

2. У загальноосвітніх навчальних закладах забороняється утворення і діяльність 

організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих 

формувань. 

3. Примусове залучення учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів до 

вступу в будь-які об'єднання громадян, релігійні організації і воєнізовані формування 

забороняється. 

Стаття 18. 

Зарахування учнів 

1. Місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування закріплюють за 

загальноосвітніми навчальними закладами відповідні території обслуговування і до 

початку навчального року обліковують учнів, які мають їх відвідувати. 

2. Зарахування учнів до загальноосвітнього навчального закладу проводиться наказом 

директора, що видається на підставі заяви, за наявності медичної довідки встановленого 

зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу). 

3. Зарахування учнів до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-

інтернатів) проводиться у порядку, встановленому Міністерством освіти України. 

4. Зарахування учнів до загальноосвітньої санаторної школи (школи-інтернату) 

проводиться у порядку, встановленому Міністерством освіти України та Міністерством 

охорони здоров'я України. 



5. Направлення учнів (вихованців) до шкіл соціальної реабілітації та дострокове 

звільнення їх із цих навчальних закладів здійснюються за рішенням суду. 

6. Зарахування та добір дітей для навчання у спеціальних загальноосвітніх школах 

(школах-інтернатах), їх переведення з одного типу таких навчальних закладів до іншого 

проводиться за висновком відповідних психолого-медико-педагогічних консультацій у 

порядку, встановленому Міністерством освіти України. 

 


	art_12
	art_13
	art_14
	art_15
	art_16
	art_17
	art_18

