Закон України
Закон України № 2145-VІІІ "Про освіту»,
прийнятий Верховною Радою України
5 вересня 2017 року,
регулює суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації
конституційного права людини на освіту, прав та обов’язків фізичних
і юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього права, а також
визначає компетенцію державних органів та органів місцевого
самоврядування у сфері освіти.
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Закон України “Про освіту”
Конституція
України

Концепція
розвитку освіти
України
на період
2015-2025років

Концепція
середньої
школи
НАПН України

Оновлення
змісту
і структури
освіти
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Закон України “Про освіту”
ГАРАНТУЄ:
 кожному право на якісну та доступну освіту;
 рівні умови доступу до освіти;
 реалізацію права особи на отримання освіти на різних її рівнях,
у різних формах і різних видах;
 право на доступ до публічних освітніх, наукових та інформаційних
ресурсів;
 безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійної
(професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти
відповідно до стандартів освіти;
 безоплатне забезпечення підручниками (у т.ч. електронними),
посібниками всіх здобувачів повної загальної середньої освіти та
педагогічних працівників у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України.
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Закон України “Про освіту”
Держава гарантує кожному громадянинові України
право на здобуття формальної освіти на всіх рівнях
(дошкільної,
загальної
середньої,
професійної
(професійно-технічної), фахової передвищої та вищої), а
також
позашкільної
та
післядипломної
освіти
державною мовою в державних і комунальних
закладах освіти (стаття 7).
Особам, які належать до національних меншин
України, гарантується право на навчання в
комунальних закладах освіти для здобуття дошкільної
та початкової освіти, поряд із державною мовою,
мовою відповідної національної меншини.
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ФОРМУЛА НОВОЇ ШКОЛИ
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ВИДИ ОСВІТИ (ст. 8)
ФОРМАЛЬНА ОСВІТА

• освіта, яка здобувається за освітніми програмами
відповідно до визначених законодавством рівнів
освіти, галузей знань, спеціальностей (професій).

НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА

• освіта, яка здобувається, як правило, за освітніми
програмами та не передбачає присудження визнаних
державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може
завершуватися присвоєнням професійних кваліфікацій.

ІНФОРМАЛЬНА ОСВІТА

• самоосвіта, яка передбачає самоорганізоване здобуття
особою певних компетентностей, зокрема під час
повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною,
громадською або іншою діяльністю, родиною чи дозвіллям.
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ФОРМИ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ (ст.9)
інституційна
очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева

індивідуальна
екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний
патронаж, на робочому місці (на виробництві);

дуальна

(поєднання навчання осіб у закладах освіти (в
інших суб’єктів освітньої діяльності) з навчанням на робочих
місцях на підприємствах, в установах та організаціях для
набуття певної кваліфікації)
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СТРУКТУРА ОСВІТИ
дошкільна освіта;
повна загальна середня освіта;
позашкільна освіта;
спеціалізована освіта;
професійна (професійно-технічна) освіта;
фахова передвища освіта;
вища освіта;
освіта дорослих, у тому числі післядипломна освіта.
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РІВНІ ОСВІТИ
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

дошкільна освіта, яка відповідає нульовому рівню Національної рамки кваліфікацій (НРК);
початкова освіта, яка відповідає І рівню НРК;
базова середня освіта, яка відповідає ІІ рівню НРК;
профільна середня освіта, яка відповідає ІІІ рівню НРК;
перший (початковий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти, який відповідає
ІІ рівню НРК;
другий (базовий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти, який відповідає
ІІІ рівню НРК;
третій (вищий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти, який відповідає ІV рівню НРК;
фахова передвища освіта, яка відповідає V рівню НРК;
початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти, який відповідає VІ рівню НРК;
перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, який відповідає VІІ рівню НРК;
другий (магістерський) рівень вищої освіти, який відповідає VІІІ рівню НРК;
третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень вищої освіти, який відповідає ІХ рівню НРК;
науковий рівень вищої освіти, який відповідає Х рівню НРК.
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ДОШКІЛЬНА ОСВІТА
Діти старшого дошкільного віку обов’язково охоплюються
дошкільною освітою відповідно до стандарту дошкільної освіти.
Відповідальність за здобуття дітьми дошкільної освіти несуть
батьки, які самостійно обирають способи та форми, якими
забезпечують реалізацію права дітей на дошкільну освіту.
Органи місцевого самоврядування створюють умови для
здобуття дошкільної освіти шляхом:
формування і розвитку мережі закладів освіти;
замовлення підготовки педагогічних працівників;
реалізації освітніх програм неформальної освіти для батьків;
проведення інших заходів.
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ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА
Повна загальна середня освіта в Україні є
обов’язковою і здобувається в інституційних або
індивідуальних формах, визначених
законодавством, як правило, в закладах освіти.
Повна загальна середня освіта має три рівні освіти:
початкова освіта тривалістю 4 роки;
базова середня освіта тривалістю 5 років;

профільна середня освіта тривалістю 3 роки.
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ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА
На рівнях початкової та базової середньої освіти освітній процес може
організовуватися за циклами, визначеними спеціальним законом, поділ на які
здійснюється з урахуванням вікових особливостей фізичного, психічного та
інтелектуального розвитку дітей.
Здобуття профільної середньої освіти передбачає два спрямування:
академічне - профільне навчання на основі поєднання змісту освіти, визначеного
стандартом профільної середньої освіти, і поглибленого вивчення окремих
предметів з урахуванням здібностей та освітніх потреб здобувачів освіти з
орієнтацією на продовження навчання на вищих рівнях освіти;
професійне - орієнтоване на ринок праці профільне навчання на основі
поєднання змісту освіти, визначеного стандартом профільної середньої освіти, та
професійно орієнтованого підходу до навчання з урахуванням здібностей і потреб
учнів.
Здобуття профільної середньої освіти за будь-яким спрямуванням не обмежує
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право особи на здобуття освіти на інших рівнях освіти.

Структура нової школи
І. Початкова школа – 4 роки
1 цикл –1-2 класи, 2 цикл – 3-4 класи
ІІ. Базова середня школа (гімназія) – 5 років
1 цикл – 5-6 класи, 2 цикл – 7-9 класи
ІІІ. Профільна середня школа – 3 роки
1 цикл – 10 клас, 2 цикл – 11-12 класи
Академічного спрямування - ліцей
Професійного спрямування – професійний ліцей, коледж
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Ключові компетентності
для Нової української школи
/01 Спілкування державною (і
рідною у разі відмінності) мовами.

/06 Уміння вчитися впродовж
життя.

/02 Спілкування іноземними
мовами.

/07 Соціальні і громадянські
компетентності.

/03 Математична грамотність.

/08 Підприємливість.

/04 Компетентності в
природничих науках і технологіях.

/09 Загальнокультурна
грамотність.

/05 Інформаційно-цифрова
компетентність.

/10 Екологічна грамотність і
здорове життя.

Спрямованість на розвиток
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СТАНДАРТИ ОСВІТИ, ОСВІТНІ ПРОГРАМИ, КВАЛІФІКАЦІЇ
Стандарти
освіти

• вимоги до обов’язкових компетентностей та результатів навчання здобувача освіти
відповідного рівня; загальний обсяг навчального навантаження здобувачів освіти;
• інші складники, передбачені спеціальними законами.

Освітня
програма

• вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою;
• перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність; загальний обсяг
навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти.

Кваліфікації

Рамки
кваліфікацій

• Освітня кваліфікація - це визнана закладом освіти чи іншим уповноваженим суб’єктом
освітньої діяльності та засвідчена відповідним документом про освіту сукупність встановлених
стандартом освіти та здобутих особою результатів навчання (компетентностей).

• Національна рамка кваліфікацій
за компетентностями, опис її рівнів.

-

це

системний

і

структурований
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ЗАКЛАДИ ОСВІТИ
Заклад освіти як суб’єкт господарювання може діяти в одному з
таких статусів: бюджетна установа; неприбутковий заклад освіти;
прибутковий заклад освіти.
Заклад освіти залежно від засновника може діяти як державний,
комунальний, приватний чи корпоративний.
Заклад освіти може здійснювати освітню діяльність одночасно на
різних рівнях освіти та за різними видами освіти, утворювати для
цього структурні підрозділи.
Заклад освіти для здійснення статутної діяльності може на
договірних засадах об’єднуватися з іншими юридичними
особами, створюючи освітні, освітньо-наукові, наукові, освітньовиробничі та інші об’єднання, кожен із учасників якого зберігає
статус юридичної особи.
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ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА
Для забезпечення територіальної доступності повної загальної
середньої освіти органи місцевого самоврядування створюють і
утримують мережу закладів освіти та їхніх філій.
Освітній округ - це сукупність закладів освіти (їхніх філій), у тому числі закладів
позашкільної освіти, закладів культури, фізичної культури і спорту, що забезпечують
доступність освіти для осіб, які проживають на відповідній території.

Опорний заклад освіти - це заклад загальної середньої освіти, що має зручне
розташування для підвезення дітей з інших населених пунктів, забезпечений
кваліфікованими педагогічними кадрами, має сучасну матеріально-технічну і навчальнометодичну базу.

Філія закладу освіти - це територіально відокремлений структурний підрозділ закладу
освіти
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Автономія школи
Держава
гарантує
академічну,
організаційну,
фінансову і
кадрову
автономію
закладів освіти.
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ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА
Позашкільна освіта може здобуватися одночасно із здобуттям
дошкільної, повної загальної середньої, професійної (професійнотехнічної) та фахової передвищої освіти.
Здобуття позашкільної освіти забезпечується закладами позашкільної
освіти різних типів, форм власності та підпорядкування, іншими
закладами освіти, сім’єю, громадськими об’єднаннями, підприємствами,
установами, організаціями та іншими юридичними і фізичними особами.
Фінансування позашкільної освіти здійснюється за кошти засновника,
державного та/або місцевих бюджетів, батьків, з інших джерел, не
заборонених законодавством.
Органи місцевого самоврядування створюють умови для доступності
позашкільної освіти шляхом формування, утримання та розвитку мережі
закладів позашкільної освіти відповідно до потреб та запитів населення.
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Професійна (професійно-технічна) освіта
• Професійна (професійно-технічна) освіта здобувається
на основі базової або повної загальної середньої освіти
• Рівнями професійної (професійно-технічної) освіти є:
І (початковий) рівень професійної (професійнотехнічної) освіти;
ІІ (базовий) рівень професійної (професійно-технічної)
освіти;
ІІІ (вищий) рівень професійної
(професійно-технічної) освіти.
24

Фахова передвища освіта
•

Особа, яка здобула ступінь фахової передвищої освіти(ІІІ-V рівні НРК), може
продовжити навчання на рівнях вищої освіти, у тому числі за скороченою програмою
підготовки.

Вища освіта

• Вища освіта здобувається на основі повної загальної середньої освіти.

Освіта дорослих
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування створюють умови
для формальної, неформальної та інформальної освіти дорослих, складниками якої є:
 післядипломна освіта;
 професійне навчання працівників;
 курси перепідготовки та/або підвищення кваліфікації;
 безперервний професійний розвиток;
 будь-які інші складники, що передбачені законодавством
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за наявністю ліцензії на відповідну діяльність.

Освіта осіб з особливими освітніми потребами
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування створюють
умови для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми
потребами для здобуття ними освіти на всіх рівнях освіти з урахуванням
їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів шляхом
забезпечення розумного пристосування та універсального дизайну.

Інклюзивне навчання
Заклади освіти за потреби утворюють інклюзивні та/або спеціальні групи
і класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування утворюють
інклюзивно-ресурсні центри з метою забезпечення реалізації права на освіту
та психолого-педагогічний супровід
дітей з особливими освітніми
потребами.
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Спеціалізована освіта
Це освіта мистецького, спортивного, військового чи наукового
спрямування, яка може здобуватися в рамках формальної,
неформальної, інформальної освіти, спрямована на здобуття
компетентностей у відповідній сфері професійної діяльності під
час навчання у безперервному інтегрованому освітньому процесі на
кількох або всіх рівнях освіти та потребує раннього виявлення і
розвитку індивідуальних здібностей.
Держава створює умови для здобуття освіти мистецького,
спортивного, військового та наукового спрямування, у тому числі в
закладах спеціалізованої освіти всіх рівнів.
Фінансування здобуття спеціалізованої освіти здійснюється за
рахунок коштів державного бюджету, у тому числі шляхом надання
освітніх субвенцій місцевим бюджетам, коштів місцевого бюджету
та інших джерел, не заборонених законодавством.
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Стандарти освіти, освітні програми, кваліфікації

Стандарти
освіти

Освітня
програма

Кваліфікації

Професійні
стандарти

Національне агентство кваліфікацій
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ЯКІСТЬ ОСВІТИ
Національна система
кваліфікацій
• Національна система
кваліфікацій це сукупність інституцій
і правових норм,
які регулюють процеси
формування освітніх
та/або професійних
вимог до осіб відповідно
до потреб суспільства
та ринку праці,
оцінювання
кваліфікаційного рівня.

Національне агентство
кваліфікацій
• Постійно діючий колегіальний
орган,
уповноважений
на
реалізацію державної політики у
сфері кваліфікацій, формується
на
паритетних
засадах
з
представників
центральних
органів виконавчої влади у сфері
освіти і науки, соціальної
політики,
економічного
розвитку, спільного представницького органу всеукраїнських
об’єднань організацій роботодавців та спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань
профспілок.

Професійні стандарти
• Професійний стандарт це затверджені
в установленому порядку
вимоги
до компетентностей
працівників, що слугують
основою для
формування професійних
кваліфікацій.

30

ЯКІСТЬ ОСВІТИ
Система зовнішнього забезпечення якості освіти може включати:
стандартизацію;
ліцензування освітньої діяльності;
акредитацію освітніх програм;
інституційну акредитацію;
громадську акредитацію закладів освіти;
зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання;
інституційний аудит;
моніторинг якості освіти;
атестацію педагогічних працівників;
сертифікацію педагогічних працівників;
громадський нагляд;
інші інструменти, процедури і заходи, що визначаються спеціальними законами.
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ЯКІСТЬ ОСВІТИ
Академічна
доброчесність

• сукупність етичних принципів та визначених законом правил,
якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час
навчання, викладання та провадження наукової (творчої)
діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання
та/або наукових (творчих) досягнень.

Ліцензування
освітньої діяльності

• процедура визнання спроможності юридичної або фізичної
особи надавати освітні послуги на певному рівні освіти
відповідно до ліцензійних умов.

Акредитація
освітньої програми

• оцінювання освітньої програми на предмет її відповідності
стандарту освіти, а також спроможності закладу освіти
забезпечити досягнення здобувачами освіти передбачених в
освітній програмі результатів навчання.
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ЯКІСТЬ ОСВІТИ
Інституційний
аудит

• комплексна зовнішня перевірка та оцінювання освітніх і
управлінських процесів закладу освіти (крім закладів вищої
освіти), які забезпечують його ефективну роботу та сталий
розвиток.
• проводиться центральним органом виконавчої влади із
забезпечення якості освіти.

Зовнішнє
незалежне
оцінювання

• оцінювання результатів навчання, здобутих особою на
певному рівні освіти, що проводиться спеціально
уповноваженою державою установою (організацією).

Моніторинг
якості освіти

• система послідовних і систематичних заходів, що здійснюються з
метою виявлення та відстеження тенденцій у розвитку якості
освіти в країні, на окремих територіях, у закладах освіти (інших
суб’єктах освітньої діяльності), встановлення відповідності
фактичних результатів освітньої діяльності її заявленим цілям, а
також оцінювання ступеня, напряму і причин відхилень від
цілей.
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ЯКІСТЬ ОСВІТИ
Громадська
акредитація закладу
освіти
Атестація
педагогічних
працівників

Сертифікація
педагогічних
працівників

• оцінювання закладу освіти щодо ефективності внутрішньої системи
забезпечення якості освіти та забезпечення досягнення здобувачами
освіти результатів навчання, передбачених освітніми програмами і
стандартами освіти.
• здійснюється акредитованими в установленому порядку фаховими
громадськими об’єднаннями, іншими акредитованими юридичними
особами, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої
діяльності.

• система заходів, спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання
педагогічної діяльності педагогічних працівників.

• зовнішнє оцінювання професійних компетентностей педагогічного
працівника (у тому числі з педагогіки та психології, практичних вмінь
застосування сучасних методів і технологій навчання), що здійснюється
шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення
практичного досвіду роботи.
• відбувається на добровільних засадах виключно за його ініціативою.
34

Державні гарантії здобувачам освіти
Органи місцевого самоврядування забезпечують пільговий
проїзд учнів, вихованців, студентів та педагогічних працівників
до місця навчання і додому у визначених ними порядку та
розмірах за рахунок видатків відповідних місцевих бюджетів.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, у
підпорядкуванні яких перебувають державні і комунальні
заклади освіти, забезпечують безоплатним гарячим харчуванням
(категорій, визначених законодавством та/або рішенням органу
місцевого самоврядування).

Державні гарантії педагогічним
і науково-педагогічним працівникам
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УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ОСВІТИ
Органи управління у сфері освіти:
• Кабінет Міністрів України;
• центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки;
• центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості
освіти;
• постійно діючий колегіальний орган у сфері забезпечення якості
вищої освіти;
• державні органи, яким підпорядковані заклади освіти;
• Верховна Рада Автономної Республіки Крим;
• Рада міністрів Автономної Республіки Крим;
• органи місцевого самоврядування.
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Повноваження органів місцевого самоврядування
Районні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад:
•
відповідають за реалізацію державної політики у сфері освіти та забезпечення якості освіти на відповідній
території, забезпечення доступності дошкільної, початкової та базової середньої освіти, позашкільної
освіти;
•
планують та забезпечують розвиток мережі закладів дошкільної, початкової та базової середньої освіти,
позашкільної освіти;
•
планують та забезпечують розвиток мережі закладів профільної середньої освіти академічного
спрямування;
•
мають право засновувати заклади освіти, реорганізовувати і ліквідовувати їх;
•
закріплюють за закладами початкової та базової середньої освіти територію обслуговування;
•
забезпечують доступність дошкільної та середньої освіти для всіх громадян, які проживають на
відповідній території, та вживають заходів для забезпечення потреби у дошкільній та позашкільній освіті;
•
забезпечують та фінансують підвезення учнів і педагогічних працівників до закладів початкової та базової
середньої освіти і у зворотному;
•
ведуть облік дітей дошкільного та шкільного віку у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України;
•
оприлюднюють офіційну звітність про всі отримані та використані кошти, а також перелік і вартість
товарів, робіт, послуг, спрямованих на потреби кожного із заснованих ними закладів освіти, та інші видатки
у сфері освіти;
•
забезпечують рівні умови розвитку закладів освіти всіх форм власності;
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•
здійснюють інші повноваження у сфері освіти, передбачені законом.

Державний нагляд (контроль) у сфері освіти
Державний нагляд (контроль) у сфері освіти здійснюється центральним
органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його
територіальними органами (проведення інституційного аудиту закладів
освіти і позапланові перевірки).

Громадський нагляд (контроль) у сфері освіти
здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю) - громадськими
об’єднаннями та іншими інститутами громадянського суспільства, установчими
документами яких передбачено діяльність у сфері освіти та/або соціального
захисту осіб з інвалідністю, професійними об’єднаннями педагогічних і науковопедагогічних працівників, об’єднаннями здобувачів освіти, об’єднаннями
батьківських комітетів та органами, до яких вони делегують своїх представників.
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Інститут освітнього омбудсмена
Освітній омбудсмен є посадовою особою, на яку Кабінетом Міністрів України
покладається виконання завдань щодо захисту прав у сфері освіти
Освітній омбудсмен відповідно до покладених на нього завдань має право:
• розглядати скарги та перевіряти факти, викладені у скаргах, поданих
здобувачами освіти, їхніми батьками, законними представниками, а також
педагогічними, науково-педагогічними і науковими працівниками;
• за результатами проведених перевірок приймати рішення щодо
обґрунтованості чи необґрунтованості скарги і на його основі надавати
рекомендації закладам освіти та органам управління освітою, повідомляти
правоохоронні органи щодо виявлених фактів порушення законодавства.

Забезпечення діяльності освітнього омбудсмена здійснює служба освітнього
омбудсмена.
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Організація медичного обслуговування в системі освіти

Організація медичного обслуговування в
системі освіти забезпечується відповідно до
джерел фінансування закладів освіти кожного
рівня освіти, визначених законодавством,
здійснюється закладами центрального органу
виконавчої влади, що здійснює формування та
забезпечення реалізації державної політики у
сфері охорони здоров’я, та іншими закладами
охорони здоров’я відповідно до законодавства.
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Фінансування системи освіти
Фінансування закладів, установ і організацій системи освіти здійснюється
за рахунок коштів відповідних бюджетів, а також інших джерел, не
заборонених законодавством.
Фінансування дошкільної та позашкільної освіти здійснюється за рахунок
коштів державного та/або місцевих бюджетів, а також за рахунок інших
джерел, не заборонених законодавством. Держава може сприяти
розвитку дошкільної та позашкільної освіти шляхом надання відповідних
освітніх субвенцій.
Фінансування здобуття повної загальної середньої освіти здійснюється за
рахунок коштів державного бюджету, у тому числі шляхом надання
освітніх субвенцій місцевим бюджетам, коштів місцевого бюджету та
інших джерел, не заборонених законодавством.
Держава здійснює фінансування освіти осіб з особливими освітніми
потребами за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів шляхом
передачі визначеного для таких осіб обсягу коштів закладу освіти, який
обрала особа з особливими освітніми потребами та її батьки.
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Державно-приватне партнерство
Державно-приватне партнерство у сфері освіти і науки здійснюється на основі договорів
між органами державної влади та приватними партнерами, які укладаються у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.
Державно-приватне партнерство у сфері освіти і науки може передбачати:
• спільне фінансування закладів освіти, а також юридичних і фізичних осіб, які провадять освітню
діяльність;
• утворення та/або спільне фінансування і розвиток баз практичної підготовки;
• утворення та/або спільне фінансування і експлуатацію інноваційних підприємств (інноваційний
центр, технопарк, технополіс, інноваційний бізнес-інкубатор тощо) на базі існуючих закладів освіти;
• розроблення і розвиток сучасних технологій освіти, навчання;
• професійно-практичну підготовку;
• запровадження спільних програм фінансування підготовки фахівців тощо;
• здійснення заходів щодо соціального захисту та поліпшення житлових умов
працівників системи освіти та здобувачів освіти.
• 4. Фінансування може здійснюватися за рахунок:
• фінансових ресурсів приватного партнера;
• фінансових ресурсів, запозичених в установленому порядку;
• коштів державного та місцевих бюджетів;
• інших джерел, не заборонених законодавством.
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Міжнародне співробітництво
Заклади освіти, наукові, науково-виробничі установи системи освіти,
органи державного управління освітою мають право укладати договори
про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки із закладами освіти,
підприємствами, установами, організаціями системи освіти іноземних
країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.
Держава сприяє міжнародному співробітництву закладів освіти та
органів управління освітою, виділяє їм відповідні валютні асигнування,
звільняє від оподаткування, сплати мита і митного збору за навчальне,
наукове та виробниче обладнання та приладдя, що надходять для них ізза кордону для навчальних і наукових цілей.
Валютні,
матеріальні
надходження
від
провадження
зовнішньоекономічної діяльності використовуються закладами освіти
для забезпечення власної діяльності, визначеної установчими
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документами згідно із законодавством.

44

45

Зміни до Закону України “Про загальну середню освіту”
Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти
1. Здобуття загальної середньої освіти забезпечують:
початкова школа - заклад освіти I ступеня (або структурний підрозділ іншого
закладу освіти), що забезпечує початкову освіту;
гімназія - заклад середньої освіти II ступеня (або структурний підрозділ
іншого закладу освіти), що забезпечує базову середню освіту;
ліцей - заклад середньої освіти III ступеня (або структурний підрозділ іншого
закладу освіти), що забезпечує профільну середню освіту.
Початкова школа, гімназія і ліцей можуть функціонувати як окремі юридичні
особи або як структурні підрозділи іншого закладу освіти (зокрема закладу
загальної середньої освіти I-II, II-III чи I-III ступенів).
Ліцеї функціонують, як правило, як самостійні юридичні особи.
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Зміни до Закону України “Про загальну середню освіту”
Здобуття повної загальної середньої освіти забезпечують також заклади освіти:
• спеціальна школа - заклад загальної середньої освіти для дітей, які потребують
корекції фізичного та/або розумового розвитку;
• санаторна школа - заклад загальної середньої освіти з відповідним профілем
для дітей, які потребують тривалого лікування;
• школа соціальної реабілітації - заклад загальної середньої освіти для дітей,
які відповідно до рішення суду потребують особливих умов виховання;
• навчально-реабілітаційний центр - заклад загальної середньої освіти для дітей
з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями
розвитку.
Здобуття загальної середньої освіти також можуть забезпечувати заклади
професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та інші
заклади освіти, зокрема міжшкільні ресурсні центри (міжшкільні навчальновиробничі комбінати), що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності
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у сфері загальної середньої освіти.

Зміни у термінології
загальноосвітній навчальний заклад
заклад загальної середньої освіти
позашкільний навчальний заклад
заклад позашкільної освіти
дошкільний навчальний заклад
заклад дошкільної освіти
навчально-виховний процес
освітній процес
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Зміни у термінології
директор (завідуючий) ДНЗ
директор закладу дошкільної освіти
діти, які потребують корекції фізичного та (або)
розумового розвитку, тривалого лікування та
реабілітації
діти з особливими освітніми потребами
засновник (власник)
засновник (засновники)
надання освітніх послуг
провадження освітньої діяльності
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Зміни до Закону України “Про загальну середню освіту”
• Державні і комунальні заклади системи дошкільної і загальної
середньої освіти, що діють на день набрання чинності цим
Законом, отримують ліцензію без проходження процедури
ліцензування. Заклади освіти усіх форм власності, що
створюються після набрання чинності цим Законом, ліцензуються
на загальних засадах.
• Переоформлення установчих документів закладів освіти з
метою приведення їх у відповідність із цим Законом здійснюється
протягом 5 років з дня набрання чинності цим Законом.
• Особи, які належать до корінних народів, національних меншин
України і розпочали здобуття загальної середньої освіти до 1
вересня 2018 року, до 1 вересня 2020 року продовжують
здобувати таку освіту відповідно до правил, які існували до
набрання чинності цим Законом, з поступовим збільшенням
кількості навчальних предметів, що вивчаються українською
мовою.
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Зміни до Закону України “Про загальну середню освіту”
Стаття 10. Статус закладу загальної середньої освіти
Форма власності закладу загальної середньої освіти
визначається відповідно до законодавства
(державний, комунальний, приватний, корпоративний)

Корпоративний заклад загальної середньої освіти
заснований кількома суб’єктами різних форм власності
на засадах державно-приватного партнерства,
особливості
управління
яким
визначаються
засновницьким договором і статутом, у якому,
зокрема, можуть визначатися питання управління
рухомим і нерухомим майном.
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Зміни до Закону України “Про загальну середню освіту”
Наповнюваність класів закладів загальної середньої освіти не
може перевищувати 30 учнів.
Зарахування учнів до ліцеїв, приватних закладів загальної
середньої освіти і закладів спеціалізованої освіти дозволяється
проводити на конкурсних засадах.
Зарахування учнів до інших закладів загальної середньої освіти
дозволяється на конкурсних засадах лише у випадках, якщо кількість
поданих заяв на відповідний рівень загальної середньої освіти
перевищує спроможність цього закладу. Право на першочергове
зарахування до початкової школи мають діти, які проживають на
території обслуговування цієї школи.
Профільна середня освіта впроваджується з 1 вересня 2027 року
(строк здобуття освіти – 3 роки). З цього терміну ліцеї функціонують
як самостійні юридичні особи, крім закладів спеціалізованої освіти.
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Зміни до Закону України “Про загальну середню освіту”
Керівник державного, комунального закладу загальної
середньої освіти призначається на посаду за
результатами конкурсного відбору строком на шість
років (строком на два роки - для особи, яка
призначається на посаду керівника закладу загальної
середньої освіти вперше) на підставі рішення
конкурсної комісії.
Одна і та сама особа не може бути керівником
відповідного закладу загальної середньої освіти більше
ніж два строки підряд (до першого строку включається
дворічний строк перебування на посаді керівника
закладу загальної середньої освіти, призначеного
вперше).
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Зміни до Закону України “Про загальну середню освіту”
Стаття 27. Атестація та підвищення кваліфікації педагогічних
працівників
Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників
закладів загальної середньої освіти здійснюється
відповідно до Закону України "Про освіту".
Загальна кількість академічних годин для підвищення
кваліфікації педагогічного працівника впродовж п’яти
років не може бути меншою за 150 годин, з яких певна
кількість годин має бути обов’язково спрямована на
вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у
частині роботи з дітьми з особливими освітніми
потребами.
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Зміни до Закону України “Про загальну середню освіту”
Стаття 40. Державний нагляд (контроль) у сфері
загальної середньої освіти
• Інституційний аудит закладу, що забезпечує
здобуття загальної середньої освіти, є єдиним
плановим заходом державного нагляду
(контролю) у сфері загальної середньої
освіти, що проводиться один раз на 10 років
центральним органом виконавчої влади із
забезпечення якості освіти.
• Інституційний аудит включає планову
перевірку дотримання ліцензійних умов.
55

Зміни до Закону України “Про позашкільну освіту”
• У системі позашкільної освіти можуть здобуватися часткові
кваліфікації нульового - третього рівнів Національної
рамки кваліфікацій
• ПНЗ працюють відповідно до освітньої програми, на основі
якої складає та затверджує річний план роботи закладу та
навчальний план закладу, що конкретизують організацію
освітнього процесу. Експериментальні навчальні плани з
урахуванням типових освітніх програм (навчальних планів)
• У тексті Закону виключити слова: “у позаурочний
та позанавчальний час”.
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Зміни до Закону України “Про дошкільну освіту”
Базовими етапами фізичного, психічного та соціального
становлення особистості дитини є
вік немовляти, ранній вік, передшкільний вік.

Вікова періодизація:
• немовлята (до 1 року);
• ранній вік (від 1 до 3 років);
• передшкільний вік (від 3 до 6 (7) років):

 молодший дошкільний вік (від 3 до 4 років);
 середній дошкільний вік (від 4 до 5 років);

 старший дошкільний вік (від 5 до 6 (7) років).
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Зміни до Закону України “Про дошкільну освіту”
Форми здобуття освіти
Діти можуть здобувати дошкільну освіту за бажанням батьків або
осіб, які їх замінюють:
у закладах дошкільної освіти незалежно від підпорядкування,
типів і форми власності;
у структурних підрозділах юридичних осіб приватного і
публічного права, у тому числі закладів освіти;
у сім’ї - за сімейною (домашньою) формою здобуття дошкільної
освіти;
за допомогою фізичних осіб, які мають педагогічну освіту та/або
професійну кваліфікацію педагогічного працівника, у тому числі які
провадять незалежну професійну діяльність;
за допомогою фізичних осіб - підприємців, основним видом
діяльності яких є освітня діяльність.
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Зміни до Закону України “Про дошкільну освіту”
• Заклад дошкільної освіти працює відповідно
до освітньої програми (це єдиний комплекс
освітніх
компонентів,
спланованих
і
організованих закладом дошкільної освіти для
досягнення вихованцями результатів навчання
(набуття компетентностей.
• Основою для розроблення освітньої програми
є Базовий компонент дошкільної освіти.
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Закон України № 2145-VІІІ
«Про освіту»
прийнятий Верховною Радою України
5 вересня 2017 року.
Вступив у дію
28 вересня 2017 року.
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Структура Закону України “Про освіту”
Розділ

1

Назва розділу

ЗАГАЛЬНІ
ПОЛОЖЕННЯ

Стаття

Назва статті

1

Основні терміни та їх визначення

2

Законодавство України про освіту

3

Право на освіту

4

Забезпечення права на безоплатну освіту

5

Державна політика у сфері освіти

6

Засади державної політики у сфері освіти
та принципи освітньої діяльності

7

Мова освіти

8

Види освіти

9

Форми здобуття освіти
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Структура Закону України “Про освіту”
Розділ

ІІ

Назва розділу

СТРУКТУРА
ОСВІТИ

Стаття

Назва статті

10
11
12
13

16
17
18
19
20

Складники та рівні освіти
Дошкільна освіта
Повна загальна середня освіта
Територіальна доступність повної загальної
середньої освіти
Позашкільна освіта
Професійна (професійно-технічна) освіта
Фахова передвища освіта
Вища освіта
Освіта дорослих
Освіта осіб з особливими освітніми потребами
Інклюзивне навчання

21

Спеціалізована освіта

14
15
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Структура Закону України “Про освіту”
Розділ
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Стаття

Назва статті

22

Організаційно-правовий статус закладів освіти
Автономія закладу освіти
Управління закладом освіти
Права і обов’язки засновника закладу освіти
Керівник закладу освіти
Колегіальні органи управління закладів освіти
Громадське самоврядування в закладі освіти
Наглядова (піклувальна) рада закладу освіти
Прозорість та інформаційна відкритість закладу
освіти
Особливості відносин між закладами освіти та
політичними партіями (об’єднаннями) і релігійними
організаціями

23
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ІІІ

ЗАКЛАДИ
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30
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ІV
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СТАНДАРТИ
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ТА ДОКУМЕНТИ
ПРО ОСВІТУ

Стаття

Назва статті

32

Стандарти освіти

33

Освітня програма

34

Кваліфікації

35

Рамки кваліфікацій

36

Рівні Національної рамки
кваліфікацій

37

Національна система кваліфікацій

38

Національне агентство кваліфікацій

39

Професійні стандарти

40

Документи про освіту
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Стаття
41
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Назва статті
Система забезпечення якості освіти
Академічна доброчесність
Ліцензування освітньої діяльності
Акредитація освітньої програми
Інституційний аудит
Інституційна акредитація
Зовнішнє незалежне оцінювання
Моніторинг якості освіти
Громадська акредитація закладу освіти
Атестація педагогічних працівників
Сертифікація педагогічних працівників
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52

Категорії учасників освітнього процесу

53

Права та обов’язки здобувачів освіти

54

Права та обов’язки педагогічних, науковопедагогічних і наукових працівників, інших
осіб, які залучаються до освітнього процесу

55

Права та обов’язки батьків здобувачів освіти

56

Державні гарантії здобувачам освіти

57

Державні гарантії педагогічним і науковопедагогічним працівникам
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Назва статті
Вимоги до освіти та професійної
кваліфікації педагогічного
працівника закладу освіти
Професійний розвиток та
підвищення кваліфікації
педагогічних і науково-педагогічних
працівників
Робочий час педагогічних і науковопедагогічних працівників
Оплата праці педагогічних і науковопедагогічних працівників
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сфері освіти і науки
Повноваження державних органів, до сфери управління
яких належать заклади освіти

66

Повноваження органів місцевого самоврядування,
Верховної Ради Автономної Республіки Крим

67

Повноваження органів із забезпечення якості освіти

68

Відкритість органів управління у сфері освіти

69

71
72

Державний нагляд (контроль) у сфері освіти
Громадське самоврядування та державно-громадське
управління у сфері освіти
Громадський нагляд (контроль) у сфері освіти
Освітня статистика

73

Інститут освітнього омбудсмена

70

68

Структура Закону України “Про освіту”
Розділ

Назва розділу

Стаття
74
75

ІХ

ІНФРАСТРУКТУРА
ОСВІТИ

76

77

Назва статті
Єдина державна електронна база
з питань освіти
Наукове і методичне забезпечення
освіти
Психологічна служба та
соціально-педагогічний патронаж
у системі освіти
Організація медичного
обслуговування в системі освіти
69

Структура Закону України “Про освіту”
Розділ

Х

Назва розділу

ФІНАНСОВОЕКОНОМІЧНІ
ВІДНОСИНИ
У СФЕРІ ОСВІТИ

Стаття

Назва статті

78

Фінансування системи освіти

79

Фінансово-господарська діяльність
закладів освіти та установ, організацій,
підприємств системи освіти

80

Майно закладів освіти та установ,
організацій, підприємств системи освіти

81

Державно-приватне партнерство у сфері
освіти і науки
70

Структура Закону України “Про освіту”
Розділ

ХІ

Назва розділу

МІЖНАРОДНЕ
СПІВРОБІТНИЦТВО

Стаття

Назва статті

82

Міжнародне співробітництво
у системі освіти

83

Участь у міжнародних
дослідженнях якості освіти

84

Міжнародна академічна
мобільність

71

