
 

3. Здобуття загальної середньої освіти також можуть забезпечувати 

заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої 

освіти та інші заклади освіти, зокрема міжшкільні ресурсні центри 

(міжшкільні навчально-виробничі комбінати), що мають ліцензію на 

провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти. 

Положення про міжшкільний ресурсний центр затверджується 

центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. (сторінка 

79Зміни до Закону про загальну середню освіту прийняті  Законом про освіту 

( Прикінцеві положення)). 
 

2. Повна загальна середня освіта в Україні є обов’язковою і 

здобувається в інституційних або індивідуальних формах, визначених 

законодавством, як правило, в закладах освіти. 
 

3. Повна загальна середня освіта має три рівні освіти: 

початкова освіта тривалістю чотири роки; 

базова середня освіта тривалістю п’ять років; 

профільна середня освіта тривалістю три роки. 

Початкова, базова середня і профільна середня освіта можуть 

здобуватися в окремих закладах освіти або у структурних підрозділах 

однієї юридичної особи (закладу освіти). 

6. 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. 

7. Здобуття профільної середньої освіти передбачає два спрямування: 

академічне – профільне навчання на основі поєднання змісту, 

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, 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 право особи на здобуття освіти на інших рівнях освіти. 

Заклади освіти можуть мати освітні програми профільної середньої 

освіти за одним чи обома спрямуваннями. 

8. Результати навчання здобувачів освіти на кожному рівні повної 

загальної середньої освіти оцінюються шляхом державної підсумкової 

атестації, яка може здійснюватися в різних формах, визначених 

законодавством, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання. 



Державна підсумкова атестація здобувачів початкової освіти 

здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладів 

освіти та/або якості освіти. 

Порядок, форми проведення і перелік навчальних предметів державної 

підсумкової атестації визначає центральний орган виконавчої влади у сфері 

освіти і науки. 

9. Порядок, умови, форми та особливості здобуття повної загальної 

середньої освіти визначаються спеціальним законом. 

 

Стаття 13. Територіальна доступність повної загальної середньої 

освіти 

1. Для забезпечення територіальної доступності повної загальної 

середньої освіти органи місцевого самоврядування створюють і утримують 

мережу закладів освіти та їх філій. 

Кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в 

закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до місця 

проживання особи. 

Право особи здобувати початкову та базову середню освіту у 

державному або комунальному закладі освіти (або його філії), за яким 

закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця особа, 

гарантується, що не обмежує права особи обирати інший заклад освіти. 
2. З метою створення умов для здобуття повної загальної середньої 

освіти, впровадження профільного навчання, забезпечення всебічного 

розвитку особи, раціонального та ефективного використання наявних 

ресурсів і матеріально-технічної бази закладів освіти, їх модернізації 

створюється освітній округ. 

Освітній округ – сукупність закладів освіти (їх філій), у тому числі 

закладів позашкільної освіти, закладів культури, фізичної культури і спорту, 

які забезпечують доступність освіти для осіб, які проживають на відповідній 

території. 

Опорний заклад освіти – заклад загальної середньої освіти, що має 

зручне розташування для підвозу дітей з інших населених пунктів, 

забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами, має сучасну 

матеріально-технічну і навчально-методичну базу та здатний забезпечувати 

на належному рівні здобуття профільної освіти. 

Положення про освітній округ і опорний заклад освіти 

затверджується Кабінетом Міністрів України. 

 


