
 

Освіта - основа інтелектуального, 

культурного, духовного, соціального, 

економічного розвитку суспільства і 

держави. 

Метою освіти є всебічний розвиток 

людини як особистості та найвищої цінності 

суспільства, розвиток її талантів, розумових 

і фізичних здібностей, виховання високих 

моральних якостей, формування громадян, 

здатних до свідомого суспільного вибору, 

збагачення на цій основі інтелектуального, 

творчого, культурного потенціалу народу, 

підвищення освітнього рівня народу, 

забезпечення народного господарства 

кваліфікованими фахівцями. 

 

12 років освіти. Навчання учнів за 

програмами дванадцятирічної повної 

загальної середньої освіти починається:  

 для початкової освіти - з 1 вересня 

2018 року (початкова школа) 

 для базової середньої освіти -            

з 1 вересня 2022 року (гімназія); 

 для профільної середньої освіти -         

з 1 вересня 2027 року (ліцей). 
 

Не лише школа. Новий закон передбачає 

широкий вибір освіти: формальна (школа), 

неформальна (гуртки, тренінги, курси) та 

інформальна (самостійне навчання). 

Безкоштовні підручники. Держава 

зобов’язується забезпечувати учнів 

підручниками, але навчальні посібники 

доведеться купувати самостійно. 

Освіта осіб з особливими освітніми 

потребами. Держава повинна забезпечити 

дитину з особливими потребами вчителями 

та зробити так, щоб вона не почувала себе 

поза учнівським колективом. 

Національні меншини. 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. 

 

 

Це право реалізується шляхом створення 

відповідно до законодавства окремих класів (груп) 

з навчанням мовою відповідної національної 

меншини поряд із державною мовою і не 

поширюється на класи (групи) з навчанням 

українською мовою. 

Також, слід зазначити, що здобуття повної 

загальної середньої освіти забезпечують такі 

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. 

Звертаємо Вашу увагу, що 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. 
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