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Відповідно до ст. 50 Закону України «Про освіту» учасниками 
навчально-виховного процесу є: 

•	 діти	дошкільного	віку,	вихованці,	учні,	студенти,	курсанти,	
слухачі,	стажисти,	клінічні	ординатори,	аспіранти,	докторанти;	

•	 керівні,	 педагогічні,	 наукові,	 науково-педагогічні	
працівники,	спеціалісти;	

•	 батьки	 або	 особи,	 які	 їх	 замінюють,	 батьки-вихователі	
дитячих	будинків	сімейного	типу;	

•	 представники	 підприємств,	 установ,	 кооперативних,	
громадських	організацій,	які	беруть	участь	у	навчально-виховній	
роботі.

Важливо! 
Статус,	 права	 та	 обов’язки	 учасників	 навчально-виховного	

процесу,	 їх	права	та	обов’язки	визначаються	Законами	України	
“Про	 освіту”,	 “Про	 загальну	 середню	 освіту”,	 іншими	 актами	
законодавства,	 положенням	 про	 загальноосвітній	 навчальний	
заклад	 (Постанова	КМ	України	 “Про	 затвердження	Положення	
про	загальноосвітній	навчальний	заклад”	від	27.08.2010,	№	778),	
статутом,	 правилами	 внутрішнього	 розпорядку	 закладу(Наказ	
Міносвіти	 “Про	 Типові	 правила	 внутрішнього	 розпорядку	
для	 працівників	 державних	 навчально-виховних	 закладів”	 від	
20.12.1993,	№	455).

Окремо	слід	зупинитися	на	обов’язках	батьків	учнів.	Так,	п.п.	
1-3	 ст.	 150	 Сімейного	 кодексу	 України	 встановлює,	 що	 батьки	
зобов’язані	виховувати	дитину	в	дусі	поваги	до	прав	та	 свобод	
інших	 людей,	 любові	 до	 своєї	 сім’ї	 та	 родини;	 піклуватися	 про	
здоров’я	дитини,	її	фізичний,	духовний	та	моральний	розвиток;	
забезпечити	здобуття	дитиною	повної	загальної	середньої	освіти.

Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними 
за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх 
виховання і зобов’язані: 

•	 створювати	умови	для	здобуття	дитиною	повної	загальної	
середньої	освіти	за	будь-якою	формою	навчання;	



•	 забезпечувати	дотримання	дітьми	вимог	статуту	закладу;	
•	 поважати	честь	і	гідність	дитини	та	працівників	закладу;	
•	 постійно	 дбати	 про	 фізичне	 здоров’я,	 психічний	 стан	

дітей,	 створювати	 належні	 умови	 для	 розвитку	 їх	 природних	
здібностей;	

•	 виховувати	працелюбність,	почуття	доброти,	милосердя,	
шанобливе	 ставлення	 до	 Вітчизни,	 сім’ї,	 державної	 та	 рідної	
мов;	 повагу	 до	національної	 історії,	 культури,	 цінностей	 інших	
народів;	

•	 виховувати	 у	 дітей	 повагу	 до	 законів,	 прав,	 основних	
свобод	людини.	

Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право: 
•	 обирати	навчальний	заклад	та	форми	навчання	і	виховання	

дітей;	
•	 створювати	 батьківські	 громадські	 організації	 та	 брати	

участь	в	їх	діяльності,	обирати	і	бути	обраними	до	батьківських	
комітетів	та	органів	громадського	самоврядування;	

•	 звертатися	 до	 органів	 управління	 освітою,	 керівника	
закладу	 і	 органів	 громадського	 самоврядування	 з	 питань	
навчання,	виховання	дітей;	

•	 приймати	 рішення	 про	 участь	 дитини	 в	 науковій,	
спортивній,	 трудовій,	 пошуковій	 та	 інноваційній	 діяльності	
закладу;	

•	 брати	 участь	 у	 заходах,	 спрямованих	 на	 поліпшення	
організації	 навчально-виховного	 процесу	 та	 зміцнення	
матеріально-технічної	бази	закладу;	

•	 на	захист	законних	інтересів	дітей	в	органах	громадського	
самоврядування	 закладу	 та	 у	 відповідних	 державних,	 судових	
органах.	

Зверніть увагу!
	 Благодійні	 внески	 та	 збір	 коштів.	 Навчання	 з	 державних	

закладах	 освіти	 є	 безкоштовним,	 проте,	 батьки	 учнів	 можуть	
вносити	 на	 рахунок	 навчального	 закладу	 благодійні	 внески,	



якими	 розпоряджаються	 виключно	 батьки,	 а	 не	 керівник	 чи	
педагогічний	колектив.	Прийом	таких	внесків	здійснюється	лише	
на	добровільній	основі	з	обов’язковим	оформленням	відповідної	
документації.

Учні (вихованці) закладу мають гарантоване державою 
право на: 

•	 доступність	 і	 безоплатність	 повної	 загальної	 середньої	
освіти	у	державному	та	комунальному	закладі;	

•	 вибір	 певного	 закладу,	 форми	 навчання,	 профільного	
напряму,	факультативів,	спецкурсів,	позакласних	занять;	

•	 безпечні	і	нешкідливі	умови	навчання	та	праці;	
•	 користування	 навчально-виробничою,	 науковою,	

матеріально-технічною,	 культурно-спортивною,	 корекційно-
відновною	та	лікувально-оздоровчою	базою	закладу;	

•	 участь	 в	 різних	 видах	 навчальної,	 науково-практичної	
діяльності,	 конференціях,	 олімпіадах,	 виставках,	 конкурсах	
тощо;	

•	 отримання	додаткових,	у	тому	числі	платних,	навчальних	
послуг;	

•	 перегляд	результатів	оцінювання	навчальних	досягнень	з	
усіх	предметів	інваріантної	та	варіативної	частини;	

•	 участь	 в	 роботі	 органів	 громадського	 самоврядування	
закладу;	

•	 участь	 в	 роботі	 добровільних	 самодіяльних	 об’єднань,	
творчих	студій,	клубів,	гуртків,	груп	за	інтересами	тощо;	

•	 повагу	 людської	 гідності,	 вільне	 вираження	 поглядів,	
переконань.

Учні закладу зобов’язані: 
•	 оволодівати	 знаннями,	 вміннями,	 практичними	

навичками	 в	 обсязі	 не	 меншому,	 ніж	 визначено	 Державним	
стандартом	загальної	середньої	освіти;	

•	 підвищувати	свій	загальний	культурний	рівень;	
•	 брати	 участь	 у	 пошуковій	 та	 науковій	 діяльності,	



передбаченій	 навчальними	 програмами	 та	 навчальним	 планом	
закладу,	його	статутом;	

•	 дотримуватися	вимог	законодавства,	моральних,	етичних	
норм,	поважати	честь	і	гідність	інших	учнів	та	працівників;	

•	 виконувати	 вимоги	 педагогічних	 та	 інших	 працівників	
закладу	відповідно	до	статуту	та	правил	внутрішнього	розпорядку	
закладу;	

•	 брати	участь	у	різних	видах	трудової	діяльності;	
•	 дбайливо	 ставитися	 до	 державного,	 громадського	 і	

особистого	майна,	майна	інших	учасників	навчально-виховного	
процесу;	

•	 дотримуватися	 вимог	 статуту,	 правил	 внутрішнього	
розпорядку	закладу;	

•	 дотримуватися	правил	особистої	гігієни.	

Зверніть увагу! 
Учні	закладу	залучаються	за	їх	згодою	та	згодою	батьків	або	осіб,	

які	їх	замінюють,	до	самообслуговування,	різних	видів	суспільно	
корисної	 праці	 відповідно	 до	 статуту	 і	 правил	 внутрішнього	
розпорядку	 з	 урахуванням	 віку,	 статі,	 фізичних	 можливостей.	
Із	 вищенаведеного	 випливає,	 що	 без	 згоди	 батьків	 вчитель	
може	 залучити	 учнів	 лише	 до	 видів	 діяльності,	 передбачених	
навчальними	 документами,	 наприклад,	 виготовлення	 шпаківні	
на	уроці	праці.	Залучати	до	інших	видів	діяльності	можна	лише	у	
поза	навчальний	час	і	виключно	з	дозволу	батьків.

Відповідальність учнів та їх батьків
За	 вчинення	 правопорушень,	 учень	 може	 бути	 притягнений	

до	 таких	 видів	 відповідальності:	 дисциплінарної,	 цивільно-
правової,	адміністративної	та	кримінальної.

1.	 Дисциплінарна відповідальність.	 Найбільш	 розпов-
сюджене	 дисциплінарне	 стягнення	 –	 догана,	 яка	 по	 сіті	 є	
документально	 вираженим	 актом	 осуду	 поведінки	 учня.	
Застосування	 інших	 заходів	 може	 передбачатися	 статутом	
навчального	 закладу,	 правилами	 внутрішнього	 розпорядку.	



Відрахування	 учня	 із	 загальноосвітньої	 школи	 неможливе,	
оскільки,	 згідно	 з	 ст.	 53	 Конституції	 України,	 повна	 загальна	
середня	 освіта	 є	 обов’язковою.	 Не	 може	 бути	 використане	 в	
якості	дисциплінарного	стягнення	 і	 залишення	для	повторного	
навчання,	 оскільки	 п.59	 Положення	 про	 загальноосвітній	
навчальний	заклад	передбачає	таку	можливість	лише	для	учнів	
початкової	школи,	 які	 через	 поважні	 причини	 за	 результатами	
річного	оцінювання	не	засвоїли	навчальну	програму.

2.	 Цивільно-правова (майнова) відповідальність.	Вчитель	
як	 фізична	 особа	 або	 навчальний	 заклад	 мають	 право	 на	
відшкодування	шкоди,	 завданої	 їх	майну,	на	підставі	положень	
Цивільного	кодексу	та	інших	актів.	Статті	1178,	1179	Цивільного	
кодексу	передбачають,	що	шкода,	завдана	особою,	яка	не	досягла	
14	 років,	 відшкодовується	 її	 батьками.	 Якщо	 малолітня	 особа	
завдала	шкоди	перебуваючи	під	 наглядом	навчального	 закладу	
чи	 іншого	 закладу,	 який	 зобов’язувався	 здійснювати	 нагляд	 за	
нею,	ці	заклади	та	особа	зобов’язані	відшкодувати	шкоду,	якщо	
вони	не	доведуть,	що	шкоди	було	завдано	не	з	їхньої	вини.

3.	 Адміністративна відповідальність.	 Після	 досягнення	
16	 років	 особа	 може	 бути	 притягнена	 до	 адміністративної	
відповідальності	 в	 порядку,	 передбаченому	 Кодексом	 про	
адміністративні	 правопорушення	 із	 застосуванням	 до	 неї	
видів	 стягнень	 передбачених	 ст..	 24	 КпАП:	 попередження;	
штраф;	 оплатне	 вилучення	 або	 конфіскація	 предмета,	 який	
став	 знаряддям	 вчинення	 або	 безпосереднім	 об’єктом	
адмінправопорушення	 або	 заходів	 впливу,	 передбачених	 ст..	
24-1	КпАП:	зобов’язання	публічно	або	в	іншій	формі	попросити	
вибачення	 у	 потерпілого;	 попередження;	 догана	 або	 сувора	
догана;	передача	неповнолітнього	під	нагляд	батькам	або	особам,	
що	 їх	 заміняють,	 чи	 під	 нагляд	 педагогічному	 або	 трудовому	
колективу	за	їх	згодою.

4.	 Кримінальна відповідальність.	 З	 14	 років	 учень	 може	
нести	 кримінальну	 відповідальність	 за	 тяжкі	 злочини,	 за	 інші	
злочини	–	починаючи	з	16	років.	За	вчинення	злочину	до	учня	
можуть	застосовувати	штраф	(якщо	у	неповнолітнього	є	власний	



дохід,	кошти	чи	майно);	у	віці	від	16	до	18років	громадські	роботи	
у	вільний	від	навчання	час	та	виправні	роботи;	арешт	–	полягає	у	
триманні	неповнолітнього,	який	на	момент	постановлення	вироку	
досяг	 16	 років,	 в	 умовах	 ізоляції	 у	 спеціально	 пристосованих	
установах	 (новоприйнятий	 КПК	 ввів	 у	 цю	 систему	 поняття	
«домашнього	 арешту»);	 позбавлення	 волі	 на	 певний	 строк	 –	
відбування	покарання	у	спеціальних	виховних	установах.

Зверніть увагу!  
Передбачені	 чинним	 законодавством	 взаємні	 права	 та	

обов’язки	 учнів,	 їх	 батьків	 і	 вчителів	 в	 межах	 навчального	
процесу	є	спів	мірними	 і	кореспондуючими.	Часто,	навіть	одне	
їх	 озвучення,	 без	 звернення	 до	 правоохоронних	 органів,	 може	
у	 значній	 мірі	 посприяти	 розв’язанню	 конфлікту	 із	 агресивно	
налаштованими	учнями	чи	їх	батьками.
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ПОРАДИ ОСВІТЯНАМ
з правових питань

БРОШУРИ   СЕРІЇ «ПОРАДИ ОСВІТЯНАМ З ПРАВОВИХ ПИТАНЬ» СПРЯМО-
ВАНІ  НА ЗАХИСТ ПРАВ ОСВІТЯН, ПІДВИЩЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ГРАМОТ-
НОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ І НАДАННЯ ЇМ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 
ПРАВОВОЇ ПІДТРИМКИ. ЦІ БРОШУРИ ДОПОМОЖУТЬ ПЕДАГОГАМ, ЯКІ 
ПРАЦЮЮТЬ У СИСТЕМІ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ, БІЛЬШЕ 
ДІЗНАТИСЯ ПРО СВОЇ ПРАВА Й МЕХАНІЗМИ ЇХ ЗАХИСТУ.

Звертаємо увагу, що цей буклет має рекомендаційний характер, тож розбір 
конкретної ситуації потребує консультації з фахівцем.

Законодавство час від часу змінюється, тому подана інформація не є офіційним 
тлумаченням чинного законодавства.

Відповідальність за зміст публікації несуть її автори, позиція Міжнародного 
Фонду «Відродження» може не співпадати з думкою авторів публікації.

Додаткова інформація на цю тему, а також електронний варіант буклета 
та он-лайн консультації з різних правових питань – на сайті об’єднання 
«САМОПОМІЧ» - www.samopomich.org.

Цей	буклет	видано	в	рамках	
ініціативи	«Поради	освітянам	з	

правових	питань»,		яку	реалізовує	
Міжнародний		Фонд		«Відродження»	в	рамках	

Освітньої	програми
Контакти: 

Міжнародний Фонд «Відродження», 
Освітня програма

тел. +380 (44) 461 95 00, факс. +380 (44) 486 01 66; 
www.irf.kiev.ua; e-mail: irf@irf.kiev.ua


