
Стаття 24 Закону України Про освіту. Управління закладом 

освіти 

1. Система управління закладами освіти визначається законом та установчими 

документами. 

Установчі документи закладу освіти повинні передбачати розмежування 

компетенції засновника (засновників), інших органів управління закладу освіти 

та його структурних підрозділів відповідно до законодавства. 

2. Управління закладом освіти в межах повноважень, визначених законами та 

установчими документами цього закладу, здійснюють: 

засновник (засновники); 

керівник закладу освіти; 

колегіальний орган управління закладу освіти; 

колегіальний орган громадського самоврядування; 

інші органи, передбачені спеціальними законами та/або установчими 

документами закладу освіти. 

Стаття 34. Про загальну середню освіту 

Атестація та оцінювання знань учнів (вихованців) 

1. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів (вихованців), які закінчили 

заклад загальної середньої освіти I, II і III ступенів, вимогам Державного 

стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної 

підсумкової атестації. Зміст, форми і порядок проведення державної 

підсумкової атестації визначаються і затверджуються центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 

освіти. 

2. Поточне та підсумкове оцінювання знань учнів та вибір їх форм, змісту та 

способу здійснює заклад загальної середньої освіти. 

Особи, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної 

операції (на період її проведення), територія здійснення заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період здійснення 

зазначених заходів), територія населених пунктів на лінії зіткнення, мають 

право пройти державну підсумкову атестацію та отримати документ 

державного зразка про повну загальну середню освіту у порядку, 

встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері освіти. 

3. Переведення учнів (вихованців) до наступного класу закладу загальної 

середньої освіти здійснюється у порядку, встановленому центральним органом 



виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 

освіти. 

4. Переведення учнів (вихованців) до іншого закладу загальної середньої освіти 

здійснюється за наявності особових справ учнів (вихованців) встановленого 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері освіти зразка. 

5. Випускникам закладів освіти, що забезпечують здобуття базової та 

профільної середньої освіти, видається відповідний документ про освіту. Зразки 

документів про загальну середню освіту затверджує центральний орган 

виконавчої влади у сфері освіти і науки. Виготовлення документів про загальну 

середню освіту здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. 
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