
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧНІВ
Статус учнів як учасників навчально-виховного процесу у загальноосвітніх

навчальних закладах, їх права та обов'язки визначаються Законом України «Про
освіту», Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими нормативно -
правовими актами чинного законодавства України.

Відповідно до ст. 51 Закону України «Про освіту», основними правами учнів як
учасників навчально-виховного процесу є:

● право на навчання для здобуття відповідного освітнього рівня;
● вибір навчального закладу, форми навчання та позакласних занять;
● користування навчальною, науковою, культурною, спортивною, побутовою,

оздоровчою базою навчального закладу;
● доступ до інформації в усіх галузях науки;
● участь у олімпіадах, виставках, конкурсах і т.п.;
● участь в об'єднаннях громадян (законодавством України передбачено

створення молодіжних та дитячих громадських організацій, зокрема відповідно
до Закону України «Про молодіжні та дитячі громадські організації», дитячі
громадські організації - об'єднання громадян віком від 6 до 18 років, метою яких
є здійснення діяльності, спрямованої на реалізацію та захист своїх прав і
свобод, творчих здібностей, задоволення власних інтересів, які не суперечать
законодавству, та соціальне становлення як повноправних членів суспільства,
молодіжні громадські організації -- об'єднання громадян віком від 14 до 35
років, метою яких є здійснення діяльності, спрямованої на задоволення та
захист своїх законних соціальних, економічних, творчих, духовних та інших
спільних інтересів);

● право на безпечні та нешкідливі умови навчання;
● користування послугами закладів охорони здоров'я, засобами лікування,

профілактики захворювань та зміцнення здоров'я;
● право на захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного

насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують права або
принижують їх честь і гідність;

● право на безкоштовне регулярне підвезення до школи і зі школи рейсовим
транспортом або транспортом підприємств, установ та організацій, для учнів, які
проживають у сільській місцевості на відстані понад 3 км від школи;

● відволікання учнів в навчальний час для проведення заходів, не пов'язаних з
навчанням, забороняється.

Обов'язками учнів, як учасників навчально - виховного процесу є:
● дотримання законодавства, моральних та етичних норм;
● систематичне та глибоке оволодіння знаннями, практичними навичками.

Учні мають право:
● на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та

позакласних занять;
● на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною,

культурно-  спортивною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;
● на доступ до інформації з усіх галузей знань;



● брати участь у різних видах науково-практичної діяльності: конференціях,
олімпіадах,   виставках, конкурсах тощо;

● брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального
закладу;

● брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації
навчально-  виховного процесу, дозвілля учнів (вихованців);

● брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах,
гуртках,   групах за інтересами тощо;

● на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що
порушують права або принижують їх честь, гідність;- на безпечні і нешкідливі
умови навчання, виховання та праці;

● на відпочинок під час перерв, в неділю, святкові та канікулярні дні.
Учні зобов'язані:

● оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати
загальнокультурний   рівень;

● дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;
● бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;
● дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
● брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені

чинним   законодавством;
● дотримуватися правил особистої гігієни;
● піклуватися про своє здоров'я і безпеку свого життя і однокласників;
● дотримуватись чистоти і порядку в приміщенні та на території закладу;
● діяти на благо навчального закладу, піклуватися про честь і авторитет установи;
● дотримуватись правил співдружності (поважати погляди та переконання інших

людей, поважати жінок, дівчат, працівників навчального закладу, піклуватись
про батьків, допомагати їм у   веденні домашнього господарства);

● дотримуватися ділового стилю одягу;
● займатись самообслуговуванням, брати участь у суспільно-корисній праці з

урахуванням   віку, статі, фізичних можливостей, нормативів та вимог гігієни.
Учням забороняється:

● допускати прояви грубості, вульгарності;
● палити у приміщеннях і на території навчального закладу;
● використовувати петарди;
● вживати алкогольні вироби, наркотичні та токсичні речовини;
● псувати державне, громадське та особисте майно.

Заохочення і покарання учнів:
Учні, які відзначилися у навчанні, праці заохочуються подякою з занесенням до

особової справи, Похвальним листом „За відмінні успіхи у навчанні", Похвальною
грамотою „За особливі успіхи у вивченні окремих предметів", цінними подарунками,
туристичними путівками тощо.

По закінченні школи учні, які мають високий рівень навчальних досягнень,
нагороджуються Похвальними грамотами, золотими і срібними медалями.

За рішенням виконкому для учнів, які мають високий рівень навчальних
досягнень, та переможців олімпіад встановлюються учнівські стипендії.

У випадку порушення норм і правил поведінки, псування шкільного майна,
навчального обладнання, не виконання внутрішнього розпорядку школи до учнів
можуть застосовуватися такі міри дисциплінарного покарання:



● зауваження вчителя;
● зауваження чи догана директора школи;
● догана директора школи у присутності всіх учнів;
● направлення подання щодо порушника до підрозділу кримінальної міліції у

справах неповнолітніх для вирішення питання про притягнення батьків (осіб, що
їх замінюють) до адміністративної відповідальності та взяття на профілактичний
облік у встановленому Законодавством порядку;

● клопотання про позбавлення учня статусу школяра, виключення зі школи.
Рішення про позбавлення статусу школяра приймається на загальних зборах

колективу з урахуванням думки органів учнівського самоврядування, громадської думки
та погодження із відділом у справах сім'ї та молоді.

Учні, які порушили адміністративне право або вчинили злочин, за поданням
правових органів ставляться на облік, як правопорушники, а в разі притягнення до
кримінальної відповідальності - виключаються зі школи.

За нанесення умисних матеріальних збитків майну чи обладнанню учнями
матеріальну відповідальність несуть батьки або особи, які їх замінюють.
Правила поведінки на уроках
1. Учні зобов'язані приходити до школи за 10-15 хвилин до початку занять.
2. Заборонено перебувати в класах у верхньому одязі.
3. Одяг учнів має бути чистим і охайним та відповідати вимогам, викладеним у Статуті
школи.
4. Учні входять до класу за дзвоником. Запізнюватися на уроки без поважних причин
заборонено.
5. Під час уроку не можна створювати галас, без дозволу підводитись, відвертати увагу
інших учнів від уроку.
6. Заборонено виходити з класу без дозволу вчителя.
7. Урок закінчується тоді, коли вчитель оголосив про це. Тільки після цього учні можуть
йти на перерву.
8. Учні повинні охайно вести щоденник і давати його вчителю без будь-яких заперечень.
9. Учень повинен дбайливо ставитися до своїх підручників та зошитів.
10. Учні зобов'язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки як під час уроків, так і
після їх закінчення.
11. Забороняється користуватися мобільним телефонами під час проведення уроків.
Правила поведінки під час перерви
1. Під час перерви учень зобов'язаний прибрати своє робоче місце й підготуватися до
наступного уроку.
2. Під час перерви забороняється:
- бігати сходами, коридорами та в класних приміщеннях;
- штовхатися або грати у м'яча у приміщеннях, не пристосованих для цього;
- сваритися між собою та зі сторонніми людьми, з'ясовувати стосунки за погані слова,
битися.
3. У шкільній їдальні учні повинні виконувати вимоги вчителів, працівників їдальні та
чергових і дотримуватися черги.
4. Заборонено перебувати у приміщенні їдальні у верхньому одязі.
5. Заборонено виносити їжу і напої за межі їдальні.



ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Згідно з п. 1 статті 55 закону України «Про освіту» педагогічні та

науково-педагогічні працівники мають право на:
● захист професійної честі, гідності;
● вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної

ініціативи;
● індивідуальну педагогічну діяльність;
● участь у громадському самоврядуванні;
● користування подовженою оплачуваною відпусткою;
● підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм

навчання, закладів освіти, установ та організацій, що здійснюють підвищення
кваліфікації та перепідготовку;

● забезпечення житлом у першочерговому порядку, пільгові кредити для
індивідуального й кооперативного будівництва;

● придбання для працюючих у сільській місцевості основних продуктів харчування
за цінами, установленими для працівників сільського господарства;

● одержання службового житла.

Відповідно до п. 1 статті 56 закону України «Про освіту» педагогічні та
науково-педагогічні працівники зобов'язані:

● постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну
культуру;

● забезпечувати умови для засвоєння вихованцями, учнями, студентами,
слухачами навчальних програм на рівні обов'язкових вимог до змісту, рівня та
обсягу освіти, сприяти розвитку здібностей дітей, учнів, студентів;

● настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів
загальнолюдської моралі - правди, справедливості, відданості, патріотизму,
гуманізму, доброти, стриманості, працелюбності, поміркованості, інших
доброчинностей;

● виховувати в дітей та молоді повагу до батьків, жінок, старших за віком,
народних традицій та звичаїв, національних, історичних, культурних цінностей
України, її державного й соціального устрою, дбайливе ставлення до
історико-культурного та природного середовища країни;

● готувати учнів і студентів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру,
злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

● додержуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини, учня,
студента;

● захищати дітей, молодь від будь-яких форм фізичного або психічного
насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим
звичкам.

У статті 23 Конституції України йдеться, що кожна людина має право на вільний
розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права та свободи інших
людей, і має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний
розвиток її особистості.

У cтатті 28 закону України «Про загальну середню освіту» зазначено, що права та
обов'язки педагогічних працівників системи загальної середньої освіти визначаються



Конституцією України [254к/96-ВР], законом України «Про освіту», Кодексом законів про
працю України [322-08], цим законом та іншими нормативно-правовими актами.
Гарантії держави педагогічним і науково-педагогічним працівникам

Згідно з п. 1 статті 57 закону України «Про освіту» держава забезпечує
педагогічним і науково-педагогічним працівникам:

● належні умови праці, побуту, відпочинку, медичне обслуговування;
● підвищення кваліфікації не рідше одного разу на п'ять років;
● правовий, соціальний, професійний захист;
● компенсації, установлені законодавством, у разі втрати роботи, у зв'язку зі

змінами в організації виробництва та праці;
● призначення й виплату пенсії відповідно до чинного законодавства;
● установлення підвищених посадових окладів (ставок заробітної плати) за

наукові ступені та вчені звання;
● виплати педагогічним і науково-педагогічним працівникам надбавок за вислугу

років щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати)
залежно від стажу педагогічної роботи в таких розмірах: понад 3 роки - 10
відсотків, понад 10 років - 20 відсотків, понад 20 років - 30 відсотків;

● виплату педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди в розмірі до
одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове
виконання службових обов'язків;

● виплату педагогічним і науково-педагогічним працівникам допомоги для
оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати)
при наданні щорічної відпустки;

● установлення середніх посадових окладів (ставок заробітної плати)
науково-педагогічним працівникам вищих закладів освіти третього та четвертого
рівнів акредитації на рівні подвійної середньої заробітної плати працівників
промисловості;

● установлення середніх посадових окладів (ставок заробітної плати)
педагогічним працівникам вищих закладів освіти першого та другого рівнів
акредитації та інших закладів освіти на рівні не нижче від середньої заробітної
плати працівників промисловості;

● перегляд заробітної плати педагогічним і науково-педагогічним працівникам
проводиться двічі на рік із щоквартальною індексацією з урахуванням рівня
інфляції.

Державне забезпечення педагогічних працівників
Згідно з п. 2-4 статті 57 закону України «Про освіту» держава забезпечує:

● установлення доплат спеціалістам, які працюють у системі освіти, до рівня
середньомісячної заробітної плати працівників у цілому по народному
господарству;

● установлення середнього розміру посадових окладів (ставок заробітної плати)
обслуговуючому персоналу відповідно до схеми посадових окладів (ставок
заробітної плати), що визначені Кабінетом Міністрів України;

● перегляд рівня заробітної плати спеціалістам, які працюють у системі освіти, та
обслуговуючому персоналу проводиться двічі на рік із щоквартальною
індексацією з урахуванням рівня інфляції;

● у разі захворювання педагогічного та науково-педагогічного працівника, яке
унеможливлює виконання ним професійних обов'язків та обмежує перебування
в дитячому, учнівському, студентському колективі, або тимчасового переведення



за цих чи інших обставин на іншу роботу за ним зберігається попередній
середній заробіток. У разі хвороби чи каліцтва попередній середній заробіток
виплачується до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;

● педагогічним працівникам, які працюють у сільській місцевості та селищах
міського типу, а також пенсіонерам, які раніше працювали педагогічними
працівниками в цих населених пунктах і проживають у них, держава відповідно
до чинного законодавства забезпечує безплатне користування житлом з
опаленням та освітленням у межах установлених норм;

● педагогічним і науково-педагогічним працівникам за рахунок власних коштів
закладів освіти може надаватись матеріальна допомога для вирішення
соціально-побутових питань.

У статті 122 Кодексу законів про працю України зазначено, що при направленні
працівників для підвищення кваліфікації з відривом від виробництва за ними
зберігається місце роботи (посада) та проводяться виплати, передбачені
законодавством.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ БАТЬКІВ
Відносини батьків і дітей набагато складніше, ніж здаються. Батько - це той, хто

повинен керувати розвитком дитини, процесом формування особистості. Роль вчителя
тут теж важлива, але все одно вона є другорядною. Малолітні і неповнолітні діти дійсно
мало на що здатні без дорослих, проте не варто забувати про те, що вони не є
власністю своїх батьків. Так, у них дійсно є права, які повинні дотримуватися. Права та
обов'язки батьків численні, а важливість їх велика. Звичайно ж, вони закріплені в
законодавстві. Особисті права і обов'язки батьків і дітей До моменту отримання
основної загальної освіти батьки вправі контролювати навчальну діяльність своїх дітей.
Мова йде про вибір шкіл, загальноосвітніх програм, гуртків і так далі. Їм не може бути
заборонена участь в управлінні установою, в якому проходять навчання їх діти.
Мається на увазі управління через шкільну раду чи інші схожі органи. Права та
обов'язки батьків грунтуються на тому, що саме вони визначають те, яке моральне, а
також релігійне виховання буде отримано їхніми дітьми. Батьки, які з тих чи інших
причин не проживають спільно зі своїми дітьми, мають право відвідування шкільних
зборів, отримання відомостей про успішність. Звернемо увагу на те, що в окремих
випадках це може бути заборонено законом.
Батьки несуть і певні обов'язки:

● вони повинні забезпечувати нормальне фізичне, емоційне і психічний розвиток
своїх дітей. Ніякі образи, приниження неприпустимі, так само як і застосування
фізичної сили, надмірного психічного тиску і всього іншого, що негативно
позначається на розвитку і формуванні особистості;

● батьки зобов'язані контролювати навчальний процес своїх дітей;
● вони повинні дотримуватися Статуту того навчального закладу, в якому

здобуває освіту їхня дитина. Прийняття участі в управлінні школи є не
обов'язковим, але бажаним;

● батьки зобов'язані стежити за тим, щоб їхні діти своєчасно ліквідовували
учнівські борги;

● батьки не мають права заважати навчальному процесу. Також вони повинні
проявляти повагу до вчителів, представляти їх перед дітьми в позитивному
світлі;



● батьки зобов'язані в міру своїх фінансових можливостей забезпечити дітям
нормальні умови, в яких вони могли б вчитися і розвиватися;

● обов'язок батьків - відвідування шкільних зборів, прибуття в школу за викликом
класного керівника або директора;

● вони повинні поважати думку дитини і надавати йому право відвідування
різного роду заходів, якщо він здоровий, а їх відвідини не порушують жодних
планів, не шкодять її моральному розвитку, не представляють небезпеки.

Також відзначимо, що саме батьки повинні стежити за зовнішнім виглядом дітей,
виконанням домашнього завдання. Права та обов'язки батьків закріплені законодавчо.
Джерела їх різні. Порушення їх моментально призводить до різного роду санкцій з боку
держави та уповноважених ним органів.


