ЗАКОН УКРАЇНИ
Про освіту
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39, ст.380)
{Закон визнано таким, що відповідає Конституції України (є
конституційним), згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-р/2019 від
16.07.2019}
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2657-VIII від 18.12.2018, ВВР, 2019, № 5, ст.33
№ 2661-VIII від 20.12.2018, ВВР, 2019, № 5, ст.35
№ 2704-VIII від 25.04.2019, ВВР, 2019, № 21, ст.81
№ 2745-VIII від 06.06.2019, ВВР, 2019, № 30, ст.119}
Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного
розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту,
запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і
культурою, та держави.
Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої
цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних
здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації
компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого
суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям
і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного,
творчого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення
освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її
європейського вибору.
Цей Закон регулює суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації
конституційного права людини на освіту, прав та обов’язків фізичних і
юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього права, а також визначає
компетенцію державних органів
Стаття 9. Форми здобуття освіти
1. Особа має право здобувати освіту в різних формах або поєднуючи їх.
Основними формами здобуття освіти є:

інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева);
індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня),
патронаж, на робочому місці (на виробництві);

педагогічний

дуальна.
2. Очна (денна, вечірня) форма здобуття освіти - це спосіб організації
навчання здобувачів освіти, що передбачає їх безпосередню участь в
освітньому процесі.
3. Заочна форма здобуття освіти - це спосіб організації навчання
здобувачів освіти шляхом поєднання очної форми освіти під час
короткочасних сесій і самостійного оволодіння освітньою програмою у
проміжку між ними.
4. Дистанційна форма здобуття освіти - це індивідуалізований процес
здобуття освіти, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії
віддалених один від одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому
середовищі, що функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та
інформаційно-комунікаційних технологій.
5. Мережева форма здобуття освіти - це спосіб організації навчання
здобувачів освіти, завдяки якому оволодіння освітньою програмою
відбувається за участю різних суб’єктів освітньої діяльності, що взаємодіють
між собою на договірних засадах.
6. Екстернатна форма здобуття освіти (екстернат) - це спосіб організації
навчання здобувачів освіти, за яким освітня програма повністю засвоюється
здобувачем самостійно, а оцінювання результатів навчання та присудження
освітньої кваліфікації здійснюються відповідно до законодавства.
7. Сімейна (домашня) форма здобуття освіти - це спосіб організації
освітнього процесу дітей самостійно їхніми батьками для здобуття формальної
(дошкільної, повної загальної середньої) та/або неформальної освіти.
Відповідальність за здобуття освіти дітьми на рівні не нижче стандартів освіти
несуть батьки. Оцінювання результатів навчання та присудження освітніх
кваліфікацій здійснюються відповідно до законодавства.
8. Педагогічний патронаж - це спосіб організації освітнього процесу
педагогічними працівниками, що передбачає забезпечення ними засвоєння
освітньої програми здобувачем освіти, який за психофізичним станом або з
інших причин, визначених законодавством, зокрема з метою забезпечення
доступності здобуття освіти, потребує такої форми.
9. Здобуття освіти на робочому місці - це спосіб організації навчання
здобувачів освіти, завдяки якому оволодіння освітньою програмою (як
правило, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти)
відбувається на виробництві шляхом практичного навчання, участі у

виконанні трудових обов’язків і завдань під керівництвом фахівців-практиків,
залучених до освітнього процесу.
10. Дуальна форма здобуття освіти - це спосіб здобуття освіти, що
передбачає поєднання навчання осіб у закладах освіти (в інших суб’єктів
освітньої діяльності) з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в
установах та організаціях для набуття певної кваліфікації, як правило, на
основі договору.
11. Особливості застосування форм здобуття освіти для різних рівнів
освіти можуть визначатися спеціальними законами.
12. Положення про форми здобуття освіти затверджуються центральним
органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
Розділ II
СТРУКТУРА ОСВІТИ
Стаття 10. Складники та рівні освіти
1. Невід’ємними складниками системи освіти є:
дошкільна освіта;
повна загальна середня освіта;
позашкільна освіта;
спеціалізована освіта;
професійна (професійно-технічна) освіта;
фахова передвища освіта;
вища освіта;
освіта дорослих, у тому числі післядипломна освіта.
Стаття 18.
Освіта дорослих
1. Освіта дорослих, що є складовою освіти впродовж життя, спрямована на
реалізацію права кожної повнолітньої особи на безперервне навчання з
урахуванням її особистісних потреб, пріоритетів суспільного розвитку та
потреб економіки.
2. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування створюють
умови для формальної, неформальної та інформальної освіти дорослих.
3. Складниками освіти дорослих є:
післядипломна освіта;

професійне навчання працівників;
курси перепідготовки та/або підвищення кваліфікації;
безперервний професійний розвиток;
будь-які інші складники, що передбачені законодавством, запропоновані
суб’єктом освітньої діяльності або самостійно визначені особою.
4. Особа має право на вільний вибір закладу освіти, установи, організації,
іншого суб’єкта освітньої діяльності, видів, форм, темпу здобуття освіти та
освітньої програми в межах здобуття освіти дорослих.
5. Післядипломна освіта передбачає набуття нових та вдосконалення раніше
набутих компетентностей на основі здобутої вищої, професійної
(професійно-технічної) або фахової передвищої освіти та практичного
досвіду.
6. Післядипломна освіта включає:
спеціалізацію - профільну спеціалізовану підготовку з метою набуття особою
здатності виконувати завдання та обов’язки, що мають особливості в межах
спеціальності;
перепідготовку - освіту дорослих, спрямовану на професійне навчання з
метою оволодіння іншою (іншими) професією (професіями);
підвищення кваліфікації - набуття особою нових та/або вдосконалення
раніше набутих компетентностей у межах професійної діяльності або галузі
знань;
стажування - набуття особою практичного досвіду виконання завдань та
обов’язків у певній професійній діяльності або галузі знань.
7. Післядипломна освіта у сфері охорони здоров’я також включає:
інтернатуру;
лікарську резидентуру.
Інтернатура проводиться в університетах, академіях, інститутах, наукових
установах, закладах охорони здоров’я, визнаних центральним органом
виконавчої влади у сфері охорони здоров’я як бази інтернатури, і є
обов’язковою формою первинної спеціалізації осіб за лікарськими та
провізорськими спеціальностями для отримання кваліфікації лікаряспеціаліста або провізора-спеціаліста.
Лікарська резидентура проводиться в університетах, академіях, інститутах,
наукових установах, закладах охорони здоров’я, визнаних центральним
органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я як бази лікарської

резидентури, і є формою спеціалізації лікарів-спеціалістів за певними
лікарськими спеціальностями для отримання кваліфікації лікаря-спеціаліста
згідно з переліком лікарських спеціальностей, затвердженим центральним
органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
8. Засади професійного навчання працівників визначаються законом.
9. Курси підвищення кваліфікації проводяться для набуття здобувачем освіти
нових компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань.
10. Безперервний професійний розвиток - це безперервний процес навчання
та вдосконалення професійних компетентностей фахівців після здобуття
вищої та/або післядипломної освіти, що дає змогу фахівцю підтримувати або
покращувати стандарти професійної діяльності і триває впродовж усього
періоду його професійної діяльності.
11. Заклади освіти, що провадять освітню діяльність з підвищення
кваліфікації працівників, обов’язковість якої передбачена законом, мають
отримати ліцензію на відповідну діяльність та/або акредитувати відповідні
освітні програми.
Працівниками закладів післядипломної освіти, які мають ліцензію на освітню
діяльність, є педагогічні, науково-педагогічні та/або наукові та інші
працівники.

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про фахову передвищу освіту
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 30, ст.119)
Цей Закон визначає порядок, умови, форми та особливості здобуття
фахової передвищої освіти та регулює суспільні відносини, що виникають у
процесі реалізації конституційного права людини на освіту, прав та обов’язків
фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього права, а також
визначає компетенцію державних органів та органів місцевого
самоврядування у сфері фахової передвищої освіти.
Цей Закон встановлює основні правові, організаційні, фінансові засади
функціонування системи фахової передвищої освіти, створює умови для
поєднання освіти з виробництвом з метою підготовки конкурентоспроможних
фахівців для забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави.

9) спеціалізація - складова спеціальності, що визначається закладом
фахової передвищої освіти та передбачає профільну спеціалізовану
освітньо-професійну програму підготовки здобувачів фахової
передвищої освіти;

