
В ЯКИХ ДОКУМЕНТАХ ЗАПИСАНІ ПРАВА УЧНІВ? 

 

Права учнів зазначені у різних документах. Найважливішими з 

них є Конституція України, Закон України «Про освіту» та Закон 

України «Про загальну середню освіту». Права учнів також 

зазначаються в статуті кожного закладу освіти. Ці документи є 

обов’язковими для всіх. У більшості освітніх закладів існують 

«Правила для учнів», які, як правило, укладаються й приймаються 

дорослими й часто порушують норми законів й права учнів на 

користь дорослих… Але, якщо такі правила розроблені на основі 

законів спільно з учнями й адаптовані до потреб школи й реально 

захищають інтереси всіх учасників освітнього процесу, то вони 

будуть дієвими і корисними!  

 

ЯКІ ПРАВА МАЮТЬ УЧНІ? 

 

Стаття 53 Закону України «Про освіту» зазначає, що здобувачі освіти 

мають право на:  

− навчання впродовж життя та академічну мобільність;  

− індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, 

через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, 

закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, 

навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів 

навчання; 

− якісні освітні послуги;  

− справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;  

− відзначення успіхів у своїй діяльності; 

− свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, 

просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;  

− безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;  

− повагу до людської гідності;  

− захист під час освітнього процесу від приниження честі та 

гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, 

дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що 

завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;  

− користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, 

культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою 

інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних 

підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти 

відповідно до спеціальних законів;  



− доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що 

використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;  

− забезпечення стипендіями у порядку, встановленому Кабінетом 

Міністрів України;  

− трудову діяльність у поза навчальний час;  

− збереження місця навчання на період проходження військової 

служби за призовом та/або під час мобілізації, на особливий 

період;  

− особисту або через своїх законних представників участь у 

громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;  

− інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з 

особливими освітніми потребами та із соціально незахищених 

верств населення. 

 

ЯКИМИ Є ОБОВ’ЯЗКИ УЧНІВ (ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ)? 

 

Здобувачі освіти зобов’язані:  

− виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального 

навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу 

академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, 

передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;  

− поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх 

учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;  

− відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, 

здоров’я оточуючих, довкілля;  

− дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього 

розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання 

освітніх послуг (за його наявності).  

 

ЩО БУДЕ ЯКЩО УЧЕНЬ БЕЗ ПОВАЖНИХ ПРИЧИН НЕ 

ВІДВІДУЄ ШКОЛУ? 

 

Батьки і школа несуть відповідальність за дітей (учнів). Школа – 

у час, коли учень має перебувати на навчанні відповідно до режиму 

роботи закладу на розкладу уроків.  

Відповідно до Постанови КМУ «Про затвердження Порядку 

ведення обліку дітей шкільного віку та учнів» (№684, від 13.09.2017) 

визначено порядок механізму обліку дітей шкільного віку та учнів, 

що ведеться з метою забезпечення здобуття ними загальної середньої 

освіти.  



Норми цієї постанови визначають правила обліку учнів під час 

навчання в освітньому закладі, правила пов’язані із обліком при 

переведені учня в інших заклад, чи виїзді на постійне місце 

проживання за кордон тощо.  

Якщо учень відсутній на одному чи на кількох уроках, чи 

протягом всього навчального дня (кількох днів) заклад освіти має 

мати інформацію про причини відсутності.  

Такими причинами можуть бути:  

− хвороба,  

− сімейні обставини,  

− візит до лікаря,  

− лікування в санаторії,  

− візит до військомату чи інших органів державної влади або 

самоврядування, тощо.  

Причини відсутності учня на навчальних заняттях 

підтверджуються відповідною медичною довідкою закладу охорони 

здоров’я або письмовим поясненням батьків (одного з батьків) учня 

чи інших законних представників (для учнів, які не досягли 

повноліття) або учня (для повнолітніх учнів), що зберігаються в його 

особовій справі протягом поточного навчального року.  

Якщо учень не відвідує школу без поважних причини батьки 

учня мають бути повідомлені про це, оскільки саме батьки повинні 

забезпечити перебування учня в закладі освіти й несуть за це 

відповідальність.  

Якщо такі ситуації повторюються і є систематичними, а батьки не 

реагують належним чином, то керівництво школи має право 

звернутися до правоохоронних органів для притягнення батьків до 

відповідальності за невиконання своїх обов’язків.  

У разі відсутності учнів, які не досягли повноліття, на навчальних 

заняттях протягом 10 робочих днів підряд з невідомих або без 

поважних причин заклад освіти невідкладно надає відповідному 

територіальному органу Національної поліції та службі у справах 

дітей дані таких учнів для провадження діяльності відповідно до 

законодавства, пов’язаної із захистом їх прав на здобуття загальної 

середньої освіти.  

Наслідками з таких ситуацій можуть бути як притягнення батьків 

до адміністративної відповідальності, так і позбавлення батьківських 

прав. 

 



ЧИ МАЄ ПРАВО ВЧИТЕЛЬ НЕ ПУСТИТИ УЧНЯ НА УРОК 

ТОМУ ЩО ТОЙ СПІЗНИВСЯ НА 3, 5, 10, 25 ХВИЛИН, ЧИ НЕ 

ВЗЯВ З СОБОЮ НА УРОК ПІДРУЧНИК З ІНОЗЕМНОЇ ЧИ 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (ЗОШИТ, ТОЩО….)? 

 

НІ, НЕ МОЖЕ, оскільки тоді педагог позбавить учня права на 

освіту.  

Проте й учень зобов’язаний вчасно приходити на урок.  

Тому після уроку (а не під час нього) педагог має право 

встановити причину запізнення. У разі відсутності поважної причини 

(лікарня, хвороба, транспорт тощо) чи не бажання учня спілкуватися 

про причини запізнення, педагог має право доповісти про це 

класному керівнику, заступнику директора, директору.  

 

ЧИ МАЄ ПРАВО ВЧИТЕЛЬ ВИГНАТИ УЧНЯ З УРОКУ, 

ЯКЩО ОСТАННІЙ ПОРУШУЄ ДИСЦИПЛІНУ, НЕ ПРАЦЮЄ 

НА УРОЦІ, ГРАЄ ІГРИ НА СМАРТФОНІ ТОЩО? 

 

НІ, НЕ МАЄ, оскільки тоді педагог позбавить учня права на 

освіту.  

Питання навчання, дисципліни, поведінки учнів під час уроку 

також слід обговорювати в позаурочний час із усіма учасниками 

освітнього процесу, в тому числі і з батьками учня.  

Проте, учень не повинен порушувати дисципліну на уроці, 

заважати іншим.  

У разі відсутності змін у поведінці учня, відсутності реакції 

батьків, неодноразових повторень таких ситуацій, батьки учня 

можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності за 

ст.184 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

«Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків 

щодо виховання дітей».  

 

ЧИ МАЄ ПРАВО ВЧИТЕЛЬ СТАВИТИ ОЦІНКИ В 

ЖУРНАЛ З ПРЕДМЕТУ ЗА ПОВЕДІНКУ? ЧИ МАЄ ПРАВО 

ВЧИТЕЛЬ ЗАНИЖУВАТИ ОЦІНКУ В ЗВ’ЯЗКУ ІЗ 
«ПОГАНОЮ» ПОВЕДІНКОЮ УЧНЯ НА УРОЦІ? 

 

НІ, НЕ МАЄ. Оцінювання навчальних досягнень учня кожен 

педагог повинен здійснювати відповідно до «Критеріїв оцінювання 

навчальних досягнень учнів» як загальних (затверджені наказом 

МОН), так і розроблених для кожного навчального предмету. Ці 



критерії чітко визначають рівні навчальних досягнень учнів від 

початкового до високого, та вимоги до знань, умінь і навичок учнів за 

якими виставляються бали від 1 до 12.  

Тому зменшуючи чи збільшуючи оцінку учневі за поведінку, 

вчитель порушує законодавство.  

Виставлення оцінки за поведінку з предмету в шкільний журнал 

не передбачена Критеріями й тому є теж грубим порушенням.  

 

ЧИ ПОВИННІ УЧНІ ПРИБИРАТИ В КЛАСІ НА ПЕРЕРВАХ 

ТА ПІСЛЯ УРОКІВ (ВОЛОГЕ ПРИБИРАННЯ)? 

 

У статті 53 Закону України «Про освіту» записано: «Залучення 

здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи 

до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, 

забороняється …».  

Ст. 43 Конституції України визначає, що: «Використання 

примусової праці забороняється».  

Це означає, що жоден учень не зобов’язаний брати участь у 

шкільних суботниках чи прибирати в класі. Цю роботу має 

виконувати прибиральниця, двірник на заробітну плату яких 

виділяються кошти з бюджету.  

Проте, законодавство не забороняє школярам за власною 

ініціативою і бажанням провести суботник з метою благоустрою 

пришкільної території, взяти участь в генеральному прибиранні 

школи тощо. 

Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання 

закладів загальної середньої освіти (ДСанПіН 5.5.2.008-01), розділ 12 

«Санітарно-гігієнічна освіта учнів, формування здорового способу 

життя, самообслуговування»:  

«…У процесі самообслуговування учні можуть виконувати 

прибирання класів, кабінетів, лабораторій:  

– наприкінці кожного дня (учні 5-12 кл.);  

– генеральне прибирання кожного тижня і місяця (учні 9-12 кл.)  

Тривалість самообслуговування для учнів 2-4 класів у закладі 

загальної середньої освіти не повинна перевищувати 1 години на 

тиждень, а для учнів 5-12 класів – 2 години на тиждень. Одноразова 

тривалість роботи із самообслуговування не повинна перевищувати 

для учнів 2-4 класів 30 хвилин, 5-9 класів – 45 хвилин, 10-12 класів – 

1,5 години.  

Роботу необхідно проводити у спеціальному одязі. Усі види 

прибирання здійснюються лише вологим методом з наступним 



провітрюванням приміщень. У навчальному приміщенні необхідно 

передбачити місце для зберігання прибирального інвентарю, 

спецодягу та мила. Миття підлоги дозволяється школярам з 10 років 

при обов’язковому використанні швабри».  

Отже, Державні санітарні правила і норми не зобов’язують 

виконувати роботи по самообслуговуванню, а тільки вказують на 

можливість виконання.  

Якщо ж учні не бажають прибирати, а їх змушують, то їхні 

батьки можуть звернутися до директора школи із письмовою заявою, 

в управління (департамент освіти), а за відсутністю реакції із вище 

зазначених органів – в суд. 

 

ЧИ МАЄ ПРАВО ВЧИТЕЛЬ (КЛАСНИЙ КЕРІВНИК) 

ЗАСТОСОВУВАТИ ДО УЧНЯ ФІЗИЧНУ СИЛУ (штовхати, 

давати стусани, бити підручником чи рукою), якщо учень 
порушує дисципліну під час уроку чи на перерві?  

 

НІ, НЕ МАЄ. Такі дії однозначно є правопорушеннями, за які 

може наставати кримінальна чи адміністративна відповідальність. За 

Кримінальним кодексом України такі дії можуть бути визнані як 

«тілесні ушкодження», за які передбачено кримінальні покарання 

(ст.125). Кримінальна справа в таких ситуаціях порушується за 

скаргою як самого потерпілого, так і його представників.  

У випадку кваліфікації таких дій «дрібним хуліганством» 

(ст.173), відповідальність настає за Кодексом України про 

адміністративні правопорушення».  

Також Кодекс законів України про працю такі дії педагога 

(працівник, який виконує виховні функції) визначає як «аморальний 

проступок» (ст.41) й надає право роботодавцю звільнити вчителя.  

 

ЧИ МАЄ ПРАВО ВЧИТЕЛЬ (КЛАСНИЙ КЕРІВНИК) 

КРИЧАТИ НА УЧНІВ, обзивати, ображати, вживати принизливі 
фрази-штампи тощо, якщо учень не виконує вказівок педагога, 
або порушує дисципліну під час уроку чи на перерві? Чи має 
право вчитель називати учнів, до прикладу негідниками, 

недоумками тощо?  

 

НІ, НЕ МАЄ. Стаття 28 Конституції України встановлює: 

«Кожен має право на повагу до його гідності. Ніхто не може бути 

підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що 

принижує його гідність, поводженню чи покаранню». 



 

ЧИ МАЄ ПРАВО ВЧИТЕЛЬ, КЛАСНИЙ КЕРІВНИК, 

ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА, ДИРЕКТОР ПОГРОЖУВАТИ 

ВИКЛЮЧЕННЯМ ІЗ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ УЧНЕВІ ЗА 

ПОРУШЕННЯМ НИМ ДИСЦИПЛІНИ (спізнення на уроки, 

порушення дисципліни на уроках та перервах)? 

 

Законодавством України не передбачено виключення учнів зі 

школи, навіть якщо учень систематично пропускає заняття, має 

незадовільні оцінки чи порушує навчальну дисципліну. Виключення 

учня зі школи є порушенням гарантованого Конституцією та 

законодавством України права на отримання повної загальної 

середньої освіти.  

Відрахувати учня зі школи без згоди батьків або осіб, які їх 

замінюють, заклад загальної середньої освіти права не має.  

Є певні обставини, за якими все ж учень може бути виключений 

зі школи: якщо дитина навчається у гімназії, ліцеї, колегіумі, 

спеціалізованій школі з поглибленим вивченням окремих предметів, 

можливе відрахування у випадку, якщо за підсумками річного 

оцінювання дитина має початковий рівень досягнень у навчанні хоча 

б з одного профільного предмета.  

Відповідно до наказу МОН від 13.04.2011 р. №329, початковий 

рівень за 12-ти бальною шкалою – результат річного оцінювання – 1, 

2, 3 бали.  

У такому випадку, про можливе відрахування батьки учня (особи, 

які їх замінюють) повинні бути поінформовані не пізніше, ніж за один 

місяць у письмовій формі. У двотижневий строк до можливого 

відрахування письмово повідомляється орган управління освітою за 

місцем проживання учня. За сприяння відповідного органу 

управління освітою такі учні переводяться до іншого закладу освіти. 

 

ЧИ МАЄ ПРАВО ВЧИТЕЛЬ, КЛАСНИЙ КЕРІВНИК, 

ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА, ДИРЕКТОР ПОГРОЖУВАТИ 

ВИКЛЮЧЕННЯМ ІЗ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ УЧНЕВІ ЗА 

НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНЯ? 

 

Жоден працівник освітнього закладу не має права «залякувати» 

учнів, оскільки такі дії можуть бути визнані як «поводження, яке 

принижує людську гідність», й порушенням ст. 3 Європейської 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка 

проголошує про те, що: «Нікого не може бути піддано катуванню 



або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню 

або покаранню».  

Проте, якщо є підстави, для виключення учня зі школи (див. 

попереднє питання), то керівництво школи має право діяти 

відповідно до чинного законодавства. 

 

ЧИ МОЖНА УЧНІВ ПІД ЧАС УРОКІВ ЗАЛУЧАТИ ДО 

ПРИБИРАННЯ ТЕРИТОРІЇ КЛАСУ, ШКОЛИ, ПРИШКІЛЬНОЇ 
ДІЛЯНКИ? 

 

НІ, НЕ МОЖНА. «Залучення отримувачів освіти під час 

освітнього процесу до виконання робіт або до участі в заходах, не 

пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється», – 

говорить частина 5 статті 53 Закону України «Про освіту».  

Виняток зроблено лише для особливих випадків, передбачених 

рішенням Кабміну. Наприклад, для мобілізаційних заходів.  

Так, що під час уроків відправляти дітей на суспільно корисні 

роботи школа не має права.  

Роботи, до яких можна залучати школярів, перераховуються в 

«Державних санітарних правилах і нормах влаштування, утримання 

загальноосвітніх навчальних закладів». Там сказано, що учні можуть:  

– прибирати класи, кабінети і лабораторії; 

– доглядати за квітами;  

– прибирати територію школи.  

Але все це можливо лише в позаурочний час та за згодою й 

бажанням учнів.  

Якщо в статуті закладу освіти, чи іншому внутрішкільному 

документі прописано, що учні повинні прибирати школу, то це не 

означає, що вони мають це обов’язково робити. Вони це можуть 

робити виключно за своїм бажанням і можливостями, у іншому 

випадку такі примусові дії можуть бути визначені як «примусова 

праця», що категорично заборонено Конституцією України.  

Категорично заборонено залучати учнів до прибирання за 

територією школи (міські парки, берега річок, тощо), навіть, якщо 

вона прилегла до закладу освіти. За прибирання таких територій 

відповідають комунальні служби, конкретні посадові особи.  

Інша справа, якщо самі учні захочуть зробити своє місто 

чистішим і організувати суботник, – тоді віник їм до рук, але тільки у 

вільний час і тільки за власною ініціативою. 

 



ЧИ МАЄ ПРАВО ВЧИТЕЛЬ ПІСЛЯ ДЗВІНКА 

ЗАТРИМУВАТИ УЧНІВ НА ПЕРЕРВІ? 

 

НІ, НЕ МАЄ.  

Є різні причини чому педагоги затримують дітей після дзвінка. 

Одні вчителі кажуть, що дзвоник це для них, а не для учнів. Є такі 

педагоги, які домашні завдання задають виключно на перервах. Є 

педагоги, які продовжують урок після дзвоника, тому що потрібно 

закінчити вирішувати приклад, дописати вправу, конспект, тощо. Є 

такі педагоги, які розпочинають написання самостійної роботи, яка 

розрахована на 20 хвилин за 10 хвилин до завершення уроку, тому що 

вони не встигли, тому що вони затрималися на перерві…  

Все це є особисті проблеми педагога, які не слід перекладати 

на плечі дітей.  

Державні санітарні норми та режим роботи закладу чітко 

визначають тривалість уроку 45 хвилин і чітко визначають його 

початок й завершення.  

Тому жодних причин чи підстав, відповідно до чинного 

законодавства, продовжувати урок на перерві у педагога не має.  

Дзвоник на перерву означає завершення уроку як для учнів, так і 

для вчителя.  

Затримування учнів під час перерви є порушення вчителем 

санітарних норм та режиму роботи школи й права учнів на 

відпочинок. 

 У разі таких дій учні та їхні батьки можуть звертатися до 

директора школи, а за відсутності реакції – до управлінь 

(департаментів) освіти, а якщо вже це не допоможе, то звертатися до 

суду.  

За такі дії педагога може бути притягнуто до дисциплінарної 

відповідальності чи звільнено з посади.  

 

ЧИ МАЮТЬ ПРАВО ВЧИТЕЛІ ПЕРЕКРУЧУВАТИ 

ПРІЗВИЩА УЧНІВ? 

 

НІ, НЕ МАЮТЬ. 

У шкільному житті трапляються випадки, коли педагог несвідомо 

чи свідомо «перекручує» прізвище дитини.  

Якщо педагог зробив це не свідомо, наприклад при зустрічі 

вперше під час знайомства із класом, то розумним і правильним 

вчинком буде вибачитися із поясненням причини (нерозбірливий 

почерк в журналі).  



Якщо ж педагог робить це час від часу, кожного разу 

«перекручуючи» прізвище учня, наприклад тому що цей учень 

порушує дисципліну, чи не виконує домашні завдання, чи 

спізнюється на уроки, а досить часто, інші учні класу бурхливо 

реагують на такі слова вчителя й «перекручене» прізвище може 

«причепитися» до учня як негативне прізвисько, то такі дії вчителя 

можуть бути кваліфіковані як «приниження людської гідності», за які 

передбачена відповідальність в українському та міжнародному 

законодавстві: цивільно-правова (відшкодування моральної шкоди), 

дисциплінарна (догана або звільнення). 

 

ЧИ МАЄ ПРАВО ВЧИТЕЛЬ (ЗАВУЧ, ДИРЕКТОР, 

КЛАСНИЙ КЕРІВНИК) ПЕРЕВІРЯТИ РЮКЗАК/СУМКУ УЧНЯ 

НА НАЯВНІСТЬ РЕЧЕЙ, ЯКІ НА ЇХ ДУМКУ, НЕ ПОВИННІ 
БУТИ В НЬОМУ (сигарети, пиво, наркотики, зброя)? 

 

НІ, НЕ МОЖЕ.  

Здебільшого вчителі це роблять із «благими» намірами, метою 

яких є запобігти поширенню сигарет чи алкоголю, які є заборонені не 

лише в школі, запобігти їх вживанню неповнолітніми.  

Але портфель (рюкзак) учня є його особистою річчю, як і куртка 

чи пальто.  

Законодавство України чітко визначає хто, чому і за яких 

обставин може оглядати особисті речі:  

В українському законодавстві передбачено такі поняття:  

- «особистий огляд і огляд речей» (ст. 264 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення);  

- «особистий огляд і огляд речей» (ст. 340 Митного кодексу – 

відмінний за змістом порядок, але який не здійснюється 

Національною поліцією);  

- «обшук особи» (ч. 3 ст. 208, ч. 5 ст. 236 Кримінального 

процесуального кодексу);  

- «особистий обшук» (ч. 8 ст. 191, ч. 6 ст. 208 Кримінального 

процесуального кодексу);  

- «поверхнева перевірка» (ст. 34 Закону України «Про 

Національну поліцію»).  

Всі ці вище перелічені дії мають право здійснювати виключно 

працівники правоохоронних органів: національної поліції, 

прикордонники, митники, СБУ, тощо.  

Отже працівників закладів освіти у цьому переліку не має.  



Тому вони не мають права на такі дії, а у випадку спроб, – такі дії 

можуть бути визнані втручанням в особисте життя й незаконним 

обшуком, за що передбачено різні види відповідальності.  

Якщо ж педагог (директор, заступник директора) мають 

підтверджуючі факти (підозри) можливої присутності в рюкзаці 

школяра заборонених речей (алкоголь, наркотики, сигарети, 

вибухівка, зброя), то вони повинні звернутися до поліції, а 

поліцейські, в свою чергу, із дотриманням чинного законодавства, 

мають право здійснювати такий огляд. 

 

ЧИ МАЄ ПРАВО ВЧИТЕЛЬ ПІД ЧАС УРОКУ ЗАБИРАТИ 

ОСОБИСТІ РЕЧІ В УЧНЯ (смартфон, планшет, художню книгу, 
журнал…)? 

НІ, НЕ МАЄ.  

До таких дій вчителі вдаються через те, що учні використовують 

гаджети та інші речі під час уроку для власних розваг й заважають 

проводити урок вчителеві. Як правило, вчитель каже, що поверне річ 

після уроку або поверне батькам, розраховуючи на виховну 

співбесіду з останніми.  

Проте смартфон та інші перераховані речі є приватною власністю 

учня.  

Конституція України забороняє незаконно позбавляти права 

власності особу. Всупереч волі та бажанню людини це може 

відбутися, як правило, за рішенням суду.  

Тимчасово майно може бути вилучено теж лише компетентними 

правоохоронними органами відповідно до законодавства.  

Тому у педагога немає жодних законних підстав вчиняти такі дії. 

Батьки учня можуть оскаржити такі дії як зверненням до директора, 

так і до поліції. Наслідками таких звернень може бути попередження, 

догана, звільнення.  

Проте, якщо учні порушують дисципліну на уроці 

використовуючи гаджети чи інші власні речі заважають іншим учням 

та педагогу проводити урок, вчитель теж має право адекватно, 

відповідно до чинного законодавства, реагувати на такі дії: доповідні 

на ім’я директора, а у разі повторного (систематичного) вчинення 

таких дій учнем керівництво школи має право звертатися до 

правоохоронних органів щодо притягнення батьків учня до 

відповідальності за не виконання ними своїх обов’язків.  

Але самим оптимальним вирішенням таких проблем було б 

встановлення домовленостей та правил між вчителями та учнями 



щодо використання гаджетів на уроках, а не скарги чи судові 

позови…  

 

НЕРІДКО ВЧИТЕЛІ ЗАДАЮТЬ ВЕЛИЧЕЗНУ КІЛЬКІСТЬ 

ДОМАШНІХ ЗАВДАНЬ. Це може бути понад 15-20 прикладів чи 

задач з математики або фізики, багато вправ з української чи 

англійської мови, інші письмові завдання з усних предметів. ЧИ 

Є ЗАКОННИМИ ТАКІ ДІЇ? ЧИ РЕГУЛЮЄТЬСЯ ОБСЯГ 

ДОМАШНІХ ЗАВДАНЬ В ШКОЛІ?  

 

Велику кількість домашніх завдань вчителі як правило 

пояснюють тим, що учні таким чином закріплюють свої знання і це їм 

допомагає краще вчитися. Нерідко значно більше домашніх завдань 

задаються на канікули чи вихідні дні.  

Але така кількість завдань призводить до того, що учень 

змушений левову частку своїх вихідних проводити за робочим 

столом вирішуючи приклади чи вправи лише через те, що їх дуже 

багато й для їхнього рішення просто потрібно від 10-20 годин роботи, 

в тому числі в нічний час!  

Варто зазначити, що багато учнів просто механічно списують ці 

завдання з ГДЗ, переписують у своїх друзів.  

Надмірне перенавантаження учнів призводить до перевтоми, 

підвищеної дратівливості порушень зору, тощо.  

Згідно з нормами, встановленими Міністерством освіті і науки 

України, починати давати домашні завдання можна тільки з 2-го 

класу, при чому дитина має витрачати на виконання близько 40 

хвилин. У третьому класі учні мають вкладатися максимум у 70 

хвилин, у четвертому – у 90.  

Учні 5-6 класів повинні отримувати завдання, з якими можна 

впоратися за 2,5 години, у 7-9 класах – за 3 години, у 10-11 – 

максимум за 4 години. Більше того, задавати учням роботу на 

вихідні, канікули чи у святкові дні не рекомендується (ДСанПіН 

5.5.2.008-01).  

Обсяг письмових домашніх завдань не повинен 

перевищувати 1/3 від того, що було виконано на уроці.  
«Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів» 

.Лист Міністерства освіти і науки України від 29.10.07 № 1/9-651. 


