Змінено типи закладів загальної середньої освіти
Стало

Було

• початкова школа — заклад освіти I ступеня (або
структурний підрозділ іншого закладу освіти), що
забезпечує початкову освіту;
• гімназія — заклад середньої освіти II ступеня (або
структурний підрозділ іншого закладу освіти), що
забезпечує базову середню освіту;
• ліцей — заклад середньої освіти III ступеня (або
структурний підрозділ іншого закладу освіти), що
забезпечує профільну середню освіту;
• спеціальна школа — заклад загальної середньої освіти
для дітей, які потребують корекції фізичного та/або
розумового розвитку;
• санаторна школа — заклад загальної середньої освіти з
відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого
лікування;
• школа соціальної реабілітації — заклад загальної
середньої освіти для дітей, які відповідно до рішення суду
потребують особливих умов виховання;
• навчально-реабілітаційний центр — заклад загальної
середньої освіти для дітей з особливими освітніми
потребами, зумовленими складними порушеннями
розвитку.

• школа I-III ступенів;
• спеціалізована школа (школа-інтернат) I-III ступенів з
поглибленим вивченням окремих предметів та курсів;
• гімназія (гімназія-інтернат) — навчальний заклад II-III ступенів
з поглибленим вивченням окремих предметів відповідно до
профілю;
• колегіум (колегіум-інтернат) — навчальний заклад II-III ступенів
філологічно-філософського та (або) культурно-естетичного
профілю;
• ліцей (ліцей-інтернат) — навчальний заклад III ступеня з
профільним навчанням та допрофесійною підготовкою (може
надавати освітні послуги II ступеня, починаючи з 8 класу);
• школа-інтернат I-III ступенів — навчальний заклад з частковим
або повним утриманням за рахунок держави дітей, які потребують
соціальної допомоги;
• спеціальна школа (школа-інтернат) I-III ступенів — навчальний
заклад для дітей, які потребують корекції фізичного та (або)
розумового розвитку;
• санаторна школа (школа-інтернат) I-III ступенів — навчальний
заклад з відповідним профілем для дітей, які потребують
тривалого лікування;
• школа соціальної реабілітації — навчальний заклад для дітей, які
потребують особливих умов виховання (створюється окремо для

Стало
Здобуття загальної середньої освіти також можуть
забезпечувати:
• заклади професійної (професійно-технічної), фахової
передвищої, вищої освіти;
• інші заклади освіти, зокрема міжшкільні ресурсні центри
(міжшкільні навчально-виробничі комбінати), що мають
ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері
загальної середньої освіти.
У системі спеціалізованої освіти здобуття загальної
середньої освіти забезпечують:
• спеціалізована мистецька школа (школа-інтернат) —
заклад спеціалізованої освіти I-III або II-III ступенів
мистецького профілю;
• школа-інтернат (ліцей-інтернат) спортивного профілю —
заклад спеціалізованої освіти I-III або II-III ступенів
спортивного профілю (заклад із специфічними умовами
навчання);
• професійний коледж (коледж) спортивного профілю —
заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю
(заклад із специфічними умовами навчання);
• професійний коледж (коледж) культурологічного або
мистецького спрямування — заклад спеціалізованої освіти,
який забезпечує здобуття професійної мистецької освіти;
• військовий (військово-морський) ліцей, ліцей з посиленою
військово-фізичною підготовкою — заклад спеціалізованої

Було
хлопців і дівчат);
• вечірня (змінна) школа II-III ступенів — навчальний заклад для
громадян, які не мають можливості навчатися у школах з денною
формою навчання;
• навчально-реабілітаційний центр — навчальний заклад для
дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними
вадами розвитку.
Інші навчальні заклади системи загальної середньої освіти:
• позашкільний навчально-виховний заклад — навчальний заклад
для виховання дітей та задоволення їх потреб у додатковій освіті
за інтересами (науковими, технічними, художньо-естетичними,
спортивними тощо);
• міжшкільний навчально-виробничий комбінат — навчальний
заклад для забезпечення потреб учнів загальноосвітніх
навчальних закладів у профорієнтаційній, допрофесійній,
професійній підготовці;
• професійно-технічний навчальний заклад — навчальний заклад
для забезпечення потреб громадян у професійно-технічній і повній
загальній середній освіті;
• вищий навчальний заклад I-II рівнів акредитації — навчальний
заклад для задоволення потреб громадян за освітньокваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста і бакалавра з
одночасним завершенням здобуття повної загальної середньої
освіти.

Стало
освіти II-III або III ступенів військового профілю для дітей
з 13 років;
• науковий ліцей, науковий ліцей-інтернат — заклад
спеціалізованої освіти II-III або III ступеня наукового
профілю

Було
Загальноосвітні навчальні заклади можуть створювати навчальновиховні комплекси у складі навчальних закладів різних типів і
рівнів акредитації для задоволення допрофесійних і професійних
запитів громадян, а також навчально-виховні об’єднання з
дошкільними та позашкільними навчальними закладами для
задоволення освітніх і культурно-освітніх потреб

