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Шановна пані Раїсо!

Виконавчими органами Харківської міської ради розглянуто Ваш запит 
на інформацію від 03.02.2022 про надання інформації щодо поділу класів 
закладу загальної середньої освіти на групи при зменшенні кількості учнів 
у другому навчальному півріччі. За підсумками розгляду надаємо запитувану 
інформацію.

1. Ваш запит на інформацію надійшов до Харківської міської ради 
03.02.2022 та був зареєстрований за реєстраційним індексом С-3-11/108/180-22.

2. Згідно з п. 6 ст. 12 Закону України «Про повну загальну середню 
освіту» з метою забезпечення належної якості вивчення окремих навчальних 
предметів (інтегрованих курсів) клас державного, комунального закладу освіти 
може ділитися не більш як на три групи з кількістю учнів не менше восьми 
осіб.

Згідно з додатком 2 до наказу Міністерства освіти і науки України від 
20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп 
дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів 
спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня 
і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку 
поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх 
навчальних закладах» при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх 
навчальних закладах для посилення індивідуальної роботи з учнями 
запроваджується поділ класів на групи, але при цьому нормами не передбачено 
зменшення або збільшення кількості учнів в групах протягом навчального року.
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Відповідно до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати 
працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 
15.04.1993 № 102 та Закону України «Про повну загальну середню освіту» 
керівником установи за погодженням з профспілковим комітетом залежно від 
наявності відповідних педагогічних кадрів та інших конкретних умов, 
що склались у закладі допускається перерозподіл педагогічного навантаження 
протягом навчального року.
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