
 
УКРАЇНА  

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ   

 

 

НАКАЗ 

 

 30.08.2022                                        Перечин                                      №30 /01-07 

 

Про організацію індивідуальної форми 

здобуття повної загальної середньої освіти 

в закладах загальної середньої освіти 

Перечинської ТГ у 2022/2023 навчальному році  

 

Відповідно до Закону України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», Положення про індивідуальну форму здобуття повної 

загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України від 12 

січня 2016 року №8 (у редакції наказу МОН України від 10 лютого 2021 

року №160), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 квітня 2021 

року за №528/36150, керуючись постановами Кабінету Міністрів України 

від 9 грудня 2020 року №1236 «Про встановлення карантину та 

запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), від 26 

серпня 2021 року №9 «Про затвердження протиепідемічних заходів у 

закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19)» та з метою забезпечення рівного доступу до якісної 

освіти 

НАКАЗУЮ:  

1. Директорам закладів загальної середньої освіти Перечинської 

ТГ: 

1.1. Організувати індивідуальну форму здобуття повної загальної 

середньої освіти за екстернатною (екстернат), сімейною (домашньою) 

формою та педагогічним патронажем відповідно до законодавства та своїх 

установчих документів. 

1.2. Розмістити на сайті закладу інформацію про форми здобуття 

освіти, що забезпечуються закладом освіти. 

При організації індивідуальної форми здобуття освіти дотримуватись 

рекомендацій, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 09 



грудня 2020 року №1236 «Про встановлення карантину та запровадження 

обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню 

на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами)» та від 26 серпня 2021 року №9 

«Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період 

карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» та 

листа МОН України №1/9530-22 від 19.08.2022 «Інструктивно-методичні 

рекомендації щодо організації освітнього процесу та викладання 

навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти У 2022/2023 

навчальному році». 

1.1. Здійснювати облік здобувачів освіти, зарахованих (переведених) 

на індивідуальну форму відповідно до Порядку ведення обліку дітей 

дошкільного, шкільного віку та учнів, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 13 вересня 2017 року №684. 

1.2.  Забезпечувати реалізацію індивідуальної освітньої траєкторії 

здобувачів освіти шляхом розроблення індивідуальних програм розвитку (у 

разі потреби), організації та проведення консультацій (у разі потреби), 

надання доступу здобувачам освіти до безоплатного користування 

підручниками, навчальними посібниками та іншою літературою 

бібліотечного фонду, навчальною, науковою, виробничою, культурною, 

спортивною інфраструктурою закладу освіти тощо. 

1.3. Здійснювати контроль за виконанням педагогічними 

працівниками та здобувачами освіти індивідуальних навчальних планів, 

індивідуальних програм розвитку. 

1.4. Фіксувати в окремому журналі виконання індивідуального 

навчального плану та результати оцінювання навчальних досягнень 

здобувача освіти. 

1.5. Здійснювати оцінювання навчальних досягнень і атестацію 

здобувачів освіти за індивідуальною формою відповідно до законодавства у 

сфері загальної середньої освіти та особливостей, визначених Положенням 

про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти, 

затвердженого наказом МОН України від 12 січня 2016 року №8 (у редакції 

наказу МОН України від 10 лютого 2021 року №160). 

1.6. Здійснювати видачу документів про освіту встановленого 

зразка, у тому числі з відзнакою, та відзначення успіхів здобувачів освіти за 

індивідуальною формою (нагородження похвальними листами, грамотами 

тощо) відповідно до законодавства. 

2. Відповідальність за організацію та проведення індивідуальної 

форми здобуття повної загальної середньої освіти покласти на директорів 

закладів загальної середньої освіти Перечинської ТГ. 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник відділу                                                                        Ольга БАРЗАК 


