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(пункт 21 чаатини першоТ cTztTTi 1) та <Про зЕlг€lJlьну середЕю ocBiry> (частина
fiерша ста,rгi 24).

О|э z анiз а цlr, б g ti.уппmя: о с в imu
з а iH duв i 0уальною ф, орлtою (екс mер, цслmо,м, с iмейно ю (doMaulHt o ю)

ф орм о rcl, пе 0 аео еiчнuJчr паmр 0 н аж €м)
Нараз,i i:ндивiдуальне ЕаI}чання може бути о;lганiзоване за однiею iз трьох

iндивiдуал.ьних фор, - екстlэрЕатною (екстернатом), сiмейною (домашньокl)
формоrо, педагогiчним патронажем. Вiдпов.iдна rlPopMa мае за:}начатися в заявi
про зарах},вання (переведенн:п).

Ос:обlл, зарахованi на iн,цивiдуапьну форму здобуття освiти вiдповiдно до
наказу ]ф 8 у редакцii вiд 1j], сiчня 2016 р()к:у, lтереводяться на педагогiчний
патронаж абo iншу фор*у здобуття ,освiти вiдповiдно до ik потреб та iHTepecitз,
а також пiдстав, визначених накil}аIчrи J\b 8 (в релакцii вiд l0 липня 2019 року),
]ф 466. Переведення здiйснюеться зil заявок) 0днOго батькiв або повнолiтнього
здобувача освiти.

Зарахування (переведення) здобувача сlсlliти на будь-яку з iндивiдуальних
фор, Ее псlтребуе в кожн:|эму K()HKpeTIroMy п}ипадку погодження з боку
вiдповiднс)го органу управлiння у сфlерi освiгрt.

Зауважу,емо, що вiдпов.i,цно до нака:}у Nl 8 (пункт 4 роздiлу I) здобувачi
освiти, що проживають н€l некоЕtтрольова.нiй територii або на територii
населених пунктiв на лiнii зi,гкненн:п, можуть по;Iавати заlIви про зарахування
на ексmер,наm протягом всLого ка.:Iендарного року. У випадках, коли вони
звертаються до закладiв освliти для проход;ж:еЕня рiчного оцiнюванн,я таlабо
атестацii пliс.гrя завершення нilвчаJlыtого року, виIIикчlють труднощi ор_ганiзацiТ
eкcтepнaT]i (у зв'язку з перебуванням педагогiчн]их працiвникiв у вiдпустках'),
внаслillок чого вони не мо)куть о:гримати док\/мент про загальну середню
ocBiTy i прсlдовжити навчання на iншом,у piBHi освiти. Зважаючи на це,
закладам освiти тих областеit Украlни, до яtких зазвичай щороку звертаються
здобувачi освiти з неконтрольованих територiiй або територiй населених
пунктiв на лiнiТ зiткнення, рекоменд,усмо органiзtlвувати роботу в лiтнiй перiод

у такий спосiб, щоб максиriлально сприят,]и здсlбувачам освiти в отриманнi
докуtиентi.в про ocBiTy. IчIiсцевиlи оргаIIам ,управлiння у сферi освiти

рекоменд),€мо сприяти органiзацii такоТ дiя.шьцкl,стi закладiв освiти 1, спосiб,
оптимальпtиii для забезпеч()ння п:рав пе,цttгог,iчних працiвникiв, зокрема
забезпс:чення оплати пра.цi педагогiчнlа>tl пrрацiвникiв за проведення
оцiнювання.

!ля з,цобувачiв освiти, якi про)кивають у се,[ах i селищах i ix кiлькiсть у
класi закл,аду освiти становить менше нi:ж 5 осiб, може органiзовуватися
пеdаzо;liчнuй паmронаас (пуrrкт 1 роздiлу I\/ вrаказу J\b 8). Водночас вiдповiдно
до частинлr другоi статгi 14 Закону У'краiни кГ[ро загалъну середню ocBiTy> Tar:i

злобувiлчi rэсвiти можуть навчатися за iншимlrфоtrlмами, зокрема дистанцiйнок),
сiмейнrэю (дсlмашньою) або е]кстернатом.

Наказоп,lt }lb 8 забезпечсlно здс,буття 0,с]]iти, за iндивiдуаrrьною формоlо
(eKcTepdaT, п,едагогiчний патронаж) для зас]/д:жених i осiб, якi тримаються пi,ц
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вартою (у випадках, кOли д.ця Еих не може, бути органiзована донна або iнша

ii.r"rуйна формаi. Особи, якi перебуваFоть пiд домашнiм ilpeurтoм, можуть

Й п.р.u.дЙi на дистаrlulйну, сi]мейну (домашню) формУ абО еКСтеРНаТ, а

також можуть прооо"*rти здобувати ocBiT)/ за деЕною, вечiрнiьоr,о або заочною

формою з використан ням lIи: станцiй ни х те}iнол:l1i

Привертасмо уваг\/ до того, що ,при оргiенiзацii сiлаейноt (doMctulHboi) форми

здобуrr" освiти дrrrо,, мас бути зtlраховаtНа до закладу освi,ти (у загальному

порй*У, без подання додат[сових дсrкуМенr:iв),

законодавство не перелбачае додатковоI оплати з боку батькiв на користь

державного чи комунального заклапу освilги в разi огганЪ,lчil:l11!r:: ::]::
за'сiмейною (ломйньою) формою (KpiM ]плати за наданн,я ocBlтHlx ,та 1нших

послуг вiдповiдно до },клацених дог,оворiв,),

ьдобувачi освiти зlа сiм,эйною (;цомаlrтrrьою) формою обов'язtсово прохомть

оцiнювання навчшIьниiх доOягнень ,3 щgСl'Гоцiю (з перiодичr,i:Т, визЕаченою

законодавством). Слц .1/рzlховуI}ати, ]цIо лише наявlзiстъ портфолiо,

iндивiдуаirьного освiтнього профа.йrry, iвt.ших фор, фiксацiт .iндивiдуальних
досягЕень здобувачiв оrэвiти tOe. пЙс,й*оu..о (завершального) оцiнювання таlабо

атестацii)неепiдставок)JIляперlеВеДеЕ:гtяДонастУпноr.окJIасУтаВиДаннЯ
ДокуIчlента про ocBiry,

Варто зауважити, що чинним законодавством не передбачено

перерахування коштiгl бап,кам, якi самос;тiйно органiзовують ]павчання своiх,

JliTeй' чи бупь-яким с:уб'ектам, до яких вони звернулися (самсlзайнятих осiб'

громадських органiзаuiii, ..u*oTopiu тощо) для забезпе,чення органiзачiii

навчання
оплата пparri пе,цагtrгi,чних працiвни.кiв, якi берутЬ )п;tасть в органlзЕtцll

iндивiдуальнот фърмur здцобуття оьвiти, :здiйснюеться вiдпсlвiдно до чинного

законодаВства' ,b*p.ru наказiв JФ l02, Nч l27, Ns 8,

Наголошуемо, [цо l*lдивlдуilльна rPopMa здобутгя освiти не ycyBa(r

здобувача o"uirlr вiд спiлlкування з iншlаtми учасниками оr;вiт,нього процесу,

мiсцем проведення навчаJIьних занять i tсонсультацiй може бути заклад ocBiTla

або iнше мiсце, де пере(iувають iншi здобувачi ocBiTlr (.пiл час eKcKypcii,

практичноi роботи,тойо.l. Педагогiчниii патронаж передба,Iае можливiсть

перiодичНого залуЧеннЯ з,цобувача ocBiTll ло уrнiвСькогО l(ол(эктиВУ З MeTOI{O

соцiалiзацii у межах заг€шьношкi,пьних rclcBiTHix заходiв (якutll спiлкування з

iншими особами не о(5плежено меiичними показаннями,), Форми здобу11"

освiтИ можутЬ по.оп,у"uтIлся. НавlчаннЯ здобувачiв освiт,и, якi перебуваю,]]ь у

закладi охорони здоров'я, може здiйснюв,ilтися у групi,

ЗдобУвачiосвiтиЗаiндивiдtУалЬнO]iоформоюможУ:гьtбратиУчасТЬВ
олiмпiадах, TypHipax, Kol{K:ypcu*,,i iнших змаг€шнях на загаJIьн]пх пiдставах. Н,а

piBHi з iншими^ здобув€]чами сlсвiти 1M такоЖ забезпс:чу€)ться право Eia

вiдзначення успiхiв у Ъвrэiй дiяльностi, зокрема нагород)I(ення похваJIьttими

листами та грамо,гаil.{и, зоJlотою медЕrллкl <3а високi досягнення у навчаннi> r:a

срiбною медаJIлю <Зlл до,сягнення у навчаннi>' 
: *_.л -- --лТ jkлл.r, .

зауважуе*о, *r, здобуття будь-якоi iндивiдуальноi срорми освlти Moxie

органiзовуватися н11 оlэI]tовi ocB,iTнboi програми заклад)/ освiти, водЕочас
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здобуЕ}ачi освiти (ix батьки) мож,,rтъ обирсrти для засвоення iншу ocBiTHto
{тIрогр€tму (iз зазначенням в iндlавiдуальном\r навч€tпьному планi). Таl:а
освiтня програма мае вiдп,:,вiдати вимогам, встановленим законодавством.
KpiM :гогtl, у закладi ocBiT;lt маютъ бути ресурси, необхiднi для реалiзачiТ
iндивi,цуа.пьного навчальFIого плану (матtэрiально-технiчне, кадрове,
н,авчалtьно-методичне, iнформаuiйного забiезпечення ocBiTHboT дiяльностi
тощо) або навчанЕя може органiзовlуватисяtЕl поеднаннi з мережевою формо,ю
здобут,тя tэсвiти.

IH i, uвidуалtьнuй H(l6|lcllltl Hцti план
Пlэив,эртаемо увагу до Toгo, що розробле]lЕtя та. затвердження iндивiдуального

навчаJIьного плану д.гtя iнстлtтуцiйноТ формlл здобуггя освiти е можJIивим, дJIя
iндивiдцуал:ьноi форми - обов';{зковиI!t (пункт 8 роз;лiлу I наказу Nл 8).

С:riд ураховувати, що iндивiдуа-гlьний нi:lвч:itльний план розробляеться на
ocHoBi наI}чЕtпьного плану, ulo с скпадовою octliTHboi програми (типовоТ a(io
iншоi ocBiTнboi програми, ,сlбраноi дJuI засво€FIня здобувачем освiти) i мае
забезпrэчуlзати виконання стандарту ocBiTla. Oc:BiTHi програми та навчальнi
плани мо}куть зазнавати змirr (щолсl перелiку,навчЕл"льних предметiв чи обсяtу
навчапьного навантаження) .гlише в ]иежах, .Еtизнаqених законодавством.

В1,Iконання iHBapiaHTHoT частини (.опанlъання базових, вибiрковrr-
обов'я:зко]rих предметiв) нав,чtаJIьного плану,оrэвiт:ньоi програми при органiзацiТ
навчання за iндивiдуальною формоlо учнiв б;rдь-якого класу е обов'язковим.

O,1iK},BaHi результати }IавчанЕя здоб},всrчiв освiти, зазначенi в освiтнiй
програмi, обранiЙ для засвоеrшя здо,бувачеIu освiт,и, не можуть бути зменшенi в
iндивiдlуа.rlьному навч€Lльномгу планi.

Iндивiдуальнi навчшtьнi. плани доцiльно складати (уточнювати) на кожен
навчаJIьниЙ piK (зi складаннr{м робочого нilвч€tпl;ного плану закладi ocBiry, в
якомУ коlIкретиЗу€ться варiативна скJlадов:l, ), тому числi з урахуванням
iндивiдlуа-гlьних ocBiTHix поцэеб ylHiB). Iндивiiдуальний навч€шьний план мож:е
перегл]ядагися протягом терплiну його дiТ.

Iнцивiдуа-пьний навчалlь,ний план розр<rбляють педагогiчнi працiвники
заклад,/ освiти, якi забезпечують здобуття початковоТ освiти або вивчення
окремиtх предметiв базовоТо пrрофiлыrоТ середнгьоi освiти.

Вiдповiдно до частини першоi cTaTTi 1 Зirкону Украiни uПро ocBiTy>
iндивiдlуалtьна освiтня траекtгорiя здобувачtл сlсвiти формуеться з урахуванняjм
його здiбностей, iHTepeciB, пrэтреб, мотивацii, можливостей i досвiду. У зв'язку
iз цим, реl(оменду€мо прово,ttити ix оцiнку tlepell; складанням iндивiдуiцьного
навчЕLл,ьного плану (iз можлгивим залученням пOихологiчноi служби закладу
оовiти тощо). KpiM того, iндивiд,/альний .навчапьний план розробляеться
закладом сlсвiти у взаемодii зi здобувачем освiти. -Батьки можуть брати участь у
розроб.пен.нi iндивiду€tльногo навчапьного ]пJIану,, а також погоджувати його
(пункт 8 рlэзлiлу I наказу J\b ti).

Iнiцив,iд},альний навча-пьний п.rrан за,I]вердж(уються керiвником закладу
освiти i н,э потребуе погод)(ення iз мiсцевиIйи trрганами управлiння у сферi
освiти.
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Форма iндивiдуалtьно,гo навчЕulьного плану визначаеться закладошr освiти., В iнduвidушtьнол4|,| НQв\',lлЛЬНоfut)l планi.моuсуmь зазначаmuся;
1) iнформаuiя загальнrС)Го ХоРзКтеру: .назва закладу освiт.и, прiзвище та iм'я

здобувача освiти, piK його народження, клilс, в якому BiH навчаеться;
2) цiлi органiзацii iндl.ивiдуальноI ocBiTHboi TpacKTopiT здобувача освiти

(наприклад, забезгtеченнtя поглибленог<r вивчення окремиtх гtредметiв,
самостiйного опанування змiсту о]кремих предметiв, iндивiдуiального темпу
здобуття освiти, по€днання форм здобуття освiти тощо);

3) конкретна форма. здобутт,Я освiтИ (вiдповiднО до cTiaTTi 9 Закону
}'краiни <Про ocBiry>>, HaKдliB Jчь 536 i }lъ s) iдата зapaxyBaltHrl (пrэреведення) на
вiдповiдну форму здобiутт:я сlсвiти;

4) TepMiH дii iндиrвiд]/аJIьного ]Iавч€lлLного плану;
5) особи, якi беруть участь 1, розробленнi iндивiдуаrrьного навч€шъного

плану;
б) освiтня програма, яку засвоюватиме здобувач освiти, i навчальпий

IIлан, за яким здiйснкlватиNlеться органiзiлцiя навчання ('iз з€вначенням мови
навчання);

7) вiдповiднiсть здобiувача ocrliTи ви}dогам до осiб, якi пtожуть розпоча.ги
навчання за обраною освiтньою програмою (завершення здсlбуrтя початковот
або базовоТ середньоi сlсвiти,);

8) перелiк навчi]"пьЕtих предметiв/курсiв (з можливим визначенням
послiдовностi iх опануванняг);

9) загмьний обс:яг нilвчальн()го Еавантаження та ,кiлtькiсть годин на
тиждень для вивчення пI2е,цметiв/курсiв, а також години rla rфакулътативи,
iндивiдуальнi занятгя, консчльтацii тощо (вiдповiдно до освi,гнь,jт 11рограми, з
урахуванНям норМ годI,Iн, ви:]наченИ:х роздiлом V наказу Nч 8);;

10) графiк органiзацii освiтнього rrроц()су, в якому можут]; визначатися:
розклад проведенrIя на]]чЕцIьних занять, консультацiй, вIIконання завдаIIь

здlобувачем освiти, сlцiнювання навчаJLьних досягнень :гаlабо атестацiТ,
о:гримання здобувачем освiти вiд заклад}' освiти перелiку питilнь, за якими
здiйснюватиметься оцiнювсtння таlабо атестацiя, користува]нЕя навчаJIьноt{с,
спортивною, оздорl)вчою Ttl iншоtо iнфраструктурою закладу освiти тощо.
Такий розклад CKJIB.I|il€Tbс]fl з урi}хуванIlям iндивiдуальних особливостей
пiзнавальноi дiяльнос,тi зllобувач,а освi,ти i з дотриманняI\4 державни.х
санiтарних правил i норм;

мiсце tIроведення навчi]JIьних занять, консультацiй, оцilrювання тощо, а
також можливiсть застосувiа]лня техвrологiй дистанцiйного нав чання;

темп засво€ння зд<lбувачем освjiти KoMпoHerrTiB ocBiTrrboT прсlграми. Може
б),r, заплановано вивчення IIевного предмета концентровано (впродовж
чвертi, семестру, навчально]lо року). Уповiльнення темпу здобуття освiти мае
здiйснюватися з урахувiанням необхiдrостi забезпечення переведення
здобувача освiти до на,ступ]шого клilсу. Всlдночас вiдповiдно до пунктiв 2, 4
нака:!у J\b 762 учнi (вихrrваlrrцi) можуть бутrr залишенi для пов.]]орного здобуття
ос;вiти у тому самому K;Taci;
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11)особливостi фор, органiзацii ocBiTrrboг,o процесу, методи i засоби
a'
навчання, як1 використовуватимугься дJIя дOсягнення рrвня очlкуваних

р()зультатi.в навчання. Вони I\дають бути спрямованi на формуванЕя кJIючових

к()мпетеЕтностей, забезпечувати ;Iiяльнiс:н)r та практичну спрямованiсть

навчан]ня, реалiзацiю в ocBiTHboMy процесi мiжпредметних i

внутрirIrН"о.rр"д*"тниХ зв' яз.кiв, поiэиJIюва Iи пiзнавальний iHTepec здобувачtв

".*ii" iцо навчання. Водночас, звертзtемо ув€}г)r, щrr форми органiзацii ocBiTHbo1o

ilроцесу можуть уточнювати,ся Т& рOзширювztтися залежно вiд змiсту окремих

прелмеriв за умови виконаЕ}tя вимс)г стандiаt}ту 0свiти i навчальних програм з

окреми:х предметiв протягом ЕавчаJIьного рOку. K.piM того, варто пам'ятати, ш[о

**bip rформ i методiв навчаннrI п,эдагогiчний шрацiвттик може здiйснювати

самостiйнrэ, враховуючи koнkpeтHi умовиt роботи, забезпечуючи водночiас

досягноння конкретних очiкуваних резу.пtь,гатi:в, зазЕачених у навчzшьшIх

програмах, окремих предмет:ilв;^ '72:,)"u"rй"rri 
предметИ абО i.ншi компонентИ ocBiTHboi програми, як1

засвою|ватиil4уться зjобувачем освir:и в pal\4цilx неформальноi та iнформальноТ

освiтИ (зважаю.па на те, що здобувачi освiтlл ,та i]K батьки мають право обираги

"{е 
лишtе форrу, а й вид освiти);

1З'l п.,рi,ональний склац педагOгiчних ]працiвникiв, якi забезпечуватимуть

ýаЁчання :за iндивiдуаJIьним ]:IаВЧIUIЬним плiлЕ:ом;

1zi.) iн,шi положенЕя щодо органiзацii шtэвноi форми здобугтя освiти.

В iндивiдуаJIьному навчiельЕому планi рекоIчtендуемо передбачити вiдмiт-ку

!lро пOголженЕя батьками таlабо :здобуватеlм освiти змiсту iндивiдуального

н,ав чал:ьнOго плану. а тrжож отримаIi.ня нимtzt к:опiй iндивiдуального навчального

гlIIану ( лiс:ля затвердження).
Заува;куемо, що листи lr4iHicTepcTBa оOвiти i науки Украiни мzlють лишIе

роз'яоltЮлlальний, iнформаЦi_йниЙ xitpaкTep i не встаНовлюютЬ правовиХ Hoplv{.
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