
Форми організації навчання в Старомізунському 

ліцеї імені Василя Верховинця 

Відповідно до листа МОН України від 20.08.2019 № 79-525 «Щодо 

організації форм здобуття загальної середньої освіти» та статті 9 Закону 

України «Про освіту» загальна середня освіта в закладах освіти може бути 

організована за такими формами: 

 інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, 

мережева); 

 індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний 

патронаж). 

Для осіб з особливими освітніми потребами організовується інклюзивне 

навчання за денною формою здобуття освіти. 

Відповідно до змін до Положення про індивідуальну форму здобуття 

загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН від 10 липня 2019 

року та набрало чинності  2 серпня 2019 року батьки отримають більше 

можливостей для навчання дітей вдома. 

Уже з вересня 2019 року батьки школярів можуть скористатися всіма 

видами індивідуальної форми навчання – сімейною (домашньою) освітою, 

екстернатом або педагогічним патронажем. Вони передбачають гнучкіший 

спосіб навчання та  дозволяють створити індивідуальну освітню траєкторію 

під потреби кожної окремої дитини. 

Сімейна (домашня) форма освіти.  Навчатися за такою формою 

зможуть учні, чиї батьки бажають і готові самостійно організовувати освітній 

процес в домашніх умовах. Разом з тим учень має бути зарахованим до 

певного закладу, який відслідковуватиме його прогрес у навчанні. Батьки 

також мають написати заяву щодо навчання дитини за сімейною формою. 

Важливо, щоб дитина не відставала від однолітків, а її знання відповідали 

бодай рівню Держстандарту. Для цього учні проходитимуть оцінювання 4 

рази на рік, зокрема, складатимуть підсумковий контроль. У випадку поганих 

результатів педагогічна рада може: 

 рекомендувати батькам перевести дитину на інституційну форму 

(для учнів 1-4 класів); 

 своїм рішенням перевести учня на інституційну форму (для учнів 

5-11 (12) класів). 

Сумлінним батькам, які дійсно хочуть дати дітям кращу освіту, школа 

всіляко сприятиме для організації процесу навчання. Так, вони 

отримуватимуть консультації та допомогу вчителів, їм допоможуть скласти 



індивідуальний навчальний план дитини, нададуть підручники та 

рекомендації щодо подальшого навчання. 

Екстернат. Для зарахування на екстернат учень (чи його батьки) має 

подати заяву та документ, що підтверджує підставу для переведення. Серед 

поважних причин – неможливість відвідувати заняття у школі чи скласти 

річне оцінювання. Екстернат, зокрема, орієнтований на учнів, які опанували 

 або можуть опанувати один чи декілька предметів, класів чи навіть рівнів 

освіти швидше своїх однолітків. 

Батьки та учні, що проживають на неконтрольованій території або на 

території лінії зіткнення, можуть подати документи для зарахування на 

екстернат у електронному вигляді. Зарахування учнів, які не мають 

документів про попередню освіту, проходитиме після оцінювання у закладі, 

де він планує навчатись. 

       Педагогічний патронаж. Така форма передбачена для учнів, які за 

станом здоров’я не можуть відвідувати школу щодня, перебувають на 

стаціонарному лікуванні у закладах охорони здоров’я або потребують 

навчання біля лікарняного ліжка. Також вона пристосована до потреб учнів, 

що здобувають початкову та базову освіту у школах сільської місцевості, в 

яких через малокомплектність (менше 5 учнів на клас) не може бути 

організоване навчання у закладі. 

Педагогічний патронаж передбачає індивідуальний супровід вчителя 

для конкретного учня. Водночас велика увага приділяється самостійному 

опрацюванню матеріалу дитиною. За такого навчання важливим є 

партнерство між учнем, вчителем та батьками, адже вони мають спільно 

визначити інтенсивність та результативність навчання. 

Зарахування на індивідуальну форму освіти зазвичай проводиться до 

початку навчального року. Переведення на індивідуальну форму може 

відбуватись і протягом навчального року, але не пізніше ніж за 3 місяці до 

річного оцінювання чи державної підсумкової атестації. Однак таке 

обмеження не застосовується для переведення на педагогічний патронаж. 

Для осіб, які здобували чи здобувають освіту за кордоном або мають 

відношення до тимчасово окупованих територій, зарахування і переведення 

на екстернат можливе протягом усього календарного року. 

Будь-яка форма освіти, у тому числі й індивідуальна, потребує, щоб 

учня зарахували до закладу – для цього потрібно подати необхідні 

документи. 

Основний документ для зарахування або переведення на індивідуальну 

форму навчання – це заява одного з батьків дитини або самого учня, якщо він 

є повнолітнім. До заяви додаються документ, що посвідчує особу учня 



(паспорт чи свідоцтво про народження), медична довідка N 086-1/о та 

документ про освіту, якщо він є. 

Можуть знадобитись і додаткові документи. Скажімо, необхідно буде 

документально підтвердити підстави для навчання на екстернаті або 

обставини для застосування педагогічного патронажу (наприклад, стан 

здоров’я, знаходження під вартою або засудження, статус біженця). Іноземці 

та особи без громадянства додатково подають копію документа, що 

підтверджує законність їх перебування в Україні. 

Внутрішньо переміщені особи, біженці та особи з документами про 

необхідність захисту можуть не подавати окремі документи, якщо мають на 

це причини. 

У 2019-2020 навчальному році у Старомізунському ліцеї імені Василя 

Верховинця організовано такі форми здобуття повної загальної середньої 

освіти: 

 інституційна (денна) форма навчання для 326 здобувачів освіти; 

 індивідуальна форма навчання (педагогічний патронаж) для двох 

учнів 6 класу і одного учня 3 класу; 

 індивідуальна форма навчання (екстернат) для п’яти випускників, 

які здобувають освіту за кордоном. 

 


	Форми організації навчання в Старомізунському ліцеї імені Василя Верховинця

