
ФОРМИ НАВЧАННЯ  

В СТАРОМІЗУНСЬКОМУ ЛІЦЕЇ  

ІМЕНІ ВАСИЛЯ ВЕРХОВИНЦЯ 

Відповідно до статті 9 Закону України «Про освіту» загальна середня освіта в 

ліцеї організовується за такими формами: 

 інституційна (очна (денна), дистанційна); 

 індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний 

патронаж). 

За потреби організовуються інклюзивні класи. Зауважуємо, що «інклюзивна 

форма» здобуття освіти законодавством не передбачена. Для осіб з особливими 

освітніми потребами організовується інклюзивне навчання за денною формою 

здобуття освіти. Крім того, стан здоров’я може бути підставою для вибору 

здобувачами освіти (їх батьками) екстернату, педагогічного патронажу чи 

дистанційної форми. 

Особа, яка здобуває освіту за будь-якою формою, має право на користування 

бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, 

оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних 

підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до 

спеціальних законів (частина перша статті 53 Закону України «Про освіту»). 

Держава гарантує безоплатне забезпечення підручниками (у тому числі 

електронними), посібниками всіх здобувачів повної загальної середньої освіти 

та педагогічних працівників у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України (частина третя статті 4 Закону України «Про освіту»). 

 

ЗАРАХУВАННЯ ДО ШКОЛИ  
НА ІНШІ ФОРМИ НАВЧАННЯ  

 

Зарахування учнів на індивідуальну форму навчання 
 

Індивідуальне навчання в системі загальної середньої освіти є однією 

з форм організації навчально-виховного процесу і впроваджується для 

забезпечення права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти з 

урахуванням індивідуальних здібностей та обдарувань, стану здоров'я, 

демографічної ситуації, організації їх навчання. Учні, які навчаються 

індивідуально, є учасниками навчально-виховного процесу одного із 

навчальних закладів і вносяться до загальних списків класу. 
 

Зарахування учнів на індивідуальну форму навчання регламентоване 

Положенням про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх 

навчальних закладах. Загальною підставою для організації індивідуального 

навчання є:  

- заява батьків або осіб, які їх замінюють; 
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- висновок (довідка) ЛКК про необхідність організації навчання за 

індивідуальною формою; 

- наказ директора навчального закладу; 

- погодження місцевого органу управління освітою. 
 

В залежності від умов організації індивідуального навчання існують й 

додаткові підстави для зарахування учнів на вказану форму: 

Право на індивідуальне навчання 

мають учні: 

Додаткова підстава для зарахування 

на індивідуальну форму навчання 

Які за станом здоров’я не можуть 

відвідувати навчальний заклад 
Довідка (висновок) завірена 

печаткою лікарсько-
консультативної комісії (ЛКК) та 

печаткою лікувального закладу 

Яким необхідно пройти лікування у 

лікувальному закладі тривалістю 
більше одного місяця 

Які мають високий навчальний 

потенціал і можуть прискорено 
закінчити заклад освіти 

Рішення педагогічної ради закладу 

освіти 

Коли кількість учнів у класі 
становить менше 5 осіб 

Рішення органів місцевого 
самоврядування 

Які не встигають протягом двох 

років навчання у школі І ступеня 

Рішення психолого-медико-
педагогічної консультації (ПМПК), 
згода батьків 

Які потребують корекції фізичного 
та (або) розумового (психічного) 

розвитку (у разі, якщо батьки або 
особи, що їх замінюють, 

відмовляються направляти дитину 
до відповідної спеціалізованої 
загальноосвітньої школи  

Рішення психолого-медико-
педагогічної консультації (ПМПК), 

згода батьків 



 

Зарахування учнів на екстернатну  

форму навчання 
 

 

Екстернат - одна з форм здобуття повної загальної середньої освіти, що 
передбачає самостійне опанування екстерном програмового матеріалу в 

обсязі, визначеному Державним стандартом початкової загальної освіти, 

Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти, або 
знань згідно з вимогами програмового матеріалу за певний клас чи з окремих 

навчальних предметів для здобуття документа про відповідний рівень освіти 

(табель, свідоцтво про базову освіту, свідоцтво про повну загальну середню 
освіту). Здобуття освіти за екстернатною формою не обмежується віком. 

 

Зарахування осіб на екстернат здійснюється за погодженням з 

відповідним органом управління освітою та згідно з наказом керівника 
навчального закладу для:  

- повнолітніх – за їх особистою заявою;  
- неповнолітніх – за заявою батьків або осіб, які їх замінюють. 

 
  Для проходження річного оцінювання та атестації, окрім заяви на  

ім'я керівника навчального закладу, екстерни подають документ про наявний 

рівень освіти. 
 

У разі проходження екстерном річного оцінювання за предмет, курс 

навчання в іншому навчальному закладі – довідку, завірену підписом 

керівника та печаткою відповідного навчального закладу, у якому навчається 

або навчався екстерн. 
 

У разі відсутності документа про наявний рівень освіти навчальний 

заклад, де організовано екстернат, самостійно визначає освітній рівень 

екстерна.  

Зарахування на дистанційну  

форму навчання 
 

 

Дистанційне навчання в Україні організовується у відповідності до 
Положення про дистанційне навчання, затвердженого наказом Міністерства 
освіти і науки України 25.04.2013 №466 і зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 30.04.2013 за №703/23235. Умовою запровадження 
дистанційного навчання в школі є входження навчального закладу до складу 

системи дистанційного навчання (СДН) та забезпечення проведення 
необхідних заходів, які дають право навчальному закладу вести дистанційне 
навчання за обраними напрямами (спеціальностями). 

 

У ЗЗСО використання технологій дистанційного навчання зорієнтоване 

насамперед на такі категорії учнів (вихованців): 
 



• у випадку особливих ситуацій викликаних карантином чи іншим 

надзвичайним становищем; 

• особи з особливими потребами; 
 

• обдаровані діти та молодь, які спроможні самостійно або прискорено 

опанувати навчальні програми; 
 

• особи, які проживають у географічно віддалених і важкодоступних до 
ЗЗСО населених пунктах; 

 

• учні вечірніх шкіл, які за умовами праці перебувають тривалий час за 

межами населеного пункту, де розташований ЗНЗ, та учні, які за 

сімейними обставинами (декретна відпустка тощо) не можуть 

систематично відвідувати школу; 
 

• особи, які бажають отримати додаткові знання паралельно з навчанням 
у школі; 

 

• особи, які готуються до вступу до ВНЗ; 

 

• громадяни України, які тимчасово або постійно проживають за 

кордоном. 
 

Рішення  щодо  використання  технологій  дистанційного  навчання  у  

навчальному процесі ЗЗСО приймається педагогічною радою навчального 

закладу і організовується відповідно до робочих навчальних планів за умови 

їх адаптації до дистанційної форми навчання. Запровадження такої форми 

навчання у школі можливе лише за погодженням з МОН України. 

 

Зарахування дітей до 2-11-х класів ліцею 

 

Як правило, зарахування дітей до перевідних класів здійснюється за умови 

переводу дитини з одного навчального закладу до іншого. Підставою для 

зарахування дитини, відповідно до п.22 Положення про загальноосвітній 

навчальний заклад, є: 
 

• заява батьків, 
 

• копія свідоцтва про народження дитини, 
 

• медична довідка встановленого зразка (ФОРМА № 086-1/0, затверджена 

наказом МОЗ від 16.08.2010 № 682, зі змінами, внесеними наказом МОЗ 

від 23.05.2012 № 382). 
 

• особова справа дитини, 
 

• свідоцтво про базову освіту та додаток до нього (для учнів 10-11-х 

класів). 



У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної 

середньої освіти за межами населеного пункту, батьки або особи, які їх 

замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та 

довідку, що підтверджує факт навчання дитини в іншому навчальному 

закладі.  
У разі вибуття учня упродовж поточного навчального року з населеного 

пункту:  
- на тимчасове навчання за кордон – у закладі освіти 

повинна бути відповідна заява батьків або осіб, які їх замінюють, 

із зазначенням причини вибуття та документи, що підтверджують 

запрошення чи направлення учня на навчання;  
- на   постійне   місце   проживання   за   кордон   –   у   

закладі освіти повинна бути відповідна заява батьків або осіб, які 

їх замінюють, із зазначенням причини вибуття та документи, що 

підтверджують виїзд дитини (підлітка) за кордон. 

 

Відрахувати учня зі школи без згоди батьків або осіб, які їх замінюють, 

загальноосвітній навчальний права не має.  

 

Вступ дітей, які навчалися в дошкільній групі, до першого класу ліцею 

 

Якщо дитина ходила в даному закладі освіти в підготовчий клас, то порядок 

зарахування буде дещо спрощеним. Для цієї категорії учнів потрібно подати 

тільки особисту заяву, адресовану директору школи, в якій буде вказано 

прохання про переведення дитини в перший клас та медичну картку 

встановленого зразка і процес вступу буде проходити в автоматичному 

режимі. 

 

Формування перших класів 
 

До 31 травня 2020 року директор ліцею враховує очікувану 

укомплектованість перших класів. Їх формують: 
 

- за погодження з відділом освіти, молоді та спорту Вигодської селищної 

ради, керуючись нормативами наповнюваності (не більше 30-и учнів у 

класі і не менше 5-и учнів, ураховуючи наявність приміщень, що 

відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення освітнього 

процесу, відповідно до кількості заяв від батьків про зарахування дітей 

до школи.  
- директор ліцею до 01 червня складає орієнтовну планову мережу 

класів, прогнозуючи кількість дітей у них на підставі:  
 обліку дітей, які проживають на закріпленій за навчальним 

закладом території обслуговування, 

 заяв батьків щодо прийому дітей до перших класів. 

 


