
 
 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 

  

НАКАЗ 

28.02.2022                                                                                                    №102-од 

 

Про стан організації індивідуальної 

форми навчання учнів у 2021-2022 н.р. 

 

На виконання плану роботи закладу, з метою визначення якості 

здійснення індивідуального навчання вчителями закладу впродовж лютого 2022 

р. адміністрацією закладу здійснювалась перевірка, в ході якої вивчався стан 

організації індивідуального навчання. 

Контроль передбачав вивчення таких аспектів:          

• дотримання вчителями вимог державних програм щодо цілей, завдань, змісту 

навчання,  критеріїв оцінювання навчальних досягнень; 

• наявність та якість календарно-тематичних планів; 

• відповідність змісту уроків вимогам навчальних програм. 

• вивчення  шкільної документації –  журнали, зошити учнів; 

• вивчення матеріалів з організації та здійснення  індивідуального навчання. 

Під час перевірки застосовувались методи: 

• спостереження, аналіз уроків, ведення зошитів; 

•  бесіди з вчителями, батьками. 

На підставі результатів проведеної перевірки про стан організації 

індивідуальної форми навчання учнів у 2021-2022 н.р. відображеної у  довідці 

додаток 1(додається).          

На підставі вищезазначеного, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Стан індивідуального навчання в закладі визнати задовільним. 

2.Заступниці директорки з навчальної роботи Іричук Г.Г : 

2.1. Проаналізувати підсумки роботи з організації індивідуального навчання у 

ІІ семестрі 2021-2022 н.р. у закладі і розглянути це питання на нараді при 

директорові в червні місяці. 

2.2.  Здійснювати педагогічний супровід учнів, що навчаються за 

індивідуальною формою навчання                                                          Постійно 

3. Вчителям – предметникам:  

3.1. При проведенні навчальних занять з  учнями  контролювати їх   фізичний 

та психічний стан                                                                                     Постійно 



3.2. Продовжити створення відповідних умов для розвитку творчих 

здібностей дітей та підлітків, які навчаються за індивідуальною формою 

навчання. 

3.3. Не допускати виправлень, своєчасно заповнювати журнали. 

                                                                                                          Постійно  

3.4. Не допускати порушень Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів 

у системі загальної середньої освіти під час проведення індивідуального 

навчання. 

  Постійно 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директорка закладу                                                      Оксана СИЧОВА 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

З наказом ознайомлено: 

           __________ Іричук Г.Г. 

           __________ Радченко Г.П. 

           __________ Ізбінський О.Д. 

           __________ Гожда Т.Я. 

           __________ Кузьменюк О.М. 

           __________ Клим Г.Г. 

           __________ Сичова О.Ю. 

           __________ Татарин Л.М. 

           __________ Панасенко М.Ю. 

           __________ Попович О.С. 

           __________ Пилипюк О.Ю. 

           __________ Козак О.Г. 

           __________ Федик Н.М. 

           __________ Тороус Н.В. 

           __________ Гайдук Н.М. 

           __________ Козачук А.Д. 

           __________ Воротняк М.І. 

           __________ Колотило М.І. 

           __________ Самборська Д.М. 

           __________ Огданський С.В. 

           __________ Беженар С.І. 

           __________ Беженар Н.М. 

                                       __________  Кіцул Л.Г. 

           __________ Фартушняк С.С. 

 

 
 



Додаток 1  

до наказу 

від 28.02.2022 року 

№102-од 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

про стан організації індивідуального 

навчання учнів у 2021-2022 н.р. 

Вижницького ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

імені Юрія Федьковича 

             На виконання плану роботи закладу, з метою визначення якості 

здійснення індивідуального навчання вчителями закладу впродовж березня 

адміністрацією закладу здійснювалась перевірка, в ході якої вивчався стан 

організації індивідуального навчання. 

           Контроль передбачав вивчення таких аспектів:          

• дотримання вчителями вимог державних програм щодо цілей, завдань, змісту 

навчання ,  критеріїв оцінювання навчальних досягнень; 

• наявність та якість календарно-тематичних планів; 

• відповідність змісту уроків вимогам навчальних програм. 

• вивчення  шкільної документації – журнали, зошити учнів; 

• вивчення матеріалів з організації та здійснення  індивідуального навчання. 

Під час перевірки застосовувались методи: 

• спостереження , аналіз уроків, ведення зошитів; 

•  бесіди з вчителями, батьками. 

            Індивідуальне навчання в закладі організоване відповідно до Положення 

про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 року 

№8 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в 

загальноосвітніх навчальних закладах» та наказу Міністерства освіти і науки 

України від 10.07.2019 року № 955  «Про внесення змін до наказу Міністерства 

освіти і науки України від 12.01.2016 року № 8»,   на підставі заяв батьків, 

висновків про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.   

        У  2021-2022 навчальному році  індивідуальним навчанням за формою 

педагогічного патронажу  охоплено 3 учнів. 01.09.2021, відповідно до наказу 

від 31.08.2021р. № 221-од «Про організацію педагогічного патронажу 

(індивідуального  навчання),   від 11.01.2022 р. № 20-од  на 2021-2022 н.р.». 

        Троє учнів  підлягають  цьому  виду  навчання за рекомендаціями  КУ 

«Інклюзивно-ресурсного центру»: 

 
   № 

    з/п 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

Клас Довідка 

ким видано, 

№ довідки, 

 дата видачі 

Рекомендовано 

1. Демко 

Денис 

4-В Довідка 

ЛКК№1829

Індивідуальне навчання. Навчання за 

Типовою освітньою програмою 



Макарович від 

04.10.2021 

розроблена під керівництвом 

О.Я.Савченко 3-4 клас (наказ №1273  

від 08.10.2019 р. таблиця1)  

2. Чорней 

Марія 

Олегівна 

8-Б Довідка 

ЛКК 

№439 

 від 

23.08.2021 

Індивідуальне навчання. Навчання за 

Типовою освітньою програмою ЗЗСО 

І-ІІІ ст. № 405 (наказ № 955 від 

10.07.2019 р. розділ 4 п.3.) 

3. Долінська 

Анна 

Анатолівна 

11-Б Довідка 

ЛКК№  

1419 від 

06.08.2021 

Індивідуальне навчання. Навчання за 

Типовою освітньою програмою 

закладів загальної середньої освіти ІІІ 

ступеня,  затвердженим наказом МОН 

України  від 20.04.2018р. № 408, 

(додаток 1,2,3) 

    

Для організації індивідуального навчання складено навчальні плани на 

кожного учня відповідно до Типових навчальних планів, які затверджені 

директоркою   закладу. 

Розклад занять складено з урахуванням індивідуальних особливостей та 

стану здоров’я учнів та погоджено з батьками дітей. 

Кількість годин навчального плану визначено згідно наказу 

Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 № 8, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 02 лютого 2016 за № 184/28314 "Про 

затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх 

навчальних закладах".      

Таким чином кількість годин на тиждень в учнів  у навчальних планах 

становить : 

- Демко  Денис (4-В кл.) – 10 год., 

- Чорней Марії (8-Б кл.) – 14 год., 

- Долінської Анни (11-Б кл.) – 16 год. 

Заняття розпочались 01 вересня  2021  року і  триватимуть до  03 червня 

2022 року.     

Тривалість уроку  в  4-х класі  – 40 хвилин, у 5-11-х класах – 45 хвилин. 

Перевірка показала, що вчителі дотримуються  вимог державних 

програм щодо цілей, завдань, змісту навчання, з усіх предметів  наявне 

календарно-тематичне планування. Вчителі чітко ведуть записи в журналах 

встановленого зразка. Наявні та ведуться зошити з усіх предметів. Учні 

забезпечені всіма необхідними підручниками. 

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється педагогічними 

працівниками відповідно до діючих нормативних документів Міністерства 

освіти і науки України. Журнали обліку проведення занять та індивідуальних 

досягнень знань учнів в наявності. Програмний матеріал викладається згідно з 

календарним плануванням. Здійснюється постійний контроль за веденням 

зошитів, ведеться систематичний облік знань. Журнали індивідуального 

навчання вчителями ведуться охайно та згідно вимогам. 



Психологічна служба   закладу  здійснює психолого-педагогічний 

супровід дітей, які навчаються за індивідуальною формою навчання, за 

основними напрямами:   психологічний супровід навчального процесу.   

Приділяється увага роботі з батьками учнів, які перебувають на 

індивідуальному навчанні: проводяться консультації для батьків, їх 

анкетування, співбесіди.  

Питання щодо організації індивідуального навчання в  закладі  у 2021-

2022 навчальному році розглядалося на  педагогічній раді (протокол №1 

засідання від 31.08.2021 р.) 

Зауважень з боку батьків учнів, щодо організації індивідуального  

навчання, впродовж навчального року до адміністрації закладу не надходило. 

     

РЕКОМЕНДАЦІЇ: 

 

1. Стан індивідуального навчання в закладі визнати задовільним. 

2.Заступниці директорки з навчальної роботи Іричук Г.Г : 

2.3. Проаналізувати підсумки роботи з організації індивідуального навчання у 

ІІ семестрі 2021-2022 н.р. у закладі і розглянути це питання на нараді при 

директорові в червні місяці. 

2.4.  Здійснювати педагогічний супровід учнів, що навчаються за 

індивідуальною формою навчання                                                          Постійно 

3. Вчителям – предметникам:  

3.1. При проведенні навчальних занять з  учнями  контролювати їх   фізичний 

та психічний стан                                                                                     Постійно 

3.2. Продовжити створення відповідних умов для розвитку творчих здібностей 

дітей та підлітків, які навчаються за індивідуальною формою навчання. 

3.3. Не допускати виправлень, своєчасно заповнювати журнали. 

                                                                                                          Постійно  

3.4. Не допускати порушень Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів 

у системі загальної середньої освіти під час проведення індивідуального 

навчання. 

  Постійно 

Довідку підготувала  

заступниця директорки  

з навчальної роботи    

Ганна ІРИЧУК                        

 


