
                Грицівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

                                                Шепетівської районної ради 

                               Хмельницької області 

                                      Н А К А З 

                                         Гриців 

       01.09.2016                                                                                №62-од 

Про організацію  

індивідуального навчання 

у 2016-2017 навчальному році 

 

Відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання  в 

загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 № 8, лист 

Міністерства освіти і науки України від 12.07.2016 № 1/9-364 «Про 

організаційно-методичні засади забезпечення навчально-виховного 

процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх 

навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році», нового  Державного 

стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми 

потребами, затвердженого  постановою КМУ від 21 серпня 2013р №607, 

відповідно до нових Типових планів для спеціальних загальноосвітніх 

навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) 

розумового розвитку (початкова школа),затверджених  наказом  МОН № 

80 від 28 січня 2014 року, довідок ЛКК, висновків психолого-медико-

педагогічної консультації, заяв батьків учнів, з метою забезпечення 

рівного доступу до якісної освіти, з урахуванням індивідуальних 

здібностей та стану здоров’я учнів, 

НАКАЗУЮ: 

1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Малишко І.В.  

1.1. Організувати навчання за індивідуальною формою  учнів Грицівської    

       ЗОШ І-ІІІ ст.  

 Пархомця Володимира Сергійовича (4-А клас, вч. Шампаніна Л.С.) 

з таких предметів: 

-     українська мова – 2 год. 

- літературне читання – 1 год. 

- математика – 2 год. 

- образотворче мистецтво - 0,5 год.  

- основи здоров'я – 0,5 год. 

- природознавство – 0,5 год. 

- Я у світі – 0,5 год.                 

- соціально-побутове орієнтування – 1 год. (корекційний педагог 

Верхогляд А.В.)  



- корекційні заняття з психологом «Корисні навички молод. школ.»– 

0,5 год. (психолог Паламарчук Н.М.) 

- фізична культура – 0,5 год. 

- музичне мистецтво – 0,5 год. 

- трудове навчання – 0,5 год. 

                                   Всього – 10 год. 

Витяг з протоколу засідання РПМПК  №1 від12.04.2016 р.  

 Косіюка Василя Васильовича (6-А клас вчитель  Маліновська  Т.І., 

Яцюк І.П., Волох І.О.) з таких предметів: 

-        українська мова – 2 год. 

- українська література –  2 год. 

- математика – 2 год. 

- образотворче мистецтво - 1 год.     

- географія– 1 год. (вч. географії Яцюк І.П.) 

- хімія в побуті – 1 год. (вч. географії Яцюк І.П.) 

- інформатика – 1 год. 

- корекція розвитку – 2 год. . (корекційний педагог Верхогляд А.В.) 

- соціально-побутове орієнтування – 1 год. (соціальний педагог 

Паламарчук Н.М.) 

- трудове навчання – 1 год. 

                                Всього – 14 год. 

Витяг з протоколу засідання РПМПК  № 1  від 12.04.2016 р. 

 Якобчука  Богдана Володимировича (8-Б клас) з таких предметів: 

-              українська мова – 3 год. (вч. Мазій Л.Ф.) 

- українська література – 2 год. (вч. Мазій Л.Ф.) 

- математика – 3 год. (вч. Волощук Н.А..) 

- образотворче мистецтво - 1 год. (вч. Фещук Є.І.)    

- основи здоров'я – 0,5 год. (Полєва О.І,) 

- природознавство – 1 год. (Літвінчук Н.Б.) 

- фізика у побуті – 0,5 год. (Літвінчук Н.Б.) 

- соціально-побутове орієнтування – 0,5 год. (соц.пед. Паламарчук Н.М.) 

- трудове навчання – 1 год. (вч. Малишко С.І.) 

- історія  – 0,5 год. (вч. Антонюк Т.Л.) 

- лікувальна фізкультура – 1 год. (корекційний педагог Верхогляд А.В.) 

                                Всього:    - 14 год.  

Витяг з протоколу засідання РПМПК  №1 від 12.04.2016 р.         

1.2 Розробити і затвердити індивідуальні навчальні плани для 4 класу – за 

Типовими навчальними планами спеціальних загальноосвітніх 

навчальних закладів для дітей,  які  потребують корекції фізичного та 

(або) розумового розвитку (початкова школа), затвердженими наказом 

МОН України від 28.01.2014 № 80  (зі змінами, внесеними наказами МОН 



України від 11.02.2014 р. № 133 та  від 15.07.2014 № 828); для 6 класу – за 

Типовими навчальними планами спеціальних загальноосвітніх 

навчальних закладів ІІ ступеня для дітей, які потребують корекції 

фізичного та (або) розумового розвитку,затвердженими наказом МОН 

України від 22.04.2014 № 504 (зі змінами, внесеними наказом МОН 

України   від 11.06.2014 р. № 701); для 8 класу – за Типовими 

навчальними планами спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів 

ІІ ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) 

розумового розвитку, затвердженими наказом МОН України від 

09.04.2015 № 416 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і 

науки України від 26.08.2008 р. № 778;          

 1.3. Затвердити персональний склад педагогічних працівників з відповідною 

фаховою освітою, та розподіл педагогічного навантаження для 

здійснення індивідуального навчання даних учнів. 

     1.4. Вжити заходів щодо виконання у повному обсязі нового Державного 

стандарту  освіти під час навчання за індивідуальною формою. 

     1.5 Розробити, погодити письмово з  батьками та  представити на 

затвердження розклад навчальних занять  для учнів за індивідуальною 

формою.  

1.6. Затвердити індивідуальні навчальні плани  Пархомця Володимира – 

4-А клас, складені відповідно до Типових навчальних планів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції 

фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа), 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 28.01.2014 року  

№ 80, зі змінами, внесеними наказами МОН України від 11.02.2014 №133 

та від 15.07.2014 № 828 (додаток 14). 

1.7. Затвердити індивідуальні навчальні плани  Косіюка Василя -6-А клас, 

Якобчука Богдана – 8-Б клас, складені відповідно до Типових навчальних 

планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня для 

дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (5-

й клас), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 22.04.2014 

року № 504, зі змінами, внесеними наказами МОН України від 11.06.2014 

№707, (додаток 15), (7-й клас) - затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки від 09.04.2015 року  № 416, зі змінами внесеними наказом 

МОН від 26.08.2008 № 701 (додаток 8). 

1.8. Перевірити та погодити індивідуальні програми з навчальних 

предметів, розроблені вчителями на основі діючих програм, і календарні 

плани. 

      1.7. Забезпечити контроль за: 

                1.8.1.Проведенням навчання учнів  за індивідуальною формою. 



                1.8.2. Виконанням навчальних програм. 

      1.8.3. Дотриманням порядку оцінювання навчальних досягнень. 

      1.8.4. Ведення відповідної шкільної документації. 

       2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

директора   з навчально-виховної роботи Малишко І.В. 

 

 

      Директор                                                           В. Старий 
З наказом ознайомлені    

       І.В.  Малишко 

        О.І. Полєва 

Л.С. Шампаніна 

А.В. Верхогляд 

 

Н.М.Паламарчук 

Т.І. Маліновська 

І.О. Волох 

Л.Ф. Мазій 

Л.Б. Літвінчук 

 

 

Т.Л.Антонюк 

С.І. Малишко 

Є.І. Фещук    І.П.Яцюк

 
 

 


