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Нормативно-правова база з питань інклюзивної освіти 

 

1. П. 1 ст. 23. Конвенції ООН про права дитини, 20 листопада 1989 р. «ди-

тина має вести повноцінне і достойне життя в умовах, які забезпечують її гід-

ність, сприяють почуттю впевненості в собі і полегшують її активну участь у 

житті суспільства». 

2. Ст. 53 Конституції України. «Кожен має право на освіту». 

Закони України 

3. Ст. 3 Закону України «Про освіту». Право на освіту п. 2. В Україні ство-

рюються рівні умови доступу до освіти. Ніхто не може бути обмежений у праві 

на здобуття освіти. Право на освіту гарантується незалежно від віку, статі, раси, 

стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігій-

них чи інших переконань, кольору шкіри, місця проживання, мови спілкування, 

походження, соціального і майнового стану, наявності судимості, а також ін-

ших обставин та ознак. 

П. 6 ст. 3 Закону України «Про освіту»: «Держава створює умови для здо-

буття освіти особами з особливими освітніми потребами з урахуванням індиві-

дуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів, а також забезпечує ви-

явлення та усунення факторів, що перешкоджають реалізації прав і задово-

ленню потреб таких осіб у сфері освіти». 

Ст. 19. Закону України «Про освіту»: «Освіта осіб з особливими освітніми 

потребами. 

1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування створюють 

умови для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потре-

бами для здобуття ними освіти на всіх рівнях освіти з урахуванням їхніх індиві-

дуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів. 

2. Держава забезпечує підготовку фахівців для роботи з особами з особли-

вими освітніми потребами на всіх рівнях освіти. 
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3. Особам з особливими освітніми потребами освіта надається нарівні з ін-

шими особами, у тому числі шляхом створення належного фінансового, кадро-

вого, матеріально-технічного забезпечення та забезпечення розумного присто-

сування, що враховує індивідуальні потреби таких осіб, визначені в індивідуа-

льній програмі розвитку. 

4. Для навчання, професійної підготовки або перепідготовки осіб з особли-

вими освітніми потребами застосовуються види та форми здобуття освіти, що 

враховують їхні потреби та індивідуальні можливості. 

5. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування та заклади 

освіти створюють умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми 

потребами шляхом забезпечення розумного пристосування та універсального 

дизайну. 

6. Навчання та виховання осіб з особливими освітніми потребами, зокрема 

тими, що спричинені порушенням розвитку та інвалідністю, у закладах дошкі-

льної, позашкільної та середньої освіти здійснюються за рахунок коштів освіт-

ніх субвенцій, державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не забороне-

них законодавством, у тому числі з урахуванням потреб дитини, визначених в 

індивідуальній програмі розвитку. 

7. Зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закла-

дів освіти, переведення з одного типу закладу до іншого та відрахування таких 

осіб здійснюються у порядку, встановленому центральним органом виконавчої 

влади у сфері освіти і науки. 

8. Категорії осіб з особливими освітніми потребами визначаються актами Ка-

бінету Міністрів України.» 

Ст. 20 Закону України «Про освіту»: «Інклюзивне навчання 

1. Заклади освіти за потреби утворюють інклюзивні та/або спеціальні групи і 

класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами. У разі звернення 

особи з особливими освітніми потребами або її батьків така група або клас 

утворюється в обов'язковому порядку. 
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2. Заклади освіти зі спеціальними та інклюзивними групами і класами створю-

ють умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами відповідно до 

індивідуальної програми розвитку та з урахуванням їхніх індивідуальних пот-

реб і можливостей. 

3. Особи з порушеннями фізичного, психічного, інтелектуального розвитку і се-

нсорними порушеннями забезпечуються у закладах освіти допоміжними засо-

бами для навчання. 

4. Особам з особливими освітніми потребами надаються психолого-педагогічні 

та корекційно-розвиткові послуги у порядку, визначеному центральним орга-

ном виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

Психолого-педагогічні послуги –  це комплексна система заходів з організації 

освітнього процесу та розвитку особи з особливими освітніми потребами, що 

передбачені індивідуальною програмою розвитку та надаються педагогічними 

працівниками закладів освіти, реабілітаційних установ системи охорони здоро-

в'я, соціального захисту, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру. 

Корекційно-розвиткові послуги (допомога) –  це комплексна система заходів 

супроводження особи з особливими освітніми потребами у процесі навчання, 

що спрямовані на корекцію порушень шляхом розвитку особистості, її пізнава-

льної діяльності, емоційно-вольової сфери та мовлення. 

5. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування утворюють ін-

клюзивно-ресурсні центри з метою забезпечення реалізації права на освіту та 

психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами. 

Психолого-педагогічний супровід – це комплексна система заходів з організації 

освітнього процесу та розвитку дитини, передбачена індивідуальною програ-

мою розвитку. 

6. Будівлі, споруди і приміщення закладів освіти повинні відповідати вимогам 

доступності згідно з державними будівельними нормами і стандартами. 

7. Проектування, будівництво та реконструкція будівель, споруд, приміщень за-

кладів освіти здійснюються з урахуванням принципів універсального дизайну 

та/або розумного пристосування. 
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4. П. 12) ст. 1 Закону України «Про повну загальну середню освіту»: ін-

клюзивне навчання - система освітніх послуг, гарантованих державою, що базу-

ється на принципах недискримінації, врахування багатоманітності людини, 

ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасни-

ків; 

П. 13) ст. 1 Закону України «Про повну загальну середню освіту»: інклюзивне 

освітнє середовище - сукупність умов, способів і засобів їх реалізації для спіль-

ного навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх по-

треб та можливостей; 

Ст. 20 Закону України «Про повну загальну середню освіту»: Інклюзивне нав-

чання: 

1. Інклюзивне навчання здобувачів освіти базується на принципах недискримі-

нації, врахування багатоманітності людини, ефективного залучення та вклю-

чення до освітнього процесу всіх його учасників. 

Організація інклюзивного навчання у закладах освіти на відповідних рівнях 

освіти здійснюється відповідно до порядків, затверджених Кабінетом Міністрів 

України. 

2. У разі звернення особи з особливими освітніми потребами або її батьків за-

клад освіти утворює інклюзивний клас та/або групу в обов’язковому порядку. 

Спеціальний клас та/або група утворюється керівником закладу освіти за пого-

дженням із засновником цього закладу освіти або уповноваженим ним органом. 

Заклади освіти створюють умови для навчання осіб з особливими освітніми по-

требами відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням їх-

ніх індивідуальних потреб і можливостей. 

Заклад освіти відповідно до законодавства організовує та/або забезпечує на-

дання особам з особливими освітніми потребами психолого-педагогічних та ко-

рекційно-розвиткових послуг, а також допоміжних засобів для навчання. 

3. З метою проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку ді-

тей, надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, а та-
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кож забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими осві-

тніми потребами органи місцевого самоврядування утворюють інклюзивно-ре-

сурсні центри. 

4. Будівлі, споруди і приміщення закладів освіти та інклюзивно-ресурсних цен-

трів повинні відповідати вимогам доступності згідно з державними будівель-

ними нормами і стандартами. 

5. Проектування, будівництво та реконструкція будівель, споруд, приміщень за-

кладів освіти та інклюзивно-ресурсних центрів здійснюються з урахуванням 

принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування. 

 

5. Ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Пов-

новаження у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту. До 

відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать: б) де-

леговані повноваження: 1) забезпечення в межах наданих повноважень доступ-

ності і безоплатності освіти… 6) забезпечення школярів із числа дітей-сиріт, ді-

тей-інвалідів/інвалідів I-III групи, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

та дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», які навчаються в дер-

жавних і комунальних навчальних закладах, безоплатними підручниками, ство-

рення умов для самоосвіти. 

6. Закон України від 05.06.2014 № 1324-VII «Про внесення змін до деяких 

законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання».  

7. Закон України від 23.05.2017 № 2053-VIII «Про внесення змін до Закону 

України «Про освіту» щодо особливостей доступу осіб з особливими освіт-

німи потребами до освітніх послуг». 

Укази Президента України 

8. Указ Президента України «Про заходи, спрямовані на забезпечення до-

держання прав осіб з інвалідністю» від 13.12.2016. 

  

Постанови Кабінету Міністрів України 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1324-18
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2053-19
http://www.president.gov.ua/documents/5532016-20914
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9.  Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2003 № 585 «Про встанов-

лення строку навчання у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей з особ-

ливими освітніми потребами». 

10.   Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1096 «Про встано-

влення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності». 

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 № 872 «Про затвер-

дження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчаль-

них закладах». 

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 № 635 «Про вне-

сення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346 

і від 14 червня 2000 р. № 963». 

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2013 № 607 «Про затвер-

дження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особли-

вими освітніми потребами». 

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 № 479 «Про вне-

сення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 

2002 р. № 1298».  

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 № 531 «Про вне-

сення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346 

і від 14 червня 2000 р. № 963». 

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 №530 «Про вне-

сення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад».  

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.09.2016 № 671 «Про вне-

сення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України». 

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 № 753 «Про вне-

сення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. № 

585». Постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 № 753 вносяться 

зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2003 № 585 «Про 

встановлення строку навчання у загальноосвітніх навчальних закладах для ді-

тей з особливими освітніми потребами»: «3. Припинити набір учнів до підгото-

вчих та перших класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/585-2003-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/585-2003-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/585-2003-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1096-2004-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1096-2004-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/872-2011-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/872-2011-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/872-2011-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/635-2012-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/635-2012-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/635-2012-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/607-2013-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/607-2013-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/607-2013-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/479-2015-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/479-2015-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/479-2015-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/531-2015-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/531-2015-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/531-2015-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-2015-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-2015-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/671-2016-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/671-2016-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/753-2016-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/753-2016-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/753-2016-%D0%BF
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дітей із затримкою психічного розвитку з 1 вересня 2017 р., забезпечивши 

умови для навчання дітей із затримкою психічного розвитку в спеціальних або 

інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів». 

19. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 № 88 «Про порядок 

та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на на-

дання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами».  

20. Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затверджене постановою 

Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 545. 

21. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 588 «Про вне-

сення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх 

навчальних закладах». Зміни. 

22. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 863 «Про вне-

сення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місце-

вим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами».  

23. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 № 72 «Про вне-

сення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 

2004 р. № 1096».  

24. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 88 «Деякі пи-

тання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2018 

році».  

25. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 615 «Про затвер-

дження Порядку використання у 2018 році коштів, передбачених у державному 

бюджеті на надання державної підтримки особам з особливими освітніми пот-

ребами».  

26. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 617 «Деякі пи-

тання створення ресурсних центрів підтримки інклюзивної освіти та інклюзи-

вно-ресурсних центрів». 

  

Накази Міністерства освіти і науки України 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/88-2017-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/88-2017-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/88-2017-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/545-2017-%D0%BF#Text
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/588-2017-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/588-2017-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/588-2017-%D0%BF
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP170863.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP170863.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP170863.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP170863.html
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/72-2018-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/72-2018-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/72-2018-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/88-2018-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/88-2018-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/88-2018-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/88-2018-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/615-2018-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/615-2018-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/615-2018-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/615-2018-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/617-2018-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/617-2018-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/617-2018-%D0%BF
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27. Наказ Держспоживстандарт від 28.07.2010 № 327 (доповнено Класифіка-

тор професій посадою асистента вчителя інклюзивного навчання).  

28. Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.10.2010 № 912 «Про за-

твердження Концепції розвитку інклюзивного навчання».  

29. Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 № 1205 «Про за-

твердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закла-

дів». 

30. Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освіт-

німи потребами у загальноосвітніх навчальних закладах (наказ Міністерства 

освіти і науки України від 09.12.2010 № 1224, зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 29.122010 за № 1412/18707). 

31. Порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загаль-

ноосвітніх навчальних закладах, затверджених наказом Міністерства освіти і 

науки України від 20.02.2002 № 128, зареєстрованих в Міністерстві юстиції Ук-

раїни 06.03.2002 за № 229/6517. 

32. Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для 

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

Міністерства освіти і науки України від 15.09.2008 № 852, зареєстрований в Мі-

ністерстві юстиції України 22 грудня 2008 р. за № 1219/15910) – не є чинним 

для загальноосвітньої школи. 

33. Наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здо-

ров’я України від 06.02.2015 № 104/52 «Про затвердження Порядку комплекту-

вання інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах». 

34. Наказ Міністерства освіти і науки України від 31.12.2015 № 1436 «Про за-

твердження Плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особли-

вими освітніми потребами в загальноосвітньому просторі». 

35. Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.05.2016 № 544 «Про 

внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 04 листопада 

2010 року № 1055».  

https://hrliga.com/docs/327_KP.htm
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/9189/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/9189/
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1412-10
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1412-10
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1412-10
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1412-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1219-08
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1219-08
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0224-15
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0224-15
http://don.od.ua/wp-content/uploads/2016/02/nmo-14361.pdf
http://don.od.ua/wp-content/uploads/2016/02/nmo-14361.pdf
http://don.od.ua/wp-content/uploads/2016/02/nmo-14361.pdf
https://buhgalter.com.ua/articles/kadrova-sprava/pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-vid/
https://buhgalter.com.ua/articles/kadrova-sprava/pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-vid/
https://buhgalter.com.ua/articles/kadrova-sprava/pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-vid/
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36. Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2016 № 1148 «Про 

надання грифів Міністерства освіти і науки України навчальній літературі для 

дітей з особливими освітніми потребами». 

37. Наказ МОН України від 04.04.2017 № 527 «Про видання навчальної літе-

ратури для дітей з особливими освітніми потребами у 2017 році».  

38. Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.07.2017 № 1081 «Про за-

твердження Типового навчального плану для дітей з інтелектуальними пору-

шеннями помірного та тяжкого ступеня (початкова школа)». 

39. Наказ МОН України від 01.02.2018 № 90 «Про внесення змін до наказу 

Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року № 1205».  

40. Наказ МОН України від 22.03.2018 № 271 «Про затвердження Примір-

ного переліку корекційних засобів навчання та реабілітаційного обладнання для 

спеціальних закладів освіти».  

41. Наказ МОН України від 23.04.2018 № 414, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 11 травня 2018 р. за № 582/32034 «Про затвердження Типового 

переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особли-

вими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах 

закладів загальної середньої освіти».  

42. Наказ Міністерства освіти і науки України від 03.05.2018 № 447 «Про за-

твердження Примірного переліку обладнання для оснащення кабінетів інклюзи-

вно-ресурсного центру».  

43. Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.06.2018 № 609 «Про за-

твердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного су-

проводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної серед-

ньої та дошкільної освіти».  

44. Наказ МОН України від 12.06.2018 № 627 «Про затвердження типової 

освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня 

для дітей з особливими освітніми потребами».  

45. Наказ МОН України від 21.06.2018 № 668 «Про затвердження типової 

освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня 

для дітей з особливими освітніми потребами».  

http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-728D3BFA8AC1F/list-D4A04AF326
http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-728D3BFA8AC1F/list-D4A04AF326
http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-728D3BFA8AC1F/list-D4A04AF326
http://old.mon.gov.ua/files/normative/2017-04-06/7273/nmo-527.pdf
http://old.mon.gov.ua/files/normative/2017-04-06/7273/nmo-527.pdf
http://c/Users/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/4LUMAGJ6/NMO-1081.pdf
http://c/Users/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/4LUMAGJ6/NMO-1081.pdf
http://c/Users/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/4LUMAGJ6/NMO-1081.pdf
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE31678.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE31678.html
http://document.ua/pro-zatverdzhennja-primirnogo-pereliku-korekciinih-zasobiv-n-doc343048.html
http://document.ua/pro-zatverdzhennja-primirnogo-pereliku-korekciinih-zasobiv-n-doc343048.html
http://document.ua/pro-zatverdzhennja-primirnogo-pereliku-korekciinih-zasobiv-n-doc343048.html
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0582-18
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0582-18
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0582-18
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0582-18
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-primirnogo-pereliku-obladnannya-dlya-osnashennya-kabinetiv-inklyuzivno-resursnih-centriv
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-primirnogo-pereliku-obladnannya-dlya-osnashennya-kabinetiv-inklyuzivno-resursnih-centriv
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-primirnogo-pereliku-obladnannya-dlya-osnashennya-kabinetiv-inklyuzivno-resursnih-centriv
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-primirnogo-polozhennya-pro-komandu-psihologo-pedagogichnogo-suprovodu-ditini-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-v-zakladi-zagalnoyi-serednoyi-ta-doshkilnoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-primirnogo-polozhennya-pro-komandu-psihologo-pedagogichnogo-suprovodu-ditini-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-v-zakladi-zagalnoyi-serednoyi-ta-doshkilnoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-primirnogo-polozhennya-pro-komandu-psihologo-pedagogichnogo-suprovodu-ditini-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-v-zakladi-zagalnoyi-serednoyi-ta-doshkilnoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-primirnogo-polozhennya-pro-komandu-psihologo-pedagogichnogo-suprovodu-ditini-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-v-zakladi-zagalnoyi-serednoyi-ta-doshkilnoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-specialnih-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-ii-stupenya-dlya-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-specialnih-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-ii-stupenya-dlya-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-specialnih-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-ii-stupenya-dlya-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-specialnih-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-iii-stupenya-dlya-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-specialnih-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-iii-stupenya-dlya-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-specialnih-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-iii-stupenya-dlya-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami
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46. Наказ МОН України від 25.06.2018 № 693 «Про затвердження типової 

освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти І ступеня 

для дітей з особливими освітніми потребами».  

47. Наказ МОН України від 26.07.2018 № 813 «Про затвердження типової 

освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти II ступеня 

для дітей з особливими освітніми потребами». 

48. Наказ МОН України від 26.07.2018 № 814 «Про затвердження типової 

освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої 

освіти для дітей з особливими освітніми потребами».  

49. Наказ МОН України від 26.07.2018 № 815 «Про внесення змін до наказу 

Міністерства освіти і науки України від 12.06.2018 № 627». 

50. Наказ МОН України від 26.07.2018 № 816 «Про затвердження типової 

освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої 

освіти для учнів 1 класів з інтелектуальними порушеннями».  

51. Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.08.2018 № 917 «Про 

внесення змін у додатки до наказу міністерства освіти і науки України від 

26.07.2018 № 814».  

52. Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.09.2018 № 977 «Деякі 

питання комплексної оцінки розвитку дітей з особливими освітніми потре-

бами».  

53. Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.04.2019 № 515 «Про на-

дання грифа «рекомендовано Міністерством освіти і науки України» навчаль-

ній літературі для дітей з особливими освітніми потребами». 

54. Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.07.2019 № 917 «Про за-

твердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів 

загальної середньої освіти для учнів 2 класу з порушеннями інтелектуального 

розвитку». 

  

 

 

 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-specialnih-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i-stupenya-dlya-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-specialnih-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i-stupenya-dlya-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-specialnih-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i-stupenya-dlya-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/61480/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/61480/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/61480/
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-pochatkovoyi-osviti-specialnih-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-dlya-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-pochatkovoyi-osviti-specialnih-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-dlya-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-pochatkovoyi-osviti-specialnih-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-dlya-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-pochatkovoyi-osviti-specialnih-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-dlya-uchniv-1-klasiv-z-intelektualnimi-porushennyami
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-pochatkovoyi-osviti-specialnih-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-dlya-uchniv-1-klasiv-z-intelektualnimi-porushennyami
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-pochatkovoyi-osviti-specialnih-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-dlya-uchniv-1-klasiv-z-intelektualnimi-porushennyami
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-u-dodatki-do-nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-vid-26072018-814
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-u-dodatki-do-nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-vid-26072018-814
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-u-dodatki-do-nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-vid-26072018-814
https://mon.gov.ua/ua/npa/deyaki-pitannya-kompleksnoyi-ocinki-rozvitku-ditej-z-jsoblivimi-osvitnimi-poyrebami
https://mon.gov.ua/ua/npa/deyaki-pitannya-kompleksnoyi-ocinki-rozvitku-ditej-z-jsoblivimi-osvitnimi-poyrebami
https://mon.gov.ua/ua/npa/deyaki-pitannya-kompleksnoyi-ocinki-rozvitku-ditej-z-jsoblivimi-osvitnimi-poyrebami
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-nadannya-grifa-rekomendovano-ministerstvom-osviti-i-nauki-ukrayini-navchalnij-literaturi-dlya-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-nadannya-grifa-rekomendovano-ministerstvom-osviti-i-nauki-ukrayini-navchalnij-literaturi-dlya-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-nadannya-grifa-rekomendovano-ministerstvom-osviti-i-nauki-ukrayini-navchalnij-literaturi-dlya-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/65088/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/65088/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/65088/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/65088/
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Листи Міністерства освіти і науки України 

  

55. Лист МОНмолодьспорту України від 18.05.2012 № 1/9-384 «Про організа-

цію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах».  

56. Лист МОНмолодьспорту України від 26.07.2012 № 1/9-529 «Про організа-

цію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання». 

57. Лист МОНмолодьспорту України від 25.09.2012 № 1/9-675 «Щодо поса-

дових обов’язків асистента вчителя».  

58. Лист МОНмолодьспорту України від 02.01.2013 № 1/9-1 «Про визначення 

завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзив-

ного навчання». 

59. Лист МОН України від 08.08.2013 № 1/9-539 «Про організаційно-методи-

чні засади забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потре-

бами».  

60. Лист МОН України від 13.08.2014 № 1/9-413 «Про організацію на-

вчально-виховного процесу учнів з розумовою відсталістю та затримкою психі-

чного розвитку».  (файл для завантаження) 

61. Лист МОН України від 13.08.2014 № 1/9-414 «Про забезпечення безпере-

шкодного доступу до навчальних закладів».  (файл для завантаження) 

62. Лист МОН України від 12.10.2015 № 1/9-487 «Щодо організації діяльно-

сті інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»   

63. Лист МОН України від 09.06.2016 № 1/9-293 «Про доступність дітей з 

особливими потребами до опорних навчальних закладів».  

64. 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». 

65. Лист Міністерства освіти і науки України від 10.01.2017 № 1/9-2 «Про су-

часні підходи до навчально-виховного процесу учнів з особливими освітніми 

потребами». 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/29627/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/29627/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/32125/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/32125/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/33692/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/33692/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/33692/
http://osvita.ua/legislation/other/36815/
http://osvita.ua/legislation/other/36815/
http://osvita.ua/legislation/other/36815/
http://ispukr.org.ua/
http://ispukr.org.ua/
http://ispukr.org.ua/
http://ispukr.org.ua/
http://ispukr.org.ua/
http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/48151/
http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/48151/
http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-06-09/5629/lmon_293.pdf
http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-06-09/5629/lmon_293.pdf
http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v_364729-16
http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v_364729-16
http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v_364729-16
http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v_364729-16
https://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/53862/
https://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/53862/
https://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/53862/
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66. Лист Міністерства освіти і науки України від 06.02.2017 № 1/9-63 «Щодо 

навчальної літератури для дітей з особливими освітніми потребами». 

67. Лист Міністерства освіти і науки України від 12.07.2017 № 1/9-385 «Про 

навчальні плани та організацію навчально-реабілітаційного процесу для учнів з 

особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 

2017/2018 навчальному році». 

68. Лист Міністерства освіти і науки України від 29.11.2017 № 1/9-639 

«Щодо Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми по-

требами».  

69. Лист-роз’яснення МОН України від 05.02.2018 № 2.5.-281 «Роз’яснення 

щодо тривалості уроків в інклюзивних класах та функціональних обов’язків 

асистента учителя».  

70. Лист Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН Укра-

їни від 05.02.2018 № 2.5-281 «Про надання роз’яснення стосовно тривалості 

уроків в інклюзивних класах, функціональних обов’язків асистента вчителя».  

71. Лист МОН України від 06.08.2018 № 1/9-485 «Організаційно-методичні 

засади освітнього процесу у спеціальних закладах освіти в 2018/2019 навчаль-

ному році».  

72. Лист МОН України від 13.11.2018 № 1/9-691 «Щодо організації діяльно-

сті інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти».  

73. Лист МОН України від 05.08.2019 №1/9-498 «Методичні рекомендації 

щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах 

освіти в 2019/2020 н.р.». 

74. Лист МОН України від 31.08.2020 № 1/9-495 «Щодо організації навчання 

осіб з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти у 

2020/2021 навчальному році».  

 

http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/54418/
http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/54418/
https://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/56538/
https://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/56538/
https://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/56538/
https://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/56538/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/58402/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/58402/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/58402/
http://document.ua/pro-nadannja-rozjasnennja-stosovno-trivalosti-urokiv-v-inkly-doc336206.html
http://document.ua/pro-nadannja-rozjasnennja-stosovno-trivalosti-urokiv-v-inkly-doc336206.html
http://document.ua/pro-nadannja-rozjasnennja-stosovno-trivalosti-urokiv-v-inkly-doc336206.html
https://base.kristti.com.ua/?p=6628
https://base.kristti.com.ua/?p=6628
https://mon.gov.ua/ua/npa/organizacijno-metodichni-zasadi-osvitnogo-procesu-u-specialnih-zakladah-osviti-v-20182019-navchalnomu-roci
https://mon.gov.ua/ua/npa/organizacijno-metodichni-zasadi-osvitnogo-procesu-u-specialnih-zakladah-osviti-v-20182019-navchalnomu-roci
https://mon.gov.ua/ua/npa/organizacijno-metodichni-zasadi-osvitnogo-procesu-u-specialnih-zakladah-osviti-v-20182019-navchalnomu-roci
http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/62449
http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/62449
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/65296/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/65296/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/65296/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/76129/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/76129/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/76129/

