
Перелік документів із питань спеціальної та інклюзивної освіти 

 

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

України про освіту щодо організації інклюзивного навчання» 

2. Указ Президента України від 19.05.2011 № 588/2011 «Про заходи щодо розв'язання 

актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями» 

3. Указ Президента України від 13.12.2016 № 533/2016 «Про заходи, спрямовані на 

забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю» 

4. Постанова КМУ від 23.04.2003 № 585 «Про становлення строку навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах для дітей з особливими освітніми потребами» 

5. Постанова КМУ від 15.08.2011 № 872 «Про затвердження Порядку організації 

інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» 

6. Постанова КМУ від 18.08.2012 № 635 «Про внесення змін до постанов Кабінету 

Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346 і від 14 червня 2000 р. № 963» 

7. Постанова КМУ від 21.08.2013 № 607 «Про затвердження Державного стандарту 

початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами» 

8. Постанова КМУ від 29.07.2015 № 530 «Про внесення змін до Положення про 

дошкільний навчальний заклад» 

9. Постанова КМУ від 29.07.2015 № 531 «Про внесення змін до постанов Кабінету 

Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346 і від 14 червня 2000 р. № 963» 

10. Постанова КМУ від 23.08.2016 № 526 «Про внесення зміни у додаток 2 до постанови 

Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298» 

11. Постанова КМУ від 27.09.2016 № 671 «Про внесення змін до деяких постанов 

Кабінету Міністрів України» 

12. Постанова КМУ від 26.10.2016 № 753 «Про внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 23.04.2003 № 585» 

13. Постанова КМУ від 14.12.2016 № 954 «Про внесення зміни до переліку закладів і 

установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на 

пенсію за вислугу років» 

14. Постанова КМУ від 14.02.2017 № 88 «Про затвердження Порядку та умов надання 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами» 

15. Постанова КМУ від 12.07.2017 № 545 «Про затвердження Положення про 

інклюзивно-ресурсний центр» 

16. Постанова КМУ від 09.08.2017 № 588 «Зміни, що вносяться до Порядку організації 

інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» 

17. Постанова КМУ від 15.11.2017 № 863 «Про внесення змін до Порядку та умов 

надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами» 

18. Постанова КМУ від 14.02.2018 № 72 «Про внесення змін у додаток до постанови 

Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1096» 

19. Постанова КМУ від 22.08.2018 № 617 «Деякі питання створення ресурсних центрів 

підтримки інклюзивної освіти та інклюзивно-ресурсних центрів» (Положення про ресурсний 

центр підтримки інклюзивної освіти) 

20. Розпорядження КМУ від 28.12.2016 № 1073-р «Про затвердження плану заходів з 

виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав 

осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб з 

інвалідністю на період до 2020 року» 

21. Розпорядження КМУ від 09.08.2017 № 526-р «Про Національну стратегію 

реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки та план 

заходів з реалізації її І етапу»  



22. Розпорядження КМУ від 27.12.2017 № 1008-р «Про затвердження плану заходів із 

впровадження в Україні Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності 

та здоров’я та Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я 

дітей і підлітків» 

23. Наказ МОУ від 13.03.1999 № 135, зареєстрований в Міністерстві юстиції України  

31.05.1993 за № 59 «Про затвердження Положення про логопедичні пункти системи освіти»  

24. Наказ МОНУ від 20.02.2002 № 128, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 

06.03.2002 за № 229/6517 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дитячих 

навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл 

(шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів 

усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх 

навчальних закладах»  

25. Наказ МОНУ, МОЗУ від 27.03.2006 № 240/165, зареєстрований в Міністерстві юстиції 

України 11.04.2006 за № 414/12288 «Про затвердження Порядку комплектування дошкільних 

навчальних закладів (груп) компенсуючого типу» 

26. Наказ МОНУ від 01.10.2010 № 912 «Про затвердження Концепції розвитку 

інклюзивної освіти» 

27. Наказ МОНУ від 04.11.2010 № 1055, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 

23.11.2010 за № 1157/18452 «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних 

навчальних закладів» 

28. Наказ МОНУ від 06.12.2010 № 1205, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 

22.12.2010 за № 1308/18603 «Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх 

навчальних закладів» 

29. Наказ МОНУ від 09.12.2010 № 1224, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 

29.12.2010 за № 1412/18707 «Про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання 

дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах» 

30. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 20.02.2013 № 144, зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 14.03.2013 за № 410/22942 «Про затвердження Державних 

санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних 

загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) 

розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів» 

31. Наказ МОНУ, МОЗ від 06.02.2015 № 104/52, зареєстрований в Міністерстві юстиції 

України 26.02.2015 за № 224/26669 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних 

груп у дошкільних навчальних закладах» 

32. Наказ МОНУ від 31.12.2015 № 1436 «Про затвердження Плану заходів щодо 

забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому 

просторі»  

33. Наказ МОНУ від 12.01.2015 № 8, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 

03.02.2016 за № 184/28314 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання 

загальноосвітніх навчальних закладах» 

34. Наказ МОНУ від 20.05.2016 № 544, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 

07.06.2015 за № 821/28951 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 

04 листопада 2010 року № 1055» 

35. Наказ МОНУ від 24.04.2017 № 635, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 

19.05.2017 за № 645/30513 «Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання 

в загальноосвітніх навчальних закладах» 

36. Наказ МОНУ від 01.02.2018 № 90, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 

23.02.2018 за № 226/31678 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 

06 грудня 2010 року № 1205» 

37. Наказ МОНУ від 23.04.2018 № 414, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 

11.05.2018 за № 582/32034 «Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції 
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психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в 

інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти» 

38. Наказ МОНУ від 03.05.2018 № 447 «Про затвердження Примірного переліку 

обладнання для оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів» 

39. Наказ МОНУ від 22.03.2018 № 271 «Про затвердження Примірного переліку 

корекційних засобів навчання та реабілітаційного обладнання для спеціальних закладів освіти» 

40. Наказ МОНУ від 08.06.2018 № 609 «Про затвердження Примірного положення 

про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в 

закладі загальної середньої та дошкільної освіти» 

41. Наказ МОНУ від 12.06.2018 № 627 «Про затвердження типової освітньої програми 

спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми 

потребами» 

42. Наказ МОНУ від 21.06.2018 № 668 «Про затвердження типової освітньої програми 

спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня для дітей з особливими освітніми 

потребами» 

43. Наказ МОНУ від 25.06.2018 № 693 «Про затвердження типової освітньої програми 

спеціальних закладів загальної середньої освіти І ступеня для дітей з особливими освітніми 

потребами» 

44. Наказ МОНУ від 26.07.2018 № 813 «Про затвердження типової освітньої програми 

спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми 

потребами» 

45. Наказ МОНУ від 26.07.2018 № 814 «Про затвердження типової освітньої програми 

початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими 

освітніми потребами» 

46. Наказ МОНУ від 26.07.2018 № 815 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти 

і науки України від 12.06.2018 № 627» 

47. Наказ МОНУ від 26.07.2018 № 816 «Про затвердження типової освітньої програми 

початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів  

1 класів з інтелектуальними порушеннями» 

48. Наказ МОНУ від 16.08.2018 № 917 «Про внесення змін у додатки до наказу 

Міністерства освіти і науки України від 26.07.2018 № 814» 

49. Наказ МОНУ від 06.09.2018 № 977 «Деякі питання комплексної оцінки розвитку дітей 

з особливими потребами»  

50. Лист МОНМСУ від 18.05.2012 № 1/9-384 «Про організацію інклюзивного навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах» 

51. Лист МОНМСУ від 26.07.2012 № 1/9-529 «Про організацію психологічного і 

соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання» 

52. Лист МОНМСУ від 25.09.2013 № 1/9-675 «Щодо посадових обов'язків асистента 

вчителя» 

53. Лист МОНМСУ від 28.09.2012 № 1/9-694 «Щодо введення посади вихователя 

(асистента вчителя) у загальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивним навчанням» 

54. Лист МОНМСУ від 02.01.2013  № 1/9-1 «Про визначення завдань працівників 

психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання» 

55. Лист МОНУ від 08.08.2013 № 1/9-539 «Про організаційно-методичні 

засади забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами» 

56. Лист МОНУ від 13.08.2014 № 1/9-413 «Про організацію навчально-виховного процесу 

учнів з розумовою відсталістю та затримкою психічного розвитку» 
57. Лист МОНУ від 13.08.2014 № 1/9-414 «Про забезпечення безперешкодного доступу 

до навчальних закладів» 

58. Лист МОН від 02.04.2015 № 1/9-169 «Про порядок комплектування 

інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» 



59. Лист МОН від 09.06.2016 № 1/9-293 «Про доступність дітей з особливими потребами 

до опорних навчальних закладів» 

60. Лист МОНУ від 10.01.2017 № 1/9-2 «Про сучасні підходи до навчально- 

виховного процесу учнів з особливими освітніми потребами» 

61. Лист МОНУ 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 потребами» 

62. Лист МОНУ від 05.02.2018 № 2.5-281 (Роз’яснення щодо тривалості уроків в 

інклюзивних класах і функціональних обов’язків асистента вчителя) 

63. Лист МОНУ від 06.08.2018 № 1/9-485 «Організаційно-методичні засади освітнього 

процесу в спеціальних закладах освіти в 2018/2019 навчальному році»  

64. Лист МОНУ від 12.10.2015 № 1/9-487 «Щодо організації діяльності інклюзивних груп 

у дошкільних навчальних закладах» 

65. Обласний освітній проект «Розвиток інклюзивної освіти в Харківській області», 

схвалений рішенням Колегії Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації 29.03.2017 року. 

66. Рішення Харківської обласної ради ХV сесії VІІ скликання від 01.03.2018  

№ 711-VІІ «Про припинення Комунальної установи «Харківська обласна психолого-медико-

педагогічна консультація» Харківської обласної ради шляхом приєднання до Комунального 

вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти» 

 


