
Нормативні документи щодо організації навчання  

осіб з особливими освітніми потребами у початковій школі 

 

2019 р.  

 

 Лист МОН від 05.04.2019 р. № 1/9-223 «Щодо забезпечення доступності 

закладів освіти для осіб з особливими освітніми потребами» 

 Лист МОН України від 26.06.2019р. №1/9-409 «Щодо організації 

інклюзивного навчання у закладах освіти у 2019/2020 н. р.»  

 Лист МОН від 10.06.2019 №1/9-365 «Про перелік навчальної літератури, 

рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у 

закладах освіти у 2019/2020 навчальному році» 

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

щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в 

закладах освіти в 2019/2020» 

 Наказ МОН України від 02.07.2019р. № 917 «Про затвердження типової 

освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної 

середньої освіти для учнів 2 класу з порушеннями інтелектуального 

розвитку»  

 Постанова КМУ від 27.02.2019р. №129 «Деякі питання використання 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2019 

році» 

 

2018 р.  

 

 Наказ МОН України від 12.06.2018р. №627 "Про затвердження типової 

освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ 

ступеня для дітей з особливими освітніми потребами" 

 Наказ МОН України від 08.06.2018р. №609 "Про затвердження 

Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу 

дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої 

та дошкільної освіти" 

 Наказ МОН  України від 23.04.2018р. №414 "Про затвердження Типового 

переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з 

особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та 

спеціальних класах закладів загальної середньої освіти" 

 Наказ  МОН України від 01.02.2018р. №90 "Про внесення змін до наказу 

Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010р. №1205" 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 88. Деякі 

питання використання субвенції з державного бюджету місцевим 



бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами у 2018 році» 

 Постанова КМУ від 14 лютого 2018 р. № 72 "Про внесення змін у додаток 

до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1096" 

 Лист МОН від 05.02.2018р.  №2.5-281. Роз'яснення стосовно тривалості 

уроків в інклюзивних класах та щодо функціональних обов'язків 

асистента вчителя» 

 

2017р.  

 

 Лист МОН № 1/9-639 від 29.11.17 року "Щодо Порядку та умов надання 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами" 

 Постанова Кабінету Міністрів України 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" 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 №588 "Про 

внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах" 

 Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.07 2017р. №1081 "Про 

затвердження Типового навчального плану для дітей з інтелектуальними 

порушеннями помірного і тяжкого ступеня (початкова школа)"  

 Наказ МОН України від 14.07.2017 №1040 "Про внесення доповнень до 

Переліку навчальної літератури для дітей з особливими освітніми 

потребами, що видаватиметься за кошти державного бюджету 2017 року" 

 Наказ МОН України від 14.07.2017 №1039 "Про надання грифів 

Міністерства освіти і науки України навчальній літературі для дітей з 

особливими освітніми потребами" 

 Лист Міністерства освіти і науки України №1/9-385 від 12 липня 2017 

року "Про навчальні плани та організацію навчально-реабілітаційного 

процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх 

навчальних закладів у 2017/2018 навчальному році"  

 Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017р. №545 "Про 

затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр" 

 Лист МОН України  від 03.07.2017 № 1/9-362 "Про Перелік навчальних 

програм, підручників та навчально-методичних посібників, 

рекомендованих Міністерством  освіти і науки для використання в 

загальноосвітніх навчальних заклавдах для дітей з особливими освітніми 

потребами (за нозологіями) у 2017/2018н.р."  



 Лист МОН України №1/9-315 від 07.06.2017р. "Про структуру 2017/2018 

навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних 

закладів" 

 Наказ МОН України від 07.06.2017 №799 "Про внесення змін у додатки 

до наказу Міністерства освіти і науки України від 22.04.2014 №504" (про 

Типові навчальні плани) 

 Закон України від 23.05.2017р. №2053-VIII"Про внесення змін до Закону 

України "Про освіту" щодо особливостей доступу осіб з особливими 

освітніми потребами до освітніх послуг" 

 Наказ Міністерство освіти і науки України від 24.04.2017р. №635 "Про  

внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в 

загальноосвітніх навчальних закладах" 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2017р. № 88 "Про 

затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами" 

 Лист МОН України від 06.02.2017р. №1/9-63 "Щодо навчальної 

літератури для дітей з особливими освітніми потребами" 

 Лист МОН України №1/9-2 від 10 січня 2017р. "Про сучасні підходи до 

навчально-виховного процесу учнів з особливими потребами" 

 

2016р.  

 

 Розпорядження Кабінету Міністрів України №1073-р від 28.12.2016р. 

"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" 

 Указ Президента України №533 від 13.12.2016р. "Про заходи, спрямовані 

на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю" 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2016р. №753 "Про 

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2003 р. 

№585"  

 Постанова Кабінету Міністрів України від 27.09.2016р. №671 "Про 

внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"  

 Лист МОН України від 09.06.2016 №1/9-293 "Про доступність дітей з 

особливими потребами до опорних навчальних закладів" 

 Наказ МОН України від 20.05.2016р. №544 "Про внесення змін до наказу 

Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 №1055" 

 

2015р.  



 

 Наказ МОН України від 31.12.2015р. №1436 "Про затвердження Плану 

заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми 

потребами в загальноосвітньому просторі" 

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

діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 №530 "Про 

внесення змін до "Положення про дошкільний навчальний заклад" 

 Наказ МОН України від 06.02.2015 № 104/52 «Про затвердження Порядку 

комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2015 року за 

№224/26669 

 Наказ МОН України від 23.01.2015р. №44 "Про розроблення корекційно-

розвиткового та методичного забезпечення спеціальних загальноосвітніх 

навчальних закладів"   

 

2014р.  

 

 Лист МОН України від 13.08.2014р. №1/9-414 "Про забезпечення 

безперешкодного доступу до навчальних закладів" 

 Лист МОН від 13.08.2014 № 1/9-413 «Про організацію навчально-

виховного процесу учнів з розумовою відсталістю та затримкою 

психічного розвитку» 

 Закон України "Про внесення змін до деяких законів України про освіту 

щодо організації інклюзивного навчання від 05.06.2014р." 

 

2013р.  

 

 Лист МОН України від 28.09.2013р. "Щодо введення посади вихователя 

(асистента вчителя) у загальноосвітніх навчальних закладах з 

інклюзивним навчанням" 

 Лист МОН №1/9-539 від 08.08.13р. "Про організаційно-методичні засади 

забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами" 

 Наказ МОН УКраїни від 23.07.2013 р. №1034 "Про затвердження заходів 

щодо впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та 

загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2015 року 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013р. №607 "Про 

затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для 

дітей з особливими потребами" 

 Указ Президента України від 01.06.2013р. №312 "Про додаткові заходи із 

забезпечення гарантій реалізації прав та законних інтересів дітей" 



 Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 20.02.2013р. №144 

 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» 

 Лист МОН України від 02.01.2013р. №1/9-1 "Про визначення завдань 

працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного 

навчання" 

 

2012р. 

 

 Лист МОНмолоді і спорту № 1/9-675 від 25.09.12 року "Щодо посадових 

обов'язків асистента вчителя" 

 Лист МОНмолоді і спорту № 1/9-529 від 26.07.2012 "Про організацію 

психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного 

навчання" 

 Інструктивно-методичний лист № 1/9-384 від 18.05.12 «Організація  

навчально-виховного процесу в умовах інклюзивного навчання» 

 

2011р.  

 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. N 872 "Про 

затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах" 

 Указ Президента України від 19.05.2011 №588 "Про заходи щодо 

розв'язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними 

можливостями" 

 

2010 р.  

 Наказ МОН України від 01 жовтня 2010 року "Про затвердження 

Концепції розвитку інклюзивного навчання" 


