
Семінар «Правова основа інклюзивної освіти: чинне законодавство України» 

 
                                 Листи Міністерства освіти і науки України 

щодо впровадження інклюзивної освіти за серпень 2014 року: 

 Лист Міністерства освіти і науки України від 28.08.2014 р. №1/9-430 «До листів Міністерства освіти і науки 
України від 25.06.2014 № 1/9-335 та від 13.08.2014 № 1/9-413»; 

 Лист Міністерства освіти і науки України від 13.08.2014 р. №1/9-413 «Про організацію навчально-виховного 
процесу учнів з розумовою відсталістю та затримкою психічного розвитку»; 

 Лист Міністерства освіти і науки України від 13.08.2014 р. №1/9-414 «Про забезпечення безперешкодного 
доступу до навчальних закладів».  

Закони України: 

 Конституція України;  

 Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні (21.03.1991); 

 Про загальну середню освіту (1999р.); 

 Про реабілітацію інвалідів в Україні (06.10.2005);  

 Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо 
організації навчально-виховного процесу (06.07.2010).  

Укази Президента України: 

 Указ Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» (від 
25 червня 2013 року №344/2013)»;  

 Указ Президента України «Про заходи щодо розв’язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними 
можливостями (від 19.05.2011 № 588)»;  

 Указ Президента України «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов 
життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями (від 18.12.2007 №1228)»;  

 Указ Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні (від 
30.09.2010 №926)». 

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України : 

 Постанова КМУ № 607 від 21 серпня 2013 р. «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної 
освіти для дітей з особливими освітніми потребами»;  

 Постанова КМУ Накази Міністерств від від 1 серпня 2012 р. № 706 "Про затвердження Державної цільової 
програми “Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів” на період до 2020 року"; 

 Постанова КМУ "Про затвердження плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища 
для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009-2015 роки 
"Безбар'єрна Україна" (від 29.07.2009 №784);  

 Розпорядження КМУ "Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого 
навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року" (від 03.12.2009 №1482-р);  

 Постанова КМУ "Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх 
навчальних закладах" (від 15.08.2011 №872);  

 Постанова КМУ від 18 липня 2012 р. № 635 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 
квітня 1997 р. № 346 і від 14 червня 2000 р. № 963» введено посаду асистента вчителя до переліку посад 
педагогічних та науково-педагогічних працівників.  

Накази Міністерства освіти і науки України: 

 Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.04.2014 №346/50 «Про виконання рішення колегії від 

23.01.2014 (протокол №1/2-2) про діяльність психолого-медико-педагогічних консультацій»; 

 Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, 
які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа) (№ 80 від 28.01.14 року)  

 Про організацію діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій (№ 680 від 04.06.2013 року)  

 Про затвердження заходів щодо впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх 
навчальних закладах на період до 2015 року (№ 1034 від 23.07.2013);  



 Про затвердження Плану заходів щодо виконання завдань і заходів Державної цільової програми на період 
до 2020 року плану заходів, щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, у 
тому числі дітей-інвалідів (від 01.10.2012 р. №1063); 

 Про затвердження плану заходів, щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми 
потребами, у тому числі дітей-інвалідів (№ 768 від 14.06.2013); 

 Спільний наказ Міністерств № 995/557 від 10.09.2012 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 
вересня 2012 р. за № 1629/21941 ; 

 Про затвердження Положення про дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування; 

 Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16.08.2012 р. № 920 зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України 05 вересня 2012 року за № 1502/21814 «Про затвердження Положення про 
навчально-реабілітаційний центр»; 

 Про затвердження заходів щодо удосконалення діяльності інтернатних закладів на період до 2012 року (від 
08.07.2011 р. № 765); 

 Про внесення змін до Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, 
Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації  (від 
23.06.2011 р. № 623/61;  

 Про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами 
у загальноосвітніх навчальних закладах (від 09.12.2010 №1224); 

 Про затвердження типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів (від 06.12.2009 № 
1205); 

 Про затвердження Концепції розвитку інклюзивної освіти (від 01.10.2010 № 912);  

 Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у 
загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року (від 21.12.2009 №1153); 

 Про затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних 
закладах на 2009-2012 роки  (від 11.09.2009 № 855). 

Інструктивно-методичні листи Міністерства освіти і науки України: 

 Інструктивно-методичний лист від 18.05.12 № 1/9 -384 «Організація інклюзивного навчання у 
загальноосвітніх навчальних закладах»;  

 Листи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.07.2012 р. № 1/9-529 "Про організацію 
психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання";  

 Листи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02.04.2012 р. № 1/9-245"Щодо одержання 
документа про освіту учнями з особливими потребами загальноосвітніх навчальних закладах";  

 Інструктивно-методичний лист від 08.08.2013 № 1/9539 «Про організаційно-методичні засади забезпечення 
права на освіту дітям з особливими освітніми потребами».  

Посада асистента вчителя в українському законодавстві: 

 Посада «Асистент вчителя інклюзивного навчання» внесена у Державний Класифікатор професій за 

ініціативи МОНмолодьспорту України (Наказ Держспоживстандарту №327 від 28.07.2010); 

 Посада асистента вчителя передбачена «Типовими штатними нормативами загальноосвітніх навчальних 

закладів», затвердженими Наказом МОНмолодьспорту України №1205 від 06.12.2010 р., зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 22.12.2010 р. за №1308/18603;  

 Посада «асистент вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим 

навчанням» внесена у Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників», чим забезпечено 

конституційні права і державні гарантії педагогічним працівникам, які працюватимуть у ЗНЗ з інклюзивним 

навчанням на посаді асистента вчителя, передбачені для педагогічних працівників, працюючих з дітьми, які 

потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку (Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 

р. «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України №346 від 14.04.1997 р. та №963 від 14.06.2000 р.»  

Усі документи розміщено на сайті НМЦ інклюзивної освіти у розділі «Нормативно-правова база 
інклюзивної освіти» - ttp://nmcio.ippo.kubg.edu.ua/?page_id=193 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/963-2000-%D0%BF
http://nmcio.ippo.kubg.edu.ua/?page_id=193

