
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 затвердження Національної стратегії у сфері прав 

людини” (від 25 серпня 2015 року №501/2015) 

§ Указ Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на 

період до 2021 року» (від 25 червня 2013 року №344/2013) 

§  Про заходи щодо розв’язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними 

можливостями (від 19.05.2011 № 588)  

§  Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності 

осіб з обмеженими фізичними можливостями (від 18.12.2007 №1228) 

§  Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні (від 30.09.2010 

№926) 

 

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України №88 від 21 лютого 2018 року « Про деякі питання 

використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2018 році» 

Постанова Кабінету Міністрів України №588 від 09.08.2017 року «Про внесення змін до 

Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» 

Постанова Кабінету Міністрів України №545 від 12.07.2017 року «Про затвердження 

Положення про інклюзивно-ресурсний центр» 

Постанова Кабінету Міністрів України №526 від 23.08.2016 року «Про внесення зміни у 

додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298» 

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 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 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/875-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/651-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2961-15
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2442-17
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2442-17
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2442-17
http://www.president.gov.ua/documents/5012015-19364
http://www.president.gov.ua/documents/5012015-19364
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/344/2013
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/344/2013
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/588/2011
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/588/2011
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1228/2007
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1228/2007
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/926/2010
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/deyaki-pitannya-vikoristannya-subvenciyi-z-derzhavnogo-byudzhetu-miscevim-byudzhetam-na-nadannya-derzhavnoyi-pidtrimki-osobam-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-u-2018-roci
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/deyaki-pitannya-vikoristannya-subvenciyi-z-derzhavnogo-byudzhetu-miscevim-byudzhetam-na-nadannya-derzhavnoyi-pidtrimki-osobam-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-u-2018-roci
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/deyaki-pitannya-vikoristannya-subvenciyi-z-derzhavnogo-byudzhetu-miscevim-byudzhetam-na-nadannya-derzhavnoyi-pidtrimki-osobam-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-u-2018-roci
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/588-2017-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/588-2017-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/545-2017-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/545-2017-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/526-2016-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/526-2016-%D0%BF
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/607-2013-%D0%BF
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/607-2013-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/706-2012-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/706-2012-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/706-2012-%D0%BF
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/635-2012-%D0%BF
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/635-2012-%D0%BF
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/635-2012-%D0%BF
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/635-2012-%D0%BF


Постанова КМУ “Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах” (від 15.08.2011 №872) 

Постанова КМУ № 462 від 20 квітня 2011 року “Про затвердження Державного стандарту 

початкової загальної освіти” 

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) 

 

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» 

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» 

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

потребами до опорних навчальних закладів» 

Лист МОН України від 29.06.2016 № 1/9-332 “Про Перелік навчальних програм, 

підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і 

науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах для навчання 

дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями) у 2016/2017 навчальному році” 

Лист МОН 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» 

Лист МОН України від 10.01.2017 № 1/9-2 «Про сучасні підходи до навчально-виховного 

процесу учнів з особливими освітніми потребами» 

Лист МОН України від 06.02.2017 № 1/9-63 «Щодо навчальної літератури для дітей з 

особливими освітніми потребами» 
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Лист МОН України від 03.07.2017 № 1/9-362 “Про Перелік навчальних програм, 

підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і 

науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах для навчання 

дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями) у 2017/2018 навчальному році” 

Лист МОН 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” 
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