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Нормативні документи

  

Нормативно-правова база корекційної освіти на сайті Міністерства освіти і науки України 
переглянути

  

Закони України

    
    -  Закон України "Про освіту" переглянути   
    -  Закон України "Про загальну середню освіту" переглянути   
    -  Закон України "Про дошкульну освіту" переглянути   
    -  Закон України "Про вищу освіту" переглянути

  
    -  Занок України " Про реабілітацію інвалідів в Україні" переглянути   
    -  Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів України" переглянути

  
    -  Закон України "Про соціальні послуги"  переглянути   
    -  Закон України "Про охорону дитинства"  переглянути   
    -  Закон україни "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та
дітям-інвалідам" переглянути   
    -  Закон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" переглянути  

      

Положення, нормативи

  

  Положення про навчальні заклади
    
    -  Положення про логопедичні пункти системи освіти (13.05.1993) переглянути   
    -  Положення про дошкільний навчальний заклад (12.03.2003) переглянути   
    -  Положення про навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад -
загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний
навчальний заклад" (12.03.2003) переглянути   
    -  Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які
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потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (затв. 15.09.08) перег
лянути
 
    -  Положення про дошкільний навчальний заклад сімейного типу (25.11.2011) перегля
нути   
    -  Положення про дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування (10.09.2012) переглянути   

  Інклюзивна освіта, індивідуальне навчання
    
    -  Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах
(15.08.2011) переглянути   
    -  Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми
потребами у загальноосвітніх навчальних закладах (09.12.2010) переглянути   
    -  Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах (затв. 19.05.08)
переглянути
 
    -  Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних
закладах (затв. 20.12.02, зі змінами від 05.02.03, 15.10.04, 19.05.08) переглянути   
    -  Порядок комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах
(затв. 06.02.2015) переглянути   

  Положення про ПМПК
    
    -  Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим),
обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські)
психолого-медико-педагогічні консультації (затв. 07.07.04, у редакції від 23.06.2011)
переглянути
 
    -  Положення про шкільну психолого-медико-педагогічну комісію (затв. 20.08.96) пере
глянути
 

  Положення про реабілітацію дітей-інвалідів
    
    -  Типове положення про центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів (затв.
15.08.2013) переглянути   
    -  Типове положення про соціально-реабілітаційний центр - дитяче містечко
(27.12.2005) переглянути   
    -  Типові нормативи оснащення центру соціально-психологічної реабілітації дітей та
молоді з функціональними обмеженнями (04.02.2006) переглянути   
    -  Порядок надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг (31.01.2007) п
ереглянути
 
    -  Державна типова програма реабілітації інвалідів (затв. 08.12.06) переглянути   
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    -  Типове положення про реабілітаційну установу змішаного типу (комплексної
реабілітації) для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень (15.02.2016)
переглянути
 
    -  Форма індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда, що видається
медико-соціальними експертними комісіями (затв. Наказом МОЗ № 623 від 08.10.2007)
переглянути
 
    -  Типове положення про центр професійної реабілітації інвалідів (затв. 25.10.2006 зі
змінами від 12.08.2010) переглянути   
    -  Порядок надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та
дітям-інвалідам (30.04.2002) переглянути   
    -  Положення про навчально-реабілітаційний центр (затв. 16.08.12) переглянути   

  Положення про дитячі будинки, соціальні гуртожитки
    
    -  Положення про дитячий будинок сімейного типу (26.04.2002) переглянути   
    -  Положення про дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт і
дітей, позбавлених батьківського піклування (07.10.2004) переглянути   
    -  Типове положення про соціальний гуртожиток (08.09.2005) переглянути   

  Нормативні документи щодо діяльності педагогічних
колективів
    
    -  Типове положення про атестацію педагогічних працівників України (затв.
06.10.2010) переглянути   
    -  Типові штатні нормативи працівників центру соціально-психологічної реабілітації
дітей та молоді з функціональними обмеженнями, соціального гуртожитку, соціального
центру матері та дитини (06.10.2005) переглянути   
    -  Типові штатні нормативи спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для
дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (затв. 05.12.08)
переглянути
 
    -  Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів
керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних)
частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним
працівникам та науковим працівникам (затв. 14.04.97, редакцiя вiд 26.06.2007) пере
глянути
 
    -  Про затвердження норм робочого часу для працівників закладів та установ охорони
здоров'я (затв. 25.05.06) переглянути   

  Різне
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    -  Державні санітарні норми і правила "Гігієнічні вимоги до друкованої продукції для
дітей" (18.01.2007) переглянути   
    -  Типове положення про службу у справах дітей обласної, Київської та
Севастопольської міської державної адміністрації (затв. 30.08.07) переглянути   

  Накази, концепції, листи
  

Нормативно-правова база корекційної освіти на сайті Міністерства освіти і науки України
mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/osvita-osib-z-osoblivimi-potrebami/normativno
-pravova-baza.html

  

2016 рік

    
    -  Лист МОН України від 19.01.2016 № 1/9-28 «Про доповнення до Переліку 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 2015/2016
навчальному році» old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/4949-   
    -  Лист МОН України від 21.04.2016 № 1/9-202 «Про порядок нарахування та виплати
грошової допомоги випускникам шкіл-інтернатів» old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/nor
mative/5489-   
    -  Лист МОН України від 09.06.2016 № 1/9-293 «Про доступність дітей з особливими
потребами до опорних навчальних закладів» old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normati
ve/5629-   
    -  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»
old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5731-
 
    -  Лист МОН 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» old.mon.gov.ua
/files/normative/2016-07-14/5749/1_9-364metodichniylist2016-2017.pdf
 
    -  Лист МОН від 16.06.2016 № 1/9-315 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних
навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році» old.mon.gov.ua/ua/about-ministr
y/normative/5693-   
    -  Лист МОН України від 12.08.2016 № 1/9-432 «Про перелік навчальної літератури,
рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у дошкільних
навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році» mon.gov.ua/%D0%9D%D0%BE
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2015 рік

    
    -  Наказ Міністерства № 44 від 23.01.2015 «Про розроблення корекційно-розвиткового
та методичного забезпечення спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів» ol
d.mon.gov.ua/files/normative/2015-02-16/3465/nmo-44(1).doc
 
    -  Наказ Міністерства № 134 від 12.02.2015 «Про затвердження Типових навчальних
планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня для дітей, які
потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку» old.mon.gov.ua/files/no
rmative/2015-02-16/3560/nmo-134-1.pdf
 
    -  Наказ МОН від 09.04.2015 № 416 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і
науки України від 26.08.2008 № 778" (оновлені Типові навчальні плани спеціальних
загальноосвітніх закладів ІІ ступеня) old.mon.gov.ua/img/zstored/files/NMO-416.pdf   
    -  Наказ МОН України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого
навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та
форми власності» old.mon.gov.ua/files/normative/2015-06-02/4019/nmon_446_2004201
5_520_26965_13052015.pdf   
    -  Лист Міністерства від 20.05.2015 № 1/9-249 «Щодо організації освітньої роботи в
дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році» old.mon.gov.ua/files
/normative/2015-06-05/3996/1_9-249.doc
 
    -  Лист МОН України від 05.06.2015 № 1/9-280 «Про організацію навчально-виховного
процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних
закладів у 2015/2016 навчальному році» old.mon.gov.ua/files/normative/2015-06-09/40
63/1_9-280.doc   
    -  Лист МОН України від 13.08.2015 №1/9-387 «Про перелік навчальної літератури,
рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у дошкільних
навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році» old.mon.gov.ua/files/normative/2
015-08-14/4319/1_9-387.doc   
    -  Лист МОН України № 1/9-397 від 18.08.2015 «Про перелік навчальної літератури,
рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у спеціальних
загальноосвітніх навчальних закладах (за нозологіями) у 2015/2016 навчальному році»
(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 2015/2016 навчальному році) http://old.mon.gov.ua/ua/a
bout-ministry/normative/4325-
 
    -  Наказ МОН України від 20.08.2015 № 887 «Про видання навчальної літератури для

 5 / 10

http://mon.gov.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%202016/08/16/1-9-432.rar
http://old.mon.gov.ua/files/normative/2015-02-16/3465/nmo-44(1).doc
http://old.mon.gov.ua/files/normative/2015-02-16/3465/nmo-44(1).doc
http://old.mon.gov.ua/files/normative/2015-02-16/3560/nmo-134-1.pdf
http://old.mon.gov.ua/files/normative/2015-02-16/3560/nmo-134-1.pdf
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/NMO-416.pdf
http://old.mon.gov.ua/files/normative/2015-06-02/4019/nmon_446_20042015_520_26965_13052015.pdf
http://old.mon.gov.ua/files/normative/2015-06-02/4019/nmon_446_20042015_520_26965_13052015.pdf
http://old.mon.gov.ua/files/normative/2015-06-05/3996/1_9-249.doc
http://old.mon.gov.ua/files/normative/2015-06-05/3996/1_9-249.doc
http://old.mon.gov.ua/files/normative/2015-06-09/4063/1_9-280.doc
http://old.mon.gov.ua/files/normative/2015-06-09/4063/1_9-280.doc
http://old.mon.gov.ua/files/normative/2015-08-14/4319/1_9-387.doc
http://old.mon.gov.ua/files/normative/2015-08-14/4319/1_9-387.doc
http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/4325-
http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/4325-


Нормативні документи

Написав Maxim
Четвер, 04 травня 2017, 11:25 - Останнє оновлення П'ятниця, 05 травня 2017, 13:52

дітей з особливими освітніми потребами у 2015 році» old.mon.gov.ua/ua/about-ministry
/normative/4351-   
    -  Наказ МОН від 31.12.2015 № 1436 "Про затвердження Плану заходів щодо
забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами в
загальноосвітньому просторі" old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/4897-   

  

2014 рік

    
    -  Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Типових навчальних
планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують
корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа)" (28.01.2014) пер
еглянути
 
    -  Наказ Міністерства освіти і науки України "Про видання підручників і навчальних
посібників для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з особливими
освітніми потребами у 2014 році" (12.06.2014) переглянути   
    -  Наказ Міністерства освіти і науки України № 504 від 22.04.2014 "Про затвердження
Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня
для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку" перегля
нути   
    -  Наказ Міністерства освіти і науки України № 750 від 24.06.2014 "Про надання
навчальній літературі грифів Міністерства освіти і науки України" переглянути   
    -  Лист Міністерства від 13.08.2014 № 1/9-413 "Про організацію навчально-виховного
процесу учнів з розумовою відсталістю та затримкою психічного розвитку" переглян
ути   
    -  Наказ Міністерства соціальної політики України № 450 від 09.07.2014 450 "Про
затвердження форм обліку соціальних послуг сім’ям (особам), які перебувають у
складних життєвих обставинах" переглянути   

  

2013 рік

    
    -  Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання встановлення
лікарсько-консультативними комісіями інвалідності дітям" (21.11.2013). Містить
Положення про лікарсько-консультативну комісію, Порядок встановлення
лікарсько-консультативними комісіями інвалідності дітям переглянути   
    -  Рішення Колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України "Про
впровадження інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах: реалії та
перспективи" (01.03.2013) переглянути   
    -  Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України "Про визначення завдань
працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання"
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(02.01.2013) переглянути   
    -  Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження плану заходів щодо
забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі
дітей-інвалідів" (14.06.2013) переглянути   
    -  Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження заходів щодо
впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних
закладах на період до 2015 року" (23.07.2013) переглянути   
    -  Лист Міністерства освіти і науки України "Про організаційно-методичні засади
забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами" (08.08.2013)
переглянути
 

  

2012 рік

    
    -  Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку забезпечення
технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих
категорій населення, переліку таких засобів" (05.04.2012) переглянути   
    -  Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із реабілітації дітей
з дитячим церебральним паралічем" (20.06.2012) переглянути   
    -  Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України "Щодо одержання
документа про освіту учнями з особливими потребами в загальноосвітніх навчальних
закладах" (02.04.2012) переглянути   
    -  Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України "Щодо утримання учнів
(вихованців) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в
інтернатних закладах" (18.04.2012) переглянути   
    -  Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України "Про запровадження
навчальної дисципліни "Основи інклюзивної освіти" (18.06.2012) переглянути   
    -  Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України "Про організацію
психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання" (26.07.2012)
переглянути
 
    -  Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України "Щодо введення посади
вихователя (асистента вчителя) у загальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивним
навчанням" (28.09.2012) переглянути   

  

2011 рік

    
    -  Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (29.07.2011) "Про
організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах"
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переглянути
 

  

2010 рік

    
    -  Концепція розвитку інклюзивної освіти (затв. Наказом МОН України № 912 від
01.10.2010) переглянути   
    -  Наказ Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту "Про затвердження примірного
переліку документів, які входять до номенклатури справ притулків для дітей служб у
справах дітей, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та
соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок)" (№ 100 від 26.01.2010) перегля
нути   
    -  Лист Міністерства освіти і науки України "Щодо порядку комплектування інтернатних
закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" (№ 1/9-285 від
27.04.2010) переглянути   

  

2009 рік

    
    -  Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Плану дій щодо
запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на
2009-2012 роки" (№ 855 від 11.09.2009) переглянути   
    -  "Організаційно-методичні засади здійснення комплексної реабілітації учнів
(вихованців) у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах".
Інструктивно-методичний лист МОН України № 1/9-515 від 04.08.2009 переглянути   
    -  Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту "Про Порядок ведення
службами у справах дітей обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах"
(№2669 від 29.07.2009) переглянути   
    -  "Планування роботи в дошкільних навчальних закладах". Лист Міністерства освіти і
науки України № 1/9-455 від 03.07.2009 переглянути   
    -  Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту "Про затвердження
Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах
дітей у процесі встановлення опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності
прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу" (№3385 від 25.09.2009) перегля
нути   

  

2008 рік
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    -  Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту "Про єдину електронну
систему обліку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які
опинились у складних життєвих обставинах, та осіб, які бажають взяти їх на виховання" (№
4580 від 18.11.08) переглянути   
    -  Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження критеріїв оцінювання
навчальних досягнень учнів початкової школи" (№755 від 20.08.08) переглянути   
    -  Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про заходи щодо забезпечення
захисту прав і законних інтересів дітей" (№345 від 01.07.2008) переглянути   
    -  Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Порядку надання
навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв
Міністерства освіти і науки України" (№537 від 17.06.08) переглянути   
    -  Постанова Кабінету Міністрів України "Питання діяльності органів опіки та
піклування, пов'язаної із захистом прав дитини" (№ 866 від 24.09.2008) переглянути   

  

2007 рік

    
    -  Державна цільова соціальна програма реформування системи закладів для
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (затв. постановою Кабінету
Міністрів України № 1242 від 17.10.2007) переглянути   
    -  Форма індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда, що видається
медико-соціальними експертними комісіями (затв. Наказом МОЗ № 623 від 08.10.2007)
переглянути
 
    -  Наказ Мінсім'ямолодьспорту "Про затвердження Стратегії діяльності Міністерства
України у справах сім'ї, молоді та спорту щодо забезпечення прав дітей на виховання та
розвиток у сімейному оточенні" (№ 3493 від 01.10.2007) переглянути   
    -  Постанова Кабінету Міністрів України "Питання розвитку виробництва технічних
засобів реабілітації" (вiд 01.03.2007) переглянути   
    -  Наказ Мінсім'ямолодьспорту України, МОН України, МОЗ України "Про
затвердження Порядку вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, й соціального захисту дітей до сімейних форм виховання" (від
02.02.2007) переглянути   

  

Міжнародні акти

  

Конвенція про права осіб з інвалідністю (2006 р.) переглянути
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Міжнародна класифікація функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров'я
(2001р.) переглянути

  

Саламанкська декларація і рамки дій з освіти осіб з особливими потребами (1994 р.) пере
глянути

  

Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів (1993 р.) переглянут
и

  

Декларація про права інвалідів (1975 р.) переглянути

  

Декларація про права розумово відсталих осіб (1971 р.) переглянути

  

Конвенція про права дитини (1989 р.) переглянути
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