05.09.2018 № 02-8/499

Головам обласних, Київської міської
організацій Профспілки працівників
освіти і науки України

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України повідомляє, що
постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 617 «Деякі
питання створення ресурсних центрів підтримки інклюзивної освіти та
інклюзивно-ресурсних центрів» затверджено Положення про ресурсний центр
підтримки інклюзивної освіти та внесено зміни до: Порядку 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, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346; Переліку посад педагогічних та
науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 14 червня 2000 р. № 963; підрозділу 2 розділу I додатка 2 до постанови
Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці
працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці
працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»;
Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 545.
Згідно зі змінами тривалість щорічної основної відпустки завідувача
ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти становить 42 календарних дні,
керівника (директора) інклюзивно-ресурсного центру, вчителя-дефектолога
(вчителя-логопеда,
олігофренопедагога,
сурдопедагога,
тифлопедагога),
практичного психолога, вчителя-реабілітолога інклюзивно-ресурсного центру – 56
календарних днів.
Перелік посад педагогічних працівників доповнено посадами керівника
(директора) інклюзивно-ресурсного центру, ресурсного центру підтримки
інклюзивної освіти.
Передбачено встановлення посадового окладу керівника (директора)
інклюзивно-ресурсного центру на рівні 15 тарифного розряду, а завідувача
ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти – на рівні 14 тарифного розряду.
Встановлено, що тривалість робочого тижня педагогічних працівників
інклюзивно-ресурсного центру складає 40 годин, що становить тарифну ставку, з
яких педагогічне навантаження фахівців інклюзивно-ресурсного центру, які
надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми
потребами, становить 18 годин на тиждень для безпосередньої роботи з такими
дітьми. Передбачено, що фахівці інклюзивно-ресурсного центру провадять інші
види діяльності, зокрема надають консультації батькам (законним представникам)
дітей, педагогічним працівникам, які беруть участь в інклюзивному навчанні,
тощо.
Змінами до пункту 47 Положення про інклюзивно-ресурсний центр
передбачено, що на педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів
поширюються умови оплати праці, умови надання щорічних відпусток та інші

пільги, встановлені законодавством для педагогічних працівників спеціальних
закладів загальної середньої освіти.
Слід урахувати, що відповідно до пункту 29 Інструкції про порядок
обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом
Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102, посадові оклади (ставки
заробітної плати) керівним працівникам, діяльність яких безпосередньо пов'язана з
навчально-виховним процесом, педагогічним працівникам загальноосвітніх
навчальних закладів (або за наявності в них груп) для дітей, які потребують
корекції фізичного та/або розумового розвитку, підвищуються на 25 відсотків.
Привертаємо увагу, що в разі зниження розміру посадового окладу керівника
інклюзивно-ресурсного центру, визначеного на підставі положень пункту 47 його
попередньої редакції необхідно дотримуватися норм статті 103 Кодексу законів
про працю України та статті 29 Закону України «Про оплату праці», якими
зобов’язано власника або уповноваженого ним органу повідомити працівників про
зміну діючих умов оплати праці в бік погіршення не пізніш як за два місяці до
такої зміни.
Направляємо до відома і врахування у роботі постанову Кабінету Міністрів
України від 22 серпня 2018 р. № 617 «Деякі питання створення ресурсних центрів
підтримки інклюзивної освіти та інклюзивно-ресурсних центрів».
Додаток: на 10 аркушах
Голова Профспілки

Г.Ф.Труханов

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 22 серпня 2018 р. N 617
Київ

Деякі питання створення ресурсних центрів підтримки
інклюзивної освіти та інклюзивно-ресурсних центрів
Відповідно до пункту 3 1 статті 48 Закону України "Про загальну середню освіту" Кабінет
Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Положення про ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти, що
додається.
2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2018 р. N 617

ПОЛОЖЕННЯ
про ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти
Загальна частина
1. Це Положення визначає порядок утворення ресурсного центру підтримки інклюзивної
освіти (далі - центр підтримки інклюзивної освіти), основні засади його діяльності, правовий
статус, а також порядок його припинення.
2. У своїй діяльності центр підтримки інклюзивної освіти керується Конституцією
України, Конвенцією про права осіб з інвалідністю, Законами України "Про освіту", "Про
загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", іншими актами законодавства та цим
Положенням.
3. Центри підтримки інклюзивної освіти утворюються в областях, мм. Києві та
Севастополі.
4. Центр підтримки інклюзивної освіти не є юридичною особою та утворюється за
рішенням керівника закладу післядипломної педагогічної освіти як структурний підрозділ такого
закладу.
5. У своїй діяльності центр підтримки інклюзивної освіти підпорядковується керівнику
закладу післядипломної педагогічної освіти.

Завдання центру підтримки інклюзивної освіти
6. Основними завданнями центру підтримки інклюзивної освіти є:
1) здійснення методичного та аналітичного забезпечення діяльності інклюзивноресурсних центрів;
2) методичне забезпечення навчання та підвищення кваліфікації педагогічних працівників
інклюзивно-ресурсних центрів, закладів освіти щодо навчання дітей з особливими освітніми
потребами;
3) здійснення аналітичної та прогностичної діяльності щодо організації навчання дітей з
особливими освітніми потребами у відповідній області, мм. Києві та Севастополі;
4) проведення аналізу даних реєстру дітей, які пройшли комплексну психологопедагогічну оцінку розвитку дитини (далі - комплексна оцінка) і перебувають на обліку в
інклюзивно-ресурсних центрах у відповідній області, мм. Києві та Севастополі за згодою батьків

(одного з батьків) або законних представників на обробку персональних даних неповнолітньої
дитини;
5) підвищення рівня обізнаності громадськості про дітей з особливими освітніми
потребами, у тому числі з інвалідністю, запобігання дискримінації, формування позитивного
ставлення до таких дітей та їх батьків.
7. Центр підтримки інклюзивної освіти відповідно до покладених на нього завдань:
1) здійснює підвищення професійної компетентності педагогічних працівників
інклюзивно-ресурсних центрів, закладів освіти щодо навчання дітей з особливими освітніми
потребами шляхом організації та проведення, зокрема, тренінгів, семінарів, вебінарів;
2) надає консультативно-методичну допомогу з питань навчання дітей з особливими
освітніми потребами керівникам та педагогічним працівникам закладів освіти, інклюзивноресурсних центрів, установ (закладів) соціального захисту населення, закладів охорони здоров'я,
батькам (іншим законним представникам) дитини, посадовим особам обласних (Київської та
Севастопольської міських) держадміністрацій, представникам органів місцевого самоврядування
та громадським об'єднанням;
3) проводить аналіз даних щодо фахівців, які надають психолого-педагогічні, корекційнорозвиткові послуги дітям з особливими освітніми потребами у відповідній області, мм. Києві та
Севастополі (їх професійний рівень, місце роботи);
4) здійснює узагальнення інформації про заклади освіти відповідної області, мм. Києва та
Севастополя, які надають психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги дітям з
особливими освітніми потребами;
5) проводить аналіз даних щодо охоплення навчанням дітей з особливими освітніми
потребами у відповідній області, мм. Києві та Севастополі, вивчає та узагальнює досвід роботи
закладів освіти;
6) надає в межах компетенції пропозиції щодо удосконалення законодавства з питань
навчання дітей з особливими освітніми потребами відповідному структурному підрозділу з
питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів органів управління освітою обласних, Київської
та Севастопольської міських держадміністрацій та МОН;
7) співпрацює з Інститутом спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних
наук та іншими структурними підрозділами закладу післядипломної педагогічної освіти щодо
застосування сучасних методик проведення комплексної оцінки, надання психологопедагогічних та корекційно-розвиткових послуг, адаптації освітніх програм до потреб дітей з
особливими освітніми потребами, розробки індивідуальної програми розвитку та з інших питань
в межах своєї компетенції;
8) проводить інформаційно-просвітницьку роботу з підвищення рівня обізнаності
громадськості про дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, у
взаємодії з громадськими об'єднаннями, батьками (іншими законними представниками) дітей,
закладами освіти шляхом організації та проведення лекцій, тренінгів, семінарів, вебінарів,
поширення інформаційних матеріалів у засобах масової інформації тощо.

Кадрове забезпечення центру підтримки інклюзивної освіти
8. До складу центру підтримки інклюзивної освіти входять завідувач та методисти.
9. Чисельність працівників центру підтримки інклюзивної освіти становить п'ять осіб.
10. Керівництво діяльністю центру підтримки інклюзивної освіти здійснює завідувач,
який призначається на посаду на конкурсній основі та звільняється з посади наказом керівника
закладу післядипломної педагогічної освіти. На посаду завідувача центру підтримки інклюзивної
освіти призначається особа, яка має вищу освіту ступеня магістра за спеціальністю "Спеціальна
освіта" ("Корекційна освіта", "Дефектологія") або "Психологія" ("Практична психологія") та стаж
роботи не менше п'яти років за фахом.
11. Завідувач центру підтримки інклюзивної освіти:
1) здійснює керівництво діяльністю центру підтримки інклюзивної освіти;
2) визначає посадові обов'язки методистів, аналізує та оцінює результати їх роботи;
3) здійснює поточне та перспективне планування діяльності центру підтримки
інклюзивної освіти за погодженням з керівником закладу післядипломної педагогічної освіти;
4) створює належні умови для продуктивної праці методистів центру підтримки
інклюзивної освіти, підвищення їх фахового і кваліфікаційного рівня, впровадження сучасних

методик проведення комплексної оцінки, надання психолого-педагогічних та корекційнорозвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами;
5) бере участь у навчально-методичній роботі центру підтримки інклюзивної освіти
відповідно до фахової підготовки;
6) подає звіти про роботу центру підтримки інклюзивної освіти керівникові закладу
післядипломної педагогічної освіти, інформує про роботу відповідний структурний підрозділ з
питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів органів управління освітою обласних, Київської
та Севастопольської міських держадміністрацій;
7) подає пропозиції та вживає організаційних заходів для покращення навчальнометодичної роботи з організації навчання дітей з особливими освітніми потребами у відповідній
області, мм. Києві та Севастополі.
12. На посаду методистів центрів підтримки інклюзивної освіти призначаються особи, які
мають вищу освіту ступеня магістра за спеціальністю "Спеціальна освіта" ("Корекційна освіта",
"Дефектологія") або "Психологія" ("Практична психологія") та стаж роботи за фахом не менше
трьох років. Методисти призначаються на посаду на конкурсній основі та звільняються з посади
керівником закладу післядипломної педагогічної освіти.

Припинення центру підтримки інклюзивної освіти
13. Діяльність центру підтримки інклюзивної освіти припиняється в результаті його
реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. Рішення про
реорганізацію або ліквідацію приймається керівником закладу післядипломної педагогічної
освіти у порядку, визначеному законодавством.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2018 р. N 617

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1. У додатку до Порядку 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, науковопедагогічним працівникам та науковим працівникам, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 14 квітня 1997 р. N 346 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 16, с. 73;
2001 р., N 13, ст. 550):
1) розділ IV після позиції "Завідувач (начальник) навчально-виробничої (навчальної)
майстерні" доповнити такою позицією:
"Завідувач ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти
42";
2) у розділі VI:
назву розділу викласти в такій редакції:
"VI. "Інші заклади освіти та установи, що провадять освітню діяльність";
після позиції "Завідувач логопедичного пункту" доповнити такими позиціями:
"Керівник (директор) інклюзивно-ресурсного центру
Вчитель-дефектолог (вчитель-логопед, олігофренопедагог,
сурдопедагог, тифлопедагог), практичний психолог, вчитель-реабілітолог
інклюзивно-ресурсного центру

56
56".

2. У переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. N 963 (Офіційний вісник України,
2000 р., N 24, ст. 1015; 2004 р., N 2, ст. 58; 2005 р., N 48, ст. 3013; 2006 р., N 8, ст. 454; 2007 р., N
48, ст. 1972; 2016 р., N 16, ст. 626, N 35, ст. 1360), абзац перший розділу "Посади педагогічних
працівників" після слів "психолого-медико-педагогічної консультації" доповнити словами ",
інклюзивно-ресурсного центру, ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти".
3. Підрозділ 2 розділу I додатка 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня
2002 р. N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і

коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 36, ст. 1699, N 52, ст. 2389; 2005 р., N
40, ст. 2544; 2017 р., N 1, ст. 6) після позиції
"Завідувач психолого-медико-педагогічної консультації
15"
доповнити такими позиціями:
"Керівник (директор) інклюзивно-ресурсного центру
Завідувач ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти

15
14".

4. У Положенні про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 12 липня 2017 р. N 545 (Офіційний вісник України, 2017 р., N 61, ст. 1859):
1) пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. Це Положення визначає порядок утворення та припинення, основні засади діяльності,
а також правовий статус інклюзивно-ресурсного центру.
Інклюзивно-ресурсний центр є установою, що утворюється з метою забезпечення права
дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та
загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та
інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, шляхом проведення
комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини (далі - комплексна оцінка), надання
психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного
кваліфікованого супроводу.
МОН є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізацію державної політики щодо діяльності інклюзивно-ресурсних центрів.
Методичне та аналітичне забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів здійснюють
ресурсні центри підтримки інклюзивної освіти (далі - центри підтримки інклюзивної освіти).";
2) абзац другий пункту 4 викласти в такій редакції:
"У разі коли кількість дітей, які проживають на території об'єднаної територіальної
громади (району) або у місті (районі міста), перевищує відповідно 7 тис. та 12 тис., інклюзивноресурсний центр додатково залучає необхідних фахівців з урахуванням виявлених дітей
відповідної нозології, які потребують психолого-педагогічного супроводу та надання психологопедагогічних та корекційно-розвиткових послуг, згідно з пунктом 52 цього Положення.";
3) пункт 5 викласти в такій редакції:
"5. У своїй діяльності інклюзивно-ресурсний центр підпорядковується засновнику.
Структурні підрозділи з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів органів управління
освітою обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі - структурні
підрозділи з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів органів управління освітою)
здійснюють координацію діяльності інклюзивно-ресурсних центрів, контроль за дотриманням
ними актів законодавства та цього Положення.";
4) у пункті 6:
абзац другий викласти в такій редакції:
"Загальна площа інклюзивно-ресурсних центрів, які розміщуються у приміщеннях
закладів загальної середньої освіти, становить не менше ніж 50 кв. метрів. У таких приміщеннях
облаштовуються кабінет вчителів-дефектологів, кабінет логопеда, кабінет практичних
психологів, кабінет фахівців інклюзивно-ресурсного центру, кабінет директора.";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Інклюзивно-ресурсні центри, які розміщуються в окремих приміщеннях, облаштовуються
приймальнею, кабінетами: логопеда, сурдопедагога, тифлопедагога, олігофренопедагога,
практичних психологів, фахівців інклюзивно-ресурсного центру, директора, а також ресурсною
кімнатою та залом для занять з лікувальної фізкультури.";
5) пункт 8 викласти в такій редакції:
"8. Основними завданнями інклюзивно-ресурсного центру є:
1) проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини,
в тому числі коефіцієнта її інтелекту (здійснюється практичними психологами інклюзивноресурсного центру), розроблення рекомендацій щодо освітньої програми, надання психологопедагогічних та корекційно-розвиткових послуг відповідно до потенційних можливостей дитини;

2) надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими
освітніми потребами, які навчаються у закладах дошкільної, загальної середньої, професійної
(професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної
середньої освіти (не відвідують заклади освіти) та не отримують відповідної допомоги;
3) участь педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру в командах психологопедагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами у закладах загальної
середньої та дошкільної освіти, а також психолого-педагогічних комісіях спеціальних закладів
загальної середньої освіти з метою моніторингу динаміки розвитку дитини не рідше, ніж двічі на
рік;
4) ведення реєстру дітей, які пройшли комплексну оцінку і перебувають на обліку в
інклюзивно-ресурсному центрі (додаток 1), за згодою їх батьків (одного з батьків) або законних
представників на обробку персональних даних неповнолітньої дитини;
5) ведення реєстру закладів освіти, а також реєстру фахівців, які надають психологопедагогічні та корекційно-розвиткові послуги дітям з особливими освітніми потребами за їх
згодою (додаток 2);
6) надання консультацій та взаємодія з педагогічними працівниками закладів дошкільної,
загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладів освіти, які
забезпечують здобуття загальної середньої освіти, з питань організації інклюзивного навчання;
7) надання методичної допомоги педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної
середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладів освіти, які забезпечують
здобуття загальної середньої освіти, батькам або законним представникам дітей з особливими
освітніми потребами щодо особливостей організації надання психолого-педагогічних та
корекційно-розвиткових послуг таким дітям;
8) консультування батьків або законних представників дітей з особливими освітніми
потребами стосовно мережі закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійнотехнічної) освіти, інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, та
зарахування до цих закладів;
9) надання консультативної та психологічної допомоги, проведення бесід з батьками
(законними представниками) дітей з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної
мотивації щодо розвитку таких дітей;
10) моніторинг динаміки розвитку дітей з особливими освітніми потребами шляхом
взаємодії з їх батьками (законними представниками) та закладами освіти, в яких вони
навчаються;
11) організація інформаційно-просвітницької діяльності шляхом проведення конференцій,
семінарів, засідань за круглим столом, тренінгів, майстер-класів з питань надання психологопедагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами;
12) взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, закладами освіти, закладами охорони здоров'я, закладами (установами)
соціального захисту населення, службами у справах дітей, громадськими організаціями щодо
надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими
освітніми потребами починаючи з раннього віку в разі потреби із залученням відповідних
спеціалістів;
13) підготовка звітної інформації про результати діяльності інклюзивно-ресурсного
центру для засновника, відповідного структурного підрозділу з питань діяльності інклюзивноресурсних центрів органів управління освітою, а також аналітичної інформації для відповідного
центру підтримки інклюзивної освіти.";
6) абзаци третій і четвертий пункту 10 викласти в такій редакції:
"вносити засновнику, відповідному структурному підрозділу з питань діяльності
інклюзивно-ресурсних центрів органів управління освітою та центру підтримки інклюзивної
освіти пропозиції щодо удосконалення діяльності інклюзивно-ресурсного центру;
залучати у разі потреби додаткових фахівців, у тому числі медичних працівників,
працівників соціальних служб, фахівців інших інклюзивно-ресурсних центрів, працівників
закладів дошкільної освіти (ясел-садків) компенсуючого типу, спеціальних закладів загальної
середньої освіти та навчально-реабілітаційних центрів.";
7) абзац перший пункту 11 викласти в такій редакції:

"11. Первинний прийом батьків (одного з батьків) або законних представників дитини
проводить директор інклюзивно-ресурсного центру, або уповноважені ним працівники, які
визначають час та дату проведення комплексної оцінки та встановлюють наявність таких
документів:";
8) в абзаці шостому пункту 18 слова "навчальної діяльності" замінити словами "освітньої
діяльності";
9) у другому реченні пункту 19 слова "вчитель лікувальної фізкультури" замінити словами
"вчитель-реабілітолог";
10) у першому реченні пункту 23 слова "навчальної діяльності" і "навчальної програми"
замінити відповідно словами "освітньої діяльності" і "освітньої програми";
11) у пункті 27 слова "найменування навчального закладу (дошкільного,
загальноосвітнього, професійно-технічного)" замінити словами "заклад освіти, де навчається
дитина";
12) пункти 30 і 31 викласти в такій редакції:
"30. Висновок про комплексну оцінку надається батькам (одному з батьків) або законним
представникам дитини з особливими освітніми потребами, за заявою яких (якого) її проведено, у
двох примірниках, один з яких подається батьками (законними представниками) дитини до
закладу освіти.
31. Висновок про комплексну оцінку реєструється у відповідному журналі та зберігається
в електронному вигляді в інклюзивно-ресурсному центрі (сканована копія такого висновку).";
13) у першому реченні пункту 33 слова "дошкільного або загальноосвітнього навчального
закладу" замінити словами "закладу дошкільної або загальної середньої освіти";
14) у пункті 34:
абзаци другий і третій викласти в такій редакції:
"переходу дитини з особливими освітніми потребами з дошкільного закладу освіти в
заклад загальної середньої освіти; переведення дитини із спеціального закладу дошкільної
освіти, спеціального закладу загальної середньої освіти, закладу загальної середньої освіти до
інклюзивної (спеціальної) групи закладу дошкільної освіти або інклюзивного (спеціального)
класу закладу загальної середньої освіти;
надання рекомендації команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими
освітніми потребами у закладах загальної середньої та дошкільної освіти, психолого-педагогічної
комісії спеціального закладу загальної середньої освіти щодо наявності успіхів або труднощів у
засвоєнні дитиною освітньої програми.";
абзац четвертий виключити;
15) абзац перший пункту 35 викласти в такій редакції:
"35. У разі коли батьки (один з батьків) або законні представники дитини з особливими
освітніми потребами не погоджуються з висновком про комплексну оцінку, вони можуть
звернутися до відповідного структурного підрозділу з питань діяльності інклюзивно-ресурсних
центрів органів управління освітою для проведення повторної комплексної оцінки
республіканським, обласним, мм. Києва та Севастополя психолого-педагогічним консиліумом
(далі - консиліум).";
16) назву розділу "Організація надання психолого-педагогічної допомоги дитині з
особливими освітніми потребами" викласти в такій редакції:
"Організація психолого-педагогічного супроводу та надання психолого-педагогічних
та корекційно-розвиткових послуг дитині з особливими освітніми потребами";
17) пункти 38 і 39 викласти в такій редакції:
"38. Психолого-педагогічний супровід - це комплексна система заходів з організації
освітнього процесу та розвитку дитини, передбачена індивідуальною програмою розвитку.
Психолого-педагогічні послуги - це комплексна система заходів з організації освітнього
процесу та розвитку особи з особливими освітніми потребами, що передбачені індивідуальною
програмою розвитку та надаються педагогічними працівниками закладів освіти, реабілітаційних
установ системи охорони здоров'я, соціального захисту, фахівцями інклюзивно-ресурсного
центру.

Корекційно-розвиткові послуги - це комплексна система заходів супроводження особи з
особливими освітніми потребами у процесі навчання, що спрямовані на корекцію порушень
шляхом розвитку особистості, її пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери та мовлення.
39. Психолого-педагогічний супровід, психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові
послуги спрямовані на:
соціалізацію дітей з особливими освітніми потребами, розвиток їх самостійності та
відповідних компетенцій;
формування компенсаційних способів діяльності як важливої умови підготовки дітей з
особливими освітніми потребами до навчання в закладах дошкільної, загальної середньої,
професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття
загальної середньої освіти;
розвиток навичок саморегуляції та саморозвитку дітей з урахуванням наявних знань,
умінь і навичок комунікативної діяльності, становлення особистості.
За результатами комплексної оцінки фахівці інклюзивно-ресурсного центру:
визначають напрями та обсяг психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг,
які надаються дітям з особливими освітніми потребами (для дитини з інвалідністю - з
урахуванням індивідуальної програми реабілітації), та забезпечують їх надання шляхом
проведення індивідуальних і групових занять;
надають рекомендації щодо складення, виконання, коригування індивідуальної програми
розвитку в частині надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, змісту,
форм та методів навчання відповідно до потенційних можливостей дитини, створення належних
умов для навчання залежно від порушення розвитку дітей з особливими освітніми потребами
(доступність приміщень, особливості облаштування робочого місця, використання технічних
засобів тощо).
Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги надаються дітям з особливими
освітніми потребами, які навчаються у закладах дошкільної, загальної середньої, професійної
(професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної
середньої освіти, і не отримують відповідної допомоги.";
18) пункт 40 викласти в такій редакції:
"40. Тривалість робочого тижня педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру
становить 40 годин, що становить тарифну ставку, з яких педагогічне навантаження фахівців
інклюзивно-ресурсного центру, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими
освітніми потребами, становить 18 годин на тиждень для безпосередньої роботи з такими дітьми.
Крім того, фахівці інклюзивно-ресурсного центру провадять інші види діяльності, зокрема
надають консультації батькам (законним представникам) дітей, педагогічним працівникам, які
беруть участь в інклюзивному навчанні, тощо.";
19) пункт 41 викласти в такій редакції:
"41. Керівництво діяльністю інклюзивно-ресурсного центру здійснює директор, який
призначається на посаду строком на три роки на конкурсній основі та звільняється з посади
засновником за погодженням з відповідним структурним підрозділом з питань діяльності
інклюзивно-ресурсних центрів органів управління освітою. На посаду директора інклюзивноресурсного центру призначається особа, яка має вищу освіту ступеня магістра за спеціальністю
"Спеціальна освіта" ("Корекційна освіта", "Дефектологія") або "Психологія" ("Практична
психологія") та стаж роботи не менше п'яти років за фахом.";
20) у пункті 42:
підпункт 2 викласти в такій редакції:
"2) призначає на посади фахівців інклюзивно-ресурсного центру на конкурсній основі та
звільняє їх з посад відповідно до законодавства;";
підпункт 4 викласти в такій редакції:
"4) розпоряджається за погодженням із засновником в установленому порядку майном
інклюзивно-ресурсного центру та його коштами, формує кошторис, укладає цивільно-правові
угоди, забезпечує ефективність використання фінансових та матеріальних ресурсів;";
21) пункти 43 - 45 викласти в такій редакції:
"43. Діяльність інклюзивно-ресурсного центру забезпечують педагогічні працівники:
вчителі-логопеди, вчителі-дефектологи (сурдопедагоги, олігофренопедагоги, тифлопедагоги),

практичні психологи, вчитель-реабілітолог, а також медична сестра, бухгалтер та господарськообслуговувальний персонал.
44. На посади педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру призначаються
особи, які мають вищу педагогічну (психологічну) освіту ступеня магістра. Стаж роботи за
фахом не менше 60 відсотків педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру повинен
становити три або більше років.
45. Призначення на посади педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру
здійснюється засновником на конкурсній основі. Положення про конкурс на посаду директора та
педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру затверджує засновник на підставі
примірних положень, затверджених МОН.";
22) пункти 47 і 48 викласти в такій редакції:
"47. На педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів поширюються умови
оплати праці, умови надання щорічних відпусток та інші пільги, встановлені законодавством для
педагогічних працівників спеціальних закладів загальної середньої освіти.
48. У разі потреби інклюзивно-ресурсний центр може залучати додаткових фахівців
шляхом укладання цивільно-правових угод.";
23) в абзаці п'ятому пункту 49 слова "вчителя лікувальної фізкультури" замінити словами
"вчителя-реабілітолога";
24) пункт 50 виключити;
25) друге речення абзацу першого пункту 52 викласти в такій редакції: "У разі потреби
можуть бути введені додаткові штатні одиниці, у тому числі у разі, коли кількість дітей, які
проживають на території об'єднаної територіальної громади (району) або у місті (районі міста),
перевищує відповідно 7 тис. та 12 тис., інклюзивно-ресурсний центр додатково залучає
необхідних фахівців залежно від кількості виявлених дітей відповідної нозології, які потребують
надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг.";
26) пункти 53 і 54 викласти в такій редакції:
"53. Штатний розпис інклюзивно-ресурсного центру та режим його роботи
затверджуються засновником.
54. Структурний підрозділ з питань інклюзивної освіти та діяльності інклюзивноресурсних центрів МОН:
1) координує роботу з функціонування реєстру дітей, які пройшли комплексну оцінку і
перебувають на обліку в інклюзивно-ресурсних центрах;
2) здійснює нормативно-правове забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів;
3) здійснює координацію роботи інклюзивно-ресурсних центрів та забезпечує контроль за
їх діяльністю, дотриманням вимог законодавства та цього Положення;
4) взаємодіє з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів з органами виконавчої
влади, органами місцевого самоврядування, закладами освіти, охорони здоров'я, закладами і
установами системи соціального захисту населення, а також громадськими об'єднаннями.";
27) у пункті 55:
підпункт 1 викласти в такій редакції:
"1) проведення повторної комплексної оцінки, зокрема консиліумом із залученням
фахівців, які надають психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги дітям з
особливими освітніми потребами, в тому числі методистів центрів підтримки інклюзивної освіти,
фахівців інклюзивно-ресурсних центрів, педагогічних працівників спеціальних закладів загальної
середньої освіти та навчально-реабілітаційних центрів;";
у підпункті 2 слова "навчально-пізнавальної діяльності" замінити словами "освітньої
діяльності";
підпункт 4 викласти в такій редакції:
"4) адміністрування реєстру закладів освіти, а також реєстру фахівців, які надають
психолого-педагогічні, корекційно-розвиткові послуги дітям з особливими освітніми
потребами;";
підпункт 8 викласти в такій редакції:
"8) погодження статутів, кандидатур на посади директорів інклюзивно-ресурсних
центрів;";
28) у пункті 56:

підпункт 1 викласти в такій редакції:
"1) розробляє методики проведення комплексної оцінки, методичні рекомендації щодо
надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, адаптації освітніх програм
до потреб дітей з особливими освітніми потребами;";
підпункти 4 і 5 викласти в такій редакції:
"4) здійснює науково-методичне забезпечення підвищення кваліфікації методистів центрів
підтримки інклюзивної освіти, педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів, закладів
дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладів
освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти;
5) організовує і проводить науково-методичні семінари, тренінги, конференції, конгреси,
засідання за круглим столом та сприяє впровадженню сучасних форм і методів підготовки,
підвищення кваліфікації методистів центрів підтримки інклюзивної освіти, фахівців інклюзивноресурсних центрів, педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої,
професійної (професійно-технічної) та інших закладів освіти, які забезпечують здобуття
загальної середньої освіти.";
29) пункт 57 виключити;
30) підпункт 1 пункту 58 після слова "директора" доповнити словами "та педагогічних
працівників";
31) у тексті Положення:
слова "центр", "навчальний заклад" і "структурний підрозділ з питань діяльності центру" в
усіх відмінках і формах числа замінити відповідно словами "інклюзивно-ресурсний центр",
"заклад освіти" і "структурний підрозділ з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів
органів управління освітою" у відповідному відмінку і числі;
слова "психолого-педагогічна допомога" в усіх відмінках замінити словами "психологопедагогічні та корекційно-розвиткові послуги" у відповідному відмінку;
32) у додатках до Положення:
у додатку 1 слова "навчального закладу" і "психолого-педагогічної допомоги" замінити
відповідно словами "освітнього закладу" і "психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових
послуг";
у додатку 2:
у назві додатка слова "психолого-педагогічну допомогу" замінити словами "психологопедагогічні та корекційно-розвиткові послуги";
слова "вищого навчального закладу" замінити словами "закладу вищої освіти";
у додатку 3 слова "дошкільного/загальноосвітнього/професійно-технічного навчального
закладу" замінити словами "закладу дошкільної, загальної середньої, професійної (професійнотехнічної) освіти";
у додатку 5:
у пункті 1 слова "дошкільний/загальноосвітній/професійно-технічний навчальний заклад"
замінити словами "заклад дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної)
освіти";
пункт 4 після слів "Медичний діагноз" доповнити словами "(за наявності)";
пункт 5 викласти в такій редакції:
"5. Заклади освіти, в яких навчалася/навчається дитина (заклади дошкільної, загальної
середньої, професійної (професійно-технічної освіти)
Період

Заклад дошкільної освіти /
група,
Заклад загальної середньої
освіти / клас,
Заклад професійної
(професійно-технічної освіти) /
група

Форма навчання

";
у пункті 6 слова "навчальної діяльності" замінити словами "освітньої діяльності";
пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Загальні висновки
Особливі освітні потреби (наявність):
так
______________________________________________________________________________
(зазначити категорію освітніх потреб)

ні
Рекомендована освітня програма _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Індивідуальний навчальний план:
так
ні
Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги
Види послуг

Напрям

Період/обсяг

Спеціаліст

Мета повторної
оцінки

Напрями
повторної
оцінки

Заняття з практичним психологом
Заняття з вчителем-логопедом
Заняття з вчителем-дефектологом
Заняття з вчителем-реабілітологом
Додаткові заняття
Інше (наявність асистента
вчителя/вихователя, спеціальних
підручників, корекційного обладнання
тощо)
Повторна психолого-педагогічна оцінка:
запланована (період, дата)
за бажанням

";
у пункті 8 слова "вчителя лікувальної фізкультури" замінити словами "вчителяреабілітолога";
у пункті 9 слова "Вчитель лікувальної фізкультури" замінити словами "Вчительреабілітолог";
у підпункті 1 пункту 2 приміток до додатка 5 слова "навчальних закладів" замінити
словами "закладів освіти";
у додатку 6:
у пункті 3 слова "дошкільного/загальноосвітнього/професійно-технічного навчального
закладу" замінити словами "закладу дошкільної, загальної середньої, професійної (професійнотехнічної) освіти";
у пункті 6 слова "навчальна програма" і "Психолого-педагогічна допомога" замінити
відповідно словами "освітня програма", "Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові
послуги";
у пункті 7 слова "Вчитель лікувальної фізкультури" замінити словами "Вчительреабілітолог";
у додатку 8 слова "психолого-педагогічної допомоги" замінити словами "надання
психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг".
____________
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