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Керівникам місцевих органів 
управління освітою, 
закладів спеціальної освіти, 
реорганізованих закладів освіти, 
директорам (в.о. директорів) 
інклюзивно-ресурсних центрів

Щодо забезпечення освіти
осіб з особливими освітніми 
потребами

         Надсилаємо для врахування в роботі та відповідного реагування лист  
Міністерства освіти і науки України від 15.06.2022 № 1/6435-22 „Щодо 
забезпечення освіти осіб з особливими освітніми потребами” (додається).
         Просимо обговорити у педагогічних колективах зміст вищезазначеного 
листа МОН та розмістити його на відповідних сайтах закладів, установ освіти 
та інклюзивно-ресурсних центрів області.

Додаткову інформацію щодо можливостей забезпечення освіти осіб з 
ООП можна отримати в освітньому чат-боті Міністерства освіти і науки 
України https://t.me/EducationUaBot.

Звертаємо увагу директорів (в.о.директорів) інклюзивно-ресурсних 
центрів на зміни у Положенні про інклюзивно-ресурсний центр у зв’язку з 
прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2022 р. № 493. 
Необхідно детально опрацювати оновлені та доповнені завдання ІРЦ.

Крім цього, звертаємо увагу на питання щодо організації інклюзивного 
навчання в закладах дошкільної та загальної середньої освіти. Постановою 
Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2022 р. № 483 внесено зміни до 
діючих Порядку організації інклюзивного навчання у закладах дошкільної 
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освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 квітня 
2019 р. № 530, та Порядку організації інклюзивного навчання у закладах 
загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 15 вересня 2021 р. № 957.

Щодо зарахування учнів до спеціальних закладів освіти, то керівники цих 
закладів мають керуватися у своїй діяльності Положенням про спеціальну 
школу та Положенням про навчально-реабілітаційний центр, затвердженими 
постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 221.

Додаток: на 8 арк.
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