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1. Реєстрація і вхід 

Увійдіть на портал за адресою 

https://ircenter.gov.ua/ і натисніть кнопку «Вхід». 

Введіть свої логін та пароль і натисніть кнопку 

«Увійти». Якщо Ви не маєте даних для входу, 

зверніться до відповідального в органі управління 

освітою Вашого населеного пункту. 

 

 

 Якщо, за якихось причин в майбутньому, Ви 

втратите пароль, скористайтесь функцією «Забули 

пароль?» у вікні входу. 

 Після цього натисніть «Розпочати роботу» на 

головній сторінці. 

https://ircenter.gov.ua/
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2. Пошук висновків 

Після звернення до закладу батьків з висновком 

дитини, директор має знайти його у системі і 

додати до роботи у закладі.  

Для цього оберіть в головному меню пункт 

«Кабінет закладу освіти» - «Пошук висновку». 

 
Введіть номер висновку, дату народження 

дитини і натисніть кнопку «Шукати». 

 
 Знайдений висновок можна переглянути і 

додати до роботи закладу. 
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3. Індивідуальні програми розвитку 

На основі взятих до роботи висновків має бути 

сформовано індивідуальну програму розвитку 

дитини (ІПР). 

Для роботи з ІПР відкрийте в головному меню 

розділ «Кабінет закладу освіти» - «Журнал 

висновків». 

 

 В ньому відображені всі висновки, взяті 

закладом до роботи.  

 

 Щоб видалити висновок з цього розділу 

(наприклад, якщо він був доданий помилково) і 

надати можливість працювати з ним іншим 

школам, скористайтесь кнопкою  в графі «Дії». 
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Для створення ІПР натисніть на кнопку «+» у 

відповідній графі. 

 

 Заповнюйте всі розділи ІПР згідно потреб 

дитини і натисніть «Зберегти» в нижній частині 

плану. 

 

Сформований план можна переглянути та, за 

потреби, видалити у розділі «Журнал висновків». 
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4. Інформаційні функції 

На головній сторінці порталу усі користувачі 

можуть отримати доступ до інформаційних та 

навчально-методичних матеріалів, а також 

переглянути останні новини і події у сфері 

інклюзивної освіти. 
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5. Додаток. Реєстрація і вхід 

 

На головній сторінці додатку введіть свої логін 

та пароль відповідального в закладі освіти і 

натисніть кнопку «Вхід».  

 

 

 

Якщо Ви не маєте даних для входу, зверніться 

до відповідального в органі управління освітою 

Вашого населеного пункту. 
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6. Додаток. Журнал висновків та ІПР 

 

Для перегляду списку взятих до роботи 

висновків та створених ІПР оберіть в головному 

меню пункт «Журнал висновків». 

 

 
 

 В «Журналі висновків» відображуються всі 

записи дітей, висновки яких заклад узяв до роботи. 

Для швидкого фільтрування переліку 

використовуйте рядок пошуку. 
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 Після додавання висновку до роботи на 

основному порталі або формуванні на нього ІПР, 

Ви зможете завантажити ці документи у додатку. 
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7. Додаток. Повідомлення 

 

У розділі головного меню «Повідомлення» 

Ви зможете отримувати глобальні сповіщення 

системи та сповіщення від користувачів системи 

обласного рівня. 

 

 
 


