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1. Реєстрація і вхід 

Увійдіть на портал за адресою 

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

вікні входу оберіть пункт «Реєстрація».  

 

 

Заповніть анкету представника дитини. 

Обов’язкові для заповнення поля виділені жирним 

шрифтом. 

https://ircenter.gov.ua/


3 
 

 

Підтвердіть захист від спаму (reCAPTCHA), 

прочитайте і погодьтесь  з правилами реєстрації та 

згодою на обробку персональних даних. Після 

цього натисніть «Реєстрація». 
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 На ел. пошту, вказану при заповненні анкети, 

надійдуть логін і пароль для входу в систему. Ще 

раз скористайтесь кнопкою «Вхід» на головній 

сторінці, введіть отримані логін з паролем і 

натисніть «Увійти». 

 

 

 Якщо, за якихось причин в майбутньому, Ви 

втратите пароль, скористайтесь функцією «Забули 

пароль?» у вікні входу. 

 Після цього натисніть «Розпочати роботу» на 

головній сторінці. 
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2. Редагування даних представника 

Якщо відразу після входу або у майбутньому 

Вам необхідно буде змінити інформацію про 

основного представника дитини, оберіть в 

головному меню пункт «Кабінет батьків» - «Мої 

дані». 

 

 В анкеті, що відкриється, Ви зможете змінити 

інформацію про себе. 
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3. Подання заяви 

Для початку роботи з заявами в головному меню 

відкрийте розділ  «Кабінет батьків» - «Заяви». 

 

Натисніть кнопку «Додати» на головній сторінці 

для створення нової заяви. 

 

В наступному кроці з переліку оберіть область 

та ІРЦ, до якого подаватиметься заява і натисніть 

«Далі». 
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 У анкеті, що відкриється, оберіть населений 

пункт, вкажіть заклад освіти та групу/ клас (якщо 

дитина не відвідує заклад освіти, ці два поля можна 

залишити порожніми), а також мету проведення 

оцінки. 

 

 В наступній закладці анкети заповніть дані 

щодо дитини. Зверніть увагу, якщо дитина не має 

документу паспорт та братів/сестер, відповідні 

поля заповнювати не потрібно. 
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 Якщо дитина має свідоцтво про народження 

іноземного зразка, поставте в анкеті відмітку 

«Свідоцтво видано не в Україні». З нею у поле 

«Серія свідоцтва» можна буде внести будь-які 

символи. 

 

 Заповнивши анкету, натисніть «Зберегти». 



9 
 

Інформація за щойно створеною заявою 

відобразиться у розділі «Заяви». 

 

 Якщо в майбутньому Ви подаватимете заяву 

на проходження оцінки в іншому ІРЦ, при її 

створенні можна буде обрати дані про дитину, 

занесені раніше. 

 

 Після створення заяви вона автоматично 

відображується в кабінеті працівника ІРЦ. 

Очікуйте від ІРЦ подальших вказівок щодо 

проходження оцінки. 

 Якщо ІРЦ не зв’язався з Вами протягом 10 

робочих днів з моменту подання заяви, 
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рекомендуємо звернутись до нього телефоном або 

ел. поштою. 

Також в розділі «Заяви» можна завантажити 

друковану форму заяви, висновок (після 

проведення комплексної оцінки в ІРЦ) та 

індивідуальний план розвитку (після формування 

його в закладі освіти). 

 
За допомогою кнопки «+» в графі «Повторна 

заява» можна створити заяву на проведення 

повторної оцінки. 

Після створення повторної заяви, в цій же 

графі Ви можете отримати доступ до розділу з 

повторними заявами дитини. 

 
В цьому розділі Ви побачите повторну заяву і 

висновок за нею (коли він буде сформований в 

ІРЦ). 
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За допомогою кнопки  

в майбутньому ви зможете подати ще одну заяву на 

проходження комплексної оцінки. 

4. Накладання на файли електронного 

цифрового підпису (ЕЦП/КЕП) і 

завантаження сканованих копій 

Завантажте з порталу файли, які потрібно 

підписати, з розділу «Кабінет батьків» - «Заяви». 

 

Це може бути сама заява або одна зі згод на 

обробку персональних даних. В майбутньому до 

цього переліку можуть додатись інші документи. 
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Для завірення файлів заяви ЕЦП/КЕП 

завантажте програму накладання ЕЦП/КЕП у 

розділі «Підтримка».  

 

 

Запустіть завантажений файл на комп’ютері. 

 

Відкриється вікно накладання ЕЦП.  
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В полі «Файл для підпису» оберіть на 

комп’ютері за допомогою кнопки  раніше 

завантажений документ (заява, згода на обробку 

персональних даних). 

В полі «Файл особистого ключа» оберіть на 

комп’ютері за допомогою кнопки  файл 

особистого ключа ЕЦП/КЕП, отриманий в 

сертифікованій установі. 

В полі «Пароль ключа» введіть пароль до цього 

файлу ЕЦП/КЕП.  
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Натисніть кнопки «Зчитати ключ» і після цього 

«Підписати файл». Підписаний файл з’явиться в тій 

же директорії, що і початковий файл заяви/згоди. 

Для завантаження підписаних файлів на портал 

скористайтеся кнопками  (кожна відповідає 

окремому типу документу) у розділі «Кабінет 

працівників» - «Заяви». 

 

 У вікні, що відкриється, оберіть на 

комп’ютері підписаний файл і натисніть 

«Завантажити». 

 

 Завантажений підписаний файл відобразиться 

у розділі «Заяви» батьків і журналі заяв ІРЦ. За 

потреби, його можна видалити кнопкою . Після 

цього файл аналогічного типу можна буде 

завантажити ще раз. 
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Аналогічним чином можна завантажити 

відскановані копії роздрукованих і підписаних 

документів (навіть не завірених ЕЦП/КЕП). 

5. Додаткові представники 

За потреби, до заяви дитини можна додати 

інформацію про ще одного представника. Для 

цього в головному меню оберіть пункт «Кабінет 

батьків» - «Дані інших представників». 

 

Біля дитини натисніть кнопку «+» для додавання 

представника і  для редагування раніше 

внесеного додаткового представника. 
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Анкета повністю відповідає анкеті основного 

представника. 

 

6. Календарні зустрічі 

Якщо фахівець ІРЦ назначить календарну 

зустріч для проведення оцінки, то вона 

відобразиться в системі у розділі «Кабінет батьків» 

- «Календар». 
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 Окрім цього система автоматично 

поінформує Вас ел. поштою після створення 

зустрічі. 

 
 

7. 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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8. Додаток. Реєстрація і вхід 

 

Увійдіть у додаток і натисніть кнопку «Не має 

акаунту? Зареєструйся». 
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Заповніть анкету представника дитини і 

натисніть «Зареєструватися». 

 

 



21 
 

 На ел. пошту, вказану при заповненні анкети, 

надійдуть логін і пароль для входу в систему. 

Використайте їх для входу на головній сторінці 

додатку. 

 

 

 

 

9. Додаток. Подання заяви 

 

Для початку роботи з заявами в головному 

меню відкрийте та  оберіть пункт «Журнал заяв». 
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 В майбутньому створені Вами заяви 

відобразяться у цьому розділі. Для додавання нової 

заяви натисніть «+». 
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При створенні першої заяви Вам буде 

запропоновано створити нову анкету дитини. В 

подальшому заповнені раніше анкети можна буде 

використати повторно (наприклад, у заяві на 

проведення повторної оцінки чи до іншого ІРЦ). 

Натисніть «Далі». 

 

 

 

В наступному кроці з переліку оберіть область 

та інклюзивний центр до якого подаватиметься 

заява, і натисніть «Далі». 
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 У анкеті, що відкриється, оберіть населений 

пункт, вкажіть заклад освіти та групу/клас. Якщо 

дитина не відвідує заклад освіти, тоді в цьому полі 

оберіть «не навчається», а групу/клас не 

заповнюйте. Вкажіть мету проведення комплексної 

оцінки і натисніть «Далі». 
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 В наступній закладці анкети заповніть дані 

щодо дитини. Зверніть увагу, якщо дитина не має 

паспорту та братів/сестер, відповідні поля 

заповнювати не потрібно. 
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 Якщо дитина має свідоцтво про народження 

іноземного зразка, тоді поставте в анкеті відмітку 

«Свідоцтво видано не в Україні». З нею у поле 

«Серія свідоцтва» можна буде вносити будь-які 

символи. 

 

 

 

 Заповнивши анкету, натисніть «Зберегти». 
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Інформація за щойно створеною заявою 

відобразиться у розділі «Журнал заяв». 

 

 

  

 Після створення заяви вона автоматично 

відображається в кабінеті працівника ІРЦ. Очікуйте 

від ІРЦ подальших вказівок щодо проходження 

комплексної оцінки. 

 Якщо працівник ІРЦ не зв’язався з Вами 

протягом 10 робочих днів з моменту подання заяви, 
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рекомендуємо звернутись в нього за телефоном або 

ел. поштою. 

Також в розділі «Заяви» можна завантажити 

друковану форму заяви, висновок (після 

проведення комплексної оцінки в ІРЦ) та 

індивідуальний план розвитку (після формування 

його в закладі освіти). 

 

 

10. Додаток. Календарні зустрічі 

 

Якщо фахівець ІРЦ назначить календарну 

зустріч для проведення оцінки, вона відобразиться 

в додатку у розділі «Журнал зустрічей». 

 

 



29 
 

 

 Окрім цього, система автоматично 

поінформує Вас ел. поштою після створення 

зустрічі. 

 

 
 Після проведення зустрічі і зміни її статусу 

відповідна інформація буде зафіксована і в журналі 

зустрічей. 
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11. Додаток. Повідомлення 

 

В розділі «Повідомлення» головного меню Ви 

можете переглянути всі зміни щодо Ваших заяв, 

висновків, календарних зустрічей. 

 

 
 


