
Додаток  до листа  

Відділу освіти районної  

державної адміністрації 

від 09.02.2018 № 01-22/183 

  

Інструктивно-методичні рекомендації 

щодо вибору та замовлення підручників 

для 5 класу закладів загальної середньої освіти 

  

1. З 09 по 12 лютого 2018 року педагогічні працівники закладів загальної 

середньої  освіти  (далі – ЗЗСО) ознайомлюються  на  веб-сайті  Інституту 

модернізації  змісту освіти (далі  –  ІМЗО) за посиланням: 

https://imzo.gov.ua/vybir-pidruchnykiv-dlya-5-klasu-zakladiv-zahalnoji-serednoji-

osvity/  

з електронними  версіями оригінал-макетів доопрацьованих відповідно до чинних 

навчальних програм підручників для 5 класу.  

  

2. З 12 по 13 лютого 2018 року вчителі  ЗЗСО  із  переліку  підручників 

здійснюють  безпосередній  вибір  проектів  підручників  з  кожної назви,  який  

схвалюється  на  засіданні  педагогічної  ради  ЗЗСО.  Протокол педагогічної  ради  з  

підписами  членів  педагогічного  колективу,  які  здійснили безпосередній  вибір  

проектів  підручників,  протягом  двох  робочих  днів оприлюднюється на 

сайті ЗЗСО.  

 
Будь-яка зміна вибору ЗЗСО не допускається.  

Кожен  педагогічний  працівник  ЗЗСО  має  право  повідомити  на  “гарячу 

телефонну лінію” МОН (044) 481-47-69 чи письмово на поштову адресу МОН 

(проспект  Перемоги,10,  м.  Київ,  01135)  або  ІМЗО  (вул.  Митрополита  Василя 

Липківського, 36, кім 101, м. Київ, 03035) про вплив або бажання третіх осіб 

вплинути  на  його  волевиявлення  щодо  вибору  підручників  чи  факт  зміни 

волевиявлення вчителів ЗЗСО, в якому він працює.  

  

3.  З 14 по 15 лютого 2018 року ЗЗСО оформлюють в паперовому вигляді та 

засвідчують  підписом  керівника  (заступника  керівника)  результати 

вибору/замовлення проектів  підручників  за  відповідною формою та протягом 

двох робочих днів оприлюднюють на сайті ЗЗСО.   
 

Підручники зі вступу до історії України, інформатики та української мови для  

ЗЗСО  з  навчанням  мовами  національних  меншин,  кримськотатарської  та 

новогрецької  мов  для  ЗЗСО  з  навчанням  українською  мовою  будуть 

замовлятися  після  проведення  конкурсного  відбору  проектів  підручників  із 

зазначених предметів.   

 

Прогнозована  кількість  учнів  5  класу  визначається  як  максимальна 

кількість учнів на паралелях 1, 2, 3 або 4 класів.  



З  кожної  назви  підручників,  які  перекладатимуться  на  мови  національних 

меншин,  до  переліку  підручників,  що  друкуватимуться  за  кошти  державного 

бюджету, включатимуться підручники, які отримають кращі результати вибору. 

ЗЗСО з навчанням мовами національних меншин за побажаннями учнів та їх батьків  

можуть  замовляти  підручники  з переліку для ЗЗСО з навчанням українською 

мовою. 

 

Спеціальні  ЗЗСО  для  дітей  з  особливими  освітніми  потребами,  що 

використовують  підручники  для  ЗЗСО,  замовляють  підручники  лише  з 

предметів, які є в Типових навчальних планах для відповідних нозологій.  

Керівники  ЗЗСО  несуть  персональну  відповідальність  за  замовлення 

підручників.  

  

4.  До 15 лютого 2018 року  кожен  ЗЗСО  передає  результати 

вибору/замовлення  на  папері  та  в  електронному  вигляді  (excel-формат)  до 

відділу освіти райдержадміністрації..   

  

 

 

Органи  управління  освітою  не  мають  права  змінювати  замовлення 

закладів загальної середньої освіти.  

  


