
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

£>£  Р #  20

Про проведення конкурсного відбору 
підручників та посібників для осіб з особливими 
освітніми потребами, здобувачів професійної 
(професійно-технічної) освіти і посібників для 
здобувачів повної загальної середньої освіти та 
педагогічних працівників у 2019 році

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23 січня 
2019 року № 41 «Про затвердження Порядку забезпечення підручниками та 
посібниками здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних 
працівників», Порядку проведення конкурсного відбору підручників та 
посібників для осіб з особливими освітніми потребами, здобувачів професійної 
(професійно-технічної) освіти і посібників для здобувачів повної загальної 
середньої освіти та педагогічних працівників, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки України від 17 липня 2019 року № 1004, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2019 року за 
№ 884/33855 (далі -  Порядок), та з метою забезпечення підручниками та 
посібниками осіб з особливими освітніми потребами, здобувачів професійної 
(професійно-технічної) освіти і посібниками здобувачів повної загальної 
середньої освіти та педагогічних працівників

НАКАЗУЮ:

1. Оголосити конкурсний відбір підручників та посібників для осіб з 
особливими освітніми потребами, здобувачів професійної (професійно- 
технічної) освіти і посібників для здобувачів повної загальної середньої освіти 
та педагогічних працівників (далі -  Конкурс).
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2. Затвердити Перелік підручників (посібників), у виданні яких за кошти 
державного бюджету є потреба, що додається.

3. Залучити до проведення Конкурсу Державну наукову установу 
«Інститут модернізації змісту освіти» (контактний телефон та номер телефонної 
«гарячої лінії» — (044) 248-21-61, електронна адреса — zso@imzo.gov.ua).

4. Установити, що:
Конкурс проводиться протягом не більше ЗО календарних днів з дня 

оприлюднення цього наказу на вебсайті Міністерства освіти і науки України;
комплекти конкурсних матеріалів подаються Державній науковій 

установі «Інститут модернізації змісту освіти» (вул. Митрополита Василя 
Липківського, 36, м. Київ, 03035) з 11 вересня до 17.00 12 вересня 2019 року; 

підручники (посібники) мають бути виконані українською мовою.

5. Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» 
(Завалевський Ю. І.):

до 06 вересня 2019 року оприлюднити на власному вебсайті зразки 
оформлення комплектів конкурсних матеріалів;

до 09 вересня 2019 року подати до Міністерства освіти і науки України 
пропозиції щодо складу Конкурсних комісій з урахуванням вимог Порядку;

до 09 вересня 2019 року сформувати склад комісії з прийому комплектів 
конкурсних матеріалів (далі -  Комісія ПККМ);

до 12 вересня 2019 року розробити та оприлюднити на власному вебсайті 
інструктивно-методичні матеріали щодо здійснення Конкурсними комісіями 
відбору підручників (посібників), які мають містити критерії, за якими члени 
Конкурсних комісій здійснюють оцінювання підручників (посібників);

до 23 вересня 2019 року підготувати матеріали щодо результатів 
Конкурсу для розгляду їх на колегії Міністерства освіти і науки України;

забезпечити прийом, реєстрацію та перевірку комплектів конкурсних 
матеріалів Комісією ПККМ;

забезпечити належні умови роботи Комісії ПККМ та Конкурсних комісій; 
розробити інструктивно-методичні матеріали та рекомендації, пов'язані з 

проведенням Конкурсу;
оприлюднити на власному вебсайті накази Міністерства освіти і науки 

України, інформацію про кількість підручників (посібників), поданих на 
Конкурс, протоколів Комісії ПККМ та Конкурсних комісій, інструктивно- 
методичних матеріалів та інших документів щодо проведення Конкурсу; 

забезпечити дотримання інших вимог, передбачених Порядком.

6. Конкурсним комісіям з 13 по 20 вересня 2019 року: 
здійснити розгляд та оцінювання підручників (посібників);

mailto:zso@imzo.gov.ua
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сформувати пропозиції щодо переліку підручників (посібників), 
рекомендованих до видання за кошти державного бюджету.

7. Директорату дошкільної та шкільної освіти (Осмоловський А. О.), 
директорату інклюзивної та позашкільної освіти (Хіврич В. В.), директорату 
професійної освіти (Шумік І. В.) забезпечити організаційне супроводження 
Конкурсу.

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр Г анна НОВОСАД



Додаток  

до наказу Міністерства освіти і науки України 

06 вересня 2019 № 1179 

ПЕРЕЛІК 

підручників (посібників), у виданні яких за кошти державного бюджету є потреба 

№ 

з/п 

Вид навчального 

видання 

(підручник/посібник) 

Предмет 

вивчення 
Назва підручника (посібника) 

Призначення 

підручника 

(посібника) 

I. Навчально-методичні посібники для педагогічних працівників 

1.1 Посібник  

 

Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: 

порадник для вчителя» 

 

1.2 Посібник  Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: 

організація діяльності учнів початкових класів закладів 

загальної середньої освіти» 

 

1.3 Посібник  Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: 

порадник вихователю групи продовженого дня у закладах 

загальної середньої освіти» 

 

1.4 Посібник  Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: 

методика навчання інтегрованого курсу «Українська мова» у 1–

2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах 

компетентнісного підходу» 

 

1.5 Посібник  Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: 

методика навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у 

1–2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах 

компетентнісного підходу» 

 

1.6 Посібник  Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: 

методика навчання математики у 1–2 класах закладів загальної 

середньої освіти на засадах інтегративного і компетентнісного 

підходів» 
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1.7 Посібник  Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: 

методика навчання інтегрованого курсу «Мистецтво» у 1–2 

класах на засадах компетентнісного підходу» 

 

1.8 Посібник  Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: 

використання інформаційно-комунікаційних технологій у 1–2 

класах закладів загальної середньої освіти» 

 

1.9 Посібник  Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: 

теорія і практика формувального оцінювання у 1–2 класах 

закладів загальної середньої освіти» 

 

1.10 Посібник  Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: 

методика навчання української мови в класах з навчанням 

угорською мовою закладів загальної середньої освіти: 

компетентнісний підхід» 

 

1.11 Посібник  Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: 

методика навчання української мови в класах з навчанням 

румунською мовою закладів загальної середньої освіти» 

 

II. Навчально-методичні посібники для педагогічних працівників,  

які працюють з учнями з особливими освітніми потребами 

2.1 Посібник  Навчально-методичний посібник «Компенсаторне навчання 

дітей з інтелектуальними порушеннями» 

 

2.2 Посібник  Навчально-методичний посібник «Навчання дітей із 

порушеннями слуху» 

 

2.3 Посібник  Навчально-методичний посібник «Навчання дітей із 

порушеннями зору» 

 

2.4 Посібник  Навчально-методичний посібник «Навчання дітей з особливими 

освітніми потребами в інклюзивному середовищі» 

 

2.5 Посібник  Навчально-методичний посібник «Асистент вчителя у закладі 

загальної середньої освіти з інклюзивною формою навчання» 
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III. Посібники серії «Шкільна бібліотека» для 5-6 класів закладів загальної середньої освіти 

3.1 Посібник  «Антологія. Фольклор, міфи і легенди народів світу в 

шкільному курсі літератури» посібник серії «Шкільна 

бібліотека» для 5–6 класів закладів загальної середньої освіти 

 

3.2 Посібник  «Антологія. Казка в шкільному курсі літератури» посібник серії 

«Шкільна бібліотека» для 5–6 класів закладів загальної 

середньої освіти 

 

3.3 Посібник  «Сучасна художня література» посібник серії «Шкільна 

бібліотека» для 5–6 класів закладів загальної середньої освіти 

 

3.4 Посібник  «Унікальні сторінки географії. Визначні географічні відкриття» 

посібник серії «Шкільна бібліотека» для 5–6 класів закладів 

загальної середньої освіти 

 

3.5 Посібник  «Цікаві факти з історії давніх часів» посібник серії «Шкільна 

бібліотека» для 5–6 класів закладів загальної середньої освіти 

 

3.6 Посібник  «Захопливий світ біології» посібник серії «Шкільна бібліотека» 

для 5–6 класів закладів загальної середньої освіти 

 

3.7 Посібник  «Цікаво про фінанси» посібник серії «Шкільна бібліотека» для 

5–6 класів закладів загальної середньої освіти 

 

3.8 Посібник  «Основи споживчих знань. Cпоживча етика» посібник серії 

«Шкільна бібліотека» для 5–6 класів закладів загальної 

середньої освіти 

 

IV. Підручники для осіб з особливими освітніми потребами 2 класу 

4.1 Підручник Українська мо-

ва та літератур-

не читання 

«Українська мова» підручник для 2 класу спеціальних закладів 

загальної середньої освіти (Н 91) 

Н 91 

4.2 Підручник Українська мо-

ва та літератур-

не читання 

«Літературне читання» підручник для 2 класу спеціальних 

закладів загальної середньої освіти (Н 91) 

Н 91 
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4.3 Підручник Математика «Математика» підручник для 2 класу спеціальних закладів 

загальної середньої освіти (Н 91) 

Н 91 

4.4 Підручник Українська мо-

ва та літератур-

не читання 

«Українська мова» підручник для 2 класу спеціальних закладів 

загальної середньої освіти (Н 90) 

Н 90 

4.5 Підручник Українська мо-

ва та літератур-

не читання 

«Літературне читання» підручник для 2 класу спеціальних 

закладів загальної середньої освіти (Н 90) 

Н 90 

4.6 Підручник Математика «Математика» підручник для 2 класу спеціальних закладів 

загальної середньої освіти (F 70) 

F 70 

V. Підручники для осіб з особливими освітніми потребами 

5.1 Підручник Математика «Математика» підручник для 1 класу спеціальних закладів 

загальної середньої освіти (Н 91) 

Н 91 

5.2 Підручник Українська мо-

ва та літератур-

не читання 

«Буквар» підручник для 1 класу спеціальних закладів загальної 

середньої освіти (Н 90) 

Н 90 

5.3 Підручник Математика «Математика» підручник для 1 класу спеціальних закладів 

загальної середньої освіти (F 70) 

F 70 

5.4 Підручник Я досліджую 

світ 

«Я досліджую світ» підручник для 1 класу спеціальних закладів 

загальної середньої освіти (F 70) (у 2-х частинах) 

F 70 

5.5 Підручник Українська 

література 

«Українська література» підручник для 6 класу спеціальних 

закладів загальної середньої освіти (F 70) 

F 70 

5.6 Підручник Математика «Математика» підручник для 6 класу спеціальних закладів 

загальної середньої освіти (F 70) 

F 70 

5.7 Підручник Українська 

література 

«Українська література» підручник для 7 класу спеціальних 

закладів загальної середньої освіти (F 70) 

F 70 

5.8 Підручник Українська 

мова 

«Українська мова» підручник для 10 класу спеціальних закладів 

загальної середньої освіти (F 70) 

F 70 
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5.9 Підручник Українська 

література 

«Українська література» підручник для 10 класу спеціальних 

закладів загальної середньої освіти (F 70) 

F 70 

5.10 Підручник Основи 

правознавства 

«Основи правознавства» підручник для 10 класу спеціальних 

закладів загальної середньої освіти (F 70) 

F 70 

VI. Підручники та навчальні посібники для здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти 

6.1 Підручник  Підручник «Допуски, посадки та технічні вимірювання»  

6.2 Підручник  Підручник «Кравець. Технологія виготовлення одягу»  

6.3 Підручник  Підручник «Основи обробки та програмування на верстатах з 

числовим програмним керуванням» 

 

6.4 Навчальний 

посібник 

 Навчальний посібник «Технологія виготовлення столової, 

постільної білизни, штор, ламбрекенів та аксесуарів» 

 

6.5 Навчальний 

посібник 

 Навчальний посібник «Розробка, виробництво, конструктивні 

особливості нової сільськогосподарської техніки» 

 

6.6 Підручник  Підручник «Матеріалознавство та технологія металів»  

 


