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Потенційним учасникам конкурсних 
відборів підручників (крім електронних) 
для здобуваній повної загальної середньої 
освіти і педагогічних працівників

Щодо підручників для здобувачів повної 
загальної середньої освіти і педагогічних 
працівників, що видаватимуться за кошти 
державного бюджету у  2020 році

Шановні колеги!

У 2019/2020 навчальному році Міністерством освіти і науки України 
передбачається проведення конкурсних відборів підручників (крім електронних) 
для 3 та 7 класів закладів загальної середньої освіти.

Відповідно до Державних санітарних норм і правил «Гігієнічні вимоги до 
друкованої продукції для дітей», затверджених наказом Міністерства охорони 
здоров’я України від 18 січня 2007 року № 13 та зареєстрованих у Міністерстві 
юстиції України ЗО січня 2007 року за№  77/13344, наказів Міністерства освіти і 
науки України від 27 грудня 2018 року № 1461 «Про затвердження типових 
освітніх програм для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти», від 20 
квітня 2018 року № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів 
загальної середньої освіти II ступеня» Міністерство освіти і науки України 
інформує.

З метою забезпечення єдиного стандарту оформлення та поліграфічного 
виконання підручників для закладів загальної середньої освіти у 2020 році 
потенційним учасникам конкурсних відборів підручників для 3 та 7 класів 
закладів загальної середньої освіти та видавцям, що їх видають, під час 
підготовки підручників слід врахувати такі наступні вимоги до них:

1. Вагу окремого примірника підручника для 3 класу закладів загальної 
середньої освіти можна збільшувати за погодженням з замовником не більше ніж 
на 20 % лише для в одній частині.
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2. Враховуючи кількість годин на тиждень для вивчення предметів, 
зазначену у Навчальному плані Типової освітньої програми закладів загальної 
середньої освіти її ступеня, вага окремого примірника підручника для 7 класу
закладів загальної середньо' ' освіти має бути не більша ніж:

Кількість годин на 
тиждень для вивчення 

предмета

Максимальна вага окремого примірника
підручника, г

1 300
2 400

2,5 500
Окрім цього, звертаємо увагу на те, що підручники не повинні містити 

рекламу.
Додатково надаємо методичні рекомендації авторам щодо підготовки 

підручників для 3 та 7 класів закладів загальної середньої освіти (додатки 1,2).

Додатки: 1. Методичні рекомендації авторам щодо підготовки підручників для З 
класу для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних 
працівників на 4 стор.
2. Методичні рекомендації авторам щодо підготовки підручників для 7 
класу для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних 
працівників на 5 стор.

Міщенкое Є.С., 481-47-62 
Пархоменко Н.Є.. 248-20-70 
Михатовська НА., 248-21-61

Любомира МАНДЗІЙ



Додаток 1
до листа Міністерства освіти і 
науки України , .
ІО М  2019 № / / / / -

Методичні рекомендації авторам щодо підготовки підручників 
для 3 класу закладів загальної середньої освіти

Концепцією Нової української школи визначено інтегративний підхід як 
засадничу основу побудови освітнього процесу та оновлення його навчально- 
методичного забезпечення. Відповідно інтеграція має забезпечувати і 
структурування змісту початкової освіти, 3 огляду на те, шо Державний стандарт 
початкової освіти (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 липня 
2019 р. № 688) реалізують дві типові освітні програми (затверджені наказом 
МОН України від 08.10.2019 № 1273), у яких по-різному представлена інтеграція 
освітніх галузей, авторським колективам, що працюють над створенням 
підручників для 3 класу закладів загальної середньої освіти, рекомендуємо 
визначитися з програмою, яку вони будуть розгортати в навчальній книзі, 
оскільки обов’язковою вимогою до підручників є їх відповідність певній типовій 
освітній програмі.

Авторським колективам необхідно взяти до уваги:
1) Відповідно до пункту 3 розділу Тії та пункту 1 розділу IV Порядку 

конкурсного відбору підручників (крім електронних) для здобувачів повної 
загальної середньої освіти і педагогічних працівників на Конкурс подають 
примірник підручника з переліку предметів вивчення (навчальних предметів) та 
назв підручників, з яких оголошується Конкурс, на паперовому носії та його 
електронну версію. До підручників для 3 класу закладів загальної середньої 
освіти додають електронну версію орієнтовної навчальної програми, відповідно 
до якої підготовлено підручник.

Вимогами щодо оформлення підручників визначено, що на Конкурс перша 
половина підручника подається обов’язково у вигляді оригінал-макета, друга -  у 
вигляді авторського чи видавничого оригіналу або оригінал-макета. У разі 
видання підручника у двох частинах (що визначено наказом МОН про 
проведення конкурсу) на Конкурс подається перша половина кожної частини 
підручника у вигляді оригінал-макета, друга -  у вигляді авторського чи 
видавничого оригіналу або оригінал-макета.

Орієнтовна навчальна програма -  документ, розроблений на основі 
однієї із типових освітніх програм та у повній відповідності до неї, у якому 
представлено авторське бачення Інтеграції та послідовного розгортання змісту 
освітніх галузей/послідовного розгортання програмового змісту предмета 
вивчення, що забезпечує досягнення очікуваних результатів. Орієнтовна 
навчальна програма містить опис змісту предмета, що структурують за 
темами/проблемами/проєктами/блоками тощо; види навчальної діяльності; 
очікувані результати, на досягнення яких спрямовані запропонований зміст ї 
види навчальної діяльності; орієнтовна кількість годин на кожну тему.
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Орієнтовна навчальна програма інтегрованого курсу
№>

Освітня
галузь

Змістова
лінія

Очікувані
результати

Індекс 
очікуваного 
результату 

в ТОП ’

Тема/'
проблема/

проєкт/блок

Навчальна
діяльність

.....
Орієнтовна навчальна програма предмета вивчення, 

який містить зміст однієї освітньої галузі____

№
і

Змістова лінія Очікувані
результати

Індекс 
очікуваного 

результату в ТОП

Тема/
проблема/

проєкт/блок

Навчальна ■і
діяльність

—  
и___

2) Для реалізації завдань мовно-літературної освітньої галузі й 
забезпечення інтегрованого курсу «Українська мова» у 3 класах з навчанням 
українською мовою закладів загальної середньої освіти, які працюють за 
типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом Шияна Р.Б., 
створюють підручник «Українська мова та читання» (у 2-х частинах), що 
поєднує у собі програмовий матеріал усіх змістових ліній програми рідномовної 
освіти.

Для реалізації завдань мовно-літературної освітньої галузі й забезпечення 
двох предметів вивчення «Українська мова» і «Літературне читання» у 3 класах 
з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти, які 
працюють за типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом 
Савченко О.Я., створюють підручник «Українська мова та читання» (у 2-х 
частинах), у якому програмовий зміст предмета вивчення «Українська мова» 
розгортають у частині 1, програмовий зміст предмета вивчення «Літературне 
читання» -  у частині 2.

Незалежно від обраної типової освітньої програми на Конкурс подають 
підручник з назвою «Українська мова та читання» підручник для 3 класу 
закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах).

2) Для реалізації завдань мовно-літературної освітньої галузі через
вивчення української.мови як мови вивчення у 3 класах з навчанням мовою
відповідного корінного народу/національної меншини закладів загальної 
середньої освіти створюють підручник, що поєднує у собі розкриття усіх 
змістових ліній програми. Його назву визначають за мовою навчання: 
«Українська мова та читання» підручник для 3 класу з навчанням 
молдовською мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах, з 
аудіосупроводом); «Українська мова та читання» підручник для 3 класу з 
навчанням польською мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х 
частинах, з аудіосупроводом); «Українська мова та читання» підручник для 
З класу з навчанням російською мовою закладів загальної середньої освіти 
(у 2-х частинах, з аудіосупроводом); «Українська мова» підручник для З 
класу з навчанням румунською мовою закладів загальної середньої освіти
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(у 2-х частинах, з аудіосупроводом); «Українська мова» підручник для З 
класу з навчанням угорською мовою закладів загальної середньої освіти (у 
2-х частинах, з аудіосупроводом).

3) Для реалізації завдань мовно-літературної освітньої галузі через 
вивчення мови корінного народу/національної меншини як мови навчання у З 
класах з навчанням мовою корінного народу/національної меншини закладів 
загальної середньої освіти створюють підручник за одним із двох підходів щодо 
структурування програмового змісту: через інтеграцію програмового змісту й 
послідовне його розкриття у 2-х частинах підручника; через представлення 
програмового змісту з мови національної меншини у 1-й частині підручника і 
програмового змісту літературного читання у 2-й частині підручника. Назву 
підручника визначають за мовою навчання: «Кримськотатарська мова та 
читання» підручник для 3 класу з навчанням кримськотатарською мовою 
закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах), «Молдовська мова та 
читання» підручник для 3 класу з навчанням молдовською мовою закладів 
загальної середньої освіти (у 2-х частинах), «Польська мова та читання» 
підручник для 3 класу з навчанням польською мовою закладів загальної 
середньої освіти (у 2-х частинах), «Російська мова та читання» підручник 
для 3 класу з навчанням російською мовою закладів загальної середньої 
освіти (у 2-х частинах), «Румунська мова та читання» підручник для 3 класу 
з навчанням румунською мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х 
частинах), «Угорська мова та читання» підручник для 3 класу з навчанням  
угорською мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах).

4) Для забезпечення інтегрованого курсу «Я досліджую світ» за типовою 
освітньою програмою, розробленою під керівництвом Шияна Р.Б., у підручнику 
навчальний матеріал представляють через інтеграцію змісту природничої, 
громадянської та історичної, соціальної та здоров’язбережувальної, 
технологічної й частково математичної і мовно-літературної освітніх галузей.

Для забезпечення інтегрованого курсу «Я досліджую світ» за типовою 
освітньою програмою, розробленою під керівництвом Савченко О .Я., у 
підручнику навчальний матеріал представляють через інтеграцію змісту 
природничої, громадянської та історичної, соціальної та здоров’язбережувальної 
освітніх галузей. Для реалізації технологічної галузі за цією типовою освітньою 
програмою передбачено окремий предмет «Дизайн і технології». Водночас, 
зважаючи на прикладний характер предмета, окремого підручника для його 
вивчення не передбачено.

Інформатичну освітню галузь за обома типовими освітніми програмами у 
З класах закладів загальної середньої освіти реалізують через окремий предмет 
вивчення «Інформатика». Ураховуючи інтегративну сутність предмета вивчення 
«Інформатика», забезпечення його окремим підручником не передбачено. 
Оскільки інтеграція змісту найбільше представлена в курсі «Я досліджую світ», 
то системне розгортання програмового змісту інформатичної освітньої галузі 
рекомендуємо подати у підручнику зазначеного предмета за обраною 
автором/авторами структурою. Водночас, зважаючи на те, що практико-
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орієнтований зміст програми може бути реалізованим усіма предметами 
вивчення, завдання з інформатики прикладного характеру можуть мати місце в 
підручниках різних предметів вивчення.

Відповідно до вищезазначеного для забезпечення реалізації завдань 
природничої, громадянської та історичної, соціальної та 
здоров’язбережувальної. технологічної, інформатичної (й частково
математичної і мовно-літературної для програми Шияна Р.Б.) освітніх галузей 
пропонується створення підручника з однією назвою «Я досліджую світ» 
підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах), 
Структурування змісту у такому підручнику здійснюють за одним із двох 
запропонованих нижче підходів:

підручник інтегрованого курсу у 2-х частинах, в обох частинах якого 
інтегровано і послідовно розгорнуто зміст природничої, громадянської та 
історичної, соціальної та здоров’язбережувальної, технологічної, інформатичної 
й частково математичної і мовно-літературної освітніх галузей;

підручник у 2-х частинах, у 1-й частині якого інтегровано зміст 
громадянської та історичної, соціальної та здоров’язбережувальної, природничої 
освітніх галузей, а у 2-й частині -  зміст технологічної й інформатичної галузей.

Вибір підходів до структурування програмового змісту покладається на 
авторський колектив і визначається авторською концепцією підручника.

Водночас звертаємо увагу, що, інтегруючи програмовий матеріал, 
необхідно уникати мозаїчного формального поєднання змісту різних галузей та 
предметів вивчення.

5) Тексти у підручниках для закладів загальної середньої освіти мають 
відповідати вимогам Українського правопису, схваленого постановою Кабінету 
Міністрів України від 22 травня 2019 р. № 437.

6) У підручниках для закладів загальної середньої освіти можуть 
використовуватись ОК-коди. Інформація в СЖ-кодах повинна мати зв’язок з 
матеріалами підручника, бути функціональною в даному виданні, Недоцільно 
розміщувати в підручниках, що друкуються за кошти державного бюджету:

- покликання на відеохостінговий сайт УоиТиЬе;
- покликання на сайт видавництва (головну сторінку), де розміщено 

наявний у видавництві асортимент навчальної/художньої літератури;
- покликання на різні сайти, які містять не перевірену інформацію, а 

переважно -  суперечливий матеріал;
- контент, що містить будь-яку рекламу.



Додаток 2
до листа Міністерства освіти і науки
України
З О. / о  2019 № //// - ш А

Методичні рекомендації авторам щодо підготовки підручників 
для 7 класу закладів загальної середньої освіти

Створення підручників нового покоління, навчальний матеріал яких 
ґрунтується на особистісно зорієнтованому, компетентнісному та діяльнісному 
підходах до навчання -  одне з пріоритетних завдань реформування загальної 
середньої освіти та оновлення її змісту.

Компетентніший підхід до освітнього процесу конкретизовано в Державному 
стандарті базової і повної середньої загальної освіти (2011 р.), концепції Нової 
української школи (2016 р.), а також в оновлених навчальних програмах з кожного 
навчального предмета для закладів загальної середньої освіти з урахуванням 
чотирьох наскрізних ліній: «Екологічна безпека і сталий розвиток», «Громадянська 
відповідальність», «Здоров'я і безпека», «Підприємливість і фінансова 
грамотність» (наказ МОН України від 07.06.2017 № 804 за посиланням 
ЬПр8://сиЦ.Іу/ІКу.ІроК1ії.

Сучасне навчальне видання -  підручник, зорієнтований на формування 
компетентностей, потребує принципово нового змісту, структури, апарату 
орієнтування в навчальному матеріалі, впровадження нових методів і технологій, 
переорієнтації з виконання лише інформаційно-репродуктивної функції на 
діяльнішу, умотивовану на ініціативу та самостійність здобувачІв загальної 
середньої освіти, тому підручники для 7 класу закладів загальної середньої освіти, 
які друкувалися у 2015 році, мають бути грунтовно оновлені та суттєво 
доопрацьовані.

Наголошуємо, що конкурсний відбір підручників для здобувачів повної 
загальної середньої освіти І педагогічних працівників проводиться з метою 
підвищення якості освіти і спрямований на сучасне учнівство, а 7 клас -  це наступна 
сходинка на шляху до загальної середньої освіти: збільшується кількість 
навчальних предметів і обсяг навчального матеріалу, що вивчається, 
поглиблюється вивченням тем. Учні/учениці 7 класу опановуватимуть нові знання, 
набуватимуть більшого досвіду. У кожного формуються певні риси характеру, 
відповідні здібності та психологічні властивості, а головне -  вибирає певне місце в 
суспільстві, бо підліток стає особистістю.

Під час розроблення підручників для 7 класу закладів загальної середньої 
освіти пропонуємо авторам урахувати такі рекомендації.
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Відповідність текстів підручника нормам літературної мови
Наголошуємо, що 22 травня 2019 року Кабінет Міністрів України прийняв 

постанову № 437 «Питання українського правопису», якою схвалено нову редакцію 
«Українського правопису», тому новостворені підручники мають відповідати тим 
змінам.

Мова підручника повинна бути точною, зрозумілою для учнів, відповідати 
нормам української літературної мови або нормам іноземної літературної мови, 
зокрема орфографічним, пунктуаційним, стилістичним, граматичним, -  
слугуватиме зразком для мови учнів. Цьому сприяють чіткість структури тексту, 
логічність зв'язків між його частинами, доступність уживання термінів. Тексти 
підручника мають містити не лише інформаційний, але й емоційно-ціннісний 
компонент змісту (із урахуванням специфіки навчального предмета), мотивувати 
учнів до освітнього процесу.

Оптимальніше обсягу змісту навчачьного матеріалу для досягнення 
результатів навчально-пізнавальної діяльності

Обсяг навчального матеріалу підручника має відповідати кількості годин, 
відведених на вивчення навчального предмета, відповідно до Типового навчального 
плану, а також бути оптимальним для розкриття змісту результатів навчально- 
пізнавальної діяльності згідно з навчальною програмою.

Окрім того, підручник може містити додатковий текст, у тому числі матеріали 
для задоволення пізнавальних потреб учнів (за необхідності, але не більше 2 % від 
обсягу підручника); словник (за необхідності та в підручниках з української мови 
для здобувачів загальної середньої освіти, які навчаються мовами національних 
меншин, де його наявність є обов’язковою).

Наявність у  підручнику різноманітних вправ і завдань різного рівня 
складності, завдань, пов ’язанш із реальними життєвими ситуаціями

Реалізація компетентнішого підходу передбачає діяльнісне навчання, тому в 
підручнику варто збільшити кількість практично орієнтованих завдань, які 
передбачають застосування навчального матеріалу в наближених до життєвих 
ситуаціях. Такі завдання активізують самостійну роботу здобувачів загальної 
середньої освіти, розвивають їхні особистіші якості, креативність. критичне 
мислення, сприяють формуванню вміння вільно висловлювати думки, інших умінь 
і навичок, необхідних у житті.

Запитання та завдання мають бути сформульовані методично грамотно, чітко, 
зрозуміло, коректно, відповідно до вікових особливостей учнів/учениць.

Підручник має містити різноманітні вправи і завдання, які уможливлять 
учителям використовувати різні методи і технології навчання на уроках, ефективно
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організовувати діяльність учнів з різними здібностями і навчальними 
можливостями.

Важливі для реалізації компетентнісного навчання навчальні завдання, 
спрямовані на пояснення фактів, процесів, явищ, виявлення причиново-наслідкових 
зв'язків, здобуття нових знань або способів дій. розв'язання проблем практичного 
характеру. Корисно й бажано, щоб такі завдання грунтувалися не лише на матеріалі 
одного навчального предмета, а були інтегрованими, комплексними, передбачали 
залучення знань з інших навчальних предметів, спонукали учнів/учениць до 
роздумів, заохочували ставити запитання одне одному'.

Підручник має містити диференційовані завдання різних рівнів від простого 
до складного: запам'ятовування, розуміння, застосування, аналіз, оцінювання і 
творення.

Під час виконання завдань бажано передбачити використання додаткової або 
дов і дкової л ітератури.

Реалізація ціннісного компонента у  змісті навчального матеріалу
Відповідно до концепції Нової української школи навчальний матеріал і 

методичний апарат підручника мають сприяти позитивному впливу на формування 
в підлітків відповідальної соціальної поведінки в суспільстві і соціальних цінностей, 
зокрема, патріотизму, національної свідомості; активної громадянської позиції; 
власної системи цінностей, зокрема гуманності, чесності, щирості, інших моральних 
якостей особистості; умінню спокійно й коректно висловлювати думки і 
відстоювати власні переконання; поважати думки і погляди інших; розуміти 
потреби та можливості інших людей; толерантно ставитися до представників інших 
народів і культур; визначати потреби, наміри, цілі, прагнення, життєві пріоритети.

Українознавче наповнення змісту
Українознавчий компонент має бути спрямованим на виховання поваги та 

любові до рідної країни і свого народу, пошани до української історії й культури, 
традицій та побуту, українських історичних та громадських діячів. Такий матеріал 
має містити науково обгрунтовану інформацію про факти, події, явища тощо, які 
сприятимуть вихованню в учнівства національної свідомості й гідності, вихованню 
громадянина Української держави. З огляду на специфіку навчального предмета в 
підручнику можуть бути використані зразки українського фольклору, мистецтва, 
описи природи, особливостей тваринного та рослинного світу рідного краю, 
інформація про відомих українців, твердження відомих українських особистостей 
тощо.
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Доцільність, сучасність та логічне розміщення ілюстративного матеріалу
Важливим елементом змісту підручника є ілюстративний матеріал, який має 

бути обов'язково підписаним (митець, назва картини/ілюетрації, рік). Ілюстрації до 
підручника повинні містити необхідну наукову й дидактичну інформацію, бути 
придатними для підручника за змістом, композицією, розмірами та якістю, 
відповідати сучасним реаліям життя підлітків, ураховувати ступінь підготовленості 
учнівства до сприйняття певних зображень із дотриманням антидискримінаційних 
вимог.

Ілюстративний ряд підручника погрібно формувати цілісним, художньо- 
виразним з метою сприяння естетичного розвитку учнів. Однотипні види наочності 
рекомендуємо подати однією технікою.

Отже, задля ефективного користування матеріалом підручника потрібно 
пам'ятати про наступне.

Гальмують розуміння й засвоєння учнями навчальної інформації:
- порушення системи, логіки та послідовності викладу;
- перевантаження зайвою інформацією, рубриками та завданнями;
- малоцікавий текст, некоректно сформульовані запитання;
- застаріла інформація;
- надто великий обсяг розділів, тем. параграфів тощо;
- невиразна збіднена мова, часте використання мовних штампів;
- малозрозумілі визначення;
- відсутність пояснень у термінології;
- громіздкі речення:
- надто спрощене викладення тексту';
- науковоподібність;
- неякісні, незрозумілі, недоцільні ілюстрації або навпаки відсутність 

ілюстрацій там. де вони потрібні (наприклад, географічних чи історичних карт, схем 
тощо);

- наявність різних видів помилок.

Недоцільно розміщувати в підручниках, що друкуються за кошти 
державного бюджету:

- покликання на відеохостінговий сайт УоиТиЬе;
- покликання на сайт видавництва (головну сторінку), де розміщено наявний 

у видавництві асортимент навчальної/художньої літератури:
- покликання на різні сайти, які містять неперевірену інформацію, а переважно 

..суперечливий матеріал;
- контент, що містить будь-яку рекламу;



- ілюстрації, що зображують застарілі образи або лише один тип сучасної 
культури;

- додатки, матеріал яких не відповідають темам навчальної програми.
У підручниках для закладів загальної середньої освіти можуть 

використовуватись СЖ-коди. інформація в ('Ж-кодах повинна мати зв’язок з 
матеріалами підручника, бути функціональною в даному виданні.
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