МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
«__» _____________20__р.

НАКАЗ
м.Київ

№__________

Про внесення змін до Порядку
надання грифів навчальній
літературі та навчальним програмам

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня
2014 року № 630 (із змінами),
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Порядку надання грифів навчальній літературі та
навчальним програмам, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України від 20 липня 2020 року № 931, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 11 листопада 2019 року за № 1119/35402, що додаються.
2. Директорату шкільної освіти (Осмоловський А.) забезпечити в
установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Департаменту забезпечення документообігу, контролю
інформаційних технологій (Єрко І.) зробити відмітку у справах архіву.
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4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Сергій ШКАРЛЕТ
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
_____________ 2021 року № _______
ЗМІНИ
до Порядку надання грифів навчальній літературі
та навчальним програмам
1. У розділі I:
1) в абзаці третьому пункту 3 слово «модельна» виключити;
2) у пункті 5:
підпункт 1 викласти в такій редакції:
«1) навчальним програмам у сфері повної загальної середньої освіти –
навчальним виданням, що визначають послідовність досягнення результатів
навчання учнів з навчального предмета (інтегрованого курсу), передбаченого у
типовій освітній програмі, опис його змісту та видів навчальної діяльності
учнів із зазначенням орієнтовної кількості годин, необхідних на їх
провадження;»;
після підпункту 3 доповнити новим підпунктом 4 такого змісту:
«4) навчальним програмам у сфері повної загальної середньої освіти –
навчальним виданням, що визначають послідовність досягнення результатів
навчання учнів з навчального предмета (інтегрованого курсу), не передбаченого
у типовій освітній програмі, курсу за вибором, опис їх змісту та видів
навчальної діяльності учнів із зазначенням орієнтовної кількості годин,
необхідних на їх провадження.»;
3) абзац четвертий пункту 7 викласти в такій редакції:
«електронним підручникам та підручникам, що використовувалися в
освітньому процесі та можуть бути повторно видані без проведення
конкурсного відбору відповідно до законодавства.»;
4) пункт 8 викласти в такій редакції:
«8. Рішення щодо надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і
науки України» приймається МОН та оформлюється наказом МОН.
Пропозиції щодо надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і
науки України» об’єктам грифування ухвалюють предметні (галузеві) експертні
комісії (далі − Комісії) на підставі:
експертних висновків комплексної експертизи (далі − експертиза), що
включає науково-методичну, психолого-педагогічну та антидискримінаційну
складову, а також за рішенням Комісії може включати художньо-технічну
складову;
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результатів перевірки щодо виявлення порушення авторських прав та/або
академічної доброчесності у разі прийняття Комісіями рішення щодо її
проведення.»;
5) пункт 12 викласти в такій редакції:
«12. Для забезпечення надання грифів Установа:
здійснює добір кандидатур до складу Комісій та подає пропозиції МОН
для їх затвердження;
організовує роботу Комісій та проведення експертизи;
забезпечує надання об’єктам грифування грифів та формує Каталог;
затверджує норми витрат часу для проведення експертизи та забезпечує
оплату праці експертів, окрім випадків, визначених у пункті 9 розділу IV цього
Порядку;
здійснює
технічну
підтримку
спеціалізованого
програмного
забезпечення.».
2. Абзац другий пункту 8 розділу ІІ виключити.
3. В абзаці третьому підпункту 2 пункту 2 розділу ІІІ слово і цифру
«пункті 5» замінити словами і цифрами «підпунктах 1 − 3 пункту 5».
4. У розділі IV:
1) в абзаці четвертому пункту 5 після слова «розділу;» доповнити словами
«на перевірку щодо виявлення порушення авторських прав та/або академічної
доброчесності;»;
2) у пункті 9:
в абзаці першому слово і цифру «пункті 5» замінити словами і цифрами
«підпунктах 1 − 3 пункту 5»;
абзац четвертий виключити.
3) після пункту 10 доповнити новим пунктом 11 такого змісту:
«11. Для автоматизації роботи Комісій, проведення експертизи об’єктів
грифування та перевірки щодо виявлення порушення авторських прав та/або
академічної доброчесності може застосовуватися спеціальне програмне
забезпечення за умови його відповідності технічним вимогам відповідно до
законодавства України.».
Генеральний директора директорату
дошкільної, шкільної, позашкільної
та інклюзивної освіти

Андрій ОСМОЛОВСЬКИЙ

