
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
»і, Київ

З Р  20 4 / Х>* Яв Р З ІЗ

Про проведення конкурсного відбору 
підручників для осіб з особливими 
освітніми потребами у 2022 році (9 клас)

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки 
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 
2014 року Я« 630 (із змінами), пункту 3 Порядку забезпечення підручниками та 

! посібниками здобуваній повної загальної середньої освіти і педагогічних 
працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 січня
2019 року Я» 41 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 жовтня
2020 р. Яа 957). керуючись Порядком конкурсного відбору підручників та 
посібників для осіб з особливими освітніми потребами, здобуваній професійної

| (професійно-технічної) освіти і посібників для здобувачів повної загальної 
середньої освіти та педагогічних працівників, затвердженим наказом 

[і Міністерства освіти і науки України від 17 липня 2019 року Яз 1004, 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2019 року 
за Яй 834/33855, та з метою забезпечення підручниками осіб з особливими 
освітніми потребами

НАКАЗУЮ:

1, Оголосити конкурсний відбір підручників для осіб з особливими 
освітніми потребами у 2С22 році (9 клас) (далі -  Конкурс) з дотриманням 
законодавства України в частині запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби СОУГО-19., спричиненої коронавірусом 3/-Л.8- 
СоУ-2.

2. Затвердити Перелік підручників для осіб з особливими освітніми 
потребами, у виданні яких за кошти державного бюджету є потреба (далі -

; ПІДРУЧНИКИ), ЩО ДОДШТЬСЯ.

І



3. Залучити до проведення Конкурсу Державну наукову установу
і ;  «Інститут модернізації змісту освіти» (контактний телефон та номер телефонної

«гарячої лінії» -  (044)248-27-03, електронна адреса
озроігеЬу@і т zo.uov.ua) (далі -  Конкурсна установа).

4. Установити, що:

комплекти конкурсних матеріалів подаються до Конкурсної установи (вул. 
І Митрополита Василя Ланкійського, 36, м. Київ, 03035) 09 березня 2022 року 
: до 1800.

5. Конкурсній установі (Баженков €.):

до 14 лютого 2022 року оприлюднити на власному вебсайті зразки 
:: оформлення комплектів конкурсних матеріалів;

до 15 лютого 2022 року подати до Міністерства освіти і науки України 
: пропозиції щодо складу Конкурсної комісії з урахуванням вимог, передбачених 

пунктом 11 розділу 1 Порядку конкурсного відбору підручників та посібників 
і; 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 І 7 липня 2019 року .N1? 1004, 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2019 року 

;! за № 884/33855 (далі -  Порядок);

до 16 лютого 2022 року сформувати склад комісії з прийому комплектів 
конкурсних матеріалів (далі -  Комісія ПККМ) та затвердити її в установленому 

І порядку;

до 17 лютого 2022 року розробити та оприлюднити на власному вебсайті 
інструктивно-методичні матеріали щодо здійснення Конкурсною комісією 
відбору підручників, що мають містити критерії, за якими члени Конкурсної 

І комісії здійснюють оцінювання підручників;
І
І до 18 березня 2022 року підготувати матеріали щодо результатів Конкурсу 

для розгляду їх на колегії Міністерства освіти ї науки України;

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

оприлюднити на власному вебсайті накази Міністерства освіти і науки 
І України,, інформацію про кількість підручників, поданих на Конкурс, протоколи 
: Конкурсної комісії, інструктивно-методичні матеріали та інші документи щодо 
і проведення Конкурсу;



забезпечити дотримання інших вимог, передбачених Порядком,

6. Конкурсній комісії з 10 березня по 17 березня 2022 року; 

здійснити розгляд та оцінювання підручників;

сформувати пропозиції щодо переліку підручників, рекомендованих до 
видання за рахунок коштів державного бюджету.

7. Директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та Інклюзивної освіти 
(Єресько О.) забезпечити організаційне супроводження Конкурсу.

8. Контроль за шшсканшш цього наказу докласти на заступника Міністра
Рогову В.

Міністр Сергій ШІСАРЛЕТ



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ- Міністерства освіти І 
науки України 
від. ̂ 7  р. №

ПЕРЕЛІК

|і
І:

підручників для оеіб з особливими освітніми потребами,
у виданні яких .за кош ти держаиного бюджету с потреба

Мї Вид
навчального

видання

Предмет
вивчення

Назва підручника Призначення
підручника

1. Підручник Українська мова
«Українська мова» 

і  підручник для осіб 3 
особливими. ОСВІТНІМИ 
потребами ф  70) 9 клас

Р 70

о
<м з

3,

Підручник Математика
«Математика» підручник 
для осіб з особливими 
освітніми потребами 
ГЕ 76) 9 клас

ї  70

Підручник Історія України
«Історія України» 
підручник для осіб 3 
особливими освітніми 
потребами (Е 70) 9-клас

Е 70

4. Підручник Природознавство
«Природознавство» 
підручник для осіб 3 
особливими освітніми 
потребами (Е 70) 9 клас

Е 70

5. Підручник Г еографія
«Географія» підручник 
для осіб з особливими 
освітніми потребами 
(Е 70) 9 клас

Р 70

6. Підручник Фізика і хімія в 
побуті

«Фізика і хімія в побуті» 
підручник- для осіб 3 
особливими освітніми 
потребами 
(Р 70) 9 клас

Е 70

7. Підручник Основи здоров ’я
«Основи здоров’я» 
підручник для осіб 3 
особливими освітніми 1 
потребами (Р  70) 9  клас |

Е 70

.1 енеральний директор 
Директорату дошкільної, шкільної, 
позашкільної та інклюзивної освіти

І

Олег ЄРЕСЬКО

І


