
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
№  Ш - 20 *4  ̂ р. м' Киш № ^ 2 /

Про внесення змін 
до наказу Міністерства 
освіти і науки України 
від 30.09.2021 № 1048

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки 
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 
2014 року № 630, та керуючись Порядком конкурсного відбору підручників (крім 
електронних) та посібників для здобувачів повної загальної середньої освіти і 
педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 
України від 21 вересня 2021 року№  1001, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 11 листопада 2021 року за № 1483/37105, ураховуючи лист Державної 
наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» від 31 січня 2022 року 
№ 22.1/10-181, та з метою організованого проведення конкурсного відбору 
підручників (крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти 
і педагогічних працівників у 2021-2022 роках (5 клас)

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до пункту 4 наказу Міністерства освіти і науки України 
від 30.09.2021 № 1048 «Про проведення конкурсного відбору підручників (крім 
електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних 
працівників у 2021-2022 роках (5 клас)»,)», виклавши його у новій редакції:

«
4. Установити, що:
Конкурс проводиться до ЗО квітня 2022 року;

до 21 січня 2022 року Державна наукова установа «Інститут модернізації 
змісту освіти» (далі -  ІМЗО) розробляє та оприлюднює на власному вебсайті 
зразки оформлення комплектів конкурсних матеріалів;
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з 09 лютого до 16:00 11 лютого 2022 року учасники Конкурсу надсилають 
комплекти конкурсних матеріалів до ІМЗО (вул. Митрополита Василя 
Литовського, 36, м. Київ, 03035, контактний телефон та номер телефонної 
«гарячої лінії» —  (044) 248-21-61, електронна адреса —  zso@imzo.gov.ua);

з 15 лютого до 04 березня 2022 року педагогічні працівники закладів 
загальної середньої освіти ознайомлюються з електронними версіями оригінал- 
макетів підручників;

з 15 лютого до 04 березня 2022 року ІМЗО організовує обговорення 
підручників;

з 16 до 25 лютого 2022 року ІМЗО організовує проведення онлайн- 
презентацій учасниками Конкурсу авторських концепцій їхніх підручників;

з 28 лютого до 04 березня 2022 року заклади загальної середньої освіти 
здійснюють вибір підручників та передають результати вибору в електронній 
формі до органів управління освітою, функції яких здійснюють структурні 
підрозділи з питань освіти районних, міських (районних у містах) державних 
адміністрацій, яким вони підпорядковані;

09 березня 2022 року органи управління освітою, функції яких здійснюють 
структурні підрозділи з питань освіти районних, міських (районних у містах) 
державних адміністрацій, узагальнюють результати вибору, здійснені 
підпорядкованими їм закладами освіти, та надсилають узагальнені результати 
вибору до відповідного департаменту (управління) освіти і науки обласних, 
Київської міської державних адміністрацій у порядку, встановленому 
законодавством;

з 10 до 11 березня 2022 року департаменти (управління) освіти і науки 
обласних, Київської міської державних адміністрацій узагальнюють результати 
вибору органів управління освітою, функції яких здійснюють структурні 
підрозділи з питань освіти районних, міських (районних у містах) державних 
адміністрацій, та надсилають узагальнені результати вибору до ІМЗО в порядку, 
встановленому законодавством;

14 березня 2022 року Конкурсна комісія підсумовує узагальнені результати 
вибору, що надійшли від департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, 
Київської міської державних адміністрацій, та надає пропозиції щодо 
формування переліку підручників, які можуть видаватися за кошти державного 
бюджету;

з 16 березня до 17:00 22 березня 2022 року учасники Конкурсу мають право 
подати до ІМЗО апеляції;
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з
23 березня 2022 року Апеляційна комісія здійснює розгляд поданих 

учасниками Конкурсу апеляцій;

до 29 березня 2022 року учасники Конкурсу передають до ІМЗО по одному 
прошитому примірнику доопрацьованого підручника у комплекті з проектом 
обкладинки на паперовому носії;

з ЗО березня до 05 квітня 2022 року Комісія з художньо-технічного 
редагування проводить експертизу художньо-технічного редагування 
підручників у комплекті з проектами обкладинок;

06 квітня 2022 року Конкурсна комісія розглядає протокол засідання 
Комісії з художньо-технічного редагування і надає пропозиції щодо формування 
переліку підручників, які видаватимуться за кошти державного бюджету;

з 08 квітня до 17:00 14 квітня 2022 року учасники Конкурсу мають право 
подати до ІМЗО апеляції;

15 квітня 2022 року Апеляційна комісія здійснює розгляд поданих 
учасниками Конкурсу апеляцій;

з 19 до 21 квітня 2022 року здійснюється визначення остаточних 
результатів вибору підручників на підставі сформованих рейтингів.

».

2. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та 
інформаційних технологій (Єрко І.) в установленому порядку зробити відповідну 
відмітку у справах архіву.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 
Рогову В.

Міністр


