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06.01.2021 № 20/01-12/09 на №     від    

 

Місцеві органи управління освітою  

Заклади освіти обласного підпорядкування 

 

 

 
Про забезпечення виконання наказів  

Міністерства освіти і науки України  

від 24.09. 2020 № 1184 (зі змінами) 

та від 24.09. 2020  № 1174 (зі змінами) 

 

 

Відповідно до Порядку  проведення конкурсного відбору підручників 

(крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти і 

педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 17 липня 2019 року № 1002, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 12 серпня 2019 року за № 902/33873, на виконання наказів 

Міністерства освіти і науки України від 24 вересня 2020 року № 1184 «Про 

проведення конкурсного відбору підручників (крім електронних) для 

здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників у 2020-

2021 роках (4 клас)» (зі змінами) та від 24 вересня 2020 року № 1174 «Про 

проведення конкурсного відбору підручників (крім електронних) для 

здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників у 2020-

2021 роках (8 клас)» (зі змінами),  з метою організації прозорого вибору 

закладами освіти підручників для 4 та 8 класів, що можуть видаватися за кошти 

державного бюджету просимо забезпечити виконання зазначеного Порядку і 

наказів, зазначених вище. 

З цією метою надсилаємо лист Міністерства освіти і науки України          

«Щодо забезпечення виконання наказів МОН від 24 вересня 2020 року №1184 

(зі змінами) та від 24 вересня 2020 року №1174 зі змінами)» від 30 грудня 2020 

року №1/9-716 (додається), інструктивно-методичні матеріали для здійснення 

вибору закладами загальної середньої освіти проектів підручників для 4 та 8 

класів за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви 

підручників та зразки оформлення результатів вибору (додатки 1, 2,3). 
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Відповідно до  зазначених у листі термінів просимо надіслати узагальнені 

результати вибору та замовлення підручників  у форматі pdf на електронну 

адресу kravec_tanya@ukr.net та паперовому варіанті за адресою: 14000,               

м. Чернігів, пров. Коцюбинського, 4, ЧОІППО ім. К.Д. Ушинського, каб. 214 

Звертаємо Вашу увагу на необхідність посилення контролю за 

визначенням потреби у підручниках, що має співпадати з кількістю учнів у 

відповідних класах, а також, просимо призначити відповідальну особу за 

забезпечення виконання наказів в органі управління освітою (закладі освіти 

обласного підпорядкування (форма наведена у додатку 5) та інформацію 

надіслати до 12 січня  2021 року на електронну адресу kravec_tanya@ukr.net. 

 

 

 

Додатки:  

1. Інструктивно-методичні матеріали для здійснення вибору закладами 

загальної середньої освіти підручників для 4 та 8  класів за фрагментами 

електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручників та 

оформлення результатів вибору на 7 арк.  

2. Зразок оформлення результатів вибору підручників для 4 класу 

закладів загальної середньої освіти за фрагментами електронних версій 

оригінал-макетів підручників на 1 арк.  

3. Зразок оформлення результатів вибору підручників для 8 класу 

закладів загальної середньої освіти за фрагментами електронних версій 

оригінал-макетів підручників на 1 арк.  

4. Інформація про відповідального в органі управління у сфері освіти   за 

забезпечення виконання наказів на 1 арк.  (заповнювати не потрібно).  

5. Інформація про відповідального в органі управління освітою  (закладі 

освіти обласного підпорядкування) за забезпечення виконання наказів 

Міністерства освіти і науки України від 24 вересня 2020 року №1184 (зі 

змінами) та від 24 вересня 2020 року №1174 (зі змінами) на 1 арк.  

 

 

 

Ректор               Анатолій ЗАЛІСЬКИЙ 

 

 

 

 
 

Тетяна Кравець  
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