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Від   20.04.2018р. №       

Керівникам закладів загальної 

середньої освіти 

Про організацію ІІ  етапу  

конкурсного відбору  

проектів підручників для учнів  

5 та 10 класів загальноосвітніх  

навчальних закладів м. Добропілля 

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 21.02.2018 року 

№ 176 «Про проведення конкурсного відбору проектів підручників для 5 та 10  

класів закладів загальної середньої освіти», листа Міністерства освіти і науки 

України від 11.04.2018р. № 1/9-222 «Про забезпечення виконання наказу 

Міністерства освіти і науки України 21 лютого 2018 року № 176», листів 

департаменту освіти і науки від 12.03.2018 року за № 01-0983-04 «Про конкурсний 

відбір проектів підручників для 5 та 10 класів» та від 12.04.2018р. № 01-1678а-22 

«Про участь у ІІ етапі конкурсного відбору проектів підручників для 5 та 10 

класів», з метою допомоги в організації та проведенні ІІ етапу конкурсного відбору 

проектів підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти, 

методичний кабінет надсилає інструктивно-методичні матеріали для здійснення 

вибору закладами загальної середньої освіти проектів підручників за 

електронними версіями їх оригінал-макетів з кожної назви підручника та 

оформлення результатів вибору (Додаток до листа Міністерства освіти і науки 

України від 11.04.2018 № 1/9-222), лист ТОВ «Нові знання» від 13.04.2018р. з 

додатком «Конкурсний вибір підручників. Інструкція для закладів освіти». 

Звертаємо увагу, що результати конкурсного відбору підручників 

узагальнюватимуться на порталі ІСУО (автоматично на ДІСО). Портал «ІСУО» та 

програмне забезпечення «КУС: Школа» взаємодіє з ІТС «ДІСО» і в повному обсязі 

забезпечує проведення процедури конкурсного відбору згідно з розпорядженнями 

Міністерства освіти і науки України. Інформація стосовно конкурсного відбору 

проектів підручників автоматично передається з порталу «ІСУО» до ІТС «ДІСО» та 

не потребує додаткових дій чи дублювання роботи. 

Для координації роботи ЗЗСО під час конкурсу, 23 квітня 2018 року о 13.00 

в актовому залі відділу освіти м.Добропілля відбудуться збори відповідальних по 

ЗЗСО за проведення конкурсу. 

Просимо ознайомити з наданими документами керівників закладів 

загальної середньої освіти, відповідальних по ЗЗСО за проведення конкурсу, 

учителів.  

 

Завідувач  МК                                                                                             Н.В. Курдя 

 

Вик. Василенко Т. А. 

          0506838804 

mailto:metodkabinet.gor@gmail.com

