
 
УКРАЇНА 

ДОБРОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ 

вул. Банкова ,10, м. Добропілля, Донецька область,85000, 

тел.: (06277) 2-81-14     е-mail metodkabinet.gor@gmail.com ,  

   

Від   10.05.2018р. №  326     

Керівникам закладів загальної 

середньої освіти 

Керівнику ПНМК вчителів 

початкових класів (1-х) 

Про ІІ  етап конкурсного відбору 

проектів підручників для учнів  

1 класу закладів загальної середньої 

освіти м. Добропілля 

 

На виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 02.04.2018р. № 

310 «Про проведення конкурсного відбору проектів підручників для 1 класу 

закладів загальної середньої освіти», від 16.03.2018р. № 248 «Про затвердження 

Положення про конкурсний відбір проектів підручників для 1-2 класів закладів 

загальної середньої освіти», листа департаменту освіти і науки від 12.04.2018 р.  

№01-1642-04 «Про конкурсний відбір проектів підручників для 1 класів», з метою 

допомоги в організації та проведенні ІІ етапу конкурсного відбору проектів 

підручників для 1 класів закладів загальної середньої освіти, методичний кабінет 

відділу освіти надсилає для ознайомлення: 

- Положення про конкурсний відбір проектів підручників для 1-2 класів 

закладів загальної середньої освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і 

науки України від 16.03.2018 № 248, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 

26.03.2018 № 359/31811; 

- наказ Міністерства освіти і науки України від 02.04.2018р. № 310 «Про 

проведення конкурсного відбору проектів підручників для 1 класу закладів 

загальної середньої освіти». 

Звертаємо увагу, що на виконання наказу МОН України від 02.04.2018р. 

№310 «Про проведення конкурсного відбору проектів підручників для 1 класу 

закладів загальної середньої освіти»(п 10.), закладам загальної середньої освіти: 

1) з 14 по 17 травня 2018 року ознайомитись  з фрагментами електронних 

версій оригінал-макетів підручників (на сайті LIB.IMZO.GOV.UA.);  

2) з 16 по 17 травня 2018 року відповідно до інструктивно-методичних 

матеріалів для здійснення вибору ЗЗСО проектів підручників за фрагментами 

електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника заповнити 

спеціальну форму вибору електронних версій оригінал-макетів підручників; 

3) до 17 травня 2018 року оприлюднити  на своєму веб-сайті результати 

вибору проектів підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-

макетів з кожної назви підручника в електронному вигляді (pdf-формат); 

4) до 17 травня 2018 року передати результати  вибору проектів підручників 

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

до відділу освіти в паперовому вигляді (Василенко Т.А. – к.17, бібліотека МК) та в 

електронному вигляді (excel-формат) на адресу vasilenko.mk@gmail.com  

 

mailto:metodkabinet.gor@gmail.com
mailto:vasilenko.mk@gmail.com


Увага! Рекомендуємо керівнику ПНМК вчителів початкових класів (1-х) 

розглянути питання про здійснення вибору вчителями електронних версій 

оригінал-макетів підручників для учнів 1класу з кожного предмету під час 

засідання комісії. Протокол засідання (Додаток 1) надати до 15.05.2018 р. в 

паперовому вигляді до методичного кабінету (Василенко Т.А. – к.17, бібліотека 

МК) .  

Просимо ознайомити з наданими документами керівників закладів 

загальної середньої освіти, відповідальних по ЗЗСО за проведення конкурсу, 

учителів.  

 

 

 

 

 

 

 

В.о. завідувача  МК                                                                                 І. В. Гордієнко 

 

 

 

Вик. Василенко Т. А. 

          0506838804 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 1 

ПРОТОКОЛ  № ___ 

засідання __________________________________________ 

______________________________________________________ 
(повна назва ПНМК)  

 

Дата проведення   ________________ 

 

 
Порядок денний: 

 

1. Про здійснення вибору вчителями  закладів загальної середньої освіти 

електронних версій оригінал-макетів підручників для учнів 1класів з ________ 

(назви предметів). 

 

   СЛУХАЛИ: 

                   __________ керівника (ПНМК) вчителів _________,  щодо ____________ 

 

   ВИСТУПИЛИ: 1. ___________________________________________________ 

                          

                          2. _________________________________________________ 

                            

   УХВАЛИЛИ: 

 

На підставі голосування рекомендувати вчителям закладів загальної середньої 

освіти обрати  електронну версію оригінал-макету  підручника для учнів 1 класу 

з _____________ (назва предмету) ___________________ 

__________________________________________________________ 
для учнів 1 класу з _________________(назва предмету)_____________________________ 

         _________________________________________________________________________                

    для учнів 1 класу з _____________ (назва предмету) ___________________ 

    __________________________________________________________ 

  для учнів 1 класу з _________________(назва предмету)_______________________ 

         ______________________________________________________________________                
 

 

 

 

Керівник   підпис ініціали, прізвище  

 

 

Секретар підпис ініціали, прізвище 

 

 


