
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
М  // 20 р. м- Київ №

Про затвердження Змін до наказу 
Міністерства освіти і науки України 
від 07.11.2019 № 1409

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 (далі -  Порядок), з метою 
належного забезпечення проведення конкурсного відбору підручників (крім 
електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних 
працівників у 2019-2020 роках (3 клас) та за результатами наради з 
представниками видавничої галузі, проведеної 27 листопада 2019 року,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до наказу Міністерства освіти і науки України 
07.11.2019 № 1409 «Про проведення конкурсного відбору підручників (крім 
електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних 
працівників у 2019-2020 роках (3 клас)», що додаються.

2. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та 
інформаційних технологій (Єрко І.А.) зробити відмітку у справах архіву.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Любомира МАНДЗІЙЗаступник Міністра



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і
науки України

М .  // . 2019 №

ЗМІНИ
до наказу Міністерства освіти і науки України від 07.11.2019 А® 1409

1. Пункт 3 викласти у такій редакції:

«3. Установити, що:
Конкурс проводиться для 3 класу закладів загальної середньої освіти до 

10 квітня 2020 року;
комплекти конкурсних матеріалів подаються Державній науковій установі 

«Інститут модернізації змісту освіти» (далі - ДНУ «ІМЗО») (вул. Митрополита 
Василя Липківського, 36, м. Київ, 03035, контактний телефон та номер 
телефонної «гарячої лінії» — (044) 248-17-50, електронна адреса — 
dpo@imzo.gov.ua) з 18 листопада до 17.00 11 грудня 2019 року;

експертиза електронних версій підручників здійснюється з 26 грудня 2019 
року до 28 січня 2020 року;

експерти передають свої експертні висновки в паперовому (у двох 
примірниках) та електронному (у форматі рИІ) вигляді до ДНУ «ІМЗО» до 
29 січня 2020 року;

учасники Конкурсу мають право подати апеляції з 03 до 07 лютого 2020 
року (на І етапі Конкурсу) та з 20 до 26 березня 2020 року (на II етапі Конкурсу);

Апеляційна комісія здійснює розгляд поданих апеляцій з 10 до 11 лютого 
2020 року (на І етапі Конкурсу) та з 27 до ЗО березня 2020 року (на II етапі 
Конкурсу);

учасники Конкурсу передають ДНУ «ІМЗО» фрагменти електронних 
версій оригінал-макетів підручників до 18 лютого 2020 року;

ознайомлення та вибір педагогічними працівниками закладів загальної 
середньої освіти здійснюється з 24 лютого до 12 березня 2020 року;

заклади загальної середньої освіти заповнюють спеціальну форму вибору 
підручників до 12 березня 2020 року;

заклади загальної середньої освіти передають результати вибору в 
паперовому та електронному вигляді до органу управління освітою, якому він 
підпорядкований, до 12 березня 2020 року;

органи управління освітою узагальнюють результати вибору, здійснені 
підпорядкованими йому закладами загальної середньої освіти, та передають їх у 
паперовому та електронному вигляді за місцезнаходженням до відповідного 
департаменту (управління) освіти і науки обласних, Київської міських 
державних адміністрацій до 13 березня 2020 року;
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департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міських 
державних адміністрацій узагальнюють результати вибору органів управлінь 
освіти та передають їх в паперовому та електронному вигляді (у форматі рсИ) до 
ДНУ «ІМЗО» до 16 березня 2020 року.».

2. У пункті 4:

1) в абзаці третьому цифри та слово «05 грудня» замінити цифрами та 
словом «20 грудня»;

2) в абзаці четвертому цифри та слова «29 січня 2019 року» замінити 
цифрами та словами «12 лютого 2020 року»;

3) в абзаці п’ятому цифри та слово «18 березня» замінити цифрами та 
словом «31 березня».

3. У пункті 5:

1) в абзаці другому цифри та слово «16 січня» замінити цифрами та словом 
«ЗО січня»;

2) в абзаці третьому цифри та слово «04 березня» замінити цифрами та 
словом «18 березня».

Генеральний директор 
директорату дошкільної та 
шкільної освіти Андрій ОСМОЛОВСЬКИЙ


