
 
 

НОВОВОЛИНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №3 

НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Н А К А З 

 

10.02.2020 року    м.Нововолинськ    № 29 

 

Про  здійснення  вибору підручників для 

3-іх  та 7-их  класів за фрагментами  

електронних версій оригінал-макетів 

підручників  

 

 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), на 

виконання  наказів  Міністерства освіти і науки України від 07 листопада 2019 

року № 1409 « Про проведення конкурсного відбору підручників (крім 

електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних 

працівників у 2019-2020 роках (3 клас)»(зі змінами) та від 12 грудня 2019 року 

№ 1543 « Про проведення конкурсного відбору підручників (крім 

електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних 

працівників у 2019-2020 роках (7 клас) та з метою забезпечення здобувачів 

повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників школи новим 

поколінням підручників із навчальних предметів типових освітніх програм 

закладу загальної середньої освіти 

                                

Н А К А З У Ю : 

 

1.Відповідальними за проведення на 2020-2021 н.р. вибору підручників 

за фрагментами  електронних версій  оригінал-макетів призначити  

заступників директора з навчально-виховної роботи: 

  для 3-іх класів Шостак Н.М., 

 для 7-их класів  Ратату Л.П. 

2.Відповідальним за оформлення результатів вибору підручників для    

3-го, 7-го класів за  фрагментами  електронних версій  оригінал-макетів 

підручників призначити Киричука А.М. 



3.Відповідальним за проведення вибору підручників для 3-го та 7-го 

класів забезпечити ознайомлення педагогічних  працівників школи з 

електронними версіями фрагментів оригінал-макетів підручників, які будуть 

розміщені в  Електронній бібліотеці ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» у вільному доступі за посиланням  lib.imzo.gov.ua  у розділі «Конкурс 

підручників» : 

із 24 лютого 2020 року для 3-го класу ; 

із 30 березня 2020 року для 7-го класу 

4.Учителям школи першого ступеня  Шостак Н.М., Середюк С.А.,    

Гринь М.С. з 24 лютого до 12 березня 2020 року ознайомитися з фрагментами  

електронних версій оригінал-макетів підручників для 3-го класу та здійснити 

безпосередній вибір підручників за фрагментами електронних  версій 

оригінал-макетів із кожної назви підручника. 

5. Учителям-предметникам, які у 2020-2021 році викладатимуть 

навчальні дисципліни в 7-А,7-Б,7-В класах,  з 30 березня  до 15 квітня 2020 

року ознайомитися з фрагментами електронних версій оригінал-макетів із 

кожної назви підручника. 

6. Відповідальному за оформлення результатів вибору підручників 

Киричуку А.М. сформувати  результати вибору підручників для 3-го  та 7-го 

класів за фрагментами  електронних версій оригінал-макетів підручників у 

вигляді спеціальної електронної форми вибору  електронних версій оригінал-

макетів підручників із  використанням модуля прозорого вибору підручників 

на базі інформаційно-телекомунікаційної системи «Державна  інформаційна 

система освіти»: 

з 02 до 12 березня  2020 року стосовно вибору підручників для 3 класу ; 

з 06 до 15 квітня  2020 року стосовно вибору підручників для 7 класу 

7. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на заступника 

директора з навчально-виховної роботи Рарату Л.П. 

8. Контроль за виконання цього наказу залишаю за собою. 

 

Директор школи                                                Мороз Ю.К. 

 

      

Ознайомлені                                           Рарата Л.П. 

           Шостак Н.М. 

                    Киричук А.М. 

 

 
 

 


