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Керівникам  професійно-технічних  

та вищих навчальних закладів   

 

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від  

11.04.2018р., №1/9-222 до виконання Науково-методичний центр професійно-

технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних 

працівників у Хмельницькій області надсилає інструктивно-методичні 

матеріали (додається) для здійснення вибору закладами професійної (ЗПТО) 

освіти, що використовують в освітньому процесі підручники для закладів 

загальної середньої освіти, та закладами вищої освіти (ЗВО), які 

забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, проектів 

підручників за електронними версіями їх оригінал-макетів з кожної назви 

підручників та оформлення результатів вибору . 

На сайті Інституту модернізації змісту освіти, починаючи з 17 квітня 

2018 року розгорнуто електронну бібліотеку, в якій викладачі  можуть 

ознайомитися з фрагментами оригінал-макетів підручників для 10-х класів. 

Для організованого проведення конкурсного відбору проектів 

підручників  закладами ЗПТО та ЗВО необхідно : 

керівникам провести у закладах освіти наради, на яких ознайомити 

членів педагогічного колективу з метою і завданнями, які перед ними 

поставлено; 

призначити відповідального за оформлення результатів вибору 

підручників; 
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забезпечити ознайомлення педагогічних працівників електронними 

версіями фрагментів оригінал-макетів підручників, та заповнення ними 

спеціальної форми вибору електронних версій оригінал-макетів підручників 

(додаток 3); 

з 23 по 27 квітня 2018 року відповідно до вищевказаних інструктивно-

методичних матеріалів заповнити спеціальну форму вибору електронних 

версій  оригінал-макетів підручників (додаток 3) з використання модуля 

прозорого вибору підручників на базі інформаційно-телекомунікаційної 

системи «Державна інформаційна система освіти»; (28 квітня 2018 року база 

закривається, замовлення підручників буде неможливим); 

до 02 травня 2018 року оприлюднити результати вибору проектів 

підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної 

назви підручника на своєму веб-сайті в електронному вигляді (pdf-формат) та 

протокол педагогічної ради щодо вибору проектів підручників; 

до 02 травня 2018 року передати результати вибору проектів 

підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної 

назви підручника в паперовому та електронному вигляді (excel-формат) до 

Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення 

кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області 

(hm_nmc@ukr.net). 

 

 

 

Директор НМЦ ПТО ПК                                                      Л.І. Шевчук 
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