
Інвентаризація 
підручників 2022! 

КУ «Одеський центр професійного розвитку 
педагогічних працівників» 



Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 
11.08.2022 року № 1/9133-22 в інформаційно-
телекомунікаційній системі «Державна інформаційна система 
освіти» (ІТС «ДІСО») – розділ «Облік підручників»:  

В період з 15 серпня 2022 року до 05 вересня 2022 року в інформаційно-
телекомунікаційній системі «Державна інформаційна система освіти» (ІТС 
«ДІСО») – розділ «Облік підручників» закладами загальної середньої освіти 
буде проведено інвентаризацію бібліотечного фонду  

- з урахуванням тільки наявної кількості підручників 

- та фактичним контингентом учнів на 1 вересня 2022 року. 

 

Після 05 вересня 2022 року буде відбуватись перерозподіл підручників між 
закладами освіти міста. 



Налаштовуємо програму 



Налаштовуємо актуальний навчальний період 



Заповнюємо облік підручників 



У листі МОН прописано, що: 
 
1) Графа «Фактично в наявності» 

заповнюється чітко за 
реєстраційними картками 
руху підручників бібліотечного 
фонду, що знаходяться на 
балансі закладів загальної 
середньої освіти 

(помічаємо наявні підручники, 
які знаходяться на балансі 
вашого закладу освіти, без 
урахування запозичених 
підручників в інших закладах); 

2) Графу «Отримано підручників згідно 
з замовленням» заповнювати не 
потрібно, оскільки інформація зараз 
не актуальна (в 2022 році нових 
підручників ми не отримували) . 



Звертаємо Вашу увагу! 

• Кількість підручників в графі «Фактично у наявності» цьогоріч має 
відповідати наявним в бібліотеці підручникам без урахування 
підручників, що залишились в учнів і не повернені в заклад освіти. 

• Відповідно до п. 13 наказу Міністерства освіти і науки України від 02.12.2013 № 1686 

 

 

 

 

•  та відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 09.06.2020 № 1/9-310 

 

 



Слідкуйте за тим, щоб контингент учнів в межах кожного 
предмета співпадав із загальною кількістю учнів на 
паралелі. Виключення складають лише іноземні мови. 

 



Державою розрахована видача лише одного примірника 
з кожної назви підручника на учня 
 

 

Якщо в закладі освіти присутні з одного предмета підручники декількох 
авторів, то загальний контингент учнів на паралелі відображають з 
урахуванням наявної кількості примірників між авторами. 

 



Підручники для 5 класів не відповідають новим 
стандартам базової середньої освіти 

• Підручники з предмету «Російська мова» залишаються на обліку, але 
фактична потреба на учнів та вчителів не враховується 

На сайті Інституту модернізації змісту освіти (ІМЗО) вже розміщені 
переліки рекомендованої літератури на 2022/2023 навчальний рік: 
Розділ «Підручники» - «Переліки» 



10-11 класи 
• Під час визначення контингентів учнів 10 та 11 класів по предметах необхідно врахувати кількість 

учнів, які використовують в освітньому процесі підручники профільного рівня. У разі зміни рівня 
навчання (стандарт/профільний) з окремого предмета, у графі необхідно вказати інформацію 
таким чином: про підручник, яким користувалися в минулому навчальному році, з контингентом 
«0»; про підручник, який буде використовуватися в новому навчальному році, з контингентом 
який використовує підручник. 

 



Звертаємо увагу на те, що контингент учнів в межах предметів «Алгебра», «Геометрія», 
«Математика»/ «Історія України», «Всесвітня історія», «Історія Україна і світ (інтегрований 
курс)» повинен бути однаковий (наприклад: якщо на паралелі є 90 учнів у трьох класах, 
то 60 учнів можуть вивчати алгебру та геометрію та 30 математику; 60 учнів 
історію України та всесвітню історію та 30 інтегрований курс: історія Україна і світ. 
Тобто загальний контингент учнів в межах паралелі збігається і в сумі дає 90 учнів) 



Підручники з предметів вибірково-обов’язкового циклу («Мистецтво», 
«Інформатика» (рівень стандарт) та «Технології») вносимо в облік 11 класу, 
при цьому враховуємо сумарний контингент учнів 10 і 11 класу, які 
навчаються за цими підручниками.  
Підручник з інформатики (профільного рівня) враховується в обліку окремо в 10 і 
11 класах з відповідними контингентами учнів, що використовують цей 
підручник. 



Тимчасовий обмін: 
Рядки «взято/віддано на тимчасове користування у інших ЗЗСО» лишаються 
заповнені з вересня по травень місяць.  

Причому дані з цих рядків потребують постійної, терміном у три дні, 
корекції з боку обох ЗЗСО за фактами отримання та/або надання 
підручників на тимчасове користування. 

Ці рядки заповнюються відповідно до завірених актів прийому/передачі 
підручників на тимчасове користування та, відповідно до цих актів, 
позичені підручники мають бути повернені до ЗЗСО, у якого їх позичали, 
наприкінці навчального року (кінець травня/початок червня). 

Звертаємо Вашу увагу на те, що «взяті/віддані» на тимчасове користування 
підручники ніяк не пов’язані з полем «Фактично у наявності» та 
продовжують перебувати на обліку у бібліотеці того закладу, який позичав 
підручники.    



Як бути з позиченими підручниками, які 
наразі не повернулися до закладу освіти? 
• 1) переукладання Актів прийому/передачі на тимчасове використання 

ще на один навчальний рік; 

• 2) якщо ви позичали підручники і заклад освіти повертає їх не в повному 
обсязі, можна скласти Акти прийому/передачі саме на кількість 
неповернутих підручників (в обліку таких обмін не враховуємо). 

 

• Забезпечення підручниками дітей-пересенців відбувається на 
загальних підставах. 





Нагадування: 
• Сьогодні 22 серпня 2022 року о 14:00 на Youtube-каналі 

«Курс:освіта» відбудеться вебінар «Облік підручників» для 
полегшення заповнення обліку (посилання надіслано на 
адресу ЗЗСО) 



Дякую за увагу! 


