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Відповідно до листа Міністерства 

освіти і науки України від 27.01.2023  
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 З 10 лютого 2023 року по 02 березня 2023 року в електронній бібліотеці 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» розміщено електронні версії 

фрагментів оригінал-макетів підручників та посібників для учнів 1-х 

класів (НУШ), які доступні за посиланням: 

lib.imzo.gov.ua 

 Безпосередньо замовлення підручників та посібників для 1-х класів 

відбуватиметься з 23 лютого по 02 березня 2023 року в спеціальному 

програмному забезпеченні «КУРС:Школа» у розділі «Підручники» - 

«Створення заявки на підручники». 

 







Розділ «Конкурсний відбір» включає в себе окремо підручники для 

ознайомлення і окремо посібники: 

 1.Підручники 

 - «Я досліджую світ» у 2-х частинах (13 авторів); 

 - «Мистецтво» ( 9 авторів); 

 - «Іноземна мова» (англійська ( 6 авторів), 

німецька (1 автор), французька (2 автори)); 

 - «Мови корінних народів та національних 

меншин» (болгарська, іврит, новогрецька, 

польська, молдовська, румунська, гагаузька). 

 2.Посібники 

 - «Математика» у 3-х частинах (15 авторів); 

 - «Українська мова. Буквар» у 6-ти частинах 

(12 авторів). 

 

https://lib.imzo.gov.ua/vibr-pdruchnikv-5-klas-2021---2022-roki/konkursniy-vdbr/1movno-lteraturna-osvtnya-galuz/
https://lib.imzo.gov.ua/vibr-pdruchnikv-5-klas-2021---2022-roki/konkursniy-vdbr/2matematichna-osvtnya-galuz/


Також  з 10 лютого до 02 березня 2023 року проводиться обговорення підручників  

та посібників для 1 класу ЗЗСО. Задля покращення змістового наповнення підручників 

та посібників пропонується надати пропозиції та зауваження в Електронній бібліотеці ІМЗО  



Також з 13 по 20 лютого 2023 року на YouTube-каналі  

«Інститут модернізації змісту освіти» розмішуються онлайн-презентації  
авторських концепцій підручників та посібників для учнів 1 класу 

https://www.youtube.com/@user-ts3zr9rb5q  

https://www.youtube.com/@user-ts3zr9rb5q
https://www.youtube.com/@user-ts3zr9rb5q
https://www.youtube.com/@user-ts3zr9rb5q
https://www.youtube.com/@user-ts3zr9rb5q


БЕЗПОСЕРЕДНІЙ ВИБІР ПІДРУЧНИКІВ ЗА ФРАГМЕНТАМИ ЕЛЕКТРОННИХ ВЕРСІЙ 
ЇХ ОРИГІНАЛ-МАКЕТІВ З КОЖНОЇ НАЗВИ ПІДРУЧНИКА ШЛЯХОМ 
ФОРМУВАННЯ РЕЙТИНГУ З ОДНІЄЇ НАЗВИ ПІДРУЧНИКА ЗДІЙСНЮЮТЬ 
УЧИТЕЛІ ЗЗСО. 

ОСТАТОЧНЕ РІШЕННЯ ЩОДО ВИБОРУ ПІДРУЧНИКА МАЄ БУТИ СХВАЛЕНИМ 
НА ЗАСІДАННІ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ ЗЗСО, ПРО ЩО СКЛАДАЄТЬСЯ 
ВІДПОВІДНИЙ ПРОТОКОЛ, ДЕ ЗАЗНАЧАЄТЬСЯ ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВЧИТЕЛІВ, 
ЯКІ БЕЗПОСЕРЕДНЬО ЗДІЙСНИЛИ ЦЕЙ ВИБІР. 

З МЕТОЮ ВІДКРИТОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ ПРОЦЕДУРИ ВИБОРУ ЗЗСО НА 
ВЛАСНИХ САЙТАХ ОПРИЛЮДНЮЮТЬ ПРОТОКОЛИ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ 11 
БЕРЕЗНЯ 2023 РОКУ СТОСОВНО ВИБОРУ ПІДРУЧНИКІВ ДЛЯ 1 КЛАСУ. 

ПІСЛЯ 02 БЕРЕЗНЯ 2023 РОКУ БУДЬ-ЯКА ЗМІНА ВИБОРУ ЗЗСО НЕМОЖЛИВА. 
ТОМУ РАДИМО ЗАВЧАСНО ПРОІНФОРМУВАТИ ВЧИТЕЛІВ, ЯКІ БУДУТЬ 
ПРАЦЮВАТИ У 2023/2024 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ У 1 КЛАСАХ ПРО ВИБІР 
ПІДРУЧНИКІВ. 

ТАКОЖ ДО 02 БЕРЕЗНЯ 2023 РОКУ НЕОБХІДНО НАДІСЛАТИ ЕЛЕКТРОННИЙ ТА 
ПАПЕРОВИЙ ВАРІАНТИ ЗАМОВЛЕННЯ ПІДРУЧНИКІВ ДО ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ 
ОСВІТОЮ, ЯКОМУ ВОНИ ПІДПОРЯДКОВАНІ. 



У ВІКНІ «ПЕРВИННІ НАЛАШТУВАННЯ. РЕКВІЗИТИ» НЕОБХІДНО ПЕРЕВІРИТИ ТА 

ПРИ НЕОБХІДНОСТІ РЕДАГУВАТИ НАЗВУ ЗЗСО, КОД ЄДРПОУ, № ЗАКЛАДУ 

ОСВІТИ В ІТС «ДІСО», ПОШТОВУ АДРЕСУ, МОВУ НАВЧАННЯ, ПІБ КЕРІВНИКА, 

НОМЕР ТЕЛЕФОНУ ТА ЕЛЕКТРОННУ АДРЕСУ СВОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ. 



Перевірити правильність написання нової повної та скороченої назви вашого ЗЗСО 

 Ви можете на сайти Департамента освіти та науки Одеської міської ради 

https://osvita-omr.gov.ua/ 





 ЗЗСО заповнюють спеціальну форму вибору електронних версій оригінал- 

макетів підручників (Етап 2023 (1 класи)) 

 



 Оберіть етап 2023 (1 клас). Для 1 класу в полі «Додаток» вкажіть 3 під час 

замовлення. Дату листа оберіть «27.01.2023». Номер листа МОН «1/1299-23» 

 

 

 

 

 



 

 

 Кількість примірників кожного з підручників/посібників має відповідати 

реальному вибору ЗЗСО та визначається як прогнозована кількість 

учнів у 1 класах даного закладу освіти на 2023/2024 навчальний рік. 

 

 Якщо в закладі освіти кількість 1-х класів на паралелі прогнозується більше 

одного, то можна вибрати різні підручники для кожного класу. 

 

 Нагадування МОН: підручники для курсів за вибором та факультативів за 

кошти державного бюджету не друкуються. Тому зазначення у спеціальній 

формі вибору підручників з урахуванням забезпечення курсів за вибором та 

факультативів є порушенням. 

 





Після внесення всіх змін слід натиснути «Зберегти» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати вибору за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з 
кожної назви підручника у паперовому вигляді засвідчуються підписом керівника 
(заступника керівника) цього закладу. 

Якщо заклад освіти допустить помилку під час оформлення результатів вибору, 
лист про скасування форми надсилати не потрібно. У програмі необхідно 
внести відповідні корективи та повторно відправити форму до 02 березня 2023 
року. 







 Якщо керівник закладу освіти не має електронного цифрового підпису, то 

натискаємо відповідну кнопку у програмі та вказуємо прізвище, ім’я та по 

батькові особи, яка бере на себе відповідальність за замовлення підручників. 

 



Дякую за увагу! 


