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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

3. Результати вибору проектів підручників для 8-го класу за фрагментами 

електронних версій їх оригінал-макетів. 

Новохатна Д.А., директор ліцею 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 

  Новохатну Д.А., директора ліцею, яка повідомила, що з 9 лютого  по  15 

березня 2021 року учителі ліцею знайомились з фрагментами електронних версій 

оригінал-макетів підручників для 8-го класу. 

Кожен учитель зробив безпосередній вибір проектів підручників з відповідного 

предмету. 

Будь-яка зміна вибору підручників не допускається.  

Кожен педагогічний працівник ліцею має право повідомити на «гарячу телефонну 

лінію» МОН України чи на поштову адресу МОН України про вплив або бажання 

третіх осіб вплинути на його волевиявлення щодо вибору підручників чи про факт 

зміни волевиявлення вчителів ліцею.  

Остаточне рішення про включення або не включення кожного з підручників до 

переліку підручників, що можуть друкуватися за кошти державного бюджету, 

ухвалюється Колегією МОН України. 

          Результати вибору проектів підручників 8-го класу за фрагментами електронних  

    версій їх оригінал-макетів (додаток 3). 

 

 

 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Відповідальному за оформлення результатів вибору підручників до                                

17 березня 2021 року відповідно до інструктивно-методичних матеріалів (лист 

МОН України від 30.12.2020 № 1/9-716) заповнити спеціальну форму вибору 

електронних версій оригінал-макетів підручників з використанням модуля 

прозорого вибору підручників на базі інформаційно-телекомунікаційної системи 

«ДІСО». 

2. Відповідальному за оформлення результатів вибору підручників Маресі В.О.: 

- при першому встановленні СПЗ ВП отримати у відповідального в управлінні 

освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради ключ для 

активації, або скористатися тими ж ключами активації, які вони отримували для 

формування та пересилки статистичної звітності; 

- у вікні «Первинні налаштування. Реквізити» меню СПЗ ВП перевірити та при 

необхідності редагувати назву закладу освіти, код ЕДРПОУ, № закладу освіти в 

ІТС «ДІСО», поштову адресу, ПІБ керівника, номер телефону та електронну 

адресу ліцею; 

- у відповідному розділі меню СПЗ ВП створити для вибраного класу в 

спеціальній електронній формі перелік вибраних підручників; 

- після заповнення форми скористатися опцією для перегляду та роздруку форми, 

на створений документ накласти електронний цифровий підпис, а створену форму 

з результатами вибору підручників відправити на сторінку управління освіти 

департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради; 

- до 17 березня 2021 року оприлюднити результати вибору проектів підручників 

за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника 

на веб-сайті ліцею (pdf-формат); 

- до 17 березня 2021 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 управління освіти 

департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради (додаток 1). 

 

 

Голова педради                                                                               Д.А. Новохатна 

 

Секретар педради                                                                            О.М. Хоменко 


