
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел. (044) 481-32-21, факс (044) 481-47-96

E-mail: mon@mon.gov.ua, код ЄДРПОУ 38621185

Потенційним учасникам конкурсних 
відборів підручників (посібників) для 
здобувачів професійної (професійно-
технічної) освіти

Про перелік назв підручників 
(посібників) для здобувачів 
професійної (професійно-технічної) освіти

Шановні колеги!

У 2022 році Міністерством освіти і науки України планується за кошти 
державного бюджету видання підручників (посібників) для здобувачів 
професійної (професійно-технічної) освіти. 

Видання підручників (посібників) можливе лише після проведення 
конкурсного відбору.

Відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору підручників та 
посібників для осіб з особливими освітніми потребами, здобувачів професійної 
(професійно-технічної) освіти і посібників для здобувачів повної загальної 
середньої освіти та педагогічних працівників, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки України від 17 липня 2019 р. № 1004, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2019 р. за № 
884/33855, у конкурсному відборі можуть брати участь тільки ті учасники, 
підручникам (посібникам) яких за результатами розгляду відповідними 
експертними комісіями до початку проведення конкурсного відбору буде 
надано гриф.

Проведення конкурсного відбору підручників (посібників) для здобувачів 
професійної (професійно-технічної) освіти планується здійснити не пізніше           
1 червня поточного року.

Перелік назв підручників (посібників) для здобувачів професійної 
(професійно-технічної) освіти, у виданні яких за кошти державного бюджету                   
у 2022 році є потреба, наведені у додатку.

З огляду на зазначене вище, новостворені підручники (посібники) для 
здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти необхідно подати не 



пізніше 22 квітня 2022 року до ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»                            
(вул. Митрополита Василя Литовського, 36, м. Київ, 03035) відповідно до  
Порядку надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам,  
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20 липня                       
2020 р. № 931. 

Звертаємо увагу, що назва підручника (посібника) має відповідати 
переліку назв, що наведені у додатку до цього листа.

Додаток: на 1 арк.

З повагою

Заступник Міністра
з питань цифрового розвитку, 
цифрових трансформацій і цифровізації                              Артур СЕЛЕЦЬКИЙ

Вікторія Карбишева  287-82-10
Людмила Онопрієнко 



Додаток до листа 
Міністерства освіти і науки України
від ____________ № _____________

ПЕРЕЛІК 
підручників (посібників) для здобувачів 

професійної (професійно-технічної) освіти, 
у виданні яких за кошти державного бюджету в 2022 року є потреба

№
з/п Назва підручника (посібника)

1 Підручник «Основи інформаційних технологій»

2 Підручник «Будова сучасного автомобіля» 

3 Підручник «Електроматеріалознавство»

4 Підручник «Комбайни зернозбиральні»

5 Підручник «Технологія бляхарних робіт»

6 Підручник «Експлуатація та ремонт сільськогосподарської техніки. 
Трактори»

7 Підручник «Основи безпечної праці»

8 Підручник «Гірничі машини і комплекси»

9 Підручник «Основи економічних знань»

Генеральний директор
директорату професійної освіти                                                       Ірина ШУМІК


