МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
м. Київ

29.05.2019

№ 748

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 червня 2019 р. за № 651/33622

Про внесення змін до Положення про електронний підручник
Відповідно до частини четвертої статті 3, пункту 4 частини першої статті 75 Закону України "Про освіту",
пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 16 жовтня 2014 року № 630,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Положення про електронний підручник, затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки України від 02 травня 2018 року № 440, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 травня 2018 року
за № 621/32073, що додаються.
2. Директорату дошкільної та шкільної освіти (Осмоловський А. О.) забезпечити в установленому порядку
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій (Єрко І. А.) зробити
відмітку у справах архіву в установленому порядку.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Карандія В. А.
Міністр

Л. М. Гриневич

ПОГОДЖЕНО:
Президент Національної академії
педагогічних наук України

В. Г. Кремень

В. о. Голови Державного агентства
електронного урядування України

О. Вискуб

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
29 травня 2019 року № 748
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 червня 2019 р. за № 651/33622
ЗМІНИ
до Положення про електронний підручник
1. У розділі I:
пункти 1, 2 викласти у такій редакції:
"1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про
загальну середню освіту", "Про професійну (професійно-технічну) освіту", "Про вищу освіту", "Про позашкільну
освіту", "Про захист персональних даних", "Про авторське право і суміжні права", "Про засади запобігання та
протидії дискримінації в Україні", національних стандартів України ДСТУ 3017-2015 "Видання. Основні види.
Терміни та визначення понять", ДСТУ 7157:2010 "Інформація та документація. Видання електронні. Основні види
та вихідні відомості", стандартів освіти з урахуванням вимог державних санітарних правил і норм та інших
нормативно-правових актів, що регламентують діяльність у сфері науково-методичного і матеріально-технічного
забезпечення системи освіти.
2. Це Положення визначає поняття електронного підручника (далі — е-підручник), вимоги до змісту епідручника, структурних компонентів та функціонування.";
пункти 4 — 6 викласти у такій редакції:
"4. Е-підручник створюється у вигляді комп'ютерної програми. У разі якщо для роботи е-підручника
необхідно додаткове програмне забезпечення, таке програмне забезпечення має бути безкоштовним (за винятком
операційної системи).
5. Е-підручнику надається гриф МОН в установленому законодавством порядку.
6. Е-підручники, яким надано відповідний гриф МОН, включаються до відповідного переліку е-підручників,
що оприлюднюється на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України, веб-сайті Державної наукової
установи "Інститут модернізації змісту освіти", а також на Національній освітній електронній платформі.".
2. У розділі III:
пункт 2 викласти у такій редакції:

"2. Наведені актуальні відомості та дані, що відповідають досвіду, віковим особливостям здобувачів освіти,
для яких призначений е-підручник, а також приклади та ілюстративний матеріал мають бути знайомі їм з
реального життя.";
1
після пункту 4 доповнити новим пунктом 4 такого змісту:
1
"4 . В е-підручнику має бути забезпечено збалансоване співвідношення мультимедійного та іншого
контенту.".
3. У розділі V:
пункт 4 виключити.
У зв'язку з цим пункти 5, 6 вважати відповідно пунктами 4, 5;
у пункті 4:
в абзаці четвертому слово "інструменти" замінити словом "елементи";
абзац п'ятий викласти у такій редакції:
"мультимедійний контент.";
пункт 5 виключити.
4. У пункті 1 розділу VI:
в абзаці першому слова ", а саме" виключити;
абзац четвертий викласти у такій редакції:
"відомості про надання грифа;";
в абзаці восьмому слова "(за наявності)" замінити словом "тощо";
доповнити новим абзацом такого змісту:
"мінімальні системні вимоги до обладнання, операційної системи.".
5. Доповнити Положення новим розділом VII такого змісту:
"VII. Взаємодія е-підручника з Національною освітньою електронною платформою
1. Е-підручники мають забезпечувати взаємодію з Національною освітньою електронною платформою через
API-інтерфейс.
2. В е-підручнику має бути наявна функція збору інформації, визначеної МОН, щодо використання е-підручників.".
Генеральний директор директорату
дошкільної та шкільної освіти

А. О. Осмоловський

