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ЗМІНИ 

до Положення про електронний підручник 

 

1. У розділі І: 

 

пункт 1 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 авторське право і суміжні права», національних 

стандартів України ДСТУ 3017-2015 «Видання. Основні види. Терміни та 

визначення», 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 в сфері науково-методичного і 

матеріально-технічного забезпечення системи освіти.»; 

 

пункт 2 викласти у такій редакції: 

«2. Це Положення визначає поняття електронного підручника (далі – е-

підручник), вимоги до його змісту, структурних компонентів та 

функціонування.»; 

 

пункт 4 викласти у такій редакції: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/651-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2984-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1841-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1841-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12
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«4. Е-підручник створюється у вигляді комп’ютерної програми. У 

випадку потреби для роботи е-підручника додаткового програмного 

забезпечення, таке програмне забезпечення має бути безкоштовним (за 

виключенням операційної системи).»; 

 

у пункті 5 слова «після проведення експертизи», «Рекомендовано 

Міністерством освіти і науки України» виключити; 

 

у пункті 6 слова «Перелік е-підручників» замінити словом «е-

підручники», слова «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» 

замінити словами «, включаються до переліку». 

 

2. У розділі ІІІ: 

 

у пункті 2 слова «та цікаві здобувачам» замінити словом «здобувачів», 

слова «, а також приклади та ілюстративний матеріал, мають бути знайомі їм 

з реального життя» виключити;  

доповнити реченням такого змісту: «Приклади та ілюстративний 

матеріал, мають бути знайомі їм з реального життя.»; 

 

доповнити пунктом 41 такого змісту: 

«41. В е-підручнику має бути забезпечено збалансоване співвідношення 

мультимедійного та іншого контенту.». 

 

4. У розділі V: 

 

пункт 4 виключити. 

У зв’язку з цим пункти 5, 6 вважати відповідно пунктами 4, 5; 

 

у пункті 5: 

в абзаці четвертому слово «інструменти» замінити словом «елементи»; 

абзац п’ятий викласти у такій редакції: 

«мультимедійний контент.»; 

пункт 6 виключити. 

 

5. У пункті 1 розділу VІ: 

абзац четвертий викласти у такій редакції: 

«відомості про надання грифа;»; 

в абзаці восьмому слова «(за наявності)» замінити словом «тощо». 

 

6. Доповнити розділом VІІ такого змісту: 

«VІІ. Взаємодія е-підручника з Національною освітньою електронною 

платформою 
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1. Е-підручники повинні забезпечувати взаємодію з Національною 

освітньою електронною платформою через API-інтерфейс. 

2. В е-підручнику повинна бути наявна функція збору інформації щодо 

використання е-підручників, визначеної МОН.». 

 

 

Генеральний директор директорату 

дошкільної та шкільної освіти            А. О. Осмоловський 


