
 

 

Конкурсний вибір підручників для 5 та 10 класів (згідно листа МОН 1/9-

511 від 29.08). Інструкція для закладів освіти. 

 
 

1. Перевірка оновлень програми 

2. Перевірка навчального періоду 

3. Перевірка реквізитів закладу 

4. Заповнення електронної форми вибору 

5. Передача форми  на портал «ІСУО» 

 

Ознайомитись з оригінал-макетами підручників можна на сайті LIB.IMZO.GOV.UA. 

УВАГА! НАВІТЬ ЯКЩО ЗАКЛАД НЕ ПОТРЕБУЄ ПІДРУЧНИКІВ З ПОТОЧНОГО СПИСКУ, 

АЛЕ МАЄ 5 ЧИ 10 КЛАС, ВІН ВСЕ ОДНО ВІДПРАВЛЯЄ ПОРОЖНЮ ФОРМУ ЗА ЦЕЙ 

КЛАС. 

Замовлення підручників з цього конкурсного вибору буде проведене окремим етапом 

після завершення конкурсного вибору.  

Конкурсний вибір підручників з Інформатики за 5 клас, Хімії (рівень стандарту) та 

Біології (рівень стандарту) за 10 клас до цього етапу включений НЕ БУДЕ. За 

детальною інформацією щодо переліку підручників звертайтесь до ІМЗО: 

andriy.pankov@imzo.gov.ua (044) 248-21-61, +380639933366, (044) 248-30-60. 

 

 

1. Перевірка оновлень 

Перед початком роботи переконайтесь, що у Вас встановлена актуальні версії програми 

«КУРС: Школа» не нижче 176 R1, та «КУРС: Сайт» не нижче 49 R1. 

Версія, яку Ви використовуєте, відображується безпосередньо у програмі: 

            (КУРС: Школа, нижній правий кут)              (КУРС: Сайт, заголовок програми) 

  

 

Дізнатися про останні версії програм можна на сайті EKYRS.ORG в розділі «Завантажити». За 

необхідності оновіть програмне забезпечення.  

 

Увага! ЗПТО та ЗВО I-II рівнів мають завантажити та використовувати «КУРС: Школу» та окрему 

програму «КУРС: Сайт для ПТНЗ та ВНЗ» не нижче версії 49 R1. Звичайний «КУРС: Сайт» ЗПТО 

та ЗВО завантажувати не потрібно. 
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2. Перевірка навчального періоду 

Після перевірки версій переконайтесь, що в програмі «КУРС: Школа» обраний актуальний 

навчальний період. Зробити це можна обравши в меню пункт «Списки» - «Навчальний період». 

 
Актуальний навчальний період повинен бути за 2018-2019 р. та відмічений у списку зеленою 

галочкою. 

 
 

 

3. Перевірка реквізитів закладу 

Переконавшись, що версії програми та навчальний період правильні, ОБОВ’ЯЗКОВО перевірте 

реквізити свого закладу. Для цього оберіть в меню пункт «Сервіс» - «Первинні налаштування». 

 
В розділі «Основні» переконайтесь, чи правильно заповнені пункти: «Тип навчального закладу», 

«Мова навчання». 

 
В розділі «Реквізити» перевірте, чи правильно заповнені поля «Код ЄДРПОУ», коротка, повна назва 

закладу та адреса.  

 
 



 

 

4. Заповнення електронної форми вибору 

 

УВАГА! Передати форму можна лише один раз. Якщо Ви захочете внести зміни до форми, 

потрібно буде написати офіційного листа на адресу відповідального за вибір в ІМЗО: 

andriy.pankov@imzo.gov.ua Контактні телефони відповідального: (044) 248-21-61, 

+380639933366, (044) 248-30-60. 

 

Для початку заповнення електронної форми вибору оберіть в головному меню «КУРС: Школи» 

модуль «Створення заявки на підручники». Після відкриття модулю автоматично відкриється «КУРС: 

Сайт» (має бути попередньо встановлений та оновлений до останньої версії) і проведе завантаження 

до бази списку підручників. 

 
Після відкриття модулю потрібно заповнити розділ «Відомості про НЗ», натиснувши кнопку 

«Заповнити» (навіть якщо поля не порожні, обов’язково натискаємо).  

 
Оберіть закладку з потрібним класом для заповнення електронної форми вибору. Відобразиться 

список підручників. 

 
 

Вкажіть дату та номер протоколу пед. ради. 
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Далі двічі натисніть лівою кнопкою миші на полі у списку, аби вказати кількість примірників, які 

потрібні навчальному закладу. Також можна обрати пункт у списку одним натисканням і натиснути 

кнопку «Змінити» в меню модулю. 

 
 

Оберіть потрібну кількість примірників у вікні і натисніть «Зберегти».  

 
Вказана кількіть примірників відобразиться у списку. 

 
Завершіть формування замовлення. Переглянути друковану форму замовлення можна за допомогою 

кнопки «Перегляд». За допомогою кнопки «Друк» можна роздрукувати форму. 

 
 

 

5. Передача форми на портал «ІСУО» 

Для відправки електронної форми, натисніть кнопку «Відправити».  

 
Відкриється вікно накладання електронного цифрового підпису. 



 

 

 
Вкажіть шлях до файлу особистого ключа, а також пароль до нього. 

 

Увага! Електронний цифровий підпис для відправки замовлення можна отримати в фіскальній 

службі (податковій), або ж в АКБ «Приватбанк».  

 

 
Натисніть кнопку «Зчитати ключ» для відображення відомостей про підписувача. 

 
Натисніть кнопку «Підписати файл», щоб накласти підпис на файл форми. По завершенню 

підписування Ви отримаєте відповідне повідомлення. 



 

 

 
Натисніть кнопку «Відправити файл» для відправки форми на портал ІСУО для опрацювання її на 

районному і обласному рівнях. По завершенню цього процесу Ви отримаєте відповідне 

повідомлення. 

 
Якщо навчальний заклад не має змоги вчасно отримати електронний цифровий підпис для подання 

електронної форми вибору, поставте відмітку  в пункті пункт «У мене немає можливості отримати 

ключ ЕЦП, але я уповноважена особа від імені закладу освіти і несу повну відповідальність за 

достовірність відомостей». Після цього введіть ПІБ відповідального і натисніть кнопку «Відправити». 

Електронна форма вибору буде передана без ЕЦП. 

 
Перевірити завантаження форми можна на порталі ISUO.ORG. На сторінці закладу заповниться 

відповідний рядок про передачу електронних форм. Ця інформація доступна без логіну і паролю. 



 

 

 
  

 

Якщо в ході роботи у Вас виникнуть питання, звертайтесь до відділу технічної підтримки 

Тел: 044-247-07-88, 057-777-02-77, 093-764-57-88, 097-67-87-650, 050-203-44-65, 050-401-82-99 

e-mail: info@ekyrs.org 


