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Інструкція з обліку шкільних підручників:  
запитання, відповіді, коментарі

Наприкінці минулого року Міністерство освіти і науки Укра-
їни своїм наказом від 02 грудня 2013 р. № 1686 затвердило Ін-
струкцію про порядок комплектування та обліку підручників 
і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, 
професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних 
закладів І–ІІ рівнів акредитації (далі — Інструкція). Затвердженню 
Інструкції передувало громадське обговорення. Варто зазначити, 
що багато слушних пропозицій до проекту документа було внесено, 
у тому числі, і читачами «Шкільного бібліотечно-інформаційного 
центру». Проте ці пропозиції не були враховані авторами нової 
редакції Інструкції.

Така ситуація викликала шквал листів і звернень до редакції 
нашого журналу від шкільних бібліотекарів і методистів із бібліо-
течних фондів щодо узгодження спірних питань застосування 
цього документа.

Реагуючи на запитання читачів, ми звернулася до підрозділу 
Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України 
(далі — Інститут), фахівці якого розробляли Інструкцію, і попро-
сили надати відповідні роз’яснення. Сподіваємося, що читачам 
стануть у пригоді й коментарі редакції, оскільки, на нашу думку, 
ряд запитань прокоментовано не в повному обсязі.

Запитання Роз’яснення Інституту

Як зазначено в п. 2 Інструкції, «безпосередню 
роботу з комплектування та обліку підручни-
ків і навчальних посібників здійснює бібліоте-
кар навчального закладу, а в разі його від-
сутності — інша особа, визначена керівником 
навчального закладу». Хто виконує цю роботу 
в тих ЗНЗ, у яких штатним розписом передба-
чена посада завідувача бібліотеки?

У навчальних закладах, де штатним розписом 
передбачена посада завідувача бібліотеки, роботу 
з комплектування та обліку підручників і на-
вчальних посібників здійснює бібліотекар навчаль-
ного закладу, який, згідно з функціональними 
обов’язками, відповідає за роботу з підручниками 
та навчальними посібниками.

Коментар редакції
Роботу з комплектування та обліку підручників і навчальних посібників у навчальному 
закладі здійснює особа, на яку, згідно з функціональними обов’язками, покладено відпо-
відальність за роботу з підручниками та навчальними посібниками: завідувач бібліоте-
ки / бібліотекар або інший працівник школи (для ЗНЗ, у яких штатним розписом посада 
бібліотечного працівника не передбачена). За цю роботу, згідно з п. 58 Інструкції про 
порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністер-
ства освіти України від 15 квітня 1993 р. № 102, установлена доплата.

Див. додаток 1Див. додатки 1–2
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1 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвер-
джене наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 р. № 88 і зареєстрова-
не в Міністерстві юстиції України 05 червня 1995 р. за № 168/704.

2 Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22 травня 
2003 р. № 851-IV.

Запитання Роз’яснення Інституту

Інструкція передбачає оновлення облікових 
форм, зокрема Книги сумарного обліку підруч-
ників і навчальних посібників бібліо течного 
фонду. Чи передбачено центра лізоване за-
безпечення навчальних закладів докумен-
тацією з обліку бібліотечних фондів? Якщо 
ні, то де можна придбати цю документацію?

Централізоване забезпечення навчальних закладів 
документацією з обліку підручників і навчальних 
посібників у бібліотечних фондах не передбачено.

Чи мають право бібліотеки вести документа-
цію з обліку бібліотечних фондів шкільних 
підручників в електронному варіанті?

Бібліотекарі обов’язково мають вести облік у папе-
ровому варіанті.

Коментар редакції
Електронне документування фінансово-господарської діяльності передбачено чинним 
законодавством. Порядок створення, прийняття та відображення підприємствами в бух-
галтерському обліку, а також зберігання первинних документів установлено Положенням 
про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку1. Згідно з п. 3.1 цього 
положення, «носії спеціального  формату (паперові, електронні) у вигляді відомостей, ор-
дерів, книг, журналів, машинограм тощо, призначені для хронологічного, систематичного 
або комбінованого нагромадження, групування та узагальнення інформації з первинних 
документів, що прийняті до обліку», належать до облікових регістрів. «Підприємства 
й установи, що складають облікові регістри на електронних носіях, зобов’язані забезпечи-
ти технічні засоби для їх відтворення в зручному для читання вигляді» (п. 3.3). Водночас 
у положенні зазначено, що електронні документи мають створюватися з дотриманням 
вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг2 (п. 2.12.).

Чому документи з обліку бібліотечних фондів 
шкільних підручників не входять до Переліку 
типових документів, що обов’язково ство-
рюються під час діяльності загальноосвітніх 
навчальних закладів, передбаченого Типовою 
інструкцією з діловодства у загальноосвітніх 
навчальних закладах усіх типів і форм власнос-
ті, затвердженою наказом Міністерства освіти 
і науки України від 28 серпня 2013 р. № 1239?

Документи з обліку бібліотечних фондів підруч-
ників для загальноосвітніх навчальних закладів 
не увійшли до Переліку типових документів, 
що обов’язково створюються під час діяльності за-
гальноосвітніх навчальних закладів, передбаченого 
Типовою інструкцією з діловодства у загальноосвіт-
ніх навчальних закладах усіх типів і форм власності, 
затвердженою наказом Міністерства освіти і науки 
України від 28 серпня 2013 р. № 1239, тому що на час 
затвердження вищезазначеного наказу не була за-
вершена робота з узгодження Інструкції.

Коментар редакції
Як відомо, до набуття чинності Інструкції, облік бібліотечних фондів шкільних підручни-
ків загальноосвітніх навчальних закладів провадився в облікових формах, передбачених 
Інструкцією про порядок доставки, комплектування та обліку навчальної літератури, за-
твердженої наказом Міністерства освіти України від 15 червня 1995 р. № 119-21. Це свід-
чить про те, що обов’язкова документація шкільної бібліотеки, у т. ч. і з обліку бібліотеч-
них фондів, не була внесена до Переліку типових документів, що обов’язково створюються 
під час діяльності загальноосвітніх навчальних закладів, передбаченого Типовою інструк-
цією з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах, ні раніше, ні тепер.

У п. 7 Інструкції вказано, що «на титульному 
аркуші примірника підручника… ставиться 
штемпель із зазначенням навчального закладу». 
Зазвичай бібліотеки проставляли штемпель 
бібліотеки навчального закладу. Чи означає 
це, що потрібно проставляти два штемпелі?

На титульному аркуші примірника підручника 
або навчального посібника достатньо проставити 
штемпель бібліотеки навчального закладу, оскіль-
ки на ньому є назва навчального закладу.

Коментар редакції
У разі, якщо в навчальному закладі відсутня бібліотека, на титульному аркуші підручника 
проставляється штамп цього навчального закладу.
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3 Наказ Міністерства освіти і науки України «Про проведення апробації україномовних 
електронних засобів навчального призначення у загальноосвітніх, професійно-технічних, 
вищих навчальних закладах та інститутах післядипломної педагогічної освіти у 2009/2010 
навчальному році» від 02 березня 2010 р. № 166.

4 Лист Міністерства освіти і науки України «Про перелік навчально-наочних посібників, 
електронних засобів навчального і загального призначення та ін., рекомендованих для 
використання у 2010/2011 навчальному році» від 11 січня 2011 р. № 1/9-11.

5 Типове положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затверджене поста-
новою Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 р. № 59.

Запитання Роз’яснення Інституту

Як обліковуються книжки серії «Шкіль-
на бібліотека»?

Книжки серії «Шкільна бібліотека» належать 
до навчальних посібників, тому обліковувати 
їх слід відповідно до Інструкції, як і інші підручни-
ки та навчальні посібники.

Коментар редакції
Ураховуючи, що книжки серії «Шкільна бібліотека» надходять до бібліотек у невеликій 
кількості, термін їх використання не обмежується 5-ма роками. Облік таких видань до-
цільно провадити за правилами обліку документів основного бібліотечного фонду, від-
повідно до вимог Інструкції з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах, 
присвоєнням інвентарного номера.

Запитання Роз’яснення Інституту

Наразі шкільні бібліотеки мають у своїх фон-
дах педагогічні програмні засоби навчального 
призначення, електронні підручники. Який 
порядок обліку таких видань?

Інструкція стосується обліку підручників та на-
вчальних посібників, що видаються за держав-
ні кошти.

Коментар редакції
Педагогічні програмні засоби навчального призначення, видані за кошти державного 
бюджету, апробовані3 та рекомендовані до використання в навчальному процесі ЗНЗ4, 
підлягають бібліотечному обліку. Порядок обліку аудіовізуальних документів і електрон-
них видань визначено в п. 6 Інструкції з обліку документів, що знаходяться в бібліотеч-
них фондах. Для індивідуального обліку аудіовізуальних документів і електронних видань 
заводиться окрема Інвентарна книга (аудіовізуальні документи та електронні видання). 
З метою недопущення повтору інвентарних номерів, присвоєних книжкам та аудіовізу-
альним документам і електронним виданням, після  запису інвентарного номера ауді-
овізуального документа чи електронного видання через косу риску має бути написана 
літера «А» (інв. номер / А). Сумарний облік аудіовізуальних документів і електронних 
видань здійснюється в Книзі сумарного обліку бібліотечного фонду.

У п. 10 Інструкції зазначено, що «бібліо текар 
щороку станом на 01 січня здійснює звірку 
руху підручників на підставі акта та Книги 
сумарного обліку». Традиційно таку звірку 
здійснює бухгалтер, про що засвідчує сво-
їм підписом у Книзі сумарного обліку. По-
ясніть механізм звірки, передбаченої но-
вою Інструкцією.

Для більшої точності проведення звірки та запо-
бігання допущенню помилок бібліотекар зіставляє 
акти на списання з записами у Книзі сумарно-
го обліку.

Коментар редакції
Бухгалтерська служба навчального закладу (централізована бухгалтерія органу управлін-
ня освітою), що діє на підставі Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної 
установи5, покликана здійснювати контроль за наявністю та рухом майна, використан-
ням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів, веденням бухгалтерсько-
го обліку, складенням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням національних 
положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших 
нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку бухгалтерськими 
службами бюджетних установ, які підпорядковані бюджетній установі. З цього випливає, 
що звірку даних бухгалтерського обліку бібліотечних фондів із записами Книги сумарно-
го обліку здійснює бухгалтер, засвідчуючи відповідне своїм підписом.
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6 Порядок списання об’єктів державної власності, затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України від 08 листопада 2007 р. № 1314 (зі змінами та доповненнями (пункт 
9)), і Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ, 
затверджене наказом Міністерства фінансів України від 26 червня 2013 р. № 611, зареє-
строване в Міністерстві юстиції України 18 липня 2013 р. за № 1214/23746.

7 Детальніше порядок списання підручників, які загубили читачі, описано у статті: Попе-
речна, Л. Учень загубив підручник. Як компенсувати втрату? / Лідія Поперечна, Олена 
Морєва // Шк. бібл.-інформ. центр. — 2013. — № 6. — С. 8–17.

Запитання Роз’яснення Інституту

Що робити, якщо школа не придбала сумарну 
книгу нового зразка?

Якщо школа не придбала сумарну книгу ново-
го зразка, рекомендуємо скористатись досвідом 
роботи Полтавської області, зокрема створити нові 
«шапки» таблиць, роздрукувати, вирізати та вкле-
їти їх до старого зразка Книги сумарного обліку 
підручників. Ширина та висота вклейки до старого 
зразка Книги сумарного обліку підручників мають 
збігтися з шириною позицій по горизонталі та ви-
сотою «шапки».

Коментар редакції
У разі відсутності друкованих форм для документування обліку бібліотечних фондів, 
а також коштів на їх придбання, за рішенням керівника навчального закладу та за по-
годженням із бухгалтерською службою в навчальному закладі може бути запроваджено 
електронне документування.

Відповідно до п. 9 Інструкції, списання  
непридатних до використання підручників 
здійснює комісія, до складу якої входять 
бібліотекар, заступник керівника навчального 
закладу, педагогічні працівники. Чи має бути 
членом комісії, що здійснює списання шкіль-
них підручників, бухгалтер?

Не прокоментовано.

Коментар редакції
Списання майна, що перебуває в підпорядкуванні бюджетної установи, має здійснюва-
ти спеціальна комісія, яка створюється в закладі відповідно до п. 9 Порядку списання 
об’єктів державної власності № 13146. Комісія проводить в установленому законодав-
ством порядку інвентаризацію майна, пропонованого до списання, визначає конкретні 
причини його списання, можливості подальшого використання та складає акти на спи-
сання за встановленою типовою формою. Згідно з п. 7.4 зазначеного документа, до скла-
ду такої комісії має входити бухгалтер.

У пп. 13–14 Інструкції прописано поря-
док оформлення заміни втрачених / зі-
псованих видань. Поясніть порядок оці-
нювання видань, прийнятих на заміну 
втрачених / пошкоджених?

У п. 12 Інструкції чітко зазначено: «Якщо під-
ручник або навчальний посібник загублений 
чи зіпсований, до бібліотеки повертається такий 
самий підручник або навчальний посібник». У ви-
няткових випадках (відсутня можливість придбати 
такий самий підручник або навчальний посібник) 
бібліотекар визначає рівноцінність заміни, напри-
клад підручник з іншого предмета.

Коментар редакції
Аналіз рівноцінності заміни втрачених видань, обстеження пошкоджених видань, що під-
лягають вилученню, їх оцінку та переоцінку здійснює комісія, створена в навчальному 
закладі для проведення списання матеріальних цінностей. Це має бути засвідчено про-
токолом і укладенням актів про списання документів із бібліотечних фондів. Протокол 
засідання Комісії, акти на списання / приймання затверджує керівник закладу. У випадку 
втрати документа його заміну на аналогічний здійснюють шляхом списання докумен-
та за балансовою вартістю, а оприбуткування — за первісною вартістю. Оцінювання ви-
дань, прийнятих на заміну втрачених, без фіскальних чеків здійснює комісія з урахуван-
ням ринкової ціни на подібні видання на час проведення процедури оцінювання.7
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Як ведеться облік документів тимчасово-
го зберігання?

Облік документів тимчасового зберігання, а саме: 
календарів, програм тощо, ведеться відповідно 
до Інструкції з обліку документів, що знаходяться 
в бібліотечних фондах, затвердженої наказом Мі-
ністерства культури і туризму України від 03 квіт-
ня 2007 р. № 22, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 23 травня 2007 р. за № 530/1379, 
та інших нормативних документів.

Коментар редакції
Навчально-наочні видання (настінні карти, таблиці, плакати і т. ін.) належать до аркуше-
вих видань, а відтак їх облік здійснюється згідно з вимогами п. 5 Інструкції з обліку до-
кументів, що знаходяться в бібліотечних фондах. Відомості про аркушеві видання мають 
бути занесені до Книги сумарного обліку бібліотечного фонду (без зазначення ціни). 
Груповий облік таких видань здійснюється в Картці обліку аркушевих видань.

Чи ведеться облік підручників і навчальних 
посібників індивідуальним способом?

Після вивчення всіх пропозицій, що надходили, 
досвіду роботи окремих шкільних бібліотек зникла 
необхідність у обліку підручників і навчальних по-
сібників індивідуальним способом.

Коментар редакції
Як відомо, в окремих регіонах поряд із сумарним і груповим способами запроваджено 
й індивідуальний облік шкільних підручників. Це не суперечить Інструкції, якщо відпо-
відне рішення ухвалено керівником навчального закладу, а в разі запровадження такого 
виду обліку в усіх закладах регіону — керівником органу управління освітою відповід-
ного рівня.

Відповідно до п. 11, «списані згідно з актом 
підручники і навчальні посібники здаються 
у макулатуру для фонду офсетного паперу, 
створеного відповідно до розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 02 лютого 
2011 року № 82-р ”Деякі питання створення 
офсетного паперу”».
Поясніть порядок реалізації зазначеної норми.

Роз’яснення щодо механізму реалізації зазначеної 
норми будуть надіслані додатково.
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