
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА

«ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ»

вул. Митрополита Василя Липківського, 36, м. Київ, 03035, тел./факс: (044) 248-25-13

___________________ № ________________

На № _____________  від ________________

Видавництву

«Навчальна книга-Богдан»

Про надання грифа «Схвалено для

використання в освітньому процесі»

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»

інформує, що рішенням експертної комісії з дошкільної педагогіки та

психології від 28 жовтня 2022 року (протокол № 6) навчальному посібнику

«Абетка дошколярика» (авт. Рожнів В. М.) надано гриф «Схвалено для

використання в освітньому процесі», який зареєстрований у Каталозі надання

грифів навчальній літературі та навчальним програмам за № 1.0021-2022.

Під час видання навчального посібника на титульній сторінці або на

обкладинці зазначається вид грифа, а дата надання грифа, номер протоколу

засідання експертної комісії та порядковий номер у Каталозі вказуються на

звороті титульної сторінки.

Додаток: витяг з протоколу № 6 засідання експертної комісії з дошкільної

педагогіки та психології від 28 жовтня 2022 року на 1 арк.

Директор Євген БАЖЕНКОВ

Світлана Чередніченко, 248-17-50

2B6C7DF9A3891DA1040000005713BB00856D5D03

БАЖЕНКОВ ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ 15.11.2022 15:16

21/10-46 від 15.11.2022

ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти"





МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА

«ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ»

вул. Митрополита Василя Липківського, 36, м. Київ, 03035, тел./факс: (044) 248-25-13

___________________ № ________________

На № _____________  від ________________

ТОВ «Видавництво ,,Навчальна 

книга – Богдан”»

Про надання грифа «Схвалено для

використання в освітньому процесі»

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» інформує, що

рішенням експертної комісії з педагогіки та методики початкової освіти від

16 листопада 2022 року (протокол № 5) навчальному посібнику «Українська мова.

Післябукварний період. 1 клас» (авт. Будна Н. О., Чорненька І. М.) надано гриф

«Схвалено для використання в освітньому процесі», який зареєстрований у Каталозі

надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам за № 2.0121-2022.

Під час видання об’єкта грифування на титульній сторінці або на обкладинці

зазначається вид грифа, а дата надання грифа, номер протоколу засідання експертної

комісії та порядковий номер у Каталозі вказуються на звороті титульної сторінки.

Додаток: витяг із протоколу № 5 засідання експертної комісії з педагогіки та

методики початкової освіти від 16 листопада 2022 року на 1 арк.

Директор        Євген БАЖЕНКОВ

Жембровська, (044) 248-17-50

2B6C7DF9A3891DA1040000005713BB00856D5D03

БАЖЕНКОВ ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ 29.11.2022 14:09

21/10-98 від 29.11.2022

ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти"





МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА

«ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ»

вул. Митрополита Василя Липківського, 36, м. Київ, 03035, тел./факс: (044) 248-25-13

___________________ № ________________

На № _____________  від ________________

ТОВ «Видавництво ,,Навчальна 

книга – Богдан”»

Про надання грифа «Схвалено для

використання в освітньому процесі»

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» інформує, що

рішенням експертної комісії з педагогіки та методики початкової освіти від

16 листопада 2022 року (протокол № 5) навчальному посібнику «Українська мова.

Зошит для письма та розвитку мовлення у післябукварний період. 1 клас»

(авт. Будна Н. О., Чорненька І. М.) надано гриф «Схвалено для використання в

освітньому процесі», який зареєстрований у Каталозі надання грифів навчальній

літературі та навчальним програмам за № 2.0122-2022.

Під час видання об’єкта грифування на титульній сторінці або на обкладинці

зазначається вид грифа, а дата надання грифа, номер протоколу засідання експертної

комісії та порядковий номер у Каталозі вказуються на звороті титульної сторінки.

Додаток: витяг із протоколу № 5 засідання експертної комісії з педагогіки та

методики початкової освіти від 16 листопада 2022 року на 1 арк.

Директор        Євген БАЖЕНКОВ

Жембровська, (044) 248-17-50

2B6C7DF9A3891DA1040000005713BB00856D5D03

БАЖЕНКОВ ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ 29.11.2022 14:10

21/10-99 від 29.11.2022

ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти"











МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖ АВН А НАУКО ВА У С ТА Н О ВА  
«ІНСТИТУТ М О ДЕРН ІЗАЦ ІЇ ЗМ ІСТУ О СВІТИ»

пул. Митрополита Василя Липківського, 36, м. Київ, 03035, тел./факс: (044) 248-25-14

Інститут модернізації змісту освіти повідомляє, що комісія з педагогіки 
та методики початкового навчання Науково-методичної ради з питань освіти 
Міністерства освіти і науки України розглянула матеріали науково-методичної 
експертизи рукопису навчального посібника «Альбом з дизайну і технологій. 
1 клас» (авт. Хорунжий В. І.) і надала позитивну оцінку з висновком 
«Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах» 
(протокол № 9 від 20 серпня 2019 р.).

При виданні навчальної літератури на звороті титульної сторінки 
зазначається дата і номер листа Інституту модернізації змісту освіти.

Контрольні примірники просимо надіслати на адресу: Інститут
модернізації змісту освіти, відділ наукового та навчально-методичного 
забезпечення змісту дошкільної та початкової освіти в Новій українській 
школі, вул. Митрополита Василя Липківського, 36, к. 301, м. Київ, 03035.

і 3 01 іо/у № XI
На № від

Директору 
ТОВ «Видавництво 
«Навчальна книга - Богдан» 
Будному Б. Є.

В. о. директора Ю. І. Завалевський

Древаль Г. Ф. 
2 4 8 - і 7-50





М ІН ІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Д Е РЖ А В Н А  Н А У КО ВА  У С ТА Н О В А  
«ІН С Т И Т У Т  М О Д Е Р Н ІЗА Ц ІЇ ЗМ ІС Т У  О С В ІТ И »

вул. М итрополита Василя Лниківського, 36, м. Київ, 03035, тел./факс: (044) 248-25-14

Директору видавництва 
«Навчальна книга - Богдан» 
Будному Б. Є.

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» повідомляє, що комісія 
дисциплін художньо-естетичного циклу Науково-методичної ради з питань 
освіти Міністерства освіти і науки України розглянула матеріали науково- 
методичної експертизи рукопису «Мистецтво: альбом. 1 клас»
(авт. Лавринець А. П.) до підручника «Мистецтво. 1 клас» 
(авт. Калініченко О. В., Аристова Л. С.) і надала позитивну оцінку з 
висновком «Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних 
закладах» (протокол №2 від 19 червня 2019 року).

При виданні навчальної літератури на звороті титульної сторінки 
зазначається дата і номер листа Інституту модернізації змісту освіти.

Контрольні примірники просимо надіслати на адресу: Інститут
модернізації змісту освіти,відділ наукового та навчально-методичного 
забезпечення змісту дошкільної та початкової освіти в Новій українській 
школі, вул. Митрополита Василя Липківського, 36, к. 301, м. Київ, 03035.

В. о. директора

Гайдамака О. В., 248-17-50



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА 
«ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ»

вул. Мит£Ополита Василя Липківського, 36, м._Киїі^03035, тел./факс: (044) 248-25-14

і£_М_Щ£

Директору видавництва 
«Навчальна книга - Богдан» 
Будному Б. Є.

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» повідомляє, що комісія 
дисциплін художньо-естетичного циклу Науково-методичної ради з питань 
освіти Міністерства освіти і науки України розглянула матеріали науково- 
методичної експертизи рукопису «Образотворче мистецтво: альбом. 1 клас» 
(авт. Грицина М.С.) і надала позитивну оцінку з висновком «Схвалено для 
використання у загальноосвітніх навчальних закладах» (протокол №2
від 19 червня 2019 року).

При виданні навчальної літератури на звороті титульної сторінки 
зазначається дата і номер листа Інституту модернізації змісту освіти.

Контрольні примірники просимо надіслати на адресу: Інститут
модернізації змісту освіти, відділ наукового та навчально-методичного 
забезпечення змісту дошкільної та початкової освіти в Новій українській 
школі, вул. Митрополита Василя Липківського, 36, к. 301, м. Київ, 03035.

В. о. директора

Гайдамака О. В., 248-17-50



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА 
«ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ»

вул. Митрополита Василя Л и і і к і в с ь к о г о ,  36, м. Київ, 03035, тел./факсПМЛ_248і25-1Л

і £  0¥ .  Ш І  № М - г ім - Г -  Ш .

Директору видавництва 
«Навчальна книга - Богдан» 
Будному Б. Є.

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» повідомляє, що комісія 
дисциплін художньо-естетичного циклу Науково-методичної ради з питань 
освіти Міністерства освіти і науки України розглянула матеріали науково- 
методичної експертизи рукопису «Мистецтво: альбом. 1 клас
(авт. Лавринець А. П.) до підручника «Мистецтво. 1 клас» (авт. Рубля Т.Є., 
Мед І.Л., Щеглова Т.Л.) і надала позитивну оцінку з висновком «Схвалено 
для використання у загальноосвітніх навчальних закладах» (протокол №2 від 
19 червня 2019 року).

При виданні навчальної літератури на звороті титульної сторінки 
зазначається дата і номер листа Інституту модернізації змісту освіти.

Контрольні примірники просимо надіслати на адресу: Інститут
модернізації змісту освіти, відділ наукового та навчально-методичного 
забезпечення змісту дошкільної та початкової освіти в Новій українській 
школі, вул. Митрополита Василя Липківського, 36, к. 301, м. Київ, 03035.

. І. ЗавалевськийВ. о. директора

Гайдамака О. В., 248-17-50


























































