


























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 № _______________ в ід ____________ _____

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

Щодо 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 9 квітня 2021 року (протокол № 3) посібнику «Літературне читання.
Робочий зошит. 2 частина» для 3 класу закладів загальної середньої освіти (авт.
Будна Н. О.) (до підручника авт. Савченко О. Я.) надано гриф «Схвалено для
використання в освітньому процесі», який зареєстрований у Каталозі надання
грифів навчальній літературі та навчальним програмам за№ 2.0103-2021.

Під час видання посібника на звороті титульного аркуша розміщуються
написи: «Схвалено для використання в освітньому процесі» (Рішення
Експертної комісії з педагогіки та методики початкової освіти від 9 квітня 
2021 року (протокол № 3).

З повагою 
директор

Галина ДРЕВАЛЬ, 248-17-50



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

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

Щодо 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 9 квітня 2021 року (протокол № 3) посібнику «Літературне читання.
Робочий зошит. 2 частина» для 3 класу закладів загальної середньої освіти
(авт. Будна Н. О.) (до підручника авт. Вашуленко О. В) надано гриф «Схвалено
для використання в освітньому процесі», який зареєстрований у Каталозі
надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам 
за №2.0102-2021.

Під час видання посібника на звороті титульного аркуша розміщуються 
написи: «Схвалено для використання в освітньому процесі» (Рішення 
Експертної комісії з педагогіки та методики початкової освіти від 9 квітня 
2021 року (протокол № 3).

З повагою

директ0р ^ г і, Євген БАЖЕНКОВ

Галина ДРЕВАЛЬ, 248-17-50

















МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Д Е Р Ж А В Н А  Н А У К О В А  У С Т А Н О В А  
« І Н С Т И Т У Т  М О Д Е Р Н І З А Ц І Ї  З М І С Т У  О С В І Т И »

вул. М итрополії іа Васп.іи Л іш кіїїського , 36, м. Київ, 03035, тел./факс: (044) 248-25-14

На №
!Т-Ш

віл

Директорові  
ГОВ «Видавництво 
«Навчальна книга -  Богдан» 
Будному Б. Є.

ДН У  «Інститут модернізації  змісту освіти» повідомляє,  що комісія з 
дисциплін художньо-естетичного циклу Науково-методичної  ради 
Міністерства освіти і науки України розглянула матеріали науково-методичної 
експертизи рукопису робочого зошита «М узичне мистецтво. З клас» 
(авт. Островський В. М.) і надала позитивну оцінку з висновком «Схвалено 
для використання у загальноосвітніх  навчальних закладах» (протокол №  4 від 
07 жовтня 2020 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 дош кільної  та початкової  освіти в Новій українській 
школі,  вул. М итрополита  Василя Липківського,  36, к. 301, м. Київ, 03035.

В. о. директора Євген БАЖГ.НКОВ

Галина ДРЕВАЛ Ь. 248-17-50





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

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» повідомляє, що комісія з 
педагогіки та методики початкового навчання Науково-методичної ради 
Міністерства освіти і науки України розглянула матеріали науково-методичної 
експертизи рукопису навчального посібника «Математика. Діагностичні 
роботи. З клас» (автор Будна Н.О.) і надала позитивну оцінку з висновком 
«Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах».

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

Контрольні примірники просимо надіслати на адресу: ДНУ «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.

Директорові видавництва 
«Навчальна книга -  Богдан» 
Богдану БУДНОМУ

В. о. директора Євген БАЖЕНКОВ

Світлана ТАРНАВСЬКА
248-17-50



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА  
«ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ»

вул. Митрополита Василя Лнпківського, 36, м. Київ, 03035, тел./факс: рі-И) 248-25-13

'

Н а  ,М>    в ід

Директору 
ТОВ «Видавництво «Навчальна 
книга - Богдан»
Будному В. ('.

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» повідомляє, що комісія 
з педагогіки та методики початкового навчання Науково-методичної рлл-> 
Міністерства освіти і науки України розглянула матеріали науково- 
методичної експертизи рукопису навчального посібника «Я досліджую свп. 
Діагностичні роботи. З клас» (авт. Будна Н. О., І ладюк І . В., Заброцька С. І .. 
Шост Н. Б.) до підручника «Я досліджую світ, л клас» (авг В\дн.;
І ладюк Т,. Заброцька С,, Ш ост Н., Лисобей Л.), і надала п о в і т а н у  остию 
з висновком «Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальній

закладах». . . . .
При виданні навчальної літератури на звороті титульної сторінки

зазначається дата і номер листа Інституту модернізації змісту освіти.
Контрольні примірники просимо Надіслати на адресе: ДВА «Іпеппст

модернізації змісту освіти», відділ наукового та навчально-методичною
забезпечення змісту дошкільної та початкової освіти в Новій украш еь.• •
школі, вул. М итрополита Василя Лнпківського, 36. к. ЗОЇ. м В ніг. ой)

. .• С’вген ВАЖКІ ІКОНВ. о. директора
/ Ж .

Юлія 1'Л Л В А Ц Ь К А  248 17 50

бої У
























