
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА

«ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ»

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

___________________ № ________________

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 експертних комісії з української мови від 10 листопада

2022 року (протокол № 5), літератури (української та зарубіжної)

від 11 листопада 2022 року (протокол № 8) навчальному посібнику «Українська

мова та література. Тести у форматі ЗНО» (авт. Тарас Ткачук, Анастасія Онатій)

надано гриф «Схвалено для використання в освітньому процесі», який

зареєстрований у Каталозі надання грифів навчальній літературі та навчальним

програмам за № 4.0069-2022.

Під час видання навчального посібника на титульній сторінці або на

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

засідання експертних комісій та порядковий номер у Каталозі вказується на

звороті титульної сторінки.

Директор    Євген БАЖЕНКОВ

Алла ПОЛТОРАЦЬКА, 068 044 16 42

2B6C7DF9A3891DA1040000005713BB00856D5D03
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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 інформатики від 17 листопада 2021 року (протокол 
№ 13) та рішенням експертної комісії з проведення антидискримінаційної 
експертизи від 19 листопада 2021 року (протокол № 5) «Інформатика» підручник 
для 9 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Казанцева О. П., Стеценко І. В.) 
надано гриф «Схвалено для використання в освітньому процесі», який 
зареєстрований у Каталозі надання грифів навчальній літературі та навчальним 
програмам за № 3.0532-2021.

Під час видання підручника на титульній сторінці або на обкладинці 
зазначається вид грифа, а дата надання грифа, номери протоколів засідань 
експертних комісій та порядковий номер у Каталозі вказуються на звороті титульної 
сторінки.

Директор Євген БАЖЕНКОВ

Ніна Лосина 
248 21 61


















