
 

Управління школою; Завучу. Усе для роботи; Виховна робота в школі; Класному керівнику. Усе для 
роботи; Педагогічна майстерня; Шкільний бібліотекар; Вивчаємо українську мову та літературу; 
Зарубіжна література; Русский язык и литература в школах Украины; Англійська мова та література; 
Англійська мова в початковій школі; Німецька мова в школі; Математика в школах України; Математика 
в школах України. Позакласна робота; Інформатика в школі; Фізика в школах України; Історія та 
правознавство; Географія; Економіка; Біологія; Хімія; Початкове навчання та виховання; Вихователю ГПД. 
Усе для роботи; Дошкільний навчальний заклад; Фізичне виховання в школах України; Мистецтво в 
школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура); Трудове навчання в школі; Шкільному 
психологу. Усе для роботи; Логопед; Основи здоров'я; Позашкільна освіта; Біологія для допитливих; 
Фізика для допитливих; Історія для допитливих; Географія для допитливих; Я вивчаю українську!; 
TEENGLISH; Хімія для допитливих; JustTEEN; Растем вместе; Зростаємо разом; ЧИЖ. Чрезвычайно 
Интересный Журнал; ЧІЗ. Чудові Інтелектуальні Забавки. 
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 № 268 від 16.02.2015 р. 
 

Ректору  

Запорізького обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

                                      Пашкову В. В. 

 

Вельмишановний Володимире Васильовичу! 

Видавнича група «Основа» — загальновизнаний лідер на ринку педагогічної преси та, 

зокрема, на ринку шкільної та дошкільної методики. Уже понад 12 років ми плідно 

співпрацюємо з органами управління освітою і закладами освіти всіх рівнів. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2014 р. № 1461 

«Про проведення конкурсного відбору оригінал-макетів підручників для учнів 4-х та 7-х 

класів загальноосвітніх навчальних закладів», Видавнича група «Основа» бере участь у 

вказаному відборі з оригінал-макетами підручників для учнів 7-х класів з української та 

російської мов та підручником з англійської мови для учнів 4-х класів. 

Для інформаційної підтримки названих підручників Видавнича група «Основа» 

проводить безкоштовні заходи з їх авторами: вебінари, круглі столи та майстер-класи. Після 

закінчення конкурсного відбору буде налаштовано гарячу лінію зв’язку з авторами. 

Запрошуємо педагогічних працівників ввіреного Вам інституту та слухачів курсів 

підвищення кваліфікації з української, російської та англійської мов узяти участь у 

вебінарах, які відбудуться 25, 26 і 27 лютого о 15.00 (теми вебінарів та умови реєстрації 

подано у додатку).  

Просимо інформувати педагогів Запорізької області названих категорій про зазначені 

заходи. 

Упевнені, що «Основа» є для Вас відповідальним партнером, відкритим для 

продуктивної співпраці. Сподіваємося, що підручники саме наших авторів Ви 

рекомендуватимете учителям для використання в навчально-виховному процесі.  

 

 

З повагою,  

директор Видавничої групи «Основа»                                       І. І. Гришина 


