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В.о. ректора Донецького ОІППО  
Бурцевій Ю. О. 

 
Шановна Юліє Олександрівно! 

Дозвольте висловити Вам вдячність педагогічній спільноті регіону за підтримку 
видавництва у прагненні до високої якості освіти, до успішного запровадження освітніх 
інновацій. 

Запевняємо, що позитивна оцінка доробку «Ранку» на другому етапі конкурсу 
підручників для початкової школи, який щойно завершився, спонукає нас докласти ще 
більше зусиль для створення передумов високої ефективності праці вчителів. 

Зараз, коли розпочався другий етап конкурсу, і з 22 лютого до 17 березня 2021 року 
триває відбір педагогами ЗЗСО нових підручників для 8 класу та підручників для 8 класу, 
які пропонується обрати для повторного видання, видавництво «Ранок» не тільки 
підготувало та винесло на суд учителів 23 сучасних підручника, які мають гриф 
«Рекомендовано МОНУ» (ознайомитись з ними можна в Додатку 1), а й розробило цілу 
низку заходів, які допоможуть учителям у їх важливій нелегкій праці, незалежно від того, 
за якими підручниками вони навчають та які підручники оберуть на наступні п’ять років. 
Адже ми завжди намагались і намагаємось покращити як освіту України в цілому, так і 
роботу кожного окремого вчителя, максимально полегшивши його працю.  

Один із фрагментів розробленої системи заходів — серія вебінарів за участю 
авторських колективів, учителів-методистів, науковців, експертів-аналітиків — усіх, хто 
так чи інакше причетний до створення сучасних підручників. 
         Ми пропонуємо педагогам поринути на місяць у цікаві майстер-класи з інформатики, 
історії, української філології, долучитися до актуальних тем, отримати практичні поради, 
які, без сумніву, стануть у пригоді кожному вчителю. На слухачів чекають автори 
підручників та відомі фахівці, які зроблять ці зустрічі не тільки корисними, але й цікавими. 

Детальніше за посиланням: https://i-ranok.com/interaktiv_vesna 
Просимо ознайомити з цією інформацією колективи закладів освіти та методичні 

структури на місцях. 
Бажаємо творчих успіхів, процвітання і сподіваємося на подальший позитивний 

розвиток наших відносин. 
 

 
З незмінною повагою — 
директор видавництва «Ранок»                                        Круглов В. В. 

 


