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08.05.2018 № 485                                на № ______ від __________ 
 

  

 Начальникам управлінь (відділів) освіти 

(освіти і науки; освіти, молоді та спорту) 

міських рад, міськвиконкомів, районних 

державних адміністрацій, об’єднаних 

територіальних громад 
 

Про нові підручники для 1 класу  

Нової української школи 

 

 

 

Доводимо до відома зміст листа ТОВ «Видавництво «Ранок» від 02 

травня 2018 № 367/18 «Про нові підручники для 1 класу Нової української 

школи», в якому повідомляється, що редакція пропонує для ознайомлення 

закладам загальної середньої освіти 16 підручників, що беруть участь у 

конкурсному відборі проектів підручників для 1 класу (перелік додається). 

Підручники, які створено творчими групами авторів, до яких увійшли 

провідні науковці у співдружності з учителями-практиками та першими 

тренерами НУШ, отримали схвальні відгуки за результатами апробації 

протягом 2017/2018 навчального року у 1 класах пілотних шкіл 

Всеукраїнського експерименту. 

На виконання п. 13 наказу Міністерства освіти і науки України від 

02.04.2018 р. № 310 видавництво надає електронні версії фрагментів 

підручників для розміщення в Електронній бібліотеці ДНУ «Інститут 

модернізації змісту освіти» lib.imzo.gov.ua та розміщує їх на відповідній 

сторінці свого веб-сайту ranok.com.ua. 

Заклади загальної середньої освіти з 14 по 17 травня 2018 р. мають 

ознайомитися з фрагментами електронних версій оригінал-макетів 

підручників, які беруть участь у II  етапі конкурсного відбору, заповнити 

спеціальну форму вибору електронних версій оригінал-макетів підручників з 

кожної назви і до 17 травня 2018 р. оприлюднити на своєму веб-сайті 

результати вибору та передати їх до органу управління освітою, якому вони 

підпорядковані. 

Розуміючи, що процес вибору підручників за їх фрагментами непростий, 

пропонуємо скористатися ресурсом видавництва «Інтерактивне навчання» 
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interactive.ranok.com.ua/course/group/pdrychniki, на якому крім електронних 

фрагментів підручників також розміщено демоверсії підручників 

з коментарями авторів, записи авторських вебінарів та презентації. 

Підручники видавництва для 1 класу мають безкоштовну для 

завантаження й друку електронну версію та супроводжуватимуться: 

інтернет-підтримкою; навчально-методичним комплектом; методичною 

онлайн-підтримкою у формі вебінарів «Інтерактивної школи творчого 

вчителя». 

Для того щоб 1 вересня 2018 р. вчителі могли розпочати навчання у 1 

класах за новими програмами та підручниками, видавництво обіцяє зробити 

все можливе для своєчасного надходження до регіонів підручників 

видавництва «Ранок», обраних учителями. 

Зважаючи на те, що процедура вибору підручників у 2018 р. 

відрізняється від попередніх, просимо довести цю інформацію до методистів, 

директорів і вчителів закладів загальної середньої освіти.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.в.о. ректора                                                                                С.М.Грицай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Декунова З.В. 

Лавська А.М. 

       33-40-67 

http://interactive.ranok.com.ua/course/group/pdrychniki


Додаток до листа  

ТОВ «Видавництво «Ранок» 

 № 367/18  від 02 травня 2018 р. 
  

Перелік 

підручників ТОВ Видавництво «Ранок» для 1 класу закладів загальної середньої 

освіти 

№ Повна назва підручника Автори Примітки 

1  

«Українська мова. Буквар» 

підручник для 1 класу закладів 

загальної середньої освіти (у 2-х 

частинах) 

Воскресенська Н. О., 

Цепова І. В. 

https://www.ranok.com.ua/Y

krmova_Cepova.html  

2  

«Українська мова. Буквар» 

підручник для 1 класу закладів 

загальної середньої освіти (у 2-х 

частинах) 

Луцик Д. В., 

Проць М. М., 

Савшак А. С. 

https://www.ranok.com.ua/Y

krmova_Lycuk.html  

3  

«Українська мова. Буквар» 

підручник для 1 класу закладів 

загальної середньої освіти (у 2-х 

частинах) 

Большакова І. О., 

Пристінська М. С. 

https://www.ranok.com.ua/Y

krmova_Bolshakova.html 

4  

«Українська мова. Буквар» 

підручник для 1 класу закладів 

загальної середньої освіти (у 2-х 

частинах) 

Іваниця Г. А. 
https://www.ranok.com.ua/Y

krmova_Ivanucya.html 

5  

«Українська мова» підручник 

для 1 класу закладів загальної 

середньої освіти з навчанням 

російською мовою (у 2-х 

частинах, з аудіосупроводом) 

Коваленко О. М., 

Тельпуховська Ю. М. 

https://www.ranok.com.ua/Y

krmova_Covalenko.html 

6  

«Російська мова. Буквар» 

підручник для 1 класу закладів 

загальної середньої освіти з 

навчанням російською мовою (у 

2-х частинах) 

Тимченко Л. І. 
https://www.ranok.com.ua/R

osmova-1kl.html  

7  

«Польська мова. Буквар» 

підручник для 1 класу закладів 

загальної середньої освіти з 

навчанням польською мовою (у 

2-х частинах) 

Луцик Д. В. 
https://www.ranok.com.ua/P

olish-1kl.html 

8  

«Англійська мова» підручник 

для 1 класу закладів загальної 

середньої освіти (з 

аудіосупроводом) 

Доценко І. В., 

Євчук О. В., 

Губарєва С. С. 

https://www.ranok.com.ua/E

nglish-1kl.html  

9  

«Німецька мова» підручник для 

1 класу закладів загальної 

середньої освіти (з 

аудіосупроводом) 

Сотникова С. І., 

Гоголєва Г. В. 

https://www.ranok.com.ua/D

eutsch_1kl.html  

10  

«Французька мова» підручник 

для 1 класу закладів загальної 

середньої освіти (з 

аудіосупроводом) 

Ураєва І. Г. 
https://www.ranok.com.ua/Fr

ench-1kl.html  
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11  
«Математика» підручник для 1 

класу закладів загальної 

середньої освіти 

Гісь О. М., 

Філяк І. В. 

https://www.ranok.com.ua/M

atematika-1kl_Filyk.html 

12  
«Математика» підручник для 1 

класу закладів загальної 

середньої освіти 

Скворцова С. О., 

Онопрієнко О. В. 

https://www.ranok.com.ua/M

atematika-

1kl_Skvorcova.html 

13  

«Я досліджую світ» підручник 

інтегрованого курсу для 1 класу 

закладів загальної середньої 

освіти (у 2-х частинах) 

Бібік Н. М., 

Бондарчук Г. П. 

https://www.ranok.com.ua/Y

a-doslidgyu-svit_Bibik.html 

14  

«Я досліджую світ» підручник 

інтегрованого курсу для 1 класу 

закладів загальної середньої 

освіти (у 2-х частинах) 

Большакова І. О., 

Пристінська М. С. 

https://www.ranok.com.ua/Y

a-doslidgyu-

svit_Bolshakova.html  

15  

«Я досліджую світ» підручник 

інтегрованого курсу для 1 класу 

закладів загальної середньої 

освіти (у 2-х частинах) 

Тагліна О. В., 

Іванова Г. Ж. 

https://www.ranok.com.ua/Y

a-doslidgyu-

svit_Taglina.html 

16  

«Мистецтво» підручник 

інтегрованого курсу для 1 класу 

закладів загальної середньої 

освіти 

Рубля Т. Є., 

Щеглова Т. Л., 

Мед І. Л. 

https://www.ranok.com.ua/M

ustectvo-1kl.html  

    
    

 

 

 

https://www.ranok.com.ua/Matematika-1kl_Filyk.html
https://www.ranok.com.ua/Matematika-1kl_Filyk.html
https://www.ranok.com.ua/Matematika-1kl_Skvorcova.html
https://www.ranok.com.ua/Matematika-1kl_Skvorcova.html
https://www.ranok.com.ua/Matematika-1kl_Skvorcova.html
https://www.ranok.com.ua/Ya-doslidgyu-svit_Bibik.html
https://www.ranok.com.ua/Ya-doslidgyu-svit_Bibik.html
https://www.ranok.com.ua/Ya-doslidgyu-svit_Bolshakova.html
https://www.ranok.com.ua/Ya-doslidgyu-svit_Bolshakova.html
https://www.ranok.com.ua/Ya-doslidgyu-svit_Bolshakova.html
https://www.ranok.com.ua/Ya-doslidgyu-svit_Taglina.html
https://www.ranok.com.ua/Ya-doslidgyu-svit_Taglina.html
https://www.ranok.com.ua/Ya-doslidgyu-svit_Taglina.html
https://www.ranok.com.ua/Mustectvo-1kl.html
https://www.ranok.com.ua/Mustectvo-1kl.html

