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 Видавництво «Сучасна школа» подає на конкурсний відбір підручників 

(крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти та 

педагогічних працівників (4 клас) «Англійська мова» підручник для 4 класу 

закладів загальної середньої освіти (автори Базилевич Валерій Петрович, 

Ткаченко Марія Богданівна) і погоджується передати на безоплатній основі 

Міністерству освіти і науки України, ДУ «Український інститут розвитку 

освіти» та ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (у разі укладання 

договорів на видання підручників за рахунок коштів державного бюджету) 

право на розміщення електронної версії підручника у форматі pdf. на 

офіційних вебсайтах Міністерства освіти і науки України, ДУ «Український 

інститут розвитку освіти», ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», 

Національній освітній електронній платформі, інших державних 

інформаційно-комунікаційних ресурсах для безоплатного доступу 

користувачам мережі Інтернет строком на п’ять років.  

 

Додатки:  

1. Примірник проєкту підручника «Англійська мова» підручник для 4 

класу закладів загальної середньої освіти на паперовому носії в 1 прим.  

2. «Англійська мова» підручник для 4 класу закладів загальної середньої 

освіти  на USB-флеш-накопичувачі.  

3. Електронна версія модельної навчальної програми, відповідно до якої 

підготовлено проєкт підручника на USB-флеш-накопичувачі.  

4. Аудіосупровід до проєкту підручника «Англійська мова» підручник 

для 4 класу закладів загальної середньої освіти  на USB-флеш-накопичувачі.  

5. Текст аудіосупроводу проєкту підручника «Англійська мова» 

підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти  на USB-флеш-

накопичувачі.  

6. Примірник проєкту першої сторінки обкладинки підручника 

«Англійська мова» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти. 

7. Електронну версію проєкту першої сторінки обкладинки підручника 

підручника «Англійська мова» підручник для 4 класу закладів загальної 

середньої освіти  на USB-флеш-накопичувачі.  



8. Відомості про автора (співавторів) на 1 арк. в 1 прим. в запечатаному 

конверті без написів.  

9. Відомості про юридичну особу на 1 арк. в 1 прим. 

10. Копія договору про передання виключного майнового права на 

використання твору на 2 арк. в 1 прим. 

11. Договір про надання послуг із проведення експертизи підручника, 

підписаний директором видавництва (або уповноваженою ним особою), у 2 

прим. 
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