
 

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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Начальнику відділу освіти 

Солонянської районної  

державної адміністрації 

Хрипку І. В. 

 

Вельмишановний Ігоре Валерійовичу! 

Видавнича група «Основа» — лідер на ринку педагогічної преси та навчально-

методичної літератури з усіх напрямків педагогічної діяльності існує на ринку вже 

10 років. І всі ці роки ми плідно співпрацюємо з органами управління освітою й 

закладами освіти всіх рівнів.  

З метою інформаційної та методичної підтримки педагогів ввіреного Вам 

району, Видавнича група «Основа» пропонує 14 листопада 2012 року провести 

спільний семінар для вчителів початкових класів та інших вчителів-предметників. 

Програмою заходу передбачено майстер-клас директора Видавничої групи 

«Основа» Гришиної Інни Іванівни «Формула мотивації» та виступ завідувача 

відділом регіональних представництв, редактора науково-методичного журналу 

«Економіка в школах України» Пужайчереди Лариси Миколаївни за темою 

«Видавнича група «Основа» - 10 років творчої співпраці». 

Усі учасники семінару отримають подарункові набори від видавництва. 

Просимо Вашого дозволу на розташування виставки-продажу науково-

методичної літератури Видавничої групи «Основа» під час проведення семінару та 

інформувати про неї вчителів району. 

Сподіваємося на Вашу підтримку. Маємо надію, що «Основа» є для Вас 

відповідальним партнером, відкритим до порозуміння та співпраці. Впевнені, що 

творчі здобутки та інноваційні ідеї педагогів Вашого району знайдуть своє 

відображення на сторінках Всеукраїнських науково-методичних журналів 

Видавничої групи «Основа». 
 

 

 

 

 

З повагою,  

директор Видавничої групи «Основа»      І. І. Гришина 


