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Шановний Ігоре Івановичу! 
Маємо чудову нагоду, щоб висловити Вам свою повагу за високий рівень 

професіоналізму, упровадження передових педагогічних технологій, вагомий 
внесок у розвиток кадрового потенціалу освітніх закладів. 
 Ми високо цінуємо ділові стосунки, які склалися в нас упродовж років, і 
прагнемо бути надійним і професійним партнером, діяльність якого ґрунтується 
на високих стандартах взаємовідносин. 

Зараз учителі мають змогу реалізувати на практиці надану їм свободу 
вибору підручників для 9 класу. 

Звертаємося до Вас із проханням надати підтримку у створенні умов, які 
полегшать педагогам процес пошуку, ознайомлення з електронними версіями 
підручників та усвідомленого волевиявлення. 

Із цією метою ми пропонуємо всім зацікавленим учителям більш докладно у 
зручному для них форматі ознайомитися з електронними версіями підручників, 
зразками інтернет-підтримки до них, переглянути авторські презентації, 
завантажити календарно-тематичні плани тощо. 
Переглянути підручники для 9 класу: https://i-ranok.com 
Переглянути підручники для 9 класу (повторне видання): https://i-
ranok.com/9klas-dop 

У Додатку 1 до листа надані окремі посилання на кожен підручник, що бере 
участь у конкурсі підручників для 9 класу.  

Просимо ознайомити із цією інформацією колективи закладів освіти та 
методичні структури на місцях. 

Принагідно зауважимо, що видавництво «Ранок» завжди вчасно та якісно 
виконує свої зобов’язання. Ми наполегливо працюємо над розширенням спектра 
послуг для вчителя, посилюємо постійний авторський методичний супровід 
кожного, хто обрав підручники видавництва «Ранок», розвиваємо електронну 
навчально-методичну складову, різнобічно сприяємо професійному розвитку 
педагогічних працівників, забезпечуємо їхню методичну та психологічну 
підтримку, ведемо активне спілкування безпосередньо та в онлайн-заходах, 
соціальних мережах, індивідуальних контактах. 

Висловлюємо впевненість у тому, що наші партнерські стосунки 
розвиватимуться й надалі та надихнуть нас на нові спільні плани. 
 

        З повагою до Вас і найкращими побажаннями, 
               директор видавництва «Ранок»                                              Круглов В. В. 

 

https://i-ranok.com/
https://i-ranok.com/9klas-dop
https://i-ranok.com/9klas-dop

