
      Міністерство культури України 
  Одеська національна наукова бібліотека 

                 Інтелект-форум 

              яка  відбудеться  під час  проведення 

        ІНТЕЛЕКТ-ФОРУМУ, складовою якого є 

XX Всеукраїнська виставка-форум          

"Українська   книга   на  Одещині". 
 

Підручники і посібники від видавництва "Оріон" вчать  думати, діяти і мріяти! 

Завітайте 7 червня 2019 року об 13.30   за адресою:  м. Одеса, вул. Софіївська, 26  до  

Одеської загальноосвітньої школи № 37 І-ІІІ ступенів  Одеської  міської  ради  і 

переконайтесь самі!  

Український освітянський видавничий центр "Оріон", що 

працює на освітянському просторі України з 2015 року, 

ставить собі за мету втілювати в підручники і посібники кращі 

ідеї компетентнісно і особистісно зорієнтованого навчання; 

доводити, що європейська освіта в Україні твориться сьогодні 

й зараз спільними зусиллями вчених, методистів, учителів, 

видавців, учнів, батьків, усієї освітянської спільноти.  
 

Сьогодні УОВЦ "Оріон" — це десятки компетентнісно зорієнтованих підручників і 

посібників та сучасних інтегрованих атласів для початкової, середньої і профільної 

школи, що кожного року стають переможцями Всеукраїнського конкурсу підручників 

і за якими навчаються сотні тисяч українських школярів.  

 

Пропагуючи принципи Нової 

української школи, а саме — 

панорамності мислення та 

гармонії, видавництво постійно 

шукає шляхи створення цікавих 

підручників нового покоління, що 

навчають думати, діяти і мріяти, 

не лише відповідати на запитання, 

а й ставити їх. Три кити, на яких 

тримається зараз політика 

видавництва, — це підручники   і   

посібники  для Нової української 

школи, інтерактивні  навчально-

методичні комплекти для середньої 



і старшої школи, а також унікальні атласи і контурні карти, які відкривають нам 

гармонію навколишнього світу. 

 

Серед авторів видавництва — знакові особистості української освіти, 

академіки Національної академії педагогічних наук України, член-кореспонденти, 

заслужені вчителі, досвідчені методисти і молоді науковці:  Олександра Яківна 

Савченко, Катерина Пономарьова, Наталя Листопад, Ірина Грущинська, Зоя Хитра, 

Лариса Йолкіна, Любов Гайова (початкова школа),  Наталя Морзе, Ольга Барна, 

Вікторія Вембер, Олена Кузьмінська (інформатика), Олена Пометун, Нестор Гупан, 

Юлія Малієнко, Ігор Щупак, Ірина Піскарьова, Олена Бурлака (історія), Ніна 

Тарасенкова, Михайло Бурда, Юрій Мальований (математика), Ольга Ярошенко 

(хімія), Тетяна і Дмитро Засєкіни (фізика і інтегрований курс "Природничі науки"), 

Олена Ісаєва, Жанна Клименко, Анжела Мельник, Оксана Бицько (зарубіжна 

література), Людмила Давидюк, Катерина Бикова, Людмила Дядечко, Інна Халабаджах 

(російська мова та література)...  

 

Чи можуть допомогти 

підручники стати успішними і 

щасливими: секрети, питання і 

пошуки відповідей від 

видавництва "Оріон". Саме про 

них, улюбленців, — комплект з 

навчання грамоти "Я дружу зі 

словом" для 1-2 класів нової 

української школи, унікальні 

інтегровані атласи з історії та 

географії, які встигають за часом, 

інтерактивні підручники з історії, 

фізики, математики, хімії та інших 

предметів, унікальні серії 

посібників з формування і 

первірки предметних компетентностей і багато іншого —  саме про них  піде мова на 

презентації. За ними вже зараз навчаються сотні тисяч українських школярів.  

 

Продукція УОВЦ "Оріон" зацікавить усіх і допоможе у щоденній багатовимірній 

педагогічній діяльності. Адже Ви можете переконатися, що підручники і посібники 

видавництва навчають думати, діяти і мріяти. Тому разом з цією продукцією 

формуємо, виховуємо і навчаємо успішних і відповідальних, обізнаних і щасливих 

громадян нашої країни!  

 

7 червня 2019 року об 13.30    
м. Одеса, вул. Софіївська, 26     

Одеська загальноосвітня школи № 37  І-ІІІ ступенів    

Одеської  міської  ради 


