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щ
1}!!н|ствРство осв!ти ! }{Ауки укРА!}!и
[нститут модшРн[зА щг зм|сту 0свтти

3аресстровано в 1нститр! модерн!зац!! '

зм1сц осв|ти як головн|й орган{зац|!
й|н!стеротва осв1т:а 1 науки )/кра!ни
3 п!{тань ста[цартизац!? засоб|в навчання
та обладван1{я для заклад1в осв1ти

";а,,;.- 
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{,] 2 , *''%,
д!йсне до <<' */ >> <4ф,с:*-> 20.|!э.

в1цАнв . Ф0[ Ё1чола9р:$о |гор Реорг!йович
назва ш!дпри€мства-виробника (пой@а

п0свщчус, що виРтБ

вцшовщАс ус1м оБов'язковим вимогАм, що встАновлвн1

10857
код €АР|!Ф]/

гсту 79.001_99
%

позначсння та }{!вва

просп. .{. $ворнпцького' буд. 67 
'кв. 

14, ш. .{п!про, 4ш00

назва вироб9 ттп;, вид | т'|н

!

с_в!доцгв о по1|]иР}оеться
н&вод}пься необх|дне: сщ|йте вирбттицтво,

виРш

парт!:о в к!.гъкост| (:шт. !т. й')

вщноситься до виду дошки аудитош'' 
,

назва виду

назва щ}.г|и

викоРистАння в зАк.[|АдАх освгти укРА|ни до3воля€ться

Б. о. дирсктора,.{}|9 <<1нсттггр
модерн|зац|] зм1ст осв{тш> }0..1' 3авадлевський

(й{ц1атп:, пр!звище)



1. Бидане на пфтав{ результат!в науково_методитно! експщтизи:

Ёазва
орган1зац|! (оргапу)

)д|ас|{ика ро3гляду

Бид
розглдю/

Результат

розгляду

1. дну <!нстигщ модерн|з!ф
зм!сту осв{тю> (в|дд|л засоб!в
навч:1ння та обладшахтгтя) як
годовна орган!зац|я
&1!н!стерства осв|ти 1 науки
9кра(ии з !1итань стагцарттвац1!
засоб|в навчанця та
обладпапня д[1я заклад1в осв|ти
(наказ в!д 26.'о5.2о06л! 41|,
пак:в в|д 17.01'.2015 },|с 31).

1) визнаие:*тя м!сця вглробуБ
осв1тт*ьому тщоцес|;

2) художньо-техт:!чна та
психолого -педагог|ина оц{нки
в!дповйност!;
3) в|дтеоения виробудо
в1дпов!двого виду та щупи

.{ошлка аудтсгорша пр|вначе} а д|я
обл:алшт'ранття закла ц] в осв1ти;
ви|рточ$ё|{а вйпов|дно до вимог
гсту 1 9 .00 1 -99 <Фбладнання
заклац!в осв|ти. 3агат:ьн! в|{моти)'
каказБмон вА22.06'2Ф16 л! 704,
вй 13.02.2018 ]ч|ц 137;
в|днесено до в}цу до1|1ки
аулгтгорн!, групи мебл! та
присгооуванЁ'{.

2. }!чпсово:методи[{на койсй з
засоб|в навчання' обладнаптпя та
комп'тотерт|зац11 заклад{в осв!ти
Ёащово-методично] Ради
й|н1стщства осв|ти ! науки
9ща!ни (протокол }.|ч 2 вй
23.05.25!9)

1) визнапення в|дг:ов{щ*ост1

виробу педагог1нн:аьл вимогам
дано! щули засобБ навча||н'{;

2) висновок щодо доц!льност!
використ€}ння вщобу в
осв!тгльому процес! закладБ
осв!тн.

.{отшка ауд{торна вимогам'
виз}{аченим галузевими
нормативними док).ме}{тами'
в1дловйас;

рекоме|црати до викориот:ш1ня в
осв|тньому процес! закглад!в осв!ти
9щайи.

2''' 8иробник (поста_вальник) повинен забезпетувати в!дпов|дн!сть виро6|в вимогам нормагивн}{х
до:чме'тш|в, наведенхос у щому свйоцтв!. 3а умови пору|цен|''т вимог ";йъ;*. мох<е бути анульованей|н{стщством осв!ти ! науки 9ща!ни у встанов]|еному порядку.



м|н!ст0Рство ! нАуки укРА!ши
дну (|нститут модшРн[зАц1| зм!сту осв|т[ь}

додАток
до свцоцтвА пРо ви3нАння вщповцност! пвдАгогг|ним вимогАм'

зареестрованого в {Ё9 <0нспатр модерн!заш1? зм!сту осв|тш>

,'-м_, "- Рл.п#н'* -" 
20 42}. 1{9 ог/рт

2) дошка магн1тна одноелементгта (одна
розйри (см) 35х50, 45х60, 60х90, б5х100,
120х225

ш
осв!ти

робона поверхня) для письма маркФом, габаритн1
75х100, 9}х120, 10ох150' 100х200, 120х180, 120х2оо,
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