
Що потрібно зробити, щоб переглянути та вибрати підручник за держзамовленням 

1. Перейти на сайт школи за адресою http://zosh9-nizhyn.at.ua/ та на головній сторінці 

сайту у вкладці Актуально перейти за посиланням електронний репозитарій 

підручників. 

 

2. Зареєструватися на сайті репозитарію. 

Як зареєструватися на сайті репозитарію 

Незареєстровані користувачі можуть лише шукати матеріали у репозитарії та 

передивлятися інформацію про них. Щоб отримати можливість завантажувати матеріали, 

потрібно зареєструватися на сайті репозитарія.   

 Реєстрація і вхід  

УВАГА! Процес реєстрації не завершується автоматичним входом на портал. Тому 

після першої реєстрації потрібно виконати вхід на портал (див. п. 5).   
 

1. Натисніть кнопку . Відкриється  

панель з полями  вводу і  кнопками. 

Натисніть кнопку Реєстрація.  

2. Відкриється показана на наступному рисунку 

форма.  

3. Заповніть її поля. Встановить прапорець Я 

згоден…  Натисніть кнопку Підтвердити.  
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4. Ви побачите вікно зі своїм логіном і паролем для входу в систему. Запишіть свій 

логін і пароль. Натисніть кнопку Продовжити. Ви повернетесь на портал.  

5. Натисніть кнопку  і в панелі, що відкриється, уведіть свої логін і  

пароль, натисніть кнопку Вхід.  

3. Переглянути електронні версії підручників та зробивши вибір передати назву і авторів 

відповідного підручника відповідальному за замовлення підручників у школі. 

(інструкція для перегляду підручників для держзамовлення (переглянути) або 

інструкція з репозитарію(переглянути)). 

Як знайти і передивитися підручники  за 
держзамовленням 

У репозитарії в якості повнотекстових електронних підручників розміщено 
посилання на електронні версії оригінал-макетів підручників, що розміщені на 
відповідних ресурсах і за правами видавництв, що постачають друковані підручники за 
держзамовленням.   

Перейшовши за таким посиланням, ви потрапите на сайти відповідних видавництв 
і зможете передивлятися підручники в режимі онлайн.  

Репозитарій забезпечує можливість пошуку навчальних матеріалів за 
різноманітними критеріями — клас, предмет, тип школи, тип навчального об’єкта, мова 
навчання  тощо, а також просто за ключовим словом.   

Для пошуку підручника можна користуватися кількома методами. 

Пошук за предметом  
1. Натиснувши кнопку Предмети, встановіть прапорець біля відповідного предмета. 

Щоб продовжити встановлення критеріїв пошуку, натисніть кнопку Шукати.   
ПРИМІТКА. Зверніть увагу, що на цій та інших панелях можна задавати більше одного 
критерію.  

 



 

2. Прокрутіть вікно  з результатами, щоб знайти потрібний підручник. Якщо 
результатів багато, задайте додаткові критерії, наприклад Мова навчання або Рівні 
класів.  

 
3. Щоб відкрити відповідний тематичний набір, клацніть його назву. Зразок 

тематичного набору показано на рисунку нижче. Як бачите, набір може містити не 
лише підручник, а й навчальні матеріали, призначені для роботи за ним. Ви можете 

завантажити їх, натиснувши кнопку  .   
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4. Блок з описом об’єкта, який містить назву об’єкта, назву тематичного набору, до 

якого він входить, а також анотацію. Праворуч є кнопки, з допомогою яких можна 
ознайомитися з  

 більш детальним описом об’єкта –   

 перейти на веб-сайт –  

 включити об’єкт до Моїх матеріалів –     

 включити об’єкт до Кошика –  

 відтворити вміст –  
 

 
ПОРАДА. Щоб кожного разу не шукати підручник у репозитарії, помістить його у Мої 

матеріали. Коли ви знову ввійдете на сайт, значок цієї сторінки буде зеленим. 

Перейшовши на неї, ви зможете швидко отримати доступ до зібраних у попередньому 

сеансі роботи з сайтом об’єктів. 

5. Натисніть кнопку переходу на веб-сайт для перегляду підручника. Коли підвести 
курсор миші в нижній правий куточок екрану монітора ви побачите набір кнопок 
для: 

1. повернути до попереднього розміру 
2. збільшити документ на весь екран 
3. лупа для зменшення масштабу документу 
4. лупа для збільшення масштабу документу 
5. збереження документу на комп’ютер 
6. друк документа 
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Вибравши підручник, який підходить для викладання вашого предмету,  повідомте 

про це відповідального за замовлення підручників за держзамовленням! 

 
 


