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засідання педагогічної ради 
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Порядок денний:

І.Про вибір електронних версій оригінал-макетів підручників для 1 класу на 

2018-2019 навчальний рік

СЛУХАЛИ:

Федснко Н.І.- директора школи, яка ознайомила присутніх із листом МОЇ І 

України від 12.04.2018 року №310 «Про проведення конкурсного відбору 

проектів підручників для 1 класів закладів загальної середньої освіти», де 

вказано перелік підручників, з якими мають ознайомитися вчителі на веб-сайті 

Інституту модернізації змісту освіти та обрати підручник відповідного автора.

ВИСТУПИЛИ:

Круль Л.П.-бібліотекар школи, яка повідомила, що є інструктивно-методичні 

рекомендації щодо вибору та замовлення підручників для 1 класу,з якими вона 

ознайомила присутніх .Переглядають підручники всі вчителі початкових 

класів, оскільки відібраними підручниками користуватимуться вчителі 

протягом 5 років



Пархоменко С.Є.- вчитель 4-А класу сказала, що переглянула електронну 

версію підручника « Математика» для І класу і зупинилася на авторах 

Скворцова С.О,Онопрієнко О.В.

Бондар О.М. - вчитель 4-6 віддала перевагу підручнику «Українська мова» 

Буквар» для 1 класу авторами якого є Большакова І.О.,Пристінська М.С.. ,

ІІІамедько Л.Д - вчитель 1-А класу, переглянувши електронні версії 

підручників, запропонувала обрати підручник «Російська мова» для 1 класу 

авторів Самонова О.І.,Горобець Ю.О.

Малько В.О. - вчитель 3-Б класу серед запропонованих підручників 

«Мистецтво» обрала підручник автора Лобова О.В.

Чепуренко Н.В..- вчитель англійської мови віддала перевагу підручнику 

«Англійська мова» (з аудіосупроводом) авторів Герберт,Пухка,Гюнгер 

Г ернгрос.

Клегіаровська О.І,- вчитель 2-А класу,сказала, що переглянула версії 

підручника «Я досліджую світ» і запропонувала обрати підручник авторів 

Большакова І.О.,Пристінська М.С.

ВИРІШИЛИ:

1 .Обрати такі версій оригінал-макетів підручників для 1 класу:

«Математика» :підручник для 1 класу закладів загальної середньої освіти 

(Скворцова С.О.Онопрієнко О.В.)

«Українська мова» Буквар»: підручник для 1 класу закладів загальної середньої 

освіти (у 2-х частинах) (Большакова І.О. ГІристінська М.С.)

«Англійська мова» підручник для 1 класу закладів загальної середньої освіти (з 

аудіосупроводом) (Герберт,Иухка,Гюнтер Гернгрос)

«Російська мова» підручник для 1 класу закладів загальної середньої освіти 

українською мовою навчанням( Самонова О.І.,Горобець 10.0.)



«Мистецтво»:підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів загальної 
середньої освіти(Лобова О.В.)

«Я досліджую світ»: підручник інтегрованого курсу для 

загальної середньої освіти) у двох частинах) (Большакова
М.С.)
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