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Порядок денний:

1. Про вибір проектів підручників для учнів 1-го класу

Леонова О.Г., заступник директора з 

навчально-виховної роботи

СЛУХАЛИ: Леонову О.Г., заступника директора з навчально-виховної роботи, 

яка зазначила, що відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від

07.05.2018 № 1/9-278 «Про забезпечення виконання наказу Міністерства освіти 

і науки України від 02 квітня 2018 року № 310» та листа КВНЗ «Харківська 

академія неперервної освіти» від 10.05.2018 № 652 «Про інструктивно- 

методичні матеріали щодо вибору підручників для учнів 1 класу», листа відділу 

освіти Сахновщинської районної державної адміністрації від 11.05.2018 

№ 01-20/716 «Про вибір підручників для учнів 1 класів закладів освіти 

Сахновщинського району» учителі початкових класів провели роботу щодо 

вибору вибір підручників для учнів 1 класу.
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Учителі початкових класів та вчителі-предметники ознайомилися з переліком 

підручників для 1-го класу закладів загальної середньої освіти, яким надається 

гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», що 

видаватимуться за кошти державного бюджету у 2018 році, з електронними 

версіями оригінал-макетів підручників.

ВИСТУПИЛИ:

1. Зибіна Т.О., учитель початкових класів вважає, керівник методичного 

об’єднання вчителів початкових класів повідомила, що 14.05.2018 члени 

методичного об’єднання працювали над відбором підручників для 1-го класу 

на сайті Інституту модернізації змісту освіти. Вчителі переглянули всі 

запропоновані фрагменти електронних підручників. При відборі керувалися 

також тим, що навчання учнів 1-го класу планується здійснювати за Типовою 

освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти, розробленою 

групою авторів під керівництвом Савченко О.Я.

2. Чабаненко М.О., учитель початкових класів, повідомила, що ознайомилася з 

електронними версіями оригінал-макетів підручників і вважає, що для учнів 1- 

го класу варто обрати підручники таких авторів:

1. «Українська мова. Буквар» Вашуленко М.С., Вашуленко О.В.

2. «Математика» Сковорцова С.О., Онопрієнко О.В.

3. «Я досліджую світ» Бібік Н.М., Бондарчук Г.П.

4. «Мистецтво» Масол Л.М., Гайдамака О.В., Колотило О.М.

3. Штафун Н.В., учитель початкових класів, повідомила, що вона також надає 

перевагу підручникам цих авторів.

4. Приступа Н.М., учитель початкових класів, повідомила, що на її думку 

підручники даних авторів добре ілюстровані, дібрані цікаві завдання та тексти.

5. Супрун В.В., вчитель англійської мови надає перевагу підручнику автора 

Карпюк О.Д..
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ПОСТАНОВИЛИ:

1. Обрати та замовити такі підручники для учнів 1-го класу:

1) «Українська мова. Буквар» підручник для 1 класу закладів загальної 

середньої освіти (у 2-х частинах) авторів Вашуленко М.С., вашуленко О.В.

2) «Англійська мова» підручник для 1 класу закладів загальної середньої 

освіти (з аудіо супроводом) автора Карпюк О.Д..

3) «Математика» підручник для 1 класу закладів загальної середньої освіти 

авторів Сковорцової С.О., Онопрієнко О.В.

4). «Я досліджую світ» підручник для 1 класу закладів загальної середньої 

освіти (у 2-х частинах) авторів Бібік Н.М., Бондарчук Г.П.

5) «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів загальної 

середньої освіти авторів Масол Л.М., Гайдамака О.В., Колотило О.М.

Голова

Секретар

В.О.Косточка

Ю.М.Черняк
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Додаток
до протоколу засідання 
педагогічної ради 
№ 10 від 15.05.2018

Список педагогічних працівників, 

які здійснили вибір підручників для учнів 1-го класу

№ з/п ПІБ учителя Предмет Підпис учителя

1 Зибіна Т.О. Вчитель початкових класів

2 Приступа Н.М. Вчитель початкових класів ’М
3 Чабаненко М.О. Вчитель початкових класів

4 Штафун Н.В. Вчитель початкових класів *6
/

5 Супрун В.В. Вчитель англійської мови


