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Протокол №6 

засідання педагогічної ради 
загальноосвітньої школи 

І -  II ступеня с.Синове

від 16 травня 2018 року

Голова: Артемук О.В.

Секретар: Гочачко Н.У.

Присутні: 10 осіб (список додається) *.

Відсутні: 1

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
л

1. Про вибір і замовлення підручників для ] класу закладу загальної середньої 
освіти на 2018-2019 навчальний рік.

Артемук О. В.

/
1. СЛУХАЛИ: Артемук О.В., в.о. заступника директора школи, яка сказала, 

що відповідно до Положення про конкурсний відбір проектів підручників для 1 -  
2 класів закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства 
освіти і науки України від 16 березня 2018 року № 248 «Про затвердження 
Положення про конкурсний відбір проектів підручників для 1 -  2 класів закладів 
загальної середньої освіти», наказу Міністерства освіти і науки України від 02 
квітня 2018 року № 310 «Про проведення конкурсного відбору проектів 
підручників для 1 класу закладів загальної середньої освіти», та з метою 
організації прозорого вибору закладами освіти проектів підручників для 1 класу 
закладів загальної середньої освіти, що можуть видаватися за кошти державного 
бюджету, Міністерство освіти і науки України просить забезпечити виконання 
зазначеного Положення (пункти 2-8 Розділу VI) і наказу (пункти 10-12).

З цією метою було надіслано інструктивно-методичні матеріали для 
здійснення вибору закладами загальної середньої освіти проектів підручників за 
фрагментами електронних версій їх оригінал макетів з кожної назви та 
оформлення результату вибору.

Педагогічні працівники школи протягом 14-17 травня мали можливість 
ознайомитися з електронними версіями фрагментів оригінал -  макетів 
підручників для 1 класу, яким за результатами І етапу Конкурсу пропонується 
надати гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» та беруть 
участь у II етапі Конкурсу.

ВИСТУПИЛИ:
Гочачко Н.У., вчитель початкових класів, яка запропонували схвалити вибір 

підручника «Українська мова. Буквар» (у 2-х частинах), авт.. Большакова І.О.,



Пристінська М.С. Педагог зазначила, що даний підручник має чітку структуру, 
його зміст забезпечує формування ключових компетентностей в процесі навчання 
молодших школярів української мови, система завдань та вправ сучасна, 
дидактично доцільна для реалізації диференційованого навчання.

Микитюк О.А., вчитель початкових класів, зазначила, що переглянувши 
електронні версії всіх запропонованих підручників, пропонує погодити вибір 
підручника «Математика. 1 клас» (авт. Скворцова С.О., Онопрієнко О.В.)

Томчук О.М., вчитель англійської мови, яка сказала, що підручник 
«Англійська мова. 1 клас» (авт. К арток О.Д.) відповідає віковим особливостям 
першокласників, вдало ілюстрований, відповідає принципу практичної 
спрямованості навчання.

Артемук О.В., учитель початкових класів, яка підкреслила, що інтегроване 
навчання покликане формувати в молодших школярів наскрізні вміння. 
Інтегроване навчання -  це підхід, що базується на розумінні цілісної картини 
світу. Підручник інтегрованого курсу «Я досліджую світ. 1 клас» (авт. Бібік Н.М., 
Бондарчук Г.П.) має цікавий текстовий компонент, добре ілюстрований. Завдання 
відповідають віковим особливостям першокласників, дозволяють реалізувати 
мультидисциплінарний підхід до інтеграції.

Бігун О.Ф. вчитель початкових класів, яка запропонувала схвалити вибір 
підручника «Мистецтво. 1 клас» (авт. Калініченко О.В., Аристова JI.C.)

ВИРІШИЛИ:
1.1. Схвалити вибір педагогічними працівниками проектів підручників, а 

саме:
1.1.1. «Українська мова. Буквар» підручник для 1 класу закладів загальної 

середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Большакова 1.0., Пристінська М.С.)
1.1.2. «Англійська мова» підручник для 1 класу закладів загальної середньої 

освіти з (аудіо супроводом) (авт. Карпюк О.Д.)
1.1.3. «Математика» підручник для 1 класу закладів загальної середньої 

освіти (авт. Скворцова С.О., Онопрієнко О.В.)
1.1.4. «Я досліджую світ» підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів 

загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (авт.. Бібік П.М., Бондарчук Г.П.)
1.1.5.. «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів 

загальної середньої освіти (авт. Калініченко О.В., Аристова JI.C. )

1.2. Здійснити замовлення підручників для 1 класу згідно переліку, вказаного 
в п. 1.1.

Голова засідання: 0 . fflnmrd О.В.Артемук

Секретар: Н.У.Г очачко



Список 
педагогічних працівників, 

присутніх на засіданні педагогічної ради 16.05.2018 p., 
які брали участь у виборі підручників для 1 класу

№
3 . 11.

Прізвище, ім'я, по батькові 
працівника

Посада Підпис

1. Артемук Оксана Василівна вчитель початкових класів О, tfkrJ
2. Бігун Ольга Федорівна вчитель початкових класів
3. Гочачко Ніна Улянівна вчитель початкових класів
4. Микитюк Оксана Анатоліївна вчитель початкових класів
5. Томчук Оксана Миколаївна вчитель англійської мови


