
ОГУЛЬЦІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ  

ВАЛКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ  

засідання педагогічної ради школи 

від 14.05.2018 № 5 
Голова: Омеляненко Т.М. 

Секретар: Холодна Д. В.  

Присутні: 17 осіб (список додається). 

 

Порядок денний: 

1. Про виконання листа МОН України від 07.05.2018 №1/9-278 «Про 

забезпечення  виконання наказу Міністерства освіти і  науки України від 02.04.2018 

№310 

(доповідач Пономарьова О.В.) 

 

1. СЛУХАЛИ:  

Пономарьову О.В., заступника директора з навчально-виховної роботи, про те, 

що з 14 по 22 травня 2018 року педагогічні працівники закладів загальної середньої 

освіти  (далі – ЗЗСО)  мали ознайомитися на веб-сайті Інституту модернізації змісту 

освіти (далі  –  ІМЗО) за посиланням:  https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/292 

з електронними версіями оригінал-макетів доопрацьованих відповідно до чинних 

навчальних програм підручників для 1 класів та із переліку  підручників 

здійснювали безпосередній  вибір проектів підручників з  відповідного предмету. 

Відповідно до наказу МОН України від 02.04.2018 №310 “Про проведення 

конкурсного відбору проектів підручників для 1 класів закладів загальної середньої 

освіти”, листа МОН України від 07.05.2018 №1/9-278 «Про забезпечення виконання 

наказу Міністерства освіти і науки України від 02.04.2018. №310» на розсуд були 

запропоновані предмети, рівень підручника (колекцію) та  електронні версії 

оригінал-макетів підручників. 

Вчителі завчасно мали працювати на засіданні ШМО: проаналізувати  

запропоновані підручники, обговорити та запропонувати педагогічній раді  

найбільш доцільні проекти підручників.    

 

ВИСТУПИЛИ:    Власенко Н.П..  вчитель початкових класів, яка  після 

обговорення на засіданні ШМО,  запропонувала обрати проекти підручників:  

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

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

 «Англійська мова» підручник для 1 класу закладів загальної середньої 

освіти (з аудіосупроводом)  (Карпюк О.Д.); 

 «Математика» підручник для 1 класу закладів загальної середньої освіти  

(Гісь О.М., Філяк І.В.); 

 «Я досліджую світ» підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів 

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

 «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів 

загальної середньої освіти  (Калініченко О. В., Аристова Л. С.). 
 

https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/292
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УХВАЛИЛИ: 

 Затвердити результати вибору підручників для учнів 1 класів та подати 

замовлення до відділу освіти Валківської районної державної адміністрації за 

поданою формою:  

 

Вибір та замовлення підручників для учнів 1 класу закладів загальної 

середньої освіти  

  

№ Назва підручника (автор) 
Мова 

підручника 

Замовлено:  

 для учнів 

1 

«Українська мова. Буквар» підручник для 1 

класу закладів загальної середньої освіти (у 

2-х частинах)  (Вашуленко М.С., 

Вашуленко О.В.. ) 

українська 11 

2 

«Англійська мова» підручник для 1 класу 

закладів загальної середньої освіти (з 

аудіосупроводом)         (Карпюк О.Д.) 

англійська 11 

3 

«Математика» підручник для 1 класу 

закладів загальної середньої освіти                 

(Гісь О.М., Філяк І.В..) 

українська 11 

4 

«Я досліджую світ» підручник 

інтегрованого курсу для 1 класу закладів 

загальної середньої освіти (у 2-х частинах)  

(Бібік Н. М.,  Бондарчук Г. П.) 

українська 11 

5 

«Мистецтво» підручник інтегрованого 

курсу для 1 класу закладів загальної 

середньої освіти  (Калініченко О. В., 

Аристова Л. С.) 

українська 11 

 

 

 

Голова                    Т.М. Омеляненко  

Секретар                       Д.В. Холодна  


