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Засідання педагогічної ради

Голова: Минюк С.В.
Секретар: Мамчур Н.А.
Присутні: 118 педагогічних працівників

Порядок денний:
1. Про схвалення вибору проектів підручників для учнів 1 класу (доповідає 
Гореньчук О.М., заступник директора з навчально-виховної роботи).

І. СЛУХАЛИ:
Гореньчук О.М., заступника директора з навчально-виховної роботи, яка 

повідомила, 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 та 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 березня 2018 року за № 
359,31811, наказу Міністерства освіти і науки України від 2 квітня 2018 року 
№310 «Про проведення конкурсного відбору проектів підручників для 1 класу 
закладів загальної середньої освіти», листа Міністерства освіти і науки України 
від 7 травня 2018року №1/9-278 щодо виконання наказу Міністерства освіти і 
науки України від 02.04.2018 №310 протягом 14-17 травня 2018 року 
педагогічні працівники опорного закладу та філій взяли участь у виборі 
проектів підручників для учнів 1 класу. Зауважила, що для першокласників 
обирали такі версії підручників: «Українська мова. Буквар», «Математика», «Я 
досліджую світ», «Англійська мова», «Мистецтво». В результаті обговорення 
електронних версій проектів підручників для 1 класу на методичних 
об’єднаннях учителі обрали спочатку два примірники підручника «Українська 
мови. Буквар» (автори Свистак О.Л. та Захарійчук М.Д.) та по одному 
«Математика» (автор Скворцова С.О., ОнопрієнкоО.В.), «Я досліджую світ» 
(автор Бібік Н.М., Бондарчук Г.П.), «Мистецтво» (автор Рубля М.Є. та інші), 
«Англійська мова» (автор Карпюк О.Д.) Згодом, надали перевагу підручнику 
«Українська мова. Буквар» за авторством Захарійчук М.Д.



±.

Зазначила, що при виборі педагогічні працівники враховували відповідність 
підручників освітній програмі, діючому Державному стандарту початкової 
загальної середньої освіти.

ВИСТУПИЛИ:
1. Мамчур О.О., учитель англійської мови, яка відмітила те, що в підручнику 
автора Карток О.Д. відтворені всі види мовленнєвої діяльності, що сприяють 
розвитку комунікативних навичок та груповій роботі.
2. Дениско Т.В., учитель англійської мови, яка повідомила, що педагоги 
одноголосно вибрали підручник авторства Карток О.Д.
3. Боровець Л.А., учитель початкових класів, яка зазначила, що учителі філій 
та опорного закладу надали перевагу підручнику з математики для 1 класу за 
авторством Скворцова С.О., Онопрієнко О.В. через подання поняття задачі -  з 
урахуванням ідей розвивального навчання. У підручнику реалізуються ідеї 
випереджувального навчання, ураховані психологічні вимоги до процесу 
формування розумових дій
4. Романович Н.А., учитель початкових класів, яка зазначила переваги 
вибраного оригінал-макету підручника з математики для 1 класу за авторством 
Скворцова С.О., Онопрієнко О.В., а саме: підручник містить елементарні 
теоретичні відомості, тексти правил та пам’яток, опорні схеми, зразки 
міркувань, завдання на актуалізацію опорних знань, створення проблемної 
ситуації її розв язання, первинне закріплення, неперервне повторення.
5. Дениско О.І., учитель початкових класів, яка повідомила, що підручник 
створено відповідно до Державного стандарту початкової освіти, Типової 
освітньої програми, розробленої під керівництвом Савченко О.Я.. Навчальний 
зміст забезпечує реалізацію завдань змістовних ліній програми. Вправи 
підручника спрямовані на формування ключових компетентностей 
патріотичних почуттів і звичаїв українського народу.
6. Пархомчук Н.М., учитель початкових класів, яка розповіла про переваги 
підручника «Українська мова. Буквар» за авторством Захарійчук М.Д.
7. Булавина Р.В., учитель початкових класів, яка обґрунтувала свій вибір
оригінал-макета підручника з мистецтва за авторством Рубля М Є Щеглова 
Т.Л., Мед І.Л.. '

8. Пастушок Л.В., учитель початкових класів, яка звернула увагу, що учителі
закладу7 обрали підручник авторів Рубля М.Є., Щеглова Т.Л., Мед І.Л., який
укладений відповідно до Типової освітньої програми, розробленою під 
керівництвом Савченко О .Я.
9 Пилипчук Л.О.., учитель початкових класів, яка звернув увагу на 
відповідність програмового матеріалу у підручнику авторів Бібік Н.М., 
Бондарчук Г.П.

і



10. Переходько З.П., учитель початкових класів, яка ознайомила із змістом 
пропонованої версії підручника «Я досліджую світ» авторів Бібік Н.М., 
Бондарчук Г.П..

ПОСТАНОВИЛИ:
1 Схвалити вибір електронних версій оригінал-макетів підручників для учнів 1 
класу, відповідно списку:
1. «Українська мова. Буквар» підручник для 1 класу закладів загальної 
середньої освіти ( у 2-х частинах) авт.: Захарійчук М.Д.
2. «Математика» підручник для 1 класу закладів загальної середньої освіти авт.: 
Скворцова С.О., Онопрієнко О.В.
3. «Англійська мова» підручник для 1 класу закладів загальної середньої освіти 
( з аудіо супроводом) авт.: Карток О.Д..
4. «Я досліджую світ» підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів 
загальної середньої освіти (у 2-х частинах) авт.: Бібік Н.М., Бондарчук Г.П..
5. «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів загальної 
середньої освіти авт.: Рубля М.Є., Щеглова Т.Л., Мед І.Л.
2. Заступнику директор з навчально-виховної роботи Гореньчук О.М.:
2.1. внести дані вибору/замовлення підручників в єдину інформаційну систему 
«ІСУО» до 17.05.2018 року.
2.2. оприлюднити протокол педагогічної ради з підписами членів 
педагогічного колективу, які здійснили безпосередній вибір проектів 
підручників для 1 класу на сайті закладу до 17.05.2018 року.
2.3. оприлюднити результати вибору/замовлення проектів підручників для 1 
класу на сайті закладу до 17.05.2018 року.
2.4. подати результати вибору/замовлення в паперовому та електронному 
вигляді(ехсеі-формат) до управління освіти, молоді та спорту Березнівської 
райдержадміністрашї до 1Г/.05.2018 року.

Голова
Секретар

Минюк С.В. 
Мамчур Н.А.

Члени педагогічного колективу,

Гореньчук О.М. Пархомчук Н.М.
Щ м,.- Боровець Л.А. Шнайдер Г.Д.

Пилипчук Л.О. / ] Козлова М.В.
Романович Н.А. Меленчук Н.І.
Пастушок Л.В. .. Дениско О.І.
Булавина Р.В. Дениско Т.В.

Мш/р Переходько З.П. Ф/ Богдан О.В.
Случак Ж.М. Друховець Н.Г.
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