
Протокол № 4 

засідання педагогічної ради 

Полянської загальноосвітньої школи 

І – ІІІ ступенів 

від 17.05.2018 року                        

 

Голова педагогічної ради  - Огородник М. І. 

Секретар педагогічної ради  - Самойлюк О. В. 

 

Присутні: вчителі школи в кількості 31 чоловік. 

Відсутні:  - 

 

Порядок денний 

1. Про вибір і замовлення підручників для учнів 1 класу на 2018/2019 

навчальний  рік. 

 

 І.     Слухали: 

        Огородник М.І., директора школи, яка повідомила, що конкурсний  

відбір  проектів  підручників  для  1  класу  закладів  загальної  середньої  

освіти здійснюється  з  метою  забезпечення  здобувачів  початкової  освіти  

новим  поколінням  підручників  для  закладів загальної середньої освіти  з 

переліком, який затверджено наказом  Міністерства  освіти  і  науки  України  

від  02  квітня  2018  року  №  310  «Про  проведення  конкурсного  відбору  

проектів  підручників  для  1  класу закладів загальної середньої освіти». 

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», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 березня 2018 року за № 

359/31811, на ІІ етапі електронні  версії  фрагментів  оригінал-макетів  

підручників,  яким  за результатами  І  етапу  Конкурсу  надано  гриф  

«Рекомендовано  Міністерством  освіти  і  науки  України»  та  беруть  участь  

у  ІІ  етапі  Конкурсу,  були розміщені в Електронній бібліотеці ДНУ 

«Інститут модернізації змісту освіти» у вільному доступі з 14 травня 2018 

року. Педагогічні  працівники  ЗЗСО  з  14  по  17  травня  2018  року 

ознайомилися  з  фрагментами  електронних  версій  оригінал -макетів 

підручників,  щоб  на 2018/2019  навчальний  рік  надійшли  друковані  

примірники  саме  тих  підручників  для 1 класу, які обрані вчителями. 

 

Виступили:  

     Синюк Алла Анатоліївна, бібліотекар школи, яка ознайомила присутніх з 

переліком вибраних педагогічними працівниками проектів  підручників для  

1 класу на 2018/2019 н. р.: 



    

№ 

П
р
ед

м
ет

 Назва підручника (із 

переліку, наведеного 

за посиланням 

https://lib.imzo.gov.ua/) 

Автор(и) Видавництво 
Замовлено 

примірників 

1 
  

Українська мова. 

Буквар 

Захарійчук М.Д. 
Грамота 

40 

2 

  

Математика Заїка А. М. Підручники 

і посібники 
40 

3 

  

Мистецтво Рубель  Т.Є., 

Щеглова І.М. 
Ранок 40 

4 

  

Я досліджую світ Гільберг, Т. Г.; 

Тарнавська, С. С. 

Генеза 40 

5 

  

Англійська мова Карп'юк О.Д.   40 

 

       Петрик Н.Л., яка запропонувала затвердити перелік вибраних 

педагогічними працівниками проектів  підручників для  1 класу на 2018/2019 

навчальний рік. 

 

 

     Постановили: 

1. Затвердити перелік вибраних педагогічними працівниками проектів  

підручників для  1 класу на 2018/2019 навчальний рік в такому порядку: 

    

№ 

П
р
ед

м
ет

 Назва підручника (із 

переліку, наведеного 

за посиланням 

https://lib.imzo.gov.ua/) 

Автор(и) Видавництво 
Замовлено 

примірників 

1 

  

Українська мова. 

Буквар 

Захарійчук М.Д. 
Грамота 

40 

2 

  

Математика Заїка А. М. Підручники 

і посібники 
40 

3 

  

Мистецтво Рубель  Т.Є., 

Щеглова І.М. 
Ранок 40 

4 

  

Я досліджую світ Гільберг, Т. Г.; 

Тарнавська, С. С. 

Генеза 40 

5 

  

Англійська мова Карп'юк О.Д.   40 

 

Результати голосування: 

за  - 31 ,  

проти - 0 ,  

утрималися - 0 . 

 

Голова педагогічної ради                                       М. Огородник 

Секретар педагогічної ради                                   О. Самойлюк 

 



 

Ознайомлені педагогічні працівники, які здійснювали вибір підручників: 

Петрик Н.Л. 

Дзюбак Т.В. 

Абрамович Р.М. 

Дячук М.В. 

Самойлюк Т.В. 

Онищук В.В. 

Петрик І.В. 
 


