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 ПРОТОКОЛ  

15 травня 2018  року                                                                                          №5 

Власівка  

Засідання педагогічної ради  

Голова педагогічної ради –  Кобзиста Т.С. 

Секретар педагогічної ради  –  Мосенцова І.А. 

Присутні: 

1.Авраменко О.В. 

2.Денисюк С.М. 

3.Калітіна О.М. 

4.Корнієнко І.І. 

5.Корнієнко С.М. 

6.Коробка І.В. 

7.Коробка О.В. 

8.Мороз І.В.  

9.Наскалова Л.М 

10.Тарсукова С.Г. 

11.Чехута Я.Л. 

                      

Порядок денний: 

1. Про виконання рішень попереднього засідання педагогічної ради. 

Кобзиста Т.С. – директор  

Власівського ЗНВК 

2. Про вибір проекту підручників для 1 класу закладів загальної 

середньої освіти   

Кобзиста Т.С. – директор  

Власівського ЗНВК 

  

І. СЛУХАЛИ:   

Кобзисту Тетяну Сергіївну,  директора  Власівського ЗНВК, яка 

сказала,  що  рішення  попереднього  засідання  педагогічної  ради  від  23 

квітня 2018 року педагогічним колективом виконуються, зокрема:  вчителі-

предметники працюють над підготовкою учнів 4 та 9 класів  до  державної 

підсумкової атестації.  

 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Прийняти інформацію до відома. 



 ІІ. СЛУХАЛИ:   

Кобзисту Тетяну Сергіївну, директора Власівського ЗНВК, 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 

«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,  наказу 

Міністерства освіти і науки України від 0204.2018 № 310 «Про проведення 

конкурсного відбору проектів підручників для l класу закладів загальної 

середньої освіти», 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»,   з метою організації прозорого 

вибору проектів підручників для 1 класу вчителі, які викладатимуть 

предмети у 1 класі,  ознайомилися з електронними версіями оригінал-макетів 

підручників для 1 класу.   

 

ВИСТУПИЛИ:   

 Денисюк С.М., вчитель  початкових класів, яка повідомила про 

вибрані проекти підручників для 1 класу: 

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

середньої освіти (у 2-х частинах). Воскресенська Н.О., Цепова І.Р., Харків, 

видавництво «Ранок», 2018 рік 

«Математика» підручник для 1 класу закладів загальної середньої 

освіти. Скворцова С.О., Онопрієнко О.В.,  Харків, видавництво «Ранок»,  

2018 рік 

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

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

Харків, видавництво «Ранок»,  2018 рік 

        «Англійська мова» підручник для 1 класу закладів загальної середньої 

освіти (з аудіосупроводом). Горець І.Ф., Київ, видавництво «Оріон», 2018 рік 

       «Російська мова» підручник для 1 класу закладів загальної середньої 

освіти з навчанням українською мовою.  Самонова О.І., Горобець Ю.О., Київ, 

видавництво «Генеза», 2018 рік 

        «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів 

загальної середньої освіти. Масол Л.М., Гайдамака І.В., Колотило О.М.,  

Київ, видавництво «Генеза», 2018 рік. 

 

УХВАЛИЛИ: 

          2. Обрати проекти підручників для 1 класу: 

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

середньої освіти (у 2-х частинах). Воскресенська Н.О., Цепова І.Р., Харків, 

видавництво «Ранок», 2018 рік 



«Математика» підручник для 1 класу закладів загальної середньої 

освіти. Скворцова С.О., Онопрієнко О.В.,  Харків, видавництво «Ранок»,  

2018 рік 

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

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

Харків, видавництво «Ранок»,  2018 рік 

        «Англійська мова» підручник для 1 класу закладів загальної середньої 

освіти (з аудіосупроводом). Горець І.Ф., Київ, видавництво «Оріон», 2018 рік 

       «Російська мова» підручник для 1 класу закладів загальної середньої 

освіти з навчанням українською мовою.  Самонова О.І., Горобець Ю.О., Київ, 

видавництво «Генеза», 2018 рік 

        «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів 

загальної середньої освіти. Масол Л.М., Гайдамака І.В., Колотило О.М., Київ, 

видавництво «Генеза», 2018 рік. 

 

Голова педагогічної ради                             Т.С.Кобзиста 

Секретар                                                        І.А.Мосенцова 

 

 


