
ПРОТОКОЛ № 05 
засідання педагогічної ради 

24.05.2018 
Голова педагогічної ради                   Педан Ю.Л. 
Секретар педагогічної ради                Педан О.О. 
Присутні :    20 чоловік 
Відсутні:     - 

Порядок  денний: 
1. Відбір проектів підручників для 1  класу Козіївської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів

СЛУХАЛИ: 
1. Колєснікову І.В., заступника директора школи з навчально-виховної
роботи, яка зазначила, що відповідно до наказу МОН МОН від 02.04.2018  
№ 310 «Про проведення конкурсного відбору проектів підручників для 1 
класу закладів загальної середньої освіти», члени педагогічного колективу на 
засіданнях методичних об’єднань опрацювали Інструктивно-методичні 
рекомендації щодо вибору та замовлення підручників для 1 класу закладів 
загальної середньої освіти. Попередньо ознайомившись на веб-сайті 
Інституту модернізації змісту освіти з електронними версіями оригінал-
макетів доопрацьованих відповідно до чинних навчальних програм 
підручників для 1класів, обговорили запропоновані варіанти підручників і 
здійснили вибір підручників для 1 класів на 2018/2019 навчальний рік: 
1. «Українська мова. Буквар» підручник для 1 класу закладів загальної
середньої освіти (у 2-х частинах) 
авт.: Большакова І. О., Пристінська М. С. - 19 прим. 
2. «Російська мова» підручник для 1 класу закладів загальної середньої
освіти з навчанням українською мовою 
авт.: Самонова О.І., Горобець Ю.О. - 19 прим. 
3. «Англійська мова» підручник для 1 класу закладів загальної середньої
освіти (з аудіосупроводом) 
авт.: Бєляєва Т. Ю. - 19 прим. 
4. «Математика» підручник для 1 класу закладів загальної середньої освіти
авт.: Скворцова С. О., Онопрієнко О. В. - 19 прим. 
5. «Я досліджую світ» підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів
загальної середньої освіти (у 2-х частинах) 
авт.: Бібік Н. М., Бондарчук Г. П. - 19 прим. 
 «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів загальної 
середньої освіти авт.: Калініченко О. В., Аристова Л. С. - 19 прим. 



 

       

                    

                 


	1. Колєснікову І.В., заступника директора школи з навчально-виховної роботи, яка зазначила, що відповідно до наказу МОН МОН від 02.04.2018
	№ 310 «Про проведення конкурсного відбору проектів підручників для 1 класу закладів загальної середньої освіти», члени педагогічного колективу на засіданнях методичних об’єднань опрацювали Інструктивно-методичні рекомендації щодо вибору та замовлення ...



