
ПРОТОКОЛ № 4 

засідання педагогічної ради  

Лучанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

від 02.03.2020 р. 

Голова педради: Костенко Л.О., директорка школи 

Секретар педради: Чередніченко О.П., учитель початкових класів 

Присутні: 

Відсутні:  

Порядок денний 

1. Про вибір проектів підручників для 3 класу закладів загальної 

середньої освіти, поданих наконкурсний відбір  

СЛУХАЛИ: 

Костенко Л.О. , директорку школи 

  Відповідно до Наказу МОН від 17.07.2019 №1002 “Про затвердження 

Порядку конкурсного відбору підручників (крім електронних) для 

здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних 

працівників”, згідно з яким безпосередній вибір проектів підручників за 

фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви 

підручника здійснюють вчителі ЗЗСО, який схвалюється на засіданні 

педагогічної ради школи, протокол, якого підписують члени педагогічного 

колективу, які здійснили безпосередній вибір підручників.  

Адміністрацією школи були забезпечені організаційно-методичні умови 

для процесу ознайомлення педагогів з проектами підручників для 3 класу. 

Учителі-предметники, які будуть викладати у 3 класі ознайомилися та 

здійснили вибір електронних версій оригінал-макетів підручників 

Ухвалили: 

1. Схвалити вибір підручників для 3 класу відповідно до нижче наведеного 

списку. 

https://imzo.gov.ua/2019/07/18/nakaz-mon-vid-17-07-2019-1002-pro-zatverdzhennia-poriadku-konkursnoho-vidboru-pidruchnykiv-krim-elektronnykh-dlia-zdobuvachiv-povnoi-zahal-noi-seredn-oi-osvity-i-pedahohichnykh-pratsivnykiv/
https://imzo.gov.ua/2019/07/18/nakaz-mon-vid-17-07-2019-1002-pro-zatverdzhennia-poriadku-konkursnoho-vidboru-pidruchnykiv-krim-elektronnykh-dlia-zdobuvachiv-povnoi-zahal-noi-seredn-oi-osvity-i-pedahohichnykh-pratsivnykiv/
https://imzo.gov.ua/2019/07/18/nakaz-mon-vid-17-07-2019-1002-pro-zatverdzhennia-poriadku-konkursnoho-vidboru-pidruchnykiv-krim-elektronnykh-dlia-zdobuvachiv-povnoi-zahal-noi-seredn-oi-osvity-i-pedahohichnykh-pratsivnykiv/
https://imzo.gov.ua/2019/07/18/nakaz-mon-vid-17-07-2019-1002-pro-zatverdzhennia-poriadku-konkursnoho-vidboru-pidruchnykiv-krim-elektronnykh-dlia-zdobuvachiv-povnoi-zahal-noi-seredn-oi-osvity-i-pedahohichnykh-pratsivnykiv/


1. «Українська мова та читання» підручник для 3 класу закладів 

загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (Частина 1 авт. Захарійчук М. 

Д., Частина 2 авт. Богданець-Білоскаленко Н. І., Шумейко Ю. М. 

2. «Англійська мова» підручник для 3 класу закладів загальної середньої 

освіти (з аудіосупроводом) (авт. Г. К. Мітчелл, Марілені Малкоґіанні.). 

3. «Математика» підручник для 3 класу закладів загальної середньої 

освіти (у 2-х частинах) (Скворцова С. О., Онопрієнко О. В..). 

4. «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 3 класу закладів 

загальної середньої освіти (авт. Рубля Т. Є., Мед І. Л., Щеглова Т. Л.). 

5. «Я досліджую світ» підручник для 3 класу закладів загальної середньої 

освіти (у 2-х частинах) (авт. Частина 1 авт. Бібік Н. М., Бондарчук Г. П., 

Частина 2 авт. Корнієнко М. М.,  Крамаровська С. М., Зарецька І. Т.). 

 

2. Оприлюднити дане рішення на сайті школи до 06.03.2020 р. 

 

 

Голова педради     Л.О.Костенко 

 

Секретар педради      О.П. Чередніченко 

 

Учителі , які здійснювали вибір підручників: 

 

Костенко Л.О. 

Кривоніс С.Д. 

Пустовіт Р.І. 

Шабалтун Н.М. 

Чередніченко О.П. 

Мельниченко О.О. 

Марушевська В.Ю. 

 


