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1. Про вибір проектів підручників для 1 клісів на 2018-2019 н.р.

Директор Новик Л.В.

1. СЛУХАЛИ:
Новик Л.В., директор, -  про вибір проектів підручників для 1 класів на 2018- 

2019 н.р.
Директор нагадала присутнім листи МОН України від 02.04 2018 № 310 

«Про проведення конкурсного відбору проектів підручників для 1 класу закладів 
загальної середньої освіти», та лист МОН України від 07.05.2018 № 1/9-278 "Про 
забезпечення виконання наказу Міністерства освіти і науки України 02 квітня 
2018 року № 310". Акцентувала увагу на додатку 1 вищезазначеного листа 
МОН України «Інструктивно -  методичні матеріали для здійснення вибору 
закладами загальної середньої освіти, що використовують в освітньому процесі 
підручники для ЗЗСО, та ЗВО, які забезпечують здобуття повної загальної 
середньої освіти, проектів підручників за електронними версіями їх оригінал- 
макетів з кожної назви підручника та оформлення результатів вибору.».

Педагоги повинні зробити вибір підручників із переліку (додаток 2 до листа 
МОН від 07.05.2018 № 1/9-278). Власними підписами члени педагогічної ради 
засвідчать свій вибір. Протягом 2-х робочих днів (16.05-17.05.2018 р.) дане 
рішення повинно буде оприлюднено на сайті закладу освіти.

ВИСТУПИЛИ:
Лисицька О.І., завідувач бібліотекою, яка зупинилася на тому, що кожен 

педагогічний працівник закладу освіти має право повідомити на «гарячу 
телефонну лінію» МОН України (044)481-47-69 чи письмово на поштову адресу 
МОН України (проспект Перемоги, 10 м.Київ, 01135) або інститут модернізації 
змісту освіти (вул. Митрополита Василя Липківського, 36, кім. 101, м.Київ, 
03035) про вплив або бажання третіх осіб вплинути на його волевиявлення щодо



вибору підручників чи факт зміни волевиявлення вчителя закладу освіти, в якому 
він працює.

ВИСТУПИЛИ:
Васюкова С.М., керівник методичного об’єднання вчителів початкової 

школи, яка проінформувала, що вчителями кафедри на засіданні методичного 
об’єднання проаналізовані та обрані такі підручники для 1 класу:

1. Старагіна, І. П.; Сосницька, Н. П. «Українська мова. Буквар» підручник 
для 1 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)

2. Гісь, О. М.; Філяк, І. В. «Математика» підручник для 1 класу закладів 
загальної середньої освіти

3. Волощенко, О. В.; Козак, О. П.; Остапенко, Г. С. 1.4. «Я досліджую 
світ» підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів загальної 
середньої освіти (у 2-х частинах)

4. Лемешева, Н. А. «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 1 класу
закладів загальної середньої освіти

‘і. €
ВИСТУПИЛИ:

Мусатова О.О., керівник методичного об’єднання вчителів англійської 
мови, яка проінформувала, що вчителями кафедри на засіданні методичного 
об’єднання (протокол №4 від 14.05.2018 р.) проаналізовані та обраний підручник 
для 1 класу Пухта Герберт; Ґернґрос Ґюнтер; Льюіс-Джонс Пітер «Англійська 
мова» підручник для 1 класу закладів загальної середньої освіти (з 
аудіосупроводом)

УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити вибір проектів підручників для 1 класу на 2018-2019 н.р.:
1.1. «Українська мова. Буквар» підручник для 1 класу закладів загальної 

середньої освіти (у 2-х частинах) Старагіна, І. П.; Сосницька, Н. П.
1.2. «Математика» підручник для 1 класу закладів загальної середньої 

освіти Гісь, О. М.; Філяк, І. В.
1.3. «Англійська мова» підручник для 1 класу закладів загальної середньої 

освіти (з аудіосупроводом) Пухта Герберт; Ґернґрос Ґюнтер; Льюіс- 
Джонс Пітер

1.4. «Я досліджую світ» підручник інтегрованого курсу для 1 класу 
закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) Волощенко, О. В.; 
Козак, О. П.; Остапенко, Г. С.

1.5. «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів 
загальної середньої освіти Лемешева, Н. А.

2. Заступнику директора з НВР Феденко І.Б. викласти даний протокол на 
веб-сайті освітнього закладу до 17.05.2018 р.

3. Завідуючій бібліотекою Лисицькій О.І. оформити в паперовому вигляді 
результати вибору проектів підручників за формою (додаток 2 до листа 
МОН від 07.05.2018 № 1/9-278 «Про забезпечення виконання наказу 
Міністерства освіти і науки України 02 квітня 2018 року № 310» та



з

оприлюднити його на сайті закладу освіти та надати до управління освіти 
і науки Сумської міської ради до 17.05.2018 р.

Директор 0^ Л.В. Новик

Секретар Т.Л. Бондар
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