
 

 

 

РОКИТНЕНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ 

НОВОВОДОЛАЗЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ 

засідання педагогічної ради Рокитненського ліцею 

 

01.02.2021                                                                                                      №5 

 

Голова педагогічної ради: Хихля Н.М. 

Секретар: Гречуха Н.С. 

Присутні: 18 членів педагогічної ради (список додається) 

 

 

Порядок денний: 

2. Про вибір підручників для 4 класу закладів загальної середньої освіти. 

(Доповідач: Чертов М.О., заступник директора з НВР) 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Чертова М.О., заступника директора з НВР, який повідомив, що на 

виконання наказу МОН від 24 вересня 2020 року № 1184 «Про проведення 

конкурсного відбору підручників (крім електронних) для здобувачів повної 

загальної середньої освіти і педагогічних працівників у 2020-2021 роках (4 

клас)» (зі змінами), відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору 

підручників (крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої 

освіти і педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 17 липня 2019 року № 1002, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 12 серпня 2019 року за № 902/33873 (далі - 

Порядок), листа ІМЗО від 30.12.2020 № 1/9-716 «Щодо забезпечення 

виконання наказів МОН від 24 вересня 2020 року № 1184 (зі змінами) та від 

24 вересня 2020 року №1174 (зі змінами)», з метою забезпечення здобувачів 

загальної середньої освіти і педагогічних працівників новим поколінням 

підручників з навчальних предметів типових освітніх програм закладів 

загальної середньої освіти, на II етапі до проведення конкурсного відбору 

підручників для 4 класу долучаються ЗЗСО. Відповідно, педагогічні 

працівники з 18 січня до 09 лютого 2021 року ознайомлюються з 

фрагментами електронних версій оригінал-макетів підручників для 4 класу за 

посиланням lib.imzo.gov.ua у розділі «Конкурс підручників. Конкурсний 

відбір підручників 4 класу» (https://lib.imzo.gov.ua/konkurs-

pdruchnikv/konkurs-pdruchnikv-dlya-4-klasu/). Це потрібно для того, щоб на 

2020/2021 навчальний рік до ЗЗСО надійшли друковані примірники саме тих 

підручників для 4 класу, які будуть обрані закладом освіти. Остаточне 



рішення щодо вибору підручників має бути схваленим на засіданні 

педагогічної ради ЗЗСО, про що складається відповідний протокол, де 

зазначається інформація про вчителів, які здійснили безпосередній вибір. 

 Вибір підручників для учнів 4 класу Рокитненського ліцею  

здійснювали вчителі початкових класів (список додається). 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Касяненко Н.І., учитель початкових класів, голова МО вчителів 

початкових класів, яка повідомила про те, що після ознайомлення із 

фрагментами електронних версій оригінал-макетів підручників для учнів 3-го 

класу, вчителями було визначено такі підручники для замовлення:  

1. «Українська мова та читання» підручник для 4 класу закладів загальної 

середньої освіти (у 2-х частинах) (Частина 1 - Пономарьова К.І., Гайова Л.А.; 

Частина 2 - Савченко О.Я., Красуцька І.В.). 

Альтернативні підручники: 

 «Українська мова та читання» підручник для 4 класу закладів загальної 

середньої освіти (у 2-х частинах) (Большакова І. О., Хворостяний І. Г.);  

 «Українська мова та читання» підручник для 4 класу закладів загальної 

середньої освіти (у 2-х частинах) (Частина 1 - Вашуленко М. С., 

Васильківська Н. А., Дубовик С. Г.; Частина 2 - Вашуленко О. В.); 

 «Українська мова та читання» підручник для 4 класу закладів загальної 

середньої освіти (у 2-х частинах) (Частина 1 - Кравцова Н. М., 

Придаток О. Д., Романова В. М.; Частина 2 - Савчук А. С.); 

 «Українська мова та читання» підручник для 4 класу закладів загальної 

середньої освіти (у 2-х частинах) (Частина 1 - Варзацька Л. О., Зроль Г. 

Є., Шильцова Л. М.; Частина 2 - Чумарна М. І.); 

 «Українська мова та читання» підручник для 4 класу закладів загальної 

середньої освіти (у 2-х частинах) (Іваниця Г. А.). 

2) «Англійська мова» підручник для 4 класу закладів загальної середньої 

освіти (з аудіосупроводом) (Карпюк О. Д.). 

Альтернативні підручники: 

 «Англійська мова» підручник для 4 класу закладів загальної середньої 

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

 «Англійська мова» підручник для 4 класу закладів загальної середньої 

освіти (з аудіосупроводом) (Будна Т. Б.); 

 «Англійська мова» підручник для 4 класу закладів загальної середньої 

освіти (з аудіосупроводом) (Герберт Пухта, Ґюнтер Ґернґрос, Пітер 

Льюіс-Джонс);  

 «Англійська мова» підручник для 4 класу закладів загальної середньої 

освіти (з аудіосупроводом) (Губарєва С. С., Павліченко О. М.).  

3) «Математика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (у 

2-х частинах) (Заїка А. М., Тарнавська С. С.). 

Альтернативні підручники: 

 «Математика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої 

освіти (у 2-х частинах) (Бевз В. Г., Васильєва Д. В.);  



 «Математика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої 

освіти (у 2-х частинах) (Оляницька Л. В.);  

 «Математика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої 

освіти (у 2-х частинах) (Листопад Н. П.);  

 «Математика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої 

освіти (у 2-х частинах) (Істер О. С.); 

 «Математика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої 

освіти (у 2-х частинах) (Лишенко Г. П.).  

4) «Я досліджую світ» підручник для 4 класу закладів загальної середньої 

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

Альтернативні підручники: 

 «Я досліджую світ» підручник для 4 класу закладів загальної середньої 

освіти (у 2-х частинах) (Гільберг Т. Г., Тарнавська С. С., Павич Н. М.); 

 «Я досліджую світ» підручник для 4 класу закладів загальної середньої 

освіти (у 2-х частинах) (Грущинська І. В., Хитра З. М., Дробязко І. І.);  

 «Я досліджую світ» підручник для 4 класу закладів загальної середньої 

освіти (у 2-х частинах) (Будна Н. О., Гладюк Т. В., Заброцька С. Г., 

Шост Н. Б.);  

 «Я досліджую світ» підручник для 4 класу закладів загальної середньої 

освіти (у 2-х частинах) (Андрусенко І.В., Котелянець Н.В., Агєєва 

О.В.);  

 «Я досліджую світ» підручник для 4 класу закладів загальної середньої 

освіти (у 2-х частинах) (Воронцова Т. В., Пономаренко В. С., Хомич О. 

Л., Лаврентьєва І. В., Андрук Н. В., Василенко К.С.). 

5) «Інформатика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти 

(Корнієнко М. М., Крамаровська С. М., Зарецька І. Т.). 

Альтернативні підручники: 

 «Інформатика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої 

освіти (Козак Л. З.); 

 «Інформатика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої 

освіти (Лодатко Є. О., Мочула О. В., Яріш Г. П.); 

 «Інформатика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої 

освіти (Коршунова О. В.); 

 «Інформатика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої 

освіти (Ломаковська Г. В., Проценко Г. О.); 

 «Інформатика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої 

освіти (Гільберг Т.Г., Суховірський О.В., Грубіян Л.В., Тарнавська 

С.С.). 

6) «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 4 класу закладів загальної 

середньої освіти (Лобова О. В.). 

Альтернативні підручники: 

 «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 4 класу закладів 

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

М.); 





 

                                                                                                        

Додаток 1 

 

 

Список присутніх на засіданні педагогічної ради 01 лютого 2021 року 

 

1. Біда В.В., учитель української мови та літератури 

2. Глєбова Л.М., учитель початкових класів 

3. Горбань Л.В., учитель російської мови та зарубіжної літератури 

4. Гречуха Н.С., учитель початкових класів 

5. Єфіменко О.Ю., учитель фізичної культури 

6. Касяненко Н.І., учитель початкових класів 

7. Кругла Т.К., учитель географії 

8. Макієва Т.П., учитель математики, фізики та астрономії 

9. Пензев В.І., учитель фізики та інформатики 

10. Передерій О.Б., учитель географії 

11. Олійник Т.І., учитель біології та хімії 

12. Семенська Н.О., учитель української мови та літератури 

13. Сергієнко О.В., учитель початкових класів 

14. Степаненко О.М., учитель початкових класів 

15. Хихля Н.М., директор 

16. Чертов М.О., заступник директора з навчально-виховної роботи 

17. Шевченко Н.О., педагог-організатор 

18. Ярош Ю.В., учитель фізичної культури 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 2 

 

 

 

Список вчителів початкових класів, що здійснювали вибір підручників 

для 4 класу  

 

 

1. Гречуха Н.С. 

2. Касяненко Н.І.  

3. Сергієнко О.В.  

4. Степаненко О.М.  

5. Шевченко Н.О.  
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