
 

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «РОКИТНЕНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ 

НОВОВОДОЛАЗЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ 

засідання педагогічної ради Рокитненського ліцею 

 

05.03.2020                                                                                                      №3 

 

Голова педагогічної ради: Хихля Н.М. 

Секретар: Гречуха Н.С. 

Присутні: 17 членів педагогічної ради (список додається) 

Відсутні: Ярош Ю.В. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про вибір проектів підручників для 3 класу закладів загальної середньої 

освіти. 

(Доповідач: Кругла Т.К., бібліотекар) 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Круглу Т.К., бібліотекаря Рокитненського ліцею, яка повідомила, що 

відповідно до наказів МОН України від 17.07.2019 №1002 «Про 

затвердження Порядку конкурсного відбору підручників (крім електронних) 

для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників», 

від 07.11.2019 № 1409 «Про проведення конкурсного відбору підручників 

(крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти та 

педагогічних працівників у 2019/2020 роках (3 клас)» (із змінами),  з 

урахуванням листа МОН України від 22.01.2020 №1/9-39 «Про забезпечення 

виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 07 листопада 2019 

року № 1409 (із змінами) та від 12 грудня 2019 року № 1543», з метою 

забезпечення здобувачів загальної середньої освіти і педагогічних 

працівників новим поколінням підручників з навчальних предметів типових 

освітніх програм закладів загальної середньої освіти (далі - ЗЗСО) згідно з 

переліками, які затверджені наказами Міністерства освіти і науки України від 

07 листопада 2019 року №1409 та від 12 грудня 2019 року №1543, з 24 

лютого по 12 березня 2020 року педагогічні працівники повинні були 

ознайомитися з фрагментами електронних версій оригінал-макетів 

підручників, розміщених за посиланням lib.imzo.gov.ua у розділі «Конкурс 

підручників». Це потрібно для того, щоб на 2020/2021 навчальний рік до 

ЗЗСО надійшли друковані примірники саме тих підручників для 3 класу, які 

будуть обрані закладом освіти. Вибір проектів підручників за фрагментами 



електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника, 

здійснений вчителями, мусить бути схваленим на засіданні педагогічної 

ради, протокол якого повинні підписати члени педагогічного колективу, які 

здійснили безпосередній вибір проектів підручників.  

ВИСТУПИЛИ: 

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

початкових класів, яка повідомила про те, що ознайомившись 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 3 класу закладів загальної 

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

Частина 2 - Савченко О. Я. 

Альтернативні підручники: 

 «Українська мова та читання» підручник для 3 класу закладів загальної 

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

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

 «Українська мова та читання» підручник для 3 класу закладів загальної 

середньої освіти (у 2-х частинах) (Частина 1 – авт. Тимченко Л. І.; 

Частина 2 – авт. Коченгіна М. В.) 

 «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.) 

 «Українська мова та читання» підручник для 3 класу закладів загальної 

середньої освіти  (у 2-х частинах) (авт. Большакова І. О., Пристінська 

М. С.) 

  «Українська мова та читання» підручник для 3 класу закладів загальної 

середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Остапенко Г.С.) 

2) «Російська мова» підручник для 3 класу закладів загальної середньої 

освіти  (авт. Лапшина І. М., Зорька Н. М.) 

Альтернативний підручник: 

 «Російська мова» підручник для 3 класу закладів загальної середньої 

освіти  (авт. Самонова О.І., Горобець Ю.О. ) 

3) «Англійська мова» підручник для 3 класу закладів загальної середньої 

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

Альтернативні підручники: 

 «Англійська мова» підручник для 3 класу закладів загальної середньої 

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

 «Англійська мова» підручник для 3 класу закладів загальної середньої 

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

 «Англійська мова» підручник для 3 класу закладів загальної середньої 

освіти  (з аудіосупроводом) (авт. Будна Т.В.);  

 «Англійська мова» підручник для 3 класу закладів загальної середньої 

освіти  (з аудіосупроводом) (авт. Герберт Пухта, Гюнтер Гернгрос, 

Пітер Льюіс-Джонс). 



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

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

Альтернативні підручники: 

 «Математика» підручник для 3 класу закладів загальної середньої 

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

 «Математика» підручник для 3 класу закладів загальної середньої 

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

 «Математика» підручник для 3 класу закладів загальної середньої 

освіти (у 2-х частинах) (авт. Логачевська С.П., Логачевська Т.А., Комар 

О.А.) 

 «Математика» підручник для 3 класу закладів загальної середньої 

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

 «Математика» підручник для 3 класу закладів загальної середньої 

освіти (у 2-х частинах) (авт. Будна Н.О., Беденко М.В.)  

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

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

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

Альтернативні підручники: 

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

освіти (у 2-х частинах) (авт. Гільберг Т.Г., Тарнавська С.С., Грубіян 

Л.В., Павич Н.М.) 

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

освіти  (у 2-х частинах) (авт. Частина 1 - Грущинська І.В., Хитра З.М.; 

Частина - Морзе Н.В., Барна О.В.) 

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

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

Шост Н. Б., Лисобей Л. В.) 

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

освіти (у 2-х частинах) (за редакцією М.С. Вашуленка, авт. 

Ломаковська Г.В., Єресько Т.П., Проценко Г.О.) 

6) «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 3 класу закладів загальної 

середньої освіти Лобова О. В. 

Альтернативні підручники: 

 «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 3 класу закладів 

загальної середньої освіти Калініченко О.В., Аристова Л.С. 

 «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 3 класу закладів 

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

 «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 3 класу закладів 

загальної середньої освіти Стеценко І.Б., Остапенко Г.С. 

 «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 3 класу закладів 

загальної середньої освіти Лємешева Н.А.  

 «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 3 класу закладів 

загальної середньої освіти Кондратова Л.Г. 



Хихля Н.М., директор Рокитненського ліцею, повідомила, що загальна 

кількість місць у 2 класі у 2019/2020 навчальному році складає 12, отже 

необхідно замовити 12 підручників з кожного предмета та 1 підручник для 

вчителя. 

УХВАЛИЛИ: 

1.Обрати підручники для учнів 3 класу за вказаним вище списком. 

2. Оприлюднити протокол засідання педагогічної ради з підписами вчителів, 

які здійснили безпосередній вибір проектів підручників,  на веб-сайті закладу 

освіти. 

До 12.03.2020 

3. Заповнити спеціальну форму вибору електронних версій оригінал-макетів 

підручників у Інформаційній системі управління освітою 

            До 12.03.2020   

4. Оприлюднити результати вибору проектів підручників (pdf-формат) на 

веб-сайті закладу освіти 

До 12.03.2020 

5. Передати результати вибору проектів підручників у паперовому та 

електронному вигляді до відділу освіти Нововодолазької РДА. 

До 12.03.2020 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        



Додаток 1 

 

 

Список присутніх на засіданні педагогічної ради 05 березня 2020 року 

 

1. Біда В.В. 

2. Глєбова Л.М. 

3. Горбань Л.В. 

4. Гречуха Н.С. 

5. Єфіменко О.Ю. 

6. Касяненко Н.І. 

7. Кругла Т.К. 

8. Макієва Т.П. 

9. Манжосова О.О. 

10. Пензев В.І. 

11. Передерій О.Б. 

12. Олійник Т.І. 

13. Семенська Н.О. 

14. Сергієнко О.В. 

15. Степаненко О.М. 

16. Хихля Н.М. 

17. Чертов М.О. 

 

 

 

 

 

 


