
Загальноосвітній навчальний
заклад І-ІІІ ступенів № 12
Ізюмської міської ради Харківської області

ПРОТОКОЛ № 1 
засідання педагогічної ради 

від 02.02.2020

Присутні: 52
Голова: Малик Н.В.
Секретар: Зорянська І.О.

Порядок денний:
1. Про вибір підручників для 4 класу за фрагментами електронних версій оригінал-макетів 
підручників з кожної назви (доповідач заступник директора з навчально-виховної роботи 
Бугай Л.І., протокол).



СЛУХАЛИ:

По першому питанню слухали Бугай Л.І., заступника директора з навчально-виховної 
роботи, яка ознайомила з Інструктивно-методичними матеріалами для здійснення вибору 
закладами загальної середньої освіти підручників для 4 класів за фрагментами 
електронних версій оригінал-макетів підручників з кожної назви та оформлення 
результатів вибору (додаток 2 до листа Міністерства освіти і науки України від 30.12.2020 
№ 1/9-716 «Щодо забезпечення виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 
24 вересня 2020 року № 1184 (зі змінами) та від 24 вересня 2020 року № 1174»
Бугай Л.І. зауважила, що вчителі майбутніх 4-х класів з 18 січня по 02 лютого 
ознайомилися з фрагментами електронних версій оригінал-макетів підручників для 4 
класу на 2021/2022 навчальний рік. У закладі кількість 4 класів більше одного, можна 
вибирати різні електронні версії оригінал-макетів підручників для кожного класу. Проте 
враховуючи досвід попередніх років, рішенням педагогічної ради закладу схвалюємо 
вибір по одній назві підручника з кожного предмета вивчення. Кількість примірників 
кожного з підручників для 4 класу має відповідати реальному вибору і визначається як 
кількість учнів у 3-х класах та кількість учителів, які викладають у 3-х класах закладу у 
2020/2021 навчальному році.

Бугай Л.І. зазначила, що безпосередній вибір проектів підручників за фрагментами 
електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника здійснюють вчителі, 
який схвалюється на педагогічній раді.

Результати вибору 
електронних версій оригінал-макетів 

підручників для 4 класу закладів 
загальної середньої освіти, поданих на 

конкурсний відбір проектів 
підручників для 4 класів закладів загальної 

середньої освіти

Учитель, 
який здійснював 
відбір підручника

Кількість

Назва підручника Для 
здобувачів 
освіти

Для 
учителів

1
«Українська мова та читання» 
підручник для 4 класу закладів загальної 
середньої освіти (у 2-х частинах) 
(Частина 1 - авт. Кравцова Н. М., 
Придаток О.Д., Романова В. М.;
Частина 2 - авт. Савчук А. С.)

Бугай Л.І.
Посікун Л.М.
Сеплива А.М.

75 3

2
«Англійська мова» підручник для 4 
класу закладів загальної середньої 
освіти (з аудіосупроводом) (Карпюк О. 
Д-)

Чернова Д. К.
Лазукіна О. В.
Шаменко Л. О.

75 3

3
«Математика» підручник для 4 класу 
закладів загальної середньої освіти 
(у 2-х частинах) (авт. Листопад Н. П.)

Бугай Л. І.
Посікун Л. М.
Сеплива А. М.

75 3

4
«Я досліджую світ» підручник для 4 
класу закладів загальної середньої 
освіти (у 2-х частинах)
(авт. Гільберт Т. Г., Тарнавська С. С., 
Павич Н. М.)

Бугай Л. І.
Посікун Л. М.
Сеплива А. М.

75 3



«Мистецтво» підручник інтегрованого 
курсу для 4 класу закладів загальної 
середньої освіти (авт. Масол Л. М., 
Гайдамака О. В., Колотило О. М.)

Бугай Л. І.
Посікун Л. М.
Сеплива А. М.

75 3

«Інформатика» підручник для 4 класу 
закладів загальної середньої освіти 
(авт. Коршунова О. В.)

Лєвіщев Д. М.
Васильєва Т. С.
Перевозник Ю. П.

75 3

УХВАЛИЛИ:

1.1. Погодити результати вибору переліку підручників для учнів 4-х класів 
2021/2022 навчального року визначених авторів.

1.2. Лєвіщеву Д.М., інженеру-електроніку, відповідальному за впорядкування даних 
в базі ІСУО та розміщення новин на сайті Ізюмської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 
12 оприлюднити протокол педагогічної ради на сайті закладу.

До 09 лютого 2021 року 
Голосували: за - 52, проти - 0, утрималися - 0

Голова педагогічної ради:

Секретар:

Ознайомлені:

Наталія МАЛИК

І. ЗОРЯНСЬКА

Л. БУГАЙ 
Л. ПОСІКУН
.СЕПЛИВА 

Д. ЧЕРНОВА 
О. ЛАЗУКІНА 
Л. ШАМЕНКО

О^Л. ЛЄВІЩЕВ
Ж/ Т. ВАСИЛЬЄВА

Ю. ПЕРЕВОЗНИК


