
Витяг з протоколу № 5 

засідання педагогічної ради 

Комунального закладу освіти  

«Середня загальноосвітня школа № 45» 

Дніпровської міської ради 

від 02 березня 2020 року 

 

Голова педагогічної ради – Мельник О.А.  

Секретар педагогічної ради – Кучетова Н.А. 

Присутні: 51 член педагогічного колективу (список додається) 

 

Порядок денний:  

1. Про  результати  вибору  електронних  версій    оригінал-макетів підручників 

для 3 класу закладів загальної середньої освіти, поданих на конкурсний відбір 

проектів підручників, педагогічними працівниками школи. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Кучетова Н.А., заступник директор з навчально – виховної роботи 

повідомила, що конкурсний відбір проектів підручників для 3 класів закладів 

загальної середньої освіти здійснюється з метою забезпечення здобувачів освіти 

новим поколінням підручників для закладів загальної середньої освіти. 

Відповідно до Положення про конкурсний відбір проектів підручників для 

вчителі ознайомилися з фрагментами електронних версій оригінал - макетів 

підручників, щоб надійшли друковані примірники саме тих підручників для 3 

класів, які обрані вчителями.  

 

ВИСТУПИЛИ:  

Полив’яна І.М., бібліотекар школи ознайомила присутніх з переліком 

вибраних педагогічними працівниками проектів підручників для 3 класів. Ірина 

Миколаївна запропонувала затвердити перелік вибраних вчителями проектів 

підручників для 3 класів.  

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити перелік вибраних педагогічними працівниками проектів 

підручників для 3 класу в такому порядку:  

№ 

з/п 

Назва підручника Мова 

підручника 

Автор 

1 «Англійська мова» підручник для 

3 класу закладів загальної 

середньої освіти (з 

аудіосупровідом) 

Українська Г.К.Мітчел, 

Марілені 

Малкогіанні 



2 «Математика» підручник для 3 

класу закладів загальної середньої 

освіти (у 2-х частинах) 

Українська Будна Н.О., 

Беденко М.В. 

3 «Математика» підручник для 3 

класу закладів загальної середньої 

освіти (у 2-х частинах) 

Російська Скворцова С.О., 

Онопрієнко О.В. 

4 «Мистецтво» підручник 

інтегрованого курсу для 3 класу 

закладів загальної середньої 

освіти 

Українська Масол Л.М., 

Гайдамака О.В., 

Колотило О.М. 

5 «Російська мова та читання» 

підручник для 3 класу з 

навчанням російською мовою 

закладів загальної середньої 

освіти (у 2-х частинах) 

Російська Частина 1. 

Лапшина І.М., 

Давидюк Л.В., 

Мельник А.О. 

Частина 2. 

Лапшина І.М. 

6 «Українська мова та читання» 

підручник для 3 класу з 

навчанням російською мовою 

закладів загальної середньої 

освіти (у 2-х частинах, з 

аудіосупроводом) 

Українська Частина 1. 

Коваленко О.М. 

Частина 2.  

Ємець А.А., 

Коваленко О.М. 

7 «Українська мова та читання» 

підручник для 3 класу закладів 

загальної середньої освіти (у 2-х 

частинах) 

Українська Частина 1. 

Кравцова Н.М., 

Придаток О.Д., 

Романова В.М. 

Частина 2.  

Савчук А.С. 

8 «Я досліджую світ» підручник для 

3 класу закладів загальної 

середньої освіти (у 2-х частинах)  

Російська Гільберг Т.Г., 

Тарнавська С.С., 

Грубіян Л.В., 

Павич Н.М. 

9 «Я досліджую світ» підручник для 

3 класу закладів загальної 

середньої освіти (у 2-х частинах)  

Українська За редакцією 

М.С.Вашуленка, 

авт.  

Ломаковська Г.В., 

Єресько Т.П., 

Проценко Г.О. 

 

 Результати голосування:  «за» - 51;   «проти» - 0;   «утримались» - 0. 

 



 

Голова                                                                                    О.А.Мельник 

 

Секретар                                                                                Н.А.Кучетова  

 

Вчитель  початкової школи                                                    Р.І.Тихонова 

Вчитель  початкової школи                                                    І.М.Стасенко 

Вчитель  початкової школи                                                    Н.І.Онищенко 

Вчитель  початкової школи                                                    Т.М.Мухіна 

Вчитель  початкової школи                                                    О.Ф.Гуріна 









 


