
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ 

засідання педагогічної ради 

06.03.2023 № 4 

Голова – О.В. Дудінова 

Секретар – О.В. Олешко 

Присутні – 33,  відсутні - 0 

Педагогічну раду планується провести за 40 хвилин. 
 

Порядок денний 

4. Про погодження використання підручників для 1 класів у 2023/2024 

навчальному році (доповідач Шелкова Л.М.) 

 

ІV. СЛУХАЛИ: заступника директора Шелкову Л.М., яка  ознайомила 

присутніх з листом МОН від 27.01.2023 № 1/1299 щодо оновлення 

підручників для 1 класу та зазначила, що матеріали на платформі ліцею 

розроблено відповідно до підручників 2018 року випуску. 

ВИСТУПИЛИ: Башевська М.І., вчитель початкових класів, яка 

запропонувала продовжити використовувати підручники випуску 2018 року, 

оскільки в ліцеї не використовують паперові варіанти, які за 5 років могли 

втратити привабливий стан. 

УХВАЛИЛИ: 

Погодити використання електронних версій наступних підручників у 1-х 

класах: 

для 1-А – клас з українською мовою навчання: 

- «Англійська мова» підручник для 1 класу закладів загальної середньої 

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

- «Математика» навчальний посібник для 1 класу закладів загальної 

середньої освіти (у 3-х частинах) авт.: Скворцова С. О., Онопрієнко О. В. 

- «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів загальної 

середньої освіти (авт. Калініченко О. В.) 

- «Українська мова. Буквар» навчальний посібник для 1 класу закладів 

загальної середньої освіти (у 6-и частинах) авт.: Цепова I. В. 

-  «Я досліджую світ» підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів 

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

 

для 1-Б – клас з російською мовою навчання: 

- «Английский язык» учебник для 1 класса учреждений общего среднего 

образования (с аудиосопровождением) авт.: Карпюк О.Д.  

- «Математика» учебник для 1 класса учреждений общего среднего 

образования авт.: Скворцова С. А., Оноприенко О. В.  

- «Искусство» учебник интегрированного курса для 1 кл. заведений 

общего среднего образования с обучением на русском языке авт.: Масол 

Л.М., Гайдамака Е.В., Колотило О.Н.  
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- «Украинский язык» учебник для 1 класса учреждений общего среднего 

образования с обучением на русском языке (в 2-х частях, с 

аудиосопровождением) авт.: Коваленко А. Н., Тельпуховська Ю. М.  

- «Русский язык. Букварь» учебник для 1 класса учреждений общего 

среднего образования с обучением на русском языке (в 2-х частях) авт.: 

ВашуленкоМ. С., Лапшина И. М.  

- «Я исследую мир» учебник интегрированного курса для 1 класса 

учреждений общего среднего образования (в 2-х частях) авт.: Т. Г. Гильберг, 

С. С. Тарнавская, О. В. Гнатюк, Н. М. Павич. 

 

Голосували: за – 33, проти – 0, утримався – 0. 

 

Педагогічна рада пройшла згідно з регламентом. 

 

 

Голова  педради       О.В. Дудінова 

 

Секретар         О.В. Олешко 


