
НВК «ЗОШ І – ІІІ ступеня – дитячий садок» с. Залухів 

 

Протокол 

від 12.03.2021 р. № _7_ 

Засідання педагогічної ради 

 

Голова: Лукашик С.В. 

Секретар: Ярошик Л.П. 

Присутні: 24 педагогічні працівники 

Відсутні: – 0 

 

Порядок денний 

1. Вибір та дозамовлення проектів підручників для 4 класу на 2021 – 2022 н.р. 

(Лукашик С.В.) 

 

Слухали: 

Лукашика С.В. директора НВК, який ознайомив членів педради з Інструктивно-

методичними матеріалами для здійснення вибору закладами загальної середньої освіти 

підручників для 4 та 8 класів за фрагментами електронних версій оригінал-макетів 

підручників з кожної назви та оформлення результатів вибору, та листом Міністерства 

освіти і науки України від 30 грудня 2020 року № 1/9-716 «Про забезпечення виконання 

наказів Міністерства освіти і науки України від 07 листопада 2019 року № 1409 (із 

змінами) та від 12 грудня 2019 року № 1543»  

 

Виступили: 

Герасимук Валентина Василівна, заступник директора з навчально-виховної 

роботи, яка довела до відома присутніх, що вчитель 3 класу Кацевич Галина Василівна 

ознайомлена з інструктивно-методичними матеріалами для здійснення вибору 

закладами загальної середньої освіти підручників для 4 та 8 класів за фрагментами 

електронних версій оригінал-макетів підручників з кожної назви та оформлення 

результатів вибору, та листом Міністерства освіти і науки України від 22 січня 2020 

року № 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». Наголосила, що всі вище названі педагоги ознайомилися з фрагментами 

електронних версій підручників на веб-сайті Інституту модернізації змісту освіти та 

зупинилися на виборі підручників: 

1. «Математика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х 

частинах) Гісь О.М., Філяк. І.В.. Альтернативи: Скворцова С.О., Онопрієнко О.В.; 

Оляницька Л.В.; Заїка А.М., Тарнавська С.С.; Лишенко Г.П.; Логачевська С.П., 

Логачевська Т.А. 

 

Вирішили: 

Схвалити результат вбору/дозамовлення проектів підручників для 4 класу на 

2020-2021 н.р.: 

1. «Математика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х 

частинах) Гісь О.М., Філяк. І.В.. Альтернативи: Скворцова С.О., Онопрієнко О.В.; 

Оляницька Л.В.; Заїка А.М., Тарнавська С.С.; Лишенко Г.П.; Логачевська С.П., 

Логачевська Т.А. 

 

 

 

Директор НВК: С.В. Лукашик 

  


