
                                             
 

ЛІЦЕЙ № 303 СУСПІЛЬНО – ПРИРОДНИЧОГО ПРОФІЛЮ 
 

вул. Драгоманова, 9а, м. Київ, 02068, тел.: 564 – 91 – 23, тел./факс: 564 – 91 – 19; 

e-mail: lyceum303@gmail.com  код ЄДРПОУ 22875992 

 

 

ВИТЯГ 

з протоколу №9 педагогічної ради 

від 15 травня 2018 року 

Голова педагогічної ради:  Перепелиця О.А. 

Секретар:                              Литвин Н.С 

Присутні 78 педагогів 

 

Порядок денний 

1. Про вибір електронних версій оригінал-макетів  підручників для учнів  

1 класу 

 

Слухали:  

Ткачук А.І. голову МО вчителів початкових  класів  про вибір 

електронних версій оригінал-макетів  підручників для учнів  1 класу 

підручників, яким надається гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і 

науки України за результатами 1 етапу конкурсного відбору проектів 

підручників», що видаватимуться за кошти державного бюджету у 2018 році. 

   Про вибір підручників: 

 «Українська мова. Буквар 1  клас» (авт.Пономарьова К.І.) підручник для 1 

класу закладів загальної середньої освіти ( у 2-х частинах) 

«Англійська мова » підручник для  1 класу закладів загальної середньої 

освіти  

( з аудіо супроводом) (авт. Доценко І.В.) 

«Математика»підручник для 1 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. 

Листопад Н.П) 

«Я досліджую світ» підручник інтергованого курсу для 1 класу закладів 

загальної середньої освіти  ( у 2-х частинах) авт. Гільберг Т.Г. 

«Мистецтво»  підручник інтергованого курсу для 1 класу закладів загальної 

середньої освіти  авт.. Рубля Т.Є. 

 

Ухвалили: 

Вибрати електронні  версії оригінал-макетів  підручників для учнів  1 класу,  

яким надається гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», 

що видаватимуться за кошти державного бюджету у 2018 році у кількості  

( прогнозована кількість) 300 комплектів для учнів таких авторів: 
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  «Українська мова. Буквар 1  клас» (авт.Пономарьова К.І.) підручник для 1 

класу закладів загальної середньої освіти ( у 2-х частинах) 

«Англійська мова » підручник для  1 класу закладів загальної середньої 

освіти  

( з аудіо супроводом) (авт. Доценко І.В.) 

«Математика»підручник для 1 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. 

Листопад Н.П) 

«Я досліджую світ» підручник інтергованого курсу для 1 класу закладів 

загальної середньої освіти  ( у 2-х частинах) авт. Гільберг Т.Г. 

«Мистецтво»  підручник інтергованого курсу для 1 класу закладів загальної 

середньої освіти  авт.. Рубля Т.Є. 

 

 

 

Голова педагогічної ради:              Перепелиця О.А. 

Секретар:                                          Литвин Н.С 
 


