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Порядок денний 

1.  Про вибір проектів підручників для 1 класу. 

                        Єрмак Л.Ю.- ЗДНВР 

2. Різне 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Єрмак Л.Ю., заступника директора з навчально-виховної роботи, 

про необхідність здійснення вибору проектів підручників для 1 класу. 

Доповідач ознайомила з листами Департаменту освіти і науки Запорізької ОДА та 

Міністерства освіти і науки України щодо вибору та замовлення підручників для 1 класу. 

 

 СЛУХАЛИ: Корнієнко Т.С., яка повідомила, що на засіданні шкільного 

методичного обʼєднання вчителів початкових класів було здійснено обговорення та вибір 

проектів підручників для 1 класу за списком: 

 1. «Українська мова. Буквар» підручник для 1 класу закладів загальної середньої 

освіти (у 2-х частинах) (Воскресенська Н.О., Цепова І.В.) 

 2. «Англійська мова» підручник для 1 класу закладів загальної середньої освіти (з 

аудіосупроводом) (Худик К.Г.) 

 3. «Німецька мова» підручник для 1 класу закладів загальної середньої освіти (з 

аудіосупроводом) (Горбач Л.В.) 

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

(Скворцова С.О., Онопрієнко О.В.) 

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

загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (Коршунова О.В., Гущина Н.І.) 

 6. «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів загальної 

середньої освіти (Калініченко О.В., Аристова Л.С.) 

  

 

 УХВАЛИЛИ: 

 Затвердити вибір проектів підручників для 1 класу відповідно до списку: 

 1. «Українська мова. Буквар» підручник для 1 класу закладів загальної середньої 

освіти (у 2-х частинах) (Воскресенська Н.О., Цепова І.В.) 

 2. «Англійська мова» підручник для 1 класу закладів загальної середньої освіти (з 

аудіосупроводом) (Худик К.Г.) 

 3. «Німецька мова» підручник для 1 класу закладів загальної середньої освіти (з 

аудіосупроводом) (Горбач Л.В.) 

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

(Скворцова С.О., Онопрієнко О.В.) 

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

загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (Коршунова О.В., Гущина Н.І.) 



 6. «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів загальної 

середньої освіти (Калініченко О.В., Аристова Л.С.) 

 

     Корнієнко Т.С. 

     Суткова Л.Л. 

     Гордієнко Ю.В. 

     Похілько А.В. 

     Бородіна К.Ж. 

     Рішення прийнято одноголосно 
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