
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЯ СЕЛА ЛОБАЧІВКА 

ГОРОХІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПРОТОКОЛ № 5 

 

ЗАСІДАННЯ 

педагогічної  ради   

 

с. Лобачівка                                                                               15.05. 2018 року 

       

Засідання  педагогічної  ради  проводив  голова  педагогічної  ради ,  директор  

школи С.І.Карніц . 

Секретар  педагогічної  ради  -  І. Ф. Шепшелей 

Присутні  –  28 педагогів  (список  додається ) 

Відсутні:   немає 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

1. Креативний підхід до правового виховання та профілактики правопорушень  

серед підлітків                                                                      

2.  Про схвалення вибору  проектів підручників для 1 класу. 

 

2.СЛУХАЛИ:  

         Карніца С.І., директора школи, який ознайомив  присутніх з наказом 

Міністерства освіти і науки України від 02 квітня 2018 року № 310 «Про 

проведення конкурсного відбору проектів підручників для 1 класу закладів 

загальної середньої освіти», з листом Міністерства освіти і науки України 

№1/9-278 від 07.05.2018 року «Про забезпечення виконання наказу 

Міністерства освіти і науки України від 02 квітня 2018 року №310 «Про 

проведення конкурсного відбору проектів підручників для 1 класу закладів 

загальної середньої освіти». Зокрема Сергій Іванович наголосив на тому, що  у 

вищезазначеному  листі є інструктивно-методичні рекомендації щодо вибору та 

замовлення підручників для 1 класу. Вчителі початкових класів   ознайомилися 

на веб-сайті Інституту модернізації змісту з фрагментами електронних версій 

оригінал-макетів підручників для 1 класу і зробили свій вибір. 

 



ВИСТУПИЛИ: 

         Рузак М.Ю., вчитель початкових класів, яка зазначила, що найбільше їй 

подобається підручник для 1 класу «Математика» авторів О.М. Гісь,  І.В.Філяк. 

Цей підручник має сучасний стиль викладу навчального матеріалу. У 

підручнику є багато сюжетних малюнків, які  допомагають у засвоєнні 

матеріалу. У дітей цього віку найкраще розвинуте наочно-образне мислення. 

Він наповнений пізнавальним матеріалом, сюжети завдань наближені до 

реального життя дітей та сфери їхніх інтересів. 

З пропонованих підручників інтегрованого курсу «Я досліджую світ», 

вчитель вибрала підручник авторів О.В.Тагліна, Г.Ж.Іванова. Змістове 

наповнення та ілюстративний матеріал сформовані таким чином, щоб кожен 

учень, користуючись підручником, міг з допомогою вчителя і самостійно  

усвідомлювати і засвоювати навчальну програму. Цей курс сприяє розвитку 

ключових компетентностей. 

Виконуючи цікаві завдання та вправи,  діти не лише опанують 

програмовий матеріал, а й розширюють свої уявлення про різні сфери 

життєдіяльності людини. Такий підхід сприятиме розвитку аналітичних та 

синтетичних мисленнєвих навичок школярів і формуванню в них більш 

цілісного уявлення про світ. 

З підручників «Українська мова. Буквар», вибрала підручник авторів 

І.О.Большакова, М.С.Пристінська. Він відповідає Типовій освітній програмі, 

розробленій під керівництвом Р.Б.Шияна. У підручнику пропонується завдання 

для виконання як класу або в парах. Матеріал спрямований на розвиток 

критичного мислення, дослідження. Побудований за принципом доступності. 

               Шепшелей О. А., вчитель музичного мистецтва та Чепелінська Н.С., 

вчитель образотворчого мистецтва вважають, що найкращий підручник  

інтегрованого курсу для 1 класу «Мистецтво» авт. О.В.Калініченко, 

Л.С.Аристова. У підручнику подано навчальний матеріал, передбачений 

Типовими освітніми програмами для закладів середньої освіти розроблений під 

керівництвом О.Я.Савченко. 

Книга містить серію навчальних та креативних завдань, які акцентують увагу 

на розкритті творчого потенціалу дитини, вихованні естетичного смаку, 

опануванні елементарними мистецькими уміннями. Увесь матеріал 

спрямований на плеканні поваги до національної та культурної спадщини. 

Також подано нотний матеріал до розучування пісень.  

       Романюк М. М., вчитель англійської мови  сказала, що враховуючи 

кардинальні зміни в галузі освіти, вона вважає, що буде доречно в першому 

класі працювати за підручником «Англійська мова» підручник для 1 класу  

 



 
 

 

 

 

 

 



 


