
Протокол № 4 

педагогического совета учебно-воспитательного комплекса «Школа 

гуманитарного труда» Херсонского областного совета 

 

 

От 11.03.2020 года 

Присутствовало: 65 человек 

Председатель педсовета: Кияновский А.А. 

Секретарь: Сапожникова И.В. 

Повестка дня:  

 

1. Выполнение приказа МОН Украины от 07.11.2019 №1409 «Про проведення 

конкурсного відбору підручників (крім електронних) для здобувачів повної 

загальної середньої освіти і педагогічних працівників у 2019-2020 роках (3 

клас). 

 

Слушали:  

Заместителя директора по учебной работеСерую В.Л., которая 

информировала присутствующих о том, что согласно инструктивно-

методическим материалам МОН Украины от 22.01.2020 №1/9-39, учителя 

рассмотрели проекты учебников по электронным версиям их оригинал-

макетов и сделали следующий выбор: 

 

№ Назва підручника Кількість Відповідальний 

за вибір 

1.  «Українська мова та читання» підручник 

для 3 класу з навчанням російською 

мовою закладів загальної середньої освіти 

у 2-х частинах з аудіосупроводом 

(Частина 1 Коваленко О.М., частина 2 

Коваленко О.М., Ємець А.А.) 

50 Федяєва О.В. 

2. «Російська мова та читання» підручник 

для 3 класу з навчанням російською 

мовою закладів загальної середньої освіти 

у 2-х частинах (Частина 1 Лапшина І.М., 

Давидюк Л.В., Мельник А.О., частина 2 

Лапшина І.М.) 

50 Паладій Л.А 

3. «Математика» підручник для 3 класу 

закладів загальної середньої освіти у 2-х 

частинах  (Скворцова С.О., Оноприєнко 

О.В.) 

50 Паладій Л.А. 

4. «Я досліджую світ» підручник для 3 класу 

закладів загальної середньої освіти у 2-х 

частинах  (Гільберг Т.Г., Тарнавська С.С.) 

50 Паладій Л.А. 

5. «Мистецтво» підручник інтегрованого 

курсу для 3 класу закладів загальної 

50 Чарнецький 

І.Є. 



середньої освіти (Кондратова Л.Г.)   

6. «Англійська мова» підручник для 3 класу 

закладів загальної середньої освіти (з 

аудіосупроводомцф ) 

50 Кирсанова 

Ю.Ю. 

 

 

Постановили: 

1.Утвердить перечень проектов  учебников для 3 классов. 

2. Информацию о выборе проектов учебников опубликовать на портале 

«ІСУО» и сайте УВК «ШГТ» ХОС. 

Срок: до 12.03.2020г. 

Отв.: Спица В. 

3. Результаты выбора проектов учебников для 3 классов в бумажном и 

электронном виде направить в Управление образования и науки 

Херсонской областной государственной администрации. 

Срок: до 12.03.2020г. 

Отв.: Серая В.Л. 

 

Директор         А.А.Кияновский 

 

Секретарь         И.В.Сапожникова 

 
 

 


