
ПРОТОКОЛ № 4 

засідання педагогічної ради Комунального закладу «Новогусарівська гімназія 

Балаклійської районної ради Харківської області» 

 

02.02.2021 рік 

Голова педагогічної ради                Савченко Л.М. 

Секретар педагогічної ради              Андрєєва Л.Ю. 

Присутні:             7  (реєстраційний лист додається) 

Відсутні:                

Запрошені:           

 

Порядок денний: 

1. Про вибір і замовлення проєктів підручників  для 4 класу  

(Доповідач :  Савченко Л.М.,  директор). 

 

 

1.СЛУХАЛИ: Савченко Л. М.,  директора закладу про вибір і замовлення проєктів 

підручників  для 4 класу. Вона ознайомила з нормативною базою вибору та оформленням  

результатів вибору проєктів підручників для учнів 4 класу: 

- Наказом Міністерства освіти і науки України від 17.07.2019 №1002 «Про 

затвердження Порядку конкурсного відбору підручників (крім електронних) для 

здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників»; 

- Наказом Міністерства освіти і науки від 24.09.2020 № 1184 “Про проведення 

конкурсного відбору підручників (крім електронних) для здобувачів повної 

загальної середньої освіти і педагогічних працівників у 2020-2021 роках (4 клас)”; 

- Листом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2021 №1/9-716 «Щодо 

забезпечення виконання наказів МОН від 24 вересня 2020 року №1184 (із змінами) 

та від 24 вересня 2020 року №1174 (зі змінами)». 

- Листом Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних 

працівників» Балаклійської районної ради Харківської області від 01.02.2021 

№26/01-18 «Про інструктивно-методичні матеріали щодо вибору підручників для 

учнів 4-го та 8-го класів» 

 

 Відповідно до листа  Міністерства освіти і науки України від 30.12.2021 №1/9-716 

«Щодо забезпечення виконання наказів МОН від 24 вересня 2020 року №1184 (із змінами) 

та від 24 вересня 2020 року №1174 (зі змінами)», листа Комунальної установи «Центр 

професійного розвитку педагогічних працівників» Балаклійської районної ради 

Харківської області від 01.02.2021 №26/01-18 «Про інструктивно-методичні матеріали 

щодо вибору підручників для учнів 4-го та 8-го класів» 

 з 18 січня   2021 року педагогічні працівники нашого закладу  ознайомилися  на  веб-

сайті  Інституту модернізації  змісту освіти  з електронними  версіями оригінал-макетів 

доопрацьованих відповідно до чинних навчальних програм підручників для 4 класу. 

  

ВИСТУПИЛИ:  Шелехань Н.Г., заступник директора з навчально-виховної роботи. Неля 

Григорівна довела до відома список проєктів підручників  для 4 класу, яким надається 

гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», що видаватимуться за 

кошти державного бюджету у 2021 році, які вибрали педагогічні працівники  нашого 

закладу, а також Шелехань Н.Г. ознайомила з прогнозованою кількістю учнів 4 класу на 

2021/2022 навчальний рік – 7 учнів. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Схвалити вибір і замовлення проєктів підручників  для 4 класу : 

1 . Обраний підручник : 



- «Українська мова та читання» підручник для 4 класу закладів загальної середньої 

освіти (у 2-х частинах) Пономарьова, К. І. Гайова Л.А. (Частина 1); Савченко, О. Я. 

Красуцька І.В. (Частина 2). 

Альтернативні підручники: 

1.   «Українська мова та читання» підручник для 4 класу закладів загальної середньої 

освіти (у 2-х частинах)  (авт. Вашуленко М. С., Васильківська Н.А., Дубовик С. Г. 

(Частина 1), Вашуленко О. В. (Частина 2). 

2.  «Українська мова та читання» підручник для 4 класу закладів загальної середньої 

освіти (у 2-х частинах)  (авт. Большакова І.О., Пристінська М.С.)  

3.  «Українська мова та читання» підручник для 4 класу закладів загальної середньої 

освіти (у 2-х частинах)  (авт. Варзацька Л. О., Зроль Г.Є. Шильцова  Л.М. .(Частина 1), 

Чумарна М.І. (Частина 2) 

4.  «Українська мова та читання» підручник для 4 класу закладів загальної середньої 

освіти (у 2-х частинах)  (авт. Захарійчук М.Д. (Частина 1), Богданець-Білоскаленко М.І., 

Шумейко Ю.М. (Частина 2) 

5.  «Українська мова та читання» підручник для 4 класу закладів загальної середньої 

освіти (у 2-х частинах)  (авт. Кравцова М.Н., Придаток О.Д., Романова В.М. (Частина 1), 

Савчук А.С. (Частина 2) 

 

 2. Обраний підручник :  

- «Російська мова» підручник для 4 класу  закладів загальної середньої освіти (Самонова 

О.І.,  Горобець Ю.О.) 

Альтернативні підручники: 
1.  «Російська мова та читання» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти 

(авт. Лапшина І. М., Зорька Н. М.). 

 

3. Обраний підручник :  

-  «Англійська мова» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (з 

аудіосупроводом)  (Карпюк О. Д.) 

Альтернативні підручники: 

1. Англійська мова» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (з 

аудіосупроводом)  (авт. Герберт Пухта, Гюнтер Гернгрос, Пітер, Льюіс-Джонс). 

2. «Англійська мова» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (з 

аудіосупроводом)  (авт. Мітчелл Г. К., Марілені Малкогіанні ). 

3.  «Англійська мова» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (з 

аудіосупроводом)  (авт. Губарєва С. С., Павліченко О. М.) 

4.  «Англійська мова» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (з 

аудіосупроводом)  (авт. Будна Т.Б.) 

 

 

4. Обраний підручник :  

- «Математика» підручник для 4  класу закладів загальної середньої освіти  (Скворцова С. 

О., Онопрієнко О. В.) 

Альтернативні підручники: 

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

В. Г., Васильєва Д. В.). 

2. «Математика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. 

Логачевська С. П., Логачевська Т. А., Комар О. А.). 

3. «Математика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. 

Оляницька Л. В.). 

4.  «Математика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Гісь 

О.М., Філяк І.В.). 

5. «Математика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. 

Лишенко Г.П.) 

https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1098
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1098
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1106
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1106


5. Обраний підручник :  

- «Я досліджую світ» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х 

частинах)  (Гільберг Т.Г., Тарнавська С.С., Грубіян Л.В., Павич Н.М.) 

Альтернативні підручники: 

1. «Я досліджую світ» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-

х частинах)  (авт. Частина 1 Грущинська І.В., Хитра З.М., частина 2 Морзе Н.В., 

Барна О.В.). 

2.  «Я досліджую світ» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти  

(авт. Воронцова Т.В., Пономарено В.С., Хомич О.Л., Гарбузюк І.В., Андрук Н.В., 

Василенко К.С.). 

3. «Я досліджую світ» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-

х частинах)  (авт. Бібік Н. М., Бондарчук Г. П.. (Частина 1), Корнієнко М.М., 

Крамаровська С.М., Зарецька І.Т. (Частина 2). 

4. «Я досліджую світ» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. 

За редакцією  М.С.Вашуленка, авт.. Ломаковська Г.В., Єресько Т.П., Проценко Г.О. 

5. «Я досліджую світ» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти   

(авт. Волощенко О.В., Козак О.П., Остапенко Г.С.) 
 

6. Обраний підручник :  

- «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 4 класу закладів загальної середньої 

освіти  (Масол Л. М., Гайдамака О. В., Колотило О. М.) 

Альтернативні підручники: 
1. «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 4 класу закладів загальної 

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

2. «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 4 класу закладів загальної 

середньої освіти  (авт. Рубля Т. Є., Щеглова Т. Л.) 

3. «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 4 класу закладів загальної 

середньої освіти  (авт. Лемешева Н.А.). 

4. «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 4 класу закладів загальної 

середньої освіти  (авт. Лобова О.В.). 

5.  «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 4 класу закладів загальної 

середньої освіти  (авт. Кізілова Г. О., Шулько О. А.). 

 

7.Обраний підручник :  

 

- «Інформатика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (авт. 

Гільберг Т.Г., Суховірський О.В., Грубіян Л.В., Тарнавська С.С.) 

Альтернативні підручники: 

1. «Інформатика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (авт. 

Коршунова О.В.) 

2. «Інформатика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (авт. 

Ломаковська Г.В., Проценко Г.О.) 

3. «Інформатика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти 

(авт.Морзе Н.В., Барна О.В.) 

4. «Інформатика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти 

(авт.Воронцова Т.В., Пономаренко В.С., Пономаренко В.Л., Хомич О.Л., 

Лаврентьєва І.В.) 

5. «Інформатика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (авт. 

Антонова О.П.) 

 

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Шелехань Н.Г.: 

2.1. Оприлюднити результати вибору проєктів підручників за фрагментами електронних 

версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника на  веб-сайті закладу в  

електронному вигляді (pdf-формат)  . 

До 09.02.2021 року 

https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1151
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1151


 


