
Протокол № 4 

засідання педагогічної ради 

Комунального закладу «Харківський спеціальний 

навчально -  виховний комплекс № 7»Харківської обласної ради

від 04.03.2019 року

Голова педагогічної ради: -  Масловська Ю.С.

Секретар педагогічної ради -  Шульгіна Л.П.

Всього членів педради -  61 особа

Присутні -  60 осіб

Відсутні з поважних причин -  1 особа

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

І. Про порядок забезпечення підручниками та посібниками здобувачів 

повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників (додаток 1).

Козлітіна О.В., заступник директора з НВР.

І. СЛУХАЛИ:

Козлітіну О.В. -  Про-порядок забезпечення підручниками та посібниками 

здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників.

Козлітіна О.В. акцентувала увагу педагогічних працівників на виконанні 

наказу МОНУ від 01.11.2018. №1190 «Про проведення конкурсного відбору 

проектів підручників для 2 класу закладів загальної середньої освіти», листа 

МОНУ від 08.02.2019 № 1/9-63 «Про забезпечення виконання наказів 

Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2018 року №1190 та 

№1191» та на необхідності схвалення вибору електронних версій оригінал- 

макетів підручників для 2-го класу, поданих на конкурсний відбір проектів 

підручників для 2-го класу закладів загальної середньої освіти.



ВИСТУПИЛИ:

Пугач І.В, вчитель початкових класів -  Про результати вибору авторів 

електронних версій оригінал-макетів підручників для учнів 2-го класу ЗЗСО.

Пугач І.В. наголосила на виборі таких авторів підручників:

«Українська мова та читання», Варзацька Л.О., Трохименко Т.О. (Частина 

І), Чипурко В.П. (Частина II), підручник для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти (у 2-х частинах).

«Математика», Козак М.В., Корчевська О.П., підручник для 2 класу 

закладів загальної середньої освіти.

«Я досліджую світ», Андрусенко І.В. (Частина І), Вдовенко В.В., 

Котелянець Н.В., Агеєва О.В. (Частина II), підручник для 2 класу закладів 

загальної середньої освіти (у 2-х частинах).

Косенко А.О, вчитель початкових класів -  Про результати вибору авторів 

електронних версій оригінал-макетів підручників з англійської мови для учнів 

2-го класу ЗЗСО.

Косенко А.О. наголосила на виборі таких авторів підручників:

«Англійська мова» Бєляєва Т.Ю., підручник для 2 класу закладів 

загальної середньої освіти (з аудіосупроводом).

Хмарук А.С., вчитель музичного мистецтва -  Про результати вибору 

авторів електронних версій оригінал-макетів підручників з мистецтва для учнів 

2-го класу ЗЗСО.

Хмарук А.С. наголосила на виборі таких авторів підручників:

«Мистецтво», Масол Л.М., Гайдамака О.В., Колотило О.М., підручник 

інтегрованого курсу для 2 класу закладів загальної середньої освіти.

УХВАЛИЛИ:

1.1. Ухвалити вищезазначений перелік назв проектів підручників для 

учнів 2-го класу та педпрацівників, поданих на конкурсний відбір проектів 

підручників для 2-го класу закладів загальної середньої освіти.



ДОДАТОК 1 -  Інформація про порядок забезпечення підручниками та 

посібниками здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних 

працівників на 12 арк. в 1 прим.

ДОДАТОК 2 -^ и ^ р е е с т р а ц ії педпрацівників на 2 арк. в 1 прим.
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Секретар педради

Ю.С. Масловська

Л.П. Шульгіна


