
Протокол № 11 

засідання педагогічної ради педагогічного колективу 

Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 24 Полтавської міської ради Полтавської області» 

                                                                           від 05.03.2020 р. 

                                                                           Присутні 34 

                                                                           Відсутні -1 

                                                                            

Порядок денний: 

 

1. Про затвердження результатів вибору електронних версій оригінал-макетів 

підручників для 3 класу, поданих на конкурсний відбір проектів підручників 

для 3 класів закладів ЗЗСО. 

                                  Доповідач: заступник директора з НВР Ковінько Л.І. 

 

 

ІV. Слухали: заступника директора з навчально-виховної роботи Ковінько Л.І., 

яка повідомила про результати вибору електронних версій оригінал-макетів 

підручників для 3 класу, поданих на конкурсний відбір проектів підручників 

для 3 класів закладів ЗЗСО. За результатами обговорення шкільним м/о вчителі 

обрали наступні підручники: 

1. «Англійська мова» підручник для 3 класу закладів загальної середньої 

освіти (з аудіосупроводом) 

«Англійська мова» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти  

( авт. Герберт Пухта, Ґюнтер Ґернґрос, Пітер Льюіс-Джонс). 

Альтернатива: 

«Англійська мова» підручник для 3 класу закладів загальної середньої        

освіти (Г. К. Мітчелл, Марілені Малкоґіанні); 

«Англійська мова» підручник для 3 класу закладів загальної середньої 

освіти(Губарєва С. С., Павліченко О. М.); 

«Англійська мова» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти 

(Карпюк О. Д.); 

«Англійська мова» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти 

(Будна Т. Б.). 

2. «Математика» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти 

(у 2-х частинах) 

«Математика» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти 

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

Альтернатива: 

      «Математика» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти   

      (Гісь О. М., Філяк. І. В.); 

«Математика» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти 

(Заїка А. М., Тарнавська С. С.); 



«Математика» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти 

(Оляницька Л. В.); 

      «Математика» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти   

      (Лишенко Г. П.); 

      «Математика» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти   

      (Скворцова С. О., Онопрієнко О. В.). 

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

загальної середньої освіти.  

«Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 3 класу закладів загальної      

середньої освіти (Стеценко І. Б., Остапенко Г. С.). 

Альтернатива: 

«Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 3 класу закладів загальної      

середньої освіти (Лємешева Н. А); 

«Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 3 класу закладів загальної      

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

«Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 3 класу закладів загальної      

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

      «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 3 класу закладів загальної         

      середньої освіти (Островський В. М., Федун Г. П.); 

      «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 3 класу закладів загальної        

      середньої освіти (Рубля Т. Є., Мед І. Л., Щеглова Т. Л.). 

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

середньої освіти (у 2-х частинах): 

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

середньої освіти (Іщенко О. Л., Іщенко А. Ю.). 

Альтернатива: 

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

      середньої освіти (Остапенко Г. С.); 

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

      середньої освіти (Большакова І. О., Пристінська М. С.); 

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

      середньої освіти (Іваниця Г. А.); 

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

      середньої освіти (Сапун Г. М.); 

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

      середньої освіти (Чабайовська М. І., Омельченко Н. М., Синільник В. В.). 

5. «Я досліджую світ» підручник для 3 класу закладів загальної середньої 

освіти (у 2-х частинах) 

«Я досліджую світ» підручник для 3 класу закладів загальної середньої 

освіти (Іщенко О. Л., Ващенко О. М., Романенко Л. В., Романенко К. А., 

Козак Л. З., Кліщ О. М.). 

Альтернатива: 

      «Я досліджую світ» підручник для 3 класу закладів загальної середньої   

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

      «Я досліджую світ» підручник для 3 класу закладів загальної середньої    

      освіти (Воронцова Т. В., Пономаренко В. С., Хомич О. Л., Гарбузюк І. В.,     

      Андрук Н. В., Василенко К.С.); 



      «Я досліджую світ» підручник для 3 класу закладів загальної середньої   

      освіти (за редакцією М. С. Вашуленка, авт. Ломаковська Г. В., Єресько Т.   

      П., Проценко Г. О.); 

      «Я досліджую світ» підручник для 3 класу закладів загальної середньої   

      освіти (Шумейко Ю. М., Желіба О. В., Бакка Т. В.);  

      «Я досліджую світ» підручник для 3 класу закладів загальної середньої   

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

 

Ухвалили: Схвалити наступний вибір підручників відібраний для учнів 3 

класу:  

1.«Англійська мова» підручник для 3 класу закладів загальної середньої 

освіти (з аудіосупроводом) 

«Англійська мова» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти  

( авт. Герберт Пухта, Ґюнтер Ґернґрос, Пітер Льюіс-Джонс). 

Альтернатива: 

 «Англійська мова» підручник для 3 класу закладів загальної середньої        

освіти (Г. К. Мітчелл, Марілені Малкоґіанні); 

«Англійська мова» підручник для 3 класу закладів загальної середньої 

освіти(Губарєва С. С., Павліченко О. М.); 

«Англійська мова» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти 

(Карпюк О. Д.); 

«Англійська мова» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти 

(Будна Т. Б.). 

2.«Математика» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти 

(у 2-х частинах) 

«Математика» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти 

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

Альтернатива: 

      «Математика» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти   

      (Гісь О. М., Філяк. І. В.); 

«Математика» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти 

(Заїка А. М., Тарнавська С. С.); 

«Математика» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти 

(Оляницька Л. В.); 

      «Математика» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти   

      (Лишенко Г. П.); 

      «Математика» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти   

      (Скворцова С. О., Онопрієнко О. В.). 

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

загальної середньої освіти.  

«Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 3 класу закладів загальної      

середньої освіти (Стеценко І. Б., Остапенко Г. С.). 

Альтернатива: 

«Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 3 класу закладів загальної      

середньої освіти (Лємешева Н. А); 



«Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 3 класу закладів загальної      

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

«Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 3 класу закладів загальної      

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

      «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 3 класу закладів загальної         

      середньої освіти (Островський В. М., Федун Г. П.); 

      «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 3 класу закладів загальної        

      середньої освіти (Рубля Т. Є., Мед І. Л., Щеглова Т. Л.). 

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

середньої освіти (у 2-х частинах): 

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

середньої освіти (Іщенко О. Л., Іщенко А. Ю.). 

Альтернатива: 

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

      середньої освіти (Остапенко Г. С.); 

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

      середньої освіти (Большакова І. О., Пристінська М. С.); 

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

      середньої освіти (Іваниця Г. А.); 

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

      середньої освіти (Сапун Г. М.); 

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

      середньої освіти (Чабайовська М. І., Омельченко Н. М., Синільник В. В.). 

5.«Я досліджую світ» підручник для 3 класу закладів загальної середньої 

освіти (у 2-х частинах) 

«Я досліджую світ» підручник для 3 класу закладів загальної середньої 

освіти (Іщенко О. Л., Ващенко О. М., Романенко Л. В., Романенко К. А., 

Козак Л. З., Кліщ О. М.). 

Альтернатива: 

      «Я досліджую світ» підручник для 3 класу закладів загальної середньої   

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

      «Я досліджую світ» підручник для 3 класу закладів загальної середньої    

      освіти (Воронцова Т. В., Пономаренко В. С., Хомич О. Л., Гарбузюк І. В.,     

      Андрук Н. В., Василенко К.С.); 

      «Я досліджую світ» підручник для 3 класу закладів загальної середньої   

      освіти (за редакцією М. С. Вашуленка, авт. Ломаковська Г. В., Єресько Т.   

      П., Проценко Г. О.); 

      «Я досліджую світ» підручник для 3 класу закладів загальної середньої   

      освіти (Шумейко Ю. М., Желіба О. В., Бакка Т. В.);  

      «Я досліджую світ» підручник для 3 класу закладів загальної середньої   

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

 

     Голова педагогічної ради                                   Л. Дудко 

      

     Секретар педагогічної ради                                 І. Шиян 


