
ВИТЯГ з протоколу № 22 

засідання педагогічної ради ліцею №5 міста Житомира  

 від 22 .02.2023 року 
 

Голова педради – Кононенко Ж.В. 

Секретар – Шевчук О.В. 

Присутні (онлайн) – члени педагогічного колективу 
 

Порядок денний 

1. Про вибір і замовлення підручників для 1 класів. 

                                                           (інформує Ярошинська І.М.) 
 

СЛУХАЛИ: інформацію заступника директора з НВР  Ярошинської І.М. 

«Про вибір та замовлення підручників для 1 класів». 

Ярошинська І.М. ознайомила присутніх із змістом наказу МОН України 

від 30 вересня 2022 року № 869 «Про проведення конкурсного відбору 

підручників (крім електронних) та посібників для здобувачів повної 

загальної середньої освіти і педагогічних працівників у 2022/2023 роках 

(1 клас) » ( зі змінами, внесеними наказом МОН України від 23 грудня 

2022 року №1168), наказу департаменту освіти Житомирської міської 

ради  «Про проведення конкурсного відбору підручників(крім 

електронних) та посібників для здобувачів повної загальної середньої 

освіти і педагогічних працівників у 2022/2023 роках (1 клас)». 

Ярошинська І.М. зазначила, що 06 лютого 2023 року в ліцкї були створені 

2  робочі групи вчителів початкових класів та вчителів англійської мови , 

які вивчали електронні версії підручників та визначали ті, які будуть 

замовлені для 1-х класів. Ярошинська І.М. ознайомила присутніх із 

результатами роботи робочих груп педагогів.  
 

УХВАЛИЛИ:  

1. Замовити для роботи в 1-х класах такі підручники: 

- «Англійська мова» підручник для 1 класу закладів загальної середньої освіти 

(з аудіосупроводом)  Мітчелл Х. К. 

- «Математика» підручник для 1 класу закладів загальної середньої освіти 

Листопад Н. П; 

- «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів загальної 

середньої освіти  Кондратова Л. Г.; 

- «Українська мова. Буквар» підручник для 1 класу закладів загальної середньої 

освіти (у 2-х частинах) Пономарьова К. І. ; 

- «Я досліджую світ» підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів 

загальної середньої освіти (у 2-х частинах) Грущинська І. В., Хитра З. М., 

Дробязко І. І.; 

2. Замовити для роботи в 1-х класах такі альтернативні підручники: 

- «Англійська мова» підручник для 1 класу закладів загальної середньої освіти 

(з аудіосупроводом)  Карпюк О. Д.  

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

аудіосупроводом)  Пухта Герберт, Ґернґрос Ґюнтер, Льюіс-Джонс Пітер  



- «Математика» підручник для 1 класу закладів загальної середньої освіти 

Лишенко, Г. П., Тарнавська, С. С., Лишенко, К. О. 

- «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів загальної 

середньої освіти  Масол Л. М., Гайдамака О. В., Колотило О. М.  

-  «Українська мова. Буквар» підручник для 1 класу закладів загальної 

середньої освіти (у 2-х частинах) Вашуленко М. С., Вашуленко О. В. 

-«Я досліджую світ» підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів 

загальної середньої освіти (у 2-х частинах) Гільберг Т. Г., Тарнавська С. С., 

Гнатюк О. В., Павич Н. М. 

 

Голова педагогічної ради                                   Ж.В.Кононенко 

 

Секретар                                                               О.В.Шевчук 

 
 


