
Запорізька єврейська гімназія «ОРТ-Алєф» 
Запорізької міської ради

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ
засідання педагогічної ради від 05.02.2021 №2

Голова -  Шальміна Д. М.
Секретар -  Воєводіна Н. В.
Присутні: 40 осіб.
Відсутні з поважних причин 2 особи: Булищенко 1.1., Лукашенко І. О. -  лікарняний 
листок.

Порядок денний:
1. Про вибір підручників для 4-го класу відповідно до результатів вибору проектів 
підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви 
підручника (виступ заступника директора з навчально-виховної роботи Пятковської В. І.).

1. СЛУХАЛИ:
Пятковська В. І., заступник директора з навчально-виховної роботи, ознайомила 

педагогічний колектив з наказом МОН України 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)» (із змінами) і з 
листом МОН України від 30.12.2020 № 1/9-716 «Щодо забезпечення виконання наказів 
МОН України від 24 вересня 2020 року № 1184 (зі змінами) та від 24 вересня 2020 року 
№ 1174 (зі змінами)» та зазначила, що педагогічні працівники закладів загальної середньої 
освіти (далі -  ЗЗСО), відповідно до абзацу 10 п. З наказу МОН України 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)» (із змінами) і абзацу 6 Інструктивно-методичних матеріалів для здійснення 
вибору закладами загальної середньої освіти підручників для 4 та 8 класів за 
фрагментами електронних версій оригінал-макетів підручників з кожної назви та 
оформлення результатів вибору (далі -  Інструктивно-методичні матеріали) (додаток 1 до 
листа МОН України від 30.12.2020 № 1/9-716) з 18 січня до 09 лютого 2021 року повинні 
були ознайомитися на веб-сайті Інституту модернізації змісту освіти за посиланням: 
Ьйр5://1іЬ.ітго.аоу.иа/копкиг5-р(ЗтсКпіку/копкиг5-рс[щсЬпіку-сі1уа-4-к1а5и/ з фрагментами 
електронних версій оригінал-макетів підручників для 4 класу та здійснити безпосередній 
вибір підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви 
підручника. Руслана Михайлівна звернула увагу присутніх вчителів на те, що відповідно 
до абзацу 11 Інструктивно-методичних матеріалів (додаток 1 до листа МОН України від 
30.12.2020 № 1/9-716) кожен педагогічний працівник ЗЗСО має право повідомити на 
«гарячу телефонну лінію» МОН (044)248-17-50, (044)248-21-61 чи письмово на поштову 
адресу МОН (просп. Перемоги, 10, м. Київ, 01135) або ІМЗО (вул. Василя Липківського, 
буд. 36, м. Київ, 03035) про вплив або бажання третіх осіб вплинути на його 
волевиявлення щодо вибору підручників чи про факт зміни волевиявлення вчителів ЗЗСО, 
у якому він працює.

Пятковська В. І. ознайомила членів педагогічного колективу зі списком 
підручників для 4- го класу, обраних учителями початкових класів та учителями- 
предметниками гімназії за фрагментами електронних версій оригінал-макетів з кожної



назви підручника за навчальними предметами (ознайомлення з фрагментами електронних 
версій оригінал-макетів підручників на веб-сайті: Ьйрзг/ЛіЬ.ітго.аоу.иа/.

Вікторія Іонівна зазначила, що обираючи між проектами підручників, учителі 
керувалися такими критеріями:
^  підручник повністю реалізує змістові домінанти освітньої галузі Державного 
стандарту початкової освіти;
^  забезпечує реалізацію Концепції Нової української школи і спрямований на 
формування ключових, предметних та міжпредметних компетентностей, необхідних для 
самовираження в особистому та суспільному житті;
^  зміст навчального матеріалу, поданого в обраному проекті підручника сприяє 
розвитку емоційної сфери у молодших школярів;
^  для змісту обраного проекту підручника характерні диференціація та 
індивідуалізація навчання, використання різноманітних прийомів, методів і технологій 
навчання (проекти, дослідницько-пошукові роботи тощо), можливість організації 
індивідуальної, колективної діяльності, роботи в парах, невеликих групах, використання 
методів стимулювання інтересу до навчання (створення ситуацій пізнавальної новизни, 
емоційно-ціннісних переживань, зацікавленості, здивування тощо), забезпечення 
організації освітнього процесу на компетентнісних засадах.

Заступник директора з НВР звернула увагу педагогічних працівників, які 
здійснювали вибір підручників для здобувачів освіти 4-х класів на необхідність 
здійснення розподілу п ’яти альтернативних підручників у порядку пріоритету.

ВИРІШИЛИ:
1.1. Вибір підручників для 4-го класу здійснено за фрагментами електронних версій 
оригінал-макетів з кожної назви підручника відповідно до наказу МОН України від 
17.07.2019 № 1002 «Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору 
підручників (крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти і 
педагогічних працівників» та наказу МОН України 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)» щодо 
організації прозорого відбору закладами загальної середньої освіти підручників для 4-х 
класів; згідно з інструктивно-методичними матеріалами для здійснення вибору закладами 
загальної середньої освіти проектів підручників для 4 класу за фрагментами електронних 
версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручників на веб-сайті: ЬЦрз://1іЬ.іш20.аоу.иа/ 
та оформлення результатів вибору.
1.2. Схвалити рішення педагогічних працівників гімназії щодо вибору проектів 
електронних версій оригінал-макетів підручників і затвердити список обраних 
підручників для 4-го класу:

1. «Англійська мова» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти 
(з аудіосупроводом). Автори: Губарєва С. С., Павліченко О. М.
2. «Іврит» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти. Автори: 
Бакуліна Н. В., Яковлева О. М.
3. «Інформатика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти. Автори: 
Корнієнко М. М., Крамаровська С. М., Зарецька І. Т.
4. «Математика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х 
частинах). Автор: Листопад Н. П.
5. «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 4 класу закладів загальної 
середньої освіти. Автори: Масол Л. М., Гайдамака О. В., Колотило О. М.



6. «Російська мова та читання» підручник для 4 класу з навчанням російською 
мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах). Автори: (Частина 1 авт. 
Лапшина І. М., Давидюк Л. В., Мельник А. О.); (Частина 2 авт. Лапшина І. М.).
7. «Українська мова та читання» підручник для 4 класу закладів загальної середньої 
освіти (у 2-х частинах). Автори: (Частина 1 авт. Захарійчук М. Д.); (Частина 2 авт. 
Богданець-Білоскаленко Н. І., Шумейко Ю. М.)
8. «Я досліджую світ» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (у 
2-х частинах). Автори: Гільберт Т. Г., Тарнавська С. С., Павич Н. М.

1.3. Педагогічним працівникам Пятковській В. І., Назаренко Л. М., Васильченко С. В., 
Петрушиній А. О. до 08.02.2021 надати пропозиції щодо розподілу п ’яти альтернативних 
підручників у порядку пріоритету.
1.4. Зав. бібліотеки Воєводіній Н. В. і вчителю інформаційних технологій 
Гуреєвій С. В.:
1.4.1. До 09.02.2021 заповнити спеціальну форму вибору електронних версій оригінал- 
макетів підручників (додаток 2 до листа МОН України від 30.12.2020 № 1/9-716) з 
використанням модуля прозорого вибору підручників на базі програмного забезпечення 
«КУРС: Школа».
1.4.2. До 09.02.2021 здійснити розподіл п ’яти альтернативних підручників з кожного 
предмета (інтегрованого курсу) у порядку пріоритету при заповненні спеціальної форми з 
урахуванням пропозицій педагогічних працівників, які здійснювали вибір.
1.5. Заступнику директора з НВР Пятковській В. І., Воєводіній Н. В., секретарю 
педагогічної ради:
1.5.1. До 09.02.2021 оприлюднити на сайті ЗЗСО протокол засідання педагогічної ради з 
підписами членів педагогічного колективу, які здійснили безпосередній вибір 
електронних версій оригінал-макетів підручників для 4-го класу.
1.5.2. До 09.02.2021 оприлюднити на сайті ЗЗСО результати вибору проектів підручників 
за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника в 
електронному вигляді (рбР-формат).

Д. М. Шальміна 

_ Н. В. Воєводіна

B. І. Пятковська 
Л. М. Назаренко
C. В. Васильченко 
А. О. Петрушина 
А. С. Гордон

Згідно з оригіналом 
Директор школи


