
Витяг з Протоколу № 3 

Засідання педагогічної ради 

Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням 

англійської мови №15 міста Києва 

02.03.2020           м. Київ 

 

ПРИСУТНІ: 33 педагогічних працівника 

 

СЛУХАЛИ:  Директора школи Литвина В.О. про вибір і замовлення 

підручників для учнів 3 класу відповідно до листа  МОН від 22.01.2020                         

№ 1/9-39. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Вчитель початкових класів Ковальчук Н.М., яка після детального 

ознайомлення з електронними версіями рекомендованих підручників та 

обговорення з колегами, запропонувала вибрати для учнів 3 класу підручники 

«Українська мова та читання» частина І автор Волкотруб Г.Й.; частина ІІ автор 

Науменко В.О.  

Вчитель англійської мови Мурзак Н.В., яка після детального 

ознайомлення з електронними версіями рекомендованих підручників та 

обговорення з колегами, запропонувала вибрати для учнів 3 класу підручник 

«Англійська мова», автор Будна Т.Б. 

Вчитель початкових класів Підгородецька І.А., яка після детального 

ознайомлення з електронними версіями рекомендованих підручників та 

обговорення з колегами, запропонувала вибрати для учнів 3 класу підручник 

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

Вчитель початкових класів Аргат Ю.В.,  яка після детального 

ознайомлення з електронними версіями рекомендованих підручників та 

обговорення з колегами, запропонувала вибрати для учнів 3 класу підручник 

«Математика», автор Листопад Н.П.  

Вчитель початкових класів Ковальчук С.Г., яка після детального 

ознайомлення з електронними версіями рекомендованих підручників та 

обговорення з колегами, запропонувала вибрати для учнів 3 класу підручник «Я 

досліджую світ», частина І автори Грушинська І.В., Хитра З.М.; частина ІІ 

автори Морзе Н.В., Барна О.В. 

  

УХВАЛИЛИ: Замовити такі підручники для учнів 3 класу: 

1. «Українська мова та читання» частина І автор Волкотруб Г.Й.; частина ІІ 

автор Науменко В.О.  

2.  «Англійська мова», автор Будна Т.Б.  

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



4.  «Математика», автор Листопад Н.П. 

5. «Я досліджую світ», частина І автори Грушинська І.В., Хитра З.М.; 

частина ІІ автори Морзе Н.В., Барна О.В.  

 

 

 

Директор школи    В.О. Литвин 

 

 

 

Секретар       Г.В. Ткачова 

 

Вчитель початкових класів                                Ковальчук Н.М. 

Вчитель англійської мови                                  Мурзак Н.В. 

Вчитель початкових класів                                Підгородецька І.А. 

Вчитель початкових класів                                Аргат Ю.В. 

Вчитель початкових класів                                Ковальчук С.Г. 


