
Р І Ш Е Н Н Я 
КОЛЕГИ МШІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
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Про розгляд доопрацьованих 
навчал ьних посібників серії 
«І У кіл ьна бібліотека» для учнів 
початкової школи 

Заслухавши та обговоривши доповідну записку в. о. директора 
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» «Про розгляд доопрацьованих 
навчальних посібників серії «Шкільна бібліотека» для учнів початкової 
школи», 

КОЛЕГІЯ УХВАЛЮЄ: 

1. Доповідну записку в. о. директора ДНУ «Інститут модернізації 
змісту освіти» «Про розгляд доопрацьованих навчальних посібників серії 
«Шкільна бібліотека» для учнів початкової школи» взяти до відома. 

2. Схвалити доопрацьовані навчальні посібники: «Хрестоматія сучасної 
української дитячої літератури для читання в 1, 2 класах серії «Шкільна 
бібліотека» (укладач Стус Т. В., автори передмови Стус Т. В., 
Лущевська О. В.); «Хрестоматія сучасної української дитячої літератури для 
читання в 3, 4 класах серії «Шкільна бібліотека» (укладач, автор передмови 
Стус Т. В.) з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України». 

3. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (Завалевський КХ І.) 
здійснити видання навчальних посібників «Хрестоматія сучасної української 
дитячої літератури для читання в 1, 2 класах серії «Шкільна бібліотека» 
(укладач Стус Т. В., автори передмови Стус Т. В., Лущевська О. В.); 
«Хрестоматія сучасної української дитячої літератури для читання в 3, 4 
класах серії «Шкільна бібліотека» (укладач, автор передмови Стус Т. В.) за 
кошти державного бюджету у 2016 році. 

4. Контроль за виконанням цього рішення колегії залишаю за собою. 

Голова колегії, 
Міністр Л. М. Гриневич 



Колегії Міністерства освіти і науки України 

Доповідна записка 
«Про розгляд доопрацьованих навчальних посібників серії «Шкільна 

бібліотека» для учнів початкової школи» 

1 вересня 2016 року відбулося засідання предметної комісії з педагогіки та 
методики початкового навчання Науково-методичної ради з питань освіти 
Міністерства освіти і науки України, на якому розглядалися результати 
науково-методичної експертизи рукописів навчальних посібників серії 
«Шкільна бібліотека»: «Хрестоматія сучасної української дитячої літератури 
для читання у 1, 2 класах» та «Хрестоматія сучасної української дитячої 
літератури для читання у 3, 4 класах». 

Вищезазначені посібники створювалися з урахуванням таких вимог: 
- наявність творів сучасних українських письменників, що були включені 

до оновленої програми «Літературне читання» і відсутні в чинних підручниках; 
- актуальність тематики творів для дітей 6-10 років; 
- різножанровість та різний рівень складності літературних творів. 
Тексти добиралися з метою формування в учнів інтересу до читання, 

поваги до книги, розвитку емоційного інтелекту, екологічного мислення, 
формування усвідомлення полікультурності сучасного світу та толерантного 
ставлення до особливостей інших людей, виховання морально-етичних 
якостей, патріотизму тощо. 

8 вересня 2016 року Колегія Міністерства освіти і науки України 
рекомендувала надати гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки 
Ч/\раїни» посібникам серії «Шкільна бібліотека» «Хрестоматія сучасної 
української дитячої літератури для читання у 1, 2 класах» та «Хрестоматія 
сучасної української дитячої літератури для читання у 3, 4 класах», але у 
зв'язку з тим, що упоряднику не вдалося отримати майнових прав на деякі 
авторські твори, було прийнято рішення доопрацювати зазначені посібники. 

З метою доопрацювання передмови та остаточного визначення переліку 
творів у рукописах хрестоматій Інститутом було організовано та проведено дві 
робочих наради (4 і 5 жовтня 2016 року), де було прийнято рішення щодо 
надання рекомендацій упорядникові про вилучення з них складних понять, 
укладання словника, вилучення і заміну окремих творів. Для більш 
об'єктивного науково-методичного та психологічного аналізу змісту творів до 
їх експертизи було залучено спеціалістів із вікової психології Національного 
університету імені М. П. Драгоманова та Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. Також з метою патріотичного виховання 



молодших школярів та інтеграції змісту різних навчальних предметів 
запропоновано включити до хрестоматій пісні сучасних українських авторів. 

У робочих нарадах взяли участь укладач навчальних посібників, члени 
комісії, представники Міністерства освіти і науки України, методисти сектора 
початкової освіти Інституту модернізації змісту освіти. 

Доопрацьовані рукописи було розглянуто повторно на засіданні 
предметної комісії та вирішено, що зауваження експертів загалом ураховані, 
навчальні посібники «Хрестоматія сучасної української дитячої літератури для 
читання в 1, 2 класах серії «Шкільна бібліотека» (укладач Стус Т. В., автори 
передмови Стус Т. В., Лущевська О. В.); «Хрестоматія сучасної української 
дитячої літератури для читання в 3, 4 класах серії «Шкільна бібліотека» 
(укладач, автор передмови Стус Т. В.) можуть бути видані з грифом 
«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України». 

Просимо Колегію підтримати пропозицію про надання грифа 
«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» і видання саме 
доопрацьованих рукописів навчальних посібників, які максимально 
відповідають потребам та інтересам сучасних дітей. 

В. о. директора Ю. І. Завалевський 


