
ПРОТОКОЛ № 4 

засідання педагогічної ради 

12 лютого 2018 р.                              с. Комарівка 

 

                                                                 Голова педради – Порубай Н. Г. 

                                                                    Секретар педради – Ющенко Т.А. 

                                             Присутні: 17 чоловік 

                                             Відсутні:  4  чоловіки 

                                             (Список – додаток 1) 

Порядок    денний: 

1. Про вибір та замовлення підручників для 5 класу 

1. СЛУХАЛИ: 

1. Порубай Н.Г., директора школи, «Про вибір та замовлення 

підручників для 5 класу» - «Текст доповіді додається до протоколу». 

У своєму виступі Наталія Григорівна ознайомила педагогічний колектив з 

листом Міністерства освіти і науки України від 06.02.2018 №1/9-79  «Про вибір 

і замовлення підручників для 5 класу». Директор школи повідомила, що 

педагогічні працівники закладу освіти з 05 по 11 лютого 2018 року 

ознайомилися на веб-сайті Інституту модернізації змісту освіти за посиланням 

https://imzo.gov.ua/vybir-pidruchnykiv-dlya-5-klasu-zakladiv-zahalnoji-serednoji- 

osvity з електронними версіями оригіналів-макетів доопрацьованих відповідно 

до чинних навчальних програм підручників для 5 класу. 

Порубай Н.Г., наголосила, що недопустимий вплив або бажання третіх 

осіб  на волевиявлення щодо вибору підручників чи факт зміни волевиявлення 

вчителів закладу освіти. 

2. Курінська Т.П., заступник директора з навчально-виховної роботи, 

ознайомила з інструктивно-методичними рекомендаціями щодо вибору та 

замовлення підручників для 5 класу.  

Тетяна Петрівна зазначила, що вчителі закладу освіти здійснили 

безпосередній вибір проектів підручників з переліку посібників (додаток 3). 

 



 

3. Порубай Н.Г., директор школи, вказала, що в доопрацьованих підручниках 

«Українська мова. 5 клас» (авт. Заболотний О. В., Заболотний В. В.). 

«Українська література. 5 клас» (авт. Авраменко О. М.) вдало підібрано 

матеріал для реалізації вимог програми.   

4. Залозна О.М., учитель біології та географії,  дала порівняльну 

характеристику підручників: 

           «Природознавство. 5 клас» (авт. Ярошенко О. Г, Бойко В. М.).  

           «Природознавство. 5 клас» (авт. Коршевнюк Т. В., Баштовий В. І.). 

 Ольга Михайлівна зробила висновок, що доопрацьований підручник 

«Природознавство. 5 клас» (авт. Ярошенко О. Г, Бойко В. М.) змістовний, 

доповнений програмовим матеріалом. Для обдарованих дітей містить рубрику 

«Скарбничка знань» та «Станьте дослідником природи». Перед параграфом для 

підготовки учнів до нової теми розміщено рубрику «Пригадайте». З метою 

узагальнення знань для здобувачів освіти доповнено рубрику «Перевірка 

знань». Учитель вважає, що даний посібник буде кращим для використання 

учнями 5 класу  в 2018-2019 н.р.  

5. Обушна В.С., заступник директора з виховної роботи, зазначила, що 

російська мова в закладі освіти  вивчається з 5 класу (п’ятикласники 2018-

2019н.р. вивчатимуть предмет 1 рік).  Віра Степанівна, підкреслила,  що для 

п’ятикласників в закладі освіти  кращим для роботи буде підручник «Російська 

мова (1-й рік навчання) для закладів загальної середньої освіти з  навчанням 

українською мовою. 5 клас» (авт. Полякова Т. М., Самонова О. І.). 

6. Ющенко Т.А., учитель 4 класу, відзначила, що питання вибору вивчення 

російської мови, обговорювалося батьками учнів і було прийнято рішення про 

те, що учні будуть вивчати в 5 класі російську мову. 

7. Курінська Т.П.,  заступник директора з навчально-виховної роботи, 

вказала, що підручник «Основи     здоров’я.  5   клас»   (авт.  Бойченко    Т.  Є.,  

Василенко     С.  В.,     Гущина Н. І., Василашко І. П., Коваль Н. С., Гурська О. 

К.) відповідає вимогам оновленої програми, тому і буде використовуватись у 

закладі освіти в 2018-2019 н.р. 



8. Авраменко Г.М., учитель російської мови й зарубіжної літератури, 

зазначила, що підручник «Зарубіжна література. 5 клас» (авт. Волощук Є. В.) 

забезпечить належний рівень засвоєння навчального матеріалу. 

9. Кантур Г.М., учитель математики, вказала що доопрацьований підручник 

«Математика. 5 клас» (авт. Тарасенкова Н. А., Богатирьова І. М., Бочко О. П.,       

Коломієць О. М., Сердюк З. О.) забезпечить якісний освітній рівень вивчення 

математики у 2018-2019н.р. 

10. Тимченко К.С., учитель іноземної мови,  передбачає позитивну динаміку 

вивчення англійської мови у доопрацьованому підручнику «Англійська мова 

(5-й рік навчання). 5 клас» (авт. Несвіт А. М.). 

1.ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Здійснити безпосередній вибір проектів підручників з переліку 

підручників. 

                                                           12.02.-13.02. 2018 року                                                                                                           

Учителі закладу освіти 

2. Оформити в паперовому вигляді результати  вибору/замовлення  

проектів  підручників  за  формою,  наданою  в  додатку  2  до  листа МОН. 

                                                                               14.02.-15.02. 2018 року                         

                                                                                Заступник директора з НВР   

Учителі закладу освіти 

3.  Прогнозовану   кількість   учнів   5   класу   визначати   як   

максимальну кількість учнів  1,3,4 класів.   

                                                          14.02.-15.02. 2018 року                         

                                                                                Заступник директора з НВР   

4. Оприлюднити на сайті закладу освіти результати  вибору/замовлення  

проектів  підручників.  

                                                                                 14.02.-15.02. 2018 року                         

                                                                                Заступник директора з НВР 

 

 



 


