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Присутні : 36 чол. 

 

Порядок денний: 

1. Вибір проектів підручників для 5 класу на 2018-2019 н.р. 

(Доповідає заступник директора з НВР Губська С. І.) 

 

1. Слухали: 

Заступника директора з НВР Губську С. І., яка познайомила присутніх з 

листом МОН № 1/9-79 від 06.02.18 року «Про вибір і замовлення підручників 

для 5 класу». 

Доповідач детально ознайомила присутніх з «Інструктивно-методичними 

рекомендаціями щодо вибору та замовленню підручників для 5 класу закладів 

загальної середньої освіти» (додаток 1 до листа МОН від 06.02.2018 № 1/9 – 79) 

та з «Переліком підручників для 5 класу закладів середньої освіти, яким 

надається гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», що 

видаватимуться за кошти державного бюджету у 2018 році» (додаток 3 до листа 

МОН від 06.02.2018 № 1/9 – 79). 

Після знайомства учителями - предметниками з  проектами підручників та 

обговорення їх на засіданнях НМК, заступник директора Губська С.І. 

запропонувала педагогічній раді до списку вибору внести такі підручники: 

1. «Українська мова. 5 клас» (авт. Глазова О.П.). 

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

3. «Англійська мова (1-й рік навчання). 5 клас» (авт. Пахомова Т.Г.). 



4. «Англійська мова (5-й рік навчання). 5 клас» (авт. Карпюк О.Д.). 

5. «Німецька мова (1-й рік навчання). 5 клас» (авт. Сидоренко М.М., Палій 

О.А.). 

6. «Німецька мова (5-й рік навчання). 5 клас» (авт. Сотникова  С.І., Гоголєва 

Г.В.). 

7. «Французька мова (1-й рік навчання). 5 клас» (авт. Чумак Н.П., 

Кривошеєва Т.В.). 

8. «Зарубіжна література. 5 клас» (авт. Волощук Є.В.). 

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

О.П., Коломієць О.М., Сердюк З.О.). 

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

11.  «Основи здоров’я. 5 клас» (авт. Бойченко Т.Є., Василенко С.В., Гущина 

Н.І., Василашко І.П., Коваль Н.С., Гурська О.К.). 

12.  «Російська мова (5-й рік навчання) для закладів загальної середньої освіти 

з навчанням українською мовою. 5 клас» (авт. Давидюк Л.В.). 

 

Заслухавши та обговоривши  питання «Вибір проектів підручників для 5 

класу на 2018-2019 н.р.» педагогічна  рада: 

 

 Постановила: 

Схвалити список вибору підручників для 5 класу, а саме: 

1. «Українська мова. 5 клас» (авт. Глазова О.П.). 

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

3. «Англійська мова (1-й рік навчання). 5 клас» (авт. Пахомова Т.Г.). 

4. «Англійська мова (5-й рік навчання). 5 клас» (авт. Карпюк О.Д.). 

5. «Німецька мова (1-й рік навчання). 5 клас» (авт.Сидоренко М.М., Палій 

О.А.). 

6. «Німецька мова (5-й рік навчання). 5 клас» (авт.Сотникова  С.І., Гоголєва 

Г.В.). 



 


