
Протокол № 3 

засідання педагогічної ради КУ «Костянтинівська ЗОШ І-ІІІ ступенів» 

від 12.02.2018 року 

 

Голова педагогічної ради: І.М.Лемешко 

Секретар: Мистюк О.Г 

 

Присутні: 13 осіб 

Відсутні: 2 особи (Тріщук К.О. – сесія в БДПУ, Будько Н.І. – соціальна 

відпустка по догляду за дитиною до 3-річного віку) 

 

Порядок денний: 

 

1. Про вибір та замовлення підручників для учнів 5 класу та педагогічних 

працівників школи. 

                                                           Директор школи Лемешко І.М. 

 

С Л У Х А Л И: 

 

1.  Про вибір та замовлення підручників для учнів 5 класу та педагогічних 

працівників школи доповідала  директор школи Лемешко Ірина Миколаївна. 

Вона ознайомила присутніх з листом відділу освіти, молоді і спорту 

Пологівської райдержадміністрації №01-35/82 від 07.02.2018 «Про вибір та 

замовлення підручників для учнів 5 класу». В ньому прописано, що на 

виконання листа Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 

07.02.2018 № 503/03.2-14, інструктивного листа Міністерства освіти і науки 

України від 06.02.2018 № 1/9-79 «Про вибір і замовлення підручників для 5 

класу» щодо вибору та замовлення підручників, що отримали гриф 

«Рекомендовано МОН» і видаватимуться за кошти державного бюджету у 

2018 році, доопрацьовані відповідно до чинних навчальних програм слід 

здійснити наступні заходи: 

- вибір та замовлення вчителями школи проектів підручників  у додатку 

3 до листа Міністерства освіти і науки України переліку; 

- направити результати вибору/замовлення на папері та в електронному 

вигляді (excel-формат) методисту районного методичного кабінету 

Хижній І.М. не пізніше 16 лютого 2018 року: 

- оприлюднити його на сайті школи разом з цим протоколом до 

14.02.2018 року. 

Вона наголосила на тому, що слід взяти до уваги, що прогнозована 

кількість учнів 5 класу визначається як максимальна кількість учнів  у 1, 2, 3 

або 4 класів. Відповідно слід замовити 9 комплектів підручників для учнів 5 

класу та вчителів, які викладатимуть у 5 класі з кожного предмета.  

 



В И С Т У П И Л И: 

1. Соколовська Л.О., яка зачитала перелік назва підручників та їх авторів 

та запропонувала вчителям здійснити вибір підручників особисто. Для 

«Природознавство. 5 клас» вона пропонує обрати підручник авторів 

Коршевнюк Т.В., Баштовий В.І.., а для предмету «Основи здоров’я. 5 клас» 

авторів Бойченко Т.Є., Василенко С.В. 

2. Луценко С.Л., вчитель української мови та літератури запропонувала 

вибрати підручники для учнів 5 класу: «Українська мова. 5 клас» (авт.. 

Глазова О.П.), «Українська література. 5 клас» (авт.. Коваленко Л.Т.). 

3. Мистюк О.Г., вчитель англійської мови запропонувала вибрати 

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

4. Містюк О.М., вчитель зарубіжної літератури і російської мови 

запропонувала обрати підручники з предметів  «Російська мова (1-й рік 

навчання). 5 клас» авторів Полякова Т.М., Самонова О.І.  та «Зарубіжна 

література. 5 клас» автори Ніколаєнко О.М., Конєва Т.М., Орлова О.А. та ін.. 

5. Лемешко І.М., вчитель математики запропонувала обрати підручник 

«Математика. 5 клас» авторів Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. 

 

Голосували за те, щоб обрати і замовити підручники для 5 класу та по 

одному екземпляру для учителів, що будуть викладати в 5 класі – 13; проти – 

0, утримались – 0. 

 

В И Р І Ш И Л И: 

 

1. Вибрати за замовити підручники для учнів 5 класу та вчителів, що 

будуть викладати у 5 класі (додаються). 

2. Оприлюднити результати вибору та замовлення підручників для 

учнів 5 класу на сайті школи до 14.02.2018 року. 

                                                                                                    Сиротюк Я.В. 

 

Голова педагогічної ради:                                         І.М.Лемешко 

Секретар:                                                                    О.Г.Мистюк 

 

Вчителі, які здійснили безпосередній вибір 

підручників:                                                                С.Л.Луценко 

                                                                                     О.Г.Мистюк 

                                                                                     О.М.Містюк 

                                                                                     І.М.Лемешко 

                                                                                    Л.О.Соколовська                                                                                



Додаток  

 до протоколу №3 засідання педагогічної ради 

від 12.02.2018 року 

 

Вибір та замовлення підручників для учнів 5 класу та педагогічних працівників  

КУ «Костянтинівська ЗОШ І-ІІІ ступенів» 

Прогнозована кількість учнів 5 класу: 9 

  

№ Назва підручника Автор 
Мова 

підручника 

Замовлено:  

 для учнів 
для 

вчителів 

1 «Українська мова. 5 клас» Глазова О.П. українська 9 1 

2 «Українська література. 5 клас» Коваленко Л.Т. українська 9 1 

3 «Англійська мова (5-й рік навчання) 5 клас» Карпюк О.Д. українська 9 1 

4 «Зарубіжна література. 5 клас» Ніколаєнко О.М., Конєва Т.М., Орлова О.В.,  українська 9 1 

5 «Математика. 5 клас» Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. українська 9 1 

6 «Природознавство. 5 клас» Коршевнюк Т.В., Баштовий В.І.  українська 9 1 

7 «Основи здоровья. 5 клас» Бойченко Т.Є., Василенко С.В. українська 9 1  

8 «Росїйська мова. 5 клас» Полякова Т.М., Самонова О.І. українська 9 1  

 


