
 

Протокол № 2 

 

засідання  педагогічної ради Малоржавецького навчально-виховного комплексу 

«Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 

Степанецької сільської ради об’єднаної територіальної –громади Черкаської 

області 

 

13.02.18  

Голова: в.о. директора  Гуржій Т.М.  

Секретар: Гончаренко Л.І.  

Присутні: 9 осіб  

 

Порядок денний:  
1. Ознайомлення з листом Міністерства освіти і науки України №1\9-79 від 

06.02.2018 року «Про вибір і замовлення підручників для 5 класу», 

рекомендаціями Департаменту освіти і науки, молоді та спорту щодо вибору та 

замовлення підручників для 5 класу. (в.о. директора  Гуржій Т.М.)  

2. Про вибір та замовлення підручників для 5 класу.(Голови МО, вчителі-

предметники).  

 

СЛУХАЛИ: в.о. директора Гуржій Т.М. яка ознайомила присутніх з листом 

Міністерства освіти і науки України №1\9-79 від 06.02.2018 року «Про вибір і 

замовлення підручників для 5 класу», рекомендаціями Департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту; з інструктивно-методичними рекомендаціями науково-

методичного центру щодо вибору та замовлення підручників для 5 класу  

 

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома і до виконання.  

 

СЛУХАЛИ:  голову МО вчителів гуманітарного циклу Власюк Т.В. про вибір 

підручників з української мови та літератури, зарубіжної літератури, 

англійської мови:  

- «Українська мова» підручник для 5 класу,   (авт. Заболотний О.В., Заболотний 

В.В.), «Генеза». 

- «Українська література» підручник для 5 класу, (авт. Авраменко О. М.), ТОВ 

"Видавництво "Грамота";  

- «Зарубіжна література» підручник для 5 класу, (авт. Волощук Є.В.), ТОВ 

"Видавництво "Грамота"; 

- «Англійська мова (5-й рік навчання) підручник для  5 класу», (авт. Карпюк 

О.Д.) Видавництва «Астон»;  

 

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома і до виконання.  

 

СЛУХАЛИ: голову МО вчителів природничо-математичного циклу 

Дорошенка О.І. про вибір підручників з математики для 5 класу, 

природознавства, основи здоров’я:  



- «Математика» підручник для 5 класу, (авт.Тарасенкова Н.А., Богатирьова 

І.М., Бочко О.П., Коломієць О.М., Сердюк З.О.),  «ВД ОСНОВА».  

- «Природознавство»  підручник для 5 класу, (авт. Ярошенко О.Г., Бойко В.М.), 

ТОВ «Світоч»;  

- Основи здоров’я» підручник для 5 класу, (авт. Бех І.Д., Воронцова Т.В., 

Пономаренко В.С., Страшко С.В.), Видавництво «Алатон».  

 

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома і до виконання.  

 

Голова   Т.М. Гуржій  

Секретар    Л.І.Гончаренко 


