
Витяг із протоколу № 2 

засідання педагогічної ради Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ  ступенів  №8 

Охтирської міської ради Сумської області  

від 13.02.2018 

Присутні: 27 членів педагогічної ради 

Голова: Лучко О.М. 

Секретар: Гребенюк В.Г. 

Порядок денний: 

1. Про вибір і замовлення підручників для 5 класу. 

СЛУХАЛИ: 

Залавську А.Д., завідуючу шкільною бібліотекою, яка ознайомила  присутніх з 

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

класу»  та додатками: №1«Інструктивно-методичні рекомендації, щодо вибору та 

замовлення підручників для 5 класу закладів загальної середньої освіти», № 2 

«Вибір та замовлення підручників для учнів 5 класу  та педагогічних працівників 

закладів загальної середньої освіти». 

ВИСТУПИЛИ: 

Гребенюк В.Г., учитель української мови та літератури, проаналізувала 

електронні версії  оригінал-макетів доопрацьованих відповідно до чинних 

навчальних програм підручників для 5 класу з української мови, автори яких: 

 Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т.;  

 Заболотний О.В., Заболотний В.В.; 

 Глазова О.П., 

та з української літератури,  автори яких: 

 Авраменко О.М.; 

 Коваленко Л.Т., 

з якими ознайомилася на веб-сайті Інституту модернізації і змісту освіти та 

визначила для замовлення підручник з української мови,  автор якого  

Глазова О.П., підручник з української літератури,автор якого Коваленко Л.Т.; 

 

Татаров С.І., учитель англійської мови, проаналізував електронні версії  оригінал-

макетів доопрацьованих відповідно до чинних навчальних програм підручників 

для 5 класу з англійської мови (5-й рік навчання), автори яких: 

 Несвіт А.М.; 

 Карп’юк О.Д., 

з якими ознайомилася на веб-сайті Інституту модернізації і змісту освіти та 

визначила для замовлення підручник з англійської мови (5-й рік навчання), 

автор якого Карп’юк О.Д.; 

 



Вініченко Т.Г. , учитель зарубіжної літератури, проаналізувала електронні версії  

оригінал-макетів доопрацьованих відповідно до чинних навчальних програм 

підручників для 5 класу зарубіжної літератури, автори яких: 

 Ніколенко О.М., Конєва Т.М., Орлова О.В., Зуєнко М.О, Кобзар О.І.; 

 Волощук Є.В., 

з якими ознайомилася на веб-сайті Інституту модернізації і змісту освіти та 

визначила для замовлення підручник з зарубіжної літератури, автор якого 

Волощук Є.В.; 

Марченко Л.І., учитель математики,проаналізувала електронні версії  оригінал-

макетів доопрацьованих відповідно до чинних навчальних програм підручників 

для 5 класу з математики автори яких: 

 Тарасенкова Н.А., Богатирьова І.М., Бочко О.П., Коломієць О.М.,  

Сердюк З.О.; 

 Мерзляк А.Г., Полонський В.Б, Якір М.С.; 

 Істер О.С., 

з якими ознайомилася на веб-сайті Інституту модернізації і змісту освіти та 

визначила для замовлення підручник з математики, автор якого Істер О.С.; 

Макаренко Р.В., учитель німецької мови, проаналізувала електронні версії  

оригінал-макетів доопрацьованих відповідно до чинних навчальних програм 

підручників для 5 класу з німецької мови(5- й рік навчання), автори яких: 

 Сидоренко М.М., Палій О.А., 

 Сотникова С.І., Білоусова Т.Ф., 

 Сотникова С.І.,Гоголєва Г.В. ; 

з якими ознайомилася на веб-сайті Інституту модернізації і змісту освіти та 

визначила для замовлення підручник з німецької мови (1-й рік навчання), 

автори якого Сотникова С.І., Гоголєва Г.В. ; 

Зюман Р.О., учитель природознавства, проаналізувала електронні версії  оригінал-

макетів доопрацьованих відповідно до чинних навчальних програм підручників 

для 5 класу з природознавства, автори яких: 

 Ярошенко О.Г., Бойко В.М.; 

 Коршевнюк Т.В., Баштовий В.І. 

з якими ознайомилася на веб-сайті Інституту модернізації і змісту освіти та 

визначила для замовлення підручник природознавства, автори якого Ярошенко 

О.Г., Бойко В.М.; 

Зюман Р.О.,учитель основ здоров’я, проаналізувала електронні версії  оригінал-

макетів доопрацьованих відповідно до чинних навчальних програм підручників 

для 5 класу з основ здоров’я,авторияких: 



 Бойченко Т.Є., Василенко С.В., Гущина Н.І.,  Василашко І.П., Коваль Н.С., 

Гурська О.К.; 

 Бех І.Д., Воронцова Т.В., Пономаренко В.С., Страшко С.В., 

з якими ознайомилася на веб-сайті Інституту модернізації і змісту освіти та 

визначила для замовлення підручник з основ здоров’я автори якого  Бойченко 

Т.Є., Василенко С.В., Гущина Н.І.,  Василашко І.П., Коваль Н.С., Гурська О.К.; 

Результати голосування: «За» – 27, «Проти» – 0, «Утрималося» – 0    

 

УХВАЛИЛИ:                

Залавській А.Д., завідуючій шкільною бібліотекою, внести  до форми замовлення 

«Вибір та замовлення підручників для учнів 5 класу  та педагогічних працівників 

закладів загальної середньої освіти»  проекти підручників : 

 

№ Назва підручника Автор 

Мова 

підручни

ка 

Кількість примірників 

для замовлення 

 для 

учнів 
для вчителів 

1 

«Українська мова» підручник для 5 

класу закладів загальної середньої 

освіти  

Глазова О.П. Укр. 31 2 

2 

«Українська література» підручник 

для 5 класу закладів загальної 

середньої освіти  укр. + 

нацменшини 

Коваленко Л.Т. Укр. 31 1 

3 

«Англійська мова (5-й рік 

навчання)» підручник для 5 класу  

закладів  загальної середньої 

освіти   укр + нацменшини 

Карпюк О.Д. Укр. 31 2 

4 
«Зарубіжна література» підручник 

для 5 класу  закладів загальної 

середньої освіти 

Волощук Є.В. Укр. 31 1 

5 

«Математика» підручник для 5 

класу закладів загальної середньої 

освіти укр + нацменшин 

Істер О.С. Укр. 31 1 

6 

«Німецька мова (5-й рік навчання) 

для закладів загальної середньої 

освіти з навчанням українською 

мовою. 5 клас»  

Сотникова С.І., 

Гоголєва Г.В. 
Укр. 9 1 

7  

Природознавство підручник для 5 

класу закладів загальної середньої 

освіти укр + нацменшин 

Ярошенко О.Г., 

Бойко В.М. 
Укр. 31 1 



 



 


