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СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА №252 

імені Василя Симоненка Оболонського району М.Києва 

 

ПРОТОКОЛ  № 2                              

12.02.2018р. 

                                 

ЗАСІДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ 

 

 Голова педради, в.о. директора школи:  Ус Н.І.  

 Секретар:             Мартиненко Л.Ф. 

Присутні: 35  педагогів 

Відсутні:   3 (з поважних причин ) 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про вибір і замовлення підручників для 5 класу 

                                    Доповідач Ус Н.І., заступник директора з НВР 

 

1.СЛУХАЛИ: 

      Ус Н.І., заступника директора з НВР, ознайомила з листом   МОН  України  від 

06.02.2018№ 1/9-79  «Про вибір і замовлення підручників для 5 класу». 

      Відповідно до Інструктивно-методичних рекомендацій щодо вибору та 

замовлення підручниківдля 5 класу закладів загальної середньої освіти» (додаток 1 

до листа МОН від 06.02.2018 № 1/9-79): 

  З 05 по 11 лютого 2018 року педагогічні працівники закладів загальної середньої 

освіти (далі – ЗЗСО) ознайомлюються на веб-сайті Інституту модернізації змісту 

освіти (далі – ІМЗО) за посиланням:  

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

serednojiosvity/ з електронними версіями оригінал-макетів доопрацьованих 

відповідно до чинних навчальних програм підручників для 5 класу. 

 З 12 по 13 лютого 2018 року вчителі ЗЗСО із переліку підручників (додаток 3) 

здійснюють безпосередній вибір проектів підручників з кожної назви, який 

схвалюється на засіданні педагогічної ради ЗЗСО.  

Протокол педагогічної ради з підписами членів педагогічного колективу, які 

здійснили безпосередній вибір проектів підручників, протягом двох робочих днів 

оприлюднюється на сайті ЗЗСО. 

Будь-яка зміна вибору ЗЗСО не допускається. 

Кожен педагогічний працівник ЗЗСО має право повідомити на “гарячу телефонну 

лінію” МОН (044) 481-47-69 чи письмово на поштову адресу МОН (проспект 

Перемоги,10, м. Київ, 01135) або ІМЗО (вул. Митрополита Василя Липківського, 

36, кім 101, м. Київ, 03035) про вплив або бажання третіх осіб вплинути на його 

волевиявлення щодо вибору підручників чи факт зміни волевиявлення вчителів 

ЗЗСО, в якому він працює. 

 З 14 по 15 лютого 2018 року ЗЗСО оформлюють в паперовому вигляді та 

засвідчують підписом керівника (заступника керівника) результати 

вибору/замовлення проектів підручників за формою, наданою в додатку 2 до 

листа МОН та протягом двох робочих днів оприлюднюють на сайті ЗЗСО. 

 

         ВИСТУПИЛИ: 

https://imzo.gov.ua/vybir-pidruchnykiv-dlya-5-klasu-zakladiv-zahalnoji-serednojiosvity/
https://imzo.gov.ua/vybir-pidruchnykiv-dlya-5-klasu-zakladiv-zahalnoji-serednojiosvity/
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1. Яковчук Т.В.,  голова МО вчителів української мови та літератури, зарубіжної 

літератури, доповіла, що  на засіданні МО вчителі ознайомилися на веб-сайті 

Інституту модернізації змісту освіти (далі – ІМЗО) з електронними версіями 

оригінал-макетів доопрацьованих відповідно до чинних навчальних програм 

підручників для 5 класу: з української мови і літератури. 

       Із переліку підручників для 5 класу закладів загальної середньої освіти, яким 

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

видаватимуться за кошти державного бюджету у 2018 році» (додаток 3) вчителі 

здійснили  безпосередній вибір: 

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

 

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

 «Зарубіжна література. 5 клас» (авт. Ніколенко О.М., Конєва Т.М., Орлова О.В., 

Зуєнко М.О., Кобзар О.І.). 

 

 2. Гур’єва Т.Я., голова МО вчителів іноземних  мов, доповіла, що  на засіданні 

МО  вчителі ознайомилися на веб-сайті   ІМЗО з електронними версіями 

оригінал-макетів доопрацьованих відповідно до чинних навчальних програм 

підручників для 5 класу: з англійської, польської та російської  мов.  

     Із переліку підручників для 5 класу закладів загальної середньої освіти, яким 

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

видаватимуться за кошти державного бюджету у 2018 році» (додаток 3) вчителі 

здійснили  безпосередній вибір: 

 «Англійська мова (5-й рік навчання)» підручник для 5 класу  закладів  загальної 

середньої освіти. 5 клас» (авт. Карпюк О.Д.). 

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

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

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

навчанням українською мовою. 5 клас» (авт. Біленька-Свистович Л.В., 

Ковалевський Є, Ярмолюк М.О.). 

 

3. Вербова О.В., голова МО вчителів математики, інформатики,  фізики, доповіла, 

що  на засіданні МО  вчителі ознайомилися на веб-сайті   ІМЗО з електронними 

версіями оригінал-макетів доопрацьованих відповідно до чинних навчальних 

програм підручників для 5 класу: з математики. 

      Із переліку підручників для 5 класу закладів загальної середньої освіти, яким 

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

видаватимуться за кошти державного бюджету у 2018 році» (додаток 3) вчителі 

здійснили  безпосередній вибір: 

 

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

 

4. Ніконова Т.Ф.,  голова МО вчителів біології, хімії, географії,  основ здоров’я, 

природознавства, доповіла, що  на засіданні МО  вчителі ознайомилися на веб-сайті   

ІМЗО з електронними версіями оригінал-макетів доопрацьованих відповідно до 

чинних навчальних програм підручників для 5 класу: з природознавства та основ 

здоровʼя. 

   Із переліку підручників для 5 класу закладів загальної середньої освіти, яким 

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

видаватимуться за кошти державного бюджету у 2018 році» (додаток 3) вчителі 

здійснили  безпосередній вибір: 

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

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

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

      Відповідно до вимог  листа  МОН України від 06.02.2018№ 1/9-79  «Про вибір і 

замовлення підручників для 5 класу» та рішення предметних методичних комісій  

вчителів про здійснення вибору   із переліку підручників для 5 класу закладів 

загальної середньої освіти, яким надається гриф «Рекомендовано Міністерством 

освіти і науки України», що видаватимуться за кошти державного бюджету у 2018 

році» (додаток 3): 
 

Схвалити вибір проектів підручників для 5 класу, запропонованих вчителями 

методичних комісій:  
 

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

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

3. «Зарубіжна література. 5 клас» (авт. Ніколенко О.М., Конєва Т.М., Орлова О.В., 

Зуєнко М.О., Кобзар О.І.). 

4. «Англійська мова (5-й рік навчання)» підручник для 5 класу  закладів  загальної 

середньої освіти. 5 клас» (авт. Карп’юк О.Д.). 

5. «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. «Польська мова (1-й рік навчання) для закладів загальної середньої освіти з 

навчанням українською мовою. 5 клас» (авт. Біленька-Свистович Л.В., Ковалевський 

Є, Ярмолюк М.О.). 

7.  «Математика. 5 клас» (авт. Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С.). 

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

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

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

Голосували: «за» -  35;   «проти» - 0;   «утримались» - 0 

 

2. Протокол педагогічної ради з підписами членів педагогічного колективу, які здійснили 

безпосередній вибір проектів підручників для 5 класу  на 2018-2019 навчальний рік, 

протягом двох робочих днів оприлюднюється на сайті школи: 

     http://school252.kiev.ua/ 

З 12 по 13 лютого 2018 року, 

відповідальна Вербова О.В., вчитель математики  

3. З 14 по 15 лютого 2018 року  оформити  в паперовому вигляді та засвідчити підписом 

директора результати вибору/замовлення проектів підручників за формою, наданою в 

додатку 2 до листа МОН та протягом двох робочих днів оприлюднюють на сайті школи:  

http://school252.kiev.ua/ 

 

4. До 16 лютого 2018 року надати супровідний лист із зазначенням відповідальної особи та 

результати вибору/замовлення проектів підручників за формою, наданою в додатку 2 до 

листа МОН, в паперовому та в електронному вигляді (excel-формат)  до районного 

науково-методичного центру Управління освіти. 

 

Голосували: «за» - 35;   «проти» - 0;   «утримались» - 0 

 

Голова педагогічної  ради                                                    Н.І.Ус 

 

Секретар                                            Л.Ф.Мартиненко  

 

http://school252.ucoz.net/
http://school252.kiev.ua/


 4 

 


