
Шепетівський навчально-виховний комплекс № 1 у складі: 

 «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей ім. Героя України М. Дзявульського» 

Хмельницької області 

ПРОТОКОЛ 

13.02.2018 р. №2  

м. Шепетівка 

засідання педагогічної ради 

Голова: Гарбарець В.М. 

Секретар: Михальчук М.В. 

Присутні: 57 (список додається)  

Відсутні: 3 (Коновалова Г.А., Тимощук О.О., Сідлецька М.Б.) 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про вибір та замовлення підручників для 5 класу. 

Доповідає Гарбарець В.М.  

СЛУХАЛИ: 

Гарбарець В.М., директора, яка ознайомила присутніх з листом Міністерства освіти і 

науки України від 06.02.2018р. № 1/9-79 «Про вибір та замовлення підручників для 5 

класу». Відповідно до вищезазначеного листа на сайті  Інституту модернізації змісту 

освіти (https://imzo.gov.ua/),  педагоги закладу мали змогу ознайомитися  з електронними 

версіями оригінал-макетів доопрацьованих відповідно до чинних навчальних програм 

підручників для 5 класу. Наголосила, що вибір підручників має бути схвалений 

педагогічною радою і зазначила, що протокол педагогічної ради з підписами членів 

педагогічного колективу, які здійснили безпосередній вибір проектів підручників буде 

розміщений на сайті школи. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Гуменна Л.С., учитель української мови, яка зазначила, що вчителі української 

мови та літератури закладу ознайомились з електронними версіями оригінал-макетів 

підручників з української мови та української літератури і обрали підручники  

«Українська мова. 5 клас» (авт. Глазова О.П.), «ВД Освіта», «Українська література. 5 

клас» (авт. Авраменко О.М.), «Грамота». 

Михальчук М.В., вчитель російської мови, яка повідомила, що вчителі російської 

мови та зарубіжної літератури обрали наступні підручники: «Зарубіжна література. 5 

клас» (авт. Волощук Є.В.), «Генеза»,  «Російська мова (1-й рік навчання) для закладів 

загальної середньої освіти з навчанням українською мовою. 5 клас» (авт. Полякова Т.М., 

Самонова О.І.),«Генеза». 

Міхтєєва О.О., учитель англійської мови, яка повідомила, що для викладання 

англійської мови в класах з поглибленим вивченням англійської мови педагоги обрали 

підручник «Англійська мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням 

англійської мови. 5 клас» (авт. Калініна Л.В., Самойлюкевич І.В.), «Генеза» та підручник 

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

загальноосвітніх класів. 

Сікачова М.А., учитель іноземної мови, повідомила, що для вивчення польської 

мови в 5 класі обрано підручник  «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.),«Букрек». 

Сорока О.С., учитель німецької мови, повідомила, що вчителі німецької мови 

обрали підручник «Німецька мова (1-й рік навчання). 5 клас» (авт. Сотникова С.І., 

Білоусова Т.Ф.), «Ранок». 

https://imzo.gov.ua/
https://ru.calameo.com/read/005443551008739fce94c
http://e.issuu.com/embed.html#23287696/57527289
http://e.issuu.com/embed.html#23287696/57527289
http://www.geneza.ua/New_5_klass/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%89%D1%83%D0%BA_%D0%97%D0%9B_%D0%9F_5.%D1%83%D0%BA%D1%80_(067-17)_S.pdf
http://www.geneza.ua/New_5_klass/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%89%D1%83%D0%BA_%D0%97%D0%9B_%D0%9F_5.%D1%83%D0%BA%D1%80_(067-17)_S.pdf
http://www.geneza.ua/New_5_klass/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%AF.%D1%83%D0%BA%D1%80-1%D0%B3_%D0%9F_5.%D1%80%D1%83%D1%81_(045-17)_S.pdf
http://www.geneza.ua/New_5_klass/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%AF.%D1%83%D0%BA%D1%80-1%D0%B3_%D0%9F_5.%D1%80%D1%83%D1%81_(045-17)_S.pdf
http://www.geneza.ua/New_5_klass/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%AF.%D1%83%D0%BA%D1%80-1%D0%B3_%D0%9F_5.%D1%80%D1%83%D1%81_(045-17)_S.pdf
http://bukrek.net/images/pdf/pol.mova_5_1.pdf
http://bukrek.net/images/pdf/pol.mova_5_1.pdf
http://bukrek.net/images/pdf/pol.mova_5_1.pdf
http://interactive.ranok.com.ua/theme/contentview/pdrychniki/nmetska-mova-1-yi-rk-navchannya-5-klas-sotnikova-s-bloysova-t-f/8933-pereglyanyti-pdrychnik/15769-pereglyad
http://interactive.ranok.com.ua/theme/contentview/pdrychniki/nmetska-mova-1-yi-rk-navchannya-5-klas-sotnikova-s-bloysova-t-f/8933-pereglyanyti-pdrychnik/15769-pereglyad


Ребекевша Н.М., вчитель математики, повідомила, що вчителі математики обрали 

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

«Гімназія». 

Горбань Н.К., учитель природознавства, обрала підручник «Природознавство. 5 

клас» (авт. Ярошенко О.Г, Бойко В.М.), «Світоч». 

Сас І.В., учитель основ здоров’я, повідомила, що вчителі обрали підручник 

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

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

Мосійчук С.І., завідувач шкільною бібліотекою, зазначила, що результати 

вибору/замовлення проектів підручників оформлені відповідно до форми інструктивно-

методичних рекомендацій щодо вибору та замовлення підручників для 5 класу закладів 

загальної середньої освіти. Прогнозована кількість учнів 5 класу визначена як 

максимальна кількість учнів на паралелях 3 класів  2017-2018 н.р. і становить 102 учні. В 

кількість замовлення враховані підручники для вчителів, тому замовлення буде здійснено 

в наступній кількості: 

№ 

п/п 

Назва підручників Кількість 

1  «Українська мова. 5 клас» (авт. Глазова О. П.), «ВД Освіта» 106 

2 «Українська література. 5 клас» (авт. Авраменко О.М.), «Грамота» 104 

3 «Англійська мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим 

вивченням англійської мови. 5 клас» (авт. Калініна Л.В., 

Самойлюкевич І. В.) 

36 

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

«Астон»   

72 

5 «Зарубіжна література. 5 клас» (авт. Волощук Є. В.), «Генеза» 104 

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

освіти з навчанням українською мовою. 5 клас» (авт. Полякова Т. М., 

Самонова О. І.),«Генеза» 

38 

7 «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.),«Букрек» 

34 

8 «Німецька мова (1-й рік навчання). 5 клас» (авт. Сотникова С. І., 

Білоусова Т. Ф.), «Ранок» 

36 

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

С.), «Гімназія» 

105 

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

«Світоч» 

104 

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.), «Генеза» 

103 

Підручники зі вступу до історії України, інформатики будуть замовлятися після 

проведення конкурсного відбору проектів підручників із зазначених предметів. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Схвалити вибір проектів підручників, здійснений педагогами закладу. 

2. Завідувачу бібліотекою Мосійчук С.І.: 

1) до 15.02.2018 р. оформити результати вибору/замовлення проектів підручників за 

формою, наданою в додатку 2 листа Міністерства освіти і науки України від 

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

2) до 17.02.2018 р. передати результати вибору/замовлення на папері та в 

електронному вигляді (excel-формат) до управління освіти Шепетівської міської 

ради. 

3. Адміністратору сайту Воронову В.О. до 15.02.2018 р. оприлюднити на сайті школи:  

http://www.gymnasia.com.ua/Files/Gymnasia_Merzliak_Matematika.5%20klas.pdf
http://www.gymnasia.com.ua/Files/Gymnasia_Merzliak_Matematika.5%20klas.pdf
https://ru.calameo.com/read/0054435516c63c40ed04d
https://ru.calameo.com/read/0054435516c63c40ed04d
http://www.geneza.ua/New_5_klass/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9F_5.%D1%83%D0%BA%D1%80_(044-17)_S.pdf
http://www.geneza.ua/New_5_klass/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9F_5.%D1%83%D0%BA%D1%80_(044-17)_S.pdf
https://ru.calameo.com/read/005443551008739fce94c
http://e.issuu.com/embed.html#23287696/57527289
http://www.geneza.ua/New_5_klass/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%89%D1%83%D0%BA_%D0%97%D0%9B_%D0%9F_5.%D1%83%D0%BA%D1%80_(067-17)_S.pdf
http://bukrek.net/images/pdf/pol.mova_5_1.pdf
http://bukrek.net/images/pdf/pol.mova_5_1.pdf
http://bukrek.net/images/pdf/pol.mova_5_1.pdf
http://www.geneza.ua/New_5_klass/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9F_5.%D1%83%D0%BA%D1%80_(044-17)_S.pdf
http://www.geneza.ua/New_5_klass/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9F_5.%D1%83%D0%BA%D1%80_(044-17)_S.pdf


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


