
ПРОТОКОЛ №4
засідання педагогічної ради  Чорнобаївської санаторної  загальноосвітньої

школи-інтернату  І-ІІІ ступенів Херсонської обласної ради
від 13 лютого 2018 року

Голова – Лисенко І.М.
Секретар – Пономаренко Н.С. 
Всього присутніх – 43 
Відсутні – 

     ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про  вибір  і  замовлення  підручників  для  учнів  5  класу  закладів  загальної

середньої освіти на 2018/2019н.р.
І.  СЛУХАЛИ:
     Голову педагогічної ради Лисенко І.М., директора навчального закладу,
яка  ознайомила  присутніх  зі  змістом  листа  Міністерства  освіти  і  науки
України від 06.02.2018 р.  № 1/9-79 «Про вибір і замовлення підручників для
5  класу»,  Інструктивно-методичними  рекомендаціями  щодо  вибору  та
замовлення підручників для 5 класу закладів загальної середньої освіти.
ІІ. ВИСТУПИЛИ:

1. Кальчук   А.В.,  заступник  директора  з  навчально-методичної   роботи,  яка
зазначила,  що  усі  педагогічні  працівники  ознайомилися  з  електронними
версіями оригінал-макетів доопрацьованих відповідно до чинних навчальних
програм підручників для 5 класу на веб-сайті Інституту модернізації змісту
освіти  за  посиланням: https  ://  imzo  .  gov  .  ua  /  vybir  -  pidruchnykiv  -  dlya  -5-  klasu  -  
zakladiv  -  zahalnoji  -  serednojiosvity  /  .

2. Сірик  О.В.,  бібліотекар  школи,  яка  оголосила  перелік  обраних  вчителями
школи  підручників  для  5  класу  закладів  загальної  середньої  освіти  на
2018/2019н.р.  (додаток 1).
ІІІ. УХВАЛИЛИ:
     Схвалити безпосередній вибір проектів підручників для здобувачів освіти
5  класу,  що  зазначений  у  переліку  замовлення  підручників  для  5  класу
закладів загальної середньої освіти на 2018/2019 н.р. (додаток 1) та замовити
дані підручники.

Голова педагогічної ради:
Секретар:
Члени  педагогічної  ради,  які  здійснили  безпосередній  вибір  проектів
підручників:
Пономаренко Н.С.                                  Кливак Г.О.             
Вільгоцька А.О.                                      Острова Д.Ю
Гринишак І.О.                                         Ляска Ю.О.
Петров І.Г.                                               Желябова Т.С.

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


                                                             Додаток 1
                                                                                   до протоколу засідання

                                                                          педагогічної ради 
                                                                            від 13.02.2018 р. №4

Перелік обраних вчителями школи підручників для 5 класу
 Чорнобаївської санаторної  загальноосвітньої школи-інтернату 

 І-ІІІ ступенів Херсонської обласної ради на 2018/2019 н.р.

№ Назва підручника Автор
Мова

підруч-
ника

Замовлено: 

 для
учнів

для
вчите-

лів

1 Українська мова
Заболотний О.В.
Заболотний В.В. укр. 23 2

2 Українська література Авраменко О.М. укр. 23 2

3
Англійська мова (5-й рік 
навчання) Карпюк О.Д. укр. 23 3

4
Німецька мова (1-й рік 
навчання )

Сотникова С.І.. 
Білоусова Т.Ф. укр. 23 2

5 Зарубіжна література Волощук Є.В укр. 23 2
6 Математика Істер О.С. укр. 23 2

7 Природознавство
Ярошенко О.Г.,
Бойко В.М. укр. 23 2

8 Основи здоров’я
Бех І.Д.,
Воронцова Т.В. укр. 23 2


