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Порядок денний:
1. Про вибір проектів підручників для 5 класу на 2018-2019 н.р.

Директор Новик Л.В.

1. СЛУХАЛИ:
Новик Л.В., директор, -  про вибір проектів підручників для 5 класу на 2018-2019

н.р.
Директор нагадала присутнім лист МОН України від 06.02.2018 №1/9-79 «Про 

вибір і замовлення підручників для 5 класу». Акцентувала увагу на додатку 1 
вищезазначеного листа МОН України «Інструктивно-методичні рекомендації щодо 
вибору та замовлення підручників для 5 класу закладів загальної середньої освіти».

Члени педагогічного колективу опрацювали дану інформацію на нараді при 
директорові (протокол №2 від 07.02.2018 р.). Сьогодні педагоги повинні зробити вибір 
підручників із переліку (додаток 3 до листа МОН України від 06.02.2018 №1/9-79). 
Власними підписами члени педагогічної ради засвідчать свій вибір. Протягом 2-х 
робочих днів (14-15.02.2018 р.) дане рішення повинно бути оприлюднено на сайті 
закладу освіти.

ВИСТУПИЛИ:
Лисицька О.І., завідувач бібліотекою, яка зупинилася на тому, що кожен 

педагогічний працівник^акдаду освіти має право повідомити на «гарячу телефонну 
лінію» МОН України (044)481-47-69 чи письмово на поштову адресу МОН України 
(проспект Перемоги, 10 м.Київ, 01135) або інститут модернізації змісту освіти (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 вчителя закладу освіти, в якому він працює.

ВИСТУПИЛИ: #
Богословська О.Б., керівник методичного об’єднання вчителів української мови та 

літератури, яка проінформувала, що вчителями кафедри на засіданні методичного 
об’єднання (протокол №2 від 08.02.2018 р.) проаналізовані та обрані такі підручники:
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Заболотний О.В., Заболотний В.В. «Українська мова. 5 клас» та Авраменко О.М. 
«Українська література. 5 клас».

ВИСТУПИЛИ:
Мусатова О.О., керівник методичного об’єднання вчителів англійської мови, яка 

проінформувала, що вчителями кафедри на засіданні методичного об’єднання 
(протокол №2 від 08.02.2018 р.) проаналізовані та обраний підручник Несвіт А.М. 
«Англійська мова (5-й рік навчання). 5 клас.»

ВИСТУПИЛИ:
Капленко А.О., учитель зарубіжної літератури, яка засвідчила, що обраний 

підручник Волощук Є.В. «Зарубіжна література. 5 клас».

ВИСТУПИЛИ:
Штокало О.В., керівник методичного об’єднання вчителів математики, 

інформатики, фізики, астрономії, яка проінформувала, що вчителями кафедри на 
засіданні методичного об’єднання (протокол №2 від 08.02.2018р.) проаналізовані та 
обраний підручник Істер О.С. «Математика. 5 клас».

ВИСТУПИЛИ:
Іваненко-Гребець Л.П., учитель природознавства, яка зазначила, що обраний 

підручник Ярошенко О.Г., Бойко В.М. «Природознавство. 5 клас».

ВИСТУПИЛИ:
Радченко Л.П., Шкут О.С., учителі предмету «Основи здоров’я», які підтвердили 

про вибір підручника Бех І.Д., Воронцова Т.В. «Основи здоров'я. 5 клас».

УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити вибір проектів підручників для 5 класу на 2018-2019 н.р.:
1.1. Заболотний О.В., Заболотний В.В. «Українська мова. 5 клас»
1.2. Авраменко О.М. «Українська література. 5 клас» І
1.3. Несвіт А.М. «Англійська мова (5-й рік навчання). 5 клас.»
1.4. Волощук Є.В. «Зарубіжна література. 5 клас»
1.5. Істер О.С. «Математика. 5 клас»
1.6. Ярошенко О.Г., Бойко В.М. «Природознавство. 5 клас»
1.7. Бех І.Д., Воронцова Т.В. «Основи здоров'я. 5 клас»
2. Заступнику директора з НВР Феденко І.Б. викласти даний протокол на веб- 

сайті освітнього закладу до 15.02.2018 р.
3. Завідуючій бібліотекою Лисицькій О.І. оформити в паперовому вигляді 

результати вибору проектів підручників за формою (додаток 2 до листа МОН України 
від 06.02.2018 №1/9-79 «Про вибір і замовлення підручників для 5 класу»), 
оприлюднити його на сайті закладу освіти та надати до управління освіти і науки 
Сумської міської ради до 16.02.2018 р.

Директор Л.В. Новик

Секретар Т.Л. Бондар
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