
Назва здI&паду:

0бласть (мiсrо):
Район/ оТГ:

Вибiр та замовлепЕя пiдручшикЬ для учнiв 5 к.пасу та педаrогiчншх працi
середньоi освiтп

Зубковицька загаJIьноосвiтня школа I-III ,

J

Щrrгомирська, _ ..
олевська

Населений rryнкг/ район MieTal село Зубковичi
Електрона адреса заIýпаду: shirmuckm@ukr.net

Мова(и) павчапня: украТнська
Форма власпостl: комуfiаJIьна
IIрогrrозована кiлькiсть учнiв 5 rшracy: 15

.]\lb Ндзвд пiдручника Автор Мова
пiдручшшка

l Украiноька мова. 5 шtac Глазова о,П. украшська
2 укпаihська лiтератута. 5 клас коваленко Л.т украшська
3 Англiйська мова. 5 кпас Капшок о.Д. англlиська
4 зарубiжна лiтература Волошrук е.В. укранська
5 Математика.5 кпас Тарасевкова Н.А. украiнська
6 основи здоров'я. 5 клас Бойченко Т.€. украlнська
7 Росiйська мова. 5 Krrac Давидок Л.В. Dосrиська
8 ПриродозII&вство. 5 шlac Коршевrпок Т.В. украш9пка

,Щиректор (пrлпис)



7. Стеггуlllенко С.В., вчителъ географiТ та xiMii. Вона запропонув€ша

вибрати пiдр1"lник з природсзнавства <<ГIриродознавство. 5 кJIас>) (авт.

Коршевrrrок Т.В.о БаIrrтовий B.I.).

Ухвалили:
1. Вибрати для замовлення пiдр1"lники для 5 класу:

- кУцраihська мова. 5 клас>> (автор Глазова О.П.);

- <YrcpaiHcbкa лiтераryра. 5 шlас>> (авт.. Коваленко Л.Т.);
- кАнглiйсъка мова(5-й piK навчшrня). 5 кJIас> (авт.. Карпюк О.Д.).
- Зарубiжна лiтераryра. 5 клас>> (авт.. Волощук С.В.).
- <<Математика. 5 кrrас>> (авт. Тарасенкова Н.А., Богатиръова I.M. та

iнmi).
- <<Основи здоров'я. 5 кJIас> ( авт.. Бойченко Т.е., Василенко С.В.).
- кРосiйська мова (5-й piK навчання) для закладiв загальноi середнъоi

освiти з навчанням укршнсъкою мовою. 5 KTrac>> (авт.. Давидюк
л.в.)

- ,<Гlриродозн{lвство. 5 кJIас> (авт. Коршевнюк Т.В., Баштовlй B.I.).

2. .Щирекчii школи оформити результати замовлення та Еередати до
вiддiлу освiти, молодi та спорту ОлевськоТ MicbKoT ради у паперовому

та електронному виглядi (ехсеl-формат).

3. Оприлюднити протокол педради та замовлення на сайтi Олевсъкоi
отг.

Голова педради: М.М. IIIирмук
H.I. ГлинчукСекретар:

Чпени педрад-r: Н.А.Стеггушенко
Л.М. Сорока
В.В Гергало
А.А.Гайченя
С.В. Стегryшенко
Л.I. Гриб



Протокол ЛЬ5

засiдання педагогiчноi ради Зубковицькоi зага.гrьноосвiтньоi школи I-III

ступенiв вiд 13 JIютопо 2018 року
голова педрад{: М.М. Ширмук
Секретар: Глинчук Н.1.

Присутнi 24 вчителi
Порядок денний

1. Про вибiр i замовrrення пiдрушrикiв длrя 5 класу.

Стгухали: IIIиртчryка М.М., дир€ктора шкоJIи.

BiH познайомив присутнiх з iнструктивно-методичними рекомендацiями
MiHicTepcTBa освiти i науки Ylcpaiuп щодо вuбору та замовJIенЕ;I

пiдручникiв для 5 класу закгlадiв загалъноi середньоi освiти (додаток 1 до
писта МОН Украiни вiд 0б.02.2018 року Nчt/9-79). Також зачштав перелiк
пiдру^rникiв для 5 класу закладiв зага.гtьноi середнъоi освiти, яким
надаеться гриф <<Рекомендовано MiHicTepcTBoM освiти i науки УкраТнп>,

що видаватимугъся за кошти державIIою бюджеry у 2018 роцi (додаток

3до листа МОН Украiни вiд 06.02.2018 року Jф1/9-79)

Виступили:
1. Стеггylшенко Н.А., вчитель ущраiЪськоI мови та лiтераryри. Вона

вiдмiтилfl, що серед перелiку запропонсванIа>( пiдручlтикiв з

ylcpaTHcbKoТ мови найбiльш прийнятним е пiдр1"lник <<YKpaiHcbкa

мова. 5 клас>> (автор Глазова О.П.), а з украiнськоi лiтератури -
пiдр1"lник <УrсраiЪська лiтераryра. 5 клас>> (авт.. Коваленко Л.Т.). тим
бiльше, що учнi зараз навчаються за пiдручникапdи цшl aBTopiB.

2. Сорока Л.М., вчитель англiйськоi мови. Вона зацропоFIувапа

пiдр1..rник <<Англiйська мова(5-й piK навчання). 5 кJIас) (авт.. Каршок
о.д.).

3. Гайченя А.А., вчитель украihськоi мови та лiтерат5zри i зарубiжноi
лiтераryри, з пропозицiею вибрати пiдручник <<Зарубiжна лiтераryра. 5

кJIас> (авт.. Волоlrryк С.В.).
4. Гергало В.В., вчителъ математики. Серед нЕвваних пiдруrникiв з

математики найбiлъш прийнятним е пiшlучник <<Математика. 5 кгrас>>

(авт. Тарасенкова Н.А., Богатирьова I.M. та iншi).
5. Гриб Л.I., вчитель осЕов здоров'я. вона запропоЕувагrа пiдруrник

<<Основи здоровОя. 5 клас>> ( авт.. Бойченко Т.е., Василенко С.В.).
6. IIIирмук М.М., вчитель росiйськоI мови. BiH сказац що серед перелiку

пiдр}"lникiв з росiйсъкоi мови(5-й piK навчання) запропоновано JIише

один, i тому вибираемо його - <<Росiйська мова (5-й piK навчанЕя) для
закладiв загапьноТ середньоi освiти з навчанням украihською мовою. 5

кJIас> (авт.. .Щавидюк Л.В.)


