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Порядок денний: 

1. Про схвалення вибору проектів підручників для учнів 5-го класу на 

2018/2019 навчальний рік (доповідач Чуб Г.М.) 

1. СЛУХАЛИ 

Чуб Г.М., заступника директора з навчально-виховної роботи, яка 

ознайомила присутніх з листом Міністерства освіти і науки України від 

06.02.2018року № 1/9-79 щодо вибору і замовлення підручників для учнів 5 

класу, де подано перелік 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.                   

Чуб Г.М. повідомила, що вчителі ознайомилися з електронними версіями 

оригінал-макетів доопрацьованих відповідно до чинних навчальних програм 

підручників для 5-го класу, здійснили безпосередній вибір проектів підручників 

з кожного предмета. Було наголошено, що підручники зі вступу до історії 

України та інформатики будуть замовлятися після проведення конкурсного 

відбору проектів підручників із зазначених предметів. 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Храпко О.Й., учитель української мови та літератури, який 

проаналізував зміст запропонованих підручників з української мови та 

літератури для 5 класу на 2018/2019 навчальний рік. та запропонував 

обрати підручники: «Українська мова. 5 клас» (авт. Єрмоленко С.Я., 

Сичов В.Т.), «Українська література. 5 клас» (авт. Авраменко О.М.). У 

підручнику «Українська мова» вдало дібрано навчальний матеріал , 

цікаві вправи. Підручник «Українська література» складений  

відповідно до  вікових особливостей учнів, написаний простою 

доступною мовою.  

2. Олійниченко Т.А., учитель англійської мови, повідомила, що 

пропонує для схвалення  проект підручника «Англійська мова (5-й рік 

навчання). 5 клас» за редакцією Карпюк О.Д. Підручник  цього автора 

використовується уже кілька років і помітно, що дітям цікаво 



навчатись, бо граматичні вправи  складено вдало, працювати з 

підручником легко.    

3. Сєрова А.І.,учитель російської мови і зарубіжної літератури, яка 

проаналізувала зміст підручників з російської мови та зарубіжної 

літератури для 5 класу на 2018/2019 навчальний рік. Обговоривши з 

колегами різні варіанти підручників, зупинили свій вибір на 

підручниках:  

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

освіти з навчанням українською мовою. 5 клас» (авт. Корсаков В.О.);  

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

Орлова О.В., Зуєнко М.О., Кобзар О.І.). 

4. Коваленко Р.О., учитель природознавства, запропонувала схвалити 

вибір проекту  підручника  з природознавства для 5 класу на 2018/2019 

навчальний рік, зупинившись на їх перевагах та недоліках. Учитель 

обрала підручник «Природознавство. 5 клас» ( авт. Ярошенко О.Г., 

Бойко В.М.). Перевага цього  проекту в тому, що в даному підручнику 

є достатня кількість творчих завдань. Він цікавий тим, що добре 

ілюстрований. Цікаві  малюнки  та фото доповнюють зміст підручника. 

5. Жовтяк О.С., керівник шкільного методичного об’єднання  учителів 

природничо-математичного циклу, учитель математики, яка 

повідомила, що вибір робили колективно з учителями математики  і 

перевагу віддали  підручнику «Математика. 5 клас»                                           

(авт. Тарасенкова  Н.А.,  Богатирьова І.М.) 

6. Савченко B.І., учитель основ здоров’я, яка здійснила докладний аналіз 

змісту підручників з основ здоров’я для 5 класу на 2018/2019 

навчальний рік та обрала підручник «Основи здоров’я. 5 клас»                      

(авт. Бойченко Т.Є., Василенко С.В.) тому, що він доступний, цікавий, 

передбачає інтерактивні  вправи, творчі завдання. 

ВИРІШИЛИ: 

1.1. Схвалити вибір проектів таких підручників для 5 класу на 2018/2019 

навчальний рік: 

• «Українська мова. 5 клас» (авт. Єрмоленко С.Я., Сичов В.Т.); 

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

• «Англійська мова (5-й рік навчання). 5 клас» ( авт. Карпюк О.Д.); 
• «Зарубіжна література. 5 клас» (авт. Ніколенко О.М., Конєва М.,                    
  Орлова О.В., Зуєнко М.О., Кобзар О.І.); 

• «Математика. 5 клас» (авт. Тарасенкова Н.А.,  Богатирьова І.М.) 

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

• «Основи здоров’я. 5 клас» (авт. Бойченко Т.Є., Василенко С.В.); 

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

освіти з навчанням українською мовою. 5 клас» (авт. Корсаков В.О.). 

1.2. Передати результати вибору в паперовому та електронному варіантах до 

відділу освіти Кобеляцької районної державної адміністрації Полтавської 

області (до16.02.2018 р.) 



 


