
 
ШКОЛА  І-ІІІ СТУПЕНІВ № 259 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ 

МІСТА КИЄВА 

 Київ, 02225, пр. Маяковського, 21-г, т/ф. (044) 515-73-47, e-mail: sh259@ukr.net 

 

ВИТЯГ   

з протоколу засідання педагогічної ради   

школи І-ІІІ ступенів  № 259    

 

№ 3 від 12 лютого  2018 року 

    

Присутні : із загального числа  39 осіб, присутні  37 педагогічних працівників. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ : 

1. Про вибір і замовлення підручників для 5 класу. 

СЛУХАЛИ : заступника директора з навчальної  роботи  Філончик І.В., яка  

доповіла, що на виконання рішення колегії Міністерства освіти і науки 

України від 21 грудня 2017 року (протокол №9/2-19) «Про надання грифа 

«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» підручникам для 5 

класу закладів загальної середньої освіти і та видання їх за кошти державного 

бюджету у 2018 році», міністерство направило інструктивно – методичні 

рекомендації щодо вибору та замовлення підручників для 5 класу та перелік 

підручників для 5 класу закладів загальної середньої освіти, що 

видаватимуться за кошти державного бюджету в 2018 році. З 05 по 11 лютого 

2018 року педагогічні працівники закладу, які будуть працювати в 5-х класах, 

ознайомились на веб – сайті Інституту модернізації змісту освіти з 

електронними версіями оригінал-макетів доопрацьованих відповідно до 

чинних навчальних програм підручників для 5 класу та здійснили 

безпосередній вибір проектів підручників. 

 

ВИСТУПИЛИ :  педагогічні працівники школи: Сидоренко Л.О.(українська 

мова та література), Хоменко В.Ф. (зарубіжна література), Зайцева 

О.Б.(англійська мова), Биховець Ю.Ю. (німецька мова), Філончик 

А.В.(математика), Пестушко О.М. (природознавство, « Основи здоров’я»),  які 

зазначили, що ознайомлені з інструктивно - методичними рекомендаціями 

щодо вибору та замовлення підручників для 5 класу, з електронними версіями 

оригінал – макетів підручників.  Педагогічні працівники повідомили, що «треті 

особи» не впливали на їх волевиявлення щодо вибору підручників. 

 

УХВАЛИЛИ :  Керуючись інструктивно – методичними рекомендаціями 

щодо вибору та замовлення підручників для 5 класу закладів загальної 

середньої освіти (додаток до листа МОН від 06.02.2018 року №1/9-79), 

враховуючи волевиявлення педагогічних працівників закладу замовити 

підручники для 5 класу: 

 

 



№ 

п/п 

Предмет  Назва 

підручника  

Автор Видавництво  Замовлено  

для 

учнів  

для 

вчите

лів 

всьо

го  

1 Українська мова «Українська 

мова» 

підручник для 

5 класу 

закладів 

загальної 

середньої 

освіти 

Глазова 

О.П. 

ТОВ 

«Видавничий 

дім «Освіта» 

61 2 63 

2 Українська 

література  

«Українська 

література» 

підручник для 

5 класу 

закладів 

загальної 

середньої 

освіти 

Авраменко 

О.М. 

ТОВ 

«Видавництво 

«Грамота» 

61 2 63 

3 Англійська мова «Англійська 

мова (5-й рік 

навчання) 

підручник для 

5 класу 

закладів 

загальної 

середньої 

освіти 

Карпюк 

О.Д. 

ТОВ 

«Видавництво 

«Астон» 

61 2 63 

4 Німецька мова  «Німецька (1-й 

рік навчання)» 

підручник для 

5 класу 

закладів 

загальної 

середньої 

освіти 

Сидоренко 

М.М., 

Палій О.А. 

ТОВ 

«Видавництво 

«Грамота» 

61 2 63 

5 Зарубіжна 

література 

«Зарубіжна 

література» 

підручник для 

5 класу 

закладів 

загальної 

середньої 

освіти 

Волощук 

Є.В. 

ТОВ 

«Видавництво 

«Генеза» 

61 2 63 

6 Математика  «Математика» 

підручник для 

Мерзляк 

А.Г., 

ТОВ ТО 

«Гімназія» 

61 2 63 



5 класу 

закладів 

загальної 

середньої 

освіти 

Полонський 

В.Б. 

7 Природознавство  «Природознавс

тво» підручник 

для 5 класу 

закладів 

загальної 

середньої 

освіти 

Ярошенко 

О.Г., Бойко 

В.М. 

ТОВ «Світоч» 61 2 63 

8 Основи здоров’я «Основи 

здоров’я» 

підручник для 

5 класу 

закладів 

загальної 

середньої 

освіти 

Бех І.Д., 

Воронцова 

Т.В. 

ТОВ 

«Видавництво 

«Алатон»  

61 2 63 

               

 

                Голосувало „за” – одноголосно (37 педагогічних працівників). 

 

 

     В.о. голови  педагогічної ради                             Філончик І.В. 

     Секретар педради                                             Щувайло М.В.  
 

 


