
Проток № 1
засідання педагогічної ради спецшколи-інтернат 

від 12 лютого 2018 року

на педраді присутні: 
Голова педради: 
Секретар:

45 чол.
О. Доктор 
Н. Тімоніна

Порядок денний
1. Про замовлення підручників для 5 класу.

Інформація заступника директора з навчальної роботи О. Доктора.

СЛУХАЛИ:
1. Інформацію заступника директора з навчальної роботи О. Доктора про 

замовлення підручників для 5 класу.
Олександр Андрійович ознайомив колег з інструктивно-методичними 

рекомендаціями щодо вибору та замовлення підручників для 5 класу закладів 
загальної середньої освіти, а саме:

- з 05 -  11 лютого 2018 року педагоги закладу, які навчатимуть здобувачів 
освіти у 5-х класах з вересня 2018 року ознайомилися на веб-сайті 
Інститутут модернізації змісту освіти з електронними версіями оригінал- 
макетів доопрацьованих відповідно до чинних навчальних програм 
підручників для 5 кл.;

- до 12 лютого вчителями закладу здійснено із переліку підручників (дод.З) 
безпосередній вибір проектів підручників з кожної назви, який 
схвалюватиметься педагогічною радою;

- до 15 лютого 2018 року результати вибору та замовлення проектів 
підручників оприлюднити на сайті закладу;

- до 17 лютого 2018 року надати інформацію щодо вибору та замовлення 
підручників для 5 кл. в департамент освіти і науки Закарпатської ОДА.

1.1. Голова методоб'єднання вчителів гуманітарного циклу, вчитель
української мови та літератури Лазар М.І. наголосила, що зміст підручника 
цілком відповідає чинній програмі, структурований за наскрізним 
тематичним принципом і з урахуванням принципу варіативності 
конструктивних і творчих завдань. Більшість поданих у підручнику вправ 
включає проблемні запитання дискусійного характеру. Окрім того, загальне 
художнє оформлення підручника Глазової О.П. "Українська мова. 5 клас" 
слугує не тільки додатковою наочною інформацією для учасників освітнього 
процесу, а й сприяє позитивному налаштуванню їх на урок.

Щодо підручника Авраменко О.М. "Українська література. 5 клас", 
відповідає програмі МОН, новій концепції навчання і містить передбачені 
для вивчення художні твори, біографії авторів і літературну теорію. Гарно 
ілюстрований, містить завдання з різнорівневою складністю, зазначила Лазар

ВИСТУПИЛИ:



М .І.
1.2. Вчитель німецької мови Качур Н.І. доповіла, що підручник "Німецька 

мова. 5 клас" (авт.. Сотникова М.М., Гоголева Г.В.) насичений яскравою 
наочною інформацією та практичними вправами і завданнями з читання, 
письма та мовлення, які спрямовані не лише на опанування німецькою, а й на 
розвиток логічного мислення та творчості (проекти).

1.3. Підручник "Зарубіжна література. 5 клас" (авт.. Ніколенко О.М. Конєва 
Т.М.., Орлова О.В., Зуєнко М.О., Кобзар О.І.) відповідає чинній програмі, 
ілюстрований, компактний, відповідає зоровим вимогам для здобувачів освіти 
закладу. Запропоновані інтерактивні технології вивчення літературних творів, 
різноманітні рубрики сприяють мотивації вивчення даного предмета, відмітила 
вчитель зарубіжної літератури Плоскіна Т.Ю.

1.4. Вчитель математики та інформатики, голова методоб'єднання вчителів
природничо-математичного циклу Ветренко Н.О. проаналізувавши підручник 
"Математика. 5 клас" (авт. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б.,
Якір М.С.) зазначила, що зміст підручника забезпечує врахування особистісно 
зорієнтованого підходу до учасників освітнього процесу. Параграфи 
забезпечують поетапність роботи, теоретичний і практичний матеріал 
структуровано на окремі підрозділи із зазначенням ключових понять та завдань. 
Підручник достатньо ілюстрований, дієвий, доступний.

1.5. Підсумовуючи аналіз підручників з природознавства 5 клас (авт. 
Ярошенко О.Г., Бойко В.М.) та "Основи здоров'я 5 клас") (авт. Бойченко Т.Є., 
Василенко С.Б., Гущина Н.І., Василашко І.П., Коваль Н.С., Гурська O.K.) 
вчитель біології Калабішка Н.І. відмітила, що підручники розроблені з 
урахуванням вимог компетентнісного підходу. їх зміст, різновидові та 
різнорівневі завдання -  рубрики зосереджено на максимальному поєднанні 
знань із практичною, дослідницько-пошуковою діяльністю учасників 
освітнього процесу, міжпредметна інтегрованість, доступність, наступність, що 
сприяє успішному вивченню даних предметів.

УХВАЛИЛИ:
1. Згідно виступів педагогів визначити на замовлення такі підручники для 

5 класу, зокрема:
- "Українська мова. 5 клас" (авт. Глазова О.П.).
- "Українська література. 5 клас" (авт. Авраменко О.М.).
- Німецька мова" (5-й рік навчання). 5 клас" (авт. Сотникова С.І., Гоголєва 

Г.В.).
- "Зарубіжна література. 5 клас" (авт. Ніколенко О.М. Конєва Т.М., Орлова 

О.В., Зуєнко М.О., Кобзар О.І.).
- "Математика. 5 клас" (авт. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С.).
- "Природознавство. 5 клас" (авт. Ярошенко О.Г., Бойко В.М.).
- "Основи здоров'я. 5 клас" (авт. Бойченко Т.Є., Василенко С.В., Гущина 

Н.І., Василашко І.П., Коваль Н.С., Гурська O.K.).
2. Результати вибору та замовлення підручників для 5 класу оприлюднити 

на сайті закладу до 15 лютого 2018 року.
/Адміністрація, Козак А.І./



3. До 17 лютого 2018 року передати результата вибору замовлення 
підручників для 5 класу в департамент освіти і науки Закарпатської ОДА.

/ Адміністрація/

Голова педради: 

Секретар:

Ознайомлені: . Лазар 
Р. Матківська 
Н. Качур 
Т. Плоскіна 

Ветренко 
Лазар 
Калабішка


