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Протокол № 4

засідання педагогічної ради 
ЗОІІІІ-ІІ ст. с. Синове

26 квітня 2018 року 
Голова: Дубнюк Т. Д.
Секретар: Артемук О.В.
Присутні. 11 осіб (список додається).
Відсутні. 0.

П ОРЯД О К  Д ЕН Н И Й :
1. Про вибір і замовлення підручників для учнів 5 класу закладу 
загальної середньої освіти на 201 8/2019 навчальний рік.

Дубнюк Т. Д.

/. СЛУХАЛИ:
Дубнюк Т. Д., директора школи, про вибір і замовлення підручників для 
учнів 5 класу закладу загальної середньої освіти на 2018/2019 навчальний 
рік. Зокрема вона сказала, 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 та 
видання їх за кошти державного бюджету у 2018 році”, Міністерство 
направило інструктивно-методичні рекомендації щодо вибору та замовлення 
підручників для 5 класу. Педагогічні працівники закладу мали можливість 
ознайомитися з електронними версіями оригінал-макетів доопрацьованих 
відповідно до чинних навчальних програм підручників для 5 класу на веб- 
сайті Інституту модернізації змісту освіти.

ВИСТУПИЛИ:
Бондарук Б.Л., вчитель історії, зазначив, що переглянувши електронні версії 
всіх запропонованих доопрацьованих підручників пропонує погодити вибір: 
«Вступ до історії. 5 клас» (авт. Власов B.C.).

Захарчук І.М., вчитель інформатики, запропонував схвалити вибір 
підручника «Інформатика. 5 клас» (авт. Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова 
Л.А., ІІІакотько В.В.).

ВИРІШ ИЛИ:
і



1.1. Схвалити вибір педагогічними працівниками проектів підручників, а 
саме:
1.1.1 «Вступ до історії. 5 клас» (авт. Власов B.C.).
1.1.2 «Інформатика. 5 клас» (авт. Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., 

Чернікова Л.А., ІІІакотько В.В.).

1.2. Здійснити замовлення підручників для 5 класу згідно вказаного в 
п. 1.1. переліку.

Голова Т. Д. Дубнюк
Секретар О.В. Артемук



Список
педагогічних працівників, присутніх на засіданні педагогічної ради 26.04.2018 p.. які 

брали участь у виборі підручників для 5 класу

№
ІЇП

Прізвище, ім'я , 
по батькові працівника Посада Підпис

1. Бондарук Богдан Леонідович Вчитель історії та правознавства

2. Захарчук Іван Миколайович Вчитель інформатики
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