
УКРАЇНА 

Комунальна установа «Пологівський навчально-виховний комплекс 

«загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний  навчальний заклад» 

Пологівської районної ради Запорізької області 

ПРОТОКОЛ № 4 

засідання педагогічної ради 

від 15.02.2018 

Горулько С.С. - голова педагогічної ради: 

Зуй І.С. - секретар 

Присутні: 25 чол. 

Порядок денний: 

1. Про вибір підручників для учнів 5-го класу 

 ( виступ ЗДНВР Гуглі І.В.) 

Відповідно до Листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2018 № 1/9-79 

«Про вибір і замовлення підручників для 5 класу» щодо вибору та замовлення 

підручників, що отримали гриф «Рекомендовано МОН» і видаватимуться за кошти 

державного бюджету у 2018 році, доопрацьовані відповідно до чинних навчальних 

програм» вчителі здійснили вибір проектів підручників для учнів 5-го класу таких 

авторів: 

- Зуй І.С., Філіна 1.1. - «Українська мова. 5 клас» ( авт. Глазова О.П.) 

- Зуй І.С., Філіна І.І. - «Українська література. 5 клас» ( авт. Авраменко О.М.) 

- Коляда O.A., Подолянчук О.М. - «Англійська мова ( 5-й рік навчання). 

5 клас» (авт. Несвіт А.М.) 

- Кирилова Л.В., Реученко І.О. - «Зарубіжна література. 5 клас» (авт. Волошук 

Є.В.) 

- Пушкар Л.М., Тоцька Т.М. - «Математика. 5 клас» (авт. Істер О.С.) 

- Щуренко Н.М. - «Природознавство. 5 клас» (авт.. Ярошенко О.Г., 

Бойко В.М.) 

- Колесник B.C. - «Основи здоров’я. 5 клас» ( авт. Бойченко Т.Є. Василенко 

C.B.) 

- Кирилова Л.В., Реученко I.O. - «Російська мова ( 1 -й рік навчання) для 

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

Ухвалили: 

Схвалити вибір підручників для учнів 5-го класу з кожної назви: 

«Українська мова. 5 клас» ( авт. Глазова О.П.) 

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

«Англійська мова( 5-й рік навчання). 5 клас» (авт.. Несвіт А.М.) 

«Зарубіжна література. 5 клас» (авт. Волошук Є.В.)  



- «Математика. 5 клас» (авт. Істер О.С.) 

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

- «Основи здоров’я. 5 клас» ( авт.. Бойченко Т.Є. Василенко C.B.) 

- «Російська мова ( 1 -й рік навчання) для закладів ЗСО з навчанням
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