ВАРАСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ №2 виконавчого
комітету Вараської міської ради Рівненської області

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ
12.02.2018. № 2
засідання педагогічної ради
Голова – Романік Л.Я.
Секретар – Мельничук С.Ю.
Присутні - 47
Порядок денний:
1. Про вибір і замовлення підручників для 5 класу ( інформація заступника
директора школи з навчальної роботи Радчишиної М.О.).
1. СЛУХАЛИ:
Радчишина М.О. ознайомила присутніх з інструктивно-методичними
рекомендаціями МОН освіти і науки України щодо вибору та замовлення,
переліком підручників для 5 класу закладів загальної середньої освіти, що
видаватимуться за кошти державного бюджету на 2018-2019 навчальний рік.
ВИСТУПИЛИ:
Руднік А.В. довела до відома присутніх, що для навчання української мови
вибрано підручник О.В.Заболотного та В.В. Заболотного. Він відповідає
вимогам Державного стандарту та програмі з української мови. Містить
завдання дослідницького характеру, підвищеної складності, для роботи зі
словником, матеріал для розвитку мовлення. Для навчання української
літератури вибрано підручник Л.Т.Коваленко, що відповідає вимогам
Державного стандарту та оновленій програмі з української літератури (2017р.).
Видання підготовлено відповідно до концепції Нової української школи.
Містить всі художні твори, відомості з теорії літератури, завдання творчого
характеру та різнорівневі тестові завдання. Біографічний матеріал про
письменників викладений в доступній для школярів формі.
Дідух Т.С., вчителька зарубіжної літератури, обгрунтувала вибір
підручника Волощук Є.В. для навчання зарубіжної літератури у 5 класі. У
ньому вміщено інформацію про письменників, художні тексти подаються в
класичних і сучасних перекладах, запропоновано інтерактивні технології
вивчення літературних творів.
Тубольцева В.В., вчителька англійської мови, ознайомила із підручником
О.Д. Карп’юк для навчання англійської мови у 5 класі (5-й рік навчання).
Початкові класи навчаються за підручником цього автора. Він найдоступніший
для дітей, достатньо містить граматичного та лексичного матеріалу. Дає

можливість вчителю закріпити набуті мовні компетентності в початковій
школі.
Мирончук В.В., вчитель німецької мови, розказала про підручник
німецької мови для 5 класу ( 1-й рік навчання) автора С.І.Сотникової. Він є
частиною навчально-методичного комплексу « Hallo, Freunde!», до складу
якого також входить робочий зошит, книга для вчителя та аудіодиск. У
підручнику чітко виражена комунікативна та діяльнісна спрямованість:
матеріал націлений на формування в учнів мовленнєвих компетенцій.
Основними принципами даного комплексу є автентичність джерел,
інтерактивність, поступове зростання рівня складності, урахування вікових
особливостей школярів. Важливою є також можливість використання
підручників цього ж автора у наступних класах.
Ремез М.Н., вчитель математики, відмітила переваги
підручника
О.С.Істер для навчання математики у 5 класі. Він містить різнорівневі завдання,
що дає можливість залучати до роботи учнів з різним рівнем знань та вмінь,
творчо працювати з школярами. У ньому добре підібрані завдання відповідно
до тем. Має велику кількість вправ та завдань практичного змісту.
Сернюк Л.В., вчителька основ здоров’я і природознавства, розповіла про
підручники природознавства О.Г. Ярошенко, В.М. Бойко та основ здоров’я
Т.С.Бойченко для навчання у 5 класі. Зміст підручників відповідає сучасним
вимогам нової української школи, враховує вікові особливості учнів, їх інтерес
до природничих наук, формує необхідні життєві компетентності. Поліграфічне
оформлення виконано на достатньому рівні: шрифт добре читається, малюнки
яскраві, чіткі, що сприяє зацікавленості учнів до вивчення даного предмету.
УХВАЛИЛИ:
1.1. Вибрати такі
навчальний рік:

проекти підручників для 5 класу на 2018-2019

1.1.1. «Українська мова» (авт. Заболотний О.В., Заболотний В.В.).
1.1.2. «Українська література» (авт. Коваленко О.Т.).
1.1.3. «Зарубіжна література» (авт. Волощук Є.В.).
1.1.4. «Англійська мова» ( авт. Карпюк О.Д.).
1.1.5. «Німецька мова» (авт. Сотникова С.І.).
1.1.6. «Математика» ( авт. Істер О.С.).
1.1.7. « Природознавство» ( авт.. Ярошенко О.Г., Бойко В.М.).
1.1.8. « Основи здоров’я» ( авт. Бойченко Т.С.).
1.2. Адміністрації школи:
1.2.1 Оформити замовлення проектів, вибраних підручників для 5 класу
закладів загальної середньої освіти.

