
Протокол № 1 

 засідання педагогічної ради  

Куп’янського навчально-виховного комплексу «Школа-гімназія №3» 

Куп’янської міської ради Харківської області  

 від 13.02.2018 

Голова педагогічної ради – Роганіна Л.І. 

Секретар – Капранова Г.В. 

Присутні: 

Роганіна Л.І. – директор НВК«Школа-гімназія №3»; 

Семенцова Є.О. – заступник директора з навчально-виховної роботи ; 

Шкарлет Т.І. - заступник директора з навчально-виховної роботи ; 

Дзіковська І.О. -  вчитель української мови та літератури; 

Козирєва Л.М. - вчитель української мови та літератури; 

Водоп’янова Т.В. - вчитель іноземної мови; 

Паламарчук Л.В. - вчитель зарубіжної літератури; 

Зайцева Т.В. – вчитель математики; 

Зиміна А.В. – вчитель природознавства; 

Рябець Л.Л. – вчитель основ здоров’я.  

     Порядок денний:  

1.  Про схвалення проектів підручників для учнів 5-х класів на 2018/2019 навчальний рік 

(доповідач Роганіна Л.І.) 

1.1.СЛУХАЛИ: Семенцову Є.О., заступника директора, яка ознайомила присутніх з 

Листом Департаменту науки й освіти Харківської обласної державної адміністрації від 

08.02.2018 року № 01-32/335, де подано перелік проектів підручників для 5 класу. Є.О. 

Семенцова повідомила, що учителі ознайомилися з електронними версіями оригінал – 

макетів доопрацьованих відповідно до чинних навчальних програм підручників для 5-го 

класу, здійснили безпосередній вибір проектів підручників з кожного предмета. Було 

наголошено, що підручники зі вступу до історії України та інформатики будуть 

замовлятися після проведення конкурсного відбору проектів підручників із зазначених 

предметів. 

      

1. ВИСТУПИЛИ:  

1.1.Дзіковська І.О., вчитель української мови та літератури,  здійснила аналіз змісту 

запропонованих підручників з української мови та літератури для 5 класу на 2018/2019 

навчальний рік. 

1.2. Водоп’янова Т.В., вчитель іноземної мови, яка здійснила аналіз запропонованих  

проектів підручників з англійської мови.  

1.3. Паламарчук Л.В. – вчитель зарубіжної літератури, яка зупинилася на перевагах  

підручника із зарубіжної літератури для 5 класу авторів  Ніколенко О.М., Конєва Т.М, 

Орлова О.В. на 2018/2019 навчальний рік та «Російська мова (5-й рік навчання ) для закладів 

загальної середньої освіти з навчанням українською мовою» автора Давидюк Л.В.. 

1.4. Зайцева Т.В., учитель математики,  яка  ознайомила присутніх з особливостями 

підручників з математики, що запропоновані для 5 класу на наступний навчальний рік.  

1.5. Зиміна А.В., учитель природознавства, яка здійснила докладний аналіз змісту 

підручників з природознавства та для 5 класу на 2018/2019 навчальний рік, зупинившись на 

їх перевагах та недоліках. 

1.6. Рябець Л.Л., вчитель основ здоров’я, яка схарактеризувала зміст підручників з основ 

здоров’я для 5 класу, що запропонував Департамент науки й освіти Харківської обласної 

державної адміністрації на 2018/2019 навчальний рік. 

1. ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1.Схвалити наступні проекти підручників для учнів 5-го класу на 2018/2019 

навчальний рік 



- «Українська мова» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. 

Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т.); 

- «Українська література» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти 

(авт. Авраменко О.М.); 

- Англійська мова (5-й рік навчання)  підручник для 5 класу закладів загальної 

середньої освіти  ( авт.. Несвіт А.М.) ; 

- «Зарубіжна література» підручник для 5 класу  закладів загальної середньої освіти 

(авт. Ніколенко О.М., Конєва Т.М, Орлова О.В..),  

       - «Російська мова (5-й рік навчання) для закладів загальної середньої освіти з 

навчанням українською мовою 5 клас» (авт. Давидюк Л. В.); 

-  «Математика» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. 

Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С.); 

- «Природознавство» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти  (авт.. 

Коршевнюк Т.В., Баштовий В.І.); 

-  «Основи здоров’я» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. 

Бех І.Д., Воронцова Т.В., Пономаренко В.С., Страшко С.В.) 

1.2. Передати результати вибору в паперовому та електронному варіантах до відділу освіти 

Куп’янської міської ради Харківської області. 

14.02.2018 

Відповідальна: директор школи Роганіна Л.І. 

1.3.Оприлюднити результати вибору підручників для 5-го класу на сайті школи. 

13.02.2018 

Відповідальна: директор школи Роганіна Л.І. 

 

 

 

  Голова педагогічної ради                                            Л.І. Роганіна 

 

                        Секретар:                                                                       Г.В. Капранова 

                          

 

З протоколом ознайомлені: 

Дзіковська І.О. 

Козирєва Л.М. 

Водоп’янова Т.В.  

Паламарчук Л.В.  

Зайцева Т.В.  

Зиміна А.В.  

Рябець Л.Л..  

 

 

 


