
 

Протокол №  4  

засідання малої педагогічної ради 5-8 класів 

Політехнічного ліцею НТУУ «КПІ» м.Києва 

12.02.18  

Голова: заступник директора з НВР Школьна Г.В.  

Секретар:  Комаров І.Ю.   

Присутні: 21 осіб  

Порядок денний: 

1.  Повторне ознайомлення  з  листом  Міністерства освіти і науки України №1\9-79 від 

06.02.2018 року «Про вибір і замовлення підручників для 5 класу», рекомендаціями  

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту   щодо вибору та замовлення підручників 

для 5 класу. (Заступник директора з НВР Школьна Г.В.  

2. Про вибір та замовлення підручників   для 5 класу.(Завідуючі кафедр, голови МО).  

 

СЛУХАЛИ:  заступника директора з НВР Школьну Г.В., яка повторно  

ознайомила присутніх  з  листом  Міністерства освіти і науки України №1\9-79 

від 06.02.2018 року «Про вибір і замовлення підручників для 5 класу», 

рекомендаціями  Департаменту освіти і науки, молоді та спорту; з  інструктивно-

методичними рекомендаціями науково-методичного центру щодо вибору та 

замовлення підручників для 5 класу 

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома і  до виконання.   

СЛУХАЛИ:  голову МО кафедри філології Скореднову Н.М. про вибір 

підручників з української мови та літератури та зарубіжної літератури: 

- «Українська мова» підручник для 5 класу, (авт. Глазова О. П.),  ТОВ 

"Видавничий  дім "Освіта"; 

- «Українська література» підручник для 5 класу, (авт. Авраменко О. М.), 

ТОВ "Видавництво "Грамота"; 

- «Зарубіжна література» підручник для 5 класу,  (авт. Ніколенко О. М., 

Конєва Т. М., Орлова О. В., Зуєнко М. О., Кобзар О. І.), ТОВ "Видавництво 

"Грамота".  

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома і  до виконання. 

СЛУХАЛИ:  завідуючу кафедри математики Шевчук О.В. про вибір підручника 

з математики для 5 класу:  

- «Математика» підручник для 5 класу, (авт. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б, 

Якір М.С.),  ТОВ ТО "Гімназія".  

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома і  до виконання. 



СЛУХАЛИ:  завідуючу кафедри іноземної філології Гордійчук В.М. про вибір 

підручника з англійської мови для 5 класу: 

- «Англійська мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням 

англійської мови»  підручник для 5 класу, (авт. Калініна Л.В., 

Самойлюкевич І.В. ), ТОВ "Видавництво "Генеза".  

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома і  до виконання. 

СЛУХАЛИ:  завідуючу кафедри  природничих дисциплін Малу Н.В.  про вибір 

підручника з  природознавства та основ здоров’я  для 5 класу: 

- "Природознавство" підручник для 5 класу, (авт. Ярошенко О.Г., Бойко 

В.М.), ТОВ "Світоч"; 

- «Основи здоров’я» підручник для 5 класу , (авт. Бойченко Т.Є., Василенко 

С.В., Гущина Н.І.,  Василашко І.П., Коваль Н.С., Гурська О.К.), ТОВ 

"Видавництво "Генеза". 

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома і  до виконання. 

 

Голова                                                                                                  Г.В.Школьна  

Секретар                                                                                              І.Ю.Комаров  

  

 

 


