
ПРОТОКОЛ №3 
засідання педагогічної ради 

Маріупольської загальноосвітньої санаторної 
школи - інтернату І-ІІ ступенів №11 

Донецької облради 
 
від 13.02.2018 р. 
 
Присутні: 45 осіб 
 

Порядок денний: 
 
1. Про вибір та замовлення підручників для учнів 5-го класу та 

педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. 
 
Слухали: 
 
1. Заступника директора з НВР Дейнека В.О., який надав інструктивно - 

методичні рекомендації щодо вибору та замовлення підручників для 5-го класу 
закладів загальної середньої освіти на підставі листа МОНУ №1/9- 79 від 
06.02.2018 року 

Виступили: 

1. Стаценко О.М., вчитель української мови та літератури, яка здійснила 
вибір проектів підручників «Українська мова», «Українська література». 

2. Іванова А.С., вчитель англійської мови, яка здійснила вибір проектів 
підручників « Англійська мова (5- й рік навчання)». 

3. Рижик Т.М., вчитель російської мови та зарубіжної літератури, яка 
здійснила вибір проектів підручників «Зарубіжна література», «Російська мова 
(5-й рік навчання) для закладів загальної середньої освіти з навчанням 
українською мовою», «Російська мова», «Інтегрований курс «Література»  
(російська та зарубіжна)». 

4. Бурназова Л.М., вчитель математики, яка здійснила вибір проектів 
підручників «Математика». 

5. Григор’єва І.М., вчитель природознавства, яка здійснила вибір проектів 
підручників « Природознавство». 

6. Садуло В.В., вчитель основ здоров’я, яка здійснила вибір проектів 
підручників «Основи здоров’я». 

Ухвалили: 

1. Інформацію заступника директора з НВР Дейнека В.О. взяти до відома. 
2. Затвердити перелік щодо вибору та замовлення підручників для учнів 5-

го класу закладів загальної і середньої освіти на 2018/2019 н.р. (перелік 
додається – додаток 1) 



Додаток 1 

№ Назва підручника Автор 
Мова 

підручника 

Замовлено:  

 для 
учнів 

для 
вчителів 

1 

«Українська мова» 
підручник для 5 
класу закладів 
загальної 
середньої освіти  

Заболотний О.В., 
Заболотний В.В. 

укр. 72 1 

2 

«Українська 
література» 
підручник для 5 
класу закладів 
загальної 
середньої освіти 
укр. + 
нацменшини 

Коваленко Л.Т. укр. 72 1 

3 

«Англійська мова 
(5-й рік навчання)» 
підручник для 5 
класу закладів 
загальної 
середньої освіти 
укр + нацменшини 

Карпюк О.Д. англ. 72 3 

4 

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

Ніколенко О.М., 
Конєва Т.М., Орлова 

О.В., Зуєнко М.О, 
Кобзар О.І. 

укр. 72 1 

5 

«Математика» 
підручник для 5 
класу закладів 
загальної 
середньої освіти 
укр + нацменшин 

Мерзляк А.Г., 
Полонський В.Б, 

Якір М.С. 
укр. 72 2 



6 

"Природознавство
" підручник для 5 
класу закладів 
загальної 
середньої освіти 
укр. + нацменшин

7 

«Основи здоров’я» 
підручник для 5 
класу закладів 
загальної 
середньої освіти 
укр. + нацменшин

8 

«Російська мова 
(5-й рік навчання) 
для закладів 
загальної 
середньої освіти з 
навчанням 
українською 
мовою. 5 клас»  

 

Ознайомлені: 
Стаценко О.М. 
Іванова А.С. 
Рижик Т.М. 
Бурназова Л.М. 
Григор’єва І.М. 
Садуло В.В. 
 
    

    

 

"Природознавство
" підручник для 5 

середньої освіти 
+ нацменшин 

Ярошенко О.Г., 
Бойко В.М. 

укр. 

«Основи здоров’я» 

середньої освіти 
+ нацменшин 

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

укр. 

«Російська мова 
й рік навчання) 

середньої освіти з 

 

Давидюк Л.В. рос. 

      Вершиніна Н.В.

      Керекеша 

 72 1 

 72 1 

 72 1 

Вершиніна Н.В. 

Керекеша – Попова О.В. 


