
Дублянський ліцей 

 

ПРОТОКОЛ 

засідання педагогічної ради 

26.05.2022 № 04 

  

Голова – І.Г.Іванія 

Секретар – Н.В.Цовма 

Присутні: 15 педагогічних працівників (список додається). 

Відсутні: 1 (Ліхачов О.Л. – мобілізація). 

 

Порядок денний: 

1. Про вибір та замовлення підручників для 5 класу  

   (доповідач – заступник директора з навчально-виховної роботи Цовма Н.В.). 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Цовму Н.В., заступника директора з навчально-виховної роботи, яка сказала, 

що відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 23.05.2022 № 

1/5415-22 «Щодо забезпечення виконання наказу МОН від 30 вересня 2021 

року № 1048 (зі змінами)» та листа  КВНЗ «Харківська академія неперервної 

освіти» від 24 травня 2022 року № 114 «Про вибір підручників для учнів 5-го 

класу», листа КУ «Краснокутський ЦПРПП» від 24.05.2022  № 01-18/24 «Про 

вибір підручників для учнів 5-го класу»                                             

повідомляємо, що розпочинається вибір підручників для учнів 5-го класу 

закладів загальної середньої освіти на 2022/2023 н. р.  А також ознайомила з  

інструктивно-методичними матеріалами для здійснення вибору та замовлення 

підручників. 

ВИСТУПИЛИ: 

Іванія І.Г., вчитель історії та правознавства, яка запропонувала підручник 

«Вступ до історії України та громадянської освіти» для 5 класу закладів 

загальної середньої освіти освіти (авт. Щупак І.Я., Бурлака О.В., Піскарьова 

І.О., Посунько А.С) та підручник «Етика» для 5 класу закладів загальної 

середньої освіти (авт. Давидюк Л.В., Мельник А.О.); 

Сидоренко О.В., вчитель інформатики, який запропонував підручник 

«Інформатика» для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Ривкінд 

Й.А., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.); 

Іменинник Л.М., вчитель фізики, яка  запропонувала підручник «Математика» 

для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт.Істер О.С.); 

Мілюта В.А., вчитель української мови та літератури, яка запропонувала 

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

освіти (авт. Авраменко О.М.) та  «Українська література» для 5 класу закладів 

загальної середньої освіти освіти (авт. Авраменко О.М.); 

Однороб Г.І., вчитель англійської мови, яка запропонувала підручник 

«Англійська мова» (5-й рік навчання) для 5 класу закладів загальної середньої 

освіти освіти (авт. Задорожна І.П., Будна Т.Б., Дацків О.П.); 

 

 



Тимченко Л.В., вчитель географії, яка запропонувала підручник інтегрованого 

курсу «Довкілля» для 5 класу закладів загальної середньої освіти освіти (авт.  

Григорович О.В., Болотіна Ю.В., Романов М.В.) та підручник інтегрованого 

курсу   «Здоров`я, безпека та добробут» для 5 класу закладів загальної 

середньої освіти освіти (авт. Воронцова Т.В., Пономаренко В.С., Лаврентьєва 

І.В., Хомич О.Л.); 

Покуль О.М., вчитель зарубіжної літератури та російської мови, запропонувала 

підручник «Зарубіжна література» для 5 класу закладів загальної середньої 

освіти освіти (авт. Ніколенко О.М., Зуєнко М.О., Мацевко-Бекерська Л.В., 

Рудніцька Н.П., Ковальова Л.Л. та ін.); 

Федосієнко О.В. вчитель музики, який запропонував підручник інтегрованого 

курсу «Мистецтво» для 5 класу закладів загальної середньої освіти освіти (авт. 

Масол Л.М.). 

УХВАЛИЛИ: 

1.1. Замовити підручники для 5 класу: 

- «Вступ до історії України та громадянської освіти» для 5 класу закладів 

загальної середньої освіти освіти (авт. Щупак І.Я., Бурлака О.В., Піскарьова 

І.О., Посунько А.С); 

- «Етика» для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Давидюк Л.В., 

Мельник А.О.); 

- «Інформатика» для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Ривкінд 

Й.А., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.); 

- «Математика» для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт.Істер О.С.); 

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

Авраменко О.М.); 

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

(авт. Авраменко О.М.); 

- «Англійська мова» (5-й рік навчання) для 5 класу закладів загальної середньої 

освіти освіти (авт. Задорожна І.П., Будна Т.Б., Дацків О.П.); 

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

Григорович О.В., Болотіна Ю.В., Романов М.В.) 

- «Здоров`я, безпека та добробут» для 5 класу закладів загальної середньої 

освіти освіти (авт. Воронцова Т.В., Пономаренко В.С., Лаврентьєва І.В., Хомич 

О.Л.); 

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

(авт. Ніколенко О.М., Зуєнко М.О., Мацевко-Бекерська Л.В., Рудніцька Н.П., 

Ковальова Л.Л. та ін.); 

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

Масол Л.М.). 

 

 

 

Голова педагогічної ради                                                                        І.Г.Іванія 

Секретар                                                                                                   Н.В.Цовма 

 

 

Підписи вчителів, які відповідальні за вибір підручників для 5 класу: 



 

____________ Сидоренко О.В. 

____________ Іванія І.Г. 

____________ Покуль О.М. 

____________ Федосієнко О.В. 

____________ Однороб Г.І. 

____________ Іменинник Л.М. 

____________ Тимченко Л.В. 

____________ Мілюта В.А. 

____________ Тимченко Л.В. 

____________ Масліч Т.В. 

 

 


