Золотопотіцька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів
Відділ освіти, культури, молоді та спорту
Золотопотіцької селищної ради
48451, смт. Золотий Потік, вул.Зелена,1, тел.(035-44)3-13-40, ідент. код
24623253
ПРОТОКОЛ № 14
засідання педагогічної ради вчителів Золотопотіцької ЗОШ І-ІІІ ступенів від
25.05.2022 р.
Голова педради – Свєташ В.В.
Секретар педради –Крисюк Н.Р.
Присутні – В.В.Свєташ, директор школи;
Л.Б.Кузь, заступник директора з
навчально-виховної роботи;
Л.С.Демах, заступник директора з виховної
роботи;
31 член педколективу (додаток 1)
Порядок денний:
1. Про вибір та замовлення підручників для 5-го класу
(Доповідач Свєташ В.В. директор школи)
СЛУХАЛИ:
Свєташ В.В., директора школи, яка зазначила, що відповідно до Порядку
проведення конкурсного відбору підручників (крім електронних) та посібників
для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 вересня
2021 року № 1001, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11
листопада 2021 року за № 1483/37105 (далі – Порядок), на виконання наказу
Міністерства освіти і науки України від 30 вересня 2021 року № 1048 «Про
проведення конкурсного відбору підручників (крім електронних) для
здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників у 20212022 роках (5 клас)» (зі змінами внесеними наказом Міністерства освіти і науки

України від 09 грудня 2021 року № 1334) та з метою організації прозорого
вибору закладами загальної середньої освіти підручників для 5 класу Нової
української школи, що можуть видаватися за кошти державного бюджету:
заклади загальної середньої освіти здійснюють вибір підручників та передають
результати вибору в електронній формі до органів управління освітою з 24 по
29 травня 2022 року та ознайомила вчителів з інструктивно-методичними
рекомендаціями.
ВИСТУПИЛИ:
Петручик І.П., вчитель інформатики, який зазначив, що підручник з
інформатики для 5-го класу авторського колективу Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І.,
Чернікова Л.А., Шакотько В.В. найбільше відповідає віковим особливостям
учнів та вимогам НУШ.
Іванів Л.М., вчитель історії, яка зазначила, на 2022-2023 н.р. для учнів 5го класу вибрала підручники із всесвітньої історії авт. Щупак І.Я., Власова
Н.С., із історії України авт. Щупак І.Я., Бурлака О.В., Власова Н.С., Галушко
К.Ю., Кронгаус В.О., Піскарьова І.О., Секиринський Д.О., за яким можна
дізнатися більше, виконати цікаві тренувальні вправи, скориставшись своїми
гаджетами за допомогою QR-кодів та інтернетпосилань, що супроводжують
текст підручника. Автори запропонували цікаві завдання й запитання, які
дозволять учням навчитися розмірковувати, порівнювати та пояснювати певну
історичну інформацію.
Петручик Н.В., вчитель математики, яка зазначила, на 2022-2023 н.р. для
учнів 5-го класу вибрала з математики авт. Істер О.С., оскільки цей підручник
є найцікавішим для вивчення математики учнями 5 класу НУШ.
Микитчак Р.Я., вчитель англійської мови, яка зазначила, що вибрала
підручник для 5 класу Карпюк О.Д., Карпюк К.Т.
Свєташ В.В., вчитель етики, яка зазначила, що підручник Данилевської
О.М. найбільш оптимальніше допоможе учням осягнути один із нових
шкільних предметів – етику.

Гайдук О.Я., вчитель зарубіжної літератури, яка зазначила, що підручник
Глотова О.Л., Щавурського Б.Б. стане надійним помічником у вивченні
зарубіжної літератури для учнів 5 класу.
Демах Л.С., вчитель основ здоров’я, яка зазначила, що «Здоров’я, безпека
та добробут» підручник інтегрованого курсу для 5 класу Гущиної Н.І. є дуже
цікавим, насиченим різноманітним матеріалом, за допомогою якого вдало
можна буде розвивати предметні та ключові компетентності.
Дем’янюк П.М., вчитель мистецтва, який зазначив, що найбільш
цікавішим для учнів 5 класу є підручник Аристової Л.С. «Мистецтво».
Марків Л.В., вчитель природознавства, яка зазначила, що підручник
інтегрованого курсу Коршевнюк Т.В., Ярошенко О.Г. «Пізнаємо природу» є
доступним, цікавим, містить багато корисної інформації та інтерактивних
вправ.
Петрів Т.В., вчитель української мови та літератури, яка зазначила, що у
підручнику Авраменко О.М. з української літератури чітко визначено зміст і
обсяг обов'язкових для вивчення тем, окреслено послідовність їх засвоєння
відповідно до вимог навчальної програми. Належний науковий рівень викладу
теоретичного матеріалу вдало поєднується з його доступністю.
Петрів Т.В., вчитель української мови та літератури, яка зазначила, що
суттєвою перевагою підручника Авраменко О.М. «Українська мова» є чітке й
пропорційне дозування навчального матеріалу. Методичний апарат розроблено
за рівнями.
УХВАЛИЛИ:
1. Схвалити вибір підручників для 5-го класу з предметів: вступ до історії
України та громадянської освіти, інформатики, математики, англійської мови,
етики, зарубіжної літератури, основ здоров’я, мистецтва, природознавства,
української літератури, української мови (результати вибору додаються).
Голова педради:

Валентина СВЄТАШ

Секретар педради:

Надія КРИСЮК

