
Витяг 

з протоколу № 7 засідання педагогічної ради ліцею ім.В.Симоненка ЛМР 

від 19 травня  2022 р. 

 

Усього членів педколективу: 101 

Присутніх: 89 

 

                                                                                                       Голова засідання: Браткевич О.С. 

Секретар: Безпальок І.В. 

 

 Порядок денний: 

1. Про вибір підручників для 5 класу закладів загальної середньої освіти, поданих на 

конкурсний відбір підручників (крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої 

освіти і педагогічних працівників. 

СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію бібліотекаря ліцею ім.В.Симоненка ЛМР Гранду Л.М.  «Про вибір підручників 

для 5 класу». 

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України на розгляд учителів 5-х класів будо 

надано назви підручників, яким за результатами І етапу конкурсного відбору проектів 

підручників для 5 класу  закладів загальної середньої освіти  пропонується надати гриф 

«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України». На засіданнях методоб'єднань 

учителями було опрацьовано зміст електронних версій оригінал-підручників та зроблено вибір 

10 підручників. В обговоренні та виборі брали участь учителі  історії  - Старко Г.З., Винник 

М.В., інформатики – Дацків О.Б., Купяк П.Б., природознавства - , Мельничук Г.С., Коваліско 

О.В., математики  - Процак Л.Я., Ільніцька Л.В.,   української мови – Климець Б.М., Угрин Т.І., 

літератури-  Мацях І.Б., Яворська Т.Й., мистецтва – Хорташко М.М., основи здоров'я – 

Мартинюк-Роговська З.І., німецької мови – Скоропад Я.М., Костецька Я.М., англійської мови 

-  Воробель Б.І., Вовчук Х.В. 

УХВАЛИЛИ: 

 І. Схвалити вибір за електронними версіями оригінал-макетів таких підручників для 5 класу: 

1. «Пізнаємо природу»: підручник інтегрованого курсу  для 5 класу   закладів загальної 

середньої освіти, автори: Біда Д.Д., Гільберг Т.Г., Колісник Я.І. 

2. «Математика» підручник для  5 класу закладів загальної середньої освіти, автори:  Кравчук 

В.Р., Янченко Г.М. 

3. «Українська мова» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти, автори: Ворон 

А.А.,  Солопенко В.А. 

4. «Література ( українська та зарубіжна)» підручник інтегрованого курсу для 5 класу закладів 

загальної середньої освіти (у 2-х частинах), автори: Яценко Т.О., Пахаренко В.І.,Тригуб 

І.А.,Слижук О.А. 

5. «Досліджуємо історію і суспільство» підручник інтегрованого курсу для 5 класу закладів 

загальної середньої освіти, автори: Пометун О.І.,Малієнко Ю.Б., Ремех Т.О. 

 



 


