Витяг
з протоколу № 1
засідання педагогічної ради
Харківського приватного ліцею «Професіонал»
від 13.02.2018 року
Голова – Будко О.В.
Секретар – Сотник С.Ю.
Присутні: 53 особи (список додається)
Порядок денний:
1.

Про схвалення переліку підручників для учнів 5 класу на 2018-2019

навчальний рік
ІV. Слухали:
Глухоту Л.М., заступника директора з навчально-виховної роботи, про
перелік підручників для учнів 5 класу на 2018-2019 навчальний рік. Було
зазначено, що вчителі ліцею ознайомилися з електронними версіями
підручників на веб-сайті Інституту модернізації змісту освіти. Для роботи були
обрані такі проекти підручників для 5 класу на 2018-2019 навчальний рік:
1.Українська мова. 5 клас» (авт. Глазова О.П.).
2.Українська література. 5 клас» (авт. Авраменко О.М.).
3.«Зарубіжна література. 5 клас» (авт. Волощук Є.В.).
4.«Математика. 5 клас»(авт. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С.).
5.«Природознавство. 5 клас» (авт. Ярошенко О.Г., Бойко В.М.).
6.«Основи здоров’я. 5 клас» ( авт. Бех І.Д., Воронцова Т.В., Пономаренко В.С.,
Страшко С.В.).
7.«Російська мова для закладів загальної середньої освіти з навчанням
російською мовою. 5 клас» (авт. Бикова К.І., Давидюк Л.В., Рачко О.Ф., Снітко
О.С.).

8.Інтегрований курс «Література» (російська та зарубіжна). 5 клас. (авт. Ісаєва
О.О., Клименко Ж.В.).
Виступили:
Сотник С.Ю., вчитель української мови і літератури, яка запропонувала до
використання підручник з української мови для 5 класу автора Глазової О.П. та
з української літератури – підручник для 5 класу автора Авраменка О.М., давши
високу оцінку цим посібникам: різноманітні вправи, доступне і чітке
викладення нового матеріалу. Даний підручник було рекомендовано для
навчання.
Альохіна Л.А., вчитель природознавства, яка зосередила увагу присутніх на
підручнику з природознавства (авт. Ярошенко О.Г., Бойко В.М.). Було
зазначено, що в підручнику подається цікаво теоретичний матеріал, вправи
мають практичну спрямованість, яскраві ілюстрації приваблюють увагу дітей.
Даний підручник було рекомендовано для навчання.
Приходько

Н.О.,

вчитель

математики,

повідомила,

що

підручник

«Математика. 5 клас» (авт. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С.)
рекомендовано Міністерством освіти і науки України, матеріал викладено
доступно і зрозуміло для учнів, у ньому вміщено багато різноманітних вправ.
Даний підручник було рекомендовано для навчання.
Олійник О.В., голова методичного об’єднання вчителів іноземної мови,
наголосила на тому, що учні ліцею з 1 класу навчаються за програмами
Кембриджського університету, з яким у нас укладено Меморандум про
співробітництво, тому і підручники в навчальному процесі використовуються
відповідні. Ці підручники мають гриф Міністерства освіти і науки України.
Даний підручник було рекомендовано для навчання.
Коваленко І.Г., вчитель російської мови і літератури, порекомендувала для
навчання підручники .«Російська мова для закладів загальної середньої освіти з
навчанням російською мовою. 5 клас» (авт. Бикова К.І., Давидюк Л.В., Рачко

О.Ф., Снітко О.С.)., Інтегрований курс «Література» (російська та зарубіжна). 5
клас. (авт. Ісаєва О.О., Клименко Ж.В.).
Барабаш В.Ю., вчитель предмета «Основи здоров’я», запропонував для
роботи в 5 класі підручник .«Основи здоров’я. 5 клас» ( авт. Бех І.Д., Воронцова
Т.В., Пономаренко В.С., Страшко С.В.), давши високу оцінку даному
навчальному посібнику.
Ухвалили:
1. Схвалити перелік підручників для 5 класу Харківського приватного
навчально-виховного комплексу «Ліцей Професіонал», яким надано гриф
«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» на 2018-2019
навчальний рік, а саме:
1.Українська мова. 5 клас» (авт. Глазова О.П.).
2.Українська література. 5 клас» (авт. Авраменко О.М.).
3.«Зарубіжна література. 5 клас» (авт. Волощук Є.В.).
4.«Математика. 5 клас»(авт. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С.).
5.«Природознавство. 5 клас» (авт. Ярошенко О.Г., Бойко В.М.).
6.«Основи здоров’я. 5 клас» ( авт. Бех І.Д., Воронцова Т.В., Пономаренко В.С.,
Страшко С.В.).
7.«Російська мова для закладів загальної середньої освіти з навчанням
російською мовою. 5 клас» (авт. Бикова К.І., Давидюк Л.В., Рачко О.Ф., Снітко
О.С.).
8.Інтегрований курс «Література» (російська та зарубіжна). 5 клас. (авт. Ісаєва
О.О., Клименко Ж.В.).
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