
Протокол № 11 

засідання педагогічної ради загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня с. Зелене 

 

Від 18.03.2019р. 

Голова: Шелест О.С. 

Секретар: Пріщенко О.В. 

Присутні: Адамська Є.Я.,  Білошевич Л.В, Гурська О.В., Когут В.А., 

Мартинюк Н.В.,  Музика Н.П., Олійник Г.С.,  Острей О.В., Пасічник Р.І.,  

Романчук О.М.  

   

 

Порядок  денний: 

1.Про виконання рішень педагогічної ради  №1 від 03.01.2018р. питання 

1 «Зростання професіоналізму вчителя в системі компетентнісно- 

орієнтованого навчання (тренінг)».  

2. Про виконання рішень педагогічної ради №3 від 19.03.2018р. питання 1 

«Якість виховання та розвиток моральних цінностей учнів у формуванні 

загальносоціальних компетентностей виховання учнів». 

3. Про вибір і замовлення підручників для 6 класу. 

4. Про затвердження плану підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників. 

 

… 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: директора школи  Шелеста Олександра Сергійовича, 

який ознайомив  присутніх з наказом Міністерства освіти і науки України від 

01 листопада 2018 року № 1191 «Про проведення конкурсного відбору 

проектів підручників для 6 класу закладів загальної середньої освіти», з 

листом Міністерства освіти і науки України №1/9-107 від 28.02.2019 року, 

зокрема Олександр Сергійович наголосив на тому, що  у вищезазначеному  

листі є інструктивно-методичні матеріали щодо вибору та замовлення 

підручників для 6 класу. Директор зауважив, що станом на сьогоднішній 

день тільки вчителі історії та інформатики мали змогу    ознайомитися на 

веб-сайті Інституту модернізації змісту освіти з фрагментами електронних 

версій оригінал-макетів підручників для 6 класу і зробити свій вибір. 

 

 

ВИСТУПИЛИ: 
  Мартинюк Наталія Володимирвна, вчитель історії, зазначила,  що для 6 

класу в переліку було 8 підручників і вона обрала підручник «Всесвітня 

історія. Історія України (інтегрований курс)» підручник для 6 класу закладів 

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

цей підручник створено відповідно до чинної навчальної програми з історії  
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для 6 класу. Зміст підручника спрямовано на розвиток життєвих 

компетентностей учнів. Він складається з окремих розділів, вступного слова 

до учнів, різних рубрик, містить багато ілюстрацій та карт. 

 Наталія Володимирівна наголосила на тому, що кожен параграф даного  

підручника містить основні поняття, дати, які учні мають засвоїти. Також 

перераховано основні навички  й уміння, якими мають оволодіти під час 

вивчення теми. Наприкінці кожного параграфа учням пропонуються 

завдання рубрики «Знаю й розумію» у тестовій формі, інтерактивні вправи. У 

рубриці «Пізнавально і цікаво» учням пропонуються цікаві факти з історії. 

Підручник орієнтовано на використання сучасних педагогічних технологій. 

Зокрема, він містить к’юар-коди, за якими можна знайти інформацію в 

Інтернеті.        

 

 Острей Олександр Вікторович, вчитель інформатики, зазначив, що   

буде здійснювати навчання учнів 6 класу за підручником «Інформатика»  

підручник для 6 класу закладів загальної     середньої освіти  авт.:  Морзе 

Н.В., Барна О.В., Вембер В.П. У своєму виборі вчитель користувався 

практичною доцільністю продовження навчання за підручниками саме цих 

авторів, оскільки вивчення інформатики в попередніх класах відбувається за 

підручниками цих авторів. Вони найкраще розкривають зміст програми та 

найбільш зрозуміло описано теми для вивчення, є багато ілюстрацій та 

запропоновано широкий вибір практичних завдань. 

 Вчитель ще додав, що в окрузі вивчення відбувається за тими ж 

підручниками, то це спрощує обмін ними між школами в разі зміни кількості 

учнів в класах.  

 

УХВАЛИЛИ: 

1.Вибрати  підручники для навчання учнів 6 класу, а саме: 

-   «Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)» підручник для 6 

класу закладів загальної середньої освіти  авт.: Щупак І.Я., Піскарьова І.О., 

Бурлака О.В.        

-  «Інформатика»  підручник для 6 класу закладів загальної     середньої 

освіти  авт.:  Морзе Н.В., Барна О.В., Вембер В.П. 

  

… 

 

 

Голова  педради                     О. Шелест 

 

Секретар                                О. Пріщенко 
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