
Протокол № 5 

засідання малої педагогічної ради 

комунального закладу «Харківський спеціальний 

навчально -  виховний комплекс № 7»Харківської обласної ради

від 25.04.2018 року

Голова педагогічної ради: -  Масловська Ю.С.

Секретар педагогічної ради -  Шульгіна Л.П.

Всього членів педради -  64 особи

Присутні -  60 осіб

Відсутні з поважних причин -  4 особи

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

І. Про результати вибору та замовлення підручників (додаток 1). 

Козлітіна О.В., заступник директора з НВР;

І. СЛУХАЛИ:

Козлітіну О.В. -  Про результати вибору та замовлення підручників.

Козлітіна О.В. ознайомила педагогічних працівників з листом 

Міністерства освіти і науки України від 11 квітня 2018 року № 1/9-222 «Про 

забезпечення виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 21 

лютого № 176 «Про проведення конкурсного відбору проектів підручників для 

5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти»» та наголосила на 

необхідності схвалення вибору підручників з предметів, які є в Типових 

навчальних планах для дітей з тяжкими порушеннями мовлення та, яким за 

результатами І етапу конкурсного відбору проектів підручників для 5 та 10 

класів закладів загальної середньої освіти, пропонується надати гриф 

«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України».

ВИСТУПИЛИ:

Кривошей Г.І., вчитель української мови та літератури -  Про результати 

вибору електронних версій оригінал-макетів підручників з української мови



для 5 класу ЗЗСО, поданих на конкурсний відбір проектів підручників для 5 та 

10 класів ЗЗСО.

Кривошей Г.І. наголосила на виборі підручника:

авт.: Заболотний О.В., Заболотний В.В. «Українська мова» для 5 класу 

закладів загальної середньої освіти з навчанням російською мовою -  13 

примірників.

Ліпейко В.Ф, вчитель історії -  Про результати вибору електронних 

версій оригінал-макетів підручників з історії для 5 класу ЗЗСО, поданих на 

конкурсний відбір проектів підручників для 5 та 10 класів ЗЗСО.

Ліпейко В.Ф. наголосила на виборі підручника:

авт.: Гісем О.В. «Вступ до історії» підручник для 5 класу закладів 

загальної середньої освіти -  37 примірників.

Козлітіна О.В., заступник директора з НВР -  Про результати вибору 

електронних версій оригінал-макетів підручників з інформатики для 5 класу 

ЗЗСО, поданих на конкурсний відбір проектів підручників для 5 та 10 класів 

ЗЗСО.

Козлітіна О.В. наголосила на виборі підручника:
# О

авт.: Ривкінд И.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В. 

«Інформатика» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти -  37 

примірників.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Ухвалити вищезазначений перелік назв підручників, яким за 

результатами І етапу конкурсного відбору проектів підручників для 5 та 10 

класів закладів загальної середньої освіти, пропонується надати гриф 

«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України».

ДОДАТОК 1 -  лист Міністерства освіти і науки України від 11 квітня 

2018 року № 1/9-222 «Про забезпечення виконання наказу Міністерства освіти 

і науки України від 21 лютого № 176» на 11 аркушах в 1 прим.



ДОДАТОК 2 -  Лист реєстрації педпрацівників на 2 арк. в 1 прим.
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