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Протокол № 5 

засідання педагогічної ради 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня с. Сільце 

від 18 березня 2019 р. 

 

Голова педагогічної ради               Б.Й.Вітинський 

Секретар педагогічної ради           В.В.Кравчук 

 

ПРИСУТНІ: 

педагогічний колектив у складі 16 чол.; 

 

                                       ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про схвалення вибору підручників для 6 класу. 

 

СЛУХАЛИ:  

директора школи Вітинського Б.Й., який сказав, що керуючись листом МОН від 

28.02.2019 № 1/9-107 з 12 березня2019р. педагоги школи мали можливість на 

сайті Інституту модернізації змісту освіти ознайомитися з електронними 

версіями оригінал-макетів підручників для 6 класу, які складено відповідно до 

чинних навчальних програм. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Семенченко В.М. який сказав, що порадившись з колегами, обирає такі підруч-

ники історії для 6 класу та сформував списки з відповідними пріоритетами. 

Зокрема, 

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

класу закладів загальної середньої освіти  Гісем, О. В.; Гісем, О. О. (2019) 

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

класу закладів загальної середньої освіти Бандровський, О. Г.; Власов, В. 

С. (2019) 

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

класу закладів загальної середньої освіти Сорочинська, Н. М.; Мартинюк, 

О. О. (2019) 

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

класу закладів загальної середньої освіти Дудар, О. В.; Гук, О. І. (2019) 

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

класу закладів загальної середньої освіти Голованов, С. О. (2019) 

https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1364
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1364
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1363
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1363
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1369
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1369
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1366
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1366
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1365
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1365
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6. «Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)» підручник для 6 

класу закладів загальної середньої освіти Мороз, П. В. (2019) 

 

Вітинський Б.Й.  вчитель інформатики, який сказав, що порадившись з колегами, 

обирає такі підручники інформатики для 6 класу та сформував список з 

відповідними пріоритетами.  

 
1. «Інформатика» підручник для 6 класу закладів загальної 

середньої освіти Ривкінд, Й.Я.; Лисенко, Т.І.; Чернікова, Л. 

А.; Шакотько, В. В. (2019) 

 
2. «Інформатика» підручник для 6 класу закладів загальної 

середньої освіти Морзе, Н. В.; Барна, О. В.; Вембер, В. П. (2019) 

 
3. «Інформатика» підручник для 6 класу закладів загальної 

середньої освіти Коршунова, О. В.; Завадський, І. О. (2019) 

 
4. «Інформатика» підручник для 6 класу закладів загальної 

середньої освіти Бондаренко, О. О.; Ластовецький, В. 

В.; Пилипчук, О. П.; Шестопалов, Є. А. (2019) 

Заслухавши питання «Про схвалення вибору підручників для 6 класу», 

педагогічна рада  

ВИРІШИЛА: 

 Схвалити вибір підручників для 6 класу педагогами школи у такому переліку: 

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

класу закладів загальної середньої освіти  Гісем, О. В.; Гісем, О. О. (2019) 

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

класу закладів загальної середньої освіти Бандровський, О. Г.; Власов, В. 

С. (2019) 

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

класу закладів загальної середньої освіти Сорочинська, Н. М.; Мартинюк, О. 

О. (2019) 

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

класу закладів загальної середньої освіти Дудар, О. В.; Гук, О. І. (2019) 

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

класу закладів загальної середньої освіти Голованов, С. О. (2019) 

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

класу закладів загальної середньої освіти Мороз, П. В. (2019) 

 

 

 

Інформатика 

 

https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1368
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1368
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1339
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1339
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1338
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1338
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1337
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1337
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1336
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1336
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1364
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1364
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1363
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1363
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1369
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1369
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1366
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1366
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1365
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1365
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1368
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1368
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освіти Ривкінд, Й.Я.; Лисенко, Т.І.; Чернікова, Л. А.; Шакотько, В. В. (2019) 

 
2. «Інформатика» підручник для 6 класу закладів загальної середньої 

освіти Морзе, Н. В.; Барна, О. В.; Вембер, В. П. (2019) 

 
3. «Інформатика» підручник для 6 класу закладів загальної середньої 

освіти Коршунова, О. В.; Завадський, І. О. (2019) 

 
4. «Інформатика» підручник для 6 класу закладів загальної середньої 

освіти Бондаренко, О. О.; Ластовецький, В. В.; Пилипчук, О. 

П.; Шестопалов, Є. А. (2019) 
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