
РІШЕННЯ 

педагогічної ради Чернівецької гімназії №6 «Берегиня» 

Чернівецької міської ради 

 

«27» травня 2022 року                                                                        №10/6 

 

«Вибір електронних версій оригінал-макетів підручників для 5 

класу Чернівецької гімназії №6 »Берегиня»» 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Капустяк Г.П. щодо 

вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 5 класу 

Чернівецької гімназії №6 »Берегиня» педагогічна рада  

ВИРІШИЛА :  

 Відповідно до листа МОНУ «Щодо забезпечення виконання наказу МОН від 

30 вересня 2021 року № 1048 (зі змінами)» від 23.05.2022 р. №1/5415-22 

вибрати наступні підручники для 5 класу Чернівецької гімназії №6 

«Берегиня»: 

1. «Англійська мова (5-й рік навчання)» підручник для 5 класу закладів 

загальної середньої освіти (з аудіосупроводом). Автор(и) – Джоанна Коста, 

Мелані Вільямс. Вчитель – Тихон Я.В., Гордійчук А.А. 

2. «Вступ до історії України та громадянської освіти» підручник для 5 класу 

закладів загальної середньої освіти. Автор(и) – Щупак І.Я.,Бурлакова О.В. 

Вчитель – Андрійчук А.С. 

3. «Етика» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти.  

Автор(и) – Давидюк Л.В.,Мельник А.О. Вчитель – Гамаль М.В. 

4. «Зарубіжна література» підручник для 5 класу закладів загальної середньої 

освіти. Автор(и) Ніколенко О.М.,Марцево-Бекерська Л.В. Вчитель – Гамаль 

М.В. 

5. «Здоров'я, безпека та добробут» підручник інтегрованого курсу для 5 класу 

закладів загальної середньої освіти . Автор(и) – Шиян О.І., Волощенко О.В. 

Вчитель – Лакуста Н.І. 

6.  «Інформатика»  підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти. 

Автор(и) – Корнієнко М.М., Крамаровська С.М. Вчитель – Бурденюк О.О. 

7. «Математика» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти. 

Автор – Істер О.С. Вчитель – Вишньовська Р.Ю. 

8. «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 5 класу закладів загальної 

середньої освіти. Автор(и) – Гайдамака О.В., Лємешева Н.А. Вчитель – 

Харитон М.В. 

9. «Німецька мова (1-й рік навчання )» підручник для 5 класу закладів 

загальної середньої освіти (з аудіосупроводом). Автор(и) – Сотникова С.І., 

Гоголєва Г.В. Вчитель –Кузняк А.В. 

10. «Пізнаємо природу» підручник інтегрованого курсу для 5 класу закладів 

загальної середньої освіти . Автор(и) – Біда Д.Д., Гільберт Т.Г. Вчитель – 

Лупан Г.П. 

11. «Українська література» підручник для 5 класу закладів загальної 

середньої освіти. Автор(и) – Архипова В.П., Січкар С.І. Вчитель – Капустяк 



Г.П., Стасюк Т.В. 

12. «Українська мова» підручник для 5 класу закладів загальної середньої 

освіти .Автор – Глазова О.П. Вчитель – Капустяк Г.П., Стасюк Т.В. 
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