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 ВИТЯГ  З  ПРОТОКОЛУ №3 

засідання педагогічної  ради 

 

від 26.04.2018       м. Новодружеськ 

 

Присутні  23 педагоги 

 

Голова  засідання   Коняхін І.Є. 

Секретар   Коняхіна Г.О. 

 

Порядок денний: 

1. Про вибір та замовлення підручників для 10 класу закладів загальної середньої 

освіти, що видаватимуться за кошти державного бюджету в 2018 році. 

2. Про вибір та замовлення підручників для 5 класу закладів загальної середньої 

освіти, що видаватимуться за кошти державного бюджету в 2018 році. 

 

І. СЛУХАЛИ: 

Топіліну Т.А., заступника директора з НВР,  про вибір та замовлення підручників 

для 10 класу закладів загальної середньої освіти,  що видаватимуться за кошти державного 

бюджету в 2018 році. Тетяна Анатоліївна нагадала, що на виконання листа Міністерства 

освіти і науки України від 11.04.2018 №1/9-222 та відповідно до  Інструктивно-

методичних рекомендацій щодо вибору та замовлення підручників для учнів 10 класу 

закладів загальної середньої освіти,  з 23 квітня по 26 каітня 2018 року вчителі нашої 

школи мали змогу ознайомитися на веб-сайті Інституту модернізації змісту освіти з 

електронними версіями оригінал-макетів доопрацьованих відповідно до чинних 

навчальних програм підручників 10 класу, серед яких повинні  були обрати ті підручники, 

за якими будуть працювати учні 10 класу в 2018 – 2019 навчальному році, з метою 

подальшого їх замовлення. 

 

І. ВИСТУПИЛИ: 

Коняхіна Г.О., Гаврилюк О.М.,  учителі української мови та літератури, які 

запропонували вибрати підручники для 10 класу: «Українська мова (рівень стандарту) 

підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти» (авт. Заболотний О.В., 

Заболотний В.В.); «Українська література (рівень стандарту) підручник для 10 класу 

закладів загальної середньої освіти» (авт. Авраменко О.М., Пахаренко В.І.).  

Шубіна А.В., Губкіна Н.Л., учителі англійської мови,  запропонували вибрати 

підручник «Англійська мова ( 10-й рік навчання, рівень стандарту) підручник для 10 класу 

закладів загальної середньої освіти» (авт. Карп'юк О.Д).  

Мельникова Є.М., учитель французької мови, запропонувала вибрати підручник 

«Французька мова (10-й рік навчання, рівень стандарту) підручник для 10 класу закладів 

загальної середньої освіти» (авт. Клименко Ю.М.). 

 Топіліна Т.А., Губарева Е.Е., учителі математики, запропонували вибрати 

підручник «Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту) 

підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти» (авт. Бевз Г.П, Бевз В.Г.). 



Панасенко О.П., учитель історії, запропонувала вибрати підручники «Історія 

України (рівень стандарту) підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти» 

(авт. Власов В.С., Кульчицький С.В.)  та  «Всесвітня історія (рівень стандарту) підручник 

для 10 класу закладів загальної середньої освіти» (авт. Гісем О.В., Мартинюк О.О.). 

Висоцька А.Н., учитель правознавства та географії, запропонувала вибрати 

підручники «Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стандарту) підручник для 10 

класу закладів загальної середньої освіти» (авт. Гісем О.В., Мартинюк О.О.) та «Географія 

(рівень стандарту) підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти» (авт. Бойко 

В.М.,  Брайчевський Ю.С., Яценко Б.П.) 

Монжосова Н.В., учитель фізики та технологій,  запропонувала обрати підручники 

«Фізика (рівень стандарту за навчальною програмою авторського колективу під 

керівництвом Локтєва В.М.) підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти» 

(авт. Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Кірюхіна О.О.). та «Технології (рівень 

стандарту) підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої освіти»                   

(авт. Ходзицька,І.Ю.; Боринець,Н.І.; Гащак,В.М.; Горобець, О.В.; Даниліна, Е. М.; Крімер, 

В.В.; Лапінський,В.В.; Малєєва,І.В.; Медвідь, О.Ю.; Павич,Н.М.; Палій,Ю.В.;   Пархоменк

о, О.М.; Пасічна, Т. С.; Приходько, Ю. М.; Рак, Л. М. ). 

Губанова А.Ю., учитель хімії та біології ,  запропонувала вибрати підручники   

«Біологія і екологія (рівень стандарту) підручник для 10 класу закладів загальної 

середньої освіти» (авт. Соболь В.І.) та   «Хімія (рівень стандарту) підручник для 10 класу 

закладів загальної середньої освіти» (авт. Попель П.П., Криляк Л.С.).  

Дробаха Н.І., учитель російської мови та літератури, запропонувала обрати 

підручники: «Російська мова (10-й рік навчання, рівень стандарту) підручник для 10 класу 

закладів загальної середньої освіти» (авт. Баландіна Н.Ф., Дегтярьова К.В.) та  «Зарубіжна 

література (рівень стандарту) підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти» 

(авт. Ісаєва О.О., Клименко Ж.В., Мельник А.О.). 

Коняхіна Г.О., Топіліна Т.А., учителі інформатики,  запропонували вибрати 

підручники «Інформатика (рівень стандарту) підручник для 10 класу закладів загальної 

середньої освіти» (авт. Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В ) та  

«Інформатика ( профільний рівень) підручник для 10 класу закладів загальної середньої 

освіти» (авт. Руденко В.Д., Речич Н.В., Потієнко В.О.). 

Леонт’єва І.В., Зав’ялов В.А., учителі захисту Вітчизни, запропонували вибрати 

підручники  «Захист Вітчизни (рівень стандарту) підручник для 10 класу закладів 

загальної середньої освіти» (авт. Гарасимів І.М., Пашко К.О., Фука М.М,  Щирба Ю.П.) та  

«Захист Вітчизни (рівень стандарту, «Основи медичних знань») підручник для 10 класу 

закладів загальної середньої освіти» (авт. Гудима А.А. Пашко К.О., Гарасимів І.М,      

Фука М.М.). 

 

І.УХВАЛИЛИ: 

1. Схвалити вибір проектів підручників з кожної назви: 

- «Українська мова (рівень стандарту) підручник для 10 класу закладів загальної 

середньої освіти» (авт. Заболотний О.В., Заболотний В.В.);  



- «Українська література (рівень стандарту) підручник для 10 класу закладів 

загальної середньої освіти» (авт. Авраменко О.М., Пахаренко В.І.). «Українська 

література. 5 клас» (авт. Авраменко О.М.); 

- «Англійська мова ( 10-й рік навчання, рівень стандарту) підручник для 10 класу 

закладів загальної середньої освіти» (авт. Карп'юк О.Д). «Французька мова (1-й рік 

навчання). 5 клас» (авт. Чумак Н.П., Кривошеєва Т.В.); 

- «Французька мова (10-й рік навчання, рівень стандарту) підручник для 10 класу  

       закладів загальної середньої освіти» (авт. Клименко Ю.М.); 

- «Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту) підручник 

 для 10 класу закладів загальної середньої освіти» (авт. Бевз Г.П, Бевз В.Г.); 

- «Історія України (рівень стандарту) підручник для 10 класу закладів загальної  

середньої освіти» (авт. Власов В.С., Кульчицький С.В.);  

- «Всесвітня історія (рівень стандарту) підручник для 10 класу закладів загальної  

середньої освіти» (авт. Гісем О.В., Мартинюк О.О.); 

- «Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стандарту) підручник для 10 класу 

закладів загальної середньої освіти» (авт. . Гісем О.В., Мартинюк О.О.); 

-  «Географія (рівень стандарту) підручник для 10 класу закладів загальної середньої 

освіти» (авт. Бойко В.М.,  Брайчевський Ю.С., Яценко Б.П.); 

- «Фізика (рівень стандарту за навчальною програмою авторського колективу під 

керівництвом Локтєва В.М.) підручник для 10 класу закладів загальної середньої 

освіти» (авт. Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Кірюхіна О.О.); 

- «Технології (рівень стандарту) підручник для 10 (11) класу закладів загальної 

середньої освіти» (авт. Ходзицька,І.Ю.; Боринець,Н.І.; Гащак,В.М.; Горобець, 

О.В.; Даниліна,Е.М.;  Крімер,В.В.;  Лапінський,В.В.;  Малєєва,І.В.;  Медвідь, О.Ю.;

  Павич,Н.М.;  Палій,Ю.В.; Пархоменко, О.М.;Пасічна, Т.С.; Приходько, Ю. 

М.;   Рак, Л. М. ); 

- «Біологія і екологія (рівень стандарту) підручник для 10 класу закладів загальної 

середньої освіти» (авт. Соболь В.І.); 

- «Хімія (рівень стандарту) підручник для 10 класу закладів загальної середньої 

освіти» (авт. Попель П.П., Криляк Л.С.); 

- «Російська мова (10-й рік навчання, рівень стандарту) підручник для 10 класу 

закладів загальної середньої освіти» (авт. Баландіна Н.Ф., Дегтярьова К.В.); 

- «Зарубіжна література (рівень стандарту) підручник для 10 класу закладів загальної 

середньої освіти» (авт. Ісаєва О.О., Клименко Ж.В., Мельник А.О.); 

- «Інформатика (рівень стандарту) підручник для 10 класу закладів загальної 

середньої освіти» (авт. Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В ); 

- «Інформатика ( профільний рівень) підручник для 10 класу закладів загальної 

середньої освіти» (авт. Руденко В.Д., Речич Н.В., Потієнко В.О.); 

- «Захист Вітчизни (рівень стандарту) підручник для 10 класу закладів загальної 

середньої освіти» (авт. Гарасимів І.М., Пашко К.О., Фука М.М,  Щирба Ю.П.); 

- «Захист Вітчизни (рівень стандарту, «Основи медичних знань») підручник для 10 

класу закладів загальної середньої освіти» (авт. Гудима А.А. Пашко К.О., 

Гарасимів І.М,   Фука М.М.). 

 

 

 



 


