
Витяг із протокол № 4 

засідання педагогічної ради 

ЗОШ І – ІІІ ст. ім. Ю.А. Ярощука с. Сереховичі 

Від 26.04.2018 року 

Голова – Романюк Є.Л. 

Секретар – Гочачко Ю.П. 

Присутні – 20 осіб ( список додається) 

Відсутні - 5 

 

Порядок денний: 

Про вибір і замовлення проектів підручників для 5 та 10 класів  закладу 

загальної середньої освіти на 2018\2019 навчальний рік 

Романюк Є.Л. 

1. СЛУХАЛИ 

   Романюк Є.Л., директора школи про вибір і замовлення проектів підручників 

для 5 та 10  класів закладу загальної середньої освіти на 2018\2019 навчальний 

рік. Зокрема вона сказала, що на виконання Положення про конкурсний відбір 

проектів підручників для 5 – 9 та 10 – 11 класів закладів загальної середньої 

освіти, затвердженого наказом МОН України від 5 січня 2018 року № 14 та 

наказу МОН України від 21.02.2018 р.№ 176 «Про проведення конкурсного 

відбору проектів підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої 

освіти» вибір проектів підручників відбувся прозоро та об’єктивно Педагоги 

мали можливість ознайомитися з електронними версіями оригінал – макетів 

доопрацюваних  відповідно до чинних навчальних програм для 5 та 10 класів в  

електронній бібліотеці Інституту модернізації змісту освіти. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Тищук С.І., вчитель історії, яка зазначила, що переглянувши електронні версії 

всіх запропонованих проектів підручників для 5 та 10 класів найбільш вдало 

підібраний зміст матеріалу та ілюстрації до нього в проекті підручнику Щупак 

І.Я., Піскарьова І.О., Бурлака О.В. «Вступ до історії 5 клас» та «Історія України 

(рівень стандарту), підручник для 10 класу, автор Пометун О.І., Гупан 

М.Н.,всесвітня історія ( рівень стандарту) підручник для 10  класу, автор 

Сорочинська Н.М.. Для нового предмету, що буде викладатися в 10 класі 

«Громадянська освіта (інтегрований курс) найбільш вдалим проектом 

підручника є підручник за автором Вербицька П.І. та інші.Пропоную схвалити 

вибір цих підручників. 

 

Полінчук О.В.,вчитель інформатики, запропонувала схвалити вибір проектів 

підручників  «Інформатика 5 клас , автор Ривкінд Й.Я.,Лисенко Т.І. та інші, 

«Інформатика 10 клас» (рівень стандарту), автор Ривкінд Й.Я.,Лисенко Т.І. та 

інші 

 

Крощук Л.В., вчитель української мови та літератури, звернула увагу на 

різновиди завдань та вправ, які найбільш відповідають новій програмі в 

підручнику «Українська мова»  (профільний рівень), автор Ворон А.А. та інші, 



«Українська Література ( профільний рівень), автор Слоньовська О.В. та інші та 

запропонувала їх схвалити 

 

ВИРІШИЛИ 

1.1Схвалити вибір проектів підручників, запропонованих вчителями для 5 та 10 

класів 

5 клас: 

1. «Вступ до історії» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти 

авт.: Щупак І.Я., Піскарьова І.О., Бурлака О.В. - 13 прим. 

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

авт.: Ривкінд Й. Я., Лисенко Т. І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В. - 13 прим. 

10 клас: 

1. «Українська мова (профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів 

загальної середньої 

освіти 

авт.: Ворон А. А., Солопенко В. А - 15 прим. 

2. «Українська література (профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів 

загальної 

середньої освіти 

авт.: Слоньовська О.В., Мафтин Н.В., Вівчарик Н.М - 15 прим. 

3. «Зарубіжна література (профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів 

загальної середньої 

освіти 

авт.: Ковбасенко Ю. І. - 15 прим. 

4. «Історія України (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів 

загальної середньої освіти 

авт.: Пометун О. І., Гупан Н. М. - 15 прим. 

5. «Всесвітня історія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів 

загальної середньої 

освіти 

авт.: Сорочинська Н. М., Гісем О. О. - 15 прим. 

6. «Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стандарту)» підручник для 

10 класу закладів 

загальної середньої освіти 

авт.: Вербицька П.В., Волошенюк О.В., Горленко Г.О., Кендзьор П.І., Козорог 

О.Г., Маркусь Н.І., 

Махун Л.П., Педан-Слепухіна О.Л., Ратушняк С.П., Ситник Е.В. - 15 прим. 

7. «Англійська мова (10-й рік навчання, рівень стандарту)» підручник для 10 

класу закладів 

загальної середньої освіти 

авт.: Карпюк О. Д. - 15 прим. 

8. «Німецька мова (10-й рік навчання, рівень стандарту)» підручник для 10 

класу закладів загальної 

середньої освіти 

авт.: Савчук І. Г. - 6 прим. 

9. «Мистецтво (рівень стандарту, профільний рівень)» підручник для 10 (11) 

класу закладів 



загальної середньої освіти 

авт.: Масол Л. М. - 15 прим. 

10. «Алгебра і початки аналізу (профільний рівень)» підручник для 10 класу 

закладів загальної 

середньої освіти 

авт.: Нелін Є. П. - 15 прим. 

11. «Геометрія (профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів загальної 

середньої освіти 

авт.: Біляніна О. Я., Белянін Г. І., Швець В. О. - 15 прим. 

12. «Інформатика (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу закладів 

загальної середньої 

освіти 

авт.: Ривкінд Й. Я., Лисенко Т. І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В. - 15 прим. 

13. «Біологія і екологія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів 

загальної середньої 

освіти 

авт.: Остапченко Л.І., Балан П. Г., Компанець Т. А., Рушковський С. Р. - 15 

прим. 

14. «Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної 

середньої освіти 

авт.: Бойко В. М., Брайчевський Ю. С., Яценко Б. П. - 15 прим. 

15. «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., за 

редакцією Бар’яхтар В. Г., 

Довгого С. О., - 15 прим. 

16. «Хімія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної 

середньої освіти 

авт.: Ярошенко О. Г. - 15 прим. 

17. «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. - 9 прим. 

18. «Захист Вітчизни (рівень стандар-ту, «Основи медичних знань»)» підручник 

для 10 класу 

закладів загальної середньої освіти 

авт.: Лелека В. М., Бахтін А. М., Винограденко Е.В. - 7 прим. 

19. «Технології (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу закладів 

загальної середньої освіти. 

1.2 Здійснити замовлення підручників для 5 та 10 класу згідно вказаного в 

п.1.1.переліку. 

 

 

Голова                           Романюк Є.Л. 

Секретар                       Гочачко Ю.П. 

 

 



 


