
Протокол 

засідання педагогічної ради № 4 

Подільківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Липоводолинської районної ради Сумської області 
 

23  квітня 2018 року 

 

Голова педагогічної ради                 Кревсун О.О. 

Секретар                                                Савченко А.М. 

Присутні: 9 чоловік 

Відсутні: Бурик Н.П. (курси підвищення кваліфікації) 

 

Порядок денний 
1. Вибір та замовлення підручників для 5 та 10 класів закладу загальної 

середньої освіти. 

 

СЛУХАЛИ: Кревсун О.О., директора школи, яка зазначила, що на виконання 

листа Міністерства освіти і науки України від 11.04.2018 №1/9-222 «Про 

забезпечення виконання наказу Міністерства освіти і науки України 21 лютого 

2018 року №176», наказу Міністерства освіти і науки України 21 лютого 2018 року 

№176 «Про проведення конкурсного відбору проектів підручників для 5 та 10 

класів закладів загальної середньої освіти», відповідно до інструктивно-

методичних матеріалів необхідно вибрати та затвердити перелік проектів 

підручників переглянутих за електронними версіями з кожної назви для 5 та 10 

класів закладу освіти. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

       Яковенко Т.Т., вчитель історії, запропонувала вибрати такі підручники: 

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

Гісем О. В. , «Історія України (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів 

загальної середньої освіти авт.:Гісем О. В., Мартинюк О.О., «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. О.; Мартинюк О.О. 

     Зайцева С.П., вчитель математики, фізики, інформатики запропонувала вибрати 

такі підручники: «Інформатика» підручник для 5 класу закладів загальної 

середньої освіти авт..:Ривкінд Й. Я.; Лисенко Т. І.; Чернікова Л. А.; Шакотько В. В.  

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

підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти авт.:Мерзляк А. 

Г.; Номіровський Д. А.; Полонський В. Б.; Якір М. С.  
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«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. 

 «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. 

       Чхайло О.М., вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури 

запропонувала вибрати такі підручники: «Українська мова (профільний рівень)» 

підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти авт.: Караман С. 

О.; Горошкіна О. М.; Караман О. В.; Попова Л. О. 

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

загальної середньої освіти  авт.:Слоньовська О.В.; Мафтин  Н. В.; Вівчарик, Н. М. 

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

загальної середньої освіти авт.:Ковбасенко  Ю. І.  

        Воробйова Р.П., вчитель біології та географії, запропонувала вибрати такі 

підручники: «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., «Географія (рівень стандарту)» підручник 

для 10 класу закладів загальної середньої освіти авт.: Бойко В. М.;      

Брайчевський  Ю. С.; Яценко Б. П., «Хімія (рівень стандарту)» підручник для 10 

класу закладів загальної середньої освіти авт.: Ярошенко О. Г. 

        Кревсун О.О., директор школи, запропонувала вибрати підручник 

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

закладів загальної середньої освіти авт.:Карпюк О. Д. та підручник «Мистецтво 

(рівень стандарту, профільний рівень)» підручник для 10 (11) класу закладів 

загальної середньої освіти авт.:Масол Л. М.  

 

УХВАЛИЛИ:  

1.Вибрати та замовити для 5 класу підручники: 

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

авт.: Гісем О. В.  

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

Ривкінд Й. Я.; Лисенко Т. І.; Чернікова Л. А.; Шакотько В. В. 

2. Вибрати та замовити для 10 класу підручники: 

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

середньої освіти авт.:Караман С. О.; Горошкіна О. М.; Караман О. В.;  

Попова Л. О.  

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

загальної середньої освіти  авт.:Слоньовська О.В.; Мафтин Н. В.; Вівчарик Н. М. 

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

загальної середньої освіти авт.:КовбасенкоЮ. І.  
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