
Лісностінківська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів 

Куп’янської районної ради Харківської області 

 

ПРОТОКОЛ № 4 

засідання педагогічної ради 

 

від 24.04.2018                                                                   с. Лісна Стінка 

 

Голова – Фесенко Л. В., директор школи 

Секретар – Меньшикова Л. О., вчитель математики 

Присутні: 15 осіб 

 

Порядок денний: 

1. Про безпосередній вибір проекту підручників для 5-го та 10-го класів на 

2018/2019 навчальний рік. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

     1) заступника  директора  з  навчально-виховної  роботи  Шляхова В.О.  

який   довів   до   присутніх    зміст    листів   МОН   України  від  14.04.2018  

№ 1/9-222 «Про забезпечення виконання наказу Міністерства освіти і науки 

України «Про забезпечення виконання наказу Міністерства освіти і науки 

України 21 лютого 2018 року № 176», відділу освіти Куп’янської районної 

державної адміністрації від 19.04.2018 №01-21/02/546 «Про конкурсний вибір 

підручників для 5-9 та 10-11 класів» та матеріалами вебінару, який провели 

методисти ХАНО 18 КВІТНЯ 2018 року (вебінар щодо вибору підручників 

для учнів 5-х та 10-х класів закладів ЗСО). 

УХВАЛИЛИ: 

     1.1. Заслухану інформацію взяти до відома. 

1.2. Вибрати проекти наступних підручників для 5-го та 10-го класів на 

2018/2019 навчальний рік, яким надається гриф «Рекомендовано 

Міністерством освіти і науки України», що видаватимуться за кошти 

державного бюджету у 2018 році:  

- «Українська мова. 10 клас» (рівень стандарту)» підручник для 10 класу 

закладів загальної середньої освіти, авт. Авраменко О.М.); 

- «Українська   література.   10 клас»  (рівень    стандарту)» підручник для 

10 класу закладів загальної середньої освіти,   авт.  Авраменко О.М., 

Пахаренко В.І.); 

- «Зарубіжна література.  10 клас»  (рівень    стандарту)» підручник для 10 

класу закладів загальної середньої освіти,   авт.  Ковбасенко Ю.І.); 



- «Історія України. 10 клас» (  рівень   стандарту)» підручник для 10 класу 

закладів загальної середньої освіти,   авт.  Пометун О.І.,  Гупан Н.М.); 

- «Всесвітня історія. 10 клас» (рівень стандарту)» підручник для 10 класу 

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

- «Громадянська освіта. 10 клас» (інтегрований курс, рівень стандарту)» 

підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти, авт. Гісем 

О.О.,Мартинюк О.О.); 

- «Англійська мова (10-й рік навчання). 10 клас» (авт. Карпюк О.Д.); 

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

загальної середньої освіти з навчанням українською мовою. 10 клас» (авт. 

Баландіна Н.Ф., Дегтярьова К.В.); 

- «Мистецтво (рівень стандарту, профільний рівень підручник для 10 (11) 

закладів загальної середньої освіти, авт. Масол Л.М.); 

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

підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти, авт. Нелін Є.П.); 

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

загальної середньої освіти, авт. Морзе Н.В., Барна О.В.); 

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

загальної середньої освіти, авт. Соболь В.І.); 

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

загальної середньої освіти, авт. Гільберг Т.Г., Савчук І.Г., Совенко В.В.); 

-  «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 В.Г., Довгого С.О.); 

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

середньої освіти, авт. Савчин М.М.); 

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

загальної середньої освіти, авт. Герасимів І.М., Пашко К.О., Фука М.М., 

Щирба Ю.П.); 

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

середньої освіти, авт. Біленко О.В., Пелегейченко М.Л.); 

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

освіти, авт.: Щупак І.Я., Піскарьова І.О., Бурлака О.В.); 

- «Інформатика» підручник для 5 класу закладів загальної середньої 

освіти, авт.: Морзе Н.В., Вембер В.Н, Барна О.В., Кузьмінська О.Г.) , за 

формою, наданою в Додатку 2  до  листа  Міністерства  освіти  і  науки  

України від 14.04.2018 № 1/9-222 та надати замовлення до відділу освіти 

Куп’янської  районної державної адміністрації.  

 

Голова  педагогічної  ради:                                  Л.В. Фесенко 

 

Секретар:                                                               Л.О. Меньшикова 



 

 

 

 

З рішенням педагогічної ради ознайомлені 12.02.2018 р.: 

__________ Л.В. Фесенко 

__________ М.І. Дубінкіна 

__________ Н.А.Харченко 

__________ Т.С. Гунько  

__________ Л.О. Меньшикова 

__________ О.М. Самотуга 

__________ О.М. Сєрікова 

__________  


