
ПРОТОКОЛ № 5 

засідання педагогічної ради 

24 квітня 2018 р.                              с. Комарівка 

 

                                                                 Голова педради – Порубай Н. Г. 

                                                                    Секретар педради – Ющенко Т.А. 

                                             Присутні: 20 чоловік 

                              Відсутні:  1 

                                             (Список – додаток 1) 

Порядок денний:: 

 1. Про вибір та замовлення проектів-підручників для 5 –х та 10-х 

класів. (Доповідач: заступник директора з НВР - Курінська Т.П.)  

СЛУХАЛИ: Курінську Т.П., заступника директора з НВР, яка 

повідомила, що на виконання листа МОН України від 11.04.2018 № 1/9-222 

«Про забезпечення виконання наказу МОН від 21.02.2018 № 176» педагогічні 

працівники ознайомились з електронними версіями оригінал-макетів 

підручників для 5-х та 10-х класів. У своєму виступі Тетяна Петрівна. 

зазначила, що потрібно замовити комплекти підручників для учнів 5 і 10 

класу. Прогнозована кількість учнів 5-х класів визначена як максимальна 

кількість учнів на паралелі 1-4-х класів і становитиме для підручників з 

українською мовою навчання – 10. Для 10-х класів прогнозована кількість 

учнів - 12. Було вибрано профільний предмет в 10 класі – українську мову. 

Для 5 класу здійснено вибір проектів підручників з предметів історія України 

та інформатика. Відповідно до інструктивно-методичних матеріалів була 

заповнена спеціальна форма вибору електронних версій оригінал-макетів 

підручників для 5-х та 10-х класів в програмі «КУРС: Школа». 

 ВИСТУПИЛИ:  

Савченко О.А., бібліотекар, яка розповіла, що з 17 по 27 квітня 2018 

року вчителі ЗЗСО ознайомились з електронними версіями оригінал-макетів, 

доопрацьованих відповідно до чинних навчальних програм, та здійснили 

безпосередній вибір проектів підручників із назви для 5 класу з історії 

України та інформатики та для 10-х класів з метою забезпечення здобувачів 

загальної середньої освіти новим поколінням підручників з навчальних 

предметів згідно з переліком, який затверджено наказом МОН України від 21 

лютого 2018 року №176 «Про проведення конкурсного відбору проектів 

підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти», які нам 

потрібно схвалити на засіданні педагогічної ради.  

Кривоберець С.М., учитель української мови та літератури, яка 

зазначила, що на засіданні ШМО вчителів української мови та літератури 



було обрано проекти підручників з переліку підручників для ЗЗСО для 10 

класу з українською мовою навчання (профільний предмет – українська 

мова) - «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 (рівень стандарту)» 

підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти (авт.Слоньовська 

О.В.; Мафтин Н. В.; Вівчарик Н. М.).  

Фесенко В.М., учитель математики, голова ШМО вчителів 

природничо-математичного циклу, розповіла про вибір учителів математики. 

Це проект підручника «Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, 

рівень стандарту)»: підручник для 10 класу закладів загальної середньої 

освіти ( авт. Мерзляк А.Г., Номіровський Д.А., Полонській В.Б., Якір М.С.) з 

навчанням українською  мовою. 

Залозна О.М., учитель біології та географії, яка розповіла, що з 

переліку проектів підручників для ЗЗСО було вибрано підручник «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.) з навчанням українською мовою. Додала також, що 

десятикласників обрано підручник «Географія» для 10 класу закладів 

загальної середньої освіти (авт. Довгань Г. Д.; Стадник О. Г.) з навчанням 

українською мовою. 

Малий В.М., учитель історії, який розповів, що з переліку проектів 

підручників для ЗЗСО було вибрано підручники: «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.) з навчанням українською мовою. Для 5 класу 

обрали підручник «Вступ до історії» підручник для 5 класу закладів загальної 

середньої освіти (авт. Мороз П.В., Мороз І.В.,) для класів з навчанням 

українською мовою. 

Перець В.І., учитель російської мови та зарубіжної літератури, яка 

ознайомила з вибором проектів підручників для ЗЗСО  з навчанням 

українською мовою «Російська мова 6-й рік навчання, рівень стандарту)» 

підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням 

українською мовою (авт. Баландіна Н. Ф., Зима О.В.)., «Зарубіжна література 

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

освіти  (Ковбасенко Ю. І.) 



 Тимченко К.С.., учитель іноземної мови, яка розповіла про вибір 

проектів підручників «Англійська мова (10-й рік навчання, рівень 

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

Карп’юк О. Д.), «Німецька мова (6 рік навчання, рівень стандарту) підручник 

для 10 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Сотникова С.І., 

Гоголєва Г.В.) з навчанням українською мовою.  

Куранда О.М., учитель інформатики, який розповів про вибір проектів 

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

закладів загальної середньої освіти (авт. Морзе Н.В., Барна О.В.) з навчанням 

українською мовою. Та вказав, що для п’ятикласників обрано підручник 

«Інформатика» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти 

(авт. Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.) з навчанням 

українською мовою.  

Лестуха О.А., учитель фізики, який розповів про вибір проектів 

підручників «Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою 

авторського колективу під керівництвом Локтєва В.М.)» з навчанням 

українською  мовою. 

Лестуха О.А., учитель хімії, яка розповіла про вибір проектів 

підручників «Хімія (рівень стандарту)»: підручник для 10 класу закладів 

загальної середньої освіти ( авт. Ярошенко О.Г.)  

Курінський В.В., учитель трудового навчання, який розповів про вибір 

проектів підручників «Технології (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) 

класу закладів загальної середньої освіти (авт. Туташинський В.І., 

Кірютченкова І.В.) з навчанням українською мовою.  

Куделя О.І., учитель предмету «Захист Вітчизни», який розповів про 

вибір проектів підручників «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.) для хлопців. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити вибір проектів підручників для 5 класу Комарівської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів:  

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

середньої освіти з навчанням українською мовою  (авт. Мороз П.В., Мороз 

І.В.,);   

- «Інформатика»: підручник для 5 класу закладів загальної  середньої 

освіти з навчанням українською мовою  (авт. Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., 

Чернікова Л.А., Шакотько В.В.).  

До 27.04.2018 року 



2. Схвалити вибір проектів підручників для 10 класу Комарівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів з українською мовою навчання (профільний предмет – 

українська мова): 

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

закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою  

(Караман С. О., Горошкіна О. М., Караман О. В., Попова Л. О.) 

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

закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою  

(Слоньовська О.В., Мафтин Н. В., Вівчарик Н.М.) 

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

закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою  

(Ковбасенко Ю. І.) 

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

загальної середньої освіти  з навчанням українською мовою  (Гісем О. В., 

Мартинюк О. О.) 

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

закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою  (Гісем 

О. В., Мартинюк О. О.) 

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

підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням 

українською мовою  (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.) 

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

для 10 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням українською 

мовою  (Карпюк О. Д.) 

- «Німецька мова (6-й рік навчання, рівень стандарту)» підручник для 

10 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою    

(Сотникова С. І., Гоголєва Г. В.) 

- «Російська мова (6-й рік навчання, рівень стандарту)» підручник для 

10 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою  

(Баландіна Н. Ф., Зима О. В.) 

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

(11) класу закладів загальної середньої освіти  з навчанням українською 

мовою (Гайдамака О. В.) 

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

стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти з 

навчанням українською мовою (Мерзляк А. Г., Номіровський Д. А., 

Полонський В. Б., Якір М. С.) 



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

закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою (Морзе 

Н. В., Барна О. В.) 

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

закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою 

(Остапченко Л.І., Балан П. Г., Компанець Т. А., Рушковський С. Р.) 

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

загальної середньої освіти  з навчанням українською мовою (Довгань Г.Д., 

Стадник О.Г.,) 

- «Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського 

колективу під керівництвом Локтєва В.М.)» підручник для 10 класу закладів 

загальної середньої освіти з навчанням українською мовою (Бар’яхтар В. Г., 

Довгий С. О., Божинова Ф. Я., Кірюхіна О. О., за редакцією Бар’яхтар В. Г., 

Довгого С. О.,) 

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

середньої освіти з навчанням українською мовою  (Ярошенко О. Г.) 

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

загальної середньої освіти з навчанням українською мовою (Гарасимів І. М., 

Пашко К. О., Фука М. М., Щирба Ю. П.) 

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

загальної середньої освіти  з навчанням українською мовою (Туташинський 

В. І., Кірютченкова І. В.) 

До 27.04.2018 року 

3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Курінській Т.П.: 

3.1. Заповнити спеціальну форму вибору електронних версій 

підручників окремо для 5 та 10 класів із використанням модуля прозорого 

вибору підручників на базі інформаційно-телекомунікаційної системи 

«ДІСО». 

3.2. При заповнені кількість підручників кожного з підручників має 

відповідати: 

- для 5 класу як максимальну  учнів в паралелях 1, 2, 3, 4 класів у 

поточному навчальному році 

- для 10 класу як максимальна прогнозована кількість учнів у 10 класі 

протягом п’яти наступних навчальних років 

До 27.04.2018 року 

4. Учителю інформатики Куранді О. М. оприлюднити на сайті закладу 

освіти протокол педагогічної ради з підписами членів педагогічного 

колективу, які здійснювали безпосередній вибір проектів підручників. 

До 02.05.2018 року 



 


