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Порядок денний:

1. Про вибір та замовлення підручників для 5 та 10 класів 

закладів загальної середньої освіти, поданих на конкурсний відбір 

проектів підручників (інформація в.о. директора Кукліної Г.І.)

Кукліну Г.І., в.о. директора, яка повідомила присутнім, що відповідно 

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

замовлення підручників для 5, 10 класів» з 17.04.2018 було здійснено вибір 

підручників для учнів 5,10 класів закладів загальної середньої освіти. 

Педагогічні працівники, що викладають у середній та старшій школі, в 

Електронній бібліотеці ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

ознайомилися з електронними версіями фрагментів оригінал-макетів 

підручників для 5, 10 класів. Кожен педагог, що викладає певну дисципліну, 

зупинив свій вибір на певному варіанті оригінал-макету.

Запропонувала заслухати педагогів КЗ «ХС НВК» ХОР. 

ВИСТУПИЛИ:

Север’янова О.А., учитель української мови й літератури, яка 

повідомила присутнім, що при ознайомленні із фрагментами макетів 

підручників з української мови для 10 класу, вона звернула увагу на 

підручник, авторами якого є Заболотний О.В., Заболотний В.В. Вказаний 

підручник є зручним для навчального процесу у спеціальному навчально- 

виховному комплексі, тому що містить яскраві ілюстрації, схеми, таблиці,



тобто навчальний матеріал досить унаочнений. Запропонувала до вибору 

підручник «Українська мова (рівень стандарту)», авторами якого є 

Заболотний О.В., Заболотний В.В.

Осипенко О.П., учитель української мови й літератури, яка 

повідомила присутнім, що при ознайомленні з фрагментами оригінал- 

макетів підручників з української літератури для 10 класу, було з’ясовано - 

найцікавішим є підручник, авторами якого є Коваленко Л.Т., Бернадська Н.І. 

Підкреслила, що у підручнику, крім текстів для опрацювання, вміщено 

яскраві цікаві ілюстрації, відомості з біографії авторів, ключові теоретичні 

поняття. Запропонувала до вибору підручник «Українська література (рівень 

стандарту)», авторами якого є Коваленко Л.Т., Бернадська Н.І.

Белевцова Ю.П., учитель російської мови, зарубіжної літератури, яка 

повідомила присутнім, що вона ознайомилась з фрагментами оригінал- 

макетів підручників для 10 класу «Зарубіжна література», «Російська мова». 

Запропонувала до вибору «Зарубіжна література (рівень стандарту)», автор 

Ковбасенко Ю.І.; «Російська мова (6-й рік навчання, рівень стандарту)», 

автори Самонова О.І., Шатківська Ж.Ф., Гайдаєнко І.В ..

Сафронов М.О., учитель історії, правознавства, який зазначив, що 

при ознайомленні з фрагментами оригінал-макетів підручників для 5, 10 

класів, виявлені переваги таких підручників: «Історія України (рівень 

стандарту)», авторами якого є Гісем О.В., Мартинюк О.О.; «Всесвітня історія 

(рівень стандарту)», автор Полянський П.Б.; «Громадянська освіта 

(інтегрований курс, рівень стандарту)», автори Бакка Т.В., Марголіна Л.В., 

Мелещенко Т.В.; «Вступ до історії». Підручник для 5 класу закладів 

загальної середньої освіти, автор Власов В.С. Запропонував зазначені 

підручники до вибору.

Когтєв А.В., учитель математики, предмету «Захист Вітчизни», який 

зазначив, що при ознайомленні з оригінал-макетами підручників з 

математики для 10 класу, виявлені наступні переваги підручника, автором

якого є



Істер О.С.: доступність викладу програмного матеріалу, достатнє 

унаочнення, розмежування завдань для класного та домашнього 

опрацювання. Обґрунтував переваги макету підручника для 10 класу «Захист 

Вітчизни (рівень стандарту)», автор Гнатюк М.Р. Запропонував до вибору 

підручники для 10 класу: «Математика (алгебра і початки аналізу та 

геометрія, рівень стандарту)» (автори Бевз Г.П., Бевз В.Г.); «Захист 

Вітчизни (рівень стандарту)» (автор Гнатюк М.Р.).

Шевченко І.Д.. учитель хімії, біології, який обґрунтував вибір 

підручників для 10 класу «Біологія і екологія (рівень стандарту)», автори 

Андерсен О.А., Вихренко М.А., Чернінський А.О.; «Хімія (рівень 

стандарту)», автор Ярошенко О.Г. Запропонував до вибору вказані 

підручники.

Пазенкова С.В., учитель географії, яка повідомила присутнім, що 

вона ретельно вивчила оригінал-макети підручників для 10 класу та дійшла 

висновку, що матеріал підручника «Географія (рівень стандарту)», авторами 

якого є Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш., Довгань АЛ., відповідає віковим 

особливостям та освітнім потребам дітей. Запропонувала до вибору 

підручник для 10 класу «Географія (рівень стандарту)» (автори Пестушко 

В.Ю., Уварова Г.Ш., Довгань АЛ.).

Андреева О.В., учитель інформатики, математики, яка зазначила, що 

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

(автори Рівкінд Й.Я., Лисенко Г.Ф., Чернігова Л.А., Шакотько В.В.), для 5 

класу «Інформатика» (автори Рівкінд Й.Я., Лисенко Г.Ф., Чернігова Л.А., 

Шакотько В.В.), відповідають віковому розвитку учнів, створені відповідно 

до оновленої програми. Запропонувала до вибору вказані підручники.

Малиновська Н.П., учитель фізики, повідомила, що при ознайомленні 

з оригінал-макетами підручників з фізики для 10 класу, свій вибір зупинила 

на підручнику «Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою 

авторського колективу під керівництвом Локтева В.М.)», автори Бар'яхтар



В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Кирюхіна О.О., за редакцією Бар'яхтар 

В.Г., Довгого С.О. Запропонувала до вибору вказаний підручник.

Лупандіна В.М., учитель трудового навчання, яка обґрунтувала вибір 

підручників для 10(11) класу «Мистецтво (рівень стандарту, профільний 

рівень)», автор Масол Л.М.; «Технології (рівень стандарту)», автори 

Ходзицька І.Ю, Моринець Н.І., Гамак В.М., Горобець О.В., Данилівна В.М., 

Крім ер В.В., Лапінський В.В., Макєєва І.В., Медвідь О.Ю., Павич Н.М., 

Палій Ю.В., Пархоменко О.М., Пасічна Т.С., Приходько Ю.М., Рак Л.М. 

Запропонувала до вибору вказані підручники.

УХВАЛИЛИ:

1. Вибрати проекти підручників для 5 класу:

- «Вступ до історії», автор Власов В.С.;

- «Інформатика», автори Рівкінд И.Я., Лисенко Г.Ф., Чернігова Л.А., 

Шакотько В.В.;

2. Вибрати проекти підручників для 10 класу:

- «Українська мова (рівень стандарту)», автори Заболотний О.В., 

Заболотний В.В.;

- «Українська література (рівень стандарту)», автори Коваленко 

Л.Т., Бернадська Н.І.;

- «Зарубіжна література (рівень стандарту)», автор Ковбасенко Ю.І.;

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

Самонова О.І., Шатківська Ж.Ф., Гайдаєнко І.В.;

- «Історія України (рівень стандарту)», автори Гісем О.В.,

Мартинюк О.О.;

- «Всесвітня історія (рівень стандарту)», автор Полянський П.Б.;

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

автори Бакка Т.В., Марголіна Л.В., Мелещенко Т.В.;

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

стандарту)», автори Бевз Г.П., Бевз В.Г.;

- «Захист Вітчизни (рівень стандарту)», автор Гнатюк М.Р.;



- «Біологія і екологія (рівень стандарту)», автори Андерсен О.А., 

Вихренко М.А., Чернінський А.О.;

- «Хімія (рівень стандарту)», автор Ярошенко О.Г.;

- «Географія (рівень стандарту)», автори Пестушко В.Ю.,

Уварова Г.Ш., Довгань АЛ.;

- «Інформатика (рівень стандарту)», автори Рівкінд Й.Я., Лисенко 

Г.Ф., Чернігова Л.А., Шакотько В.В.;

- «Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського 

колективу під керівництвом Локтева В.М.)», автори Бар'яхтар В.Г., 

Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Кирюхіна О.О., за редакцією 

Бар'яхтар В.Г., Довгого С.О.;

- «Мистецтво (рівень стандарту, профільний рівень)», автор 

Масол Л.М.;

- «Технології (рівень стандарту)», автори Ходзицька І.Ю,

Моринець НЛ., Гамак В.М., Горобець О.В., Данилівна В.М.,

Крімер В.В., Латиський В.В., Макеева І.В., Медвідь О.Ю.,

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

Приходько Ю.М., Рак Л.М.

Ухвалу прийнято одноголосно

Голова педагогічної ради: 

Секретар педагогічної ради:

у Т і . Кукліна 

О. А. Север’янова


