
 

 

 

КРАСИЛІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

КОМПЛЕКС «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА 

І-ІІІ СТУПЕНІВ – АГРОТЕХНІЧНИЙ ЛІЦЕЙ» 

ІМ. М.І.САВЕЛЬЄВА СТАВИЩЕНСЬКОЇ 

РАЙОННОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

Від 26.04.2018  року   №05 

с.Красилівка 

 

Засідання педагогічної ради НВК 

Голова – Медведська Н.О., директор НВК 

Секретар – Альмужна Н.П. 

Присутні 21 член педагогічної ради. 

Відсутні: Бецман О.Г., педагог-організатор,  Іваненко С.В.. учитель фізичної 

кудьтури 

 

Порядок денний 

1. Про вибір проектів підручників за фрагментами електронних версій їх 

оригінал-макетів для учнів 5 та 10 класів на 2018/2019 навчальний рік. 

 Доповідає заступник директора з НВР Кравець П.О. 

 

І. СЛУХАЛИ: 

Кравець П.О., заступника директора з НВР, про вибір проектів 

підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів для учнів 5 та 

10 класів на 2018/2019 навчальний рік. Вона сказала, що відповідно до Положення 

про конкурсний відбір підручників для 5-9 та 10-11 класів закладів загальної 

середньої освіти, затвердженого Міністерством освіти і науки України від 05 

січня 2018 року №14 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 січня 

2018 року за №119/31571, наказу Міністерства освіти і науки України від 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 для здійснення вибору закладами загальної 

середньої освіти, професійної (професійно-технічної), що використовують у 

освітньому процесі підручники для закладів загальної середньої освіти, та 

закладів вищої освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої 

освіти, проектів підручників за електронними версіями їх оригінал-макетів з 

кожної назви підручника та оформлення результатів вибору, визначених  листом  

МОН України №1/9-222 від 11.04.2018 "Про забезпечення виконання наказу 

Міністерства освіти і науки України 21 лютого 2018 року №176", з метою 

забезпечення здобувачів загальної середньої освіти новим поколінням 



підручників з навчальних предметів типових навчальних планів закладів загальної 

середньої освіти,  з 17 по 27 квітня 2018 року педагогічні працівники закладу 

ознайомилися в електронній бібліотеці ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" 

з фрагментами електронних   версій оригінал-макетів підручників для 5 та 10 

класів.   

Заступник директора зазначила, що із переліку підручників, розміщених в 

електронній бібліотеці ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" за посиланням 

lib.imzo.gov.ua., учителі попередньо вибрали такі проекти підручників з кожної 

назви за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів для закладу освіти: 

- для учнів 5 класу: 

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

авт.: Щупак І.Я., Піскарьова І.О., Бурлака О.В.  

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

авт.: Морзе Н. В., Вембер В. П., Барна О. В., Кузьмінська О. Г.; 

- для учнів 10 класу: 

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

загальної середньої освіти авт.: Заболотний О.В., Заболотний В.В.  

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

загальної середньої освіти авт.: Авраменко О. М., Пахаренко В. І.  

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

загальної середньої освіти авт.: Паращич В.В., Фефілова Г.Є., Коновалова М.В.  

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

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

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

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

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

10 класу закладів загальної середньої освіти авт.: Бакка Т. В., Марголіна Л. В., 

Мелещенко Т. В.  

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

10 класу закладів загальної середньої освіти авт.: Карпюк О. Д.  

8. «Мистецтво (рівень стандарту, профільний рівень)» підручник для                

10 (11) класу закладів загальної середньої освіти авт.: Гайдамака О. В.  

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

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

10. «Алгебра і початки аналізу (початок вивчення на поглибленому рівні з         

8 класу, профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої 

освіти авт.: Істер О. С., Єргіна О. В.  

11. «Геометрія (початок вивчення на поглибленому рівні з 8 класу, профільний 

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

Істер О. С., Єргіна О. В.  

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

загальної середньої освіти авт.: Морзе Н. В., Барна О. В.  

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

загальної середньої освіти авт.: Шаламов Р. В., Носов Г. А., Каліберда М. С., 

Коміссаров А. В.  

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

середньої освіти авт.: Гільберг Т.Г., Савчук І. Г., Совенко В. В.  



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. 

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

середньої освіти авт.: Савчин М. М.  

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.  

18. «Захист Вітчизни (рівень стандарту, «Основи медичних знань»)» підручник 

для 10 класу закладів загальної середньої освіти авт.: Гудима А. А., Пашко К. О., 

Гарасимів І. М., Фука М. М.  

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

загальної середньої освіти авт.: Ходзицька І. Ю., Боринець Н. І., Гащак В. М., 

Горобець О. В., Даниліна Е. М., Крімер В. В. Лапінський В. В., Малєєва І. В., 

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

Приходько Ю.М., Рак Л. М.  

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Схвалити такий вибір проектів підручників за фрагментами електронних 

версій їх оригінал-макетів для учнів 5 класу на 2018/2019 навчальний рік, а саме: 

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

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

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

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

2. Схвалити такий вибір проектів підручників за фрагментами електронних 

версій їх оригінал-макетів для учнів 10 класу на 2018/2019 навчальний рік, а саме: 

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

загальної середньої освіти авт.: Заболотний О.В., Заболотний В.В.  

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

закладів загальної середньої освіти авт.: Авраменко О. М., Пахаренко В. І.  

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

закладів загальної середньої освіти авт.: Паращич В.В., Фефілова Г.Є., 

Коновалова М.В.  

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

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

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

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

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

для 10 класу закладів загальної середньої освіти авт.: Бакка Т. В.,    

Марголіна Л. В., Мелещенко Т. В.  

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

10 класу закладів загальної середньої освіти авт.: Карпюк О. Д.  

8. «Мистецтво (рівень стандарту, профільний рівень)» підручник для        

10 (11) класу закладів загальної середньої освіти авт.: Гайдамака О. В.  

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

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



 


