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ПРОТОКОЛ №4 

засідання педагогічної ради Козинецької загальноосвітньої школи І – ІІІ ст.  

Липовецької районної ради  Вінницької області 

26.04.2018 р. 

Голова — Романенко С.Т. 

Секретар — Ніколайчук Г.В. 

Присутні: Баранишена Г.О., Кравчук М.С., Кравчук Л.Стан., Люлько Г.В., Люлько Н.М., 

Палько І.Л., Мельничук В.М., Огороднік С.М., Палько В.Ю., Палько І.Л., Руденко Л.І.,                  

Бабій Г.Г., Щур-Комарницька Ю.С.,  Фурманюк Н.А., Довгаленко Р.А. 

Порядок денний: 

1.Про вибір та замовлення підручників для учнів 5 класу та 10 класу на 2018–2019 н.р. (директор 

школи Романенко С.Т., бібліотекар Кравчук М.С.) 

1. СЛУХАЛИ:   

Директора школи Романенко С.Т., яка звернула увагу присутніх членів педради на нормативно-

правових документах  МОН України щодо вибору та замовлення підручників для 5 та 10 класу 

на 2018-2019 н.р. (наказ МОН України №176 від 21.02.2018 р. «Про проведення Конкурсного 

відбору проектів підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти», лист МОН 

України №1/9-222 від 11.04.2018 р. «Про забезпечення виконання наказу Міністерства освіти і 

науки України 21 лютого 2018 року № 176») й зазначила, що з 17.04.2018 р. по 26.04.2018 р. 

педагогічні працівники школи ознайомилися з електронними версіями оригінал – макетів 

підручників для 5 та 10 класів на веб-сайті Інституту модернізації змісту освіти. 

ВИСТУПИЛИ: 

1.Бібліотекар школи Кравчук М.С., який повідомив, що всі учителі -  предметники ознайомилися 

з електронними версіями підручників для майбутнього 5 та 10 класів на 2018 – 2019 н.р. на сайті 

Інституту модернізації змісту освіти й здійснили безпосередній вибір підручників із кожного 

навчального предмета, подали перелік обраних ними підручників до розгляду на засідання 

педагогічної ради школи. Шкільний бібліотекар нагадав присутнім про те, що в другому етапі 

обрання підручників для 5 класу потрібно обрати підручники з тих предметів, оригінал-макети 

яких не було вдруковано вчасно до лютого (І етапу). Крім того, зауважив, що прогнозовану 

кількість учнів 5 класу визначено, виходячи із максимальної наповнюваності серед класів 
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молодшої ланки (1-4 кл.) – 16 учнів, а прогнозовану кількість учнів 10 класу визначено, виходячи 

із максимальної наповнюваності серед класів середньої ланки (5-9 кл.) – 8 учнів. 

2.Повар Т.М., вчитель української літератури, яка запропонувала вибрати підручник  з 

української літератури для 10 класу (рівень стандарту) – автор Авраменко О.М, Пахаренко В.І.  

3.Баранишена Г.О. - вчитель української мови, яка запропонувала вибрати підручник  з 

української мови для 10 класу (рівень стандарту)  – автор О.В.Заболотний, В.В.Заболотний. 

4.Ніколайчук Г.В. – вчитель зарубіжної літератури, яка запропонувала вибрати підручник  з  

зарубіжної літератури для 10 класу (рівень стандарту)  – автор Н.Р.Міляновська. 

5.Палько І.Л., вчитель фізики та хімії, яка запропонувала вибрати підручник  з фізики для 10 

класу (рівень стандарту)  – автор Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., з хімії - (рівень стандарту)» - автор 

Савчин М.М.). 

6.Руденко Л.І.,вчитель англійської мови, яка запропонувала вибрати підручник  з англійської 

мови для 10 класу (10-й рік навчання, рівень стандарту) – автор О.Д.Карпюк. 

7.Кравчук М.С., вчитель технологій, мистецтва, який запропонував вибрати підручник з 

технологій для 10 класу – автор В.І.Туташинський, Кірютченкова І.В., з мистецтва - автор  

Масол Л.М.  

8.Люлько Г.В., вчитель захисту Вітчизни, який запропонував підручник для 10 класу «Захист 

Вітчизни (рівень стандарту)» автор Гнатюк М.Р. (для юнаків) та Лелека В.М., Бахтін А.М., 

Винограденко Е.В. (для дівчат). 

9.Романенко С.Т., вчитель біології, яка запропонувала вибрати підручник  для 10 класу (рівень 

стандарту) – автор Соболь В.І. 

10.Люлько Н.М., вчитель географії, яка запропонувала вибрати підручник  для 10 класу (рівень 

стандарту) – автор Довгань Г.Д., Стадник О.Г. 

11.Фурманюк Н.А., вчитель історії, правознавства, громадянської освіти, яка запропонувала 

вибрати підручник  для 5 класу з історії (рівень стандарту) – автор Власов В.С., для 10 класу з 

історії – автор Гісем О.В., Мартинюк О.О., з правознавства – автор Наровлянський О.Д., з 

громадянської освіти – автор Гісем О.В., Мартинюк О.О. 

12.Палько В.Ю., вчитель математики, інформатики, який запропонував вибрати підручник з 

інформатики для 5 класу - автор Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., для 10 класу з 

інформатики - автор Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., з математики (алгебра і початки 

аналізу та геометрія, рівень стандарту)» - автор Бурда М.І., Колесник Т.В., Мальований Ю.І. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Здійснити вибір і замовлення підручників для 5 класу згідно переліку:  

 



 


