Протокол № 4
засідання педагогічної ради
Староприлуцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.
Липовецької районної ради Вінницької області
від 27 квітня 2018 р.
Голова – Майструк Г.М.
Секретар – Безвершук Н.А.
Присутні – педагогічні працівники (список додається, додаток № 1)
Порядок денний:
1.Про вибір та замовлення підручників для 5 та 10 класів.
СЛУХАЛИ:
1.МАЙСТРУК Г.М., голову педагогічної ради, про вибір проектів
підручників для 5 та 10 класів. Зазначила, що на виконання наказу
Міністерства освіти і науки України № 176 від 21 лютого 2018 року «Про
проведення конкурсного відбору проектів підручників для 5 та 10 класів
закладів загальної середньої освіти», листа № 1/9-222 від 11 квітня 2018 року
«Про забезпечення виконання наказу Міністерства освіти і науки України №
176 від 21 лютого 2018 року» з 17 квітня по 27 квітня 2018 р. педагогічні
працівники ознайомлювались з електронними версіями оригінал-макетів
підручників для 5 та 10 класів на веб-сайті Інституту модернізації змісту
освіти

LIB.IMZO.GOV.UA.

та

мали

здійснити

безпосередній

вибір

підручників. Зауважила, що вчителі-предметники, які у 2018-2019 н.р.
працюватимуть

із

п’ятиласниками

та

десятикласниками,

здійснили

безпосередній вибір підручників із кожного навчального предмета і
попередньо подали перелік обраних ними підручників до розгляду на
засіданні педагогічної ради.

ВИСТУПИЛИ:
1) БЕРЕЖАНСЬКА І.М., шкільний бібліотекар, нагадала про те, що в
другому етапі обрання підручників для 5 класу потрібно обрати
підручники з тих предметів, оригінал-макети яких не було видруковано
вчасно до лютого (І етапу). Крім того, зауважила, що: 1) прогнозовану
кількість учнів 5 класу (для замовлення потрібної кількості підручників
із кожного предмета) буде визначено, виходячи із максимальної
наповнюваності серед класів молодшої ланки (1-4 кл.); 2) прогнозовану
кількість учнів 10 класу (для замовлення потрібної кількості
підручників із кожного предмета) буде визначено, виходячи із
максимальної наповнюваності серед класів середньої ланки (5-9 кл.).
2) КАБАНЮК К.В. вчитель історії та мистецтва, яка запропонувала
підручник для 5 класу «Вступ до історії» (авт. Власов В.С.), підручник
для 10 класу «Мистецтво (рівень стандарту, профільний рівень)»
(авт. Масол Л.М.).
3) МАРЧУК О.В., вчитель інформатики, яка запропонувала підручник
для 5 класу «Інформатика» (авт. Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І.,
Чернікова Л.А., Шакотько В.В.), підручник для 10 класу «Інформатика
(рівень стандарту)» (авт. Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А.,
Шакотько В.В.).
4) ЛОБАНОК Р.Л., вчитель української мови та літератури, яка
запропонувала
«Українська

підручники

мова

(рівень

для

10

класу

стандарту)» (авт.

наступних
Авраменко

авторів:
О.М.);

«Українська література (рівень стандарту)» (авт. Авраменко О.М.,
Пахаренко В.І.).
5) ЦЕШКІВСЬКА Н.В., вчитель зарубіжної літератури та німецької
мови, яка запропонувала підручники для 10 класу: «Зарубіжна
література (рівень стандарту)» (авт. Ковбасенко Ю.І.), «Німецька мова
(6 рік навчання, рівень стандарту)» (авт. Сотникова С.І., Гоголєва Г.В.).

6) КАЧЕНЮК С.М., вчитель історії та правознавства, яка запропонувала
підручники для 10 класу: «Історія: Україна і світ (інтегрований курс,
рівень стандарту)» (авт. Мудрий М.М., Аркуша О.Г.), «Правознавство
(профільний рівень)» (авт. Наровлянський О.Д.).
7) БЕЗВЕРШУК Н.А., вчитель англійської мови, яка запропонувала
підручник для 10 класу «Англійська мова (10-й рік навчання)»
(авт. Карпюк О.Д.).
8) БОГАТИРОВА

Р.А.,

вчитель

математики,

яка

запропонувала

підручник для 10 класу «Математика (алгебра і початки аналізу та
геометрія, рівень стандарту)» (авт. Бевз Г.П., Бевз В.Г.).
9) ПОКОТИЛО Т.В., вчитель хімії та біології, яка запропонувала
підручники для 10 класу: «Біологія і екологія» (авт. Андерсон О.А.,
Вихренко М.А., Чернінський А.О.), «Географія (рівень стандарту)»
(авт. Довгань Г.Д., Стадник О.Г.), «Хімія (рівень стандарту)»
(авт. Савчин М.М.).
10)

КОВАЛЬЧУК

Н.М.,

вчитель

фізики

та

технологій,

яка

запропонувала підручники для 10 класу: «Фізика (рівень стандарту, за
навчальною програмою авторського колективу під керівництвом
Локтєва В.М.)» (авт. Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я.,
Кірюхіна

О.О),

«Технології

(рівень

стандарту)»

(авт. Туташинський В.І., Кірютченкова І.В.).
11)

МАЙСТРУК Г.М., вчитель захисту Вітчизни (основ медичних

знань), яка запропонувала підручник для 10 класу «Захист Вітчизни
(рівень стандарту «Основи медичних знань»)» (авт. Гудима А.А.,
Пашко К.О., Герасимів І.М., Фука М.М.).
12)

ЧЕРЕПКО В.В., вчитель захисту Вітчизни, який запропонував

підручник для 10 класу «Захист Вітчизни (рівень стандарту)»
(авт. Гирасимів І.М., Пашко К.О., Фука М.М., Щирба Ю.П.).

ВИРІШИЛИ:
1. Здійснити вибір і замовлення підручників для 5 класу згідно переліку:
1.1.

«Вступ до історії» (авт. Власов В.С.).

1.2.

«Інформатика» (авт. Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А.,
Шакотько В.В.).

2. Здійснити вибір і замовлення підручників для 10 класу згідно переліку:
2.1.

«Мистецтво

(рівень

стандарту,

профільний

рівень)»

(авт. Масол Л.М.).
2.2.

«Інформатика (рівень стандарту)» (авт. Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І.,
Чернікова Л.А., Шакотько В.В.).

2.3.

«Українська мова (рівень стандарту)» (авт. Авраменко О.М.).

2.4.

«Українська література (рівень стандарту)» (авт. Авраменко О.М.,
Паахаренко В.І.).

2.5.

«Зарубіжна література (рівень стандарту)» (авт. Ковбасенко Ю.І.).

2.6.

«Німецька

мова

(10

рік

навчання,

рівень

стандарту)»

(авт. Сотникова С.І., Гоголюва Г.В.).
2.7.

«Історія: Україна і світ (інтегрований курс, рівень стандарту)»
(авт. Мудрий М.М., Аркуша О.Г.).

2.8.

«Правознавство (профільний рівень)» (авт. Наровлянський О.Д.).

2.9.

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

2.10. «Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень
стандарту)» (авт. Бевз Г.П., Бевз В.Г.).
2.11. «Біологія і екологія» (авт. Андерсон О.А., Вихренко М.А.,
Чернінський А.О.).
2.12. «Географія (рівень стандарту)» (авт. Довгань Г.Д., Стадник О.Г.).
2.13. «Хімія (рівень стандарту)» (авт. Савчин М.М.).
2.14. «Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського
колективу під керівництвом Локтєва В.М.)» (авт. Бар’яхтар В.Г.,
Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Кірюхіна О.О).

