
ПРОТОКОЛ № 04 
засідання педагогічної ради 

27.04.2018 
Голова педагогічної ради                   Педан Ю.Л. 
Секретар педагогічної ради                Педан О.О. 
Присутні :    20 чоловік 
Відсутні:     - 

Порядок  денний: 
1. Відбір проектів підручників для 5 та 10 класів Козіївської

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

СЛУХАЛИ: 
1.Колєснікову І.В., заступника директора школи з навчально-виховної 

роботи, яка зазначила, що відповідно до наказу МОН від 15.01.2018 №14 
“Про затвердження Положення про конкурсний відбір проектів підручників 
для 5-9 та 10-11 класів закладів загальної середньої освіти”, наказу МОН 
України від 21.02.2018 №176 " Про проведення конкурсного відбору проектів 
підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти", листа 
ІМЗО від 04.04.2018 № 22.1/10-965 “Про проведення II етапу конкурсного 
відбору проектів підручників для 5 та 10 класів” та до листа від 
11.04.2018.№1/9-222 «Про забезпечення виконання наказу Міністерства 
освіти і науки України» члени педагогічного колективу на засіданнях 
методичних об’єднань опрацювали Інструктивно-методичні рекомендації 
щодо вибору та замовлення підручників для 5 та 10 класу закладів загальної 
середньої освіти. Попередньо ознайомившись на веб-сайті Інституту 
модернізації змісту освіти з електронними версіями оригінал-макетів 
доопрацьованих відповідно до чинних навчальних програм підручників для 5 
і 10 класів, обговорили запропоновані варіанти підручників і здійснили вибір 
підручників для 5 і 10 класів на 2018/2019 навчальний рік: 
1.«Вступ до історії» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти 
авт. Гісем О. В. - 33 прим. 
2.«Інформатика» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти 
авт.  Корнієнко М.М.,  Крамаровська СМ.,  Зарецька ІТ.  - 34 прим. 
3. «Українська мова рівень стандарту » підручник для 10 класу закладів
загальної середньої освіти авт.  Авраменко О.М. - 20 прим. 
4. «Українська література рівень стандарту » підручник для 10 класу закладів
загальної середньої освіти авт.  Авраменко О.М,.  Пахаренко В.І. - 20 прим. 



5. «Зарубіжна література рівень стандарту » підручник для 10 класу закладів
загальної середньої освіти авт.  Паращич В.В.,  Фефілова Г.Є.,  Коновалова 
М.В. . - 20 прим.  
6. «Історія України рівень стандарту» підручник для 10 класу закладів
загальної середньої освіти авт  Гісем О.В.,  Мартинюк О. О. - 20 прим. 
7. «Всесвітня історія  рівень стандарту» підручник для 10 класу закладів
загальної середньої освіти авт  Гісем О. В.,  Мартинюк О. О. - 20 прим. 
8. «Громадянська освіта інтегрований курс рівень стандарту» підручник для
10 класу закладів загальної середньої освіти авт.  Гісем О. О., Мартинюк О.О. 
- 20 прим. 
9. «Англійська мова 10-й рік навчання рівень стандарту» підручник для 10
класу закладів загальної середньої освіти авт.  Карпюк О. Д. - 20 прим. 
10. «Мистецтво  рівень стандарту профільний рівень» підручник для 10 класу
закладів загальної середньої освіти авт. Масол Л.М. - 20 прим. 
11. «Математика алгебра і початки аналізу та геометрія рівень стандарту»
підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти авт.  Нелін Є. П.-
20 прим. 
12. «Інформатика рівень стандарту» підручник для 10 класу закладів
загальної середньої освіти авт. Бондаренко О. О., Ластовецький В. В., 
Пилипчук О. П.,  Шестопалов Є.А. - 20 прим. 
13. «Біологія і екологія  профільний рівень » підручник для 10 класу закладів
загальної середньої освіти авт.  Задорожний К.М.,  Утєвська О.М. - 20 прим. 
14. «Географія  рівень стандарту » підручник для 10 класу закладів загальної
середньої освіти авт. Бойко В.М., Брайчевський Ю.С., Яценко Б.П. – 20 прим. 
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. - 20 прим. 
16. «Хімія  рівень стандарту » підручник для 10 класу закладів загальної
середньої освіти авт  Савчин М. М. - 20 прим. 
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.- 20 прим. 
18. «Захист Вітчизни  рівень стандар ту «Основи медичних знань» »
підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти авт.  Гудима А. А.,  
Пашко К. О.,  Гарасимів І. М.,  Фука М. М. - 20 прим. 
19. «Технології  рівень стандарту » підручник для 10 класу закладів загальної
середньої освіти авт.  Туташинський В. І.,  Кірютченкова І. В. - 20 прим. 




