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7. Про виконання листа МОН України від 11.04.2018 № 1/9-222 «Про 

забезпечення виконання 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» 

(доповідач Пономарьова О.В.) 

7. СЛУХАЛИ:  

Пономарьову О.В., заступника директора з навчально-виховної роботи, яка 

повідомила, що на виконання листа Міністерства освіти і науки України від 

11.04.2018 № 1/9-222 «Про забезпечення виконання 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» 

та відповідно до рішення наради при директорові від 18.04.2018 учителі-

предметники ознайомилися з фрагментами електронних версій оригінал-макетів 

підручників та здійснили безпосередній вибір проектів підручників. 

7. ВИСТУПИЛИ: члени шкільних методичних об’єднань, які після обговорення на 

засіданні ШМО, пропонують обрати проекти підручників 

для 5 класу: 
 

Дораж О.О. – керівник ШМО суспільно-гуманітарних дисциплін: 

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

(автор Власов В. С.) 

Будюкова В.Г. – керівник ШМО природничо-математичних дисциплін: 

«Інформатика» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти 

(автори Ривкінд Й. Я., Лисенко Т. І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В.) 
 

для 10 класу 

Дораж О.О. – керівник ШМО суспільно-гуманітарних дисциплін: 

«Українська мова (профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів 

загальної середньої освіти (Караман С. О., Горошкіна О. М., Караман О. В., 

Попова Л. О.) 

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

загальної середньої освіти (Авраменко О. М., Пахаренко В. І.) 

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

загальної середньої освіти (Паращич В.В., Фефілова Г.Є., Коновалова М.В.) 

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

середньої освіти (Гісем О. В., Мартинюк О. О.) 

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

загальної середньої освіти (Гісем О. В., Мартинюк О. О.) 
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«Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стандарту)» підручник для 10 

класу закладів загальної середньої освіти (Гісем О.О., Мартинюк О.О.) 
 

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

класу закладів загальної середньої освіти (Карпюк О. Д.) 

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

закладів загальної середньої освіти (Масол Л. М.) 

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

середньої освіти (Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш., Довгань А.І.) 

Будюкова В.Г. – керівник ШМО природничо-математичних дисциплін: 

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

підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти (Мерзляк А.Г., 

Номіровський Д.А., Полонський В.Б., Якір М.С.) 

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

загальної середньої освіти (Ривкінд Й. Я., Лисенко Т. І., Чернікова Л. А., 

Шакотько В. В.) 

«Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу 

під керівництвом Ляшенка О.І.)» підручник для 10 класу закладів загальної 

середньої освіти  (Сиротюк В. Д.) 

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

загальної середньої освіти (Остапченко Л.І., Балан П. Г., Компанець Т.А., 

Рушковський С. Р.) 

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

освіти (Величко Л.П.) 

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

середньої освіти (Біленко О. В., Пелагейченко М. Л.) 

Кожеуров М.В., вчитель предмету «Захист Вітчизни» 

«Захист Вітчизни (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної 

середньої освіти (Гарасимів І. М., Пашко К. О., Фука М. М., Щирба Ю. П.) 

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

10 класу закладів загальної середньої освіти (Гудима А. А., Пашко К. О., 

Гарасимів І. М., Фука М. М.) 
 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити результати вибору підручників для учнів 5 та 10 

класів та подати замовлення до відділу освіти Валківської районної 

державної адміністрації за поданою формою: 

Вибір та замовлення підручників для учнів 5 класу та педагогічних 

працівників закладів загальної середньої освіти 
 

№ Назва підручника (автор) Мова 

підручника 

Замовлено: 

для учнів для вчителів 

1 «Вступ до історії» підручник для 5 класу закладів 

загальної середньої освіти (Власов В. С.) 

українська 15 0 

2 «Інформатика» підручник для 5 класу закладів 

загальної середньої освіти (Ривкінд Й. Я., Лисенко 

Т. І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В.) 

українська 15 0 
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Вибір та замовлення підручників для учнів 10 класу та педагогічних 

працівників закладів загальної середньої освіти 

№ Назва підручника (автор) Мова 

підручника 
Замовлено: 

для 

учнів 

для 

вчителів 

1 «Українська мова (профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів загальної 

середньої освіти (Караман С. О., Горошкіна О. М., Караман О. В., Попова Л. О.) 

українська 13 0 

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

загальної середньої освіти (Авраменко О. М., Пахаренко) 

українська 13 0 

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

загальної середньої освіти (Паращич В.В., Фефілова Г.Є., Коновалова М.В.) 

українська 13 0 

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

середньої освіти (Гісем О.В., Мартинюк О.О.) 

українська 13 0 

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

середньої освіти (Гісем О.В., Мартинюк О.О.) 

українська 13 0 

6 «Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стандарту)» підручник для 10 

класу закладів загальної середньої освіти (Гісем О. О., Мартинюк О. О.) 

українська 13 0 

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

закладів загальної середньої освіти (Карпюк О. Д.) 

англійська 13 0 

8 «Мистецтво (рівень стандарту, профільний рівень)» підручник для 10 (11) класу 

закладів загальної середньої освіти (Масол Л. М.) 

українська 13 0 

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

для 10 класу закладів загальної середньої освіти (Мерзляк А.Г., Номіровський Д.А., 

Полонський В.Б., Якір М.С.) 

українська 13 0 

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

середньої освіти (Ривкінд Й. Я., Лисенко Т. І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В.) 

українська 13 0 

11 Біологія і екологія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної 

середньої освіти (Остапченко Л.І., Балан П. Г., Компанець Т.А., Рушковський С.Р.) 

українська 13 0 

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

середньої освіти (Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш., Довгань А.І.) 

українська 13 0 

13 «Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під 

керівництвом Ляшенка О.І.)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої 

освіти  (Сиротюк В. Д.) 

українська 13 0 

14 «Хімія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої 

освіти (Величко Л.П.) 

українська 13 0 

15 «Захист Вітчизни (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної 

середньої освіти (Гарасимів І.М., Пашко К.О., Фука М.М., Щирба Ю.П.) 

українська 13 0 

16 «Захист Вітчизни (рівень стандар-ту, «Основи медичних знань»)» підручник для 10 

класу закладів загальної середньої освіти (Гудима А.А., Пашко К.О., Гарасимів І.М., 

Фука М.М.) 

українська 13 0 

17 «Технології (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу закладів загальної 

середньої освіти (Біленко О.В., Пелагейченко М.Л.) 

українська 13 0 

Голова педради      Т.М. Омеляненко  

Секретар       Д.В. Холодна  

 

Вчителі : __________ В.Г.Будюкова                 __________ Р.С.Сумцов 

            __________ О.О.Дораж  

            __________ Р.П.Котляр  

            ________ А.Є.Маршала  

            ________ О.А.Маршала 

            ________ Р.І.Полежаєва  

_________ О.В.Пономарьова  

__________ С.Ю.Макаренко 

__________ Д.В.Холодна  

__________ Н.Т.Янковська 

__________ Н.В.Кожеуров 

 


