
Витяг з протоколу  

засідання педагогічної ради 

Катеринівської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів 

 Лозівської районної ради Харківської області 

23.04. 2018         № 4 

Голова –  Шукалюков Ю.Л. 

Секретар – Дейнеко О.І. 

Присутні: 16 осіб (лист реєстрації додається) 

Порядок денний: 

1. Про вибір проектів підручників для 5 класу. 

2. Про вибір проектів підручників для 10 класу. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Дьоміну Л.Ю., заступника директора школи з НВР, яка ознайомила 

педагогічний колектив з  Положенням  про конкурсний відбір підручників 

для  5-9  та  10-11 класів закладів загальної середньої освіти, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України 30 січня 2018 року за № 

119/31571, наказом 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», листом МОНУ від 

11.04.2018 №1/9-222 «Про забезпечення виконання наказу Міністерства 

освіти і науки України від 21 лютого 2018 року № 176». Відповідно до Листа 

вчителі з 17 квітня здійснювали безпосередній відбір підручників для 5-х та 

10-х класів.  

ВИСТУПИЛИ: 

Крайник С.Л., вчитель історії, який запропонував обрати підручник 

«Вступ до історії. 5 клас» (автор Власов В.С.). Повідомив, що підручник 

відповідає програмі: знайомить учнів 5 класу з минулим України, вчить 

розуміти події давніх часів. Підручник дозволяє досліджувати минуле, 

працювати з історичними джерелами, відповідає віковим особливостям 

учнів. 

Мовчан О.А., вчитель інформатики, запропонувала обрати підручник  

«Інформатика. 5 клас» (автори: Коршунова О.В., Завадський І.О.) Підручник 

відповідає вимогам сучасності. Кожен  структуровано за видами навчальної 

діяльності: ознайомлення, обговорення, дослідження, практика. Внесено 



рубрики «Запитання і відповіді», «Термінологічний словник». Підручник 

забезпечує формування ключової компетентності вміння вчитися самостійно. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Замовити для 5 класу такі підручники: 

     1.  «Вступ до історії. 5 клас» -  Власов В.С. 

     2. «Інформатика. 5 клас» - Коршунова О.В.  

Кількість підручників – 27. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

     Дьоміну Л.Ю., заступника директора школи з НВР, яка повідомила, що 

вибір підручників для 10 класу відбувається з врахуванням наказу МОНУ від 

11.07.2017 № 995 «Про типові навчальні плани для 10-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів» та наказу МОНУ від 24.11.2017 № 

1541 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 

11.07.2017 № 995». Відповідно до цих наказів ЗЗСО обирають предмети, які 

будуть викладатися на профільному рівні. У 2018/2019 н.р. на профільному 

рівні викладатиметься біологія і екологія. Враховано бажання батьків та 

учнів, матеріально-технічне та кадрове забезпечення закладу. Підручники 

обиратимуться відповідно до рівня викладання предметів.  

 

     ВИСТУПИЛИ: 

     Дейнеко О.І., вчитель української мови та літератури, яка запропонувала 

обрати підручник «Українська мова. 10 клас (рівень стандарту)» - Авраменко 

О.М., який відповідає вимогам Державного стандарту освіти. У виданні 

подано теоретичний матеріал, що стосується норм сучасної української 

літературної мови, вивчення якого спрямоване на уникнення учнями 

лексичних, орфоепічних, орфографічних та морфологічних помилок. Велику 

увагу приділено риториці. Підручник містить матеріал із мовних тонкощів, 

подолання суржикових елементів, збагачення словника. 

     Для викладання української літератури «Українська література. 10 клас 

(рівень стандарту)» - Авраменко О.М., Пахаренко В.І. Підручник відповідає 

вимогам Державного стандарту освіти, містить відомості з теорії літератури, 

біографічні матеріали про письменників, огляд літературної спадщини 

майстрів слова, багатий ілюстративний матеріал. Завдання у підручнику 

різнорівневі. 

     Дьоміна Л.Ю., вчитель зарубіжної літератури, яка запропонувала обрати 

підручник «Зарубіжна література. 10 клас (рівень стандарту)» - Ісаєва О.О., 
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Клименко Ж.В. До кожного розділу подано художні тексти, у кожному 

параграфі є завдання для перевірки навчального матеріалу. 

      Крайник С.Л., вчитель історії, громадянської освіти та Захисту Вітчизни, 

запропонував обрати підручник «Історія України 10 клас. (рівень стандарту)» 

- Власов, В. С.; Кульчицький, С. В., який відповідає програмі, охоплює 

період Першої світової війни до завершення Другої світової війни. Матеріали 

підручника сприяють реалізації компетентнісно орієнтованого навчання 

історії. Інноваційність підручника полягає в різноманітті історичних джерел, 

методиці опрацювання основного тексту та історичних документів на основі 

прийомів критичного мислення.    

     З всесвітньої історії запропонував обрати підручник «Всесвітня історія. 10 

клас (рівень стандарту)» - Ладиченко, Т. В., який сприяє формуванню вміння 

аналізувати інформацію, формулювати та висловлювати власну точку зору на 

перебіг подій. Наведені в підручнику уривки з документів, ілюстрації, 

запитання і завдання покликані допомогти розвинути предметну та загальну 

компетентності.  

     З громадянської освіти вчитель запропонував обрати підручник 

«Громадянська освіта. 10 клас (інтегрований курс, рівень стандарту)» - Бакка, 

Т. В.; Марголіна, Л. В.; Мелещенко, Т. В. Підручник побудовано згідно 

чинної державної програми, його струкура складається із семи розділів, 

поділених на окремі розділи та параграфи. Кожна тема починається з 

мотивації до її вивчення. Рубрики підручника побудовані за діяльнісним 

принципом, містять практичні завдання, передбачають роботу в парах, 

групах, проведення дискусій та обговорень. Пропонується цікава робота з 

візуальним матеріалом, статистичними даними, документами, джерелами. 

     Із Захисту Вітчизни вчитель запропонував обрати  підручник   «Захист 

Вітчизни. 10 клас (рівень стандарту)» - Пашко К.О., Герасимов І.М., у якому 

вміщено нормативи, які рекомендовано для відпрацювання під час занять, а 

закріплення теоретичного матеріалу відбувається під час навчально-польових 

зборів. Запропонував також обрати для дівчат підручник  «Захист Вітчизни. 

10 клас (рівень стандарту, «Основи медичних знань») – Гудима А.А., Пашко 

К.О., Герасимів І.М., Фука М.М. 

     Попова К.О., вчитель англійської мови, запропонувала обрати підручник 

«Англійська мова. 10 клас (10-й рік навчання, рівень стандарту)» - Карпюк, 

О. Д., який продовжує серію посібників для початкової та основної школи, 

що дає змогу системно та поступово вивчати англійську мову, поглиблюючи 

знання учнів з різних тем. Підручник добре ілюстрований та містить 

відеододатки.  
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     Авраменко Д.В., вчитель математики, запропонувала обрати підручник 

«Математика. 10 клас (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень 

стандарту) - Істер О.С. В підручнику компактно викладено навчальний 

матеріал, враховано вікові особливості учнів. Завдання розподілені по рівнях 

складності, вміщено завдання на повторення, підготовки до підсумкових та 

підсумкових робіт.  

     Орлова І.М., вчитель біології та хімії, запропонувала обрати підручник 

«Біологія і екологія. 10 клас (профільний рівень)» - Задорожний К.М., 

Утєвська. Сказала, що підручник побудований таким чином, щоб зручно 

було з ним працювати. Багато інформації наведено у вигляді схем, таблиць, 

ілюстрацій. Кожен розділ закінчується узагальнюючим розворотом та 

завданнями за матеріалами усієї теми. У кінці підручника є словник термінів, 

інформація про вчених. Окремим розділом подано практичні роботи. До 

підручника додається електронний додаток. 

     З хімії запропонувала обрати підручник «Хімія. 10 клас (рівень 

стандарту)» - Ярошенко О.Г. Матеріал підручника узгоджується зі змістом 

програми. Параграфи поділено на окремі пункти. Правила, нові поняття й 

терміни виділено кольором. Додаткову інформацію, що розширює і 

доповнює основний навчальний матеріал уміщено в рубриці «Сторінка 

ерудита». Рубрика «Хімія – це життя: сторінка природодослідника» містить 

завдання, що сприяють розвитку дослідницьких вмінь. У рубриці «Знаємо, 

розуміємо» вміщено запитання, складені з дотриманням державних вимог 

щодо очікуваних результатів навчальної діяльності.  

     Шукалюков Ю.Л. запропонував обрати підручник «Географія. 10 клас 

(рівень стандарту)» - Пестушко В. Ю., Уварова  Г. Ш.,   Довгань А. І., бо він 

сприяє розширенню знань про світове господарство та національну 

економіку окремих держав, соціально-економічні процеси, які відбуваються 

на сучасному етапі в окремих регіонах і країнах, як вони впливають на 

розвиток нашої держави. Здобуттю важливих ключових і предметних 

компетентностей сприяють спільні для всіх шкільних предметів наскрізні 

змістові лінії: «Екологічна безпека і сталий розвиток», «Громадянська 

відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова 

грамотність». Пілручник складається зі вступу і шести розділів, параграфи  

певним чином структуровані, містять питання для актуалізації знань, 

контрольні запитання та завдання. Наведено теми практичних робіт та 

орієнтовні теми досліджень. У науково-пізнавальних рубриках подано 

додатковий матеріал, який  допоможе глибше зрозуміти окремі питання теми. 

     Мовчан О.А., вчитель фізики та інформатики, запропонувала обрати 

підручник «Фізика. 10 клас (рівень стандарту)» - Засєкіна Т.М. Він сприяє 

формуванню вміння порівнювати і аналізувати матеріал. Вирішувати 
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проблеми, працювати в команді, застосовувати математичний апарат для 

опису природних явищ і процесів. Курс 10 класу об’єднує в собі дві 

найдавніші науки: фізику й астрономію. Матеріали підручника допоможуть 

учням засвоїти закономірності перебігу природних явищ, закладають основи 

світорозуміння. Рубрики «Цікаво знати» спонукають учнів до самостійного 

пошуку інформації. 

     З інформатики вчитель запропонувала обрати підручник «Інформатика. 10 

клас (рівень стандарту)» - Бондаренко О.О., Ластовецький В.В. У підручнику 

надано достатню кількість теоретичного матеріалу, посібник складається з 

чотирьох розділів, має приклади практичного застосування отриманих знань, 

рубрики «Питання для самоперевірки», «Комп’ютерне тестування в онлайн-

режимі». Пропонований підручник буде надійним помічником в навчанні. 

     Кочергіна О.А. запропонувала обрати підручник «Технології.   10 клас 

(рівень стандарту)» - Туташинський В.І. Підручник відповідає вимогам 

Державного стандарту освіти назасадах особистісно орієнтованого, 

компетентнісного, діяльнісного та культурологічного підходів. 

 

УХВАЛИЛИ: 

     Замовити для 10 класу такі підручники: 

     1. «Українська мова. 10 клас (рівень стандарту)» - Авраменко О.М. 

     2. «Українська література. 10 клас (рівень стандарту)» - Авраменко О.М., 

Пахаренко В.І. 

     3. «Зарубіжна література. 10 клас (рівень стандарту)» - Ісаєва О.О., 

Клименко Ж.В. 

      4. «Історія України 10 клас. (рівень стандарту)» - Власов, В. С.; 

Кульчицький, С. В.     

     5. «Всесвітня історія. 10 клас (рівень стандарту)» - Ладиченко, Т. В.  

     6. «Громадянська освіта. 10 клас (інтегрований курс, рівень стандарту)» - 

Бакка, Т. В.; Марголіна, Л. В.; Мелещенко, Т. В.  

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

Карпюк, О. Д.  

     8. «Математика. 10 клас (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень 

стандарту) - Істер О.С. 

     9. «Біологія і екологія. 10 клас (профільний рівень)» - Задорожний К.М., 

Утєвська. 

     10. «Географія.10 клас (рівень стандарту)» - Пестушко В. Ю.,Уварова Г. 

Ш.,   Довгань А. І.  

     11. «Фізика. 10 клас (рівень стандарту)» - Засєкіна Т.М. 

     12. «Хімія. 10 клас (рівень стандарту)» - Ярошенко О.Г. 
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