
 
УКРАЇНА 

МАЖАРСЬКИЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

КОМПЛЕКС (ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

І-ІІІ СТУПЕНІВ – ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД) 

КЕГИЧІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

                                                       ПРОТОКОЛ   

 

23.04.2018                                                                                                             №4 

Мажарка 

 

ЗАСІДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ 

Голова : Мележик О.М.                                                                      

Секретар: Явор В.С.                                                                            

Присутні: 19 (список додається). 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

1. Про вибір та замовлення підручників для 5 та 10 класів. 

СЛУХАЛИ: Мележик О.М., директора ЗНВК, яка повідомила, що  вчителі 

навчального закладу переглянули електронні версії підручників для учнів 5-

го та 10-го класів на веб-сайті Інституту модернізації освіти та здійснили 

безпосередній вибір  підручників з кожного предмета. 

ВИСТУПИЛИ: Явор В.С., заступник директора з навчально-виховної 

роботи, яка повідомила, що вчителі детально познайомилися з версіями 

підручників для 5-го та 10-го класів, обговорили переваги обраних 

підручників та запропонували їх для схвалення на засіданні педагогічної ради 

ЗНВК. 

УХВАЛИЛИ: 



1. Схвалити перелік  проектів підручників для 5-го класу, обраних 

педагогічними працівниками ЗНВК, та зробити замовлення за даним 

вибором: 

№ Назва підручника Автор Мова 

підручника 

Замовлено:  

     для учнів 

1 «Вступ до історії» 

підручник для 5 класу 

закладів загальної 

середньої освіти 

 

Гісем О. В.  

(2018) 

українська 9 

 

2 «Інформатика» 

підручник для 5 класу 

закладів загальної 

середньої освіти  

Морзе Н. В.; 

Вембер В. П.;  

Барна О. В.;  

Кузьмінська О. Г.  

(2018) 

українська 9 

 

 

2. Схвалити перелік  проектів підручників для 10-го класу, обраних 

педагогічними працівниками ЗНВК, та зробити замовлення за даним 

вибором: 

№ Назва підручника Автор Мова 

підручника 

Замовлено:  

     для учнів 

1 «Українська мова 

(профільний рівень)» 

підручник для 10 класу 

закладів загальної 

середньої освіти  
 

Ворон А.А.; 

Солопенко В.А.  

(2018). 

українська 12 

 

2 «Українська література 

(профільний рівень)» 

підручник для 10 класу 

закладів загальної 

середньої освіти  

 

Борзенко О.І.; 

Лобусова О.В.  

(2018) 

українська 12 

 

3 «Зарубіжна література 

(рівень стандарту)» 

підручник для 10 класу 

закладів загальної 

Міляновська Н. Р.  

(2018) 

українська 12 
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середньої освіти  

4 «Історія України (рівень 

стандарту)» підручник 

для 10 класу закладів 

загальної середньої 

освіти  

 

Сорочинська Н.М.; 

Гісем О.О.  

(2018) 

українська 12 

 

5 «Всесвітня історія 

(рівень стандарту)» 

підручник для 10 класу 

закладів загальної 

середньої освіти  

 

Сорочинська Н.М.; 

Гісем О. О.;  

 

(2018) 

українська 12 

 

6 «Громадянська освіта 

(інтегрований курс, 

рівень стандарту)» 

підручник для 10 класу 

закладів загальної 

середньої освіти  

 

Гісем О. О.;  

Мартинюк О.О.  

(2018) 

українська 12 

 

7 «Німецька мова (10-й 

рік навчання, рівень 

стандарту)» підручник 

для 10 класу закладів 

загальної середньої 

освіти  

 

Сотникова С. І.;  

Гоголєва  Г. В.  

(2018) 

німецька 12 

 

8 «Мистецтво (рівень 

стандарту, профільний 

рівень)» підручник для 

10 (11) класу закладів 

загальної середньої 

освіти 

Масол Л. М. 

(2018) 

українська 12 

 

9 «Математика (алгебра і 

початки аналізу та 

геометрія, рівень 

стандарту)» підручник 

для 10 класу закладів 

загальної середньої 

освіти  

 

Істер О. С.  

(2018) 

українська 12 

 

10 «Інформатика (рівень 

стандарту)» підручник 

для 10 (11) класу 

Ривкінд Й. Я.;  

Лисенко Т. І.;  

Чернікова Л. А.;  

українська 12 
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закладів загальної 

середньої освіти  

 

Шакотько В. В. 

(2018) 

11 «Біологія і екологія 

(рівень стандарту)» 

підручник для 10 класу 

закладів загальної 

середньої освіти  

 

Шаламов Р. В.;  

Носов Г.А.;  

Каліберда М. С.;  

Коміссаров А. В.  

(2018) 

українська 12 

 

12 «Географія (рівень 

стандарту)» підручник 

для 10 класу закладів 

загальної середньої 

освіти  

 

Довгань Г. Д.;  

Стадник О. Г.  

(2018) 

українська 12 

 

13 «Фізика (рівень 

стандарту, за 

навчальною програмою 

авторського колективу 

під керівництвом 

Локтєва В.М.)» 

підручник для 10 класу 

закладів загальної 

середньої освіти  

 

Бар’яхтар В. Г.;  

Довгий С. О.;  

Божинова Ф. Я.; 

Кірюхіна О. О. 

(2018) 

українська 12 

 

14 «Хімія (рівень 

стандарту)» підручник 

для 10 класу закладів 

загальної середньої 

освіти  

 

Ярошенко О.Г.  

(2018) 

 

українська 12 

 

15 «Захист Вітчизни 

(рівень стандарту)» 

підручник для 10 класу 

закладів загальної 

середньої освіти 

  

Герасимів І. М.;  

Пашко К.О.;  

Фука М. М.;  

Щирба Ю. П.  

(2018) 

українська 12 

 

16 «Технології (рівень 

стандарту)» підручник 

для 10 (11) класу 

закладів загальної 

середньої освіти 

  

Туташинський В. І.;  

Кірютченкова І. В.  

(2018) 

українська 12 
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Голова педагогічної ради                           О.М.Мележик 

Секретар                                                        В.С.Явор 

 

 

 

 


