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Порядок денний 

1. Про вибір та замовлення підручників для учнів 10 класу та педагогічних викладачів 
(інформує Савочка Л. І.) 
1. СЛУХАЛИ:  

 Савочку Л. І., заступника директора з НМР, яка ознайомила викладачів 
ноосвітньої підготовки з інструктивно-методичними рекомендаціями щодо вибору 
замовлення підручників для учнів 10 класу та педагогічних викладачів, звернула 
, що до 27 квітня 2018 потрібно обрати підручники за якими будуть навчатись учні І 
у з 1 вересня 2018 року. На сайті Міністерства освіти і науки України викладачі 
детально ознайомитись з інформацією розглянувши фрагменти підручників для 
10 класів'та визначитись, які з них кращі. 

ВИСТУПИЛИ: 
Коритник Є.П., викладач української мови та літератури, звернула увагу присутніх 

виборі та кількості таких підручників для 10 класу: «Українська мова (рівень 
стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти авт.: Глазова О.П.- 
прим.; для педагогічних працівників - 2 прим, авт.: Авраменко О.М..- 150 прим.; для 
згінних працівників - 2 прим. «Українська література (рівень стандарту)» підручник 
10 класу закладів загальної середньої освіти авт.: Борзенко О.І., Лобусова О.В.- 150 
.; для педагогічних працівників - 2 прим, авт.: Авраменко О.М., Пахаренко В.І.- 120 
для педагогічних працівників - 2 прим. Викладач відмітила, що у даних 
учинках є великий обсяг тренувальних вправ, різноманітність творчих завдань, є 
зафи для узагальнення і тестові матеріали після вивченого розділу, таблиці з 
тури мовлення цікава інформація з історії розвитку мови. 

Також Коритник Є.П., довела до відома, що для вивчення зарубіжної літератури у 
класі потрібно звернути увагу на аналізі змістової та текстової наповненості 
шків, зокрема: «Зарубіжна література (рівень стандарту)» підручник для 10 класу 
ів загальної середньої освіти авт.: Паращич В.В., Фефілова Г.Є., Коновалова М.В. - 
прим.; для педагогічних працівників - 2 прим, авт.: Кадоб'янська Н.М., Удовиченко 
- 150 прим.; для педагогічних працівників - 2 прим., саме ці підручники мають 
палітру творчих завдань, що спрямовані на творчий потенціал учнів. 

ВИСТУПИЛИ: 
Литвиненко Т.І. викладач іноземної мови, яка зазначила, що у 10 класі 

найдоцільніше використовувати підручник для вивчення іноземної мови такі як: 
Англійська мова (10-й рік навчання, рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів 
загальної середньої освіти авт.: Карпюк О.Д. – 270 прим.; для педагогічних працівників – 
4 прим. 

ВИСТУПИЛИ: 
Білозуб С.І., викладач історії, правознавства та економіки, запропонувала вибрати «Історія 
України» (рівень стандарту) підручник для 10 класу закладів середньої освіти авт.: Гісем 
О.В., Мартинюк О.О. – 120 прим.; для педагогічних працівників – 2 прим. авт.:  Пометун 
О.І., Гупан Н.М. – 150 прим.; для педагогічних працівників – 2 прим. «Всесвітня історія» 
(рівень стандарту) підручник для10 класу закладів загальної середньої освіти авт.: 



Ладиченко Т.В. – 150 прим.; для педагогічних працівників -2 прим. авт.: Полянський П.Б.-
120 прим.; для педагогічних працівників – 2 прим. «Історія: Україна і світ (інтегрований 
курс, рівень стандарту)» підручник для 10класу закладів загальної середньої освіти авт.: 
Гісем О.В. – 150 прим; для педагогічних працівників – 2 прим. « Г ромадянська освіта 
(інтегрований курс, рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої 
освіти авт.: Гісем О.О., Мартинюк О.О. – 150 прим.; для педагогічних працівників – 2 прим. 
  Також Білозуб С.І. висловлювала свої думки відносно підручників з предметів 
географія та технології: «Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів 
загальної середньої освіти авт..: Коберник С.Г., Коваленко Р.Р.-180 прим.; для педагогічних 
працівників – 2 прим., та авт.: Пестушко В.Ю. Уварова Г.Ш., Довгань А.І. – 90 прим.; для 
педагогічних працівників – 2 прим. «Технології (рівень стандарту )» підручник для10(11) 
класу закладів загальної середньої освіти авт.: Біленко .В., Пелагейченко М.Л.-270  прим.; 
для педагогічних працівників – 4 прим., відзначила що ці підручники відповідають 
навчальній програмі, простежуються послідовність викладу тем, доступність матеріалу. 
ВИСТУПИЛИ: 
Соболєва І.Ф., викладач алгебри, геометрії та фізики провівши аналіз змісту, насиченої 
інформації, кількості завдань до тем запропонувала: «Математика (алгебра початки аналізу  
та геометрія, рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньо освіти 
авт.: Нелін Є.П. – 270 прим.; для педагогічних працівників – прим. авт.: Задорожний2 К.М., 
Утєвська О.М.- 270 прим; для педагогічних працівників прим. 
  «Фізика і астрономія» (профільний рівень, за навальною 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`яхтара В.Г., Довгого С.О. – 270 прим; для педагогічних працівників прим. 
Викладач відмітила допустимість навчального матеріалу, достатню кількість робочих 
завдань різного рівня складності. 
  Також Соболєва І.Ф., «Інформатика (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу 
закладів загальної середньої освіти авт.: Руденко В.Д., Речич Н.В., Потієнко В.О. – 270 
прим.; для педагогічних працівників – 4 прим. 
ВИСТУПИЛИ: 
Самсоненко А.А., викладач фізичної культури зазначила що з предмету «Захист Вітчизни 
(рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти краще 
обрати підручник авт.: Хараху С.О., Павлов В.Б., Дзюба І.І., Саганчі Є.Д. – 160 прим.; для 
педагогічних працівників – 2 прим. «Захист Вітчизни (рівень стандарту)», "Основи 
медичних знань")» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти 
авт.: Лелека В.М., Бахтін А.М., Винограденко Е.В.-120 прим.; для педагогічних 
працівників - 2 прим. 
УХВАЛИЛИ: 

1. Замовити підручники для 10 класу на 2018-2019 навчальний рік за такими авторами: 

• Українська мова авт.: Глазова О.П.-122 прим.; та авт.: Авраменко О.М..- 152 прим.; 

• Українська література авт.: Борзенко О.І., Лобусова О.В.- 152 прим.; авт.: 

Авраменко О.М., Пахаренко В.І.-122 прим.; 

• Зарубіжна література авт.: Паращич В.В., Фефілова Г.Є., Коновалова М.В. - 122 

прим.; авт.: Кадоб'янська Н.М., Удовиченко Л.М. 152 прим.; 

• Англійська мова авт.: Карпюк О.Д.- 274 прим. 
• Історія України авт.: Гісем О.В., Мартинюк О.О. - 122 прим.; авт.: Пометун О.І., 
Гупан Н.М.- 152 прим.; 
• «Всесвітня історія авт.: Ладиченко Т.В. - 152 прим.; авт.: Полянський П.Б.- 122 
прим.; 
• Історія: Україна і світ (інтегрований курс, рівень стандарту) авт.: Гісем О.В.- 152 
прим.; 
• Громадянська освіта (інтегрований курс) авт.: Гісем О.О., Мартинюк О.О. - 152 
прим.;. 
• Географія авт.: Коберник С.Г., Коваленко Р.Р.-182 прим.; авт.: Пестушко В.Ю., 



Уварова Г.Ш., Довгань А.І.-92 прим.; 
• Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) авт.: Нелін Є.П.- 274 прим.; 
авт.: Задорожний К.М., Утєвська О.М.- 274 прим.; 
• «Фізика і астрономія авт.: Бар'яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Кірюхіна 
О.О. за редакцією Бар'яхтара В.Г., Довгого С.О.- 274 прим.; 
• Захист Вітчизни авт.: Хараху С.О., Павлов В.Б., Дзюба І.І., Саганчі Є.Д.-162 прим.; 
• Захист Вітчизни ("Основи медичних знань") авт.: Лелека В.М., Бахтін А.М., 
Винограденко Е.В.-122 прим.; 
• Інформатика авт.: Руденко В.Д., Речич Н.В., Потієнко В.О.-274 прим.; 
• Технології авт.: Біленко О.В., Пелагейченко М.Л.- 274 прим. 
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