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Порядок денний

1. Про вибiр пiдручникiв для учнiв 5-х на 2018-2019 навчальний piK.
2. ПрО'вибiр пiдручникiв для учнiв 10-х на 2018-2019 навчальний piK.

СЛУХАЛИ:

Кулiш Наталiю Микола!вну, директора школи, яка ознайомила колектив з
Листом МОН Укра!ни вiд 11.04.2018 року N~ 1/9-22 «Про забезпечення
виконання наказу MiHicTepcTBaосвiти i науки УкраlНИ 21 лютого 2018 року
N~176» щодо вибору та замовлення пiдручникiв на 5-Ti та 10··Tiклаеи 2018-
2019 навчального року.

ВИСТУПИЛИ:

1. астапчук Любов Миколаlвна, заступник директора з навчально- ВИХОВНОl
роботи, яка розповiла про механiзм вибору та замовлення пiдручникiв для 5,
10 класiв на 2018-2019 навчальний piK.

2. Олiйник В.М., керiвник методичного об'еднання вчителiв украlНСЬКОlмови i
лiтератури, зарубiжно! лiтературn рекомендувала обрати пiдручники таких
aBTopiB:«Украlнська мова (рiвень стандарту)>>пiдручник для 10 класiв шкiл
загалЬНОlсереДНЬОlосвiти - автор Голуб Н.Б.; «Украlнська лiтература (рiвень
стандарту)>>пiдручник для 10 класiв шкiл загалЬНОlсередньоI освiти - автор
Фасоля А.М.; «3арубiжна лiтература (рiвень стандарту)>> пiдручник для 10
класiв шкiл загалЬНОlсереДНЬОlосвiти - автор - Ковбасенко 10.1.; «Вступ до
iCTOpilУкраlНИ» пiдручник для 5 класiв шкiл загалЬНОl сереДНЬОlосвiти -
автор Щупак I.Я.; «Всесвiтня iсторiя (рiвень стандарту)>> пiдручник для 10
класiв шкiл загалЬНОl сереДНЬОl освiти - автор ЛадичеНI~:q"Т.В.; «Icторiя
УкраlНИ (рiвень стандарту)>> пiдручник для 1О класiВ"'Х~IllкiлзагалЬНОl
сереДНЬОl освiти - автор Гiсем О.В.; «Громадянська OCBtf.a(iнтегрований
курс, рiвень стандарту)>> пiдручник для 1О класiв шкiл загаЛЬНОlсереДНЬОl
освiти - автор Бакка Т.В.

З. Кириченко Т.Г, керiвник методичного об'еднання вчителiв природничого
циклу запропонувала обрати пiдручники таких aBTopiB: «Хiмiя (рiвень



стандарту)>>пiдручник для 10 класiв шкiл загалЬНОlсереДНЬОlосвiти - автор
Попель П.П.; «Географiя (piBeHb стандарту)>>пiдручник для 10 класiв шкiл
загалЬНОl сереДНЬОlосвiти - автор Бойко В.М.; «Бiологiя i екологiя (piBeHb
стандарту)>>пiдручник для 10 класiв шкiл загалЬНОlсереДНЬОlосвiти - автор
Андерсон О.А.

4. Проуторова К.М., керiвник методичного об'еднання вчителiв англiЙСЬКОl
мови, рекомендувала пiдручник «Англiйська мова (10-й piK навчання, piBeHb
стандарту)>>пiдручник для 10 класiв шкiл загалЬНОlсередньоУ освiти - автор
Карп'юк О.Д.

5. Бiлокопитова Л.Л., керiвник методичного об'еднання вчителiв фiзико-
математичного циклу, яка презентувала пiдручник «Iнформатика» для 5
класiв шкiл загалЬНОl сереДНЬОlосвiти - автор Ривкiнд Й.Я.; «Iнформатика
(piBeHbстандарту)>>пiдручник для 1О класiв шкiл загалЬНОlсереДНЬОlосвiти -
автор Ривкiнд Й.Я.; «Математика (алгебра i початки аналiзу та геометрiя,
piBeHbстандарту)>>пiдручник для 10 класiв шкiл загалЬНОlсереДНЬОlосвiти-
автор IcTep О.С.; «Фiзика (piBeHb стандарту, за навчальною програмою
авторського колективу пiд керiвництвом Ляшенка 0.1.)>>пiдручник для 10
класiв шкiл загалЬНОlсереДНЬОlосвiти - автор Головко М.В.

6. Цимбалiй Н.С., керiвник методичного об'еднання вчителiв прикладних
дисциплiн та фiзичного виховання, рекомендувала пiдручник «Технологil
(piBeHbстандарту)>>пiдручник для 1О (11) класiв закладiв загаЛЬНОlсереДНЬОl
освiти - автор Туташинський В.1.; «Мистецтво (piBeHbстандарту, профiльний
piBeHb)>>пiдручник для 1О( 11) класу закладiв загалЬНОl сереДНЬОlосвiти -
автор Масол Л.М.; «Захист Вiтчизни (piBeHb стандарту)>> пiдручник для 10
класiв шкiл загалЬНОlсереДНЬОlосвiти - автор Герасимiв 1.M.

УХВАЛИЛИ:

1.Обрати наступнi пiдручники для 5 класу на 2018-2019 навчальний piK:
1. Icторiя УкраlНИ- автор IЦyпак I.Я.
2. 1нформатика - автор Ривкiнд Й.Я.

Голосували: «за» - 40
«проти» - О
«утрималися» -о

П. Обрати наступнi пiдручники для 10 класу на 2018-2019 :Навчальний piK:

1. Англiйська мова (10-й piKнавчання, piBeHbстандартуу"-- автор
Карп'юк О.Д.

2. Зарубiжна лiтература (piBeHbстандарту) - автор Ковбасенко Ю.1.
3. YкpalHCbKaмова (piBeHbстандарту) - автор Голуб Н.Б.



4. Украiнська лiтература (рiвень стандарту}-автор Фасоля А.М.
5. Хiмiя (рiвень стандарту) - автор Попель П.П.
6. Географiя (рiвень стандарту) - автор Бойко В.М.
7. Всесвiтня iсторiя (рiвень стандарту) - автор Ладиченко Т.В.
8. Iсторiя Украiни (рiвень стандарту) - автор riceM g.B.
9. Iнформатика (рiвень стандарту) - автор Ривкiнд И.Я.
10.Фiзика (рiвень стандарту) - автор Головко М.В.
11.Бiологiя i екологiя (рiвень стандарту) - автор Андерсон О.А.
12.Математика (алгебра i початки аналiзу та геометрiя, рiвень

стандарту) - автор !стер О.С.
13.Технологii (рiвень стандарту) - автор Туташинський B.I.
14.Громадянська oCBiTa(рiвень стандарту) - автор Бакка Т"В.
15.Мистецтво (рiвень стандарту) - автор Масол Л.М.
16.Захист Вiтчизни (рiвень стандарту) - автор Герасимiв I.M.

Голосували: «за» - 40
«проти» - О
«утрималися» - О

Голова педагогiч

Секретар

"

Н.М.Кулiш

А.М.Петрюк

'fф".



Аркуш ознайомлення з протоколом N~6 вiд 20.04.2018 р.
«Про вибiр пiдручникiв для учнiв 5-х та 10-х класiв на 2018-2019 навчальний
РlЮ>.
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