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Протокол №5                                                                                                                                  

засідання педагогічної ради Капулівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів                

від 27 квітня 2018 року 

Черга денна: 

1. Про вибір і замовлення підручників для 5 і 10 класів на 2018-2019 навчальний рік. 

СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію директора школи Болюк В.О., яка ознайомила членів педагогічної ради 

з інструктивно-методичними рекомендаціями щодо вибору та замовлення 

підручників для 5 і 10 класів закладів загальної середньої освіти. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Гаркуша О.С., вчитель історії, який оголосив вибір електронної версії оригінал-

макета підручника для 5 класу закладів загальної середньої освіти, поданого на 

конкурсний відбір підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої 

освіти, а саме: 

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

авт..: Щупак І.Я., Піскарьова І.О., Бурлакова О.В. 

2. Горобей В.В., вчитель інформатики, який оголосив вибір електронної версії 

оригінал-макета підручника для 5 класу закладів загальної середньої освіти, 

поданого на конкурсний відбір підручників для 5 та 10 класів закладів загальної 

середньої освіти, а саме: 

- «Інформатика» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти авт..: 

Морзе Н.В., Вембер В.П., Барна О.В., Кузьмінська О.Г.  

3. Болюк В.О., вчитель української мови та літератури,  яка оголосила вибір 

електронної версії оригінал-макета підручника для 10 класу закладів загальної 

середньої освіти, поданого на конкурсний відбір підручників для 5 та 10 класів 

закладів загальної середньої освіти, а саме: 

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

загальної середньої освіти авт..: Ворон А.А., Солопенко В.А.  

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

загальної середньої освіти авт..: Борзенко О.І., Лобусова О.В.  
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4. Гайдамащук Т.М., вчитель зарубіжної літератури, яка оголосила вибір електронної 

версії оригінал-макета підручника для 10 класу закладів загальної середньої освіти, 

поданого на конкурсний відбір підручників для 5 та 10 класів закладів загальної 

середньої освіти, а саме: 

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

загальної середньої освіти авт..: Ніколенко О.М., Орлова О.В.,  Ковальова Л.Л..  

5. Гаркуша О.С., вчитель історії, який оголосив вибір електронних версій оригінал-

макетів підручників для 10 класу закладів загальної середньої освіти, поданих на 

конкурсний відбір підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої 

освіти, а саме: 

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

середньої освіти авт..: Власов В.С., Кульчицький С.В. 

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

загальної середньої освіти авт..: Щупак І.Я. 

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

класу закладів загальної середньої освіти авт..: Бакка Т.В., Марголіна Л.В., 

Мелещенко Т.В.. 

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

середньої освіти авт..: Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш., Довгань А.І. 

6. Гаркуша С.В., вчитель англійської мови, яка оголосила вибір електронної версії 

оригінал-макета підручника для 10 класу закладів загальної середньої освіти, 

поданого на конкурсний відбір підручників для 5 та 10 класів закладів загальної 

середньої освіти, а саме: 

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

класу закладів загальної середньої освіти авт..: Карпюк О.Д. 

7. Кацило Н.М., вчитель трудового навчання, яка оголосила вибір електронних версій 

оригінал-макетів підручників для 10 класу закладів загальної середньої освіти, 

поданих на конкурсний відбір підручників для 5 та 10 класів закладів загальної 

середньої освіти, а саме: 

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

закладів загальної середньої освіти авт..: Масол Л.М. 

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

середньої освіти авт..: Ходзицька І.Ю., Боринець Н.І., Гащак В.М., Горобець 

О.В., Даниліна Е.М., Крімер В.В., Лапінський В.В., Малєєва І.В., Медвідь О.Ю., 

Павич Н.М., Палій Ю.В., Пархоменко О.М., Пасічна Т.С., Приходько Ю.М., Рак 

Л.М. 

8. Миросенко Л.А., вчитель математики, яка оголосила вибір електронної версії 

оригінал-макета підручника для 10 класу закладів загальної середньої освіти, 

поданого на конкурсний відбір підручників для 5 та 10 класів закладів загальної 

середньої освіти, а саме: 

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

підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти авт..: Істер О.С. 

9. Горобей В.В., вчитель фізичного виховання, який оголосив вибір електронних 

версій оригінал-макетів підручників для 10 класу закладів загальної середньої 

освіти, поданих на конкурсний відбір підручників для 5 та 10 класів закладів 

загальної середньої освіти, а саме: 



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

середньої освіти авт..: Герасимів 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 авт..: Гудима А.А., Пашко К.О., 

Герасимів І.М., Фука М.М. 

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

загальної середньої освіти авт..: Морзе Н.В.,  Барна О.В. 

10. Овдієнко Л.І., вчитель біології, яка оголосила вибір електронної версії оригінал-

макета підручника для 10 класу закладів загальної середньої освіти, поданого на 

конкурсний відбір підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої 

освіти, а саме: 

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

загальної середньої освіти авт..: Остапченко Л.І., Балан П.Г., Компанієць Т.А., 

Рушковський С.Р. 

11. Копаниця О.І., вчитель хімії, яка оголосила вибір електронних версій оригінал-

макетів підручників для 10 класу закладів загальної середньої освіти, поданих на 

конкурсний відбір підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої 

освіти, а саме: 

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

освіти авт..: Ярошенко О.Г. 

- «Фізика (рівень стандарту, за навчальною 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’яхтар В.Г., Довгого С.О.. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Замовити підручники для 5 класу на 2018-2019 навчальний рік у кількості 23 

примірники, з яких 22 – для учнів, 1 – для вчителя. 

2. Замовити підручники для 10 класу на 2018-2019 навчальний рік у кількості 9 

примірники, з яких 8 – для учнів, 1 – для вчителя. 

 

Голова педради__________________Болюк В.О. 

Секретар_______________Гайдамащук Т.М. 

 

 


