
 
ШКОЛА  І-ІІІ СТУПЕНІВ № 259 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ 

МІСТА КИЄВА 

 Київ, 02225, пр. Маяковського, 21-г, т/ф. (044) 515-73-47, e-mail: sh259@ukr.net 

 

ВИТЯГ   

з протоколу засідання педагогічної ради   

школи І-ІІІ ступенів  № 259    

 

№ 5 від 24 квітня  2018 року 

Присутні : із загального числа  39 осіб, присутні  36 педагогічних працівників. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ : 

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

СЛУХАЛИ : заступника директора з навчальної  роботи  Філончик І.В., яка  

доповіла, що на виконання наказу Міністерства освіти і науки України №176 

від 21.02.2018 року «Про проведення конкурсного відбору проектів 

підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти», керуючись 

Положенням про конкурсний відбір проектів підручників для 5-9 та 10-11 

класів закладів загальної середньої освіти з 17 по 24 квітня  2018 року 

педагогічні працівники закладу, які будуть працювати в 10 та 5-х класах в 

наступному 2018-2019 навчальному році, ознайомились на веб – сайті 

Інституту модернізації змісту освіти з електронними версіями фрагментів 

оригінал-макетів підручників для 5 та 10 класу та здійснили безпосередній 

вибір проектів підручників. 

ВИСТУПИЛИ :  педагогічні працівники школи: Грищенко О.О.(українська 

мова та література), Хоменко В.Ф. (зарубіжна література), Філончик І.В. 

(англійська мова), Філончик А.В.(математика, технології, інформатика), 

Неговєлова С.С. (географія), Енес Т.А. (історія, громадянська освіта, 

мистецтво), Лисюк Л.П. (біологія, екологія, «Захист Вітчизни»), Шевченко 

М.Г. (фізика, астрономія), Мельник Ю.І.(хімія), Скляренко В.П. («Захист 

Вітчизни»), які зазначили, що ознайомлені з Положенням про конкурсний 

відбір проектів підручників для 5-9 та 10-11 класів закладів загальної середньої 

освіти.  Педагогічні працівники повідомили, що «треті особи» не впливали на 

їх волевиявлення щодо вибору підручників. 

УХВАЛИЛИ :   

1. Керуючись Положенням про конкурсний відбір проектів підручників для 5-9 

та 10-11 класів закладів загальної середньої освіти, враховуючи волевиявлення 

педагогічних працівників закладу замовити підручники для 5 класу: 

№ 

п/п 

Предмет  Назва підручника  Автор Замовлено 

1 Історія  «Вступ до історії» 

підручник для 5 класу 

закладів загальної середньої 

освіти 

Власов В.С. 63 

2 Інформатика  «Інформатика» підручник 

для 5 класу закладів 

загальної середньої освіти 

Ривкінд Й.Я. 63 



 

2. Замовити підручники для 10 класу: 

№ 

п/п 

Предмет  Назва підручника  Автор Замовлено  

1 Українська мова «Українська мова 

(профільний рівень)» 

підручник для 10 класу 

закладів загальної середньої 

освіти 

Караман С.О., 

Горошкіна 

О.М. 

31 

2 Українська 

література  

«Українська 

література(профільний 

рівень)» підручник для 10 

класу закладів загальної 

середньої освіти 

Слоновська 

О.В., Мафтин 

Н.В. 

31 

3 Зарубіжна 

література 

«Зарубіжна література  

(рівень стандарту)» 

підручник для 10 класу 

закладів загальної середньої 

освіти 

Ковбасенко 

Ю.І. 

31 

4 Англійська мова «Англійська мова (10-й рік 

навчання, рівень стандарту) 

підручник для 10 класу 

закладів загальної середньої 

освіти 

Карпюк О.Д. 31 

5 Історія України  «Історія України (рівень 

стандарту)» підручник для 

10 класу закладів загальної 

середньої освіти 

Власов В.С. 31 

6  Всесвітня історія  «Всесвітня історія (рівень 

стандарту) підручник для 

10 класу закладів загальної 

середньої освіти 

Ладиченко Т.В. 31 

7 Громадянська 

освіта  

«Громадянська освіта 

(інтегрований курс, рівень 

стандарту) підручник для 

10 класу закладів загальної 

середньої освіти 

Вербицька 

П.В., 

Волошенюк 

О.В. 

31 

8 Мистецтво «Мистецтво (рівень 

стандарту, профільний 

рівень) підручник для 10 

класу закладів загальної 

середньої освіти 

Масол Л.М. 31 

9 Математика  «Алгебра і початки аналізу» 

(профільний рівень) 

підручник для 10 класу 

закладів загальної середньої 

освіти 

Мерзляк А.Г., 

Полонський 

В.Б. 

31 

«Геометрія (профільний 

рівень) підручник для 10 

Мерзляк А.Г., 

Полонський 

31 



класу закладів загальної 

середньої освіти 

В.Б. 

10 Інформатика  «Інформатика (рівень 

стандарту» підручник для 

10(11) класу закладів 

загальної середньої освіти 

Ривкінд Й.Я. 31 

11 Біологія і 

екологія 

«Біологія і екологія (рівень 

стандарту) підручник для 

10 класу закладів загальної 

середньої освіти 

Андерсон О.А. 31 

12 Фізика і 

астрономія  

«Фізика (рівень стандарту), 

за навчальною програмою 

авторського колективу під 

керівництвом Ляшенка 

О.І.» підручник для 10 

класу закладів загальної 

середньої освіти 

Засєкіна Т.М. 

Засєкін Д.О. 

31 

13 Хімія  «Хімія (рівень стандарту) 

підручник для 10 класу 

закладів загальної середньої 

освіти 

Ярошенко О.Г. 31 

14 Захист Вітчизни  «Захист Вітчизни (рівень 

стандарту) підручник для 

10 класу закладів загальної 

середньої освіти 

Герасимів І.М, 

Пашко К.О. 

15 

«Захист Вітчизни (рівень 

стандарту «Основи 

медичних знань» підручник  

для 10 класу закладів 

загальної середньої освіти 

Гудима А.А., 

Пашко К.О. 

16 

15 Технології  «Технології (рівень 

стандарту) » підручник для 

10(11) класу закладів 

загальної середньої освіти 

Ходзицька І.Ю, 

Боринець Н.І. 

31 

               

 

                Голосували „за” – одноголосно (36 педагогічних працівників). 

 

 

      Голова  педагогічної ради                             Юрко О.В. 

     

     Секретар педради                                       Щувайло М.В.  
 

 


