
ПРОТОКОЛ №5 

засідання педагогічної  ради Теплодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 

м. Теплодар 

 від 25.04.2018 року 

Усього членів педради: 72. 

Присутні: 68 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Формування навчального плану для 10 класів на 2018-2019 н.р. 

2. Затвердження вибору підручників для 5 та 10 класів 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Директора школи Грещук Л.С., яка повідомила що у 2018-2019 н.р. 

впроваджується нова навчальна програма для учнів 10 кл. У зв’язку з   

цим обираються профільні предмети та замовляються нові підручники 

українською мовою. Враховуючи  матеріально-технічну базу школи і 

кадровий потенціал, результати дослідження психологом готовності 

учнів 9-х класів до профільного навчання, бажання учнів та їх батьків, 

якісної підготовки учнів до майбутнього ЗНО, необхідність 

використання інформаційних технологій сучасного середовища, 

визначено профільні предмети: 

 на 2018-2019 н.р.: 

- Українська мова в 10 –А кл. з додатковими годинами англійської 

мови та історії України; 

- Інформатика в 10-Б кл. з додатковими годинами  математики, 

фізики, української мови. 

на 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 н.р.: 

- Українська мова в 10 –А кл. з додатковими годинами англійської 

мови та історії України; 

- Інформатика в 10-Б кл. з додатковими годинами  математики, 

фізики, української мови. 

- Історія України в 10-В кл. (у зв’язку збільшенням кількості учнів на 

паралелях 5-8 кл.) 

2. Зав.  бібліотекою Балюру О.І., щодо затвердження безпосереднього 

вибору проектів   підручників для 5, 10 класів на 2018-2019 н.р. 



відповідно наказу МОН України від 20.04.2018 №408 «Про 

затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої 

освіти III ступеня» та листа МОН України  від 11.04.2018 №1/9-222 

“Про забезпечення виконання наказу Міністерства освіти і науки 

України 21 лютого 2018 року № 176”,  який повідомив про здійснення 

безпосереднього вибору проектів   підручників учителями школи на 

підставі нової навчальної програми, що найбільш якісно відображають 

зміст та вимоги навчальної  програми та допомагають легше засвоїти 

навчальний матеріал.  

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити обрані профільні предмети на 2018-2019 н.р. «Українська 

мова» в 10 –А кл. з додатковими годинами англійської мови та історії 

України; «Інформатика» в 10-Б кл. з додатковими годинами  

математики, фізики, української мови. На 2019-2023 рр. «Українська 

мова» в 10 –А кл. з додатковими годинами англійської мови та історії 

України; «Інформатика» в 10-Б кл. з додатковими годинами  

математики, фізики, української мови, «Історія України» в 10-В кл. 

2. Затвердити безпосередній вибір  проектів   підручників для 5, 10 класів 

на 2018-2019 н.р.: 



Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників 

для 5-го класу закладів загальної середньої  світи, поданих на 

конкурсний відбір проектів 

1. «Українська мова» підручник для 5 класу закладів загальної середньої 

освіти з навчанням російською мовою 

авт.: Заболотний О.В., Заболотний В.В. 76 прим. 

 

2. «Вступ до історії» підручник для 5 класу закладів загальної середньої 

авт.: Щупак І.Я.,  Піскарьова і.О., Бурлака О.В.  – 147 прим. 

 

3. «Інформатика» підручник для 5 класу закладів загальної середньої 

авт.: Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В. – 147 

прим. 

Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 

10-го класу закладів загальної середньої  освіти 

 

1. «Українська мова» (рівень стандарту) підручник для 10 класу закладів 

загальної середньої освіти 

Авт.: Глазова О.П. – 55 прим. 

2. «Українська мова» (профільний рівень) підручник для 10 класу 

закладів загальної середньої освіти 

Авт.: Караман С.О.,  Горошкіно О.М., Караман О.В.,  Попова Л.О., - 30 прим. 

3. «Українська література» (рівень стандарту) підручник для 10 класу 

закладів загальної середньої освіти 

Авт.: Борзенко О.І., Лобусова О.В., - 85 прим. 

4. «Зарубіжна література» (рівень стандарту) підручник для 10 класу 

закладів загальної середньої освіти 

Авт.:  Ісаєва О.О., Клименко Ж.В., Мельник А.О. – 85  прим. 

5. «Історія України» підручник для 10 класу закладів загальної середньої 

освіти 

Авт.: Гісем О.В., Мартинюк О.О. -  60  прим. 

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

загальної середньої освіти 

Авт.: Щупак І.Я. – 85 прим. 

7. «Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стандарту) підручник 

для 10 класу закладів загальної середньої освіти  

Авт.: Бакка Т.В., Марголина Л.В., Мелещенко Т.В. – 85 прим. 

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

10 класу закладів загальної середньої освіти 

Авт.: Карпюк О.Д. – 85 прим. 

9. «Мистецтво (рівень стандарту, профільний рівень)»  підручник для 

10(11) класів  закладів загальної середньої освіти 

Авт.: Гайдамака О.В. – 85 прим. 

10. «Математика (алгебра і початок аналізу та геометрія, рівень 

стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти 

Авт.:  Нелін Є.П. -  85 прим. 



 


