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Порядок денний: 

1. Про вибір проектів підручників для 5, 10-х класів закладу. 
 

СЛУХАЛИ: 
 

1. Директора обласного комплексу Короткова А.Є., який ознайомив 

педагогічний колектив з інструктивно-методичними матеріалами для 

здійснення вибору закладами загальної середньої освіти на 2018-2019 н.р. 

проектів підручників за електронними версіями їх оригінал-макетів.  

Коротков А.Є. надав інформацію про мету обрання електронних версій 

фрагментів оригінал-макетів підручників та завдання для педагогічного 

колективу облкомплексу обрати з переліку можливих підручників 

оптимальні для навчання учнів 5, 10-х класів  за новими навчальними 

програмами. 

2. Заступника директора з навчально-виховної роботи Якимчука О.Н., 

який поінформував членів педагогічної ради про те, як з 17 по 25 квітня 2018 

року  вчителі-предметники обирали на відповідних методичних об’єднаннях 

варіанти підручників для 5-го класу (два підручники) та для 10-х класів 

(підручники з усіх предметів двох рівнів:  стандарту або профільного).  

Також Якимчук О.Н. наголосив на тому, що ці підручники будуть 

друкуватися до нового 2018-2019 навчального року за кошти державного 

бюджету. 

 
 

УХВАЛИЛИ: 
 

Затвердити  такий перелік підручників для 5, 10-х класів: 

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

середньої освіти авт.: Власов В. С. - 38 прим. 

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

освіти авт.: Ривкінд Й. Я., Лисенко Т. І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В. - 38 

прим. 

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

закладів загальної середньої освіти авт.: Авраменко О. М. - 175 прим. 



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

закладів загальної середньої освіти авт.: Ворон А. А., Солопенко В. А - 35 

прим. 

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

закладів загальної середньої освіти авт.: Авраменко О. М., Пахаренко В. І. - 

175 прим. 

6. «Українська література (профільний рівень)» підручник для 10 

класу закладів загальної середньої освіти авт.: Пахаренко В. І. - 35 прим. 

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

закладів загальної середньої освіти авт.: Ісаєва О.О., Клименко Ж.В., 

Мельник А.О. - 210 прим. 

8. «Історія України (рівень стандарту)» підручник для 10 класу 

закладів загальної середньої освіти авт.: Власов В. С., Кульчицький С. В. - 

105 прим. 

9. «Історія України (профільний рівень)» підручник для 10 класу 

закладів загальної середньої освіти авт.: Власов В. С., Кульчицький С. В. - 

105 прим. 

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

закладів загальної середньої освіти авт.: Гісем О. В., Мартинюк О. О. - 105 

прим. 

11. «Всесвітня історія (профільний рівень)» підручник для 10 класу 

закладів загальної середньої освіти авт.: Гісем О. В., Мартинюк О. О. - 105 

прим. 

12. «Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стандарту)» 

підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти авт.: Бакка Т. В., 

Марголіна Л. В., Мелещенко Т. В. - 210 прим. 

13. «Англійська мова (10-й рік навчання, профільний рівень)» 

підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти авт.: Морська Л. І. 

- 210 прим. 

14. «Німецька мова (6-й рік навчання, рівень стандарту)» підручник для 

10 класу закладів загальної середньої освіти авт.: Сотникова С. І., Гоголєва Г. 

В. - 35 прим. 

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

10 (11) класу закладів загальної середньої освіти авт.: Масол Л. М. - 210 

прим. 

16. «Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень 

стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти авт.: 

Істер О. С. - 105 прим. 

17. «Алгебра і початки аналізу (профільний рівень)» підручник для 10 

класу закладів загальної середньої освіти авт.: Істер О. С., Єргіна О. В. - 70 

прим. авт.: Мерзляк А. Г., Номіровський Д. А., Полонський В. Б., Якір М. С. - 

35 прим. 

18. «Геометрія (профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів 

загальної середньої освіти авт.: Істер О. С., Єргіна О. В. - 70 прим. авт.: 

Мерзляк А. Г., Номіровський Д. А., Полонський В. Б., Якір М. С. - 35 прим. 



19. «Інформатика (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу 

закладів загальної середньої освіти авт.: Руденко В. Д., Потієнко В. О., Речич 

Н. В. - 140 прим. авт.: Морзе Н. В., Барна О. В. - 70 прим. 

20. «Біологія і екологія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу 

закладів загальної середньої освіти авт.: Андерсон О.А., Вихренко М.А. 

Чернінський А.О. - 210 прим. 

21. «Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів 

загальної середньої освіти авт.: Бойко В. М., Брайчевський Ю. С., Яценко Б. 

П. - 210 прим. 

22. «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., - 140 прим. 

23. «Фізика (профільний рівень, за навчальною програмою авторського 

колективу під керівництвом Локтєва В.М.)» підручник для 10 класу закладів 

загальної середньої освіти авт.: Гельфгат І. М. - 70 прим. 

24. «Хімія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів 

загальної середньої освіти авт.: Попель П. П., Крикля Л. С. - 70 прим. авт.: 

Ярошенко О. Г. - 140 прим. 

25. «Захист Вітчизни (рівень стандарту)» підручник для 10 класу 

закладів загальної середньої освіти авт.: Гарасимів І. М., Пашко К. О., Фука 

М. М., Щирба Ю. П. - 90 прим. 

26. «Захист Вітчизни (рівень стандар-ту, «Основи медичних знань»)» 

підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти авт.: Гудима А. 

А., Пашко К. О., Гарасимів І. М., Фука М. М. - 120 прим. 

27. «Технології (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу 

закладів загальної середньої освіти авт.: Біленко О. В., Пелагейченко М. Л. - 

70 прим. 

 
 

Директор облкомплексу                                                                 А.Є. Коротков 

 

Секретар                                                                                           В.О. Шепель 

 

 


