
ВЕЛИКООБУХIВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВIТНЯ ШКОЛА I_III СТУПЕНIВ
миргородськоi рдйонноi рАди

ПОЛТАВСЬКОi ОБЛАСТI

24.04.20|8

протокол

с.Велика Обухiвка

засiдання педагогiчноТ ради

Nь 05

Голова педради

Секретар
Присiтнi:

Проскурня В.П.
Скрипник С.В.
Зiнченко K.I.
Зiнченко С.А.
Зiнченко П.с.

. Зосенко Л.,Щ.

Зосенко Ю.В.
Катькало А.о.

Вiдсутнi -0

Порядок денний:

1. Про вибiр i замовлення пiдр)^lникiв для 5 та 10 класiв.
(!оповidач - засmупнuк duрекmора з НВР Проскурня В.П.)

СЛУХАЛИ:
ПРоскУрню В.П. - заступника директора з навч€tлъно-виховноi роботи,

яка ознайомила iнстркутивно-методичними рекомендацiями щодо вибору та
ЗаМОВлеНня пiдручникiв для 5 та 10 класiв закладiв загаJIьноi середньоi освiти.

ВИСТУПИЛИ:
1. Базанова О.О. вчитель украiнськоi мови та лiтератури, яка з€вначил8, що

переглянувши рекомендованi пiдручники з украiЪськоТ мови обирасмо
<УкраТнська мова (профiльний piBeHb)> пiдручник для 10 класу (авт. Ворон
А.А., Солопенко В.А.) та з yKpaTHcbKoi лiтератури <<Украiнська лiтература
(piBeHb стандарту) 10 кJIас (авт. Авраменко О.М., Пахаренко B.I.)

2. Пономаренко Г.М., вчитель зарубiжноi лiтератури, повiдомила, що
переглянувши рекомендованi пiдручники iз зарубiжноi лiтератури обираемо
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<Зарубiжна лiтераryра фiвень стандарту)> 10 клас . (авт. IcacBa о.о.,
Клименко Ж.В.,Мелъник А.О.).

3. Скрипник B.I., вчителЬ icTopiT, повiдомиВ, Що перегпянувши рекомендованi
пiдручники з icTopii та громадянськоi освiти обираемо << Встугдо icTopib>
пiдручник для 5 класу (авт. Власов в.с.), <<Iсторiя УкраiЪи фiвень
стандарту)> пiдручник для 10 класу (авт. Власов в.с., Кульчицький с.в.),
<ВсесвiТня iсторiя (piBeHb стандарry) пiдруrНик для 10 класу (авт.
Полянський П.Б.), <Громадянська ocBiTa (iнтегрований Kypc,,piBeHb
стандарту)> пiдручник для 10 класу (авт. Гiсем о.о., Мартинюк О.О.).

4. Скрипник С.В., вчитель англiйськоТ мови,яка повiдомила, що переглянувши
рекомендованi пiдручники з англiйськоi мови обираемо <<днглiйська мова.
(б-й piK навчаннЯ, рiвенЪ стандарТу)> пiдрУчниК дJIя 10 класу (авт. Кучма
М.О., Задорожна I.П.).

5. Катъкало Л.В., вчитель нiмецькоi мови, запропонувала обрати пiдручник
<<НiмецьКаа мова. (10-Й piK навчання, piBeнb стандарту)) пiдручник для 10
класу (авт. Сотникова C.I., Гоголева Г.В.).- 

б. Катькало А.о., вчитель художньоi культури, яка зупинила вибiр на
пiдручнИковi <МИстецтвО (piBeHb стандарТу)> пiдрУчниК для 10 класу (авт.
Гайдамака О.В.)
Зiнченко K.I., вчитель математики, яка зазначила, що переглянувши
рекомендованi пiдручники з математики обираемо <<Математика (алгебра i

7.

початки аналiзу та геометрiя, piBeHb
(авт. IcTep О.С.) та переглянувши

стандарту)> пiдручник для 10 класу

рекомендованi пiдручники з фiзики,
обираемо <Фiзика (piBeHb стандартУ, За навчаJIьною програмою авторського
колективуд\vJrvr\.IlUJ rrrл \wрrDп.шчrl)\rlчl Jlvl\lt-бo LD.lvr.,r)) rrrлручник для IU класу авт.
Бар'яхтар В.г., ,Щовгий с.о., Божинова Ф.Я., Кiрюхiна о.о., за редакцiею

пiд керlвництвом Локтева В.М.)) lдручникпl для 10

, Баряхтар В.Г., .Щовгого С.О.
8. Зiнченко П.С., вчитель iнформатики, повlдомив, що переглянувши

рекомендованi пiдручники обирасмо <Iнформатика (piBeHb стандарту)>
пiдруrник для l0 класу (авт. Ривкiнд й.Я.,Лисенко T.I., Чернiкова л.А.,
Шакотько В.В.) Та пiдр1.,лЕик для 5 класу <Iнформатика>> (авт. Ривкiнд й.я.,
Лисенко T.I., Чернiкова Л.Д., ТТТакотько В.В.).

9. Зосенко л.Д., вчитель бiологii та xiMii, яка зупинила вибiр на пiдруrнику
<<Бiологiя i екологiя (piBeHb стандарту)> пiдручник для 10 класу (авт. Соболъ
B.I.) та <Хiмiя (piBeHb стандарту)> пiдручник для 10 класу (авт. Ярошенко
о.г.).

10.Катькало А.О., вчитель

рекомендованi пiдручники
географii,
з географii, <Географiя фiвень

стандарТу)> пiдручник для 10 класу (авт. Пестушко В.Ю., Уварова г.ш.,

зазначила,

обираемо
що переглянувши

,Щовгань A.I.).



11.ЗосенКо Ю.В., вчителЬ предметУ ЗахисТ Вiтчизни, запропонував обрати
<<ЗахисТ ВiтчизнИ (piBeHb стандарту)> Пiдрl"rниК длЯ 10 кJIасу (авт.
Гарасимiв I.M., Пашко к.о., Фука м.м., Щирба ю.п.).

12.Косенко I.M., вчитель трудового навчаннrI, запропонувала <<ТехнологiТ

, (piBeHb стандарту)> пiдручник для 10 (11) кJIасу (авт. Ходзицька I.Ю.,
Боринець H.I. та iншi).

УХВАЛИЛИ:
Обрати та замовити наступнi пiдруrники для 5 класу:
1. <ВстуП до icTopiT> пiдруЧник длЯ 5 класУ закладiв загЕ}льноi середньоi

освiти авт.: Власов В. С.
2. - <IнформатикD) пiдручник для 5 класу закладiв заг€rлъноi середнъоi

освiти авт.: Ривкiнд Й. Я., Лисенко Т. I., Чернiкова Л. А., Шакотько
в. в.

обрати та замовити наступнi пiдручники для 10 класу:
1. <Украiнсъка мова (профiльний piBeHb)> пiдр1^lник для 10 класу

закладiв загальноТ середньоi освiти авт.: Ворон А.А., Солопенко
в.А.

2. <УкраТнська лiтература (piBeHb стандарту)> пiдручник для 10 класу
закладiв загальЕоi середньоi освiти авт.: Авраменко о.м.,
Пахаренко В. I.

з. <Зарубiжна лiтератУра (piBeнb стандарту)> пiдручник для 10 класу
закладiв загсLпьноi середньоi освiти авт.: IoaeBa О.О., Клименко
Ж.В., Мелъник А.о.

4. <<Iсторiя Украiни (piBeHb стандарту)> пiдручник для 10 класу закладiВ
загальноТ середньоi освiти авт.: Власов В. С., Кульчицький с. в.

. 5. <Всесвiтня iсторiя фiвень стандарту)) пiдручник для 10 класу
закладiв заг€Lльноi середньоi освiти авт.: Полянський п. Б.

6. <Громадянська ocBiTa (iнтегрований кУРс, piBeHb стандарту)>
пiдрl^rник для 10 класу закладiв заг€Lльноi середньоi освiти авт.:
Гiсем О. О., Мартинюк О. О.

7. <Англiйська мова (6-й piK навчання, piBeHb стандарту)> пiдручник для
10 кпасу закладiв загалъноi середньоi освiти авт.: Кучма М.О.,
Задорожна I.П.

8. <<Нiмецька мова (10_й piK навчання, piBeнb стандарту)> пiдручник дJUI
10 класу закладiв загальноi середньоi освiти авт.: Сотникова C.I.,
Гоголева Г.В.

9. <Мистецтво (piBeнb стандарту, профiльний piBeHb)> пiдручник для 10
(11) класу закладiв загаJIьноТ середньоi освiти авт.: Гайдамака О.В.

_ 10. <<Математика (алгебра i початки аналiзу та геометрiя, piBeHb
стандарту)> пiдручник для 10 класу закладiв загалъноi середньоi
освiти авт.: IcTep О.С.



11. <Iнформатика (рiвенъ стандарту)> пiдрl"rник для 10 (11) класУ
закладiв загальноi середньоТ освiти авт.: Ривкiнд й. Я., Лисенко T.I.,
Чернiкова Л. А., Шакотько В.В.

<<Бiологiя i екологiя (piBeHb стандарту)> пiдручник для 1О класу
закладiв загапъноi середньоi освiти авт.: Соболь B.I.

1з. <Географiя (piBeHb стандарту)> пiдручник для 10 класу закладiв
загальноt середнъоt освiти авт.: Пестушко в.ю., Уварова г.ш.,
Щовгань A.I.

<<Фiзика фiвень стандартУ, За навч€UIьною програмоЮ авторського
колективу пiд керiвництвом Локтева В.М.)) пiдручник для 10 класу
закладiв заг€Lльноi середньоТ освiти авт.: Бар'яхтар в. г., Щовгий С.
О., Божинова Ф.Я., Кiрюхiна О.О., за редакцiею Бар'яхтар В.Г.,
Щовгого С.О.

кХiмiЯ (piBeHb стандарТу)> пiдрУчник для 10 класу закладiв загальноi
середньоi освiти авт.: Ярошенко О.Г.

<захист Вiтчизни фiвень стандарту)> пiдручник для 10 класу закладiв
загальноi середньоi освiти авт.: Гарасимiв I.M., Пашко к.о., Фука
М.М., Щирба Ю.П.

кТехнологii фiвень стандарту)> пiдручник для 10 (11) класу закладiв
загальноi середньоi освiти авт.: Ходзицька I. ю., Боринець н. I.,

12.

|4.

15.

1б.

|7.
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Гащак в. м., Горобець о.в., Щанилiна Е.м., KpiMep В.В. Лапiнський
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Список
педагогiчних працiвникiв, якi здiЙснили безпосереднiЙ вибiр проектiв

Ns

п/п

Прiзвuu4е, iмя, по баmьковi
вчumеля

Пidпuс

1 Базанова
Оксана Олександрiвна

2 Пономаренко
галина Миколаiвна il;/

a
J Скрипник

вiталiй Iванович 7/
4 Скрипник

свiтлана Вiталiiъна errtr
5 Катькало

любов Валентинiвна
о Катькало

Алла олексiiвна ,ib,{
7 Зiнченко

Катерина IBaHiBHa !щ-
8 Зiнченко

Павло Сергiйович
9 Зосенко

Людмипа Щмитрiвна Jl-/л,[-
I-0 Зосенко

Юрiй Вiкторович
11 Косенко

Iрина Михайлiвна й"--


