
Витяг з протоколу №  5 

засідання  педагогічної ради  

Політехнічного ліцею НТУУ «КПІ» м.Києва 

25. 04.18  року 

 

Порядок денний: 

 

1. Про вибір та замовлення підручників   для 5 , 10 класу.( Заступник директора з НМНР, 

завідуючі кафедр, голови МО).  

 

 

 

 

1. СЛУХАЛИ:  заступника директора з НМНР Якуніну І.В. про 
виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 21 лютого 

2018 року № 176  «Про проведення конкурсного відбору проектів 

підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти»  з 

метою організації прозорого вибору закладами освіти проектів 

підручників для 5, 10 класів . 
- Про вибір підручника з інформатики для 5 класу:  

«Інформатика» підручник для 5 класу закладів загальної середньої 

освіти  (Ривкінд Й. Я., Лисенко Т. І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В.) 

78  

 

Виступили: 

- голова МО кафедри філології Скореднову Н.М. про вибір підручників з 

української мови та літератури та зарубіжної літератури для 10 класу: 

 

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

загальної середньої освіти  (Авраменко О. М.) 

120  

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

закладів загальної середньої освіти  (Авраменко О. М.,              

Пахаренко В. І.) 

120 

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

закладів загальної середньої освіти  (Паращич В.В., Фефілова Г.Є., 

Коновалова М.В.) 

120 

 

- завідуюча кафедри іноземної філології Гордійчук В.М. про вибір 

підручників з англійської мови для 10 класу: 

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

для 10 класу закладів загальної середньої освіти  (Буренко В. М.) 

30 



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

для 10 класу закладів загальної середньої освіти  (Морська Л. І.) 

90 

 

-  завідуюча кафедри математики  та інформатики Шевчук О.В. про вибір 

підручника з математики для 10 класу:  

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

класу закладів загальної середньої освіти  (Мерзляк А. Г., 

Номіровський Д. А., Полонський В. Б., Якір М. С.) 

90 

«Алгебра і початки аналізу (початок вивчення на поглибленому 

рівні з 8 класу, профільний рівень)» підручник для 10 класу 

закладів загальної середньої освіти  (Мерзляк А. Г., Номіровський 

Д. А., Полонський В. Б., Якір М. С.) 

30 

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

загальної середньої освіти  (Мерзляк А. Г., Номіровський Д. А., 

Полонський В. Б., Якір М. С.) 

90 

«Геометрія (початок вивчення на поглибленому рівні з 8 класу, 

профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів загальної 

середньої освіти  (Мерзляк А. Г., Номіровський Д. А., Полонський 

В. Б., Якір М. С.) 

30 

 

-  завідуюча кафедри хімії та біології Малу Н.В.  про вибір підручників для 10 

класу: 

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

закладів загальної середньої освіти  (Шаламов Р. В., Носов Г. А., 

Каліберда М. С., Коміссаров А. В.) 

120 

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

загальної середньої освіти  (Попель П. П., Крикля Л. С.) 

90 

«Хімія (профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів 

загальної середньої освіти  (Величко Л. П.) 

30 

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

підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти  (Лелека 

В. М., Бахтін А. М., Винограденко Е.В.) 

120 

 

- голова методичного об’єднання вчителів фізики та астрономії Довженко 

О.В. про вибір підручників з фізики та технологій: 

«Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського 

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

закладів загальної середньої освіти  (Бар’яхтар В. Г., Довгий С. О., 

Божинова Ф. Я., Кірюхіна О. О., за редакцією Бар’яхтар В. Г., 

Довгого С. О.,) 

75 



«Фізика (профільний рівень, за навчальною програмою авторського 

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

закладів загальної середньої освіти  (Гельфгат І. М.) 

 

 

45 

 

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

загальної середньої освіти  (Біленко О. В., Пелагейченко М. Л.) 

 

120 

 

- голова методичного об’єднання вчителів історії та права Міщенко С.І.  про 

підручники для  5 та 10  класу: 

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

закладів загальної середньої освіти  (Пометун О. І., Гупан Н. М.) 

120 

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

закладів загальної середньої освіти  (Ладиченко Т. В.) 

120 

«Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стандарту)» 

підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти               

(   Бакка Т. В., Марголіна Л. В., Мелещенко Т. В.) 

120 

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

10 (11) класу закладів загальної середньої освіти  (Гайдамака О. В.) 

60 

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

загальної середньої освіти  (Коберник С.Г., Коваленко Р.Р.)  

120 

«Вступ до історії» підручник для 5 класу закладів загальної 

середньої освіти  (Власов В. С.)  

76 

 

Голова               І.В. Якуніна                                                                                         

Секретар                                                           В.І. Андреєва                                    

 

 

 


