
Витяг з протоколу №5 

засідання педагогічної ради комунального закладу «Харківська  спеціалізована школа ІІ-ІІІ 

ступенів № 3 Харківської міської ради Харківської області» 

  

24.04.2018  

 

Голова педагогічної ради:  Косміна В.І. 

Секретар педагогічної ради: Сургай Л.І.. 

Присутні – 48 чол. (список додається) 

Відсутні –   3 чол.    

 

Порядок денний: 

2.Про відбір та замовлення підручників для 5-х, 10-х класів комунального закладу «Харківська 

спеціалізована школа ІІ-ІІІ ступенів №3 Харківської міської ради Харківської області» на 

2018/2019 навчальний рік. (Доповідач: Калюжна Г.В., заступник директора з навчально-

виховної роботи). 

 

 2. СЛУХАЛИ: 

 

Калюжну Г.В. - Про відбір та замовлення підручників для 5-х, 10-х класів комунального 

закладу «Харківська спеціалізована школа ІІ-ІІІ ступенів №3 Харківської міської ради 

Харківської області» на 2018/2019 навчальний рік. 

Заступник директора з навчально-виховної роботи повідомила, що відповідно до 

Положення про конкурсний відбір проектів підручників для 5-9-х та 10-11-х класів закладів 

загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 

від 05.01.2018 № 14 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.01.2018 за № 

119/31571, наказу Міністерства освіти і науки України від 21.02.2018 № 176 «Про проведення 

конкурсного відбору проектів підручників для 5-х та 10-х класів закладів загальної середньої 

освіти» з 17.04.2018 учителі закладу освіти знайомилися з фрагментами електронних версій 

оригінал-макетів підручників.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Юр’єва О.В., учитель української мови та літератури, керівник шкільного методичного 

об’єднання вчителів української мови та літератури, російської мови та літератури. - 

Запропонувала обрати підручник для 5-го класу закладів загальної середньої освіти з 

навчанням російською мовою  «Українська мова», автори Заболотний О.В., Заболотний В.В. 

 Кронгауз В.О., учитель історії. - Запропонував обрати підручник «Вступ до історії для 5 

класу закладів загальної середньої освіти», автор Власов В.С. 

 Бистрицька В.В., учитель біології та природознавства. - Запропонувала обрати 

підручник «Природознавство. 5 клас», автори Ярошенко О.Г., Бойко В.М. 

 Кальчева Ю.С., учитель інформатики. - Запропонувала обрати підручник «Інформатика 

для 5 класу закладів загальної середньої освіти», автори Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова 

Л.А., Шакотько В.В. 

 Сєрикова І.В., учитель російської мови та літератури. - Ознайомила присутніх з 

матеріалами, які вивчила під час роботи з фрагментами оригінал-макетів підручників.  

 Хоша Т.В., учитель української мови та літератури. – Ознайомила присутніх з 

матеріалами, які вивчила під час роботи з фрагментами оригінал-макетів підручників.  

 Самофалова І.Л., учитель історії. – Ознайомила присутніх з матеріалами, які вивчила 

під час роботи з фрагментами оригінал-макетів підручників.  

 Юрікова Т.В., учитель трудового навчання. – Ознайомила присутніх з матеріалами, які 

вивчила під час роботи з фрагментами оригінал-макетів підручників.  
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 Нестерюк В.Т., учитель предмету «Захист Вітчизни». – Ознайомив присутніх з 

матеріалами, які вивчив під час роботи з фрагментами оригінал-макетів підручників.  

 Коломійцева В.О., учитель хімії. – Ознайомила присутніх з матеріалами, які вивчила 

під час роботи з фрагментами оригінал-макетів підручників.  

 Єрмакова О.М., учитель біології. – Ознайомила присутніх з матеріалами, які вивчила 

під час роботи з фрагментами оригінал-макетів підручників.  

 Мозгова О.В., учитель фізики. – Ознайомила присутніх з матеріалами, які вивчила під 

час роботи з фрагментами оригінал-макетів підручників.  

 Титаренко Н.А., учитель музики. – Ознайомила присутніх з матеріалами, які вивчила 

під час роботи з фрагментами оригінал-макетів підручників.  

 Лихвар Л.А., учитель географії. – Ознайомила присутніх з матеріалами, які вивчила під 

час роботи з фрагментами оригінал-макетів підручників.  

 Сухецька І.Б., учитель німецької мови. – Ознайомила присутніх з матеріалами, які 

вивчила під час роботи з фрагментами оригінал-макетів підручників.  

 Гирова Л.О., учитель англійської мови. – Ознайомила присутніх з матеріалами, які 

вивчила під час роботи з фрагментами оригінал-макетів підручників.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1.Обрати  підручники для 5-го класу комунального закладу «Харківська спеціалізована школа 

ІІ-ІІІ ступенів № 3 Харківської міської ради Харківської області»: 

 

№ Назва підручника Автор 
Мова 

підручника 

Замовлено:  

 для 

учнів 

для 

вчителів 

1 Українська мова. 

Підручник для 5 класу 

закладів загальної 

середньої освіти з 

навчанням російською 

мовою 

Заболотний О. В., Заболотний В.В. українська 121 4 

2 «Вступ до історії» 

підручник для 5 класу 

закладів загальної 

середньої освіти   

Власов В. С. українська 121 4 

3 «Інформатика» 

підручник для 5 класу 

закладів загальної 

середньої освіти   

Ривкінд Й. Я., Лисенко Т. І., 

Чернікова Л. А., Шакотько В. В. 

російська 121 4 

 

2. Обрати  підручники для 10-го класу комунального закладу «Харківська спеціалізована 

школа ІІ-ІІІ ступенів № 3 Харківської міської ради Харківської області»: 

 

№ Назва підручника 
Мова 

підручника 

Замовлено:  

 для 

учнів 

для 

вчителів 

1.  Українська література (рівень стандарту),  підручник для 10 

класу закладів загальної середньої освіти  (Борзенко О. І., 

Лобусова О. В.) 

українська 87 3 

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

закладів загальної середньої освіти з навчанням російською 

мовою  (Заболотний О. В., Заболотний В. В.) 

українська 87 3 
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3.  Зарубіжна література (рівень стандарту), підручник для 10 

класу закладів загальної середньої освіти   

російська 87 3 

4.  Російська мова та література (інтегрований курс, рівень 

стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної 

середньої освіти з навчанням російською мовою  (Давидюк 

Л. В., Дядечко Л. П., Статівка В. І., Халабаджах І. М.) 

російська 87 3 

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

закладів загальної середньої освіти  (Власов В. С., 

Кульчицький С. В.) 

українська 87 3 

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

класу закладів загальної середньої освіти  (Гісем О. В., 

Мартинюк О. О.) 

російська 87 3 

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

підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти  

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

українська 87 3 

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

підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти  

(Калініна Л. В., Самойлюкевич І. В.) 

 87 3 

9.  «Німецька мова (6-й рік навчання, рівень стандарту)» 

підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти  

(Сотникова С. І., Гоголєва Г. В.) 

 87 3 

10.  «Мистецтво (рівень стандарту, профільний рівень)» 

підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої 

освіти  (Масол Л. М.) 

російська 87 3 

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

класу закладів загальної середньої освіти  (Ривкінд Й. Я., 

Лисенко Т. І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В.) 

російська 87 3 

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

класу закладів загальної середньої освіти  (Соболь В. І.) 

російська 87 3 

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

закладів загальної середньої освіти  (Довгань Г.Д., Стадник 

О.Г.,) 

російська 87 3 

14.  «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.,) 

російська 87 3 

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

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

російська 87 3 

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

класу закладів загальної середньої освіти  (Гарасимів І. М., 

Пашко К. О., Фука М. М., Щирба Ю. П.) 

російська 87 3 

17.  «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.) 

російська 87 3 

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

класу закладів загальної середньої освіти  (Ходзицька І. Ю., 

Боринець Н. І., Гащак В. М., Горобець О. В., Даниліна Е. 

М., Крімер В. В. Лапінський В. В., Малєєва І. В., Медвідь 

О. Ю., Павич Н. М., Палій Ю. В., Пархоменко О.М., 

Пасічна Т.С., Приходько Ю.М., Рак Л. М.) 

російська 87 3 
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19.  «Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень 

стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної 

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

Полонський В. Б., Якір М. С.) 

російська 87 3 

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

класу закладів загальної середньої освіти  (Ривкінд Й. Я., 

Лисенко Т. І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В.) 

російська 87 3 

 

  

 

 

 

 

 

 Голова педагогічної ради    Косміна В.І. 

   Секретар педагогічної ради    Сургай Л.І. 

 


