
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ 

засідання педагогічної ради від 25.04.2018 № 7 

 

Склад педагогічної ради: 20 осіб  

Присутні: 18 осіб  

 

Порядок денний: 

 

3. Інші питання 

3.2 Розгляд і погодження підручників, обраних викладачами на 2018-2019 н.р. 

 

Заслухали: 

Методиста  ДНЗ «Дружківський ПЛ» Т.Ю. Єрмілову, яка зазначила, що 16 

квітня 2018 року в Україні почалося впровадження електронної системи  

конкурсного відбору підручників. Усі викладачі нашого навчального закладу 

ознайомилися з електронними версіями фрагментів оригінал-макетів 

підручників і здійснили вибір проектів таких підручників: 

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

загальної середньої освіти, авт.: Голуб Н.Б., Новосьолова В.І.  

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

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

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

загальної середньої освіти, авт.: Ніколенко О.М., Орлова О.В., Ковальова Л.Л.  

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

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

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

загальної середньої освіти, авт.: Полянський П.Б.  

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

класу закладів загальної середньої освіти, авт.: Нерсисян М.А., Піроженко А.О.  

7. «Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту)» 

підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти, авт.: Бевз Г.П., Бевз 

В.Г.  

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

загальної середньої освіти, авт.: Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., 

Шакотько В.В.  

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

загальної середньої освіти, авт.: Соболь В.І.  

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

середньої освіти, авт.: Коберник С.Г., Коваленко Р.Р.  



11. «Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу 

під керівництвом Ляшенка О.І.)» підручник для 10 класу закладів загальної 

середньої освіти, авт.: Сиротюк В.Д.  

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

середньої освіти, авт.: Савчин М.М. 

13. «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.  
 

Постановили: 

3.2 Узяти до уваги інформацію, надану Т.Ю. Єрміловою, усім викладачам і 

майстрам в/н. Схвалити вибір обраних викладачами підручників: 

«за» - 18 

«проти» - 0. 

 

Секретар:                            А.Б.Олізаренко 

В.о. директора:                  Л.Г.Пометун 

 

 


