
Додаток 2
до листа Міністерства освіти і 
науки України

№

Результати вибору 

електронних версій оригінал-макетів підручників для 5 класу закладів
загальної середньої освіти, поданих на конкурсний відбір проектів
підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти

Назва закладу освіти

Область

Район (місто)

Зубковицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Житомирська область

Олевський район, с. Зубковичі

25.04.2018 1/9-222

Код ЄДРПОУ закладу освіти 22055029

№ закладу освіти в ІТС «ДІСО» 16875

1. «Вступ до історії» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти
авт.: Гісем О. В. - 15 прим.

2. «Інформатика» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти
авт.: Ривкінд Й. Я., Лисенко Т. І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В. - 15 прим.

У переліку зазначаються назви підручників, яким за результатами І етапу
конкурсного відбору проектів підручників для 5 та 10 класів закладів загальної
середньої освіти, пропонується надати гриф «Рекомендовано Міністерством
освіти і науки України».

Протокол педагогічної ради №____    від _______

(підпис)

Директор М. М. Ширмук



Додаток 3
до листа Міністерства освіти і 
науки України

№

Результати вибору 

електронних версій оригінал-макетів підручників для 10 класу закладів
загальної середньої освіти, поданих на конкурсний відбір проектів
підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти

Назва закладу освіти

Область

Район (місто)

Зубковицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Житомирська область

Олевський район, с. Зубковичі

25.04.2018 1/9-222

Код ЄДРПОУ закладу освіти 22055029

№ закладу освіти в ІТС «ДІСО» 16875

1. «Українська мова (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти
авт.: Глазова О. П. - 16 прим.

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

авт.: Коваленко Л. Т., Бернадська Н. І. - 16 прим.

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

авт.: Міляновська Н. Р. - 16 прим.

4. «Історія України (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти
авт.: Пометун О. І., Гупан Н. М. - 16 прим.

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

авт.: Полянський П. Б. - 16 прим.

6. «Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів
загальної середньої освіти

авт.: Гісем О. О., Мартинюк О. О. - 16 прим.

7. «Англійська мова (10-й рік навчання, рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів
загальної середньої освіти

авт.: Карпюк О. Д. - 16 прим.

8. «Мистецтво (рівень стандарту, профільний рівень)» підручник для 10 (11) класу закладів
загальної середньої освіти

авт.: Масол Л. М. - 16 прим.

9. «Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту)» підручник для 10 класу
закладів загальної середньої освіти

авт.: Бевз Г. П., Бевз В. Г. - 16 прим.

10. «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. - 16 прим.



11. «Біологія і екологія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої
освіти

авт.: Остапченко Л.І., Балан П. Г., Компанець Т. А., Рушковський С. Р. - 16 прим.

12. «Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти
авт.: Бойко В. М., Брайчевський Ю. С., Яценко Б. П. - 16 прим.

13. «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., - 16 прим.

14. «Хімія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти
авт.: Попель П. П., Крикля Л. С. - 16 прим.

15. «Захист Вітчизни (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти
авт.: Гнатюк М. Р. - 16 прим.

16. «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. - 16 прим.

У переліку зазначаються назви підручників, яким за результатами І етапу
конкурсного відбору проектів підручників для 5 та 10 класів закладів загальної
середньої освіти, пропонується надати гриф «Рекомендовано Міністерством
освіти і науки України».

Протокол педагогічної ради №____    від _______

(підпис)

Директор М. М. Ширмук



Протокол №7 

засідання педагогічної ради Зубковицької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів від 24 квітня 2018 року 

                                                            Голова педради: М.М. Ширмук 

                                                            Секретар:     Глинчук Н.І. 

                                                            Присутні : 24 вчителі 

Порядок денний: 

1. Про вибір і замовлення підручників для 10 класу. 

2. Про вибір і замовлення  підручників для 5 класу. 

Слухали: Ширмука М.М., директора школи.  

Він познайомив присутніх з інструктивно-методичними матеріалами 

Міністерства освіти і науки України щодо вибору та замовлення 

підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти 

(додаток 1 до листа МОН України від 11.04.2018 року №1/9-222). Також 

зачитав перелік підручників для 5 та 10 класів  закладів загальної 

середньої освіти, яким надається гриф «Рекомендовано Міністерством 

освіти і науки України», що видаватимуться за кошти державного 

бюджету у 2018 році (додаток 2, 3до листа МОН України від 24.04.2018 

року №1/9-222). 

Виступили: 

1. Степушенко Н.А., вчитель української мови та літератури. Вона 

відмітила, що серед переліку запропонованих підручників з 

української мови  найбільш прийнятним є підручник «Українська 

мова(рівень стандарту) підручник для 10 класу закладів загальної 

середньої освіти  автор Глазова О.П.,  з української літератури  –

«Українська література (рівень стандарту) підручник для 10 класу 

закладів загальної середньої освіти  авт.: Коваленко Л.Т., Бернадська 

Н.І. 

2.  Сорока Л.М., вчитель англійської мови. Вона запропонувала 

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

підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти  

авт. Карп’юк О.Д. 

3. Степушенко Н.А., вчитель української мови та літератури і зарубіжної 

літератури, з пропозицією вибрати підручник «Зарубіжна література. 

(рівень стандарту) підручник для 10 класу закладів загальної середньої 

освіти  авт. Міляновська Н.Р. 

4.  Мичка Т.В. , вчитель історії. Вона запропонувала підручник «Історія 

України (рівень стандарту) підручник для 10 класу закладів загальної 

середньої освіти  авт. : Пометун О.І., Гупан Н.М., а також підручник 

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

загальної середньої освіти  авт. Полянський П.Б. 



5. Халімончук С.В. , вчитель історії та правознавства, з пропозицією 

вибрати підручник «Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень 

стандарту) підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти  

авт.: Гісем О.О., Мартинюк О.О. 

6. Глинчук С.М., вчитель образотворчого мистецтва. Він запропонував 

підручник «Мистецтво (рівень стандарту, профільний рівень) 

підручник для 10(11) класу закладів загальної середньої освіти  авт.. 

Масол Л.М. 

7. Гергало В.В., вчитель математики. Серед названих підручників з 

математики найбільш прийнятним є підручник «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. Сорока Т.В., вчитель біології. Вона запропонувала підручник «Біологія 

і екологія (рівень стандарту) підручник для 10 класу закладів загальної 

середньої освіти  авт. : Остапченко Л.І., Балан П.Г., Компанець Т.А., 

Рушковський С.Р. 

9. Ящишин Б.І., вчитель інформатики. Він запропонував підручник 

«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. 

10.  Севастьянова О.В., вчитель фізики. Серед названих підручників з 

математики найбільш прийнятним є підручник «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. 

11. Степушенко С.В., вчитель географії та хімії. Вона запропонувала 

вибрати підручник «Географія (рівень стандарту) підручник для 10 

класу закладів загальної середньої освіти  авт. : Бойко В.М., 

Брайчевьки Ю.С., Яценко Б.П. та підручник «Хімія(рівень стандарту) 

підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти  авт. : 

Попель П.П., Крикля Л.С. 

12.  Гайченя А.І., вчитель предмету «Захист Вітчизни» , з пропозицією 

вибрати підручник «Захист Вітчизни (рівень стандарту) підручник для 

10 класу закладів загальної середньої освіти  авт. Гнатюк М.Р. 

13. Степушенко С.В., вчитель основ медичних знань з пропозицією 

вибрати підручник «Захист Вітчизни (рівень стандарту «Основи 

медичних знань») підручник для 10 класу закладів загальної середньої 

освіти  авт.: Гудима А.А., Пашко К.О., Герасимів І.М., Фука М.М. 

Ухвалили: 



1. Вибрати для замовлення підручники для 10 класу: 

- «Українська мова(рівень стандарту) підручник для 10 класу 

закладів загальної середньої освіти  автор Глазова О.П.,   

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

закладів загальної середньої освіти  авт.: Коваленко Л.Т., 

Бернадська Н.І. 

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

для 10 класу закладів загальної середньої освіти  

авт. Карп’юк О.Д. 

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

закладів загальної середньої освіти  авт. Міляновська Н.Р. 

- «Історія України (рівень стандарту) підручник для 10 класу закладів 

загальної середньої освіти  авт. : Пометун О.І., Гупан Н.М. 

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

закладів загальної середньої освіти  авт. Полянський П.Б. 

 

- «Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стандарту) 

підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти  авт.: 

Гісем О.О., Мартинюк О.О. 

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

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

- Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень 

стандарту)»  підручник для 10 класу закладів загальної середньої 

освіти  авт. Бевз Г.П., Бевз В.Г. 

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

закладів загальної середньої освіти  авт. : Остапченко Л.І., Балан 

П.Г., Компанець Т.А., Рушковський С.Р. 

- «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. 

- «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. 

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

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

Яценко Б.П. 

- «Хімія(рівень стандарту) підручник для 10 класу закладів загальної 

середньої освіти  авт. : Попель П.П., Крикля Л.С. 

 



- <<3ar<rnff BirqHsHrD) , 3 lrporo3r,rqiero ru6pam nigpyunux <<3axucr

Bitqusrfl{ (pinenr cranAapry) niapyrxvK I7l{ 10 macy sarra4in
saraarxoi cepe4rsoi ocaiTfi asr. Isarrox M.P.

- <<3anr.rm Birqusnn (pinenb crauAapry <<Ocnosu MeArntnrnx rnanr>>)

nigpf{HuK AJL 10 ruracy saKraAis gararrHoi cepe.{xroi ocniru aBT.:

Iyxnua A.A., flamro K.O., fepacxnaia I.M., @yra M.M.
Brcrynr.rn:
l. MNqra T.B. , Bnr{reJrr icropii Bona 3arporouyBalra ni4pyrnux <<Bcryn go

icropii>> uigpy.ililrr anx 5 KJracy saxraAin sararbnoi cepegnroi ocsiTr
anr. ficeu O.B.

2. flitwr,wn 8.I., n,urrem iH$opuaraKrr. Bin saryronor{f,BaB ni4pyvmrr
<InQoprr,raruKrD) ni,qpysuuK Ar, 5 rnacy saKragis sararuHoi cepegnroi

ocrimr aBr.: Pnnxisg il.fl..,Jlr.rcenro T.I., gepnirosa J[.A., Illaxotrxo B.B.

VxsaJrlru:
l. Bn6paru AIr 3aMoBJrenrrfl ni4pyrnuKrr AJrfl 5 ruacy:

- <<Bcryu go icropii> nigpyyum anx 5 Kiracy gaKra.{is :arasuroi
cepe,ryroi ocsiru anr. Iiceu O.B.;

- <In(popMarHKD) ui,4pyunuK Anfl 5 macy saKra.{in sararnuoi cepeguroi
ocniru aBr.: Fnnriua iI.5..,Jlucelr o T.I., Ilepnirosa JI.A., Illaxomro
B.B.

Auperotii rlrKoJrrir oQopmarn pe3yJrETarl{ 3aMoBJreHH, Ta nepeAarr{ Ao
ri.{AiJry ocniru, uoroAi ra cropry Onencrxoi uicrxoi paro{ y rarepoBoMy
ra eJlerffponHoMy rrraxgi (excel-$oprraar).

OnpnmolHllTll llporoKoJr neApaAr{ ra 3aMoBJreHHfl ua cafiri Orescrroi
orr.

1

3.

fonona neApagr.r:

Cexperap:

{seuu neApaAH:

M.M. Illupuyr
H.I. fnnnvyr

H.A.CrcrryrueHKo

JI.M. Copora
B.B.Iepraro
C.B. Xatirraon ryx
C.B. Crenymerro
T.B. Mnqxa

r/ T.B. Copora
O.B. Ceracrh.sHoBa

C.M.Irunrrxyx

ffi^/I. rafi.seHn

ff E.I'-grryrur{H


