
ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 13 

засідання педагогічної ради Вищого професійного училища № 25 м. Києва 

 24 квітня 2018 року 

 

ПРИСУТНІ: 60 осіб (члени педради, список додається) 

Голова педради – Морзе Юрій Леонтійович 

Секретар – Маштега Л.П. 

 

СЛУХАЛИ:  

Ганусовська І.В., заступник директора з НР, повідомила, що відповідно до Положення 

про конкурсний відбір проектів підручників для 5-9 та 10-11 класів закладів загальної серед-

ньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 січня 2018 

року № 14 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 січня 2018 року за № 

119/31571, 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» та з метою організації прозорого вибору закладами освіти проектів підруч-

ників для 5 та 10 класів закладами загальної середньої освіти, що можуть видаватися за кош-

ти державного бюджету Міністерство освіти і науки України просить забезпечити виконання 

зазначеного Положення (пункти 2 - 8 Розділу 4) і наказу (пункти 10 – 120). Викладачі загаль-

ноосвітніх предметів ВПУ № 25 м.Києва ознайомилися з електронними версіями фрагментів 

оригінал-макетів підручників. 

 
 

ВИСТУПИЛИ:  

1. Маштега Л.П., викладач української мови і літератури, повідомила, що на думку викла-

дачів української мови і літератури ВПУ № 25, найкращим проектом підручника з украї-

нської мови для учнів 10 класів закладів загальної середньої освіти є підручник 

О.М.Авраменка «Українська мова (рівень стандарту)». Цей підручник у кожному параг-

рафі містить мотиваційні вправи; виклад теоретичного матеріалу з урахуванням принци-

пу доступності; систему вправ для тренування (від простого до складного); тестові за-

вдання у форматі ЗНО; творчі завдання, призначені для формування ключових компете-

нтностей; рубрику «Культура слова» (з проблемними мовними кліше й наголосами); 

стильні ілюстрації від Наталки Гайди та ін. Учні навчатимуться мови за підручником, у 

якому органічно поєднано традиційні українські підходи з  найефективнішими інозем-

ними інноваціями. 



2. Іщук Т.А., викладач української мови і літератури, повідомила, що на думку викладачів 

української мови і літератури ВПУ № 25, найкращим проектом підручника з української 

літератури для учнів 10 класів закладів загальної середньої освіти є підручник 

О.М.Авраменка «Українська література (рівень стандарту)». У цьому підручнику матері-

ал чітко дозовано й розподілено на завдання (вправи); сформульовано різнорівневі за-

вдання; уведено рубрику YouTube з відеоматеріалами (у мережі Інтернет), подано тексти 

майже всіх художніх творів, передбачених для текстуального вивчення згідно з чинною 

програмою. 

3. Можевенко О.В., викладач зарубіжної літератури, повідомила, що найкращим проектом 

підручника із зарубіжної літератури для учнів 10 класів закладів загальної середньої 

освіти є «Зарубіжна література (рівень стандарту)», автор: Міляновська Н. Р. Цей підру-

чник змістовний, має яскраве, креативне оформлення, містить тексти творів для текстуа-

льного вивчення відповідно до чинної програми. 

4. Дядюшева С.В., викладач предметів «Історія України» та «Всесвітня історія», повідоми-

ла, що найкращим проектом підручника з історії України для учнів 10 класів закладів за-

гальної середньої освіти є «Історія України (рівень стандарту)» підручник для 10 класу 

закладів загальної середньої освіти, автори: Гісем О. В.; Мартинюк О.О., а всесвітньої іс-

торії – «Всесвітня історія (рівень стандарту)» підручник для 10 кл. закладів загальної се-

редньої освіти, автори: Гісем О.В., Мартинюк О.О. Підручники містять історичні доку-

менти, ілюстрації, карти та схеми; узагальнюючі запитання і завдання; тестові завдання 

для тематичного оцінювання; додатки: словник основних термінів, хронологічну табли-

цю, плани-схеми для самостійної роботи; підручник супроводжується електронним осві-

тнім ресурсом, на якому розміщено додаткову інформацію, фрагменти документів та за-

питання до них, тестові завдання для самоконтролю, що виконуються в режимі онлайн. 

5. Мельник Л.О., викладач предмета «Правознавство» рекомендує для предмета «Громад-

ська освіта» обрати підручник «Громадська освіта (інтегрований курс, рівень стандар-

ту)», автори: Гісем О.В., Мартинюк О.О. Підручник містить таблиці, схеми, матеріали 

рубрики «Цікаво знати». Наприкінці підручника розміщено основні поняття й терміни, а 

також плани-схеми для організації самостійної роботи. Підручник супроводжує елект-

ронний освітній ресурс, на якому розміщені тести для самоконтролю, що виконуються в 

режимі онлайн. 

6. Руденко Ю.О., викладач англійської мови, повідомила, що найкращим проектом підруч-

ника з англійської мови для учнів 10 класів закладів загальної середньої освіти є  підруч-

ник для учнів 10 класів закладів загальної середньої освіти Карпюк О.Д. «Англійська 



мова (10-й рік навчання, рівень стандарту)». Підручник яскраво й креативно оформле-

ний. Містить багато граматичних завдань, аудіоматеріали. 

7. Федоріна А.В., викладач предмета «Мистецтво», повідомила, що найкращим проектом 

підручника з предмета «Мистецтво» є «Мистецтво (рівень стандарту, профільний рі-

вень)» підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої освіти, автори: Назарен-

ко Н.В., Чєн Н.В., Севастьянова Д.О. Підручник гарно ілюстрований, містить поширений 

словник, історичні довідки, завдання для міркування. Головна мета підручника — фор-

мування в учнівства світоглядних орієнтацій і компетенцій у сфері художньої культури, 

виховання потреби у самореалізації та духовному самовдосконаленні в процесі опану-

вання цінностей зарубіжної та української культурно-мистецької спадщини. 

8. Рябок О.І., викладач математики та фізики повідомила, що найкращим проектом підруч-

ника з математики для учнів 10 класів закладів загальної середньої освіти є «Математика 

(алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту)» підручник для 10 класу за-

кладів загальної середньої освіти, автори: Мерзляк А.Г.; Номіровський Д.А.; Полонський 

В.Б.; Якір, М.С. Підручник містить диференційовані вправи, прості схематичні графіки.  

Найкращим проектом підручника з фізики для учнів 10 класів закладів загальної серед-

ньої освіти є «Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колекти-

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

освіти, автори: Головко М.В., Мельник Ю.С, Непорожня Л.В., Сіпій В.В. Підручник міс-

тить яскраві наочні ілюстрації. Матеріал викладено просто й зрозуміло. 

9. Лєпєшкова З.М., викладач біології й екології та географії,  повідомила, що найкращим 

проектом підручника з біології й екології для учнів 10 класів закладів загальної серед-

ньої освіти є підручник «Біологія і екологія (рівень стандарту)», автори: Шаламов Р.В., 

Носов Г.А.; Каліберда М.С.; Коміссаров А. В. Матеріал підручника змістовний, цікавий, 

відповідає сучасним вимогам життя. Для закріплення та перевірки знань підібрані тесто-

ві  матеріали, а також наводяться цікаві факти з біології та поставлені до них проблемні 

запитання. Дуже багато ілюстрацій, малюнків та фотографій.  

Найкращим підручником з географії для 10 класу закладів загальної середньої освіти є 

«Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої осві-

ти, автори: Бойко В.М., Брайчевський Ю.С., Яценко Б.П. Матеріал у підручнику викла-

дений у стислій, лаконічній, доступній для запам’ятовування формі. Основні акценти для 

запам’ятовування спрямовані на таблиці, графіки, діаграми. Підручник яскраво ілюстро-

ваний малюнками. 

10. Артюх Л.В., викладач інформатики, повідомила, що найкращим проектом підручника з 

інформатики для учнів 10 класів закладів загальної середньої освіти є «Інформатика (рі-



вень стандарту) підручник для 10 (11) класів закладів загальної середньої освіти,  автори: 

Морзе Н.В., Барна О.В. Підручник містить схематичне подання матеріалу, цікаві зноски і 

практичні заняття, що прив'язують до інтернет-ресурсів; матеріал із основ медіа грамот-

ності.  У підручнику багато завдань і вправ, які допоможуть набути навичок веб-дизайну 

та веб-маркетингу. 

11. Гудзь І.В., викладач хімії, повідомила, що найкращим проектом підручника з хімії для 

учнів 10 класів закладів загальної середньої освіти є «Хімія (рівень стандарту)» підруч-

ник для 10 класу закладів загальної середньої освіти, автори: Лашевська Г.А., Лашевська 

А.А., Ющенко С.Р. Підручник містить матеріал, викладений від простого до складного; 

нові терміни у тлумачному словничку та додатковій навчальній літературі, рубрики 

«Творча майстерня», розрахункові задачі нових типів. 

12. Гайдамака В.І., викладач предмета «Захист Вітчизни», повідомив, що найкращим проек-

том підручника з предмета «Захист Вітчизни» для юнаків є «Захист Вітчизни (рівень 

стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти, автор Гнатюк 

М.Р. У підручнику викладений навчальний матеріал у вступі та 9 розділах. Рубрика «Для 

допитливих» містить додаткові відомості з тем. У підручнику подано схеми й таблиці, 

цікаві ілюстрації, світлини та репродукції картин. Після кожного параграфа є запитання 

та завдання для перевірки засвоєння матеріалу. Є рубрика «Формуємо компетентності». 

Підручників потрібно – 108 прим. Для дівчат – «Захист Вітчизни (рівень стандарту, «Ос-

нови медичних знань»)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти, ав-

тори: Гудима А.А.; Пашко К.О.; Герасимів І.М.; Фука М.М.  Структура підручника чітка 

й зрозуміла. Запитання на початку параграфа налаштують на засвоєння нового матеріа-

лу. У тексті підручника основні терміни надруковані напівжирним шрифтом. Слова або 

речення, які мають важливе значення, подано курсивом. Тести після кожного розділу 

допоможуть здійснити самоперевірку. На прикінцевих сторінках є короткий тлумачний 

словник, подано етимологію деяких термінів, що сприятиме глибшому розумінню їхньо-

го значення. Потрібно  56 прим. 

13. Сологуб Л.Ю., викладач предмета «Технології», повідомила, що найкращим проектом 

підручника з технологій є «Технології (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу 

закладів загальної середньої освіти, автори: 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.К.; Пархоменко О.М.; Пасічна Т.С.; Приходько Ю.М.; Рак 

Л.М. Підручник містить кілька модулів, з яких можна обрати три. Кожен модуль склада-

ється з двох частин — навчального теоретичного матеріалу та прикладу виконання твор-



чого проекту за однією з можливих тем. У навчальному матеріалі подано інформацію, 

яка допоможе у виконанні проекту. Підручник містить електронний додаток. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Для забезпечення виконання зазначеного Положення і наказу МОН України № 176  від 

21 лютого 2018 року рекомендувати запропоновані викладачами підручники у кількості 

164 шт. кожного найменування.  

2. Обрати підручник з предмета «Захист Вітчизни» для юнаків «Захист Вітчизни (рівень 

стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти, автор Гнатюк 

М.Р. - – 108 прим. 

3.  Обрати підручник з предмета «Захист Вітчизни» для дівчат «Захист Вітчизни (рівень 

стандарту, «Основи медичних знань»)» підручник для 10 класу закладів загальної серед-

ньої освіти, автори: Гудима А.А.; Пашко К.О.; Герасимів І.М.; Фука М.М.  – 56 прим. 

4. Призначити відповідальною за виконання Положення про конкурсний відбір проектів 

підручників для 5-9 та 10-11 класів закладів загальної середньої освіти, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 5 січня 2018 року № 14 та зареєстрова-

ного в Міністерстві юстиції України 30 січня 2018 року за № 119/31571, наказу Мініс-

терства освіти і науки України від 21 лютого 2018 року № 176 «Про проведення конкур-

сного відбору проектів підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої осві-

ти» Ганусовську І.В., заступника директора з НР. 

 

Члени педради проголосували одноголосно «За» за ухвалені рішення. 

 

 

25.04.2018 

 

Голова педагогічної ради – Морзе Ю.Л. 

 

 
 


