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Порядок денний: 

1. Про вибір  підручників для 5 та 10 класів  

Нащанська О.А. 

1.СЛУХАЛИ:  

Нащанську О.А., яка доповіла, що відповідно до Положення про 

конкурсний відбір проектів підручників для 5-9 та 10-11 класів 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 та 10 класів закладів загальної середньої освіти», та з 

метою організації прозорого вибору закладами освіти проектів підручників 

для 5 та 10 класів, що можуть видаватися за кошти державного бюджету,   з 

17.04.2018 розпочався вибір  підручників для учнів 5 та 10 класів закладів 

загальної середньої освіти. Олена Анатоліївна зазначила, що згідно 

інструктивно-методичних матеріалів для здійснення вибору закладами 

середньої освіти, педагогічні працівники ознайомились на  веб-сайті  

Інституту модернізації  змісту освіти за посиланням: https://imzo.gov.ua/  з 

електронними  версіями оригінал-макетів доопрацьованих відповідно до 

чинних навчальних програм підручників для 5 та 10 класів і визначились з 

вибором проектів підручників. Прогнозована  кількість  учнів  5  класу  

визначається  як  максимальна кількість учнів на паралелях 1, 2, 3 або 4 

класів; для 10 класу як максимальна прогнозована кількість учнів у 10 класі 

навчального закладу протягом п’яти наступних навчальних років. Для 

вчителів замовляються підручники окремо. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

       Обрати наступні підручники для учнів 5 та 10 класів  та педагогічних 

працівників, відповідно до інструктивно-методичних матеріалів для 

здійснення вибору закладами загальної середньої освіти, професійної 

https://imzo.gov.ua/vybir-pidruchnykiv-dlya-5-klasu-zakladiv-zahalnoji-serednoji-osvity/


(професійно-технічної), що використовують в освітньому процесі підручники 

для закладів загальної середньої освіти, та закладів вищої освіти, які 

забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, проектів 

підручників за електронними версіями їх оригінал-макетів з кожної назви 

підручника та оформлення результатів вибору. 

№ Назва підручника Автор Мова 

підручника 

5 клас 

1 «Вступ до історії» підручник для 5 

класу закладів загальної середньої 

освіти   

Гісем О. В. укр 

2 «Інформатика» підручник для 5 класу 

закладів загальної середньої освіти 

Ривкінд Й. Я.,  

Лисенко Т.І.,  

укр 

10 клас 

1 «Українська мова (рівень стандарту)» 

підручник для 10 класу закладів 

загальної середньої освіти  

Авраменко О. М. укр 

2 «Українська література (рівень 

стандарту)» підручник для 10 класу 

закладів загальної середньої освіти   

Авраменко О. М., 

Пахаренко В. І. 

укр 

3 «Зарубіжна література (рівень 

стандарту)» підручник для 10 класу 

закладів загальної середньої освіти   

Ковбасенко Ю. І. укр 

4 «Історія України (рівень стандарту)» 

підручник для 10 класу закладів 

загальної середньої освіти   

Власов В. С., 

Кульчицький С. В. 

укр 

5 «Всесвітня історія (рівень стандарту)» 

підручник для 10 класу закладів 

загальної середньої освіти  

Гісем О. В., 

Мартинюк О. О. 

укр 

6 «Громадянська освіта (інтегрований 

курс, рівень стандарту)» підручник для 

10 класу закладів загальної середньої 

освіти  

Вербицька П.В., 

Волошенюк О.В., 

Горленко Г.О., 

Кендзьор П.І.,  

укр 

7 «Англійська мова (10-й рік навчання, 

профільний рівень)» підручник для 10 

класу закладів загальної середньої 

освіти   

Калініна Л. В., 

Самойлюкевич І. В. 

укр 

8 «Німецька мова (6-й рік навчання, 

рівень стандарту)» підручник для 10 

класу закладів загальної середньої 

освіти   

Сотникова С. І.,  

Гоголєва Г. В. 

укр 

9 «Математика (алгебра і початки аналізу  Мерзляк А. Г.,  укр 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 


