
Витяг з протоколу №8 

засідання педагогічної ради 

Комунального вищого навчального закладу 

«Новоград-Волинський медичний коледж» 

Житомирської обласної ради 

від 25.04.2018 р. 

 
Присутні: члени педагогічної ради – 40 осіб 

 

Відсутні:- 11 осіб з поважної причини 

 

 

Порядок денний 

 

5.1. Про проведення конкурсного відбору проектів підручників для 10 класів 

закладів загальної середньої освіти. 

Заступник директора з навчальної роботи 

Колесник Л..А., завідувач бібліотекою 

Шапран Т.С. 

 

 

Слухали: Колесник Л. А. - заступника директора з навчальної роботи, яка 

надала інформацію про II етап конкурсного відбору проектів підручників для 10 

класу згідно з переліком, який затверджено наказом МОН України від 21.02.2018 

року № 176 «Про проведення конкурсного відбору проектів підручників для 5 та 10 

класів закладів загальної передньої освіти». Ознайомила з листом МОН України від 

11.04.2018 року №1/9 - 222 «Про забезпечення виконання наказу Міністерства 

освіти і науки України від 21 лютого 2018 року №176».  

Виступили: Шапран Т.С. - завідувач бібліотекою, яка оприлюднила список 

підручників з дисциплін загальноосвітньої підготовки, сформований викладачами 

коледжу (див. Додаток 1) із запропонованого переліку на сайт Інституту 

модернізації змісту освіти. 

 

 

Ухвалили: 

Затвердити перелік підручників, які обрали викладачі дисциплін 
загальноосвітньої підготовки за наданим переліком (список 
додається). 

 



Оприлюднити витяг з протоколу №8 педагогічної ради КВНЗ на сайті коледжу до 

2.05.2018 року. 

Савчук Н.А. 

 

Подати відповідну інформацію шодо результатів вибору підручників для 10 класу 

викладачами КВНЗ «Новоград-Волинський медичний коледж» Житомирської 

обласної ради в Управління освіти і науки Житомирської області до 2.05.2018 року. 

 

 

Заступник директора з навчальної роботи 

Колесник Л.А. 

 

 

Оригінал підписали: 

 

Голова педагогічної ради       Солодовник О.В. 

Секретар                          Савчук Н.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Результати вибору 

електронних версій оригінал-макетів підручників для 10 класу 

закладів загальної середньої освіти,  

поданих на конкурсний відбір проектів  

підручник для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти 

 

Назва закладу освіти Комунальний вищий навчальний заклад «Новоград-Волинський 

медичний коледж» Житомирської обласної ради 

Область Житомирська область (місто) м. Новоград-Волинський  

Код ЄДРПОУ закладу освіти 13552505 

№ закладу освіти в ІТС «ДІСО» 26441 

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

середньої освіти 

авт.: Авраменко О. М., - 30 прим. 

 

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

загальної середньої освіти 

авт.: Авраменко О. М. - 40 прим. 

 

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

загальної середньої освіти  

авт.: Ковбасенко К. І. - 30  прим. 

 

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

середню освіти 

авт.: Гісем О.В. - 30  прим. 

 

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

середньої освіги 

авт.: Ладиченко Т.В. – 30 прим. 

 

6. «Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стандарту)» підручник для 10 

класу закладів загальної середньої освіти 

авт.: Гісем О. О.; Мартинюк, О.О.- 30 прим. 

 

Додаток З 

до листа Міністерства освіти і 

науки України 

11.04.2018 № 1/9-222 



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

закладів загальної середньої освіти 

авт.: Карпюк О. Д. - 30 прим. 

 

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

підручник для 10 класу закладів загальної середньс освіти 

авт.: Бевз Г. П.; Бевз В. Г.- 30 прим. 

 

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

середньої ось. ги 

авт.: Ривкінд Й. Я., Лисенко Т. І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В. - 30 прим. 

 

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

середньої освіти 

авт.: Шаламов Р. В.; Носов Г. А.; Каліберда М. С.; Коміссаров А. В.  - 30 прим. 

 

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

середньої освіти 

авт.. Довгань Г. Д.; Стадник О. Г. - 30 прим. 

 

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

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

освіти 

авт.: Засєкіна Т. М.; Засєкін Д. О.- 30 прим. 

 

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

освіти 

авт.: Ярошенко О. Г.- 30 прим. 

 

14. «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. - 30 прим. 

15. «Німецька мова (10-й рік навчання, рівень стандарту)» підручник для 10 класу 

закладів загальної середньої освіти  

авт.: Савчук, І. Г. 

 

 

У переліку зазначаються назви підручників, яким за результатами І етапу 

конкурсного відбору проектів підручників для 5 та 10 класу закладів загальної 

середньої освіти пропонується надати гриф «Рекомендовано  Міністерством 

освіти і науки України». 

 

 


