
                                             
 

ЛІЦЕЙ № 303 СУСПІЛЬНО – ПРИРОДНИЧОГО ПРОФІЛЮ 
 

вул. Драгоманова, 9а, м. Київ, 02068, тел.: 564 – 91 – 23, тел./факс: 564 – 91 – 19; 

e-mail: lyceum303@gmail.com  код ЄДРПОУ 22875992 

 

 
 

ВИТЯГ 

з протоколу №7 педагогічної ради 

від 24 квітня 2018 року 

 

Голова педагогічної ради:  Перепелиця О.А. 

Секретар:                              Литвин Н.С 

Присутні 74 педагоги 

 

Порядок денний 

1. Про вибір та замовлення підручників для учнів  5 класу 

2. Про  результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 10 

класу.  

 

Слухали:  

Жар І.В. заступника директора з навчально-виховної роботи про вибір та замовлення 

підручників для учнів  5 класу та педагогічних працівників ліцею, підручників, яким 

надається гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», що видаватимуться 

за кошти державного бюджету у 2018 році. 

та результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 10 класу 

 

Слухали: 

 Чернік В.Ю.завідувача шкільної бібліотеки, яка ознайомила присутніх з переліком 

підручників для 5 класу , яким надається гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки 

України», що видаватимуться за кошти державного бюджету у 2018 році. 

 

Слухали: 

Пенську Г.С. голову МО вчителів української мови та літератури про вибір підручника 

«Українська мова (рівень стандарту) підручник для 10  класу» (авт.. Заболотний О.В., 

Заболотний В.В.) 

«Українська література (рівень стандарту) підручник для 10  класу » (авт.. Авраменко О.В.) 

 

Слухали: 

Жирову Т.Є.  голову МО вчителів іноземної  мови  про вибір підручника 

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

Карп’юк О.Д.) 

«Німецька мова »(6 рік навчання, (рівень стандарту) підручник для 10  класу ) (авт. 

Сотникова С.І, Гоголева Г.В. ) 

«Російська мова »(10 рік навчання(рівень стандарту) підручник для 10  класу (авт. Самонова 

О.І.) 
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Слухали: 

Антонову О.М  голову МО вчителів зарубіжної літератури  про вибір підручника 

 «Зарубіжна література(рівень стандарту) підручник для 10  класу  » (авт.НіколенкоО.М.) 

 

Слухали: 

Грищенко К.С.  голову МО вчителів математики  про вибір підручника 

 «Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, (рівень стандарту)» підручник для 10  

класу  (авт. МерзлякА.Г., Номіровський В.Б., Якір М.С.) 

«Інформатика (рівень стандарту)» підручник для 10  класу ( авт.. Морзе Н.В. Барна) 

«Інформатика»  підручник для 5  класу ( авт.. Морзе Н.В. Барна) 

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

керівництвом Лященка О.І.) підручник для 10  класу ( авт.Засєкіна Т.М.» 

 

Слухали:  

Баленко І.І голову МО вчителів історії  про вибір підручника 

«Вступ до історії » підручник для 5 класу ( авт. Гісем О.В.) 

«Історія України  (рівень стандарту)» підручник для 10  класу ( авт. Гісем О.В., Мартинюк 

О.О.) 

«Історія України  ( профільний рівень )» підручник для 10  класу ( авт.Власов В.С. 

Кульчицький С.В.) 

«Всесвітня історія   (рівень стандарту)» підручник для 10  класу ( авт. Гісем О.В., Мартинюк 

О.О.) 

«Всесвітня історія   ( профільний рівень)» підручник для 10  класу ( авт. Гісем О.В., 

Мартинюк О.О.) 

«Правознавство   ( профільний рівень )» підручник для 10  класу ( авт. Наровлянський  О.Д.) 

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

Гісем О.В., Мартинюк О.О.) 

 

Слухали: 

Тараборіну В.І.  голову МО вчителів біології та хімії  про вибір підручника 

 «Біологія і екологія (рівень стандарту)» підручник для 10  класу (авт.. Андерсон О.А. 

Вихренко М.А.) 

«Біологія і екологія ( профільний рівень)» підручник для 10  класу (авт. Задорожний К.М.)  

«  Географія  (рівень стандарту)» підручник для 10  класу (авт.Пестушко В.Ю.) 

«Хімія (рівень стандарту)» підручник для 10  класу (авт. ВеличкоЛ.П.) 

«Хімія ( профільний рівень )» підручник для 10  класу (авт. ВеличкоЛ.П.) 

«Захист Вітчизни (рівень стандарту)» підручник для 10  класу (авт.. Гнатюк М.Р.) 

«Захист Вітчизни (рівень стандарту, «Основи медичних знань»)» підручник для 10  класу 

(авт.Лелека В.М.) 

 

Слухали: 

Гаврилюк І.І.  голову МО вчителів технологій, музичного мистецтва та образотворчого 

мистецтва 

«Технології (рівень стандарту)» підручник для 10(11)  класу (авт.Ходзицька І.Ю., Боринець 

Н.І.» 

«Мистецтво(рівень стандарту, профільний рівень )» підручник для 10(11)  класу (авт.Масол 

Л.М.) 

 

 

 

 



 

 

Ухвалили: 

 

- Зробити заявку на замовлення  підручників для учнів  5 класу та педагогічних 

працівників ліцею, підручників, яким надається гриф «Рекомендовано Міністерством 

освіти і науки України», що видаватимуться за кошти державного бюджету у 2018 

році у кількості 196 комплектів для учнів та по 2-4 примірники з кожного предмету 

для вчителів таких авторів: 

«Інформатика»  підручник для 5  класу ( авт.. Морзе Н.В. Барна) 

«Вступ до історії » підручник для 5 класу ( авт. Гісем О.В.) 

 

-  довести до відома батьків про результати вибору електронних версій оригінал-

макетів підручників для 10 класу закладів загальної середньої освіти , поданих на 

конкурсний відбір проектів підручників для 10 класів закладів загальної середньої 

освіти 

«Українська мова (рівень стандарту) підручник для 10  класу» (авт.. Заболотний О.В., 

Заболотний В.В.) 90прим. 

«Українська література (рівень стандарту) підручник для 10  класу » (авт.. Авраменко О.В.) 

90прим. 

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

Карп’юк О.Д.) 90прим. 

«Німецька мова »(6 рік навчання, (рівень стандарту) підручник для 10  класу ) (авт. 

Сотникова С.І, Гоголева Г.В. ) 45прим. 

«Російська мова »(10 рік навчання(рівень стандарту) підручник для 10  класу (авт. Самонова 

О.І.) 45прим. 

«Зарубіжна література(рівень стандарту) підручник для 10  класу  » (авт.НіколенкоО.М.) 

90прим. 

«Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, (рівень стандарту)» підручник для 10  

класу  (авт. МерзлякА.Г., Номіровський В.Б., Якір М.С.) 90прим. 

«Інформатика (рівень стандарту)» підручник для 10  класу ( авт.. Морзе Н.В. Барна)  90прим. 

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

керівництвом Лященка О.І.) підручник для 10  класу ( авт.Засєкіна Т.М.» 

«Історія України  (рівень стандарту)» підручник для 10  класу ( авт. Гісем О.В., Мартинюк 

О.О.) 60прим. 

«Історія України  ( профільний рівень )» підручник для 10  класу ( авт.Власов В.С. 

Кульчицький С.В.) 30 прим. 

«Всесвітня історія   (рівень стандарту)» підручник для 10  класу ( авт. Гісем О.В., Мартинюк 

О.О.) 60прим. 

«Всесвітня історія   ( профільний рівень)» підручник для 10  класу ( авт. Гісем О.В., 

Мартинюк О.О.) 30 прим. 

«Правознавство   ( профільний рівень )» підручник для 10  класу ( авт. Наровлянський  О.Д.) 

30 прим. 

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

Гісем О.В., Мартинюк О.О.) 90 прим. 

«Біологія і екологія (рівень стандарту)» підручник для 10  класу (авт.. Андерсон О.А. 

Вихренко М.А.) 60прим. 

«Біологія і екологія ( профільний рівень)» підручник для 10  класу (авт. Задорожний К.М.)  

30 прим. 

«  Географія  (рівень стандарту)» підручник для 10  класу (авт.Пестушко В.Ю.) 90 прим. 

«Хімія (рівень стандарту)» підручник для 10  класу (авт. ВеличкоЛ.П.) 60прим. 

«Хімія ( профільний рівень )» підручник для 10  класу (авт. ВеличкоЛ.П.)30прим. 



«Захист Вітчизни (рівень стандарту)» підручник для 10  класу (авт.. Гнатюк М.Р.) 45 прим. 

«Захист Вітчизни (рівень стандарту, «Основи медичних знань»)» підручник для 10  класу 

(авт.Лелека В.М.) 45 прим. 

«Технології (рівень стандарту)» підручник для 10(11)  класу (авт.Ходзицька І.Ю., Боринець 

Н.І.» 45прим. 

«Мистецтво(рівень стандарту, профільний рівень )» підручник для 10(11)  класу (авт.Масол 

Л.М.) 45прим. 

 

 

Голова педагогічної ради:              Перепелиця О.А. 

Секретар:                                          Литвин Н.С 

Жар І.В.                             заступник  директора з навчально-виховної роботи 

Чернік В.Ю.                      завідувач  шкільної бібліотеки 

Пенська Г.С.                      голова МО вчителів української мови та літератури 

Жирова Т.Є.                      голова МО вчителів іноземної  мови  

 Антонова О.М                  голова МО вчителів зарубіжної літератури  

 Грищенко К.С.                 голова МО вчителів математики   

Тараборіна В.І.                  голова МО вчителів біології та хімії   

Гаврилюк І.І.                     голова МО вчителів технологій 

Баленко І.І                         голова  МО вчителів історії   

 


