
 

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «РОКИТНЕНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ 

НОВОВОДОЛАЗЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

 

ПРОТОКОЛ 

засідання педагогічної ради Рокитненського ліцею 

 

20.03.2019                                                                                                           №3 

 

Голова педагогічної ради: Хихля Н.М. 

Секретар: Бакало Л.П. 

Присутні: 19 членів педагогічної ради (список додається) 

Відсутні: 1  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1.Про вибір проектів підручників для 6 та 11 класів закладів загальної 

середньої освіти. 

(Доповідач: Кругла Т.К., бібліотекар) 

1. СЛУХАЛИ:   

 Круглу Т.К., бібліотекаря Рокитненського ліцею, яка повідомила, що 

відповідно до 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 05 січня 2018 року № 14 та 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 січня 2018 року за               

№ 119/31571, з метою забезпечення здобувачів загальної середньої освіти 

новим поколінням підручників з навчальних предметів типових освітніх 

програм закладів загальної середньої освіти (далі – ЗЗСО) згідно з 

переліками, які затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 

01 листопада 2018 року № 1191  «Про проведення конкурсного відбору 

проектів підручників для 6 та 11 класів закладів загальної середньої освіти», 

з 12 по 22 березня 2019 року педагогічні працівники повинні ознайомитися з 

фрагментами електронних версій оригінал-макетів підручників, розміщених 

за посиланням lib.imzo.gov.ua у розділі «Конкурс підручників». Це 

здійснюється для того, щоб на 2019/2020 навчальний рік до ЗЗСО надійшли 

друковані примірники саме тих підручників для 6 та 11 класів, які будуть 

обрані закладом освіти.  Вибір проектів підручників за фрагментами 

електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника, 

здійснений вчителями, схвалюється на засіданні педагогічної ради, протокол 

якого підписують члени педагогічного колективу, які здійснили 

безпосередній вибір проектів підручників.  

ВИСТУПИЛИ: 

1)Пензев В.І., учитель фізики та інформатики, який повідомив про те, 

що ознайомившись із фрагментами електронних версій оригінал-макетів 

підручників для учнів 6-го класу, обрав такий підручник з інформатики для 

замовлення:  



«Інформатика» підручник для 6 класу закладів загальної середньої 

освіти  (авт. Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В. ) 

Альтернативні підручники: 

 «Інформатика» підручник для 6 класу закладів загальної середньої 

освіти ( авт. Морзе Н.В.; Барна О.В.; Вембер В.П.) 

«Інформатика» підручник для 6 класу закладів загальної середньої 

освіти (авт. Коршунова О.В.; Завадський І.О.) 

«Інформатика» підручник для 6 класу закладів загальної середньої 

освіти (авт. Бондаренко О.О.; Ластовецький В.В.; Пилипчук О.П.; 

Шестопалов Є.А.) 

2) Чертов М.О., учитель історії, який обрав такий підручник з 

всесвітньої історії: 

«Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)» підручник для 

6 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Бандровський О.Г.; Власов 

В.С.) 

Альтернативні підручники: 

«Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)» підручник для 

6 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Сорочинська Н.М.; 

Мартинюк О.О.) 

«Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)» підручник для 

6 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Щупак І.Я.; Піскарьова І.О.; 

Бурлака О.В.) 

«Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)» підручник для 

6 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Мороз П.В.) 

«Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)» підручник для 

6 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Голованов С.О.) 

«Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)» підручник для 

6 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Гісем О.В.; Гісем О.О.) 

3) Біда В.В., учитель української мови і літератури, який, 

ознайомившись із фрагментами електронних версій оригінал-макетів 

підручників для учнів 11-го класу, обрав такий підручник з української мови 

для замовлення: 

 «Українська мова (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти (авт. Заболотний О.В.; Заболотний В.В.)  

Альтернативні підручники: 

«Українська мова (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти (авт. Авраменко О.М.) 

«Українська мова (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти (авт. Голуб Н.Б.; Горошкіна О.М.; Новосьолова 

В.І.) 

«Українська мова (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти (авт. Глазова О.П.) 

4) Біда В.В., учитель української мови і літератури, який обрав 

підручник з української літератури: 

«Українська література (рівень стандарту)» підручник для 11 класу 

закладів загальної середньої освіти (авт. Коваленко Л.Т.; Бернадська Н.І.) 



Альтернативні підручники: 

«Українська література (рівень стандарту)» підручник для 11 класу 

закладів загальної середньої освіти (авт. Борзенко О.І.; Лобусова О.В.) 

«Українська література (рівень стандарту)» підручник для 11 класу 

закладів загальної середньої освіти (авт. Авраменко О.М.) 

«Українська література (рівень стандарту)» підручник для 11 класу 

закладів загальної середньої освіти (авт. Слоньовська О.В.; Мафтин Н.В.; 

Вівчарик Н.М.) 

«Українська література (рівень стандарту)» підручник для 11 класу 

закладів загальної середньої освіти (авт. Фасоля А.М.; Яценко Т.О.; 

Уліщенко В.В.; Тименко В.М.; Бійчук Г.Л.) 

5) Горбань Л.В., учитель російської мови та зарубіжної літератури, 

обрала такий підручник із зарубіжної літератури: 

«Зарубіжна література (рівень стандарту)» підручник для 11 класу 

закладів загальної середньої освіти (авт. Ісаєва О.О.; Клименко Ж.В.; 

Мельник А.О.) 

Альтернативні підручники: 

«Зарубіжна література (рівень стандарту)» підручник для 11 класу 

закладів загальної середньої освіти (авт. Ніколенко О.М.; Ковальова Л.Л.; 

Юлдашева Л.П.; Лебедь Д.О.; Орлова О.В.; Ніколенко К.С.) 

«Зарубіжна література (рівень стандарту)» підручник для 11 класу 

закладів загальної середньої освіти (авт. Паращич В.В.; Фефілова Г.Є.; 

Коновалова М.В.) 

«Зарубіжна література (рівень стандарту)» підручник для 11 класу 

закладів загальної середньої освіти (авт. Волощук Є.В.) 

«Зарубіжна література (рівень стандарту)» підручник для 11 класу 

закладів загальної середньої освіти (авт. Міляновська Н.Р.) 

«Зарубіжна література (рівень стандарту)» підручник для 11 класу 

закладів загальної середньої освіти (авт. Ковбасенко Ю. І.) 

6) Чертов М.О., учитель історії, який обрав такий підручник з історії 

України: 

«Історія України (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти (авт. Власов В.С.; Кульчицький С.В.) 

Альтернативні підручники: 

«Історія України (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти (авт. Даниленко В.М.; Смольніцька М.К.) 

«Історія України (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти (авт. Сорочинська Н.М.; Гісем О.О.) 

«Історія України (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти (авт. Струкевич О.К.; Дровозюк С.І.) 

«Історія України (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти (авт. Хлібовська Г.М.; Наумчук О.В.; 

Крижановська М.Є.; Гирич І.Б.; Бурнейко І.О.) 

«Історія України (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти (авт. Гісем О.В.; Мартинюк О.О.) 



7) Чертов М.О., учитель історії, який обрав такий підручник з 

всесвітньої історії: 

«Всесвітня історія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти (авт. Щупак І.Я.) 

Альтернативні підручники: 

«Всесвітня історія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти (авт. Полянський П.Б.) 

«Всесвітня історія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти (авт. Ладиченко Т. В.) 

«Всесвітня історія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти (авт. Гісем О.В.; Мартинюк О.О.) 

8) Нартова Ю.І., учитель англійської мови, яка обрала такий підручник 

з англійської мови: 

«Англійська мова (11-й рік навчання, рівень стандарту)» підручник для 

11 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Карпюк О.Д.) 

Альтернативні підручники: 

«Англійська мова (11-й рік навчання, рівень стандарту)» підручник для 

11 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Буренко В. М.) 

«Англійська мова (11-й рік навчання, рівень стандарту)» підручник для 

11 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Нерсисян М.А.; Піроженко 

А.О.) 

9) Макієва Т.П., учитель математики, фізики та астрономії, яка обрала 

для замовлення такий підручник з математики: 

«Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень 

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

Мерзляк А.Г.; Номіровський Д.А.; Полонський В.Б.; Якір М.С.) 

Альтернативні підручники: 

«Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень 

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

Нелін Є.П.; Долгова О.Є.) 

«Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень 

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

Істер О.С.) 

«Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень 

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

Бевз Г.П.; Бевз В.Г.) 

10) Макієва Т.П., учитель математики, фізики та астрономії, яка обрала 

для замовлення такий підручник з фізики: 

«Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського 

колективу під керівництвом Локтєва В. М.)» підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти (авт. Бар’яхтар В.Г.; Довгий С.О.; Божинова Ф.Я.; 

Кірюхіна О.О.) 

11) Макієва Т.П., учитель математики, фізики та астрономії, яка обрала 

для замовлення такий підручник з астрономії: 



«Астрономія (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського 

колективу під керівництвом Яцківа Я. С.)» підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти (авт. Сиротюк В.Д.; Мирошніченко Ю.Б.) 

Альтернативний підручник: 

«Астрономія (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського 

колективу під керівництвом Яцківа Я. С.)» підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти (авт. Пришляк М.П.). 

12) Олійник Т.І., учитель біології і хімії, яка обрала для замовлення 

такий підручник з біології: 

«Біологія і екологія (профільний рівень)» підручник для 11 класу 

закладів загальної середньої освіти (авт. Задорожний К.М.; Утєвська О.М.; 

Леонтьєв Д.В.) 

13) Олійник Т.І., учитель біології і хімії, яка обрала для замовлення 

такий підручник з хімії: 

«Хімія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної 

середньої освіти (авт. Григорович О.В.) 

Альтернативні підручники: 

«Хімія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної 

середньої освіти (авт. Попель П.П.; Крикля Л.С.) 

«Хімія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної 

середньої освіти (авт. Ярошенко О.Г.) 

«Хімія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної 

середньої освіти (авт. Савчин М.М.) 

«Хімія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної 

середньої освіти (авт. Лашевська Г.А.; Лашевська А.А.) 

14) Передерій О.Б., учитель географії, яка обрала для замовлення такий 

підручник з географії: 

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

загальної середньої освіти (авт. Пестушко В.Ю.; Уварова Г.Ш.; Довгань А.І.) 

Альтернативні підручники: 

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

загальної середньої освіти (авт. Кобернік С.Г.; Коваленко Р.Р.) 

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

загальної середньої освіти (авт. Гільберг Т.Г.; Савчук І.Г.; Совенко В.В.) 

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

загальної середньої освіти (авт. Безуглий В.В.; Лисичарова Г.О.) 

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

загальної середньої освіти (авт. Довгань Г.Д.; Стадник О.Г.). 

15) Пензев В.І., викладач предмету «Захист Вітчизни» , який обрав для 

замовлення такі підручники з предмету: 

«Захист Вітчизни (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти (авт. Гудима А.А.; Пашко К.О.; Гарасимів І.М.; 

Фука М.М.; Щирба Ю.П.) 

«Захист Вітчизни (рівень стандарту, «Основи медичних знань»)» 

підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Гудима А.А.; 

Пашко К.О.; Гарасимів І.М.; Фука М.М.) 
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10. Нартова Ю.І. 

11. Пензев В.І. 

12. Передерій О.Б. 

13. Олійник Т.І. 

14. Семенська Н.О. 

15. Сергієнко О.В. 

16. Степаненко О.М. 

17. Хихля Н.М. 

18. Чертов М.О. 

19. Ярош Ю.В. 


