
 

 

 

РОКИТНЕНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ 

НОВОВОДОЛАЗЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ 

засідання педагогічної ради Рокитненського ліцею 

 

12.03.2021                                                                                                      №6 

 

Голова педагогічної ради: Хихля Н.М. 

Секретар: Гречуха Н.С. 

Присутні: 17 членів педагогічної ради (список додається) 

Відсутні: Ярош Ю.В., Кругла Т.К. 

 

Порядок денний 

1. Про повторний вибір підручників для 4 класу («Математика») закладів 

загальної середньої освіти. 

(Доповідач: Чертов М.О., заступник директора з НВР) 

2. Про вибір підручників для 8 класу закладів загальної середньої освіти. 

(Доповідач: Чертов М.О., заступник директора з НВР) 

3. Про додатковий вибір підручників для 8 класу закладів загальної середньої 

освіти. 

(Доповідач: Чертов М.О., заступник директора з НВР) 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Чертова М.О., заступника директора з НВР, який повідомив, що згідно з  

листом МОНУ від 25.02.2021 № 1/9-103 «Щодо вибору закладами загальної 

середньої освіти підручників для 8 класу та для 4 класу («Математика»)», 

педагогічні працівники до 17 березня 2021 року ознайомлюються з 

фрагментами електронних версій оригінал-макетів підручників та повторно 

здійснюють вибір підручників для 4-го класу «Математика» (у 2-х частинах) 

у зв’язку із збільшенням ïx назв відповідно до рішення колегії Міністерства 

освіти i науки України від 16 лютого 2021 року. Вибір підручників для учнів 

4 класу Рокитненського ліцею («Математика») здійснювали вчителі 

початкових класів (список додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

Касяненко Н.І., учитель початкових класів, голова МО вчителів початкових 

класів, яка повідомила про те, що при повторному виборі підручників 

«Математика» для 4 класу для замовлення було визначено такі:  

1) «Математика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (у 

2-х частинах) (авт. Заїка А. М., Тарнавська С. С.). 

Альтернативні підручники: 



2) «Математика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (у 

2-х частинах) (авт. Бевз В. Г., Васильєва Д. В.);  

3) «Математика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (у 

2-х частинах) (авт. Оляницька Л. В.);  

4) «Математика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (у 

2-х частинах) (авт. Листопад Н. П.);  

5) «Математика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (у 

2-х частинах) (авт. Істер О. С.); 

6) «Математика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (у 

2-х частинах) (авт. Лишенко Г. П.).  

З урахуванням того, що у 2020/2021 навчальному році у 3 класі 11 учнів, 

отже й замовити підручників з математики потрібно 11 та 1 підручник для 

вчителя. 

УХВАЛИЛИ: 

1.Обрати підручники «Математика» (у 2-х частинах) для учнів 4 класу у 

кількості 11 примірників та 1 один примірник для вчителя. 

2. Пензеву В.І., вчителю інформатики, відповідальному за складання 

статистичної звітності в системі ІСУО, заповнити спеціальну форму вибору 

електронних версій оригінал-макетів підручників на базі інформаційно-

телекомунікаційної системи «Державна інформаційна система освіти». 

                                               До 17.03.2021  

3. Чертову М.О., заступнику директора з НВР, оприлюднити результати 

вибору та протокол засідання педагогічної ради з підписами вчителів в 

електронному вигляді (у форматі рdf) на веб-сайті закладу освіти та передати 

їх у паперовому та електронному вигляді до відділу освіти Нововодолазької 

селищної ради. 

До 17.03.2021 

2. СЛУХАЛИ: 

Чертова М.О., заступника директора з НВР, який повідомив, що на 

виконання наказу МОН від 24 вересня 2020 року № 1174 «Про проведення 

конкурсного відбору підручників (крім електронних) для здобувачів повної 

загальної середньої освіти і педагогічних працівників у 2020-2021 роках (8 

клас)» (зі змінами), з 22 лютого до 17 березня 2021 року педагогічні 

працівники ознайомлюються з фрагментами електронних версій оригінал-

макетів підручників для 8 класу та здійснюють вибір. Остаточне рішення 

щодо вибору підручників має бути схваленим на засіданні педагогічної ради, 

про що складається відповідний протокол, де зазначається інформація про 

вчителів, які здійснили цей вибір. З метою відкритості та прозорості 

процедури вибору ЗЗСО на власних вебсайтах оприлюднюють вищезазначені 

протоколи педагогічної ради стосовно вибору підручників для 8 класу до 17 

березня 2021 року. 

ВИСТУПИЛИ: 

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

ознайомившись із фрагментами електронних версій оригінал-макетів 



підручників для учнів 8-го класу, обрав такий підручник з інформатики для 

замовлення:  

1) «Інформатика» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти  

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

Альтернативні підручники: 

2) «Інформатика» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти 

(авт. Коршунова О.В., Завадський І.О., Стасюк З.Р.) 

3) «Інформатика» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти ( 

авт. Морзе Н.В.; Барна О.В.) 

4) «Інформатика» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти ( 

авт. Казанцева О.П., Стеценко І.В.) 

5) «Інформатика» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти 

(авт. Бондаренко О.О.; Ластовецький В.В.; Пилипчук О.П.; Шестопалов Є.А.) 

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

історії:  

1) «Всесвітня історія» підручник для 8 класу закладів загальної середньої 

освіти (авт. Сорочинська Н.М.). 

Альтернативні підручники:  

2) «Всесвітня історія» підручник для 8 класу закладів загальної середньої 

освіти (авт. Щупак І.Я., Бурлака О.В., Власова Н.С, Піскарьова І.О.;); 

3) «Всесвітня історія» підручник для 8 класу закладів загальної середньої 

освіти (авт. Ладиченко Т.В., Лукач І.Б., Подаляк Н.Г.); 

4) «Всесвітня історія» підручник для 8 класу закладів загальної середньої 

освіти (авт. Гісем О.В., Мартинюк О.О.); 

5) «Всесвітня історія» підручник для 8 класу закладів загальної середньої 

освіти (авт. Васильків І.Д., Островський В.В., Басюк О.Я., Паршин І.Л., 

Костікова М.І.). 

Чертов М.О., учитель історії, який обрав такий підручник з історії України: 

1) «Історія України» підручник для 8 класу закладів загальної середньої 

освіти (авт. Власов В.С., Панарін О.Є., Топольницька Ю.А.). 

Альтернативні підручники:  

2) «Історія України» підручник для 8 класу закладів загальної середньої 

освіти (авт. Дудар О.В., Гук О.І., за ред. О.І.Пометун); 

3) «Історія України» підручник для 8 класу закладів загальної середньої 

освіти (авт. Щупак І.Я., Черкас Б.В., Бурлака О.В., Власова Н.С, Галушко 

К.Ю., Кронгауз В.О., Піскарьова І.О., Секиринський Д.О.); 

4) «Історія України» підручник для 8 класу закладів загальної середньої 

освіти (авт. Гісем О.В., Мартинюк О.О.); 

5) «Історія України» підручник для 8 класу закладів загальної середньої 

освіти (авт. Хлібовська Г.М., Наумчук О.В., Крижановська М.Є.); 

6) «Історія України» підручник для 8 класу закладів загальної середньої 

освіти (авт. Мудрий М.М., Аркуша О.Г.). 

Хихля Н.М., голова педагогічної ради, директор ліцею, зазначила, що 

кількість примірників кожного з підручників визначається як фактична 

кількість учнів у 7 класі та кількість учителів, які там викладають у 



2020/2021 навчальному році. Зазначена потреба у підручниках має чітко 

відповідати кількості учнів вищеназваного класу (13 учнів), а отже замовити 

потрібно з кожного предмета 13 підручників та 1 підручник для вчителя.  

УХВАЛИЛИ: 

1.Обрати вищезазначені підручники для учнів 8 класу у кількості 13 

примірників та 1 один примірник для вчителя. 

2.Пензеву В.І., вчителю інформатики, відповідальному за складання 

статистичної звітності в системі ІСУО, заповнити спеціальну форму вибору 

електронних версій оригінал-макетів підручників на базі інформаційно-

телекомунікаційної системи «Державна інформаційна система освіти». 

                                               До 17.03.2021  

3.Чертову М.О., заступнику директора з НВР, оприлюднити результати 

вибору та протокол засідання педагогічної ради з підписами вчителів в 

електронному вигляді (у форматі рdf) на веб-сайті закладу освіти та передати 

їх у паперовому та електронному вигляді до відділу освіти Нововодолазької 

селищної ради. 

До 17.03.2021 

3. СЛУХАЛИ: 

Чертова М.О., заступника директора з НВР, який повідомив, що згідно з 

листом МОНУ від 25.02.2021 № 1/9-103 «Щодо вибору закладами загальної 

середньої освіти підручників для 8 класу та для 4 класу («Математика»)», з 

метою забезпечення з 2021/2022 навчального року учнів та педагогічних 

працівників новими підручниками для 8 класу з усіх предметів, 

Міністерством освіти і науки України планується здійснити повторне 

видання підручників для 8-го класу, виданих у 2016 році. Відповідно, 

педагогічні працівники до 17 березня 2021 року повинні ознайомитися з 

підручниками на сайті ІМЗО для здійснення вибору, який потрібно схвалити 

на засіданні педагогічної ради. Список вчителів, що здійснювали вибір 

підручників для учнів 8 класу додається. 

ВИСТУПИЛИ: 

Макієва Т.П., вчитель математики, фізики та астрономії, яка ознайомившись 

із фрагментами електронних версій оригінал-макетів підручників для учнів 8-

го класу, обрала такі підручники для замовлення:  

1) «Алгебра» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти (авт. 

Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С.). 

Альтернативні підручники: 

2) «Алгебра» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти (авт. 

Прокопенко Н.С., Захарійченко Ю.О., Кінащук Н.Л.); 

3) «Алгебра» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти (авт. 

Істер О.С.); 

4) «Алгебра» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти (авт. 

Бевз Г.П., Бевз В.Г.); 

5) «Алгебра» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти (авт. 

Тарасенкова Н.А., Богатирьова І.М., Коломієць О.М., Сердюк З.О.). 

Лютікова О.О., вчитель англійської мови, яка обрала такі підручники: 



1) «Англійська мова (8-й рік навчання)» підручник для 8 класу закладів 

загальної середньої освіти (авт. Карпюк О.Д.). 

Альтернативні підручники: 

2) «Англійська мова (8-й рік навчання)» підручник для 8 класу закладів 

загальної середньої освіти (авт. Несвіт А.М.); 

3) «Англійська мова (8-й рік навчання)» підручник для 8 класу закладів 

загальної середньої освіти (авт. Буренко В.М.); 

4) «Англійська мова (8-й рік навчання)» підручник для 8 класу закладів 

загальної середньої освіти (авт. Морська Л.І.). 

Олійник Т.І., вчитель біології та хімії, яка обрала: 

1) «Біологія» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти (авт. 

Соболь В.І.). 

Альтернативні підручники: 

2) «Біологія» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти (авт. 

Матяш Н.Ю., Остапченко Л.І., Пасічніченко О.М., Балан П.Г.); 

3) «Біологія» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти (авт. 

Задорожний К.М.). 

Передерій О.Б., вчитель географії, яка обрала такі підручники: 

1) «Географія» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти 

(авт. Довгань Г.Д., Стадник О.Г.). 

Альтернативні підручники: 

2) «Географія» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти 

(авт. Бойко В.М., Дітчук І.Л., Заставецька Л.Б.); 

3) «Географія» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти 

(авт. Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р.); 

4) «Географія» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти 

(авт. Гільберг Т.Г., Паламарчук Л.Б., Совенко В.В.); 

5) «Географія» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти 

(авт. Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш., Довгань А.І.). 

Макієва Т.П., вчитель математики, фізики та астрономії, яка обрала 

підручники:  

1) «Геометрія» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти 

(авт. Істер О.С.). 

Альтернативні підручники: 

2) «Геометрія» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти 

(авт. Єршова А.П., Голобородько В.В., Крижановський О.Ф., Єршов С.В.); 

3) «Геометрія» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти 

(авт. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С.); 

4) «Геометрія» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти 

(авт. Бевз Г.П., Бевз В.Г., Владімірова Н.Г.); 

5) «Геометрія» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти 

(авт. Бурда М.І., Тарасенкова Н.А.). 

Горбань Л.В., вчитель російської мови та зарубіжної літератури, яка зробила 

такий вибір: 



1) «Зарубіжна література» підручник для 8 класу закладів загальної середньої 

освіти (авт. Ковбасенко Ю.І., Ковбасенко Л.В.); 

Альтернативні підручники: 

2) «Зарубіжна література» підручник для 8 класу закладів загальної середньої 

освіти (авт. Ніколенко О.М., Зуєнко М.О., Стороха Б.В.); 

3) «Зарубіжна література» підручник для 8 класу закладів загальної середньої 

освіти (авт. Волощук Є.В., Слободянюк О.М.); 

4) «Зарубіжна література» підручник для 8 класу закладів загальної середньої 

освіти (авт. Міляновська Н.Р.). 

Глєбова Л.М., вчитель образотворчого мистецтва, яка обрала такі 

підручники: 

1) «Мистецтво» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти 

(авт. Кондратова Л.Г.). 

Альтернативні підручники: 

2) «Мистецтво» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти 

(авт. Масол Л.М.); 

3) «Мистецтво» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти 

(авт. Гайдамака О.В.); 

4) «Мистецтво» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти 

(авт. Назаренко Н.В., Чєн н.В., Галєгова Д.О.). 

Олійник Т.І., вчитель біології та хімії, яка обрала такі підручники: 

1) «Основи здоров’я» підручник для 8 класу закладів загальної середньої 

освіти (авт. Тагліна О.В.). 

Альтернативні підручники: 

2) «Основи здоров’я» підручник для 8 класу закладів загальної середньої 

освіти(авт. Бех І.Д., Воронцова Т.В, Пономаренко В.С., Страшко С.В.); 

3) «Основи здоров’я» підручник для 8 класу закладів загальної середньої 

освіти (авт. Бойченко Т.Є., Василашко І.П., Гурська О.К., Коваль Н.С.). 

Горбань Л.В., вчитель російської мови та зарубіжної літератури, яка зробила 

такий вибір: 

1) «Російська мова (8-й рік навчання)» підручник для 8 класу закладів 

загальної середньої освіти (авт. Давидюк Л.В., Статівка В.І.); 

Альтернативні підручники: 

2) «Російська мова (8-й рік навчання)» підручник для 8 класу закладів 

загальної середньої освіти (авт. Баландіна Н.Ф.). 

Біда В.В., учитель української мови і літератури, який обрав підручники: 

1) «Українська література» підручник для 8 класу закладів загальної 

середньої освіти (авт. Коваленко Л.Т.). 

Альтернативні підручники: 

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

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

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

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

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

закладів загальної середньої освіти (авт. Слоньовська О.В..) 



Біда В.В., учитель української мови і літератури, який обрав такі підручники 

з української мови: 

1) «Українська мова» підручник для 8 класу закладів загальної середньої 

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

Альтернативні підручники: 

2) «Українська мова» підручник для 8 класу закладів загальної середньої 

освіти (авт. Глазова О.П.); 

3) «Українська мова» підручник для 8 класу закладів загальної середньої 

освіти (авт. Данилевська О.М.); 

4) «Українська мова» підручник для 8 класу закладів загальної середньої 

освіти (авт. Караман С.О., Горошкіна О.М., Караман О.В., Попова Л.О.); 

5) «Українська мова» підручник для 8 класу закладів загальної середньої 

освіти (авт. Авраменко О.М., Борисюк Т.В., Почтаренко О.М.); 

Пензев В.І., вчитель фізики та інформатики, яки повідомив просвій вибір: 

1) «Фізика» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти (авт. 

Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Кірюхіна О.О. (за ред. 

Бар’яхтара В.Г., Довгого С.О.). 

Альтернативні підручники: 

2) «Фізика» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти (авт. 

Сиротюк В.Д.); 

3) «Фізика» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти (авт. 

Засєкіна Т.М., Засєкін Д.О.); 

4) «Фізика» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти (авт. 

Головко М.В., Непорожня Л.В.). 

Олійник Т.І., вчитель біології та хімії, яка обрала такі підручники: 

1) «Хімія» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти (авт. 

Григорович О.В.). 

Альтернативні підручники: 

2) «Хімія» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти (авт.  

Попель П.П., Крикля Л.С.); 

3) «Хімія» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти (авт.  

Ярошенко О.Г.); 

4) «Хімія» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти (авт.  

Савчин М.М.). 

УХВАЛИЛИ: 

1.Схвалити вибір вищезазначених підручників для учнів 8 класу у кількості 

13 примірників та 1 один примірник для вчителя. 

2.Пензеву В.І., вчителю інформатики, відповідальному за складання 

статистичної звітності в системі ІСУО, заповнити спеціальну форму вибору 

електронних версій оригінал-макетів підручників на базі інформаційно-

телекомунікаційної системи «Державна інформаційна система освіти». 

                                               До 17.03.2021  

3.Чертову М.О., заступнику директора з НВР, оприлюднити результати 

вибору та протокол засідання педагогічної ради з підписами вчителів в 

електронному вигляді (у форматі рdf) на веб-сайті закладу освіти та передати 





                                                                                                        Додаток 1 

 

Список присутніх на засіданні педагогічної ради 12 березня 2021 року 

 

1. Біда В.В. 

2. Глєбова Л.М. 

3. Горбань Л.В. 

4. Гречуха Н.С. 

5. Єфіменко О.Ю. 

6. Касяненко Н.І. 

7. Лютікова О.О. 

8. Макієва Т.П. 

9. Пензев В.І. 

10. Передерій О.Б. 

11. Олійник Т.І. 

12. Семенська Н.О. 

13. Сергієнко О.В. 

14. Степаненко О.М. 

15. Хихля Н.М. 

16. Чертов М.О. 

17. Шевченко Н.О. 

 

Додаток 2 

 

Список вчителів, що здійснювали вибір підручників для 4 класу  

 

 

1. Гречуха Н.С. 

2. Касяненко Н.І.  

3. Сергієнко О.В.  

4. Степаненко О.М.  

 

Додаток 3 

 

Список вчителів, що здійснювали вибір підручників для 8 класу  

 

1. Біда В.В. 

2. Глєбова Л.М. 

3. Горбань Л.В. 

4. Лютікова О.О. 

5. Макієва Т.П. 

6. Пензев В.І. 

7. Передерій О.Б. 

8. Олійник Т.І. 

9. Чертов М.О. 
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