
 

 

 

РОКИТНЕНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ 

НОВОВОДОЛАЗЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ 

засідання педагогічної ради Рокитненського ліцею 

 

14.01.2022                                                                                                           №4 

 

Голова педагогічної ради: Хихля Н.М. 

Секретар: Гречуха Н.С. 

Присутні: 18 членів педагогічної ради (список додається) 

 

Порядок денний 

1. Про вибір підручників для 9 класу закладів загальної середньої освіти. 

(Доповідач: Михайло ЧЕРТОВ, заступник директора з НВР) 

2. Про додатковий вибір підручників для 9 класу закладів загальної середньої 

освіти. 

(Доповідач: Михайло ЧЕРТОВ, заступник директора з НВР) 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Михайла ЧЕРТОВА, заступника директора з НВР, який повідомив, що згідно 

з  листом МОНУ 16.12.2021 №1/22048-21 «Щодо забезпечення виконання 

наказів МОН від 30 вересня 2021 року № 1049 (зі змінами) та від 10 грудня 

2021 року №1341», з 10 до 17 січня 2022 року педагогічні працівники 

ознайомлюються з фрагментами електронних версій оригінал-макетів 

підручників для 9 класу, які беруть участь у І етапі конкурсного відбору 

підручників, та здійснюють вибір. Безпосередній вибір підручників за 

електронними версіями їх оригінал-макетів з кожної назви підручника 

здійснюють учителі, які викладають навчальний предмет, з якого оголошено 

Конкурс. Учителі здійснюють вибір підручників шляхом формування 

рейтингу з однієї назви підручників, вказавши основний підручник та  

альтернативні підручники з цього предмета у порядку пріоритету. Остаточне 

рішення щодо вибору підручників має бути схваленим на засіданні 

педагогічної ради ЗЗСО, про що складається відповідний протокол, де 

зазначається інформація про вчителів, які безпосередній здійснили цей вибір. 

З метою відкритості та прозорості процедури вибору ЗЗСО на власних 

вебсайтах оприлюднюють вищезазначені протоколи педагогічної ради 

наступного дня після оголошення висновків Конкурсної комісії, а саме 26 

січня 2022 року.  

ВИСТУПИЛИ: 

1) Валерій ПЕНЗЕВ, учитель фізики та інформатики, який повідомив про те, 

що ознайомившись із фрагментами електронних версій оригінал-макетів 



підручників для учнів 9-го класу, обрав такий підручник з інформатики для 

замовлення: «Інформатика» підручник для 9 класу закладів загальної 

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

В.В.). 

2) Михайло ЧЕРТОВ, учитель історії, який обрав такий підручник з 

всесвітньої історії: «Всесвітня історія» підручник для 9 класу закладів 

загальної середньої освіти (авт. Щупак І.Я., Бурлака О.В., Власова Н.С., 

Піскарьова І.О., Посунько А.Л., Секиринський Д.О.). 

3) Михайло ЧЕРТОВ, учитель історії, який обрав такий підручник з історії 

України: «Історія України» підручник для 9 класу закладів загальної 

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

4) Наталія СЕМЕНСЬКА, учитель правознавства, яка обрала такий 

підручник: «Основи правознавства» підручник для 9 класу закладів загальної 

середньої освіти (авт. Святокум О. Є.). 

5) Наталія ХИХЛЯ, голова педагогічної ради, директор ліцею, зазначила, що 

кількість примірників кожного з підручників визначається як фактична 

кількість учнів у 8 класі та кількість учителів, які там викладають у 

2021/2022 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 9 класу у кількості 13 

примірників та 1 один примірник для вчителя (список обраних підручників 

та їх альтернативи у порядку пріоритету додається (додаток 2)). 

2.Валерію ПЕНЗЕВУ, 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 17.01.2022  

3.Михайлу ЧЕРТОВУ, заступнику директора з НВР: 

3.1. Оприлюднити результати вибору та протокол засідання педагогічної 

ради з підписами вчителів в електронному вигляді (у форматі рdf) на веб-

сайті закладу освіти. 

26.01.2021 

3.2. Передати результати вибору у паперовому та електронному вигляді до 

відділу освіти Нововодолазької селищної ради. 

До 18.01.2022 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Михайла ЧЕРТОВА, заступника директора з НВР, який повідомив, що згідно 

з  листом МОНУ 16.12.2021 №1/22048-21 «Щодо забезпечення виконання 

наказів МОН від 30 вересня 2021 року № 1049 (зі змінами) та від 10 грудня 

2021 року №1341», з 10 до 17 січня 2022 року педагогічні працівники 

ознайомлюються з фрагментами електронних версій оригінал-макетів 

підручників для 9 класу, які плануються для повторного видання. Учителі 

здійснюють вибір підручників шляхом формування рейтингу з однієї назви 



підручників, вказавши основний підручник та  альтернативні підручники з 

цього предмета у порядку пріоритету. 

ВИСТУПИЛИ: 

1) Тетяна МАКІЄВА, вчитель математики, фізики та астрономії, яка 

ознайомившись із фрагментами електронних версій оригінал-макетів 

підручників для учнів 9-го класу, обрала такі підручники для замовлення:  

- «Алгебра» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти (авт. 

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

- «Геометрія» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти (авт. 

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

2) Валентина БОНДАРЕНКО, вчитель англійської мови, яка обрала такий 

підручник: «Англійська мова (9-й рік навчання)» підручник для 9 класу 

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

3) Тамара ОЛІЙНИК, вчитель біології та хімії, яка обрала:  

- «Біологія» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти (авт. 

Остапченко Л.І., Балан П.Г. Поліщук В.П.); 

- «Хімія» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти (авт. 

Григорович О.В.). 

4) Оксана ПЕРЕДЕРІЙ, вчитель географії, яка обрала такий підручник: 

«Географія» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти (авт. 

Довгань Г.Д., Стадник О.Г.). 

5) Любов ГОРБАНЬ, вчитель російської мови та зарубіжної літератури, яка 

зробила такий вибір: «Зарубіжна література» підручник для 8 класу закладів 

загальної середньої освіти (авт. Ніколенко О.М., Зуєнко М.О., Стороха Б.В., 

Туряниця В.Г., Орлова О.В.)  

6) Лариса ГЛЄБОВА, вчитель мистецтва, яка обрала такий підручник:  

«Мистецтво» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти (авт. 

Масол Л.М.). 

7) Наталія ХИХЛЯ, Олег Єфіменко, Тамара Олійник, вчителі основ здоров’я, 

які обрали підручник: «Основи здоров’я» підручник для 9 класу закладів 

загальної середньої освіти (авт. Тагліна О.В.). 

8) Валентин БІДА, учитель української мови і літератури, який обрав 

підручники:  

- «Українська література» підручник для 9 класу закладів загальної середньої 

освіти (авт. Коваленко Л.Т., Бернадська Н.І.). 

- «Українська мова» підручник для 9 класу закладів загальної середньої 

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

9) Валерій ПЕНЗЕВ, вчитель фізики та інформатики, який оголосив свій 

вибір: «Фізика» підручник для 9 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.). 

УХВАЛИЛИ: 

1. Обрати вищезазначені підручники для учнів 9 класу у кількості 13 

примірників та 1 один примірник для вчителя (список обраних підручників 

та їх альтернативи у порядку пріоритету додається (додаток 3)). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

 

Список присутніх на засіданні педагогічної ради 14 січня 2022 року 

 

1. Біда В.В. 

2. Бондаренко В.М. 

3. Глєбова Л.М. 

4. Горбань Л.В. 

5. Гречуха Н.С. 

6. Єфіменко О.Ю. 

7. Касяненко Н.І. 

8. Лютікова О.О. 

9. Макієва Т.П. 

10. Пензев В.І. 

11. Передерій О.Б. 

12. Олійник Т.І. 

13. Семенська Н.О. 

14. Сергієнко О.В. 

15. Степаненко О.М. 

16. Хихля Н.М. 

17. Чертов М.О. 

18. Шевченко Н.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

 

 

Результати вибору 

електронних версій оригінал-макетів підручників для 9 класу закладів 

загальної середньої освіти, поданих на конкурсний відбір підручників (крім 

електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних 

працівників 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Додаток 3 

 

 

Результати вибору 

електронних версій оригінал-макетів підручників для 9 класу закладів 

загальної середньої освіти, поданих на конкурсний відбір підручників (крім 

електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних 

працівників 

 

 



 

 
 

 


