
Витяг із протоколу № 4 

засідання педагогічної ради  

Славутицької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 4 

Славутицької міської ради Київської області 

від 20.03.2019 

 

Присутні – 43 

Відсутні – 2 

 

Порядок денний 

1. Про вибір проектів підручників для 6 та 11 класів за фрагментами 

електронних версій їх оригінал-макетів. 

 

1.СЛУХАЛИ: 

Горбунову Л.І., заступника директора школи з навчально-виховної 

роботи, яка зазначила, що відповідно до Інструктивно-методичних матеріалів 

(лист Міністерства освіти і науки України №1/9-107 від 28.02.2019 року «Про 

інструктивно-методичні матеріали для здійснення вибору закладами освіти 

проектів підручників для 6 та 11 класів») з 12 березня 2019 року вчителі 

ознайомлювалися з фрагментами електронних версій оригінал-макетів 

підручників для 6 та 11 класів та здійснювали вибір.  

Пояснила, що відповідно п. 2 абз. 2 Порядку забезпечення 

підручниками та посібниками здобувачів повної загальної середньої освіти і 

педагогічних працівників, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів від 

23.01.2019 за № 41, здійснюватимемо вибір не за фактичним контингентом 

учнів у 5 та 10 класах та кількістю учителів, які викладають у 5 та 10 класах у 

2018/2019 навчальному році, а відповідно до прогнозованої кількості 

здобувачів повної загальної середньої освіти з урахуванням їх максимальної 

кількості за наступні п’ять років. Отже, потрібно замовити 80 примірників 

для 6 класу та 31 – для 11 класу. Також Людмила Іванівна наголосила, що, 

крім основного, слід розподілити альтернативні підручники з кожного 

предмету в порядку пріоритету для школи.  

Альтернативні підручники, з урахуванням пріоритету, надійдуть до 

закладу освіти у випадку, якщо основний чи інший альтернативний 

підручник не ввійде до переліку підручників, що можуть друкуватися за 

кошти державного бюджету. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Євтушенко В.М., учитель української мови та літератури, з 

пропозицією обрати підручники «Українська мова (профільний рівень). 11 

клас» (авт. Ворон А. А., Солопенко В. А.), та «Українська література 

(профільний рівень). 11 клас» (авт. Борзенко О.І., Лобусова О.В.) та так 

розподілити альтернативні підручники: 

Українська мова (профільний рівень) 

1. «Українська мова (профільний рівень)» підручник для 11 класу 

закладів загальної середньої освіти (авт. Караман С.О.,            

Горошкіна О.М., Караман О.В., Попова Л. О.) 
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Українська література (профільний рівень) 

1. «Українська література (профільний рівень)» підручник для 11 

класу закладів загальної середньої освіти (авт. Слоньовська О.В., 

Мафтин Н. В., Вівчарик Н. М.) 

2. Юрченко Т.М., учитель історії, з пропозицією обрати підручник 

«Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс). 6 клас» (авт. Щупак 

І. Я., Піскарьова І. О., Бурлака О. В.), «Історія: Україна і світ (інтегрований 

курс, рівень стандарту). 11 клас» (авт. Мудрий М. М., Аркуша О. Г.) та так 

розподілити альтернативні підручники: 

Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс), 6 клас 

1. «Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)» 

підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. 

Голованов С. О.) 

2. «Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)» 

підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти  (авт.    

Мороз П. В.) 

3. «Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)» 

підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. 

Бандровський О. Г., Власов В. С.) 

4. «Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)» 

підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти  (авт.   

Д’ячков С. В.) 

5. «Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)» 

підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Гук О.І., 

Дудар О. В.) 

3. Востришева А.Ш., учитель англійської мови, з пропозицією обрати 

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

(авт. Нерсисян М. А., Піроженко А. О.) та так розподілити альтернативні 

підручники: 

Англійська мова (11-й рік навчання,рівень стандарту) 

1. «Англійська мова (11-й рік навчання, рівень стандарту)» 

підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. 

Карпюк О. Д.) 

2. «Англійська мова (11-й рік навчання, рівень стандарту)» 

підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. 

Буренко В. М.) 

4. Стодольська Л.М., учитель зарубіжної літератури, з пропозицією 

обрати підручники «Зарубіжна література (рівень стандарту). 11 клас» (авт. 

Ковбасенко Ю. І.) та так розподілити альтернативні підручники: 

Зарубіжна література (рівень стандарту) 

1. «Зарубіжна література (рівень стандарту)» підручник для 11 

класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Волощук Є. В.) 
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2. «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.) 

3. «Зарубіжна література (рівень стандарту)» підручник для 11 

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

4. «Зарубіжна література (рівень стандарту)» підручник для 11 

класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Паращич В.В., 

Фефілова Г.Є., Коновалова М.В.) 

5. «Зарубіжна література (рівень стандарту)» підручник для 11 

класу закладів загальної середньої освіти (авт. Ісаєва О.О.,      

Клименко Ж.В., Мельник А. О.) 

5. Мельник В.М., учитель математики, з пропозицією обрати підручник 

«Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту). 11 

клас» (авт. Мерзляк А. Г., Номіровський Д. А., Полонський В. Б., Якір М. С.) 

та так розподілити альтернативні підручники: 

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту) 

1. «Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень 

стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  

(авт. Бевз Г. П., Бевз В. Г.) 

2. «Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень 

стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  

(авт. Нелін Є. П., Долгова О. Є.) 

3. «Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень 

стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  

(авт. Істер О. С.) 

6. Набок Н.Г., учитель біології, з пропозицією обрати підручник «Біологія і 

екологія (рівень стандарту). 11 клас» (авт. Шаламов Р. В., Каліберда М. С., 

Носов Г. А.) та так розподілити альтернативні підручники: 

Біологія і екологія (рівень стандарту) 

1. «Біологія і екологія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу 

закладів загальної середньої освіти  (авт. Андерсон О. А., Вихренко М. 

А. Чернінський А. О., Міюс С. М.) 

2. «Біологія і екологія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу 

закладів загальної середньої освіти  (авт. Соболь В. І.) 

3. «Біологія і екологія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу 

закладів загальної середньої освіти  (авт. Задорожний К. М.) 

4. «Біологія і екологія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу 

закладів загальної середньої освіти  (авт. Остапченко Л.І., Балан П.Г., 

Компанець Т.А., Рушковський С. Р.) 
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7. Ємець О.М., учитель географії, з пропозицією обрати підручник 

«Географія (рівень стандарту). 11 клас» (авт. Кобернік С. Г., Коваленко Р. Р.) 

та так розподілити альтернативні підручники:  

Географія (рівень стандарту)» 

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

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

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

загальної середньої освіти (авт. Пестушко В. Ю., Уварова Г. Ш., 

Довгань А. І.)  

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

загальної середньої освіти (авт. Гільберг Т.Г., Савчук І.Г.,            

Совенко В.В.) 

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

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

8. Ісаченко А.А., учитель фізики та захисту Вітчизни, з пропозицією обрати 

підручники «Фізика і астрономія (рівень стандарту, за навчальною 

програмою авторського колективу під керівництвом Ляшенка О. І.). 11 клас 

(авт. Сиротюк В. Д., Мирошніченко Ю. Б.) та «Захист Вітчизни (рівень 

стандарту). 11 клас» (авт. Гудима А. А., Пашко К. О., Гарасимів І. М.,      

Фука М. М., Щирба Ю. П.), 18 примірників та «Захист Вітчизни (рівень 

стандарту, «Основи медичних знань»). 11 клас» (авт. Гудима А. А., Пашко К. 

О., Гарасимів І. М., Фука М. М.) 14 примірників та так розподілити 

альтернативні підручники: 

Фізика і астрономія (рівень стандарту, за навчальною програмою 

авторського колективу під керівництвом Ляшенка О. І.) 

1. «Фізика і астрономія (рівень стандарту, за навчальною 

програмою авторського колективу під керівництвом Ляшенка О. І.)» 

підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. 

Засєкіна Т. М., Засєкін Д. О.) 

2. Фізика і астрономія (рівень стандарту, за навчальною програмою 

авторського колективу під керівництвом Ляшенка О. І.)» підручник для 

11 класузакладів загальної середньої освіти  (авт. Головко М. В., 

Крячко І. П., Мельник Ю. С., Непорожня Л. В., Сіпій В. В.) 

Захист Вітчизни (рівень стандарту) 

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

закладів загальної середньої освіти   (авт. Гнатюк М. Р.) 

9. Рудик В.М., учитель хімії, з пропозицією обрати підручник «Хімія 

(рівень стандарту). 11 клас, стандарт» (авт. Ярошенко О. Г.) та так 

розподілити альтернативні підручники: 

Хімія (рівень стандарту) 

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

загальної середньої освіти   (авт. Савчин М. М.) 



5 

 

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

загальної середньої освіти   (авт. Попель П. П., Крикля Л. С.) 

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

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

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

загальної середньої освіти (авт. Лашевська Г. А., Лашевська А. А.) 

10. Гайша Є.І., учитель інформатики, з пропозицією обрати підручник 

«Інформатика. 5 клас» (авт. Морзе Н. В., Барна О. В., Вембер В. П.) та так 

розподілити альтернативні підручники з даного предмету: 

Інформатика» 

1. «Інформатика» підручник для 6 класу закладів загальної 

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

Шакотько В. В. ) 

2. «Інформатика» підручник для 6 класу закладів загальної 

середньої освіти  (авт. Бондаренко О. О., Ластовецький В. В.,  

Пилипчук О. П., Шестопалов Є. А.) 

3. «Інформатика» підручник для 6 класу закладів загальної 

середньої освіти  (авт. Коршунова О. В., Завадський І. О.) 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Здійснити вибір таких підручників для 6 класів:  

 Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)» підручник для 6 

класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Щупак І. Я., Піскарьова І. 

О., Бурлака О. В.) (80 примірників) 

 «Інформатика» підручник для 6 класу закладів загальної середньої 

освіти  (авт. Морзе Н. В., Барна О. В., Вембер В. П.) (81 примірник) 

2. Здійснити вибір таких підручників для 11 класу:  

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

загальної середньої освіти (авт. Ворон А. А., Солопенко В. А.) (32 

примірники) 

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

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

(31 примірник) 

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

закладів загальної середньої освіти  (авт. Ковбасенко Ю. І.) (31 

примірник) 

 «Історія: Україна і світ (інтегрований курс, рівень стандарту)» підручник 

для 11 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Мудрий М. М., 

Аркуша О. Г.) (31 примірник) 

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

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

Піроженко А. О.) (32 примірники) 
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 «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.) (31 

примірник)  

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

загальної середньої освіти (авт. Шаламов Р.В., Каліберда М. С.,       

Носов Г.А.) (31 примірник) 

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

загальної середньої освіти(авт. Кобернік С. Г., Коваленко Р. Р.) (31 

примірник) 

 «Фізика і астрономія (рівень стандарту, за навчальною програмою 

авторського колективу під керівництвом Ляшенка О. І.)» підручник для 

11 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Сиротюк В. Д., 

Мирошніченко Ю. Б.) (31 примірник) 

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

середньої освіти (авт. Ярошенко О. Г.) (31 примірник)  

 «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.) (18 примірників) 

 «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.) (14 примірників)  

3. Розподілити так альтернативні підручники: 

6 клас 

Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс) 

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

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

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

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

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

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

Власов В. С.) 

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

6 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Д’ячков С. В.) 

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

6 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Гук О. І., Дудар О. В.) 

Інформатика 

1. «Інформатика» підручник для 6 класу закладів загальної середньої 

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

2. «Інформатика» підручник для 6 класу закладів загальної середньої 

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

Шестопалов Є. А.) 
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3. «Інформатика» підручник для 6 класу закладів загальної середньої 

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

11 клас 

Українська мова (профільний рівень) 

1. «Українська мова (профільний рівень)» підручник для 11 класу 

закладів загальної середньої освіти  (авт. Караман С.О., Горошкіна О.М., 

Караман О.В., Попова Л. О.) 

Українська література (профільний рівень) 

1. «Українська література (профільний рівень)» підручник для 11 класу 

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

Мафтин Н.В., Вівчарик Н. М.) 

Зарубіжна література (рівень стандарту) 

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

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

2. «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.) 

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

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

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

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

Коновалова М.В.) 

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

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

Мельник А. О.) 

Англійська мова (11-й рік навчання,рівень стандарту) 

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

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

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

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

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту) 

1. «Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень 

стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  

(авт. Бевз Г. П., Бевз В. Г.) 

2. «Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень 

стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  

(авт. Нелін Є. П., Долгова О. Є.) 
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3. «Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень 

стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  

(авт. Істер О. С.) 

Біологія і екологія (рівень стандарту) 

1. «Біологія і екологія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу 

закладів загальної середньої освіти  (авт. Андерсон О. А., Вихренко М. 

А. Чернінський А. О., Міюс С. М.) 

2. «Біологія і екологія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу 

закладів загальної середньої освіти  (авт. Соболь В. І.) 

3. «Біологія і екологія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу 

закладів загальної середньої освіти  (авт. Задорожний К. М.) 

4. «Біологія і екологія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу 

закладів загальної середньої освіти  (авт. Остапченко Л.І., Балан П.Г., 

Компанець Т.А., Рушковський С. Р.) 

Географія (рівень стандарту) 

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

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

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

загальної середньої освіти (авт. Пестушко В. Ю., Уварова Г. Ш., 

Довгань А. І.) (авт. Кобернік С. Г., Коваленко Р. Р.) 

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

загальної середньої освіти  (авт. Гільберг Т. Г., Савчук І. Г.,        

Совенко В. В.) 

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

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

Фізика і астрономія (рівень стандарту, за навчальною програмою 

авторського колективу під керівництвом Ляшенка О. І.) 

1. «Фізика і астрономія (рівень стандарту, за навчальною програмою 

авторського колективу під керівництвом Ляшенка О. І.)» підручник для 

11 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Засєкіна Т. М., 

Засєкін Д. О.) 

2. «Фізика і астрономія (рівень стандарту, за навчальною програмою 

авторського колективу під керівництвом Ляшенка О. І.)» підручник для 

11 класузакладів загальної середньої освіти  (авт. Головко М. В., 

Крячко І. П., Мельник Ю. С., Непорожня Л. В., Сіпій В. В.) 

Хімія (рівень стандарту) 

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

середньої освіти   (авт. Савчин М. М.) 

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

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



9 

 

 


