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ПРИСУТНІ: педагогічний колектив у складі 23 чол. (додаток 2)  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
4. Про безпосередній вибір та схвалення  підручників для 6 та 11 класу  на 2019-

2020 навчальний рік 

                                            (доповідач –Курилко О.А..-  заступник директора з НВР) 

 

4.СЛУХАЛИ 

      Курилко О.А., заступника директора з НВР, яка проінформувала педагогічний 

колектив про те, що на виконання листа Міністерства освіти і науки України від 

28.02.2019  №1/9-107  «Про проведення конкурсного відбору проектів підручників 

для  6 та11-го класів закладів загальної середньої освіти», з метою забезпечення 

здобувачів загальної середньої освіти новим поколінням підручників, було 

оголошено вибір електронних версій  оригінал-макетів підручників. З 12 по 19 

березня 2019 року вчителі ознайомлювалися  з фрагментами електронних версій 

оригінал-макетів підручників на веб-сайті Інституту модернізації змісту освіти за 

наданим посиланням.  20  березня 2019 року вчителі зробили безпосередній вибір 

проектів підручників з кожної назви предмета у 6 та 11 класах. 

УХВАЛИЛИ: 

        1.Зробити замовлення підручників для 6 класу з переліку підручників, що 

видаватимуться за кошти державного бюджету у 2019/2020 н.р., за результатами 

вибору педагогічних працівників, які будуть працювати у 2019-2020 навчальному 

році  

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

класу закладів загальної середньої освіти  

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

закладів загальної середньої освіти  (Бандровський, О. Г.; Власов, В. С. (2019)) 

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

закладів загальної середньої освіти ( Гісем, О. В.; Гісем, О. О. (2019)) 
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3. «Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)» підручник для 6 класу 

закладів загальної середньої освіти (Сорочинська, Н. М.; Мартинюк, О. О. (2019) 

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

закладів загальної середньої освіти ( Щупак, І. Я.; Піскарьова, І. О.; Бурлака, О. В. (2019)) 

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

закладів загальної середньої освіти ( Голованов С.О. (2019)) 

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

закладів загальної середньої освіти (Д’ячков, С. В. (2019) 

 

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

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

Н. В.; Барна, О. В.; Вембер, В. П. (2019) 

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

освіти  Ривкінд, Й.Я.; Лисенко, Т.І.; Чернікова, Л. А.; Шакотько, В. В. (2019) 

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

освіти  Бондаренко, О. О.; Ластовецький, В. В.; Пилипчук, О. П.; Шестопалов, Є. А.(2019) 

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

освіти  Коршунова, О. В.; Завадський, І. О. (2019) 

 

          2. Зробити замовлення підручників для 11 класу з переліку підручників, що 

видаватимуться за кошти державного бюджету у 2019/2020 н.р., за результатами 

вибору педагогічних працівників, які будуть працювати у 2019-2020 навчальному 

році : 

 

1. «Українська мова 

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

середньої освіти  Заболотний, О. В.; Заболотний, В. В. (2019) 

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

середньої освіти Авраменко, О. М. (2019) 

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

середньої освіти  Глазова, О. П. (2019) 

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

середньої освіти Голуб, Н.Б.; Горошкіна, О.М.; Новосьолова, В.І. (2019) 

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

загальної середньої освіти  Авраменко, О. М. (2019) 

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

загальної середньої освіти  Слоньовська, О.В.; Мафтин, Н. В.; Вівчарик, Н. М. (2019) 

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

загальної середньої освіти  Борзенко, О. І.; Лобусова, О. В. (2019) 

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

загальної середньої освіти  Коваленко, Л. Т.; Бернадська, Н. І. (2019) 

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

загальної середньої освіти  Фасоля, А. М.; Яценко, Т. О.; Уліщенко, В. В.; Тименко, В. М.; Бійчук, 

Г. Л.(2019) 

3. Зарубіжна література 

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

загальної середньої освіти  Ковбасенко, Ю. І. (2019) 

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

загальної середньої освіти Волощук, Є. В. (2019) 

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

загальної середньої освіти Ніколенко, О. М.; Ковальова, Л. Л.; Юлдашева, Л. П.; Лебедь, Д. 

О.; Орлова, О. 

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

загальної середньої освіти Ісаєва, О. О.; Клименко, Ж. В.; Мельник, А. О. (2019) 

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

загальної середньої освіти  Кадоб’янська, Н. М.; Удовиченко, Л. М. (2019) 

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

загальної середньої освіти Міляновська, Н. Р. (2019) 

4. Історія України 

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

середньої освіти  (Хлібовська, Г. М.; Наумчук, О. В.; Крижановська, М.Є.; Гирич, І.Б.; Бурнейко, 

І.О. (2019) 

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

середньої освіти  (Власов, В. С.; Кульчицький, С. В. (2019)) 

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

середньої освіти  Гісем, О. В.; Мартинюк, О. О. (2019) 
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«Історія України (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної 

середньої освіти Сорочинська, Н. М.; Гісем, О. О. (2019) 

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

середньої освіти  Даниленко, В. М.; Смольніцька, М. К. (2019) 

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

середньої освіти Струкевич, О. К.; Дровозюк, С. І. (2019) 

5. Всесвітня історія 

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

середньої освіти Гісем, О. В.; Мартинюк, О. О. (2019) 

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

середньої освіти Ладиченко, Т. В. (2019) 

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

середньої освіти Полянський, П. Б. (2019) 

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

середньої освіти      Щупак, І. Я. (2019) 

 

6. ЕКОНОМІКА 

 «Економіка (профільний рівень)» підручник для 11 класу закладів загальної 

середньої освіти Крупська, Л. П.; Тимченко, І. Є.; Чорна, Т. І. (2019) 

 «Економіка (профільний рівень)» підручник для 11 класу закладів загальної 

середньої освіти Криховець-Хом’як, Л. Я.; Длугопольський, О. В.; Вірковська, А. 

А. (2019) 

7. АНГЛІЙСЬКА МОВА 

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

закладів загальної середньої освіти Карпюк, О. Д. (2019) 

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

закладів загальної середньої освіти Буренко, В. М. (2019) 

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

закладів загальної середньої освіти Нерсисян, М. А.; Піроженко, А. О. (2019) 

8. Математика(алгебра і початки аналізу та геометрія) 

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

підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  Нелін, Є. П.; Долгова, О. 

Є. (2019) 

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

підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти Бевз, Г. П.; Бевз, В. 

Г. (2019) 
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 «Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту)» 

підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти Мерзляк, А. 

Г.; Номіровський, Д. А.; Полонський, В. Б.; Якір, М. С. (2019) 

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

підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти Істер О.С. (2019) 

9 Біологія і екологія 

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

середньої освіти Соболь, В. І. (2019) 

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

середньої освіти  Задорожний, К. М. (2019) 

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

середньої освіти  Остапченко, Л.І.; Балан, П.Г.; Компанець, Т.А.; Рушковський, С. 

Р. (2019) 

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

середньої освіти Андерсон, О. А.; Вихренко, М. А.; Чернінський, А. О.; Міюс, С. 

М. (2019) 

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

середньої освіти Шаламов, Р. В.; Каліберда, М. С.; Носов, Г. А. (2019) 

10 «Географія  

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

середньої освіти  Довгань, Г. Д.; Стадник, О. Г. (2019) 

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

середньої освіти Гільберг, Т. Г.; Савчук, І. Г.; Совенко, В. В. (2019) 

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

середньої освіти Безуглий, В. В.; Лисичарова, Г. О. (2019) 

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

середньої освіти Пестушко, В. Ю.; Уварова, Г. Ш.; Довгань, А. І. (2019) 

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

середньої освіти Кобернік, С. Г.; Коваленко, Р. Р. (2019) 

12.Фізика і астрономія 

 «Фізика і астрономія (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського 

колективу під керівництвом Ляшенка О. І.)» підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти Сиротюк, В. Д.; Мирошніченко, Ю. Б. (2019) 

 «Фізика і астрономія (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського 

колективу під керівництвом Ляшенка О. І.)» підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти Засєкіна, Т. М.; Засєкін, Д. О. (2019) 

https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1308
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1308
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1310
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1310
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1305
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1305
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1303
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1303
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1309
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1309
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1300
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1300
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1311
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1311
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1321
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1321
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1318
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1318
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1317
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1317
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1323
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1323
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1322
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1322
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1327
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1327
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1327
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1326
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1326
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1326


 «Фізика і астрономія (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського 

колективу під керівництвом Ляшенка О. І.)» підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти Головко, М. В.; Крячко, І. П.; Мельник, Ю. С.; Непорожня, 

Л. В.; Сіпій, В. В.(2019) 

13. ХІМІЯ 

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

освіти Попель, П. П.; Крикля, Л. С. (2019) 

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

освіти Савчин, М. М. (2019) 

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

освіти Лашевська, Г. А.; Лашевська, А. А. (2019) 

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

освіти Григорович, О. В. (2019) 

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

освіти Ярошенко, О. Г. (2019) 

14. Захист Вітчизни 

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

середньої освіти Гудима, А. А.; Пашко, К. О.; Гарасимів, І. М.; Фука, М. М.; Щирба, Ю. 

П. (2019) 

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

середньої освіти Гнатюк, М. Р. (2019) 

15. Захист Вітчизни«Основи медичних знань») 

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

11 класу закладів загальної середньої освіти  Гудима, А. А.; Пашко, К. О.; Гарасимів, 

І. М.; Фука, М. М. (2019) 

 

        3. Бібліотекарю школи  Є.М.Луцюк: 

       3.1. До 21 березня 2019 року заповнити спеціальну форму вибору 

електронних версій оригінал-макетів підручників. 

        3.2.  До 22  березня 2019 року передати результати вибору проектів 

підручників з кожної назви підручника в паперовому та електронному вигляді до 

відділу освіти , молоді та спорту Горохівської РДА. 

        4.Відповідальній за ведення шкільного сайту Курилко О.А. забезпечити 

оприлюднення результатів вибору проектів підручників з кожної назви на сайті 

школи. 

     3.Призначити  відповідальними за вибір  підручників для 6 та 

11 класів вчителів, які будуть працювати у  6  та 11 класах  у 2019-2020 н.р. 

Поліщука В.І.                                                     Шоломович Т.М. 
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Рошина А.С.                                                       Жеребець В.М. 

Шевчук В.В.                                                       Дударчук Л.В. 

Сас Т.І.                                                                Поліщук І.С. 

Климковецьку В.М.                                           Дмитрук Л.Л. 

Палецьку О.П.                                                    Литвинюк В.С. 

                                          

Голова педради ___________  В.М.Климковецька 

  

Секретар педради ___________ М.П.Поліщук 

                                                                             

                                                                              Додаток 1 

 до засідання педагогічної ради 

                                            від 20.03.2019р. 

 

Список вчителів присутніх на педагічній раді 20.03.2019 року 

 

1. КлимковецькаВ.М. 

2. Курилко О.А. 

3. Зубко Є.П. 

4. Дударчук Л.В. 

5. Сидорчук О.І. 

6. Поліщук В.І. 

7. Рощина А.С. 

8. Жеребець В.М. –        

9. Сас Т.І. –                    

10. Генсецька М.О. –       

11. Гребенюк В.А. –        

12. Бейчук М.М. –            

13. Фесіна Т.С. –              

14. Литвинюк В.С. –       

15. Поліщук І.С. –           

16. Палецька О.П. –       

17. Шульгач Н.Ф. –         

18. Шоломович Т.М . –   

19. Поліщук М.П. –         

20. Юхимчук А.М. –      .    

21. Дмитрук Л.Л. –          

22. Фесіна Л.Ф. –  

23. Шевчук В.В.            .    
 

 

 
 



 

  
 

 


