
ПРОТОКОЛ 

засідання малої педагогічної ради 

спеціалізованої школи № 254 

 

18.03.2019               №3 

 

ПРИСУТНІ: директор, заступники директора, голови методичних  

об`єднань, вчителі - предметники, які здійснювали 

безпосередній вибір проектів підручників для учнів 6 – 11 

класів. 

 

СЛУХАЛИ:  

 

1. Брюховецьку Н.В. – директора школи, яка ознайомила з листом 

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

інструктивно - методичні матеріали для здійснення вибору закладами освіти 

проектів підручників для 6 та 11 класів», наказу 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» та з метою організації прозорого вибору закладами освіти проектів 

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

інструктивно-методичними матеріалами для здійснення вибору закладами 

середньої освіти проектів підручників для 6, 11 класів за фрагментами 

електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручників та 

оформлення результатів вибору». 

2. Гусак В.А. – заступника директора з навчально-виховної роботи щодо 

вибору проектів підручників відповідно до обраної школою типової освітньої 

програми (рівень стандарту), з урахування освітніх потреб учнів, напрямків 

розвитку закладу.   

3. Пархоменко В.П. – бібліотекаря школи, яка ознайомила з переліком 

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

яким надається гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»,  

що видаватимуться за кошти державного бюджету у 2019 році. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

1. Плешкун Л.В. – голова МО вчителів укр. мови і літератури та зарубіжної 

літератури, яка запропонувала для вибору підручники. 

2. Руденко М.Д - голова МО вчителів історії, яка запропонувала вибрати 

підручники. 

3. Назарова Л.М. – голова МО вчителів природничого циклу, яка 

запропонувала для вибору підручники. 

4. Ходасевич О.П. – голова МО вчителів іноземних мов, яка запропонувала 

вибрати підручники. 



5. Зубко Н.А. – голова МО вчителів математики, інформатики та фізики, яка 

запропонувала вибрати підручники. 

6. Золотарьову О.В. – заступника директора з навчально-виховної про вибір 

підручника з предмету «Захист Вітчизни». 

  

УХВАЛИЛИ: 

 

Вибрати підручники з урахуванням  пріоритетів: 

 

Українська мова: 

 

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

загальної середньої освіти». Авраменко О.М.  

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

загальної середньої освіти». Глазова О.П. 

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

загальної середньої освіти». Заболотний О.В.; Заболотний В.В. 

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

загальної середньої освіти». Голуб Н.Б., Горошкіна О.М.; Новосьолова В.І. 

 

Українська література: 

 

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

загальної середньої освіти». Авраменко О.М. 

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

загальної середньої освіти». Коваленко Л.Т.; Бернадська Н.І. 

3. «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. 

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

загальної середньої освіти». Слоновська О.В.; Мафтин Н.В., Вівчарик Н.М. 

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

загальної середньої освіти». Борзенко О.І.; Лобусова О.В. 

 

Зарубіжна література: 

 

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

загальної середньої освіти». Ковбасенко Ю.І. 

2. «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.В.; Ніколенко К.С. 

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

загальної середньої освіти». Волощук Є.В. 

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

загальної середньої освіти». Ісаєва О.О.; Клименко Ж.В.; Мельник А.О. 



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

загальної середньої освіти». Паращич В.В.; Фефілова Г.Є.; Коновалова М.В. 

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

загальної середньої освіти». Кадоб`янська Н.М.; Удовиченко Л.М. 

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

загальної середньої освіти». Міляновська Н.Р. 

 

Історія: 

 

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

класу закладів загальної середньої освіти». Гісем О.В.; Гісем О.О. 

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

класу закладів загальної середньої освіти». Щупак І.Я.; Піскарьова І.О.; 

Бурлака О.В. 

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

класу закладів загальної середньої освіти». Бандровський О.Г.; Власов В.С. 

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

класу закладів загальної середньої освіти». Д`ячков С.В. 

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

класу закладів загальної середньої освіти». Сорочинська Н.М.;  

Мартинюк О.О. 

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

класу закладів загальної середньої освіти». Мороз П.В. 

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

класу закладів загальної середньої освіти». Дудар О.В.; Гук О.І. 

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

класу закладів загальної середньої освіти». Голованов С.О. 

 

Історія України: 

 

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

загальної середньої освіти». Гісем О.В., Мартинюк О.О. 

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

загальної середньої освіти». Сорочинська Н.М.; Гісем О.О. 

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

загальної середньої освіти». Власов В.С.; Кульчицький С.В. 

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

загальної середньої освіти». Даниленко В.М., Смольніцька М.К. 

5. «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. 

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

загальної середньої освіти». Струкевич О.К.; Дровозюк С.І. 

 

 

 



Всесвітня історія: 

 

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

загальної середньої освіти». Гісем О.О.; Мартинюк О.О. 

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

загальної середньої освіти». Ладиченко Т.В. 

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

загальної середньої освіти». Щупак І.Я. 

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

загальної середньої освіти». Полянський П.Б. 

 

Географія: 

 

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

середньої освіти». Кобернік С.Г.; Коваленко Р.Р. 

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

середньої освіти». Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш.; Довгань А.І. 

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

середньої освіти». Довгань Г.Д.; Стадник О.Г. 

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

середньої освіти». Безуглий В.В.; Лисичарова Г.О. 

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

середньої освіти». Гільберг Т.Г.; Савчук І.Г.; Совенко В.В.  

 

Біологія: 

 

1. «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. 

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

загальної середньої освіти». Остапченко Л.І.; Балан П.К.; Компанець Т.А.; 

Рушковський С.Р. 

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

загальної середньої освіти». Соболь В.І. 

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

загальної середньої освіти». Задорожний К.М. 

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

загальної середньої освіти». Шаламов Р.В.; Каліберда М.С.; Носов Г.А. 

 

Хімія: 

 

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

середньої освіти». Попель П.П.; Крикля Л.С. 

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

середньої освіти». Григорович О.В. 



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

середньої освіти». Ярошенко О.Г. 

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

середньої освіти». Савчик М.М. 

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

середньої освіти». Лашевська Г.А., Лашевська А.А. 

 

Англійська мова: 

 

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

класу закладів загальної середньої освіти». Калініна Л.В.; Самойлюкевич І.В. 

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

класу закладів загальної середньої освіти». Морська Л.І. 

 

Німецька мова: 

 

1. «Німецька мова ( 7-й рік навчання, рівень стандарту) підручник для 11 

класу закладів загальної середньої освіти». Басай Н.П.; Орап В.І.;  

Кириленко Р.О. 

2. «Німецька мова ( 7-й рік навчання, рівень стандарту) підручник для 11 

класу закладів загальної середньої освіти». Сотникова С.І.; Гоголєва Г.В. 

 

Математика: 

 

1. «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. 

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

підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти». Істер О.С. 

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

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

Бевз В.Г. 

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

підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти». Нелін Є.П., 

Долгова О.Є. 

 

Фізика: 

 

1. «Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського 

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

загальної середньої освіти». Бар`яхтар В.Г.; Довгий С.О.; Божинова Ф.Я.;  

Крюхіна О.О. 

 

 

 

 



Астрономія: 

 

1. «Астрономія (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського 

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

загальної середньої освіти». Сиротюк В.Д.; Мирошниченко Ю.Б. 

2. «Астрономія (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського 

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

загальної середньої освіти». Пришляк М.П. 

 

Інформатика: 

 

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

Ривкінд Й.Я.; Лисенко Т.І.; Чернікова Л.А.; Шакотько В.В. 

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

Морзе Н.В.; Барна О.В.; Вембер В.П. 

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

Коршунова О.В., Завадський І.О. 

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

Бондаренко О.О.; Ластовецький В.В.; Пилипчук О.П.; Шестопалов Є.А. 

 

Захист Вітчизни: 

 

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

загальної середньої освіти». Гудима А.А.; Пашко К.О.; Герасимів І.М.;  

Фука М.М.; Щирба Ю.П. 

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

загальної середньої освіти». Гнатюк М.Р. 

 

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

для 11 класу закладів загальної середньої освіти». Гудима А.А., Пашко К.О., 

Герасимів І.М., Фука М.М. 

 

Голова       Наталія Брюховецька 

Секретар       Л.Плешкун 

         В.Гусак 

         О.Золотарьова 

         Л.Назарова 

         М.Руденко 

         Н.Зубко 

         О.Ходасевич 

         М.Кухар 

         О.Нікулін 

         Н.Тиква 

         А.Ніколенко 

         О.Шутікова 


