
Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 
Охтирської міської ради Сумської області

ПРОТОКОЛ № 9

18.03.2019 
м. Охтирка

засідання педагогічної ради

Голова педради - І.А.Шульженко 
Секретар - М.В. Смага
Присутні -  57 чол. (список на 2 арк. додано до протоколу)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про вибір і замовлення підручників для 6 та 11 класів.

СЛУХАЛИ:
Колодяжну В.В., завідуючу шкільною бібліотекою, яка ознайомила присутніх з наказом 
Міністерства освіти і науки України від 01.11.2018 № 1191 «Про проведення конкурсного 
відбору проектів підручників для 6 та 11 класів закладів загальної середньої освіти», 
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».

ВИСТУПИЛИ:
Грицай Ж.М., учитель історії, яка ознайомилася з фрагментами електронних версій 
оригінал-макетів підручників «Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)» для 
6 класу в Електронній бібліотеці ДНУ «Інституту модернізації змісту освіти» та 
запропонувала обрати для замовлення підручник «Всесвітня історія. Історія України 
(інтегрований курс)», автори Бандровський О.Г., Власов В. С.;
Невдачина Р.М. учитель інформатики, яка ознайомилася з фрагментами електронних 
версій оригінал-макетів підручників з інформатики для 6 класу в Електронній бібліотеці 
ДНУ «Інституту модернізації змісту освіти» та запропонувала обрати для замовлення 
підручник «Інформатика», автори Ривкінд Й.Я., Лисенко Т. І., Чернікова Л. А., 
Шакотько В. В.;
Биковська Т.Г., учитель української мови та літератури, яка ознайомилася з фрагментами 
електронних версій оригінал-макетів підручників з української мови та української 
літератури для 11 класу в Електронній бібліотеці ДНУ «Інституту модернізації змісту 
освіти» та запропонувала обрати для замовлення підручник «Українська мова» (рівень 
стандарту), автор Авраменко О.М., підручник «Українська література» (рівень 
стандарту), автори Авраменко О.М.;
Кучмай Л.П., учитель зарубіжної літератури,яка ознайомилася з фрагментами 
електронних версій оригінал-макетів підручників з зарубіжної літератури для 11 класу в 
Електронній бібліотеці ДНУ «Інституту модернізації змісту освіти» та запропонувала 
обрати для замовлення підручник «Зарубіжна література» (рівень стандарту), автор 
Ковбасенко Ю.І.;
Гармаш Л.О. учитель історії, яка ознайомилася з фрагментами електронних версій 
оригінал-макетів підручників з історії України та всесвітньої історії та для 11 класу в 
Електронній бібліотеці ДНУ «Інституту модернізації змісту освіти» та запропонувала



обрати для замовлення підручник «Історія України» (рівень стандарту), автори Власов 
В.С., Кульчицький С.В., підручник «Всесвітня історія» (рівень стандарту), автор 
Щупак І.Я.;
Рудь С.В., учитель англійської мови, яка ознайомилася з фрагментами електронних версій 
оригінал-макетів підручників з англійської мови для 11 класу в Електронній бібліотеці 
ДНУ «Інституту модернізації змісту освіти» та запропонувала обрати для замовлення 
підручник «Англійська мова» (11-й рік навчання, рівень стандарту), автор Карпюк О.Д.;
Пасішна О.М., учитель математики,яка ознайомилася з фрагментами електронних версій 
оригінал-макетів підручників з математики для 11 класу в Електронній бібліотеці ДНУ 
«Інституту модернізації змісту освіти» та запропонувала обрати для замовлення підручник 
«Математика» (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту) автори Мерзляк 
А.Е., Номіровський Д.А., Полонський В.Б., Якір М. С., підручник «Алгебра і початки 
аналізу» (профільний рівень), автори Мерзляк А.Г., Номіровський Д.А., Полонський В.Б., 
Якір М. С., підручник «Геометрія» (профільний рівень) автори Мерзляк А.Г., 
Номіровський Д.А., Полонський В.Б., Якір М. С.;
Якименко І.М., учитель біології, яка ознайомилася з фрагментами електронних версій 
оригінал-макетів підручників з біології і екології для 11 класу в Електронній бібліотеці 
ДНУ «Інституту модернізації змісту освіти» та запропонувала обрати для замовлення 
підручник «Біологія і екологія» (рівень стандарту), автор Соболь В. І., підручник 
«Біологія і екологія» (профільний рівень) автори Задорожний К. М., Утєвська О. М., 
Леонтьєв Д. В.;
Зайка І.М., учитель географії, яка ознайомилася з фрагментами електронних версій 
оригінал-макетів підручників з географії для 11 класу в Електронній бібліотеці ДНУ 
«Інституту модернізації змісту освіти» та запропонувала обрати для замовлення підручник 
«Географія» (рівень стандарту), автори Безуглий В. В., Лисичарова Г. О.;
Іваннікова Л.П., учитель фізики, яка ознайомилася з фрагментами електронних версій 
оригінал-макетів підручників з фізики та астрономії для 11 класу в Електронній бібліотеці 
ДНУ «Інституту модернізації змісту освіти» та запропонувала обрати для замовлення 
підручник «Фізика» (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу 
під керівництвом Ляшенка О.І.), автори Засєкіна Т. М., Засєкін Д. О., підручник 
«Астрономія» (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під 
керівництвом ЯцківаЯ.С.), автор Пришляк М.П.;
Рубан О.А., учитель хімії, яка ознайомилася з фрагментами електронних версій оригінал- 
макетів підручників з хімії для 11 класу в Електронній бібліотеці ДНУ «Інституту 
модернізації змісту освіти» та запропонувала обрати для замовлення підручник «Хімія» 
(рівень стандарту), автор Григорович О.В.;
Карєв С.Є., учитель захисту Вітчизни, який ознайомився з фрагментами електронних 
версій оригінал-макетів підручників з захисту Вітчизни для 11 класу в Електронній 
бібліотеці ДНУ «Інституту модернізації змісту освіти» та запропонувала обрати для 
замовлення підручник «Захист Вітчизни» (рівень стандарту), автори Гудима А.А., Пашко 
К.О., ГарасимівІ.М., Фука М.М., Щирба Ю.П.;
Чалова М.М., учитель захисту Вітчизни (Основи медичних знань) , яка ознайомилася з 
фрагментами електронних версій оригінал-макетів підручників з захисту Вітчизни 
(Основи медичних знань) для 11 класу в Електронній бібліотеці ДНУ «Інституту 
модернізації змісту освіти» та запропонувала обрати для замовлення підручник «Захист 
Вітчизни»(рівень стандарту, «Основи медичних знань») автор Гудима А. А., Пашко К. О., 
Герасимів І. М., Фука М. М.;
Кучер Ю.О., заступника директора з навчально-виховної роботи, яка запропонувала 
кількість примірників кожного з підручників для замовлення визначити як фактичну



кількість учнів у 5 та 10 класах та кількість учителів, які викладають у 5 та 10 класах 
навчального закладу, у 2018/2019 навчальному році.

УХВАЛИЛИ:
1. Підтримати вибір вчителів-предметників, щодо електронних версій оригінал- 
макетів підручників для 6 та 11 класів
2. Завідуючій бібліотекою Колодяжній В.В. результати вибору електронних версій 
оригінал-макетів підручників для 6 та 11 класів заповнити за спеціальними електронними 
формами, з використанням модуля прозорого вибору підручників на базі інформаційно- 
телекомунікаційної системи «КУРС: Школа»та надіслати до порталу «ІСУО».
3. Проекти підручників для 6 класу:

№ Н азва п ідручника А втор

К ількість 
прим ірник 

ів для 
зам овленн  
я для учнів

К ількість
прим ірників

для
зам овлення 

для вчителів

К ількість
прим ірників

для
зам овлення

разом
1 «В сесвітня історія. 

Історія У країни  
(інтегрований  курс)», 
п ідручник для 6 класу

Бандровський О .Г., 
В ласов В. С.

90 2 92

2 «Інф орм атика» 
п ідручник для 6 класу 
закладів  загальної 
середньо ї освіти

Ривкінд  Й. Я., 
Л исенко Т. І., 
Ч ернікова Л. А., 
Ш акотько В. В.

90 2 92

для 11 класу:

№ Н азва п ідручника А втор

К ількість 
прим ірникі 

в для
зам овленн  
я для учнів

К ількість
прим ірників

для
зам овлення 

для вчителів

К ількість
прим ірників

для
зам овлення

разом
1. «У країн ська м ова 

(р івень стандарту)»  
п ідручник для 11 класу 
закладів  загальн о ї 
середньо ї освіти

А врам енко О.М . 59 2 61

2. «У країн ська л ітература 
(р івень стандарту)»  
п ідручник для 11 класу 
закладів  загальн о ї 
середньо ї освіти

А врам енко О.М . 59 2 61

3. «Зарубіж на л ітература 
(рівень стандарту)»  
п ідручник для 11 класу 
закладів  загальн о ї 
середньо ї освіти

К овбасенко Ю .І. 59 2 61

4. «Історія У країни  (рівень 
стандарту)»  п ідручник 
для 11 класу  закладів  
загальн о ї середньої 
освіти

В ласов В.С., 
К ульчицький С.В.

59 2 61



5. «В сесвітня історія 
(р івень стандарту)»  
п ідручник для 11 класу 
закладів  загальн о ї 
середн ьо ї освіти

Щ у п а к  І.Я . 59 2 61

6. «А н гл ій ська м ова (11-й  
р ік  навчання, рівень 
стандарту)»  п ідручник 
для 11 класу закладів 
загальн о ї середньої 
освіти

К арпю к О.Д. 59 2 61

7. «М атем ати ка (алгебра і 
початки  аналізу  та 
геом етрія, рівень 
стандарту)»  п ідручник 
для 11 класу закладів 
загальн о ї середньої 
освіти

М ерзляк А .Г., 
Н ом іровський Д .А ., 
П олонський  В .Б., 
Я кір  М .С .

ЗО 1 31

8. «А лгебра і початки  
аналізу  (проф ільний 
р івень)»  п ідручник для 
11 класу  закладів  
загальн о ї середньої 
освіти

М ерзляк А .Г., 
Н ом іровський Д .А ., 
П олонський  В.Б., 
Я кір М .С .

29 1 31

9. «Геом етрія (проф ільний 
р івень)»  п ідручник для 
11 класу закладів 
загальн о ї середньої 
освіти

М ерзляк А .Г., 
Н ом іровський  Д .А ., 
П олонський В .Б., 
Я кір  М .С.

29 1 31

10. «Б іологія і екологія 
(р івень стандарту)»  
п ідручник для 11 класу 
закладів  загальн о ї 
середньо ї освіти

С оболь В. І. 29 1 зо

11. «Б іологія і екологія 
(проф ільний  рівень)» 
п ідручник для 11 класу 
закладів  загальн о ї 
середньо ї освіти

Задорож ний К. М ., 
У тєвська 0 .  М ., 
Л еонтьев Д. В.

ЗО 1 31

12. «Географ ія (рівень 
стандарту)»  п ідручник 
для 11 класу закладів 
загальн о ї середньої 
освіти

Б езуглий В. В., 
Л и сичарова Г. 0 .

59 1 60

13. «Ф ізика (р івень 
стандарту, за 
навчальною  програм ою  
авторського  колективу 
п ід  керівництвом  
Л яш ен ка О .І.)» 
п ідручни к для 11 класу 
закладів  загальн о ї 
середн ьо ї освіти

Засєк іна Т. М ., 
Засєкін  Д. 0 .

59 1 60



14. А строном ія»  (р івень 
стандарту, за  
навчальною  програм ою  
авторського  колективу 
п ід  керівництвом  Я цківа 
Я .С .) п ідручни к для 11 
класу закладів  загальн о ї 
середньо ї освіти

П риш ляк М .П. 59 1 60

15. «Х ім ія (р івень 
стандарту)»  п ідручник 
для 11 класу закладів 
загальн о ї середньо ї 
освіти

Григорович О.В. 59 1 60

16. «Захист В ітчизни  
(р івень стандарту)»  
п ідручни к для 11 класу 
закладів  загальн о ї 
середньо ї освіти

Гудим а А .А ., 
П аш ко К.О ., 
Гарасим1в1.М., 
Ф ука М .М ., 
Щ ирба Ю .П.

59 1 60

17. «Захист В ітчизни  
(р івень стандарту, 
«О снови  м едичних 
знань»)»  п ідручник для 
11 класу закладів 
загальн о ї середньої 
освіти

Гудим а А. А., 
П аш ко К. О., 
Герасим1в I. М ., 
Ф ука М. М.

59 1 60

4. Кількість примірників кожного з підручників для замовлення визначити 
як фактичну кількість учнів у 5 та 10 класах та кількість учителів, які викладають у 5 та 
10 класах навчального закладу, у 2018/2019 навчальному році.
5. Оприлюднити на сайті школи вибір підручників для 6 та 11 класів, упродовж двох 
робочих днів.

Члени педагогічного колективу, які здійснили безпосередній вибір проектів 
підручників:

Грицай Ж.М. 
Невдачина Р.М 
Биковська Т.Г. 
Кучмай Л.П. 
Гармаш Л.О. 
Рудь С.В. 
Пасішна О.М. 
Якименко І.М. 
Зайка І.М. 
Іваннікова Л.П. 
Рубан О.А. 
Карєв С.Є. 
Чалова М.М.

Голова педради 
Секретар педради

І.А.Шульженко 
М.В. Смага


