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Протокол  №  8 

 20 березня  2019 р. 

 

Голова – Скорик Т.А.                                     Усього членів педколективу – 84   

Секретар – Нянько О.В.                                  Присутні –  42 (учителі 5 – 11 класів, 

                                                                           які брали участь у виборі підручників 

                                                                           для 6-го та 9-го класів ) 

                                                                            

Порядок денний  

 

1. Про схвалення вибору підручників для 6-го класу закладів загальної 

середньої освіти.  

                                                                                Гнєзділова М.В. 

2. Про схвалення вибору підручників для 11-го класу закладів загальної 

середньої освіти.  

                                                                                     Гнєзділова М.В. 

 

І. СЛУХАЛИ: 

Заступника директора школи з навчально-виховної роботи Гнєзділову М.В., 

яка доповіла, що у період з 12 по 20 березня 2019 року  учителі школи 

ознайомилися на веб-сайті Інституту модернізації змісту освіти з електронними 

версіями оригінал-макетів підручників для 6-го класу закладів загальної 

середньої освіти, поданих на конкурсний відбір проектів підручників, та зробили 

свій вибір щодо замовлення підручників розташувавши їх за пріоритетами.  

 

ВИСТУПИЛИ:  

Голова методичного об’єднання учителів історії Чорна Т.В., яка 

поінформувала присутніх про результати вибору підручника „Всесвітня історія. 

Історія України (інтегрований курс)“ для 6-го класу учителями історії: 

- Основний – „Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)“ 

підручник для 6-го класу закладів загальної середньої освіти (авт. Щупак 

І.Я., Піскарьова І.О., Бурлака О.В.) 

- Альтернатива: 

1. „Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)“ підручник для 

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

2. „Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)“ підручник для 

6-го класу закладів загальної середньої освіти (авт. Гук О.І., Дудар 

О.В.) 

3. „Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)“ підручник для 

6-го класу закладів загальної середньої освіти (авт. Гісем О.В., Гісем 

О.О.) 

4. „Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)“ підручник для 

6-го класу закладів загальної середньої освіти (авт. Сорочинська Н.М., 

Мартинюк О.О.) 

5. „Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)“ підручник для 
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6-го класу закладів загальної середньої освіти (авт. Д’ячков С.В.) 

Учитель інформатики Соколюк Т.Ю., яка повідомила вибір підручника 

„Інформатика“ для 6-го класу учителями інформатики школи: 

- Основний – „Інформатика“ підручник для 6-го класу закладів загальної 

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

- Альтернатива: 

1. „Інформатика“ підручник для 6-го класу закладів загальної середньої 

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

Шестопалова Є.А.) 

2. „Інформатика“ підручник для 6-го класу закладів загальної середньої 

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

3. „Інформатика“ підручник для 6-го класу закладів загальної середньої 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Схвалити вибір підручників для 6-го класу: 

„Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)“ підручник 

для 6-го класу закладів загальної середньої освіти (авт. Щупак І.Я., 

Піскарьова І.О., Бурлака О.В.) 

Альтернатива: 

1. „Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)“ підручник для 

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

2. „Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)“ підручник для 

6-го класу закладів загальної середньої освіти (авт. Гук О.І., Дудар 

О.В.) 

3. „Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)“ підручник для 

6-го класу закладів загальної середньої освіти (авт. Гісем О.В., Гісем 

О.О.) 

4. „Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)“ підручник для 

6-го класу закладів загальної середньої освіти (авт. Сорочинська Н.М., 

Мартинюк О.О.) 

5. „Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)“ підручник для 

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

„Інформатика“ підручник для 6-го класу закладів загальної середньої 

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

Альтернатива: 

1. „Інформатика“ підручник для 6-го класу закладів загальної середньої 

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

Шестопалова Є.А.) 

2. „Інформатика“ підручник для 6-го класу закладів загальної середньої 

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

3. „Інформатика“ підручник для 6-го класу закладів загальної середньої 

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

 

ІІ. СЛУХАЛИ  

Заступника директора школи з навчально-виховної роботи Гнєзділову М.В., 
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яка доповіла, що у період з 12 по 20 березня 2019 року  учителі школи 

ознайомилися на веб-сайті Інституту модернізації змісту освіти з електронними 

версіями оригінал-макетів підручників для 11-го класу закладів загальної 

середньої освіти, поданих на конкурсний відбір проектів підручників, та зробили 

свій вибір щодо замовлення підручників розташувавши їх за пріоритетами 

відповідно до профілю класів.  

 

ВИСТУПИЛИ:  

Учитель української мови та літератури Заніздра Л.І., яка поінформувала 

присутніх про результати вибору підручників з української мови та української 

літератури (профільний рівень та рівень стандарту) для 11-го класу учителями 

української мови та літератури: 

- Основний – „Українська мова (рівень стандарту)“ підручник для 11 класу 

закладів загальної середньої освіти (авт. Авраменко О.М.) 

- Альтернатива: 

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

загальної середньої освіти (авт. Заболотний О.В., Заболотний В.В.) 

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

загальної середньої освіти (авт. Голуб Н.Б., Горошкіна О.М., 

Новосьолова В.І.) 

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

загальної середньої освіти (авт. Глазова О.П.) 

- Основний – „Українська мова (профільний рівень)“ підручник для 11 класу 

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

- Альтернатива – „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.) 

- Основний – „Українська література (рівень стандарту)“ підручник для 11 

класу закладів загальної середньої освіти (авт. Авраменко О.М.) 

- Альтернатива: 

1. „Українська література (рівень стандарту)“ підручник для 11 класу 

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

2. „Українська література (рівень стандарту)“ підручник для 11 класу 

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

Н.В., Вівчарик Н.М.) 

3. „Українська література (рівень стандарту)“ підручник для 11 класу 

закладів загальної середньої освіти (авт. 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 (авт. Коваленко Л.Т., Бернадська 

Н.І.) 

- Основний – „Українська література (профільний рівень)“ підручник для 11 

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

О.В.) 

- Альтернатива – „Українська література (рівень стандарту)“ підручник для 

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

Мафтин Н.В., Вівчарик Н.М.) 
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Голова методичного об’єднання учителів зарубіжної літератури 

Добровольська Н.С. повідомила про вибір підручника для 11 класу учителів 

зарубіжної літератури: 

- Основний – „Зарубіжна література (рівень стандарту)“ підручник для 11 

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

Г.Є., Коновалова М.В.) 

- Альтернатива: 

1. „Зарубіжна література (рівень стандарту)“ підручник для 11 класу 

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

Мельник А.О.) 

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. Волощук Є.В.) 

4. „Зарубіжна література (рівень стандарту)“ підручник для 11 класу 

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

5. „Зарубіжна література (рівень стандарту)“ підручник для 11 класу 

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

Учитель історії Сербіна Н.П. Ознайомила присутніх з вибором підручників 

для 11 класу учителів історії: 

- Основний – „Історія України (рівень стандарту)“ підручник для 11 класу 

закладів загальної середньої освіти (авт. Власов В.С., Кульчицький С.В.) 

- Альтернатива: 

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

загальної середньої освіти (авт. Гісем О.В., Мартинюк О.О.) 

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

загальної середньої освіти (авт. Даниленко В.М., Смольніцька М.К.) 

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

загальної середньої освіти (авт. Хлібовська Г.М., Наумчук О.В., 

Крижановська М.Є., Гирич І.Б., Бурнейко І.О.) 

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

загальної середньої освіти (авт. Струкевич О.К., Дровозюк С.І.) 

5. „Історія України (рівень стандарту)“ підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти (авт. Сорочинська Н.М., Гісем О.О.) 

- Основний – „Всесвітня історія (рівень стандарту)“ підручник для 11 класу 

закладів загальної середньої освіти (авт. Щупак І.Я.) 

- Альтернатива: 

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

загальної середньої освіти (авт. Гісем О.В., Мартинюк О.О.) 

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

загальної середньої освіти (авт. Ладиченко Т.В.) 

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

загальної середньої освіти (авт. Полянський П.Б.) 

Голова методичного об’єднання учителів іноземних мов Науменко Н.В. 

повідомила вибір підручників для 11 класу з англійської та німецької мови, який 

зробили учителі школи: 
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- Основний – „Англійська мова (11-й рік навчання, рівень стандарту)“ 

підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Нерсисян 

М.А., Піроженко А.О.) 

- Альтернатива: 

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

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

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

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

- Основний – „Англійська мова (11-й рік навчання, профільний рівень)“ 

підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Морська 

Л.І.) 

- Альтернатива – „Англійська мова (11-й рік навчання, рівень стандарту)“ 

підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Калініна 

Л.В., Самойлюкевич І.В.) 

- Основний – „Німецька мова (7-й рік навчання, рівень стандарту)“ 

підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Басай 

Н.П., Орап В.І., Кириленко Р.О.) 

- Альтернатива – „Німецька мова (7-й рік навчання, рівень стандарту)“ 

підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти (авт. 

Сотникова С.І., Гоголєва Г.В.) 

Леонова В.Л., голова методичного об’єднання учителів математики та 

фізики, ознайомила присутніх з вибором учителів названих предметів 

підручників для 11 класу: 

- Основний – „Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень 

стандарту)“ підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти 

(авт. Істер О.С.) 

- Альтернатива: 

1. „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.) 

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. Бевз Г.П., Бевз В.Г.) 

- Основний – „Фізика (рівень стандарту, за навч. програмою авт. кол-ву під 

кер. Локтєва В.М.)“ підручник підручник для 11 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.) 

- Основний – „Астрономія (рівень стандарту, за навч. програмою авт. кол-ву 

під кер. Яцківа Я.С.)“ підручник підручник для 11 класу закладів загальної 

середньої освіти (авт. Сиротюк В.Д., Мірошніченко Ю.Б.) 

- Альтернатива – „Астрономія (рівень стандарту, за навч. програмою авт. 

кол-ву під кер. Яцківа Я.С.)“ підручник підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти (авт. Пришляк М.П.) 
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Голова методичного об’єднання учителів природничих наук Безверха Л.М. 

оприлюднила вибір підручників для 11 класу з біології, хімії, географії та курсу 

„Захист Вітчизни“: 

- Основний – „Біологія і екологія (рівень стандарту)“ підручник для 11 класу 

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

- Альтернатива: 

1. „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.) 

2. „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.) 

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. Шаламов Р.В., Каліберда М.С., 

Носов Г.А.) 

- Основний – „Географія (рівень стандарту)“ підручник для 11 класу 

закладів загальної середньої освіти (авт. Гільберт Т.Г., Савчук І.Г., 

Совенко В.В.) 

- Альтернатива: 

1. „Географія (рівень стандарту)“ підручник для 11 класу закладів 

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

А.І.) 

2. „Географія (рівень стандарту)“ підручник для 11 класу закладів 

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

3. „Географія (рівень стандарту)“ підручник для 11 класу закладів 

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

4. „Географія (рівень стандарту)“ підручник для 11 класу закладів 

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

- Основний – „Хімія (рівень стандарту)“ підручник для 11 класу закладів 

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

- Альтернатива:  

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

середньої освіти (авт. Григорович О.В.) 

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. Лашевська Г.А., Лашевська А.А.) 

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

середньої освіти (авт. Ярошенко О.Г.) 

- Основний – „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.) 

- Альтернатива – „Захист Вітчизни (рівень стандарту)“ підручник для 11 

класу закладів загальної середньої освіти (авт. Гнатюк М.Р.) 
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- Основний – „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.) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Схвалити вибір підручників для 11-го класу: 

„Українська мова (рівень стандарту)“ підручник для 11 класу 

закладів загальної середньої освіти (авт. Авраменко О.М.) 
Альтернатива: 

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

загальної середньої освіти (авт. Заболотний О.В., Заболотний В.В.) 

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

загальної середньої освіти (авт. Голуб Н.Б., Горошкіна О.М., 

Новосьолова В.І.) 

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

загальної середньої освіти (авт. Глазова О.П.) 

„Українська мова (профільний рівень)“ підручник для 11 класу 

закладів загальної середньої освіти (авт. Ворон А.А., Солопенко В.А.) 
Альтернатива: 

 „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 (рівень стандарту)“ підручник для 11 класу 

закладів загальної середньої освіти (авт. Авраменко О.М.) 
Альтернатива: 

1. „Українська література (рівень стандарту)“ підручник для 11 класу 

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

2. „Українська література (рівень стандарту)“ підручник для 11 класу 

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

Н.В., Вівчарик Н.М.) 

3. „Українська література (рівень стандарту)“ підручник для 11 класу 

закладів загальної середньої освіти (авт. 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 (авт. Коваленко Л.Т., Бернадська 

Н.І.) 

„Українська література (профільний рівень)“ підручник для 11 класу 

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

Альтернатива: 

„Українська література (рівень стандарту)“ підручник для 11 класу 

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

Вівчарик Н.М.) 

„Зарубіжна література (рівень стандарту)“ підручник для 11 класу 

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

Г.Є., Коновалова М.В.) 
Альтернатива: 
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1. „Зарубіжна література (рівень стандарту)“ підручник для 11 класу 

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

Мельник А.О.) 

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. Волощук Є.В.) 

4. „Зарубіжна література (рівень стандарту)“ підручник для 11 класу 

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

5. „Зарубіжна література (рівень стандарту)“ підручник для 11 класу 

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

„Історія України (рівень стандарту)“ підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти (авт. Власов В.С., Кульчицький С.В.) 
Альтернатива: 

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

загальної середньої освіти (авт. Гісем О.В., Мартинюк О.О.) 

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

загальної середньої освіти (авт. Даниленко В.М., Смольніцька М.К.) 

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

загальної середньої освіти (авт. Хлібовська Г.М., Наумчук О.В., 

Крижановська М.Є., Гирич І.Б., Бурнейко І.О.) 

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

загальної середньої освіти (авт. Струкевич О.К., Дровозюк С.І.) 

5. „Історія України (рівень стандарту)“ підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти (авт. Сорочинська Н.М., Гісем О.О.) 

„Всесвітня історія (рівень стандарту)“ підручник для 11 класу 

закладів загальної середньої освіти (авт. Щупак І.Я.) 
Альтернатива: 

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

загальної середньої освіти (авт. Гісем О.В., Мартинюк О.О.) 

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

загальної середньої освіти (авт. Ладиченко Т.В.) 

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

загальної середньої освіти (авт. Полянський П.Б.) 

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

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

Піроженко А.О.) 

Альтернатива: 

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

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

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

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

„Англійська мова (11-й рік навчання, профільний рівень)“ підручник 

для 11 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Морська Л.І.) 
- Альтернатива: 
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 „Англійська мова (11-й рік навчання, рівень стандарту)“ підручник для 11 

класу закладів загальної середньої освіти (авт. Калініна Л.В., 

Самойлюкевич І.В.) 

„Німецька мова (7-й рік навчання, рівень стандарту)“ підручник для 

11 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Басай Н.П., Орап 

В.І., Кириленко Р.О.) 
Альтернатива: 

„Німецька мова (7-й рік навчання, рівень стандарту)“ підручник для 11 

класу закладів загальної середньої освіти (авт. Сотникова С.І., Гоголєва 

Г.В.) 

„Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень 

стандарту)“ підручник для 11 класу закладів загальної середньої 

освіти (авт. Істер О.С.) 

Альтернатива: 

1. „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.) 

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. Бевз Г.П., Бевз В.Г.) 

 „Фізика (рівень стандарту, за навч. програмою авт. кол-ву під кер. 

Локтєва В.М.)“ підручник підручник для 11 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 

„Астрономія (рівень стандарту, за навч. програмою авт. кол-ву під 

кер. Яцківа Я.С.)“ підручник підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти (авт. Сиротюк В.Д., Мірошніченко Ю.Б.) 

Альтернатива: 

„Астрономія (рівень стандарту, за навч. програмою авт. кол-ву під кер. 

Яцківа Я.С.)“ підручник підручник для 11 класу закладів загальної 

середньої освіти (авт. Пришляк М.П.) 

„Біологія і екологія (рівень стандарту)“ підручник для 11 класу 

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

1. „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.) 

2. „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.) 

3. „Біологія і екологія (рівень стандарту)“ підручник для 11 класу 

закладів загальної середньої освіти (авт. Задорожний К.М.) 
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4. „Біологія і екологія (рівень стандарту)“ підручник для 11 класу 

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

Носов Г.А.) 

„Географія (рівень стандарту)“ підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти (авт. Гільберт Т.Г., Савчук І.Г., Совенко 

В.В.) 
Альтернатива: 

1. „Географія (рівень стандарту)“ підручник для 11 класу закладів 

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

А.І.) 

2. „Географія (рівень стандарту)“ підручник для 11 класу закладів 

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

3. „Географія (рівень стандарту)“ підручник для 11 класу закладів 

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

4. „Географія (рівень стандарту)“ підручник для 11 класу закладів 

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

„Хімія (рівень стандарту)“ підручник для 11 класу закладів загальної 

середньої освіти (авт. Савчин М.М.) 
Альтернатива:  

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

середньої освіти (авт. Григорович О.В.) 

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. Лашевська Г.А., Лашевська А.А.) 

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

середньої освіти (авт. Ярошенко О.Г.) 

„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.) 

Альтернатива: 

„Захист Вітчизни (рівень стандарту)“ підручник для 11 класу закладів 

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

„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.) 
2. Заступнику директора школи з навчально-виховної роботи Нянько О.В. 

до 10 березня  2019 року розмістити протокол педагогічної ради на сайті школи. 

3. Заступнику директора школи з навчально-виховної роботи Гнєзділовій 

М.В. до 22 березня 2019 року оформити результати вибору електронних версій 

оригінал-макетів підручників для 6-го та 11-го класів, 

поданих на конкурсний відбір проектів підручників для 6-го та 11-го класів 

закладів загальної середньої освіти 

 

Голова                                  Т.А. Скорик 

 

Секретар                               О.В. Нянько 
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1. Скорик Т.А.  22. Васильченко С.Є.  

2. Гнєзділова М.В.  23. Спекторенко О.К.  

3. Нянько О.В.  24. Цимбалюк Л.Б.  

4. Гуреля О.М.  25. Шепета О.М.  

5. Кобильник О.В.   26. Кисельова Н.А.  

6. Добровольська Н.С.  27. Соколюк Т.Ю.  

7. Пилюченко В.В.  28. Бобир Ж.М.  

8. Заніздра Л.І.  29. Дегтярьов Д.В.  

9. Олькова С.О.  30. Джура Н.І.  

10. Переверзева Л.П.  31. Коваленко І.П.  

11. Рибалка С.М.  32. Кузьменко Н.А.  

12. Щербак Г.В.  33. Лісова М.В.  

13. Биканова І.В.  34. Малоног Н.І.  

14. Горбенко В.М.  35. Науменко Н.В.  

15. Леонова В.Л.  36. Слюсар Л.Л.  

16. Чаун Л.А.  37. Трясун Ю.А.  

17. Сербіна Н.П.  38. Хоменко Н.В.  

18. Чорна Т.В.  39. Червоненко Є.Ф.  

19. Безверха Л.М.  40. Пилюченко Т.В.  

20. Ємельянова В.П.  41. Суботіна О.Ф.  

21. Пишна Н.В.  42. Ложка В.Б.  

 


