
 ПРОТОКОЛ № 8 

засідання  педагогічної  ради  школи  № 2 

від  21 березня 2019 р. 

                                                             Голова  засідання  -  Мулик М.А. 

                                            Секретар  -   Єщенко І.Ф. 

Всього – 30 

Присутні – 30 

Відсутні –  

 

Порядок  денний: 

1.Про погодження вибору електронних версій оригінал-макетів підручників   

для 6 класу   за фрагментами електронних носіїв їх оригінал-макетів.  

Романовська О.Є. 

 

2.Про погодження вибору електронних версій оригінал-макетів підручників   

для 11 класу   за фрагментами електронних носіїв їх оригінал-макетів.  

 Романовська О.Є. 

 

1.СЛУХАЛИ: 

 Романовську О.Є. заступника директора школи з НВР, яка ознайомила 

педагогічний колектив школи з Наказом МОН України  1/9-107 від 

28.02.2019  «Про проведення конкурсного відбору проектів підручників для 6 

класу закладів загальної середньої освіти та результатами вибору підручників 

для учнів 6 класів» та запропонувала затвердити  безпосередній вибір 

проектів підручників для учнів 6 класів за фрагментами електронних носіїв їх 

оригінал-макетів: 

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

класу закладів загальної середньої освіти, автори: Щупак І.Я.; Піскарьова 

І. О.; Бурлака О. В., для учнів (студентів) - 64 прим.; для педагогічних 

працівників - 1 прим. 

2.  «Інформатика» підручник для 6 класу, автори: Бондаренко О. О.; 

Ластовецький В. В.; Пилипчук О. П.; Шестопалов Є. А., для учнів 

(студентів) - 64 прим.; для педагогічних працівників - 1 прим. 

 УХВАЛИЛИ: 

    Ухвалити  вибір проектів підручників для учнів 6 класів за 

фрагментами електронних носіїв їх оригінал-макетів.  

 

2.СЛУХАЛИ: 

 Романовську О.Є. заступника директора школи з НВР, яка ознайомила 

педагогічний колектив школи з Наказом МОН України  1/9-107 від 

28.02.2019  «Про проведення конкурсного відбору проектів підручників для 6 

класу закладів загальної середньої освіти та результатами вибору підручників 

для учнів 6 класів» та запропонувала затвердити  безпосередній вибір 

проектів підручників для учнів 6 класів за фрагментами електронних носіїв їх 

оригінал-макетів: 



1.  « Українська мова» підручник для 11 класу закладів загальної 

середньої освіти, автор  Авраменко О. М., для учнів (студентів) - 25 прим.; 

для педагогічних працівників - 1 прим. 

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

закладів загальної середньої освіти, автор Авраменко, О. М., для учнів 

(студентів) - 25 прим.; для педагогічних працівників - 1 прим. 

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

закладів загальної середньої освіти, автори: Ніколенко, О. М.; Ковальова, Л. 

Л.; Юлдашева, Л. П.; Лебедь, Д. О.; Орлова, О. В.; Ніколенко, К. С.,   для 

учнів (студентів) - 25 прим.; для педагогічних працівників - 1 прим. 

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

загальної середньої освіти, автори: Власов, В. С.; Кульчицький, С. В,  для 

учнів (студентів) - 25 прим.; для педагогічних працівників - 1 прим. 

5. «Всесвітня історія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу 

закладів загальної середньої освіти, автор Щупак, І. Я.,   для учнів (студентів) 

- 25 прим.; для педагогічних працівників - 1 прим. 

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

підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти , автори: Мудрий, 

М. М.; Аркуша, О. Г., для учнів (студентів) - 25 прим.; для педагогічних 

працівників - 1 прим. 

7. «Англійська мова (11-й рік навчання, профільний рівень)» підручник 

для 11 класу закладів загальної середньої освіти, автор Морська, Л. І.,   для 

учнів (студентів) - 25 прим.; для педагогічних працівників - 1 прим. 

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

11 класу закладів загальної середньої освіти, автори: Сотникова, С. І.; 

Гоголєва, Г. В.   для учнів (студентів) - 25 прим.; для педагогічних 

працівників - 1 прим.  

9. «Алгебра і початки аналізу (профільний рівень)» підручник для 11 

класу закладів загальної середньої освіти , автори: Мерзляк, А. Г.; 

Номіровський, Д. А.; Полонський, В. Б.; Якір, М. С., для учнів (студентів) - 

25 прим.; для педагогічних працівників - 1 прим. 

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

закладів загальної середньої освіти, автор Задорожний, К. М.,   для учнів 

(студентів) - 25 прим.; для педагогічних працівників - 1 прим. 

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

загальної середньої освіти , автори: Довгань, Г. Д.; Стадник, О. Г.,  для учнів 

(студентів) - 25 прим.; для педагогічних працівників - 1 прим. 

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

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

загальної середньої освіти , автори: Бар’яхтар, В. Г.; Довгий, С. О.; 

Божинова, Ф. Я.; Кірюхіна, О. О.,  для учнів (студентів) - 25 прим.; для 

педагогічних працівників - 1 прим. 

13. «Астрономія (рівень стандарту, за навчальною програмою 

авторського колективу під керівництвом Яцківа Я. С.)» підручник для 11 

класу закладів загальної середньої освіти, автор Пришляк, М. П.,  для учнів 

(студентів) - 25 прим.; для педагогічних працівників - 1 прим. 

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

середньої освіти , автор Ярошенко, О. Г.,  для учнів (студентів) - 25 прим.; 

для педагогічних працівників - 1 прим. 



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

закладів загальної середньої освіти , автори:  Гудима, А. А.; Пашко, К. О.; 

Гарасимів, І. М.; Фука, М. М.; Щирба, Ю. П.,  для учнів (студентів) - 10 

прим.; для педагогічних працівників - 1 прим. 

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

підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти, автори: Гудима, 

А. А.; Пашко, К. О.; Гарасимів, І. М.; Фука, М. М. , для учнів (студентів) - 15 

прим.; для педагогічних працівників - 1 прим. 

  

 УХВАЛИЛИ: 

    Ухвалити  вибір проектів підручників для учнів 11 класу за 

фрагментами електронних носіїв їх оригінал-макетів. 

 

Директор Марганецької  

спеціалізованої школи №2                                                    М. А. Мулик   

Секретар                                                                                   І. Ф. Єщенко    


