
ПРОТОКОЛ № 04
від 20 березня 2019 року
м. Енергодар

засідання педагогічної ради закладу
Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 
Енергодарської міської ради Запорізької області

Всього педагогічних працівників в закладі: - 83 особи.
Відсутні з поважних причин: - 8 осіб
Присутні на педагогічній раді: - 75 осіб
Голова педагогічної ради: Воробйов JI.M., директор закладу
Секретар педагогічної ради: Шмакова O.A., вчитель української мови та
літератури *

Порядок денний

1. Про вибір і замовлення вчителями-предметниками проекту 
електронних версій оригінал-макетів підручників для 6-го та 11-го 
класів.

І. СЛУХАЛИ:
Невтиру О.М., заступника директора з EBP, яка зазначила, що конкурсний 
відбір проектів підручників для 6 та 11 класів закладів загальної середньої 
освіти (далі -  Конкурс) здійснюється з метою забезпечення здобувачів 
загальної середньої освіти новим поколінням підручників з навчальних 
предметів типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти (далі 
-  ЗЗСО) згідно з переліками, які затверджено наказом 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». Відповідно до Положення про конкурсний відбір 
проектів підручників для 5-9 та 10-11 класів закладів загальної середньої 
освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 
січня 2018 року № 14 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ЗО 
січня 2018 року за № 119/31571' на II етапі до проведення Конкурсу 
долучаються ЗЗСО. Для 11 класу - також заклади професійної (професійно- 
технічної) освіти (далі -  ЗПТО), що використовують в освітньому процесі 
підручники для ЗЗСО, та заклади вищої освіти, які забезпечують здобуття 
повної загальної середньої освіти (далі -  ЗВО). Електронні версії фрагментів



оригінал-макетів підручників, яким за результатами І етапу Конкурсу 
пропонується надати гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки 
України», були розміщені в Електронній бібліотеці ДНУ «Інститут 
модернізації змісту освіти» (далі -  ІМЗО) у вільному доступі з 12 березня 
2019 року за посиланням lib.imzo.gov.ua у розділі «Конкурс підручників». 
Для організованого проведення II етапу Конкурсу було забезпечено 
ознайомлення педагогічних працівників ЗЗСО, ЗПТО та ЗВО з електронними 
версіями фрагментів оригінал-макетів підручників, які братимуть участь у II 
етапі Конкурсу, та заповнення ними спеціальної форми вибору електронних 
версій оригінал-макетів підручників.

Відповідно до листа МОН від 28.02.2019 № 1/9-107 «Про інструктивно- 
методичні матеріали для здійснення вибору закладами освіти проектів 
підручників для 6 та 11 класів» вчителі ЗЗСО із переліку підручників 
здійснюють безпосередній вибір проектів підручників з кожної назви, який 
схвалюється на засіданні педагогічної ради ЗЗСО.

ВИСТУПИЛИ:

1. Пелипенко С.І., керівників НІМО вчителів української мови та 
літератури, яка повідомила, що вчителі української мови та літератури 
ознайомилися з електронними версіями оригінал-макетів 
доопрацьованих відповідно до чинних навчальних програм підручників 
для 6,11-го класу та здійснили безпосередній вибір проектів 
підручників із запропонованого переліку і розставили згідно з 
пріорітетами, а саме:

Українська мова (6 клас)

1. «Українська мова» підручник для 6 класу з навчанням російською 
мовою закладів загальної середньої освіти (авт. Заболотний О. В., 
Заболотний В. В.)

Українська мова (11 клас)

1. «Українська мова (рівень стандарту)» підручник для 11 класу з 
навчанням російською мовою закладів загальної середньої освіти (авт. 
Заболотний О. В., Заболотний В. В., 2019)

Українська мова (11 клас, профільний рівень)

1. «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., 2019)



Українська література (11 клас)

1. «Українська література (рівень стандарту)» підручник для 11 класу 
ЗЗСО (авт. Авраменко О. М.)

2. Матвеева В.В., керівник НІМО вчителів російської мови і літератури та 
історії, повідомила, що вчителі російської мови і літератури та історії 
ознайомилися з електронними версіями оригінал-макетів доопрацьованих 
відповідно до чинних навчальних програм підручників для 6,11 -го класу та 
здійснили безпосередній вибір проектів підручників із запропонованого 
переліку і розставили згідно з пріорітетами, а саме:

Всесвітня історія, Історія України (6 клас)

1. «Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)» підручнйк для 
6 класу ЗЗСО (авт. Щупак І. Я., Піскарьова І. О., Бурлака О. В.)

Російська мова та література (11 клас)

1. «Російська мова та література» (інтегрований курс рівень стандарту)» 
підручник для 11 класу з навчанням російською мовою закладів 
загальної середньої освіти (авт. Давидюк Л.В., Дядечко Л.П., 
Халабаджах І.М., 2019)

Зарубіжна література (11 клас)

1. «Зарубіжна література (рівень стандарту)» підручник для 11 класу 
закладів загальної середньої освіти (авт. Ісаєва О.О., Клименко Ж. В., 
Мельник А. О., 2019)

Історія України (11 клас)

1. «Історія України (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів 
загальної середньої освіти (авт. Сорочинська Н. М., Гісем, О.О., 2019)

Історія України (11 клас, профільний рівень)

1. «Історія України (профільний рівень )» підручник для 11 класу закладів 
загальної середньої освіти (авт. Гісем О.М., Мартинюк О.О., 2019)

Всесвітня історія (11 клас)

1. «Всесвітня історія» (рівень стандарту)» підручник для 11 класу 
закладів загальної середньої освіти Щупак І .Я. (2019)



Всесвітня історія (11 клас, профільний рівень)

1. «Всесвітня історія» (профільний рівень)» підручник для 11 класу 
закладів загальної середньої освіти (авт. Гісем О.В., Мартинюк О.О., 
2019)

3. Глєбова В .Я., керівник ШМО вчителів іноземних мов, повідомила, що 
після обговорення вчителі обрали підручники для 11 -го класу із 
запропонованого переліку такі як:

Англійська мова

1. «Англійська мова (11 рік навчання, рівень стандарту)» підручник для 
11 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Буренко В.М., 2СЦ9)

Німецька мова (11 рік навчання)

1. «Німецька мова (11 рік навчання, рівень стандарту)» підручник для 11 
класу закладів загальної середньої освіти (авт. Сотнікова С.І., Гоголєва 
Г.В., 2019)

Німецька мова (7 рік навчання)

1. «Німецька мова (7-й рік навчання, рівень стандарту)» підручник для 11 
класу ЗЗСО (авт. Басай Н. П., Орап В. І., Кириленко Р. О., 2019)

Французька мова (11 рік навчання)

1. «Французька мова (11 рік навчання, рівень стандарту)» підручник для 
11 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Клименко Ю.М., 
2019)

Французька мова (7 рік навчання)

1. «Французька мова (7 рік навчання, рівень стандарту)» підручник для 
11 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Клименко Ю.М., 
2019)

4. Маляренко В.В., керівник ШМО вчителів математики та інформатики, 
оприлюднила вибір підручників для 6,11-го класів із запропонованого 
переліку, а саме:

Інформатика (6 клас)



1. «Інформатика» підручник для 6 класу закладів загальної середньої 
освіти (авт. Морзе Н. В., Варна О.В., Вембер В. П.)

Математика

1. «Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень 
стандарту)» підручник для 11 класу ЗЗСО (авт. Мерзляк А. Г., 
Номіровський Д. А., Полонський В. Б., Якір М. С., 2019)

5. Маковоз І.Г., член ШМО вчителів природничого спрямування, що 
здійснення безпосереднього вибору електронних версій оригіналів -  макетів 
підручників для 11 класу закладів загальної середньої освіти із переліку, 
пропонуємо:

Біологія

1. «Біологія і екологія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу 
закладів загальної середньої освіти (авт. Соболь В.І., 2019)

Географія

1. «Географія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів 
загальної середньої освіти (авт. Довгань Г.Д., Стадник О.Г., 2019)

Фізика

1. «Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського 
колективу під керівництвом Локтева В. М.)» підручник для 11 класу 
ЗЗСО (авт. Бар’яхтар В. Г., Довгий С. О., Божинова Ф. Я., Кірюхіна О. 
О., за редакцією Бар’яхтара В. Г., Довгого С. О., 2019)

Астрономія

1. «Астрономія (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського 
колективу під керівництвом Яцківа Я. С.)» підручник для 11 класу 
ЗЗСО (авт. Пришляк М. П., 2019)

Хімія

1. «Хімія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної 
середньої освіти (авт. Савчин М.М., 2019)

6.Корнієнко Л.Ф., керівник методичного об’єднання вчителів фізичної 
культури та захисту Вітчизни, яка зазначила, що після обговорення вчителі 
англійської мови запропонували обрати підручник для 11 класу:



Захист Вітчизни

1. «Захист Вітчизни (рівень стандарту)» підручник для 11 класу ЗЗСО 
(авт. Гудима А. А., Паніко К. О., Гарасимів І. М., Фука М. М., 
Щирба Ю. П., 2019)

1. «Захист Вітчизни (рівень стандарту, «Основи медичних знань»)» 
підручник для 11 класу ЗЗСО (авт. Гудима А. А., Паніко К. О., 
Гарасимів І. М., Фука М. М., 2019)

ВИРІШИЛИ: Погодити вибір вчителів-предметників проекту електронних 
версій оригінал-макетів підручників закладів загальної середньої освіти для 
6-го та 11-го класів.

Рішення прийнято одноголосно.

Голова педради 

Секретар педради

Л.М. Воробйов 

О.А. Шмакова
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