
Витяг 

із протоколу № 6 засідання педагогічної ради  

КЗ «Житомирський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей» 
Житомирської обласної ради від 21.03. 2019 р. 

Голова педради  - Корінна Л.В. 

Секретар педради - Лознюк А.Л. 

Присутні - 70 педпрацівників. 

Бібліотекар ліцею-інтернату – Домбровська Л.В. 

                                                      Порядок денний 

2. Про забезпечення виконання наказу Міністерства освіти і науки України від   
01.11.2018 року № 1191 « Про проведення конкурсного відбору проектів 
підручників для 6 та 11 класів закладів загальної середньої освіти». 

2. СЛУХАЛИ: 

    Корінна Л.В. – директор ліцею-інтернату, повідомила  членам педколективу про 
необхідність здійснення   вибору проектів підручників для 11 –го класу, поданих на 
конкурсний відбір. Людмила Віталіївна наголосила на тому, що на виконання 
Постанов  Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. №781 «Деякі питання 
забезпечення підручниками та навчальними посібниками студентів вищих 
навчальних закладів, учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних 
закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів»;  від 23.11.2011 року 
№1392 «Про затвердження Державного  стандарту базової і повної загальної 
освіти», здійснюється конкурсний відбір проектів підручників для 11 класів закладів 
загальної середньої освіти з метою забезпечення здобувачів загальної середньої 
освіти новим поколінням підручників з навчальних предметів відповідно до 
Типових навчальних планів закладів загальної середньої освіти згідно з переліком, 
який затверджено Міністерством освіти і науки України від 01.11. 2018 р. №1191 
«Про проведення конкурсного відбору проектів підручників  для 6 та 11 класів 
закладів загальної середньої освіти». 

    ВИСТУПИЛИ: 

     Калачова Л.В. – заступник директора  ліцею-інтернату з навчально-виховної  
роботи, зазначила , що 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 30 січня 2018 року за      
№ 119/31517, на ІІ етапі до проведення конкурсного відбору долучаються заклади 
загальної освіти. Електронні версії  фрагментів оригінал-макетів підручників, яким 
за результатами І етапу Конкурсу пропонується надати гриф «Рекомендовано 
Міністерством  освіти і науки України», розміщуються в Електронній бібліотеці 
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» у вільному доступі з 12.03 2019 року за 
посиланням  lib.imzo.gov.ua. у розділі «Конкурс підручників». 



      Лариса Володимирівна повідомила про те, що з метою забезпечення   
організованого проведення у ліцеї-інтернаті конкурсного відбору проектів 
підручників для 11 класу педагогічні працівники з 12 по 22  березня 2019 року 
ознайомились з фрагментами електронних версій оригінал- макетів (відповідно до 
навчальних програм) з метою організованого початку 2019/2020 навчального  року  
та здійснили безпосередній вибір проектів підручників за фрагментами 
електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника. Заступник 
директора повідомила, що 11.03 2018 року  була проведена нарада, на якій члени 
педагогічного колективу були ознайомлені з метою і завданнями, котрі перед ними 
поставлено для здійснення організованого вибору підручників для 11 класу, які 
використовуються в освітньому процесі.  Лариса Володимирівна також зазначила і 
те, що голови методичних комісій ліцею-інтернату заповнили за результатами 
конкурсного відбору спеціальні форми вибору електронних версій оригінал-
макетів підручників ( додаток 2 до листа МОН України від 28.02. 2019 р. № 1/9-
107). 

      Рассохіна Л.Р. – голова методичної комісії учителів української мови й літератури 
та зарубіжної літератури, повідомила про результати вибору електронних версій 
оригінал-макетів підручників для 11 класу з предметів «Українська мова», 
«Українська література», «Зарубіжна література» учителями-предметниками: 

1. «Українська мова ( рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів 
загальної середньої освіти авт.: Авраменко О.М.; 

2. «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.; 

3. «Українська література (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів 
загальної середньої освіти авт.: Авраменко О.М; 

4. «Українська література (профільний рівень)» підручник для 11 класу закладів 
загальної середньої освіти авт.: Борзенко О.І., Лобусова  О.В.; 

5. «Зарубіжна література (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів 
загальної середньої освіти авт.: Кадоб’янська Н.М., Удовиченко Л.М. 

Преснякова Н.П. – голова методичної комісії учителів  історії, правознавства,  
географії та мистецтва, повідомила членів педколективу про результати вибору 
електронних версій оригінал-макетів підручників для 11 класу з предметів 
«Історія України», «Всесвітня історія», «Правознавство» та  «Географія» 
учителями- предметниками: 

1. «Історія України ( рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної 
середньої освіти авт.: Власов В.С., Кульчицький С.В; 

2. « Історія України ( профільний рівень)» підручник для 11 класу закладів 
загальної середньої освіти авт.: Власов В.С., Кульчицький С.В.; 

3. « Всесвітня історія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів 
загальної середньої освіти авт.: Гісем О.В., Мартинюк О.О.; 

4. « Всесвітня історія (профільний рівень)»  підручник для 11 класу закладів 
загальної середньої освіти авт.: Ладиченко Т.В. Заблоцький Ю. І.; 

5. « Правознавство (профільний рівень)» підручник для 11 класу закладів 
загальної середньої освіти авт.: Філіпенко Т.М., Сутковий В.Л.; 



6.  «Географія ( рівень стандарту)»  підручник для 11 класу закладів загальної 
середньої освіти авт..:Кобернік С. Г. Коваленко Р.Р.; 

Єлісеєва В.В. – голова методичної комісії учителів математики, інформатики  та 
економіки, повідомила членів педколективу про результати вибору електронних 
версій оригінал-макетів підручників для 11 класу з предметів «Економіка»,  
«Математика», «Алгебра» та «Геометрія» учителями- предметниками: 

1. «Економіка (профільний рівень)» підручник для 11 класу закладів загальної 
середньої освіти авт.: Крупська Л.П., Тимченко І.Є., Чорна Т.І.; 

2. «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.; 

3. «Алгебра і початки аналізу ( профільний рівень)» підручник для 11 класу 
закладів загальної середньої освіти авт.: Мерзляк А.Г., Номіровський Д.А., 
Полонський В.Б., Якір М.С.; 

4. «Геометрія ( профільний рівень)» підручник для 11 класу закладів загальної 
середньої освіти авт..: Мерзляк А.Г., Номіровський Д.А., Полонський В.Б.. 
Якір М.С.; 

Муравець А.С. – голова методичної комісії учителів іноземної мови, повідомила 
членів педколективу про результати вибору електронних версій оригінал-макетів 
підручників для 11 класу з предметів «Англійська мова» та «Німецька мова» 
учителями-предметниками: 

1. «Англійська мова ( 11-й рік навчання, рівень стандарту)» підручник для 11 
класу закладів загальної середньої освіти авт.: Карпюк О.Д.; 

2. «Англійська мова ( 11-й рік навчання, профільний рівень )» підручник для 11 
класу закладів загальної середньої освіти авт.: Морська Л.І.; 

3. «Німецька  мова ( 11-й рік навчання,  рівень стандарту)» підручник для 11 
класу закладів загальної середньої освіти авт.: Сотникова С.І., Гоголєва Г.В.; 

Левончук Н.О. – голова методичної комісії учителів хімії, біології та фізики, 
повідомила членів педколективу про результати вибору електронних версій 
оригінал-макетів підручників для 11 класу з предметів «Хімія», «Біологія», 
«Астрономія»  та «Фізика» учителями-предметниками : 

1. «Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу 
під керівництвом Локтєва В.М.)» підручник для 11 класу закладів загальної 
середньої освіти авт..: Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я.,                    
Кірюхіна О.О.,  за редакцією  Бар’яхтар В.Г., Довгого С.О.; 

2. « Фізика ( профільний рівень, за навчальною програмою авторського 
колективу під керівництвом Локтєва В.М.)» підручник для 11 класу закладів 
загальної середньої освіти авт..: Засєкіна Т.М., Засєкін Д.О.; 

3. «Астрономія( рівень стандарту, за навчальною програмою авторського 
колективу під керівництвом Яцківа Я. С.)» підручник для 11 класу закладів 
загальної середньої освіти авт..: Сиротюк В.Д.. Мирошніченко Ю. Б.; 

4. «Хімія (рівень стандарту)»  підручник для 11 класу закладів загальної 
середньої освіти авт.:Попель П.П., Крикля Л.С.; 



5.  «Біологія і екологія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів 
загальної середньої освіти авт.: Соболь В.І.; 

6. «Біологія і екологія (профільний рівень )» підручник для 11 класу закладів 
загальної середньої освіти авт.: Задорожний К.М., Утєвська О.М.,  
Леонтьєв Д.В.; 

Яремчук Ю.В. –голова методичної комісії учителів фізичної культури та 
предмету «Захист Вітчизни» повідомив  членів педколективу про результати 
вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 11 класу з предмету 
«Захист Вітчизни» учителями-предметниками: 

1. «Захист Вітчизни (рівень стандарту)»  підручник для 11 класу закладів 
загальної середньої освіти авт.: Гнатюк М.Р.; 

2. «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. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Схвалити вибір проектів підручників педагогами ліцею-інтернату (відповідно 
до результатів вибору електронних версій  оригінал-макетів підручників для 
11 класу, поданих на конкурсний відбір) (список результатів вибору 
електронних версій оригінал-макетів підручників для 11 класу з кількістю 
примірників та підписами педпрацівників, що здійснювали вибір, додається). 

2.  Врахувати те, що протокол конкурсного відбору підписують члени 
педколективу, які здійснили безпосередній вибір проектів підручників, те, що 
будь-яка заміна вибору після підписання протоколу не допускається, а також 
те, що остаточне рішення про включення або не включення кожного з таких 
підручників до переліку підручників, що можуть друкуватися за кошти 
державного бюджету, ухвалюється Колегією МОН України. 

3. До 24.03.2019 року оприлюднити протокол педагогічної ради на веб-сайті 
ліцею-інтернату. 

4. Завідуючій бібліотекою ліцею-інтернату – Домбровській Л.В.: 

                4.1  22.03 . 2019 року відповідно до інструктивно-методичних матеріалів для   
здійснення вибору закладами загальної середньої освіти проектів підручників за 
електронними версіями їх оригінал-макетів з кожної назви підручника, що 
використовують в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти і 
забезпечують здобуття повної  загальної середньої освіти, та оформлення 
результатів вибору  узагальнити результат вибору електронних версій оригінал-
макетів підручників педагогами ліцею-інтернату (додатки 2 і 3 до листа МОН 
України від від  28.02. 2019 р. № 1/9-107)  з використанням модуля прозорого 
вибору підручників на базі інформаційно-телекомунікаційної системи «Державна 
інформаційна система освіти» ( далі ІТС «ДІСО»), або будь-якого іншого 
програмного забезпечення, яке має Атестаційне свідоцтво та відповідає вимогам 
нормативних документів і може використовуватися для взаємодії з ІТС ДІСО ( далі 
– СПЗ ВП). 

1.1 До 23.03.2019  року передати результати вибору проектів підручників за 
фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви 



підручника в паперовому та електронному вигляді до управління освіти і 
науки облдержадміністрації. 

 

 
Голова педради                  (підпис існує)                      Корінна Л.В. 
 
Секретар педради                   (підпис існує)                  Лознюк А.Л.   
 
 
Список педагогів, що здійснювали вибір електронних версій оригінал-макетів 

підручників для 11 класу (підписи існують):  

1.Єлісеєва В.В.      17. Шевченко Н.А.                 33. Євдокимова Н.В.                                                      
2.Рассохіна Л.Р.                                18. Міщенко В. О.                   34. Благодир О.В. 
3.Лознюк А.Л.     19. Яремчук Ю.В. 
4.Боровська - Карандюк І.А.    20. Канарський Г.М 
5.Кондратюк О.М.     21.Пентєлєєв Ю.Г. 
6.Волощук Л.П.      22. Басалаєва О.В. 
7.Бобровницька І.В.     23. Преснякова Н.П. 
8.Левончук Н.О.      24. Глушенко М.В. 
9.Гамза Б.В.                                          25. Коваль О.П. 
10. Миронович С.Б.                             26. Чугунова О.В.                                                                 
11. Калачова Л.В.                                 27. Канарський Г.М. 
12. Корнійчук О.В.                               28. Нестерчук С. І. 
13. Коваль К.В.                                     29. Кучинська С.А. 
14. Головіна В.Л.                                  30. Клименко О.А. 
15. Муравець А.С.                                31. Бондар С. П. 
16. Шишкіна Л.М.                                32. Опанасенко В.В. 
 

 
 


