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ліцею-школи Козятинської міської ради 

Вінницької області 

 

                  від 20.03.2019 р. 

 

Голова педради – Білянець О.А.. 

Секретар педради – Кузнєцова О.М. 

Всього членів педради: 63 

Присутніх: 61 

 

Порядок денний: 

1. Про вибір та замовлення підручників для 6 та 11 класів закладів загальної 

середньої освіти. 

Кашперовецька Т.А. 

 

1. СЛУХАЛИ:  

заступника директора з навчально-виховної роботи   Кашперовецьку Т.А., яка 

ознайомила присутніх з особливостями відбору підручників для 6 та 11 класів 

на 2019-2020 н. р.. Відповідальними за вибір даних підручників були визначені 

наступні вчителі: Домбровська Т.М., Тимошенко А.І., Кузнєцова О.М., 

Степанюк В.В., Хринюк В.В., Коваль Н.В., Захарчук О.В., Бондарчук Т.І., 

Конторчук А.Є., Сич О.П., Добровольський В.І., Степанюк С.А., Задорожна 

А.М., Трохимич О.М., Янкевич Т.В., Чайковська О.Є., Мамчур Ю.М., Кухар 

С.Л., Білоус А.А., Кашперовецька Т.А., Степанюк І.М., Карнаух О.А., 

Новаківська О.О., Ярош О.Д, Костюк Я.В., Нікішина О.В., Примак О.М.. Ними 

запропоновано обрати підручники таких авторів: 

 «Українська мова (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів 

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

 «Українська мова (профільний рівень)» підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти (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.) 



 «Українська література (профільний рівень)» 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.. Ковбасенко Ю.І.) 

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

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

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

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

 «Англійська мова (11-й рік навчання, рівень стандарту)» підручник для 11 

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

Піроженко А.О.) 

 «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.) 

 «Алгебра і початки аналізу (початок вивчення на поглибленому рівні з 8 

класу, профільний рівень)» підручник для 11 класу закладів загальної 

середньої освіти (авт.. Мерзляк А.Г., Номіровський Д.А., Полонський 

В.Б., Якір М.С.) 

 «Геометрія (початок вивчення на поглибленому рівні з 8 класу, 

профільний рівень)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої 

освіти (авт.. Мерзляк А.Г., Номіровський Д.А., Полонський В.Б., Якір 

М.С.) 

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

загальної середньої освіти (Шаламов Р.В., Каліберда М.С., Носов Г.А.) 

 «Біологія і екологія (профільний рівень)» підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти (авт.. Задорожний К.М., Утєвська О.М., 

Леонтьєв Д.В.) 

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

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

 «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'яхтара В. Г., Довгого 

С.О. ) 

 «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.) 



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

середньої освіти (авт.. Григорович О.В.) 

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

загальної середньої освіти  (авт.. Гудима А.А., Пашо К.О., Гарасимів І.М., 

Фука М.М., Щирба Ю.П.) 

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

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

А.А., Пашо К.О., Гарасимів І.М., Фука М.М., Щирба Ю.П.) 

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

класу закладів загальної середньої освіти (авт.. Щупак І.Я., Піскарьова 

І.О., Бурлака О.В.) 

 «Інформатика» підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти 

(Бондаренко О.О., Ластовецький В.В., Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А.) 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Здійснити замовлення вибраних підручників для 6 та 11 класів закладів 

загальної середньої освіти; 

2. Оприлюднити перелік обраних підручників на сайті ліцею-школи 

29.03.2019 року. 

 

За дане рішення проголосували одноголосно. 

 

Голова педагогічної ради                                     Білянець О.А. 

 

Секретар педагогічної ради                                 Кузнєцова О.М. 

 

 

 

 


