
Витяг з протоколу №5 
засідання малої педагогічної ради Первомайського професійного ліцею  

від 19 березня 2019 року 
 

Всього присутні: 11 педагогічних працівників (додаток 1). 

7 викладачів. 

Голова педради: Луханіна Г.П., директор ліцею. 

Секретар: Лук’янчикова О.В., методист. 

 
 

Порядок денний 

1. Про проведення конкурсного відбору проектів підручників для 11 класу. 

Заступник директора з НВР Білокінь В.Г. 
 

Слухали.  
Білокінь В.Г., заступника директора з НВР про проведення конкурсного відбору 

проектів підручників для 11 класу. 

 Відповідно до листа МОНУ від 28.02.2019 № 1/9-107 «Про інструктивно-методичні 

матеріали для здійснення вибору закладами освіти проектів підручників для 6 та 11 класів» 

з 12 по 22 березня 2019 року розпочався конкурсний відбір підручників для 11 класу, 

відповідно для учнів, які навчаються на ІІ та ІІІ курсі. 

Педагогічні працівники загальноосвітніх предметів з 11 березня ознайомлювалися з 

фрагментами електронних версій оригінал-макетів підручників на сайті «Електронна 

бібліотека Інституту модернізації змісту освіти»  (https://lib.imzo.gov.ua/). Дана процедура 

здійснюється для того, щоб на 2019/2020 навчальний рік до нашого закладу освіти надійшли 

друковані примірники саме тих підручників, які ми сумлінно обрали. 

Тому сьогодні ми повинні затвердити результати вибору підручників (рівень 

стандарту) з розподілом 5 альтернативних підручників в порядку пріоритету та їхню 

кількість. 

Вікторія Григорівна зачитала результати вибору підручників. 

До 22 березня 2019 року ми повинні оприлюднити результати вибору проектів 

підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви 

підручника на нашому веб-сайті в електронному вигляді (pdf-формат) 

Бібліотекар Пономаренко Л.Я. повинна надати результати вибору проектів з кожної 

назви підручника в паперовому та електронному вигляді (excel-формат) до НМЦ ПТО 

Харківської області до 22 березня 2019 року. 
 

Ухвалили.   

2.1. Затвердити рішенням малої педагогічної ради Первомайського професійного ліцею 

протокол №5 від 19.03.2019 року про результати вибору підручників (рівень стандарту) для 

учнів І-ІІІ курсу Первомайського професійного ліцею (додаток 2). 

2.2. Пономаренко Л.Я., бібліотекару, надати результати вибору проектів з кожної назви 

підручника в паперовому та електронному вигляді (excel-формат) до НМЦ ПТО Харківської 

області до 22.03.2019 року. 

2.3. Старожиловій Г.В., відповідальній за сайт, оприлюднити інформацію щодо 

результатів вибору підручників на сайті Первомайського професійного ліцею до 22.03.2019 

року. 

Голосували: "за" - 11 (одинадцять), "проти" – 0 (нуль), "утрималися" – 0 (нуль). 

Рішення прийнято. 

Голова педагогічної ради:     _______________  ( Г.П. Луханіна )  

Секретар:                                ________________ ( О.В. Лук’янчикова) 

https://lib.imzo.gov.ua/
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Додаток 1 до ПР №5 від 19.03.2019 року 

 

________________ Луханіна Г.П., директор  

________________ Білокінь В.Г., заступник директора з НВР  

________________ Лук’янчикова О.В., методист  

________________ Пономаренко Л.Я., бібліотекар–  

викладачі: 

________________Довганич Н.О., викладач української мови та літератури 

________________Блюсюк Н.Ю., викладач історії, географії 

________________Коротенко Т.В., викладач англійської мови 

________________Єрмакова К.І., викладач хімії, біології, екології 

________________Урумбеглікова Т.М., викладач математики 

________________Орєхов Д.І., викладач захисту Вітчизни 

________________Урумбеглікова Т.М., викладач математики 

________________Юртаєва І.В., викладач зарубіжної літератури 
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Додаток 2 до ПР №5 від 19.03.2019 року 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

на засіданні малої педагогічної 

ради протокол №5 від 19.03.2019 

Директор Первомайського                                                      

професійного ліцею 

_________ Г.П. Луханіна  
 

Результати вибору підручників (рівень стандарту) для учнів ІІІ курсу Первомайського 

професійного ліцею 

№ 
з/п 

Назва, автор підручника К-ть Відповідальний 

за вибір 

1. 

1.1. «Англійська мова (11-й рік навчання, рівень стандарту)» 

підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  

Буренко, В. М. (2019). 

160 Коротенко Т.В. 

1.2. «Англійська мова (11-й рік навчання, рівень стандарту)» 

підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  

Нерсисян, М. А.; Піроженко, А. О. (2019). 

1.3. «Англійська мова (11-й рік навчання, рівень стандарту)» 

підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  

Карпюк, О. Д. (2019). 

2. 

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

класу закладів загальної середньої освіти Соболь, В. І. (2019). 

160 Єрмакова К.І. 

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

класу закладів загальної середньої освіти Шаламов, Р. В.; 

Каліберда, М. С.; Носов, Г. А. (2019).  

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

класу закладів загальної середньої освіти Задорожний, К. М. 

(2019). 

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

класу закладів загальної середньої освіти Остапченко, Л.І.; Балан, 

П.Г.; Компанець, Т.А.; Рушковський, С. Р. (2019). 

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

класу закладів загальної середньої освіти  Андерсон, О. А.; 

Вихренко, М. А.; Чернінський, А. О.; Міюс, С. М. (2019). 

3. 

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

закладів загальної середньої освіти Ладиченко, Т. В. (2019). 

80 

Блюсюк Н.Ю. 

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

закладів загальної середньої освіти  Полянський, П. Б. (2019).  

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

закладів загальної середньої освіти Щупак, І. Я. (2019). 

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

закладів загальної середньої освіти Гісем, О. В.; Мартинюк, О. О. 

(2019). 

4. 

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

закладів загальної середньої освіти Безуглий, В. В.; Лисичарова, 

Г. О. (2019). 

80 

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

закладів загальної середньої освіти Кобернік, С. Г.; Коваленко, Р. 

Р. (2019).  
Блюсюк Н.Ю. 

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

закладів загальної середньої освіти  Пестушко, В. Ю.; Уварова, Г. 

Ш.; Довгань, А. І. (2019). 
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4.4. «Географія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу 

закладів загальної середньої освіти  Гільберг, Т. Г.; Савчук, І. Г.; 

Совенко, В. В. (2019). 

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

закладів загальної середньої освіти Довгань, Г. Д.; Стадник, О. Г. 

(2019).  

5. 

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

класу закладів загальної середньої освіти Паращич, В.В.; 

Фефілова, Г.Є.; Коновалова, М.В. (2019).  

80 Юртаєва І.В. 

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

класу закладів загальної середньої освіти Волощук, Є. В. (2019). 

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

класу закладів загальної середньої освіти Міляновська, Н. Р. 

(2019).  

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

класу закладів загальної середньої освіти Ніколенко, О. М.; 

Ковальова, Л. Л.; Юлдашева, Л. П.; Лебедь, Д. О.; Орлова, О. В.; 

Ніколенко, К. С. (2019). 

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

класу закладів загальної середньої освіти Ісаєва, О. О.; Клименко, 

Ж. В.; Мельник, А. О. (2019). 

6. 

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

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

Гарасимів, І. М.; Фука, М. М.; Щирба, Ю. П. (2019). 160 

Орєхов Д.І. 

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

закладів загальної середньої освіти Гнатюк, М. Р. (2019). 

7. 

7.1. «Захист Вітчизни (рівень стандарту, «Основи медичних 

знань»)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої 

освіти Гудима, А. А.; Пашко, К. О.; Гарасимів, І. М.; Фука, М. М. 

(2019). 

80 

8. 

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

закладів загальної середньої освіти Хлібовська, Г. М.; Наумчук, О. 

В.; Крижановська, М.Є.; Гирич, І.Б.; Бурнейко, І.О. (2019) 

160 Блюсюк Н.Ю. 

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

закладів загальної середньої освіти Власов, В. С.; Кульчицький, С. 

В. (2019).  

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

закладів загальної середньої освіти Гісем, О. В.; Мартинюк, О. О. 

(2019). 

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

закладів загальної середньої освіти Даниленко, В. М.; 

Смольніцька, М. К. (2019). 

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

закладів загальної середньої освіти Струкевич, О. К.; Дровозюк, 

С. І. (2019). 

9. 

9.1. «Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень 

стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої 

освіти Істер, О. С. (2019). 

160 
Урумбеглікова 

Т.М. 

9.2. «Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень 

стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої 

освіти Бевз, Г. П.; Бевз, В. Г. (2019).  

9.3. «Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень 

стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої 

освіти Мерзляк, А. Г.; Номіровський, Д. А.; Полонський, В. Б.; 

Якір, М. С. (2019). 
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10. 

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

класу закладів загальної середньої освіти Авраменко, О. М. 

(2019). 

160 

Довганич Н.О. 

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

класу закладів загальної середньої освіти Фасоля, А. М.; Яценко, 

Т. О.; Уліщенко, В. В.; Тименко, В. М.; Бійчук, Г. Л. (2019).  

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

класу закладів загальної середньої освіти Слоньовська, О.В.; 

Мафтин, Н. В.; Вівчарик, Н. М. (2019).  

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

класу закладів загальної середньої освіти Коваленко, Л. Т.; 

Бернадська, Н. І. (2019). 

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

класу закладів загальної середньої освіти Борзенко, О. І.; 

Лобусова, О. В. (2019). 

11. 

11.1. «Українська мова (рівень стандарту)» підручник для 11 

класу закладів загальної середньої освіти Авраменко, О. М. 

(2019).  

160 

11.2. «Українська мова (рівень стандарту)» підручник для 11 

класу закладів загальної середньої освіти Голуб, Н.Б.; Горошкіна, 

О.М.; Новосьолова, В.І. (2019). 

11.3. «Українська мова (рівень стандарту)» підручник для 11 

класу закладів загальної середньої освіти Заболотний, О. В.; 

Заболотний, В. В. (2019). 

11.4. «Українська мова (рівень стандарту)» підручник для 11 

класу закладів загальної середньої освіти Глазова, О. П. (2019). 

12. 

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

загальної середньої освіти Ярошенко, О. Г. (2019). 

160 Єрмакова К.І. 

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

загальної середньої освіти Григорович, О. В. (2019). 

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

загальної середньої освіти Савчин, М. М. (2019).  

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

загальної середньої освіти Лашевська, Г. А.; Лашевська, А. А. 

(2019). 

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

загальної середньої освіти Попель, П. П.; Крикля, Л. С. (2019). 

13. 13.1.«Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою 

авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.)» 

підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  

Бар’яхтар, В. Г.; Довгий, С. О.; Божинова, Ф. Я.; Кірюхіна, О. О. 

(2019). 

160 
Лук’янчикова 

О.В. 

14. 

14.1. «Астрономія (рівень стандарту, за навчальною програмою 

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

для 11 класу закладів загальної середньої освіти  

Сиротюк, В. Д.; Мирошніченко, Ю. Б. (2019).  
80 

Лук’янчикова 

О.В. 14.2. «Астрономія (рівень стандарту, за навчальною програмою 

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

для 11 класу закладів загальної середньої освіти  

Пришляк, М. П. (2019). 

 

 

 

 

 


