
Протокол  
засідання педагогічної ради 

 ДНЗ «Охтирський центр ПТО» 
 
19.03.2019 р.                                                                                              № 5 
Голова                                                                                                        Горобець А.В. 
Секретар                                                                                                    Горяйстова А.Ю. 
Присутні                                                                                                    21 чол. 

Порядок денний 

1. Про вибір та  замовлення підручників для учнів 11 класу та педагогічних викладачів 

(інформує Савочка Л. І.) 

 

1. СЛУХАЛИ:  

Савочку Л.І., заступника директора з НМР, яка ознайомила викладачів 

загальноосвітньої підготовки з інструктивно-методичними рекомендаціями щодо вибору та 

замовлення підручників для учнів 11 класу та педагогічних викладачів. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Тасалян Я.І., викладач української мови та літератури, звернула увагу присутніх на 

виборі та кількості таких підручників для 11 класу: «Українська мова (рівень стандарту)» 

підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти авт.: Глазова О.П.- 60 прим.; для 

педагогічних  працівників – 1 прим. авт.: Авраменко О.М..- 70 прим.; для педагогічних  

працівників – 1 прим. «Українська література (рівень стандарту)» підручник для 11 класу 

закладів загальної середньої освіти авт.: Авраменко О.М. - 130 прим.; для педагогічних  

працівників – 1 прим.  

Також Тасалян Я.І., викладач зарубіжної літератури, звернула увагу присутніх на 

виборі та кількості таких підручників для 11 класу: «Зарубіжна література (рівень 

стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти авт.: Кадоб`янська 

Н.М., Удовиченко Л.М.- 130 прим.; для педагогічних працівників – 1 примірник. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Татаренко Л.В. викладач історії, правознавства та економіки запропонувала обрати 

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

освіти авт.: Гісем О.В., Мартинюк О.О. – 60 прим.; для педагогічних  працівників – 1 прим. 

авт.: Власов В.С., Кульчицький С.В.- 70 прим.; для педагогічних  працівників – 1 прим. 

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

освіти авт.: Щупак І.Я. – 60 прим.; для педагогічних  працівників – 1 прим. авт.: Полянський 

П.Б.- 70 прим.; для педагогічних  працівників – 1 прим. 

«Історія: Україна і світ (інтегрований курс, рівень стандарту)» підручник для 11 класу 

закладів загальної середньої освіти авт.: Мудрий М.М., Аркуша О.Г. - 130 прим.; для 

педагогічних  працівників – 2 прим.  

Також Татаренко Л.В. висловила свої думки відносно підручників з предмета географія 

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

авт.: Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р. - 70 прим.; для педагогічних  працівників – 1 прим., та 

авт.: Гільберг Т.Г., Савчук І.Г., Совенко В.В. - 60 прим.; для педагогічних  працівників – 1  

 

 

 



ВИСТУПИЛИ: 

Молчанова С.В. викладач іноземної мови, яка зазначила, що у 11 класі найдоцільніше 

використовувати підручник для вивчення іноземної мови такі як: «Англійська мова (11-й рік 

навчання, рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти авт.: 

Карпюк О.Д. - 130 прим.; для педагогічних  працівників – 2 прим. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Соболєва І.Ф. викладач алгебри, геометрії та фізики, яка розповіла, що провівши 

аналіз змісту, насиченої інформації, кількості завдань до тем запропонувала: «Математика» 

(алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти авт.: Нелін Є.П., Долгова О.Є. - 60 прим.; для педагогічних  

працівників – 1 прим. авт.: Мерзляк А.Г., Номіровський Д.А., Полонський В.Б., Якір М.С. - 

70 прим.; для педагогічних  працівників – 1 прим.  

«Фізика» (профільний рівень, 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.- 60 прим.; для педагогічних  працівників – 1 прим. Викладач відмітила 

допустимість навчального матеріалу, достатню кількість робочих завдань  різного рівня 

складності. 

«Фізика і астрономія (профільний рівень, за навчальною програмою авторського 

колективу під керівництвом . Ляшенка О.І.)» підручник для 11 класу закладів загальної 

середньої освіти авт.: Головко М.В., Крячко І.П., Мельник Ю.С., Непорожня Л.В., Сіпій В.В. 

- 70 прим.; для педагогічних  працівників – 1 прим. 

Також Соболєва І.Ф., «Астрономія (рівень стандарту, за навчальною програмою 

авторського колективу під керівництвом Яцків Я.С.)» підручник для (11) класу закладів 

загальної середньої освіти авт.: Пришляк М.П. -60 прим.; альтернатива – 1 прим. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Михайленко І.В., викладач біології та хімії відповідно змісту, насиченої інформації, 

кількості завдань до тем запропонувала: «Біологія і екологія (рівень стандарту» підручник 

для 11 класу закладів загальної середньої освіти авт.: Соболь В.І. - 70 прим.; для 

педагогічних працівників – 1 прим.; авт.: Шаламов Р.В., Каліберда М.С., Носов Г.А.,. - 60 

прим.; для педагогічних працівників – 1 прим.  

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

авт.: Григорович О.В. – 60 прим.; для педагогічних працівників – 1 прим.; авт.: Попель П.А., 

Крикля Л.С. – 70 прим.; педагогічних працівників – 1 прим. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Колесник М.М., викладач зазначив що з предмету  

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

освіти краще обрати підручник авт.: Гнатюк М. Р. - 70 прим.; «Захист Вітчизни (рівень 

стандарту, "Основи медичних знань")» підручник для 11 класу закладів загальної середньої 

освіти авт.: Гудима А.А., Пашко К.О., Герасимів І.М., Фука М.М. - 60 прим.; для 

педагогічних  працівників – 1 прим. 

  

УХВАЛИЛИ: 

1. Замовити підручники для 11 класу на 2019-2020 навчальний рік за такими авторами: 



 Українська мова авт.: Глазова О.П.- 61 прим.; та авт.: Авраменко О.М..- 71 прим.;  

 Українська література авт.: Авраменко О.М.. - 131 прим.;  

 Зарубіжна література авт.: Кадоб`янська Н.М., Удовиченко Л.М. 131 прим.; 

 Англійська мова авт.: Карпюк О.Д.- 132 прим. 

 Історія України авт.: Гісем О.В., Мартинюк О.О. – 61 прим.; авт.: Власов В.С., 
Кульчицький С.В. - 71 прим.;  
 «Всесвітня історія авт.: Щупак І.Я.. – 61 прим.; авт.: Полянський П.Б. - 71 прим.;  
 Історія: Україна і світ (інтегрований курс, рівень стандарту) авт.: Мудрий М.М., 
Аркуша О.Г.- 132 прим.;  
 Географія авт.: Коберник С.Г., Коваленко Р.Р.-71 прим.; авт.: Гільберг Т.Г., Савчук І.Г., 
Совенко В.В. -6 прим.;  
 Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) авт.: Нелін Є.П., Долгова О.Є. - 61 
прим.; авт.: Мерзляк А.Г., Номіровський Д.А., Полонський В.Б., Якір М.С. - 71 прим. 
 «Фізика» авт.: Бар`яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Кірюхіна О.О. за редакцією 
Бар`яхтара В.Г., Довгого С.О.- 61 прим.;   
 «Фізика і астрономія (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського 
колективу під керівництвом Ляшенка О.І.) авт. : Головко М.В., Крячко І.П., Мельник 
Ю.С., Непорожня Л.В., Сіпій В.В. - 71 прим. 
 «Астрономія авт.: Пришляк М.П. -60 прим. 
  Захист Вітчизни авт.: Гнатюк М. Р. - 70 прим.; 
 Захист Вітчизни ("Основи медичних знань") авт.: Гудима А.А., Пашко К.О., Герасимів 
І.М., Фука М.М. - 60 прим. 
 «Біологія і екологія (рівень стандарту)» авт.: Соболь В.І. - 71 прим.;.авт.: Шаламов Р.В., 
Каліберда М.С., Носов Г.А., - 61 прим. 
 «Хімія (рівень стандарту)» авт.: Григорович О.В. – 61 прим.; авт.: Попель П.А., Крикля 
Л.С. – 71 прим. 

 

 

 

 

 

                                 Голова                                                       Горобець А.В. 

 

                                 Секретар                                                   Горяйстова А.Ю. 

 

 

 

 

 


