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ПРОТОКОЛ № 4 

засідання педагогічної ради 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня №1 

ім. І. Я. Франка м. Горохів 

від 20 березня 2019 р. 

Голова педагогічної ради               В.М. Савчук 

Секретар педагогічної ради           Н.Н.Бобак 
 

ПРИСУТНІ: 

педагогічний колектив у складі 45 чол. (додаток 2) 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про результати вибору підручників для 6, 11 класів 

 

По першому питанні «Про результати вибору підручників для 6, 11 класів» 

СЛУХАЛИ:  

директора школи Савчука В.М., який сказав, що керуючись листом МОН 

від 28.02.2019 № 1/9-107  з 12 березня педагоги школи мали можливість на 

сайті Інституту модернізації змісту освіти ознайомитися з електронними 

версіями оригінал-макетів підручників для 6, 11 класів, які складено відповідно 

до чинних навчальних програм. 

Віктор Миколайович ознайомив педагогічну раду із результатами вибору. 

 

Заслухавши перше питання «Про результати вибору підручників для 6, 11 

класів», педагогічна рада  

УХВАЛИЛА: 

1. Схвалити результати вибору підручників для 6, 11 класів педагогами 

школи у такому переліку: 

6 клас 

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

класу закладів загальної середньої освіти  Гісем, О. В.; Гісем, О. О. (2019) 

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

класу закладів загальної середньої освіти Бандровський, О. Г.; Власов, В. 

С. (2019) 

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

класу закладів загальної середньої освіти Сорочинська, Н. М.; Мартинюк, 

О. О. (2019) 

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

класу закладів загальної середньої освіти Дудар, О. В.; Гук, О. І. (2019) 

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

класу закладів загальної середньої освіти Голованов, С. О. (2019) 

https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1364
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1364
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1363
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1363
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1369
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1369
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1366
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1366
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1365
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1365
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6. «Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)» підручник для 6 

класу закладів загальної середньої освіти Мороз, П. В. (2019) 

 

 

Інформатика 

1 
«Інформатика» підручник для 6 класу закладів загальної середньої 

освіти Ривкінд, Й.Я.; Лисенко, Т.І.; Чернікова, Л. А.; Шакотько, В. 

В. (2019) 

2 
«Інформатика» підручник для 6 класу закладів загальної середньої 

освіти Морзе, Н. В.; Барна, О. В.; Вембер, В. П. (2019) 

3 
«Інформатика» підручник для 6 класу закладів загальної середньої 

освіти Коршунова, О. В.; Завадський, І. О. (2019) 

4 
«Інформатика» підручник для 6 класу закладів загальної середньої 

освіти Бондаренко, О. О.; Ластовецький, В. В.; Пилипчук, О. 

П.; Шестопалов, Є. А. (2019) 

 

 

11 клас 

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

середньої освіти  Заболотний, О. В.; Заболотний, В. В. (2019) 

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

середньої освіти  Глазова, О. П. (2019) 

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

середньої освіти  Авраменко, О. М. (2019) 

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

середньої освіти  Голуб, Н.Б.; Горошкіна, О.М.; Новосьолова, В.І. (2019) 

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

загальної середньої освіти Караман, С.О.; Горошкіна, О.М.; Караман, 

О.В.; Попова, Л. О. (2019) 

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

загальної середньої освіти Ворон, А. А.; Солопенко, В. А. (2019) 

 

Українська література 
1. «Українська література (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти Авраменко, О. М. (2019) 

2. «Українська література (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти Слоньовська, О.В.; Мафтин, Н. В.; Вівчарик, Н. 

М. (2019) 

3. «Українська література (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти Коваленко, Л. Т.; Бернадська, Н. І. (2019) 

https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1368
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1368
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1339
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1339
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1338
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1338
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1337
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1337
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1336
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1336
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1236
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1236
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1234
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1234
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1233
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1233
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1235
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1235
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1239
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1239
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1237
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1237
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1341
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1341
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1344
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1344
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1343
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1343
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4. «Українська література (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти Борзенко, О. І.; Лобусова, О. В. (2019) 

5. «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) 

1. «Українська література (профільний рівень)» підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти Слоньовська, О. В.; Мафтин, Н. В.; Вівчарик, Н. 

М. (2019) 

2. «Українська література (профільний рівень)» підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти Борзенко, О. І.; Лобусова, О. В. (2019) 

 

Зарубіжна література 
1. «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) 

2. «Зарубіжна література (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів 

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

3. «Зарубіжна література (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти Ковбасенко, Ю. І. (2019) 
4. «Зарубіжна література (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти Ісаєва, О. О.; Клименко, Ж. В.; Мельник, А. 

О. (2019) 

5. «Зарубіжна література (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти Паращич, В.В.; Фефілова, Г.Є.; Коновалова, 

М.В. (2019) 

6. «Зарубіжна література (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти Міляновська, Н. Р. (2019) 

 

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

загальної середньої освіти Гісем, О. В.; Мартинюк, О. О. (2019) 

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

загальної середньої освіти Власов, В. С.; Кульчицький, С. В. (2019) 

3. «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) 

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

загальної середньої освіти Сорочинська, Н. М.; Гісем, О. О. (2019) 

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

загальної середньої освіти Даниленко, В. М.; Смольніцька, М. К. (2019) 

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

загальної середньої освіти Струкевич, О. К.; Дровозюк, С. І. (2019) 

1. «Історія України (профільний рівень)» підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти  Гісем, О. В.; Мартинюк, О. О. (2019) 

https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1342
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1342
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1345
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1345
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1347
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1347
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1346
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1346
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1246
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1246
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1240
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1240
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1244
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1244
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1242
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1242
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1247
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1247
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1245
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1245
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1355
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1355
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1354
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1354
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1359
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1359
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1357
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1357
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1356
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1356
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1358
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1358
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1361
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1361
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2. «Історія України (профільний рівень)» підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти Власов, В. С.; Кульчицький, С. В. (2019) 

 

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

загальної середньої освіти Гісем, О. В.; Мартинюк, О. О. (2019) 

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

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

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

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

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

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

1. «Всесвітня історія (профільний рівень)» підручник для 11 класу закладів 

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

2. «Всесвітня історія (профільний рівень)» підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти Ладиченко, Т. В.; Заблоцький, Ю. І. (2019) 

 
 

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

класу закладів загальної середньої освіти Буренко, В. М. (2019) 

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

класу закладів загальної середньої освіти Нерсисян, М. А.; Піроженко, А. 

О. (2019) 

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

класу закладів загальної середньої освіти Карпюк, О. Д. (2019) 

 

Математика 
1. «Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту)» 

підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти Бевз, Г. П.; Бевз, 

В. Г. (2019) 

2. «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) 

3. «Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту)» 

підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти Істер, О. С. (2019) 

4. «Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту)» 

підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти Нелін, Є. 

П.; Долгова, О. Є. (2019) 

 

Біологія і екологія 

https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1360
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1360
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1254
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1254
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1256
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1256
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1255
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1255
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1258
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1258
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1262
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1262
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1264
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1264
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1350
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1350
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1350
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1350
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1350
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1349
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1349
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1306
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1306
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1308
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1308
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1307
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1307
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1310
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1310
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1. «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. «Біологія і екологія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів 

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

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

загальної середньої освіти Шаламов, Р. В.; Каліберда, М. С.; Носов, Г. 

А. (2019) 

4. «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) 

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

загальної середньої освіти Задорожний, К. М. (2019) 

 

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

середньої освіти Кобернік, С. Г.; Коваленко, Р. Р. (2019) 

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

середньої освіти Безуглий, В. В.; Лисичарова, Г. О. (2019) 

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

середньої освіти Пестушко, В. Ю.; Уварова, Г. Ш.; Довгань, А. І. (2019) 

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

середньої освіти Довгань, Г. Д.; Стадник, О. Г. (2019) 

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

середньої освіти Гільберг, Т. Г.; Савчук, І. Г.; Совенко, В. В. (2019) 

 

Фізика  
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) 

 

Астрономія 
1. «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) 

2. «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) 

 

 

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

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

https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1309
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1309
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1305
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1305
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1311
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1311
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1300
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1300
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1303
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1303
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1322
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1322
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1317
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1317
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1323
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1323
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1321
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1321
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1318
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1318
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1329
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1329
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1329
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1383
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1383
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1383
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1381
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1381
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1381
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1277
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1277
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2. «Хімія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної 

середньої освіти Ярошенко, О. Г. (2019) 

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

середньої освіти Савчин, М. М. (2019) 

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

середньої освіти Григорович, О. В. (2019) 

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

середньої освіти Лашевська, Г. А.; Лашевська, А. А. (2019) 

 

 

Захист Вітчизни 

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) 

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

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

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) 

 

 

 

 

Голова педагогічної ради                         В.М. Савчук 

Секретар педагогічної ради                      Н.Н.Бобак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1285
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1285
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1283
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1283
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1272
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1272
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1274
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1274
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1290
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1290
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1288
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1288
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1293
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1293


7 
 

 


