
       ПРОТОКОЛ   №4 

 

засідання педагогічної ради та ради 

Височанської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів 

Височанської сільської ради Борзнянського району  Чернігівської області 

від  12.04.2022  року   

 

Присутні:19 педагогічних   

працівників   школи 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1.Про затвердження результатів вибору електронних версій  оригінал-макетів 

підручників  для 9 класу закладів загальної середньої освіти, поданих на 

конкурсний відбір підручників(крім електронних) для здобувачів повної 

загальної середньої освіти і педагогічних працівників. 

                                                                                     

СЛУХАЛИ:  

інформацію заступника директора школи з навчально-виховної роботи Масюк 

Т.В., яка повідомила про те, що відповідно до Порядку проведення 

конкурсного відбору підручників (крім електронних) для здобувачів повної 

загальної середньої освіти і педагогічних працівників, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 21 вересня 2021 року №1001, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 листопада за № 1483/37105 

(далі - Порядок), на виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 

30 вересня 2021 року № 1049 «Про проведення конкурсного відбору 

підручників (крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої 

освіти і педагогічних працівників у 2021-2022 роках (9 клас)» (зі змінами, 

внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2021 

року №1310) від 10 грудня 2021 року № 1341 «Про організацію повторного 

видання підручників для 9 класу закладів загальної середньої освіти» вчителі  

здійснили вибір оригінал-макетів підручників. Наголосила на тому, що 

вибраними  підручниками здобувачі освіти 9 класу будуть навчатися протягом 

4-х років, а максимальна наповнюваність здобувачів освіти класу в цей час 

буде становити 19 учнів. Крім того, значна частина підручників, наявних в 

шкільній бібліотеці і рекомендованих для повторного видання, збереглися в 

доброму стані і їх зміст відповідає чинним програмам. Запропонувала 

замовити по 20 комплектів новостворених підручників та по 5 комплектів, 

рекомендованих для повторного видання.   

   

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Затвердити результат вибору електронних версій  оригінал-макетів 

новостворених підручників для здобувачів освіти  9 класу і замовити їх в 

кількості 20 комплектів(19 для здобувачів освіти, 1 для вчителів): 



  2 

 

1) «Всесвітня історія» підручник для  9 класу закладів загальної середньої 

освіти  (авт. Щупак І. Я., Бурлака О. В., Власова Н.С., Піскарьова І. О., 

Посунько А.Л., Секиринський Д.О.); 

2) «Інформатика» підручник для 9 класу закладів загальної середньої 

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

В.);  

3) «Історія України» підручник для  9 класу закладів загальної середньої 

освіти  (авт. Власов В.С., Панарін О.Є., Топольницька Ю.А.); 

4) «Основи правознавства» підручник для  9 класу закладів загальної 

середньої освіти  (авт. Наровлянський О.Д.). 

2. Затвердити результат вибору електронних версій  оригінал-макетів 

підручників для здобувачів освіти  9 класу, рекомендованих для повторного 

видання  і замовити їх в кількості 5 комплектів(4 для здобувачів освіти, 1 для 

вчителів): 

1) «Алгебра» (авт. Істер О.С.) підручник для  9 класу закладів загальної 

середньої освіти; 

2) «Англійська мова (9-й рік навчання)» підручник для 9 класу закладів 

загальної середньої освіти  (авт. Карпюк О. Д.); 

3) «Біологія» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти  

(авт. Остапченко Л.І., Балан П.Г., Поліщук В.П.); 

4) «Географія» підручник для  9 класу закладів загальної середньої освіти  

(авт. Довгань Г.Д., Стадник О.Г.);  

5) «Геометрія» (авт. Істер О.С.) підручник для  9 класу закладів загальної 

середньої освіти; 

6) «Зарубіжна література» підручник для 9 класу закладів загальної 

середньої освіти  (авт. Волощук Є.В., Звиняцьковський В.Я., Філенко 

О.М.); 

7) «Українська література» підручник для 9 класу закладів загальної 

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

8) «Українська мова» підручник для 9 класу з поглибленим вивченням 

філології закладів загальної середньої освіти  (авт. Караман С.О., 

Горошкіна О.М., Караман О.В., Попова Л. О.); 

9) «Фізика» підручник для  9 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.); 

10) «Хімія» підручник для  9 класу закладів загальної середньої освіти   (авт. 

Ярошенко О.Г.). 

 

      Рішення прийнято одноголосно. 

 

Голова педагогічної ради                            Анатолій ПРИХОДЬКО 

Секретар педагогічної ради                                       Ніна АРЕНДАР  


