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€екретар - г. 1. 1ванова

|1рисугн! 15 ос1б:

||олковник Ф. Ё.
Б!ла [. Б.
[рко €. }.

(атшичева Ё. Ф.

3в!здун л. в.
|ерасименко [. Б.
€ипченко Ё. Б.
3в|здун о. А.
Бакатлток с. |о.
-{ротшенко Б. Б.
9имаренко )1_ 1_

Фсичнток 1. Б.
€вердлова Б. й.

11орядок денний:

1. |{ро ви6[р елекщонних верс|й ориг1нал_макет|в п|друтник{в для 6 та
11 клас!в' поданР[х на конкурсний в!дб|р проект!в п|друтник!в для заклцд|в
загально| середньо1 осв|ти.

1. €"}[}0(А.}[!{:

Фсичн:ок [. в., засц/пника директора з навч€|льно_виховно? ро6оти' яка
пов!домила, що конкурсний в|дб!р проект!в п|друтник|в зд|йснпоеться з
мето1о забезпеченн'[ здобуван|в зага.гльно? середньо| осв|ти новим покол|нттям
п|друиник|в для зактлад]в загально! середньо? осв|ти зг!дно з перел1ками, як|

затверджено нак€!зом 1у1|н|стерства осв!ти | науки }кра!ни в!д $1 листопада
2018 року ]ч['ч1191 к|{ро проведення конкурсного в|дбору проект!в
п|друтник}в длгя 6 та |1 заклад!в 3аг€1пъно[ середньо! осв|ти>>.

|{едагог1тн| праш1вники |пколи з \2 6ерезн'1 по 21 6чезня 20|9 року
ознайомилися 3 фагмснтапти ел€кщон'н!{х верс!й ориг|п.агл_м-шсет|з

п|друлник!в, як| розм[щен! в Рлекщонн!й б|6л|отец! д{у <<1нстицт

модерш1зац|!' зм!сщ осв|ти> у йльношту досцп| з |2 6ерезня 2019 рощ 3а

посиланням ||Б.|тпло.уоу.ша в розд1л| к|{онцрс п!друлник|в>>.
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{е зд|йс::то€ться д.'1| того' щоб на 2о|9-2020 навча.гльний р!к до кожног0
33со над|йшшли друкован| прим|рники саме тих п{друтник|в д]1я к.т1асу, як|
_будугь обран! цим зак]1адом осв|ти.

$(8А"1!|{.}[Р|:
1. 3атверд|4ту1 результати вибору електронних верс|й ориг|на.гх-макет|в

п!друтник|в для 6 класу, поданих на конкурсн*тй в1дб|р проект|в п|друтник|в

д:тя 6 класу заклад|в загатльно! середньо? осв1ти з шредш:ет!.в:

1. Бсесв|тня }стор|я. }стфя 9щ#ни (!нтегрований щрс)> йдрутттикдля
6 кттасу заклад|в заг€}пьно| середньо! осв!ти

}г9 Автор(и) ]у1ова

ш!друтника

(,йьЁоть для Апьтернатттва

упт!в вт|ител1в

1. |ук Ф.1.' 
'{удщ 

Ф. Р.
2, Батцровський Ф. [-, Бласов Б. €. 9кра|ттська 8 1 7,6,5,8,з
э. €оротинська }{. й., }т1артитпок о. о.
4. .{'я.псов €. 8.
5, йороз |1. Б.
6. 1{-упак [. 9., }11скарьова !. Ф.,

Бурлака Ф. Б.
'1. [1сем о. в., [|сем о. о.
8. |оловштов €. Ф.

2. <1нформатика) п|друнник д]|я б класу закглад|в заг€шьно! середньо!
осв;ти

]ф Автор(и) йова
п1щ:у*тика

(|лтьЁсть длпя А-гльтернатива

ущ{1в в!{ител1в

1 Ботлдаренко о. о.,
.]1аотовецъкий Р. Б., |1итт*:пчк Ф.

||., 1[[естопа-т:ов €. А
2. йорзс н.в., Бщна о. в',

Бембер в. п.
}кра!нська 8 1 4' |'з

з. [{ор:шунова Ф. Б., 3авадський 1. о.
4. Ривк|нд ш.я., }{йоенко !.1.,

{ерн!кова л. А., 11|акотько Б. Б.

2. 3атвщдити рех}ультати вибору ел€ктронних верс|й орийнал-макет|в
п1друтник|в д]1я 11 класу' поданих на конкурсний в!дб!р проект1в

ш|друлник|в для 6 кгласу заклад|в зага]1ьнот середньот осв|ти з предмет1в:

1. <}кра!нська мова (проф|льний р1вень)> п|друлник ддя 1 1 класу
зак]1ад|в заг€шьнот середньо? осв!ти
,& Автор(и) йова

п|др1пц1и*,

10льйсть для Альтерпатива

г{111в в1п{тел1в

| (араман (.Ф., [оро:пк|на о.м.,
(арамшт Ф.Б., ||опова.!!. Ф.

9кра|нська 8 1 2
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2. 8орон А.А., 6олопенко Б. А.

2. <9ща?нська л!терацра (проф!льний р!вень)>> п!друтник для 11 класу
_ заклад1в загально! середньо{ осв|ти

}ч[ч Автор(и) }у{ова

п!лрунника
1{!льк!сть для &ьтщнатива

у{н1в вт1ител1в

1 ]лоньовська Ф.Б., йафтин н. в.,
8!внарик н. м'

}кра[ноька 8 1 2

2. 3орзенко Ф. 1., )1обусова Ф, Б.

3. <3аруб!экна л!терацра ф1вень стандарту)> п|дручник д.'{1 11 кгласу

заклад|в загалльно] середньо| осв!ти

]ф Автор(и) йова
п|друптика

1{1.тльк1сть д.г:я Альтеоттатива
уш!в вт{ител1в

(овбасенко }0. 1

2:. [саева о. о., (-тпаменко ж. в.,
}у{етльнтл< А. о.

-,- Ё|коленко о.м.' }(овальова л. л.,
}Флда:шева л. п., /{ебедь д. о.,
Фрлова о.в., Ё1коленко 1{. €.

4. |{ара:цит Б.8., Фефйова [.€.'
(онова-глова й.8.

5. й!-т:яновська }{. Р.

6. 8олощук €. Б. 9кра}нська 8 1 2,4"з,7,5
7. (адоб'яттська Р. }т{.,

9довиченко.[|. }у1.

]ч[э Автор(и) йова
п1другника

1{|льЁсть штя Агьтеонатива
у{н1в в.шттел1в

] €оронинська Р. }т{., [1сем о. о,
2. 3дасов в. с., (ультшацький (. 3. 9т9а:нська 8 1 5, \,6,з,4
з. €щукевит о. к., фовозток [. 1

4. &|бовська г. м., Ёаумтук о. в.,
(рижановоька }м1.€.' [ирии 1.Б.,

Бурнейко 1.8.

5. [1сем о.в.,1!{артин:ок о. о.
6. .{аниленко в.м.,

€мольн1цька м. к.

5. <<Бсесв|тня !стор!я ф|вень стандарт)) п|лрулник для 11 к]|асу

зак]1ад;в 3аг;1'1ьно[ середньо? осв1ти



]ч[ч Автор(и) йова
п!друштика

|(|льЁсть для Атп'тепнатива
у!н1в вчител1в

1 1{упак 1. _{,.

2. ||олянський |{. Б. 9т9а|нська 8 1 1,2,4
1э. [|сем о. в., йартинток о. о.
4. "]!адиченко 1. Б.

6. <<Англ|йська мова (11-й р1к навтання' р!вень стандарту)> п|друтник

для 11 класу зак.]|ад|в загальнот середньот осв!ти

;$ Автор(и) |у{ова

пфу.тттика
[{1льЁсть дтля А_тп'теонатива

учн1в вт{ител1в

1. [ероисяя м.А., |1!роженко А. о.
2. Буренко в. м.
э. (аргпок Ф. ..{. 9кра{нська 8 1 2,1

7. <<}у1атематика (алгебра 1 початки анал|зу та геометрь, р|вень
стандарту)> п|дручник для 11 кг:асу заклад|в зап!"льнот середньот осв!ти

],{ь Автор(и) йова
п|друтлика

1(льк|сть штя \.т:ьтеоттатива

утл*1в вт|ител1в

1. !1ерзляк А. г., [{ом!ровський,{. А.,
[{олонський в. Б.,.{к|р й. €.

9кра|нська 8 1 3,4,2

2. 1ел|н е. п.,,{олгова Ф. €.

-1. ]евз [. |{., Бевз Б. [.
{:. отер Ф. (.

8. <<Б|олоЁя | еколог!я ф|вень стандарц)>> п|друлник для 11 к.]1асу

3ак.}1ад|в загально! середньо! осв|тта

}'[р Автор(и) |у1ова

п!друплика
}&т:ьЁсть для А_ттьтепнатива

у{н1в вт!ител1в

1. \ндерсон 0.А., Бихренко м. А.
,[ерн1нський А. о., й1лос с. м.

2. }4дорожний к. м.
3. ]оболь Б.1. 9кра|нська 8 1 5,1,20 4

4. !1аламов Р.в.,}&л|берла м. с.,
:{осов [. А.

5. )стапченко )1.1., Баттан |!.[.,
{ошгпанець ?.А., Ру:шковсьтстй €. Р.

заг€}льнот середньот осв[ти

!ч[э Автор(и) \{ова
п1друяника

(йьк|сть ш:я Альтеонатива
утнБ вштел!в

1 ||тьберг т. г., €автук 1. [.,
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9. <<[еощаф1я ф|вень стандарту)) п1друтник д]!д 11 к.]|асу зак]1ад;в



]овенко 8. Б.
2. [овгшть г. д., €тадттик 9. [.
-). (оберн|к с.г.,1{ова.тленко Р' Р.

4. Безуглплй в. в., )1иоитарова [. Ф.

5. 1еступко в. [0., 9варова г. [ш.,

[овгань А. 1.

9кра?нська 8 1 з,\,2,4

10. <<Ф!зика ф!вень стандарту' за навча]1ьно1о шрогРамо!о авторського
колективу п|д кер|вни1{гвом .}1октева в. м.), п!друтник для 11 класу заклад|в
загально] середньо? осв1ти

}ч[ц Автор(и) 1!1ова

п1дру*тика

(!льЁсть ш:я Альтернатива
у!{н1в в1|ите]пв

1. Бар'яхтар в. г.,.{овгий с. о.,
Бо:цштнова Ф. я.,!{1ртох1на Ф. Ф., за
эедакц|е:о Бар'лстара в. г.,

{овгого €. Ф.

)/ща!нська 8 1

1 1. <<Асщоном1я ф|вень стандарц, 3& н€!вч€}пьно10 прощамок}
авт0рського колективу п1д кер|вництвом {цЁва я. с.), п|друтник д]1я 11

к.]1асу заклад!в заг€ш]ьнот середньот осв|ти

ю Авто(и) йова
пйрутшгка

!{|.тльЁсть ш:я А.гьтеонатива
учн!в в{]ител1в

1 ирот}ок в. д.,1{ирот:ш*|нетгко }Ф. Б.

2. [ритпгтлс м. п. 9кралнська 8 1 1

12. <)(!мй ф1вень стандарту)> п1дручник д]|я 11 класу заклад|в

зага]1ьнот середньо! осв1ти

м Автор(и) Р1ова

ш!друтника
ЁльЁсть шш Альтернатива

у{н1в вт|!{тел1в

1. ![рош:е:лко 9. [.
2. |ригоровия Ф. Б.
3. ]ав.шлн м. м. 9кр#нська 8 1 112,4,5

4. [а:певська г. А., .[а:певська А. А.
5. 1опель ш. п., 1{рикля }|. €.

13. <3ахист 8|тчизни ф|вень стандарту)> п|дручник д]|я 11 класу
заклад|в загально! середньо? 0св|ти

)& &тор(и) }1ова

ш1друштика
|{1льЁсть для Альтеонатива

у!1{1в вт|ител1в

1 натк}к м. Р.

2. |удтма А. А., ||ап:ко к. о.,
!щасим|в 1.м., Фука м.м.,
{ирба }о. п.

!кра[нська 8 1 1
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ч

2. 3асцпнику директора з ЁБР 0сичнток !. в. в1дпов|дно до лисп[

1!1|н|стерства осв1ти | науки 9ща[ни ви 28.02.20|9 року ш 179 - |07 <|[ро

!нощуктивно_методичн| матер!аг:и для зд!йснення вибору зак.]1ад€1ми осв!тй
_ проект!в п!друлник!в для 6 та 11 клгас!в>> розм1стити на сайт| !школи:

2.1. результати вибору проект|в ш|друтник|в за фрагментами
електронних версй ориг!налл_макет|в з ко>кно! назви п1друлника в

елекщонному вигляд! ф6|-формат).
2.2. тротокол педагог|чно? рапи ]ч{!:7 в!д 2\.о3.20|9 ро*у з п|дписами

педагоЁчного колективу, $й зд1йснили безпосередн1й виб|р проект!в

п|друпник|в в електронно1!{у вигляд1 Фё|формат).
2.3. |{ередати результати вибору елекщонн|а>( верс|й ориг|натл-макет!в

п|друлник!в з коэкно! н€!зви п|щ>улника в паперово1шу та елещронному

ъитляд| (ехсе1-формат) до в!дд|лу осв[ттп Березнеуватсько|

райдерхсадм1н|сщац|?.

ш

[олова педради

€екретар

т. в. €удова

[. 1. 1ванова
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