
 
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ВІННИЦЬКИЙ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ЛІЦЕЙ № 17» 

 
вул. Олександра Соловйова, 2, м. Вінниця, 21050  Тел. (0432), 61-14-50    E-mail:admin@pmg17.vn.ua 

Код ЄДРПОУ  20097993 

 

                                                   ВИТЯГ  

  з протоколу № 12  дистанційного засідання педагогічної ради 

 

                                                                                                       від  05 березня 2021 р. 

                        

 

Голова – Коршак Алла Анатоліївна 

Секретар – Лампіга Алла Віталіївна 

 

Присутні: 49 членів педагогічного колективу (онлайн). 

Відсутні: Верета І.О., Ветров В.В., Воскобойник І.І., Головко Н.Д., Гончарук Л.В., 

Граб О.С.,  Касьян-Довбня Н.В., Корсун В.М., Корсун Ю.О.,  Крутенюк О.Б.,  

Купрієнко Н.В.,   Мироненко Т.Л., Непомнящий Г.І., Нестюк В.М., Пасіхов П.Я., 

Пономарьова О.В. 

 

СЛУХАЛИ: 

Коршак А.А., заступник директора гімназії,   нагадала присутнім, що відповідно 

до наказу Міністерства освіти і науки України від 24 вересня 2020 року № 1184 

«Про проведення конкурсного відбору підручників (крім електронних) для 

здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників у 2020-

2021 роках (8 клас)» (із змінами) з 22 лютого по 09 березня  2021 року  заклади 

загальної середньої освіти мають здійснити вибір та замовлення підручників для 

учнів 8  класу та підручника з математики для 4 класу. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Лампіга А.В., бібліотекар гімназії, повідомила, що з 22 лютого 2021 року по 17 

березня  2021 року , вчителі кафедри математики, фізики, інформатики, філології, 

природничих наук, історії, початкових класів,  англійської  мови  та    вчителів    

естетичного    циклу,    мали      змогу  ознайомитись з фрагментами електронних 

версій оригінал-макетів підручників, які братимуть участь у ІІ етапі Конкурсу та 

тих, що підлягають передруку і підручника з математики для 4 класу (у зв’язку із 

збільшенням їх назв). Електронні фрагменти були розміщені у вільному доступі в 

Електронній бібліотеці ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» з 22 лютого 

2021 року. Алла Віталіївна довела до відома присутніх, що з 01 березня по 04 



березня відбулись засідання методичних об’єднань вчителів кафедри історії, 

природничих наук, фізики, інформатики, математики, філології, англійської мови, 

естетичного виховання та початкових класів, де було здійснено безпосередній 

вибір проектів підручників. 

Результати вибору проектів підручників для восьмого  класу за фрагментами 

електронних версій оригінал-макетів, що беруть участь у конкурсному відборі: 

Історія України 

Основний підручник: 

1) Власов В.С., Панарін О.Є., Топольницька Ю.А.  «Історія України» 

підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти . 

Альтернативні підручники: 

1)  Гісем О.В., Мартинюк О.О.  «Історія України» підручник для 8 класу 

закладів загальної середньої освіти. 

2)  Щупак ІЦ.Я., Черкас Б.В., Бурлака О.В. «Історія України» підручник для 

8 класу закладів загальної середньої освіти . 

3)  Пометун О.І., Дудар О.В., Гук О.І.,  «Історія України» підручник для 8 

класу закладів загальної середньої освіти. 

Всесвітня історія 

Основний підручник: 

1) Щупак І.Я. Бурлака О.В., Власова Н.С., Піскарьова І.О., Секиринський 

Д.О.  «Всесвітня історія» підручник для 8 класу закладів загальної 

середньої освіти . 

Альтернативні підручники: 

1) Гісем О.В., Мартинюк О.О. «Всесвітня історія» підручник для 8 класу 

закладів загальної середньої освіти . 

2) Ладиченко Т.В., Лукач І.Б., Подаляк Н.Г. «Всесвітня історія» підручник 

для 8 класу закладів загальної середньої освіти . 

3) Сорочинська Н.М. «Всесвітня історія» підручник для 8 класу закладів 

загальної середньої освіти . 

Інформатика 

Основний підручник: 

1) Руденко В.Д., Речич Н.В., Потієнко В.О. «Інформатика» підручник для 8 

з поглибленим вивченням інформатики  закладів загальної середньої 

освіти . 

Результати вибору проектів підручників для восьмого  класу за фрагментами 

електронних версій оригінал-макетів, що підлягають повторному виданню у 2021 

році: 

 Алгебра 

 Основний підручник: 



1) Мерзляк А.Г., Полонський В.Б. Якір М.С.  «Алгебра» підручник  для 8 

класу з поглибленим вивченням математики закладів загальної середньої 

освіти 

 Геометрія 

 Основний підручник: 

1)   Мерзляк А.Г., Полонський В.Б. Якір М.С.  «Геометрія» підручник  для 8 

класу з поглибленим вивченням математики закладів загальної середньої 

освіти 

           Українська мова  

           Основний підручник:  

1) «Українська мова» підручник для 8 класу закладів загальної середньої 

освіти Заболотний О.В., Заболотний В.В..  

Альтернативні: 

1. «Українська мова » підручник для 8 класу закладів загальної середньої 

освіти Караман С.О., Горошкіна О.М., Караман О.В., Попова Л.О. 

2. «Українська мова» підручник для 8 класу закладів загальної середньої 

освіти Авраменко О.М., Борисюк Т.В., Почтаренко О.М. 

3. «Українська мова » підручник для 8 класу закладів загальної середньої 

освіти Глазова О.П. 

4. «Українська мова» підручник для 8 класу закладів загальної середньої 

освіти Данилевська О.М. 

Українська література  

Основний підручник :«Українська література » підручник для 8 класу 

закладів загальної середньої освіти Коваленко Л.Т. 

Альтернативні: 

1. «Українська література » підручник для 8 класу закладів загальної 

середньої освіти Авраменко О.М. 

2. «Українська література » підручник для 8 класу закладів загальної 

середньої освіти Борзенко О.І., Лобусова О.В. 

3. «Українська література » підручник для 8 класу закладів загальної 

середньої освіти Слоньовська О.В. 

Зарубіжна література  

Основний підручник: «Зарубіжна література» підручник для 8 класу 

закладів загальної середньої освіти Міляновська Н.Р. 

Альтернативні: 

1. «Зарубіжна література » підручник для 8 класу закладів загальної 

середньої освіти Ніколенко О.М., Зуєнко М.О., Стороха Б.В. 



2. «Зарубіжна література » підручник для 8 класу закладів загальної 

середньої освіти Волощук Є.В., Слободянюк О.М. 

3. «Зарубіжна література » підручник для 8 класу закладів загальної 

середньої освіти Ковбасенко Ю.І., Ковбасенко Л.В. 

Англійська мова  

Основний підручник: «Англійська мова » підручник для 8 класу закладів 

загальної середньої освіти Морська Л.І. 

Альтернативні: 

1. «Англійська мова » підручник для 8 класу закладів загальної середньої 

освіти Карпюк О.Д. 

2. «Англійська мова » підручник для 8 класу закладів загальної середньої 

освіти Несвіт А.М. 

3. «Англійська мова» підручник для 8 класу закладів загальної середньої 

освіти Буренко В.М.. 

Фізика  

Основний підручник : «Фізика» підручник для 8 класу з поглибленим 

вивченням фізики закладів загальної середньої освіти Засєкіна Т.М., 

Засєкін Д.О. 

Біологія  

Основний підручник : «Біологія » підручник для 8 класу закладів загальної 

середньої освіти Матян Н.Ю., Остапченко Л.І., Пасічніченко О.М., Балан 

П.Г. 

Альтернативні: 

1. «Біологія » підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти 

Задорожний К.М. 

2. «Біологія » підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти 

Соболь В.І. 

Хімія  

Основний підручник: «Хімія» підручник для 8 класу закладів загальної 

середньої освіти Попель П.П., Крикля Л.С. 

Альтернативні: 

1. «Хімія » підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти 

Григорович О.В. 

2. «Хімія » підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти 

Савчин М.М. 



3. «Хімія » підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти 

Ярошенко О.Г. 

Географія  

Основний підручник : «Географія » підручник для 8 класу закладів 

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

Альтернативні: 

1. «Географія » підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти 

Бойко В.М., Дітчук І.Л., Заставецька Л.Б. 

2. «Географія » підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти 

Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш., Довгань А.І. 

3. «Географія» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти 

Гільберг Т.Г., Паламарчук Л.Б., Совенко В.В. 

4. «Географія » підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти 

Довгань Г.Д., Стадник О.Г. 

           Основи здоров’я 

Основний підручник : «Основи здоров’я » підручник для 8 класу закладів 

загальної середньої освіти Бойченко Т.Є., Василашко І.П., Гурська О.К., 

Коваль Н.С. 

Альтернативні: 

1. «Основи здоров’я» » підручник для 8 класу закладів загальної середньої 

освіти Бех І..Д., Воронцова Т.В., Пономаренко В.С., Страшко С.В. 

2. «Основи здоров’я» підручник для 8 класу закладів загальної середньої 

освіти Талгіна О.В. 

Мистецтво 

Основний підручник: «Мистецтво» підручник для 8 класу закладів 

загальної середньої освіти Масол Л.М. 

Альтернативні: 

1. «Мистецтво» підручник для 8 класу закладів загальної середньої    

освіти Гайдамака О.В. 

2. «Мистецтво» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти 

Кондратова Л.Г. 

3. «Мистецтво » підручник для 8 класу закладів загальної середньої 

освіти Назаренко Н.В., Чєн Н.В., Галєгова Д.О. 

 

Результати вибору проектів підручників для четвертого  класу з математики (у 

зв’язку із збільшенням їх назв) за фрагментами електронних версій оригінал-

макетів, що підлягають  виданню у 2021 році: 



Математика 

Основний підручник: «Математика» підручник для 4 класу закладів 

загальної середньої освіти (у 2-х частинах) Гісь О.М., Філяк І.В. 

Альтернативні: 

1. «Математика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої 

освіти (у двох частинах) Логачевська С.П., Логачевська Т.А. 

 2. «Математика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої 

освіти (у 2-х частинах) Оляницька Л.В. 

3. «Математика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої 

освіти (у 2-х частинах) Заїка А.М., Тарнавська С.С. 

4.  «Математика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої 

освіти (у 2-х частинах) Скворцова С.О., Онопрієнко О.В. 

5.  «Математика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої 

освіти (у 2-х частинах) Лишенко Г.П. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити та здійснити вибір підручників для 8, 4-х класів за фрагментами 

електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника  на 2021-2022 

навчальний рік. 

       

  

       Голова        А.А. Коршак 

 

       Секретар        А.В. Лампіга   

                                                            

 

 


