
ПРОТОКОЛ № 7 

засідання педагогічної ради 

Університетського коледжу 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

18 березня 2019 р.                  м. Київ 

 

Голова ― директор Університетського коледжу Київського університету 

імені Бориса Грінченка Братко Марія Василівна. 

Секретар ― Ловейко Тетяна Володимирівна.  

Присутні: список присутніх додано. 

 

Порядок денний 

1. Обговорення порядку замовлення підручників, виданих у 2019 році, з 

дисциплін загальноосвітнього блоку для студентів І–ІІ курсу 

Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка. 

 

СЛУХАЛИ: 
1. Директора Університетського коледжу Київського університету 

імені Бориса Грінченка Братко М. В., яка повідомила, що відповідно до листа 

МОН від 28.02.2019 № 1/9-107 «Про інструктивно-методичні матеріали для 

здійснення вибору закладами освіти проектів підручників для 6 та 11 класів», 

з метою організації прозорого відбору закладами освіти підручників, що 

будуть видані за кошт державного бюджету МОН України, цикловими 

комісіями Університетського коледжу було проведено ознайомлення та 

обговорення оригінал-макетів Е-версій проектів підручників для 11 класу. 

2. Заступника директора з навчальної роботи Карлінську Я. В., яка 

поінформувала, що на основі наказу № 408 від 20.04.2018 «Про затвердження 

типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня», в 

якому є навчальний план для 10 / 11 класів закладів загальної середньої 

освіти, цикловим комісіям необхідно було обрати з-поміж запропонованих 

МОН України лише один підручник з кожної з дисциплін, що складають 

загальноосвітній блок навчальних планів за ОКР «молодший спеціаліст». 

ВИСТУПИЛИ: 

Голови циклових комісій, які поінформували про результати 

ознайомлення та обговорення викладачами циклових комісій оригінал-

макетів Е-версій проектів підручників для 11 класу, та запропонували 

замовити такі підручники: 



голова циклової комісії природничих дисциплін Глухенька Л. М.: 

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

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

«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); 

«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); 

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

закладів загальної середньої освіти, Шаламов Р. В., Каліберда М. С., 

Носов Г. А. (2019); 

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

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

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

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

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

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

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

загальної середньої освіти, Пестушко В. Ю., Уварова Г. Ш., 

Довгань А. І. (2019); 

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

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

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

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

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

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

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

середньої освіти, Савчин М. М. (2019); 

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

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

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

середньої освіти, Ярошенко О. Г. (2019); 

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

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

«Фізика і астрономія (рівень стандарту, за навчальною програмою 

авторського колективу під керівництвом Ляшенка О. І.)» підручник для 11 

класу закладів загальної середньої освіти, Засєкіна Т. М., Засєкін Д. О. (2019); 

«Фізика і астрономія (рівень стандарту, за навчальною програмою 

авторського колективу під керівництвом Ляшенка О. І.)» підручник для 11 

класу закладів загальної середньої освіти, Сиротюк В. Д., 

Мирошніченко Ю. Б. (2019); 

«Фізика і астрономія (рівень стандарту, за навчальною програмою 

авторського колективу під керівництвом Ляшенка О. І.)» підручник для 11 
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класу закладів загальної середньої освіти, Головко М. В., Крячко І. П., 

Мельник Ю. С., Непорожня Л. В., Сіпій В. В. (2019); 

голова циклової комісії фізичного виховання Колоскова Н. О.: 

«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., Щирба Ю. П. (2019); 
«Захист Вітчизни (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти, Гнатюк М. Р. (2019); 
голова циклової комісії з видавничої справи, культури та 

української філології Груздьова О. В. зазначила, що із запропонованих на 

конкурс підручників варто звернути увагу на: 

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

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

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

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

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

закладів загальної середньої освіти, Караман С. О., Караман О. М., 

Попова Л. О. (2019); 

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

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

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

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

«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); 

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

закладів загальної середньої освіти, Ісаєва О. О., Клименко Ж. В., 

Мельник А. О. (2019); 

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

закладів загальної середньої освіти, Ковбасенко Ю. І. (2019); 

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

закладів загальної середньої освіти, Кадоб’янська Н. М., 

Удовиченко Л. М. (2019); 

Ми працюємо за рівнем стандарту. Ці підручники поєднують теорію, 

практику, розроблені тестові матеріалами. Наведені приклади з життя. На 

першому курсі ми працювали за цими ж авторами; 

голова циклової комісії економіко-математичних дисциплін і 

менеджменту Головчанська О. В.:  

«Інформатика (профільний рівень)» підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти, Руденко В. Д., Речич Н. В., Потієнко В. О. (2019); 

«Економіка (профільний рівень)» підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти, Крупська Л. П., Тимченко І. Є., Чорна Т. І. (2019); 

«Економіка (профільний рівень)» підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти, Криховець-Хом’як Л. Я., Длугопольський О. В., 

Вірковська А. А. (2019); 
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«Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень 

стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти, 

Істер О. С. (2019); 

«Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень 

стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти, 

Нелін Є. П., Долгова О. Є. (2019); 

«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);  

«Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень 

стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти, 

Бевз Г. П., Бевз В. Г. (2019); 

голова циклової комісії суспільних дисциплін і правознавства 

Бурдіна Н. К.: 
«Історія України (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів 

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

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

загальної середньої освіти, Хлібовська Г. М., Наумчук О. В., 

Крижановська М. Є., Гирич І. Б., Бóрнейко І. О. (2019); 

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

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

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

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

1. Замовити для студентів І курсу Університетського коледжу Київського 

університету імені Бориса Грінченка такі підручники: 

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

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

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

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

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

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

4. «Фізика і астрономія (рівень стандарту, за навчальною програмою 

авторського колективу під керівництвом Ляшенка О. І.)» підручник для 

11 класу закладів загальної середньої освіти, Засєкіна Т. М., 

Засєкін Д. О. (2019); 

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

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

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

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

7. «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); 
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8. «Інформатика (профільний рівень)» підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти, Руденко В. Д., Речич Н. В., 

Потієнко В. О. (2019); 

9. «Економіка (профільний рівень)» підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти, Крупська Л. П., Тимченко І. Є., 

Чорна Т. І. (2019); 

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

підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти, 

Істер О. С. (2019); 

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

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

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

загальної середньої освіти, Полянський П. Б. (2019). 
2. Замовлення зробити з розрахунку — 365 примірників кожного з перелічених 

підручників відповідно до фактичної кількості студентів І курсу. 

3. Замовлення підручника «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., 

Щирба Ю. П. (2019) зробити з розрахунку — 305 примірників; 

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

загальної середньої освіти, Гнатюк М. Р. (2019) — 60 примірників. 
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