
Хмельницький кооперативний коледж 
Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

ПРОТОКОЛ № 12 
засідання педагогічної ради

27 квітня 2018 р. м. Хмельницький

Всього членів педагогічної ради: 45 осіб.
Присутні на засіданні: 39 осіб (список додається).
Відсутні: 6 осіб.
Голова педагогічної ради: директор коледжу Леськова С.В.
Секретар: Сковер Р.Р.

Порядок денний:
1. Про забезпечення виконання наказу Міністерства освіти і науки України 

«Про проведення конкурсного відбору проектів підручників для 5 та 10 
класів закладів загальної середньої освіти» від 21 лютого 2018 року № 176.

СЛУХАЛИ:
Леськову Світлану Василівну, директора коледжу, яка доповіла, що 

відповідно до Положення про конкурсний відбір проектів підручників для 
закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом міністерства освіти і 
науки України від 05 січня 2018 року № 14 та наказу Міністерства освіти від 21 
лютого 2018 року № 176 «Про проведення конкурсного відбору проектів 
підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти» всім закладам 
вищої освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти 
потрібно здійснити вибір проектів підручників за електронними версіями їх 
оригінал-макетів, розміщеними на сайті Інституту модернізації змісту освіти. 
Педагогічні працівники коледжу, які викладають предмети загальноосвітнього 
циклу, мали змогу ознайомитись із електронними версіями оригінал-макетів 
підручників. Сьогодні необхідно затвердити пропозиції щодо вибору підручників 
рішенням педради.

ВИСТУПИЛИ:
1. Дихтяр Н.Д., викладач української мови та літератури, яка запропонувала 

обрати такі підручники для 10 класу: «Українська мова (рівень стандарту)» 
Авраменко, О.М. (2018), «Українська література (рівень стандарту)» Олександр 
Авраменко, Василь Пахаренко. К. - : Грамота, 2018.

2. Притула Н.О., викладач математики, яка запропонувала обрати підручник 
для 10 класу «Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія (рівень 
стандарту)», автор Істер О.С.

3. Рудишина Л.В., викладач фізики та астрономії, яка запропонувала обрати 
підручник для 10 класу «Фізика (рівень стандарту), за навчальною програмою 
авторського колективу під керівництвом авт.: Шут М.І., Мартинюк М.Т., 
Благодаренко Л.Ю.



4. Онофрійчук О.О., викладач біології та екології, яка запропонувала обрати 
підручники для 10 класу:

«Біологія і екологія (рівень стандарту)», автор Соболь В.І.
«Захист Вітчизни» (рівень стандарту), «Основи медичних знань»)», автори 

Гудима А.А., Патико К.О., Герасимів І.М., Фука М.М.
«Захист Вітчизни» (рівень стандарту)», автор Гнатюк М.Р.
5. Зайцева А.В., викладач хімії, яка запропонувала обрати підручник для 10 

класу «Хімія (рівень стандарту)», автор Савчин М.М.
6. Коломієць О.М., викладач англійської мови, яка запропонувала обрати 

підручник для 10 класу «Англійська мова (10-й рік навчання, рівень стандарту)», 
автор Буренко В.М.

7. Сапога Т.В., викладач англійської і німецької мов, яка запропонувала 
обрати підручник для 10 класу «Німецька мова (10-й рік навчання, рівень 
стандарту)», автори Сотникова С.І., Гоголєва Г.В.

8. Тарасова Н.В., викладач історії, яка запропонувала обрати такі 
підручники для 10 класу:

«Історія України (рівень стандарту)», автори Пометун О.І., Гупан Н.М.;
«Всесвітня історія (рівень стандарту)», автор Ладиченко Т.В.;
9. Фасуляк А.В., викладач зарубіжної літератури, яка запропонувала обрати 

підручник для 10 класу «Зарубіжна література (рівень стандарту)», автори 
Ніколенко О.М., Орлова О.В., Ковальова Л.Л.

10. Атаманюк А.В., викладач інформатики, яка запропонувала обрати 
підручник для 10 класу «Інформатика (рівень стандарту)», автори Ривкінд И.Я., 
Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.

11. Цурська Б.Г., завідувач відділення маркетингу, підприємництва і 
фінансів, яка запропонувала обрати підручник для 10 класу «Географія (рівень 
стандарту)», автори: Довгань Г.Д., Стадник О.Г.

ВИРІШИЛИ:
1. З метою забезпечення здобувачів загальної середньої освіти новим 

поколінням підручників з загальноосвітніх навчальних предметів оформити 
результати вибору підручників в програмі «КУРС: школа» та надіслати до 
інформаційно-телекомунікаційної системи «Державна інформаційна система 
освіти».

2. Подати інформацію про результати вибору підручників до Науково- 
методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації 
інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області.

Результати голосування:

Голова педагогічної ради

«За» -  39 (тридцять дев’ять); 
«Проти» -  0 (нуль); 
«Утримались» -  0 (нуль).

С.В.Леськова

Секретар Р.Р.Сковер


