
Комунальний вищий навчальний заклад «Корсунь-Шевченківський 
педагогічний коледж ім.Т.Г.Шевченка Черкаської обласної ради»

ПРОТОКОЛ № 7
засідання педагогічної ради

20.03.2019. м.Корсунь-Шевченківський

Голова - Семененко Л.М.
Секретар - Смілянець Н.М.

Присутні: 50 осіб 
Відсутні: 6 осіб

Порядок денний:

1. Про вибір підручників.
Семененко Л.М.

1. СЛУХАЛИ:
Семененко Л.М., директора коледжу, котра повідомила про те, що 

відповідно до Положення про конкурсний відбір підручників для 10-11 
класів закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки України від 05.01.2018 року №14 та 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.01.02018 за №119/31571; 
листа Міністерства освіти і науки України від 28.02.2019 №1/9-107 «Про 
інструктивно-методичні матеріали для здійснення вибору закладами освіти 
проектів підручників для 6 та 11 класів» викладачі коледжу ознайомилися з 
електронними версіями фрагментів оригінал-макетів підручників, які 
братимуть участь у II етапі Конкурсу та будуть використовуватися в 
освітньому процесі в закладах загальної середньої та фахової передвищої 
освіти. Голови предметних (циклових) комісій на засіданнях викладачів 
методичних комісій обговорили електронні версії оригінал-макетів 
підручників для 11 класу та подали результати вибору підручників.

ВИСТУПИЛИ:
Рибченко С.М., заступник директора з навчальної роботи, котра 

повідомила членів педагогічної ради, що робота по аналізу пропозицій 
електронних версій підручників була проведена членами предметних комісій 
спільно з працівниками бібліотеки. Результати вибору електронних версій 
оригінал-макетів підручників для 11 класу закладів загальної середньої



освіти узгоджено та подано в електронному вигляді до Навчально- 
методичного центру професійно-технічної освіти у Черкаській області на е- 
таіі, а також відправлено у паперовому вигляді із підписом та печаткою 
керівника закладу на поштову адресу: м. Черкаси, вул. Смілянська, 131/1, 
каб.329.

Вибрано наступні версії оригінал-макетів підручників для 11 класу:
1. «Українська мова (рівень стандарту)», підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти:
-  Авраменко О.М. -  35 шт.
-  Глазова О.П. -  60 шт.
-  Голуб Н.Б., Горошкіна О.М., Новосьолова В.І. -  альтернатива;
-  Заболотній О.В., Заболотній В.В. -  альтернатива.

2. «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. -  

альтернатива;
-  Соболь В.І. -  60 шт.

3. «Захист Вітчизни (рівень стандарту)», підручник для 11 класу закладів 
загальної середньої освіти:
-  Гудима А.А., Пашко К.О., Гарасимів І.М., Фука М.М., Щирба Ю.П. 

-  ЗО шт.
4. «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. -  29 шт.

УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома та до керівництва в роботі.
2. Схвалити результати вибору електронних версій оригінал-макетів 

підручників для 11 класу закладів загальної середньої освіти, поданих 
на конкурсний відбір, проектів підручників для 6 та 11 класів закладів 
загальної середньої освіти відповідно до поданого переліку:
1) «Українська мова (рівень стандарту)», підручник для 11 класу 

закладів загальної середньої освіти:
-  Авраменко О.М. -  35 шт.;
-  Глазова О.П. -  60 пгг.;
-  Голуб Н.Б., Горошкіна О.М., Новосьолова В.І. — альтернатива;
-  Заболотній О.В., Заболотній В.В. -  альтернатива.
2) «Біологія і екологія (ріцень стандарту)», підручник для 11 класу 

закладів загальної середньої освіти:



-  Андерсон О.А., Вихренко М.А., Чернінський А.О., Міюс С.М. -  
альтернатива;

-  Соболь В.І. -  60 шт.
3) «Захист Вітчизни (рівень стандарту)», підручник для 11 класу 

закладів загальної середньої освіти:
-  Гудима А.А., Паніко К.О., Гарасимів І.М., Фука М.М., Щирба Ю.П. 

-  ЗО шт.
4) «Захист Вітчизни (рівень стандарту, «Основи медичних знань»)», 

підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти:
-  Г удима А. А., Пашко К.О., Г арасимів І.М., Фука М.М. -  29 шт.

Рішення прийнято одноголосно

Г олова 
Секретар

Л.М.Семененко
Н.М.Смілянець


