
Протокол №9 

засідання педагогічної ради  

ДПТНЗ «Острозьке вище професійне училище» 

 

від 24 квітня 2018 року 

 

За штатним розписом: 50 чоловік 

                                                          Присутні: 50 чоловік 

 

Порядок денний: 

1. Про результати  вибору  та замовлення підручників для 10-ого класу 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти. 

 

Слухали: Лозюк Віту Георгіївну – методиста училища, яка зачитала наказ 

МОН України від 21.02.2018 року №179 «Про проведення конкурсного відбору 

проектів підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої  освіти». 

Віта Георгіївна зазначила: якщо обираються підручники лише для 

загальноосвітньої підготовки, тому наш педагогічний колектив розглядає лише 

підручники для 10 класів, рівня стандарту. Попередньо голови методичних 

комісій були ознайомлені з електронними версіями проектів підручників, 

викладачі ознайомилися з ними та визначилися на засіданнях методичних 

комісій. 

 

Виступила: Боднар Тамара Петрівна – голова методичної комісії суспільно-

гуманітарного циклу, яка зазначила, що члени методичної комісії визначилися з 

вибором підручників та їх кількістю примірників, а саме: 

• «Українська мова (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів 

загальної середньої освіти авт.: Заболотний О.В., Заболотний В.В. – 60 прим. 

• «Українська література (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів 

загальної середньої освіти авт.: Авраменко О. М., Пахаренко В. І. – 60 прим. 

• «Зарубіжна література (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів 

загальної середньої освіти авт.: Ісаєва О.О., Клименко Ж.В., Мельник А.О. – 50 

прим. 

• «Історія України (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів 

загальної середньої освіти авт.: Пометун О. І., Гупан Н. М.- 50 прим. 

• «Правознавство (профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів 

загальної середньої освіти авт.: Філіпенко Т. М., Сутковий В. Л. -  46 прим. 

• «Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стандарту)» підручник для 

10 класу закладів загальної середньої освіти авт.: Васильків І. Д., Кравчук В. 

М., Сливка О. А., Танчин І. З., Тимошенко Ю. В., Хлипавка Л. М. – 10 прим. 

•  «Мистецтво (рівень стандарту, профільний рівень)» підручник для 10 (11) 

класу закладів загальної середньої освіти авт.: Назаренко Н.В., Чен Н.В., 

Севастьянова Д.О. – 30 прим. 

• «Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної 

середньої освіти авт.: Коберник С.Г., Коваленко Р.Р. – 30 прим. 



• «Англійська мова (10-й рік навчання, рівень стандарту)» підручник для 10 

класу закладів загальної середньої освіти авт.: Карпюк О. Д. – 64 прим. 

• «Захист Вітчизни (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної 

середньої освіти авт.: Гарасимів І. М., Пашко К. О., Фука М. М., Щирба Ю. П. – 

15 прим. 

 

Виступила: Янчук Ганна Станіславівна – голова методичної комісії 

природничо-математичного циклу, яка зазначила, що члени методичної комісії 

визначилися з вибором підручників та їх кількістю примірників, а саме: 

• «Економіка (профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів загальної 

середньої освіти авт.: Крупська Л. П., Тимченко І. Є., Чорна Т. І. – 60 прим. 

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

підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти авт.: Бурда М. І., 

Колесник Т. В., Мальований Ю. І., Тарасенкова Н. А. -  50 прим. 

• «Алгебра і початки аналізу (профільний рівень)» підручник для 10 класу 

закладів загальної середньої освіти авт.: Мерзляк А. Г., Номіровський Д. А., 

Полонський В. Б., Якір М. С. -  46 прим. 

• Геометрія (профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів загальної 

середньої освіти авт.: Мерзляк А. Г., Номіровський Д. А., Полонський В. Б., Якір 

М. С. -  46 прим. 

• «Інформатика (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу закладів 

загальної середньої освіти авт.: Морзе Н. В., Барна О. В. -  60 прим. 

• «Біологія і екологія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів 

загальної середньої освіти авт.: Остапченко Л.І., Балан П. Г., Компанець Т. А., 

Рушковський С. Р. -  45 прим. 

•  «Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу 

під керівництвом Локтєва В.М.)» підручник для 10 класу закладів загальної 

середньої освіти авт.: Бар’яхтар В. Г., Довгий С. О., Божинова Ф. Я., Кірюхіна О. 

О., за редакцією Бар’яхтар В. Г.,      Довгого С. О. -  60 прим. 

• «Фізика (профільний рівень, за навчальною програмою авторського колективу 

під керівництвом Локтєва В.М.)» підручник для 10 класу закладів загальної 

середньої освіти авт.: Засєкіна Т. М., Засєкін Д. О. -  40 прим. 

• «Хімія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої 

освіти авт.: Попель П. П., Крикля Л. С. -  45 прим. 

• «Технології (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу закладів загальної 

середньої освіти авт.: Ходзицька І. Ю., Боринець Н. І., Гащак В. М., Горобець О. 

В., Даниліна Е. М., Крімер В. В. Лапінський В. В., Малєєва І. В., Медвідь О. Ю., 

Павич Н. М., Палій Ю. В., Пархоменко О.М., Пасічна Т.С., Приходько Ю.М., Рак 

Л. М. -  60 прим. 

 

Ухвалили: 

1. Роботу, щодо вибору електронних версій оригінал-макетів підручників 

для 10 класу вважати задовільною. 

2. Заповнити спеціальну форму електронних версій  оригінал – макетів 

підручників для 10 класу. 

(Лозюк В.Г. Мальчик О.М до 26.04.2018 року) 



3. Оприлюднити на сайті ДПТНЗ «Острозьке ВПУ»  результати вибору 

проектів підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-

макетів з кожної назви підручника. 

(Мальчик О.М. до 02.05.2018 року) 

4. Передати результати вибору проектів підручників за фрагментами 

електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника в 

паперовому та електронному вигляді до Рівненського обласного відділу 

освіти. 

(Лозюк В.Г. до 02.05.2018 року) 

 

 

Голосували: «за» - 50; «проти» - 0; «утримались» - 0 – одноголосно 

 

 

 

 

Голова педагогічної ради                                  Юдін Ю.І. 

 

 

 

 

Секретар педагогічної ради                               Лозюк В.Г. 

 

 
 


