
ПРОТОКОЛ № 3 

засідання педагогічної ради 

Ковельського медичного коледжу 

26 квітня 2018 р.                                                                                            м. Ковель 

Голова зборів - Григола О.Г. 

Секретар         - Матвійчук Л.В. 

Присутні: члени педагогічної ради – 49 осіб. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про замовлення підручників для 10 класу відповідно до Положення «Про 

проведення конкурсного відбору проектів підручників для 5 та 10 класів 

закладів загальної середньої освіти». 

Доповідач – Костючик С.А. 

І. СЛУХАЛИ: 

 Інформацію Костючик С.А., відповідальної за забезпечення виконання 

наказу МОН України від 21 лютого 2018 року № 176, яка повідомила 

присутніх, що відповідно до Положення про конкурсний відбір проектів 

підручників для 5-9 та 10-11 класів закладів загальної середньої освіти, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 січня 

2018 року № 14 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 січня 

2018 року за № 119/31571, наказу Міністерства освіти і науки України від 21 

лютого 2018 року № 176 «Про проведення конкурсного відбору проектів 

підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти» та з 

метою організації прозорого вибору закладами освіти проектів підручників 

для 5 та 10 класів закладами загальної середньої освіти, що можуть 

видаватися за кошти державного бюджету, Міністерство освіти і науки 

України просить забезпечити виконання зазначеного Положення (пункти 2-8 

Розділу VI) і наказу (пункти 10-12). 

Відповідно до Положення про конкурсний відбір проектів підручників 

для 5-9 та 10-11 класів закладів загальної середньої освіти, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 05 січня 2018 року № 14 та 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 січня 2018 року за № 

119/31571, на II етапі до проведення Конкурсу долучаються заклади 

загальної середньої освіти. Для 10 класу також заклади професійної 

(професійно-технічної) освіти, що використовують в освітньому процесі 

підручники для закладів вищої освіти, які забезпечують здобуття повної 

загальної середньої освіти. 

 

 



УХВАЛИЛИ: 

Здійснити безпосередній вибір проектів підручників для 10 класу закладів 

вищої освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти за 

такими назвами: 

1.«Хімія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної 

середньої освіти  (Лашевська Г. А., Лашевська А. А., Ющенко С. Р.) 

2.«Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського 

колективу під керівництвом Ляшенка О.І.)» підручник для 10 класу закладів 

загальної середньої освіти  (Сиротюк В. Д.) 

3.«Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів 

загальної середньої освіти  (Коберник С.Г., Коваленко Р.Р.) 

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

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

Рушковський С. Р.) 

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

підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти  (Бевз Г. П.,          

Бевз В. Г.) 

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

загальної середньої освіти  (Сорочинська Н. М., Гісем О. О.) 

7.«Зарубіжна література (рівень стандарту)» підручник для 10 класу 

закладів загальної середньої освіти  (Ковбасенко Ю. І.) 

8.«Українська література (рівень стандарту)» підручник для 10 класу 

закладів загальної середньої освіти  (Авраменко О. М., Пахаренко В. І.) 

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

загальної середньої освіти  (Шевчук С. В.) 

10.«Всесвітня історія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів 

загальної середньої освіти  (Ладиченко Т. В.) 

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

10 класу закладів загальної середньої освіти  (Карпюк О. Д.) 

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

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

13.«Захист Вітчизни (рівень стандарту, «Основи медичних знань»)» 

підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти  (Гудима А. А., 

Пашко К. О., Гарасимів І. М., Фука М. М.) 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 49, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Голова зборів                                                                              О.Г. Григола 

Секретар                                                                                     Л.В. Матвійчук  


