
ПРОТОКОЛ №25 

                                                      засідання педагогічної ради 

                     ДНЗ «Білоцерківське професійно-технічне училище ім. П.Р. Поповича» 

 

м. Біла Церква                                                                                            26.04.2018 р. 

  

Голова – Жила В.І. 

Секретар – Шекера Л.В. 

 

 

Порядок денний 

1. Про проведення конкурсного відбору проектів підручників для 5 та 10 класів 

закладів загальної середньої освіти. 

Слухали: 

Про проведення конкурсного відбору проектів підручників для 5 та 10 класів 

закладів загальної середньої освіти. 

Виступили: 

Яковишин О.П., заступник директора з HP, повідомив, що відповідно до наказу 

Міністерства освіти і науки України №176 від 21 лютого 2018 року «Про проведення 

конкурсного відбору проектів підручників для 5 та 10 класів закладів загальної 

середньої освіти» та листа №1/9-222 від 11 квітня 2018 року «Про забезпечення 

виконання наказу Міністерства освіти і науки України №176 від 21 лютого 2018 року» 

з 16 квітня 2018 року на базі ІСУО та КУРС: Школи починається впровадження 

системи конкурсного вибору підручників. До навчального закладу було надіслано 

перелік підручників, що беруть участь у конкурсному відборі. Викладачі 

загальноосвітніх предметів ознайомилися із запропонованими підручниками і 

відібрали кращі. Відповідно цього було складено список результатів вибору 

електронних версій оригінал-макетів підручників для 10 класу закладів загальної 

середньої освіти, поданих на конкурсний відбір проектів підручників для 5 та 10 класів 

закладів загальної середньої освіти. (Список  із зазначенням авторів та кількості 

підручників додається). 

 

Ухвалили: 

1. Бібліотекарю училища, Глабець Н.Я., оформити замовлення підручників 

відповідно до результатів вибору в програмі «КУРС: Школа» та надіслати на 

електронну адресу ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». 

 

Голова педагогічної ради                                                       В.І. 

Жила 

                                                                               Л.В. Шекера 

 

Секретар 



ПРОТОКОЛ № 4 

                                                      засідання педагогічної ради 

                     ДНЗ «Білоцерківське професійно-технічне училище ім. П.Р. Поповича» 

 

м. Біла Церква                                                                                         21.03.2019 р. 

  

Голова – Жила В.І. 

Секретар – Шекера Л.В. 

 

 

Порядок денний 

1. Про проведення конкурсного відбору проектів підручників для 6 та 11 класів 

закладів загальної середньої освіти. 

Слухали: 

Про проведення конкурсного відбору проектів підручників для 6 та 11 класів 

закладів загальної середньої освіти. 

Виступили: 

Яковишин О.П., заступник директора з HP, повідомив, що відповідно до 

Положення про конкурсний відбір проектів підручників для 5-9 та 10-11 класів 

закладів середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 

№14 від 05 січня 2018 року та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 січня 

2018 р. за №119/31571, наказу МОН України від 01 листопада 2018 №1191 «Про 

проведення конкурсного відбору проектів підручників для 6 та 11 класів закладів 

загальної середньої освіти», до навчального закладу було надіслано перелік 

підручників, які беруть участь у конкурсному відборі. Викладачі загальноосвітніх 

предметів ознайомилися із запропонованими підручниками і відібрали кращі. 

Відповідно цього було складено список результатів 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. (Список із зазначенням авторів, кількості підручників та 

альтернативних варіантів  додається). 

 

Ухвалили: 

1. Бібліотекарю училища Глабець Н.Я. оформити замовлення підручників 

відповідно до результатів вибору в програмі «КУРС: Школа» та надіслати на 

електронну адресу ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». 

 

Голова педагогічної ради                                                        В.І. Жила             

Секретар                                                                               Л.В. Шекера 
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