
Протокол №2 

засідання педагогічної ради 

Державного професійно – технічного навчального закладу 

«Свеський професійний аграрний ліцей» 

 

10.09.2018р. 

Голова засідання – Родителева Т.В. 

Секретар – Приходько О.І. 

Присутні – 30 чол. 

 

Порядок денний: 

1. Про замовлення підручників                           

                                                              Бібліотекар 

І. СЛУХАЛИ: 

Шкарапуту Л. В., бібліотекаря ліцею, яка повідомила, 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 від05 січня 2018 року №14 та 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ЗО січня 2018 року за 

N9 119/31571, наказу Міністерства освіти і науки України від 24 липня 

2018 року № 801 «Про проведення додаткового конкурсного відбору 

проектів підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої 

освіти» та з метою організації прозорого вибору закладами освіти, що 

можуть  видаватимуться за кошти державного бюджету Міністерство 

освіти і науки України  в нашому навчальному закладі всі викладачі 

ознайомилися з версіями фрагментів оригінал-макетів підручників. 

Усі працівники зробили свій вибір 11.06.2018 року, а предмети хімія та 

біологія додатково дозамовлять у вересні 2018 року 

Людмила Віталіївна ознайомила всіх членів педагогічного колективу з 

електронними версіями оригінал-макетів підручників, що розміщено в 

Електронній бібліотеці ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»  



ВИСТУПИЛИ: 

викладачі загальноосвітньої підготовки,які підтвердили свій вибір 

проектів підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-

макетів з кожної назви підручника. 

УХВАЛИЛИ: 

1.Схвалити безпосередній вибір проектів підручників за фрагментами 

електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника. 

   
1 Гончарова О.А  
2 Лузіна Ю.О.  
3 Фещенко В.С.  
4 Родителева Т.В.  
5 Приходько О.І.  
6 Єпишко І.В.  
7 Тимошенко Н.М.  
8 Ковальова С.В.  

 

2. Оприлюднити на власному веб-сайті протокол педагогічної ради та 

результати вибору проектів підручників з кожної назви в електронному 

вигляді. 

Термін: до 15.09.2018р. 

Відповідальні: Шкарапута Л.В. 

 

 

 

 

 

 

Голова засідання Т.В. Родителева 

Секретар О. І. Приходько 

 

 

 

Витяг з протоколу №2 

засідання педагогічної ради 

Державний-професійно технічний навчальний заклад 

«Свеський професійний аграрний ліцей» 

від 10.09.2018 року 



І. СЛУХАЛИ: 

Шкарапуту Л. В., бібліотекаря ліцею, яка повідомила, 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 від05 січня 2018 року №14 та 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ЗО січня 2018 року за 

N9 119/31571, наказу Міністерства освіти і науки України від 24 липня 

2018 року № 801 «Про проведення додаткового конкурсного відбору 

проектів підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої 

освіти» та з метою організації прозорого вибору закладами освіти, що 

можуть  видаватимуться за кошти державного бюджету Міністерство 

освіти і науки України  в нашому навчальному закладі всі викладачі 

ознайомилися з версіями фрагментів оригінал-макетів підручників. 

Усі працівники зробили свій вибір 11.06.2018 року, а предмети хімія та 

біологія додатково дозамовлять у вересні 2018 року. 

Людмила Віталіївна ознайомила всіх членів педагогічного колективу з 

електронними версіями оригінал-макетів підручників, що розміщено в 

Електронній бібліотеці ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».  

ВИСТУПИЛИ: 

викладачі загальноосвітньої підготовки, які підтвердили свій вибір 

проектів підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-

макетів з кожної назви підручника. 

УХВАЛИЛИ: 

1.Схвалити безпосередній вибір проектів підручників за фрагментами 

електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника. 

   
1 Гончарова О.А  
2 Лузіна Ю.О.  
3 Фещенко В.С.  
4 Родителева Т.В.  
5 Приходько О.І.  
6 Єпишко І.В.  
7 Тимошенко Н.М.  
8 Ковальова С.В.  

 

2. Оприлюднити на власному веб-сайті протокол педагогічної ради та 

результати вибору проектів підручників з кожної назви в електронному 



вигляді. 

Термін: до 15.09.2018р. 

Відповідальні: Шкарапута Л.В. 

 Оригінал підписали: 

 

Голова засідання Т.В. Родителева 

Секретар О. І. Приходько 

 

 


