ПРОТОКОЛ №3
засідання педагогічної ради Семенівського НВК №2 від 26.04.2018
Присутні: адміністрація та вчителі школи – 32особи,
відсутні-5 осіб.
ПОВІСТКА ДЕННА
1. Визначення варіанту власного навчального плану для учнів 10-11 класів
на 2018-2019 н.р.
2.Вибір профілю навчання для учнів 10-х класів на 2018-2019 н.р.
3. Про проведення конкурсного відбору підручників для 5 та 10-х класів.
1. Слухали: директора Семенівського НВК №2 Л.М. Шудрю, яка ознайомила
присутніх з наказом Міністерства освіти і науки України № 1541 від
24.11.2017 року « Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки
України від 11.07.2017 року №995» та Типовими навчальними планами для
10-11 класів закладів загальної середньої освіти, затвердженими цим наказом.
Закладу пропонується обрати один з двох варіантів типових навчальних
планів: перший варіант містить перелік базових предметів з
експериментальними інтегрованими курсами, другий - включає окремі
предмети суспільно-гуманітарного та математично- природничого циклів.
Виступили: заступник директора з навчально-виховної роботи
Кравцова Л.П., яка запропонувала обрати другий варіант, що включає окремі
предмети суспільно-гуманітарного та математично-природничого циклів,
яким зазначено мінімальну кількість тижневих годин на вивчення базових
предметів, що має забезпечити досягнення рівня очікуваних результатів
навчання згідно з вимогами Державного стандарту.
Виступили: Кузуб Ю.А., який підтримав пропозицію вибору другого
варіанту Типового навчального плану.
Голосували: «за» - 32; «проти» - 0; «утримались» - 0. Рішення прийняте
одноголосно.
Ухвалили:
обрати другий варіант Типового навчального плану, що включає в себе
окремі предмети суспільно-гуманітарного та математично – природничого
циклів, яким зазначено мінімальну кількість тижневих годин на вивчення
базових предметів, що має забезпечити досягнення рівня очікуваних
результатів навчання згідно з вимогами Державного стандарту.

2. Слухали: класного керівника 9-А класу Підгорного В.М. про вибір
профілю навчання для учнів 10-А класу 2018/2019 н. р.. Він повідомив про
те, яка робота проводилася ним особисто, практичним психологом та
адміністрацією школи по питанню визначення профілю навчання в старшій
школі. За результатами голосування діти виявили бажання продовжувати
навчання за історичним профілем.
Слухали: класного керівника 9-Б класу Зінченка Л.В. про вибір профілю
навчання для учнів 10-Б класу 2018/2019 н. р.. Він розповів про роботу
проведену з учнями по визначенню профілю навчання в старшій школі. Всі
випускники базової школи виявили бажання навчатися за технологічним
профілем навчання та одержання документу про робітничу професію в
МНВК.
Виступила: директор школи Шудря Л.М., з аналізом
роботи
учительського та батьківського колективів по питанню визначення
профілів навчання для учнів 10-их класів. Вона повідомила, що
враховуючи освітні потреби учнів, кадрове забезпечення, матеріальнотехнічну базу навчального закладу, школа може забезпечити якісну
реалізацію визначених профілів навчання.
Голосували: «за» - 32; «проти» - 0; «утримались» - 0. Рішення прийняте
одноголосно.
Ухвалили:
Враховуючи освітні потреби учнів, кадрове забезпечення, матеріальнотехнічну базу навчального закладу, школа визначає наступні профілі
навчання для учнів 10-их класів на 2018-2019 н.р.:
10-А клас – історичного профілю навчання;
10-Б клас – технологічного профілю навчання.
3. Слухали: директора школи Шудрю Л.М. про проведення конкурсного
відбору підручників для учнів 5-их та 10-их класів. Доповідач ознайомила
присутніх з наказом Міністерства освіти та науки України від 21.02.2018
№176 «Про проведення конкурсного відбору підручників для 5 та 10 класів
закладів загальної середньої освіти» та листом Міністерства освіти і науки
України №1/9-222 від 11.04.2018 року «Про забезпе6чення виконання
наказу Міністерства освіти та науки України від 21 лютого 2018 №176» та
результатами 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.
Виступила: заступник директора з навчально-виховної роботи Кравцова
Л.П. з підтримкою вибору учителями 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.

Вибір та замовлення підручників для учнів 5 класу
Клас
5
5

Автор
Власов В.С.
Ривкінд Й.Я.

Назва підручника
Історія України
Інформатика

Вибір та замовлення підручників для учнів 10 класу
Клас
10
10

Рівень
Стандарт
стандарт

Автор
Глазова О.П.
Авраменко О.М.,
Пахаренко В.М.
Ніколенко О.М.,
Орлова О.В.
Карпюк О.Д.
Власов В.С.,
Кульчицький С.В.
Власов В.С.,
Кульчицький С.В.
Гісем О.В.,
Мартинюк О.О.
Гісем О.В.,
Мартинюк О.О.
Гісем О.В.,
Мартинюк О.О.
Бурда М.І.

10

стандарт

10
10

стандарт
профільний

10

стандарт

10

профільний

10

стандарт

10

стандарт

10

стандарт

10
10

Ривкінд Й. Я.
Масол Л.М.

10
10
10
10
10
10

стандарт
Стандарт,
профільний
стандарт
стандарт
стандарт
стандарт
стандарт
стандарт

10

стандарт

Ходзицька І.Ю.

Ярошенко О.Г.
Андерсон О.А.
Шут М.І.
Пестушко В.Ю.
Гарасимів І.М.
Гудима А.А.

Назва підручника
Українська мова
Українська література
Зарубіжна література
Англійська мова
Історія України
Історія України
Всесвітня історія
Всесвітня історія
Громадянська освіта
Математика
(алгебра
і
початки аналізу та геометрія)
Інформатика
Мистецтво
Хімія
Біологія і екологія
Фізика
Географія
Захист Вітчизни
Захист Вітчизни.
медичних знань
Технології

Основи

Голосували: «за» - 32; «проти» - 0; «утримались» - 0. Рішення
прийняте одноголосно.

Ухвалили: затвердити результати вибору електронних версій оригіналмакетів підручників для 10 класу закладів загальної середньої освіти,
поданих на конкурсний відбір проектів підручників для 5 та 10 класів
закладів загальної середньої освіти.
Голосували: одноголосно.

Голова педагогічної ради :

Шудря Л.М.

Секретар:

Скрипніченко Л.Г.

