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Комунального закладу 

«Харківська спеціальна загальноосвітня 

школа-інтернат І-ІІІ ступенів №12»                      
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 №  №
 прото-
 колу

 Дата   Порядок денний Примітка 

1. № 4 25.04.
2018р.

1. Про виконання рішень попередньої
педради.
2. Про вибір електронних версій
оригінал-макетів підручників для учнів 5 та
10 класів закладу освіти.



Комунальний заклад

«Харківська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів №12»

Харківської обласної ради

ПРОТОКОЛ № 4

Засідання педагогічної ради

КЗ  «Харківська спеціальна загальноосвітня  школа-інтернат І-ІІІ ступенів №

12»  Харківської обласної ради

від 25.04.2018 р.

Присутні:  66            (список додається)

Голова: Л.В.Водяха

Секретар: О.Ю. Яснопольська 

Порядок денний:

1. Про виконання рішень попередньої педради.

(доповідач Водяха Л.В.)

2. Про вибір електронних версій оригінал-макетів підручників для учнів 5 та

10 класів закладу освіти.

 (доповідач Семененко О.В.)

1. СЛУХАЛИ:

Водяху Л.В., голову педради, яка розповіла, як виконуються рішення,

прийняті попередньою педрадою.

УХВАЛИЛИ:

1.1. Прийняти до відома звіт про виконання рішень попередньої педради.

2. СЛУХАЛИ: 

Семененко О.В., методиста, яка розповіла  про інструктивно-методичні

матеріали для здійснення вибору закладами загальної середньої освіти

проектів підручників за електронними версіями їх оригінал-макетів з кожної

назви підручника та оформлення результатів вибору. 



УХВАЛИЛИ:                                                                                                                

2.1. Оприлюднити результати вибору проектів підручників за фрагментами

електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника на на

веб-сайті закладу освіти у електронному вигляді (pdf-формат).

Дереглазова Н.М., Крилов П.С. До 02.05.2018

2.2. Передати результати вибору проектів підручників за фрагментами

електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника в

паперовому та електронному вигляді (excel-формат) до КВНЗ «Харківська

академія неперервної освіти»

Стрімовська Н.О. До 02.05.2018

Голова педради:                         Л.В.Водяха

Секретар:                                    О.Ю.Яснопольська                



Результати вибору
електронних версій оригінал-макетів підручників для 5 класу закладів загальної
середньої освіти, поданих на конкурсний відбір проектів підручників для 5 та

10 класів загальної середньої освіти

Назва закладу освіти  Комунальний заклад «Харківська спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів № 12» Харківської обласної ради
Область_Харківська__________________________________________________
_
Район (місто) місто Харків
Код ЄДРПОУ закладу освіти
_21183157__________________________________
№ закладу освіти в ІТС «ДІСО»_______________________________________

1. «Вступ до історії» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти
 з навчанням українською мовою 
авт. Щупак, І. Я.; Піскарьова, І. О.; Бурлака, О. В.  ____24___ прим.

2. «Інформатика» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти з
навчанням українською мовою   
авт. Морзе, Н. В.; Вембер, В. П.; Барна, О. В.; Кузьмінська, О. Г. ___24__ прим.

Протокол педагогічної ради № 4 від 25.04.2018

Директор КЗ «ХСЗШІ № 12»                      Л.В. Водяха



Результати вибору 
електронних версій оригінал-макетів підручників для 10 класу закладів

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

Назва закладу освіти  Комунальний заклад «Харківська спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів № 12» Харківської обласної ради
Область_Харківська__________________________________________________
_
Район (місто) місто Харків
Код ЄДРПОУ закладу освіти
_21183157__________________________________
№ закладу освіти в ІТС «ДІСО»_______________________________________

1.«Українська мова (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів
загальної середньої освіти    з навчанням українською мовою
авт. Шевчук, С. В.                                                                      ___12___ прим.

2.«Українська література (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів
загальної середньої освіти   з навчанням українською мовою 
авт. Борзенко, О. І.; Лобусова, О. В.                                        ___12___ прим.

3.«Зарубіжна література (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів
загальної середньої освіти   з навчанням українською мовою 
авт. Кадоб’янська, Н. М.; Удовиченко, Л. М.                         ___12___ прим.

4.«Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної
середньої освіти   з навчанням українською мовою
авт. Безуглий, В. В.; Лисичарова, Г. О.                                   ___12___ прим.

5.«Біологія і екологія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів
загальної середньої освіти    з навчанням українською мовою
авт. Андерсон, О. А.; Вихренко, М. А.; Чернінський, А. О. ___12___ прим.

6.«Хімія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної
середньої освіти    з навчанням українською мовою
авт. Попель, П. П; Крикля, Л. С.                                              ___12___ прим.

7.«Історія України (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів
загальної середньої освіти   з навчанням українською мовою
авт. Власов, В. С.; Кульчицький, С. В.                                    ___12___ прим.



8.«Всесвітня історія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів
загальної середньої освіти    з навчанням українською мовою
авт. Ладиченко, Т. В.                                                                ____12___ прим.

9.«Захист Вітчизни (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів
загальної середньої освіти  з навчанням українською мовою   
авт. Гнатюк, М. Р.                                                                       ___12___ прим.

10.«Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту)»
підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти    з навчанням
українською мовою
авт. Бевз, Г. П.; Бевз, В. Г.                                                         ____12____ прим.

11.«Англійська мова (10-й рік навчання, рівень стандарту)» підручник для 10
класу закладів загальної середньої освіти    з навчанням українською мовою
авт. Карпюк, О. Д.                                                                      ____12____ прим.

12.«Технології (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу закладів
загальної середньої освіти    з навчанням українською мовою
авт. Туташинський, В. І.; Кірютченкова, І. В.                         ____12____ прим.

13.«Інформатика (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу закладів
загальної середньої освіти    з навчанням українською мовою
авт. Морзе, Н. В.; Барна, О. В.                                                   ____12____ прим. 

14. «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. (2018)
                                                                                                      ____12____ прим.
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