
Протокол №9
засідання циклової комісії соціально-гуманітарних та загальноосвітніх

дисциплін від 26.04.2018 р.

Присутні -  18 
Відсутні -  0
Голова Овчаренко-Шовкопляс Г. В.
Секретар Назаренко Н. В.

Порядок денний
1. Про вибір викладачами проектів підручників за фрагментами електронних 

версій їх оригінал-макетів.
2. Про підготовку студентів II курсів до ЗНО (ДПА) з української мови та 

літератури.

1. СЛУХАЛИ:
Овчаренко-Шовкопляс Г. В., голову циклової комісії соціально-гуманітарних та 
загальноосвітніх дисциплін, яка ознайомила присутніх з листом Міністерства 
освіти і науки України від 11.04.2018 р. №1/9-222 «Про забезпечення виконання 
наказу Міністерства освіти і науки України від 21 лютого 2018 р. №176» («Про 
проведення конкурсного відбору проектів підручників для 5 та 10 класів 
закладів середньої освіти»), з електронними версіями фрагментів оригінал- 
макетів підручників, які братимуть участь у II етапі конкурсу та їз заповненням 
спеціальної форми вибору електронних версій оригінал-макетів підручників. 
ВИСТУПИЛИ:
Оніщенко О. В., Продай Т. В., Жовнір Г. В., Михнюк С. В., які повідомили, що 
у переліку рекомендованих електронних версій підручників дійсно сучасні 
оновлені підручники, за якими буде зручно навчатися, матеріал 
систематизований згідно навчальної програми, вдало оформлені. Тому слід 
замовити всі необхідні підручники.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити вибір викладачами коледжу електронних версій оригінал-макетів 
підручників для 10 класу ЗЗСО, поданих на конкурсний відбір проектів 
підручників для 5 та 10 класів закладів середньої освіти.
2. СЛУХАЛИ:
Назаренко Н. В, відповідальну особу за проведення ЗНО серед II курсів, яка 
повідомила присутніх про те, що у цьому навчальному році складатимуть ЗНО 
63 студенти коледжу. Вся документація підготовлена і вчасно відправлена до 
ХРЦОЛО, зауважень немає. На даний час викладачі працюють зі студентами, 
проводять практичні заняття, звертаючи увагу на написання власних 
висловлювань. ЗНО відбудеться 24 травня поточного року в м. ГІирятин.



СЛУХАЛИ:
Пінчук Л. М. -  викладачка української мови і літератури, яка розповіла про хід 
підготовки до складання ЗНО, питання та певні труднощі, які виникають у 
студентів під час підготовки.
УХВАЛИЛИ:
Посилити увагу -• викладачів-філологів на он-лайн тестування та написання 
власних висловлювань.
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