
Шепетівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 Хмельницької області 

 

ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ 

07.04.2020 р. № 7 

м. Шепетівка 

Засідання педагогічної ради 

 

Голова – Щур Н. М. 

Секретар – Броль Н.О. 

Присутні: 31 педагог. 

Відсутні: 0 педагогів. 

 

Порядок денний: 

3. Про вибір проєктів підручників для 7 класу. 

Щур Н.М., директор школи 

3.СЛУХАЛИ: 

Щур Н.М., директора, яка проінформувала присутніх, що відповідно до листів Міністерства 

освіти і науки від 22.01.2020 №1/9-39 «Про забезпечення виконання наказів Міністерства 

освіти і науки України від 07 листопада 2019 року №1409 (із змінами) від 12 грудня 2019 

року №1543», від 02.03.2020 №213 «Щодо вибору закладами загальної середньої освіти 

підручників для 3 та 7 класів», листа Департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА від 

10.02.2020 №436-41/2020 та з метою організації прозорого відбору закладом проєктів 

підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви 

підручників для 7 класу, вчителі-предметники Доскач Т.О., Токмина В.В. ознайомились з 

фрагментами електронних версій оригінал-макетів підручників для 7 класу на веб-сайті 

Інституту модернізації змісту освіти та здійснили їх вибір: 

- «Всесвітня історія» підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти. Автори  

Гісем О.В., Мартинюк О. О.  

- «Історія України» підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти. Автори Гісем 

О.В., Мартинюк О. О.   

- «Інформатика» підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти. Автори  Морзе 

Н.В., Барна О.В. 

ВИСТУПИЛИ: 

 Пасічник З.В., заступник директора з навчально-виховної роботи, яка зауважила, що 

кількість учнів 6 класу у 2019-2020 н.р. становить - 32. Тому, запропонувала здійснити вибір 
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проєктів підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви 

підручника у кількості 32 примірники для учнів та по 1  примірнику для педагогів (всього 33 

примірника). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Інформацію директора Щур Н.М., заступника директора з навчально-виховної роботи 

Пасічник З.В. взяти до відома. 

2. Схвалити вибір проєктів підручників з кожної назви для 7 класу: 

- «Всесвітня історія» - автори  Гісем О.В., Мартинюк О. О.  

- «Історія України» - автори  Гісем О.В., Мартинюк О. О.  

- «Інформатика» - автори Морзе Н.В., Барна О.В. 

3. Контроль за виконанням рішення педагогічної ради покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Пасічник З.В. 

 

 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: (дистанційно з використанням інтернет-ресерсу Goole-таблиці) 

за – 31 педагогів, 

проти – 0, 

утримались – 0. 

 

 

Голова            Н.М. Щур  

Секретар            Н.О. Броль 

 

Члени педагогічного колективу,  

які здійснили вибір підручників                                                                Т.О. Доскач 

                                                                                                                       В.В. Токмина 
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