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Пopядoк Денний:
1. Пpо вибip i зaмoвлення пpoектiв пiдpy.rникiв Для 7 клacу
@oпoвiдa.r : CaвченкoЛ.М., диpектop).

1.CЛУХAЛИ:
Caв.rенкoЛ.М., ДиpекTopa зaклaДy, пpo вибip i зaмoвлення ПpoекTiв пiдprrникiв

ДЛЯ 7 клacу' Лroдмилa Михaйлiвнa oзнaйoмИЛa З нopMaTиBIloю бaзоro 
""бopy 'uoфopмленнЯ pезyJIЬтaTiв вибopy пpoектiв пiдpyvникiв.цля yrнiв 3 клaсy:

- Haкaзoм Miнiстеpствa oсвiти i нayки УкpaiЪи вiд I7'07.20|g Jю1002 кПpo
ЗaTвrp.цжeння Пopядкy кoнкypснoгo вiдбopy пiдprrникiв (кpiм еЛекTpoнниx) для
здoбyвaчiв пoвнoi зaгaльнoТ сеpeдньоТ освiти i пeдaгoгi.rниx пpaцiвникiв>;- Haкaзoм Miнiстepствa освiти i нayки УкpaiЪи вiдI2.|2.2oIg:rtъ ts+з кЩo
IIpoBе.цення кoнкypснoго вiДбopy пiдpy.rникiв (кpiм еЛrкTpotIHих) для здЬбyвa.liв
пoвнoi зaгальнoi середньoi oсвiти Ta Ilе.цaгoгiчниx пpaцiвникiв у 20|9-202б poкaх (7
клaс)>;

- Листoм Miнiстеpствa oсвiти i нayки УкpaiЪи вiд 22.0I,202О J\ъ1/9-39 кПpo
зaбезпечення BикoнaннЯ нaкaзiв Мiнiстеpcтвa oсвiти i нayки Укpaiни вiд bz
лисToIIa.цa 2019 poкy J\Ъ1409 (iз змiнaми) тa вiд 72 гpудня2019 poкy Jфl543).

Biдпoвiднo Дo лисTa Мiнiстеpствa oсвiти i rlaуки УкpaiЪи вiд22.ot.zozo }lb1/9-39 кПpo
зaбезпечення викoнaння нaкaЗiв МiнiстеpсTBa oсвiти i нayки Укpaiни вiд 07 ,,.'onйu
2019 poкy J\b1409 (iз змiнaми) тa вiд |2 Гpyдня 2019 poкy J'lbl54j), ЛИcTa вiддiлy oсвiти
БалaклiйськoТ paйoнноi paди Хapкiвськoi oблaстi вiд 28,02,2020 N9 01-18/306 кПpo
здiйснення вибopy пiдpyvникiв Для yvнiв 3-гo тa 7-гo клaсiв> > з 30.03.2020 poкy
педaгoгi.rнi пpaцiвники нaшIoгo зaклaДy oзнaйoмилися нa веб-сaйтi l"",,тщy
мoдepнiзaцiТ змicтy освiти з еЛeкTpolrними веpсiями opигiнaл-мaкетiв ДooПpaцьoBaних
вiДпoвiдно.цo ЧинниХ I{aBчaJIЬIlиx пpoГpaМ пiдprrникi" дn" 7 клacу.

BИСTУПИЛИ
Шелехaнь H.Г., зaстyПник ДиpекTopa з I{aBЧaJIЬнo-BихoBнoi poбoти, якa.цoBелa.цo вi.цомa
списoк пpoектiв пiдpyrникiв для 7 клacу, ЯкиМ нa.цarTЬся гpиф <PекoМен.цoBaI{o
Miнiстеpствoм oсвiти i нayки УкpaiЪи>, щo Bи.цaBaTиМyTЬся зa кoIIITи ДеpжaвнoГo бroджетy
у 2020 poцi, якi вибpaли педaгoгiuнi пpaцiвники нaшoГo ЗaкЛaДy, a Taкo}к oзнaйoмилa з
нaйбiльtпиМ кoIITиI{гeнToМ y'rнiв з 2 лo6 клaс 3 клaс - 7 yчнiв.
УХBAЛИЛИ:
1. Cхвaлитивибip i зaмoвлення пpoектiв пiдpyuникiв для 7 клacу :

1 . Oбpaний пiдpyvник :

- кIстopiя Укpaiни> пiдpyчник для7 кЛaсy зaклaдiв зaгальнoТ сepедньoi oсвiти (aвт.
Гiсем o. B., Mapтинток o.o.)

Aльтеpнaтивнi Пцрyчники:
1. кIстopiя Укpaihи> пiдpyvник для 7 кЛaсy зaклaдiв зafaльнoi сеpедньoi oсвiти (aвт.
Bлaсов B. C., Пaнapiн o. С., Toпoльницькa Io. A.)



2. кIcтopiя УкpaiЪи> пiдpyuник для 7 кЛaсy зaклaДiв зaгaльнoi cеpедньoi oсвiти (aвт.
,Цpiбниця B. o., II{yпaк I. Я, Бypлaкa o. B., Пiскapьoвa I. o.)
3. <Iстopiя Укpaiни> пiдpyuник ДЛя7 кЛaсy зaклaДiв зaгaльнoi сеpедньoi oсвiти (aвт.
Copoнинськa H. M., Гiсем o. o.)
4. <Iстopiя УкpaiЪи> пiдpyнник для7 клaсy зaклaдiв зaгaльнoТ сepедньoТ oсвiти (aвт.
Хлiбoвськa Г. M., Hayмuyк o. B., Кpижaнoвськa M. e., Бypнeйкo I. o.)
5. кIстopiя Укpaiни> пiдpyнник Для7 кЛaсy зaклa.цiв зaгaльнoТ сеpедньoТ oсвiти (aвт.
Cвiдepський IO. Io., Poмaнишrин H. Ю.)
2. Обpaнllй пiдpyяник :

- <Bсесвiтня iстоpiя>> пiдpyuник .цЛя 7 клacу зaклa.цiв зaгa.пьнoТ сеpедньoТ oсвiти
Гiсем o. B., Мapтинrок o'o.)
Aльтеpнативнi пiдpy.rники :

(aвт.

l. <Bсесвiтня iстopiя>> пiдpyuник .цля 7 клacу зaклaДiв зaгaльнoi сеpедньoТ oсвiти (aвт.
Пoметyн o, I., Maлiснко Ю. Б.)
2. <Bсесвiтня iстopiя> пiдpy.rник ДЛЯ7 кЛaсy зaклaДiв зaгaльнoi сеpедньoi oсвiти (aвт.
Mopoз П, B., Кpипrмapел B. Io., Мopoз I. B.)
3. кBоесвiтня iстopiя> пiдpyuник для7 кЛaсy зaклa.цiв зaгaльнoТ сеpедньoТ oсвiти (aвт.
II]yпaк I. Я., Бypлaкa o. B., Пiскapьoвa I. o.)
4. <Bсесвiтня iстopiя> пiдpy.rник для7 клaсy зaклaДiв зaгaльнoi сеpедньoТ oовiти (aвт.
Copo.rинськa H' M', Гiсем o. o.)
5. кBсесвiтня iстopiя> пiдpy.rник для7 кЛaсy зaклa.цiв зaгaльнoi сеpедньoi oсвiти (aвт.
ПoДаляк H.Г., Л1кaн I. Б., Лa.циЧенкo Т. B.)
3. oбpaний пiдрyvник:
- <IнфopмaTикa)) пiдpyvник для7 кЛaсy зaклaдiв зaгальнoi сеpедньoi oсвiти (aвт. Pивкiнд
И. Я., Лиоенкo T' I.. Чеpнiковa Л. A.. lШaкoтькo B. B.)

Aльтepнaтивнi пiдpyнники :

1' <IнфopмaTИКa>> пiдpy.rник для 7 кЛaсy зaклaдiв зaгaльнoТ сеpедньoi oсвiти (aвт.
Кoprпyнoвa o. B., Зaвa.цський I. o.)
2. <Iнфopмaтикa)) пiдpyuник для7 клaсy зaклaДiв зaгaльнoi сеpедньоi oсвiти (aвт.
Бoндapенкo o. o., Лaстoвецький B. B.' Пилипuyк o.П., LЦестoПaлoB с.A.)
3. кIнфopмaTикD) пiдpy.rник для7 клaсy зaклaдiв зaгarrьнoТ сеpедньoi oсвiти (aвт. Мopзе
H.B., Бapнa o.B.)
4. <IнфopмaTикa) пiдpyнник для7 клaсy зaклa,цiв зaгaльнoТ сеpедньoi oсвiти (aвт.
Кaзaнцевa o. П., Стeценкo I. B.)
2. Зacтупникy диpекTopa з llaвчaЛЬнo-виxoвнoi poбoTи I]Iелеxaнь H.Г.
2.|. Олpипo.цниTи prЗyльTaTи вибopy пpoектiв пiдpyrникiв зa фpaгмеIITzlМи rЛrкTpoнних
веpсiй iх opигiнaл-мaкетiв з кожнoi нaзBи пiдpyuникa нa веб-сaйтi зaклaдy в
еЛекTpoннoМy BигляДi (pdf-фopмaт) .

Дo О7.О4.2020 poкy
2.2. Зaпoвнити спецiaльнy фopмy вибopy rЛекTpol{них вepсiй opигiнaл-мaкетiв пiдpy^rникiв
(дoдaтoк) з BикopиcTaIIняМ Mo.цyЛя Пpoзopoгo вибopy пiдpyuникiв y бaзi ICУo.

[o О7.О4.2020 poкy
2.З'Peзультaти вибopy пpoектiв пiдpyнникiв зa фpaгмеIITaМи елекTpoнЕrих веpсiй iх

i PДA.
Дo 0.|.04.2020 poкy

Л.M.Caвченкo

лiтepaтypи 1........ 

'.".. 
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Зaстyпник ДиpекTopa з - .,..-.,

нaBчfu'IЬнo -вихo внoi poбoти
Учитель iстopiТ
Учитель iнфopмaтики

Л.Ю. Aндpссвa

H.Г.IПелеxaнь
M.o.Iopiнa
B.Л.Бopисeнкo


