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Порядок денний: 

1. Про вибір підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів 

для учнів 7 класу на 2020/2021 навчальний рік. 

Доповідає заступник директора з НВР Кравець П.О. 

Форма проведення - онлайн 

І. СЛУХАЛИ: 

Кравець П.О., заступника директора з НВР, про вибір підручників за 

фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів для учнів 7 класу на 

2020/2021 навчальний рік. Вона сказала, що відповідно до Порядку проведення 

конкурсного відбору підручників (крім електронних)  для  здобувачів  повної 

загальної  середньої  освіти  і  педагогічних працівників, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 17 липня 2019 року №1002,  

зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції  України  12 серпня  2019  року  за         

№  902/33873, на  виконання  наказу Міністерства освіти і науки України  від 12 

грудня  2019  року №  1543  «Про проведення конкурсного відбору підручників 

(крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти і 

педагогічних працівників у  2019-2020 роках (7  клас)», відповідно до 

Інструктивно-методичних матеріалів для здійснення вибору закладами загальної 

середньої освіти підручників для 3 та 7 класів за фрагментами електронних версій  

оригінал-макетів підручників  з кожної назви та оформлення результатів вибору, 

визначених  листом  МОН України №1/9-39 від 22.01.2020 "Про забезпечення 

виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 07 листопада 2019 року 

№1409 (із змінами) та від 12 грудня 2019 року №1543», з метою забезпечення 

здобувачів освіти і педагогічних працівників новим поколінням підручників з 

навчальних предметів типових освітніх програм  закладів загальної середньої 
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освіти з 30 березня по 07 квітня 2020 року педагогічні працівники опорного 

закладу освіти ознайомлювалися в Електронній бібліотеці ДНУ "Інститут 

модернізації змісту освіти" з фрагментами електронних  версій оригінал-макетів 

підручників 7 класу.  

Заступник директора зазначила, що із переліку підручників, розміщених в 

Електронній бібліотеці ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти", учителі 

базової школи попередньо вибрали такі підручники з кожної назви за 

фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів для опорного закладу освіти: 

1. «Всесвітня історія» підручник для 7 класу закладів загальної середньої 

освіти, авт.: Гісем О. В., Мартинюк О. О. 

2.  «Історія України» підручник для 7 класу закладів загальної середньої 

освіти, авт.: Гісем О. В., Мартинюк О. О. 

3. «Інформатика» підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти, 

авт.: Морзе Н. В., Барна О. В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Схвалити такий вибір підручників за фрагментами електронних версій їх 

оригінал-макетів для учнів 7 класу на 2020/2021 навчальний рік, а саме: 

1. «Всесвітня історія» підручник для 7 класу закладів загальної середньої 

освіти, авт.: Гісем О. В., Мартинюк О. О. 

2.  «Історія України» підручник для 7 класу закладів загальної середньої 

освіти, авт.: Гісем О. В., Мартинюк О. О. 

3. «Інформатика» підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти, 

авт.: Морзе Н. В., Барна О. В. 

 

 

 

 

 


