
Протокол № 7 

засідання педагогічної ради 

КЗО «Багатопрофільний навчально-реабілітаційний 

центр «Сузір’я» ДОР» 

від 01 квітня 2020 р.  

присутні: 47 членів      

педагогічної ради    

Порядок денний: 

 

1. Про вибір і замовлення підручників для учнів 7 класу на 2020/2021 н.р. 

 

СЛУХАЛИ:  

 

Касецьку О.В., заступника директора з навчальної роботи, яка познайомила з 

переліком обраних проектів підручників з кожного предмету для учнів 7 класу, у виборі 

яких прийняли участь педагоги Слюсаренко В.М., Сердюк В.В. та Шаповалов О.В. і 

запропонувала його до схвалення на засіданні педагогічної ради. 

УХВАЛИЛИ: 

Схвалити вибір педагогічних працівників щодо таких проектів підручників для 7-го 

класу на 2020/2021 навчальний рік: 

«Всесвітня історія» підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти (авт. 

Щупак І.Я., Бурлака О.В., Піскальова І.О.). 

«Інформатика» підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти (авт. 

Казанцева О.П., Стеценко І.В.). 

«Історія України» підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти (авт.  

Хлібовська Г.М., Наумчук О.В., Крижановська М.Є., Бурнейко І.О.). 

 

       та альтернативні підручники: 

«Всесвітня історія» підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти (авт. 

Сорочинська Н.М., Гісем О.О.). 

«Всесвітня історія» підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти (авт. 

Гісем О.В., Мартинюк О.О.). 

«Всесвітня історія» підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти (авт. 

Мороз П.В., Кришмарел В.Ю., Мороз І.В.). 

«Всесвітня історія» підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти (авт. 

Пометун О.І., Малієнко Ю.Б.). 

«Всесвітня історія» підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти (авт. 

Васильків І.Д., Островська В.В., Паршин І.Л., Букавин І.Я.). 

 «Інформатика» підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти (авт. 

Морзе Н.В., Барна О.В.). 

«Інформатика» підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти (авт. 

Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.). 

«Інформатика» підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти (авт. 

Бондаренко О.О., Ластовецький В.В., Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А.). 

«Інформатика» підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти (авт. 

Коршунова О.В., Завадський І.О.). 

«Історія України» підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти (авт.  

Дрібниця О.В.,  Щупак І.Я., Бурлака О.В., Піскарьова І.О.). 

«Історія України» підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти (авт.  

Гісем О.В., Мартинюк О.О.). 

«Історія України» підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти (авт.  

Дудар О.В., Гук О.І., за редакцією Пометун О.І.). 



«Історія України» підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти (авт.  

Смолій В.А., Степанков В.С.). 

«Історія України» підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти (авт.  

Власов В.С., Панарін О.Є.,  Топольницька Ю.А.). 

 

 

Голова педагогічної ради                  /А. Коломоєць / 

  

Секретар                                                  /Н. Філіпчук/ 

 

 


