
Протокол № 5 
засідання педагогічної ради 

спецшколи-інтернату 
від 10 квітня 2020 року

Голова педради: І. Сенько 
Секретар: Н. Тімоніна
На педраді присутні в онлайн-режимі: 45 чол. - список додається до протоколу.

«

Порядок денний:

1. Про замовлення підручників для 7 класу.
Інформація заступника директора з 
навчальної роботи О. Доктора.

СЛУХАЛИ:
1. Заступника директора з навчальної роботи Доктора О.

Доведено до відома колег інформацію про інструктивно-методичні 
матеріали щодо здійснення вибору та замовлення підручників для 7 класу 
згідно листа МОН України від 22.01.2020 р. № 1/9-39 «Про здійснення 
закладами загальної середньої освіти вибору підручників для 3-7 класів» 
за фрагментами електронних версій оригінал-макетів підручників з 
кожної назви та оформлення результатів вибору», а також наголошено 
про оновлену форму вибору проектів підручників за пріоритетами 5 
авторів підручника з однієї назви.

Відповідно зазначені терміни здійснення вибору та замовлення 
підручників для 7 класу, зокрема:

- ознайомлення з фрагментами електронних версій оригінал- 
макетів підручників для 7 класу та їх вибір (з 30 березня до 
15 квітня 2020 року);

- схвалення педагогічною радою вибору проектів підручників (до 
15 квітня 2020 року);

- оприлюднення протоколу педагогічної ради на веб-сайті закладу 
(до 15 квітня 2020 року);

- заповнення спеціальної форми вибору підручника у системі ITC 
«ДІСО» (до 15 квітня 2020 року);

- подання результатів вибору та замовлення даних підручників 
для 7 класу до департаменту освіти і науки Закарпатської ОДА 
(до 15 квітня 2020 року).

ВИСТУПИЛИ:
1.1. Вчитель історії Кучінка В.

Підручник для 7 класу «Всесвітня історія», (авт. ІІометун О.І., 
Малієнко Ю.Б.) розроблений з урахуванням вимог 
особистісно орієнтованого підходу до навчання, що дає можливість



особистісно орієнтованого підходу до навчання, що дає можливість 
вчителю диференціювати роботу з учнями, передбачає їхню 
самостійну дослідницьку діяльність. Зміст підручника гарно 
ілюстрований, структуровано в шість розділів із зазначенням 
ключових понять та завдань (картосхеми, нестандартні завдання 
розвиваючого характеру тощо).

Особлива увага в підручнику приділяється питанням духовної і 
матеріальної культури, історії повсякденного життя, духовному світу 
.Середньовіччя, містить значну кількість документальних і візуальних 
джерел; сюжетний зміст завдань мають потенційний виховний 
арсенал, що сприяє формуванню ключових та предметних 
компетентностей на рівні, що відповідає основним віковим 
можливостям семикласників даного закладу.
Альтернатива № 3,2,4,7,1

1.2. Вчитель історії та правознавства Сенько І.
Підручник для 7 класу «Історія України», (Власов B.C., 

Панарін О.Є., Топольницька Ю.А.) відповідає новій Типовій освітній 
програмі спеціальних закладів загальної середньої освіти II ступеня 
для дітей з особливими освітніми потребами (наказ МОН України № 
627 від 12.06.2018 p.), ілюстрований, структурований, зручний у 
використанні для здобувачів освіти зі зниженим зором. Змістовне 
наповнення підручника різноманітними вправами та завданнями- 
рубриками зосереджено на максимальному поєднанні знань про 
виникнення та становлення Русі-України з практичною дослідницько- 
пошуковою діяльністю, що сприяють формування в школярів 
історичного мислення та мотивації вивчення даного предмета, 
відмітив педагог. Альтернатива № 4,7,3,1,2

1.3. Вчитель інформатики Ветренко Н.
Підручник для 7 класу «Інформатика» (авт. Морзе Н.В., 

Барна О.В.) розроблений з урахуванням вимог компетентнісного 
підходу. Навчальний матеріал викладений в доступній формі, 
спрямований на розвиток творчих здібностей, логічного мислення, 
слугує для формування інформаційно-цифрової компетентності 
здобувачів освіти закладу. Запропоновані диференційовані за рівнем 
складності запитання, завдання та рубрики роблять навчання цікавим. 
Використання графічних схем сприятиме засвоєнню нового матеріалу 
та узагальненню вивченого. Також у підручнику пропонуються 
передбачені програмою практичні роботи з покроковими 
інструкціями. Альтернатива № 5,1,3,4

УХВАЛИЛИ:
1. Згідно виступів педагогів визначити на замовлення такі підручники

7 » • • • U  гр ■ W * • kj •, , класу, які відповідають новій Типовш освітній програмі для 
дітей з особливими освітніми потребами, зокрема:

- «Всесвітня історія. 7 клас», (авт. Пометун О.І., Малієнко Ю.Б.)



- «Історія України. 7 клас» (Власов B.C., Панарін О.С., 
Топольницька Ю.А.).

- Альтернатива № 4,7,3,1,2.
- «Інформатика. 7 клас» (авт. Морзе Н.В., Варна О.В). 

Альтернатива №5,1,3,4
(Додаток вибору підручників для 7 класу додається до протоколу).

2. Результати вибору та замовлення підручників для 7 класу
оприлюднити на веб-сайті закладу та передати в департамент освіти і 
науки Закарпатської ОДА до 15 квітня 2020 року.

/Адміністрація, Козак А./

Голова педради

Секретар

І. Сенько

Н. Тімоніна

Ознайомлені:

_вгГНг'Ветрєнко

В. Кучінка
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