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ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №2 

засідання педагогічної  ради 

 

від 05.03.2019       м.Новодружеськ 

 

Присутні  10  педагогів 

 

Голова  засідання   Коняхін І.Є. 

Секретар   Коняхіна Г.О. 

 

Порядок денний: 

1. Про вибір та замовлення підручників для 2 класу закладів загальної середньої освіти, що 

видаватимуться за кошти державного бюджету в 2019 році . 

 

І. СЛУХАЛИ: 

Топіліну Т.А., заступника директора з НВР,  про вибір та замовлення підручників для 2 

класу закладів загальної середньої освіти, що видаватимуться за кошти державного бюджету в 

2019 році. Тетяна Анатоліївна нагадала, що на виконання листа Міністерства освіти і науки 

України від 06.02.2018 №1/9-79 та відповідно до  Інструктивно-методичних рекомендацій щодо 

вибору та замовлення підручників для учнів 2 класу закладів загальної середньої освіти,  з 4 

березня 2019 року вчителі початкових класів нашої школи мали змогу ознайомитися на веб-сайті 

Інституту модернізації змісту освіти з електронними версіями оригінал-макетів доопрацьованих 

відповідно до чинних навчальних програм підручників 2 класу, серед яких повинні  були обрати ті 

підручники, за якими будуть працювати учні 2 класу у 2019 – 2020 навчальному році, з метою 

подальшого їх замовлення. 

 

І. ВИСТУПИЛИ: 

Пліс С.В.,  учитель 1 класу, яка запропонувала вибрати наступні підручники для 2 класу:  

«Українська мова та читання» підручник для 2 класу з навчанням російською мовою 

закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах, з аудіосупроводом)                     (авт. 

Коваленко О.М.); та в якості альтернативи запропонувала обрати «Українська мова та читання» 

підручник для 2 класу з навчанням російською мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х 

частинах, з аудіосупроводом)  (авт. Хорошковська О.Н., Кохно Т.Н.); 

«Російська мова та читання» підручник для 2 класу з навчанням російською мовою закладів 

загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Гавриш Н.Н., Ємельяненко О.В.); та в якості 

альтернативи запропонувала обрати «Російська мова та читання» підручник для 2 класу з 

навчанням російською мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)  (авт. Лапишина 

І.М., Зорькіна Н..М.); 

«Математика» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти (російська мова 

навчання)  (авт. Скворцова С.О., Онопрієнко О.В.) та в якості альтернативи запропонувала обрати 

«Математика» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти (російська мова 

навчання) (авт. Будна Н.О., Беденко М.В., авт. Листопад Н.П., авт. Бевз В.Г., Васильєва Д.В., авт. 

Оляницька Л.В., авт. Логачевська С.П., Логачевська Т.А., Комар О.А.); 



«Я досліджую світ» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х 

частинах) (російська мова навчання) (авт. Гільберг Т. Г., Тарнавська С. С., Павич Н. Н.)  та в 

якості альтернативи запропонувала обрати «Я досліджую світ» підручник для 2 класу закладів 

загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (російська мова навчання) (авт. Большакова І. О., 

Пристінська М. С., авт. Вашуленко М. С., Ломаковська Г. В., Єресько Т. П., Ривкінд Й. 

Я.,Проценко Г. О., авт. Коршунова О. В., Гущина Н. І., авт. Жаркова І.І., Мечник Л.А., Роговська 

Л. І., Пономарьова Л.О., Антонов О. Г., авт. Тагліна О. В., Іванова Г. Ж.); 

Шубіна А.В., учитель англійської мови,  запропонувала вибрати підручник «Англійська 

мова» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом) (авт. Карпюк 

О.Д.) та в якості альтернативи запропонувала обрати «Англійська мова» підручник для 2 класу 

закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом) (авт. Бєляєва Т.Ю., авт. Будна Т.Б., авт. 

Герберт Пухта, Ґюнтер Ґернґрос, Пітер Льюіс-Джонс, авт. Губарєва С. С., Павліченко О. М., Залюбовська Л. В., авт. 

Мітчелл Г. К.) 

Коняхін І.Є., учитель мистецтва, запропонував вибрати підручник «Мистецтво» підручник 

інтегрованого курсу для 2 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Масол Л. М., Гайдамака 

О. В., Колотило О. М.) та в якості альтернативи запропонував обрати підручник «Мистецтво» 

підручник інтегрованого курсу для 2 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Островський 

В. М., Федун Г. П., авт. Лобова О. В., авт. Кондратова Л. Г., авт. Кізілова Г. О., Шулько О. А., авт. 

Рубля Т. Є., Мед І. Л., Щеглова Т. Л.) 

 

І.УХВАЛИЛИ: 

1. Схвалити вибір проектів підручників та альтернативи з кожної назви: 

«Українська мова та читання» підручник для 2 класу з навчанням російською мовою 

закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах, з аудіосупроводом)                     (авт. 

Коваленко О.М.); та в якості альтернативи  обрати «Українська мова та читання» підручник для 2 

класу з навчанням російською мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах, з 

аудіосупроводом)  (авт. Хорошковська О.Н., Кохно Т.Н.); 

«Російська мова та читання» підручник для 2 класу з навчанням російською мовою закладів 

загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Гавриш Н.Н., Ємельяненко О.В.); та в якості 

альтернативи обрати «Російська мова та читання» підручник для 2 класу з навчанням російською 

мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)  (авт. Лапишина І.М., Зорькіна Н..М.); 

«Математика» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти (російська мова 

навчання)  (авт. Скворцова С.О., Онопрієнко О.В.) та в якості альтернативи обрати «Математика» 

підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти (російська мова навчання) (авт. Будна 

Н.О., Беденко М.В., авт. Листопад Н.П., авт. Бевз В.Г., Васильєва Д.В., авт. Оляницька Л.В., авт. 

Логачевська С.П., Логачевська Т.А., Комар О.А.); 

«Я досліджую світ» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) 

(російська мова навчання) (авт. Гільберг Т. Г., Тарнавська С. С., Павич Н. Н.)  та в якості 

альтернативи обрати «Я досліджую світ» підручник для 2 класу закладів 

 

 

 



 


