
Попівський навчально-виховний комплекс №2 

«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» 

ПРОТОКОЛ 

06.03.2019 №2 

засідання педагогічної ради 

Голова – Горбатко О.О. 

Секретар – Прокуп З.А. 

Присутні: 15 педагогічних працівників 

Порядок денний: 

1. Про вибір і замовлення підручників для учнів 2 класу закладів 

загальної середньої освіти.  

 

1.СЛУХАЛИ: 

 Лук’янець Л.Л., заступник директора з навчально-виховної роботи, яка 

повідомила, що відповідно до листа Міністерства освіти і науки від 

08.02.2019 року №1/9-63 «Про забезпечення виконання наказів Міністерства 

освіти і науки України від 01 листопада 2018 року №1190 та №1191» 

педагогічні працівники, які будуть викладати предмети в 2 класі в 2019/2020 

навчальному році ознайомилися з фрагментами електронних версій оригінал-

макетів підручників.   

ВИСТУПИЛИ: 

1. Учителі, що будуть викладати навчальні предмети в 2 класі в 2019/2020 

навчальному році й повідомили про свій вибір підручників: 

1.1. Середа С.М., учитель початкових класів, яка запропонувала вибрити 

наступні підручники: 

- «Українська мова та читання» підручник для 2 класу закладів 

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

Пристінська М.С.); 

- «Математика» підручник для 2 класу закладів загальної середньої 

освіти (авт. Гісь О.М., Філяк І.В.); 



- «Я досліджую світ» підручник для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти ( у 2-х частинах) (авт. Большакова І.О., Пристінська 

М.С.); 

- «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 2 класу закладів 

загальної середньої освіти (авт. Масол Л.М., Гайдамака О.В., 

Колотило О. М.). 

1.2. Каленіченко Н.М., учитель англійської мови, яка запропонувала 

вибрити підручник «Англійська мова» підручник для 2 класу 

закладів загальної середньої освіти (з аудіо супроводом) (авт. 

Карпюк О.Д.).  

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Вибрати для навчання в 2 класі в 2019-2020 навчальному році наступні 

підручники: 

- «Українська мова та читання» підручник для 2 класу закладів 

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

Пристінська М.С.); 

- «Математика» підручник для 2 класу закладів загальної середньої 

освіти (авт. Гісь О.М., Філяк І.В.); 

- «Я досліджую світ» підручник для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти ( у 2-х частинах) (авт. Большакова І.О., Пристінська 

М.С.); 

- «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 2 класу закладів 

загальної середньої освіти (авт. Масол Л.М., Гайдамака О.В., 

Колотило О. М.); 

- «Англійська мова» підручник для 2 класу закладів загальної середньої 

освіти (з аудіо супроводом) (авт. Карпюк О.Д.). 

2. Білій Л.Г., учителю інформатики, оприлюднити протокол педагогічної 

ради на сайті Попівського НВК №2. 

Голова педагогічної ради                                               О.О.Горбатко 

 

Секретар                                                                           З.А.Прокуп 

 

Учитель початкових класів                                            С.М.Середа 

 

Учитель англійської мови                                              Н.М.Каленіченко  


