
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНИЙ 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС» 

  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

  

ПРОТОКОЛ  

засідання педагогічної ради 

04.03.2019 № 5 

Голова педагогічної  ради    -    С. Ю. Єрмаков 

Секретар педагогічної ради -    О. А. Курило 

Присутні:                                      35 педагогів (список додається) 

Відсутні:                                       6 педагогів (Ольховська Н.В., Мишак С.М. - 

сумісники;   Белебеха А.М., Черевань Н.О. - чергові вихователі груп дошкільного 

виховання;  Біленська О.В. - відпустка по догляду за дитиною до  3-х років; 

Шеховцова Я. С. - лікарняний листок) 

Порядок денний: 

 1. Про відбір  та замовлення  підручників для учнів 2-го класу  (Єрмаков С.Ю.). 

   

1. СЛУХАЛИ: 

Єрмакова С.Ю., директора закладу, який ознайомив присутніх із листом  

Комунального вищого навчального закладу “Харківська академія неперервної 

освіти”  від 21.02.2019 № 230 “Про інструктивно - методичні матеріали щодо 

вибору підручників для учнів 2 класу” 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Калашник Л.Б., заступник директора з навчально-виховної роботи, яка 

акцентувала увагу на персональній відповідальності кожного вчителя початкової 

школи  при здійсненні вибору проектів підручників. 

УХВАЛИЛИ: 

1.1. Схвалити вибір проектів підручників для 2-го класу, здійснений учителями 

початкової школи відповідно до списку: 

Основний підручник: 
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«Українська мова та читання» підручник для 2 класу закладів загальної середньої 

освіти (у 2-х частинах) (авт. Вашуленко М. С., Дубовик С. Г. (Частина 1), 

Вашуленко О. В. (Частина 2)). 

Альтернативні підручники (відповідно до послідовності відбору): 

1. «Українська мова та читання» підручник для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Пономарьова К. І.(Частина 1), Савченко О. 

Я. (Частина 2)); 

2. «Українська мова та читання» підручник для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Йолкіна Л. В., Волкотруб Г. Й.); 

3. «Українська мова та читання» підручник для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Кравцова Н.М., Романова В.М.,            

Савчук А.С.); 

4. «Українська мова та читання» підручник для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Захарійчук М.Д. (Частина 1), Богданець-

Білоскаленко Н.І. (Частина 2)); 

5. «Українська мова та читання» підручник для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Варзацька Л. О., Трохименко Т. О.(Частина 

1), Чипурко В. П. (Частина 2)). 

Основний підручник: 

«Російська мова» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти (авт. 

Лапшина І. М., Зорька Н. М.). 

Альтернативний підручник: 

1. «Російська мова» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти 

(авт. Самонова О.І., Горобець Ю.О. ). 

Основний підручник: 

«Англійська мова» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти (з 

аудіосупроводом) (авт. Карпюк О. Д.). 

Альтернативні підручники: 
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1. «Англійська мова» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти 

(з аудіосупроводом) (авт. Губарєва С. С., Павліченко О. М., Залюбовська Л. В.); 

2. «Англійська мова» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти 

(з аудіосупроводом) (авт. Бєляєва Т. Ю.); 

3. «Англійська мова» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти 

(з аудіосупроводом) (авт. Будна Т. Б.); 

4. «Англійська мова» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти 

(з аудіосупроводом) (авт. Мітчелл Г. К. ); 

5. «Англійська мова» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти 

(з аудіосупроводом) (авт. Герберт Пухта, Ґюнтер Ґернґрос, Пітер Льюіс-Джонс). 

Основний підручник: 

«Математика» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти (авт. 

Листопад Н. П.). 

Альтернативні підручники: 

1. «Математика» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти (авт. 

Лишенко Г. П.); 

2. «Математика» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти (авт. 

Бевз В. Г., Васильєва Д. В.); 

3. «Математика» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти (авт. 

Будна Н. О., Беденко М. В.); 

4. «Математика» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти (авт. 

Козак М. В., Корчевська О. П.); 

5. «Математика» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти (авт. 

Скворцова С. О., Онопрієнко О. В.). 

Основний підручник: 

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

2-х частинах) (авт. Грущинська І. В., Хитра З. М. (Частина 1), Морзе Н. В.,       

Барна О. В. (Частина 2)). 

Альтернативні підручники: 

1. «Я досліджую світ» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти 
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(у 2-х частинах) (авт. Бібік Н. М., Бондарчук Г. П.. (Частина 1), Корнієнко М.М., 

Крамаровська С.М., Зарецька І.Т. (Частина 2)); 

2. «Я досліджую світ» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти 

(у 2-х частинах) (авт. Андрусенко І.В.(Частина 1), Вдовенко В.В.              

Котелянець Н.В., Агєєва О. В. (Частина 2)). 

Основний підручник: 

«Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 2 класу закладів загальної 

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

Альтернативні підручники: 

1. «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти (авт. Калініченко О. В., Аристова Л. С.); 

2. «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти (авт. Кондратова Л. Г.); 

3. «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти (авт. Лобова О. В.); 

4. «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти (авт. Кізілова Г. О., Шулько О. А.); 

5. «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти (авт. Рубля Т. Є., Мед І. Л., Щеглова Т. Л.). 

1.2. Водолажченко Т. В., відповідальній за розміщення інформації в базі 

Інформаційної системи управління освітою України, заповнити  та відправити 

спеціальну форму вибору електронних версій оригінал-макетів підручників  з 

використанням модуля прозорого вибору підручників на базі інформаційно-

телекомунікаційної системи «Державна інформаційна система освіти». 

                                                                                                                  До 06.03.2019 

1.3. Меренковій Н. В., бібліотекарю закладу, забезпечити передачу узагальненого 

замовлення в паперовому вигляді з мокрою печаткою до Комунального вищого 

навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти». 

                                                                                                                  До 06.03.2019   
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