
ПРОТОКОЛ  № 2 

засідання педагогічної ради 

Полянської загальноосвітньої школи 

І – ІІІ ступенів 

 від  7 березня 2019 року   

 

Голова - Огородник М. І. 

Секретар - Самойлюк О.В. 

Присутні: 29 (список додається) 

  

Порядок денний: 

1. Про конкурсний відбір підручників для 2 класу. 

 

СЛУХАЛИ 

Лук’янову Т. В., заступника директора з навчально – виховної роботи, 

яка  зазначила, що на виконання  наказу МОН України від 01.11.2018 №1190   

«Про проведення конкурсного відбору проектів підручників для 2 класу 

закладів загальної середньої освіти» з 04 березня 2019 року педагогічні 

працівники школи мали змогу ознайомитися  на веб-сайті Інституту 

модернізації змісту освіти з електронними  версіями оригінал-макетів 

доопрацьованих відповідно до чинних навчальних програм підручників для 2 

класу та із переліку  підручників здійснювали  безпосередній  вибір проектів  

підручників з кожної назви. Також вона наголосила, що вчителі серйозно 

віднеслися до даного питання, обговорювали переглянуті версії підручників і 

вчасно подали перелік вибраних проектів підручників. 

  

ВИСТУПИЛИ:  

1. Синюк А.А., бібліотекар школи, яка ознайомила присутніх з 

переліком вибраних педагогічними працівниками проектів  підручників для  

2-х класів на 2019/2020 н. р.: 

№ Назва підручника Автор 

Мова 

підручн

ика 

 

 

Замовле

но: 
Видавництво  

1 
«Українська мова  

(у двох частинах) Варзацька Л.О. укр. 40 

Навчальна 

книга- Богдан 

Тернопіль 

2  Математика Заїка А. укр. 40 

Видавництво 

Підручники і 

посібники 

3 

Я досліджую світ  

(у двох частинах) Гільберг Т. Г. укр. 40 Генеза 

4 Мистецтво Масол Л. М. укр. 40 Генезав  

5 Англійська мова Карпюк О.  укр. 40 

  



2. Лук’янова Т.В., заступник директора з навчально – виховної роботи 

яка запропонувала затвердити запропонований перелік підручників для  2-х 

класів на 2019/2020 навчальний рік: 

 

Проведено голосування: 

«за»  - 31 , «проти» - 0 , «утрималися» - 0 . 

 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити наступний перелік підручників для  2-х класів на 2019/2020 

навчальний рік: 

№ Назва підручника Автор 

Мова 

підручн

ика 

 

 

Замовле

но: 
Видавництво  

1 
«Українська мова  

(у двох частинах) Варзацька Л.О. укр. 40 

Навчальна 

книга- Богдан 

Тернопіль 

2  Математика Заїка А. укр. 40 

Видавництво 

Підручники і 

посібники 

3 

Я досліджую світ  

(у двох частинах) Гільберг Т. Г. укр. 40 Генеза 

4 Мистецтво Масол Л. М. укр. 40 Генезав  

5 Англійська мова Карпюк О.  укр. 40 

  

 

Голова педагогічної ради                                    Огородник М. І.  

Секретар педагогічної ради                                 Самойлюк О. В. 

 
 


