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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1 . Про впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес 

         (доповідач – Курилко О.А., заступник директора з навчально- виховної 

роботи).  

2. Про стан травматизму учасників навчально-виховного процесу, створення 

безпечних умов праці і навчання в закладі в 2018 році 

                (доповідач – Зубко Є.П., заступник директора з виховної роботи). 

 3. Пошук нових ефективних форм роботи роботи учнівського комітету 

(доповідач – Поліщук М.П., педагог-організатор навчального закладу)  

4. Про стан навчання та рівень навчальних досягнень учнів початкових класів 

із англійської мови (доповідач – Курилко О.А. , заступник директора з 

навчально-виховної роботи).  

5. Про правовиховну роботу (доповідач – Юхимчук А.М.., класний керівник 

10- класу, соціальний педагог).  

6. Про безпосередній вибір та схвалення  підручників для 2 класу НУШ на 

2019-2020 навчальний рік(доповідач –Климковецька В.М.- директор) 

 

I. СЛУХАЛИ: Курилко О.А., заступника директора з навчально-виховної 

роботи, яка інформувала педагогічних працівників про методи впровадження 

інноваційних технологій у навчально-виховний процес. Впровадження 

інноваційних технологій в навчально-виховний процес є одним із 

найважливіших питань, які сьогодні розглядаються в освіті. Для сучасного 

суспільства впровадження інноваційних технологій в освіту має не стільки 

теоретичне, скільки прагматичне значення, оскільки в умовах глобалізації 

воно стосується його історичного розвитку та перспектив, які пов’язані з так 

званими «високими технологіями». Необхідною умовою використання 

інформаційних технологій є реформування системи освіти, розробка нових 

дидактичних і методичних концептуальних засад освіти. Головними 

напрямами цього процесу мають стати:  

• створення предметно-орієнтованих навчально-інформаційних середовищ, 

які дозволяють використовувати мультімедіа, системи гіпермедіа, електроні 

підручники тощо;  



• освоєння засобів комунікації (комп’ютерної мережі, телефонного, 

телевізійного, супутникового зв’язку для обміну інформацією); 

 • навчання правил і навичок «навігації» в інформаційному просторі;  

• розвиток дистанційної освіти. Навчання з використанням інноваційних 

технологій якісно перевищує класичну освіту. Воно інтегрує процеси, які не 

можна об’єднувати в межах класичної освіти: навчання, працевлаштування, 

планування кар’єри, безперервна освіта.  

Особливості традиційної та інноваційної педагогіки. 

       Традиційна педагогіка   Інноваційна педагогіка  

                  

Традиційна мета              Формування знань, умінь і 

навичок 

                                           

Розвиток особистості 

Інтелектуальна  

характеристика 

«Школа пам’яті»         «Школа розвитку» 

Домінуючий тип та 

 характер 

взаємовідносин 

Суб’єкт-обۥєктивний            Суб’єкт-субۥєктивний 

Гасло педагога                     «Роби, як я»    «Не нашкодь»   

 

Коротка 

характеристика  

стилю взаємодій            

 Авторитарність, моно 

логічність, закритість      

Демократичність, 

діалогічність, 

відкритість,рефлексивність  

 

Форми організації 

навчального 

процесу 

Фронтальні, індивідуальні Групові, колективні  

 

Методи навчання Ілюстративно- пояснювальні, 

інформаційні 

Проблемні, пошукові. 

Евристичні,дослідницькі 

Провідні принципи «Продавлення» «Вирощування» 

Основний принцип 

діяльності, якій 

засвоюється 

учнями 

Репродуктивний, відтворюючий Продуктивний, творчий, 

проблемний 

Формула навчання Знання – репродуктивна 

діяльність 

Проблемна діяльність – 

рефлексія – досягнення 

Способи засвоєння Заучування, діяльність за 

алгоритмом 

Пошукова, мисленнєва 

діяльність, рефлексія 

Функції учителя Носій інформації, хранитель 

норм та традицій, пропагандист 

предметно- дисциплінарних 

знань 

Організатор 

співдружності, 

консультант, керуючий 

пошуковою роботою учнів 



Позиції учня Пасивність, відсутність інтересу 

до навчальної діяльності, до 

особистісного зросту, до 

значної частини учнів 

Активність.Наявність 

мотиву до само 

досконалості й інтересу до 

навчальної діяльності 

Що стосується впровадження інноваційних технологій у навчально- 

виховний (освітній) процес, то результатом цієї роботи стало визначення 

педагогічним колективом основних умов для розвитку творчої особистості:  

• відповідна фахова підготовка педагогічних працівників (спеціалістів вищої 

категорії –13, вчитель - методист – 1, вчителів І категорії – 5, вчителів ІІ категорії – 

2);  

• створення умов для творчості в індивідуальній та колективній діяльності; 

 • готовність учителя до інноваційної діяльності;  

• використання нетрадиційних форм і методів навчання та виховання; 

 • використання навчального матеріалу різного змісту, виду і форм;  

• надання учневі свободи вибору способів виконання навчальних завдань;  

• матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу;  

• творчі роботи вчителів з питання впровадження інноваційних технологій в 

навчально-виховний процес. 

 Школа в усі часи була і залишається своєрідною моделлю, дзеркалом, яке 

відбиває життя і проблеми свого суспільства, тому освіта сьогодні – важливий 

чинник управління змінами суспільства. Вона має стати засобом підвищення 

добробуту громадян, чинником економічної стабільності і гарантом безпеки 

країни. А для цього система освіти повинна забезпечити учням якісну освіту з 

урахуванням індивідуальних особливостей і здібностей, батькам – упевненість за 

долю їхніх дітей, а працівникам освіти – гідні умови праці і життя, умови для 

професійного росту, самореалізації. І з цією метою необхідно впроваджувати в 

навчально-виховний процес новітні технології, орієнтовані на особистість учня. У 

практику нашого закладу освіти увійшли:  

• проектні технології, що забезпечують інтеграцію різнопредметних знань і 

вмінь із різних видів діяльності; 

 • ігрові технології, що формують навички розв’язувати творчі завдання на 

основі вибору альтернативних варіантів;  

• інформаційно-комунікаційні технології.  

Апробація та впровадження інноваційних технологій у навчально- виховний 

процес є вимогою сьогодення. Діяльність нашого закладу побудована так, щоб 

кожен учитель міг найбільш повно розкрити здібності й талант, розвивати 

ініціативу та творчий пошук.  

Курилко О.А.розповіла, що вчителі закладу освіти впроваджують такі 

педагогічні інновації як :  

• технологія розвивального навчання;  

• інтерактивні методики (робота в групах, метод проектів, «розумовий 

штурм», «ажурна пилка», «кейс-метод», «акваріум», рольові та ділові ігри, «велике 

коло», «шкала думок», «асоціативний кущ», «відкритий мікрофон», групова 

дискусія, взаємне навчання);  

• технологія проблемного навчання;  



• блочний метод викладання матеріалу; 

 • кооперативна форма навчання.  

З упровадженням нових технологій змінилась і сама форма проведення 

уроків. У педагогічній практиці вчителів з’явилися нові форми уроків: урок- 

практикум, урок-пошук, урок-дискусія, урок-мандрівка, урок-панорама, урок- залік 

тощо. Кожна дитина – творча індивідуальність, яка потребує особливого підходу. 

Ідея формування творчо розвиненої особистості є провідною в роботі нашого 

закладу, у якому створене середовище, де формується нова людина. Як творча 

особистість. З цією метою в школі вчителі школи готують дітей до участі в 

олімпіадах, різноманітних конкурсах, спартакіада, спортивних змаганнях, до 

вступу в МАН. Найважливішим в організації роботи з творчими дітьми було 

створення загального «поля креативності», яке сприяло розвитку творчих 

здібностей учнів, учителів та адміністрації. Орина Анатоліївна зауважила, що 

виходячи з цього у школі визначені головні завдання роботи з творчими дітьми:  

• створення максимально сприятливих умов для розвитку таких дітей;  

• розробка й поетапне впровадження нового змісту освіти, інтерактивних 

технологій навчання й виховання;  

• створення сприятливих умов для самозростання, розвитку творчого 

потенціалу вчителів.  

Результатами такої роботи стали їхні досягнення під час олімпіад, конкурсів, 

змагань, участь в роботі МАН. Пріоритетними чинниками в управлінській 

діяльності, що вплинули на ефективність роботи закладу стало створення системи 

інформаційного забезпечення. Так автоматизовані робочі місця заступників 

директора, працює  клас інформатики, який обладнані сучасними комп’ютерами, 

забезпечений загальний доступ до мережі Інтернет. Питання, які пов’язані з 

впровадженням інноваційних технологій в навчально-виховний процес 

розглядались на нарадах при директорові, засіданнях шкільних методичних 

об’єднань. Тому усвідомлення того, що вчитель є організатором освітнього 

процесу, мета якого – пробудити і підтримати прагнення дітей до пізнання, 

спонукало педагогічний колектив шукати шляхи підвищення інтересу учнів до 

навчання, урізноманітнюючи його зміст, форми та прийоми через використання 

інновації. Насамкінець, Курилко О.А.  зазначила, що питання впровадження 

інноваційних технологій вимагає серйозного науково-методичного підходу.  

УХВАЛИЛИ:  

1.1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Курилко О.А.:  

1.1.1 створювати умови для введення інноваційних форм і методів навчання і 

виховання вчителями навчального закладу;  

                                                                                                                  Постійно  

          1.1.2. використовувати сучасні психологічні, діагностичні, інформаційні 

технології з метою оперативного й ефективного керівництва навчально- виховним 

процесом; 

                                                                                                                             Постійно  

         1.1.3 аргументовано здійснювати мотивацію педагогічного колективу до 

інноваційного пошуку;  

                                                                                                                             Постійно 



         1.1.4 організувати роботу щодо участі вчителів навчального закладу в 

районних конкурсах педагогічних інновацій; 

                                                                                                                           Щорічно 

        1.2 Вчителям-предметникам:  

 1 .2.1 вивчати теоретичні засади реалізації освітніх інновацій у змісті навчання й 

виховання учнів; формах, методах і технологіях навчання;  

                                                                                                                            Постійно 

 1.2.2 враховувати наукові основи інноваційної педагогіки, знань теорії і практики 

інноваційного освітнього менеджменту в педагогічній діяльності.  

 

II. СЛУХАЛИ: Зубко Є.П., заступника директора з виховної роботи, яка доповіла 

всім присутнім про стан травматизму учасників навчально-виховного процесу, 

створення безпечних умов праці і навчання в закладі в 2018 році. Проблеми 

поліпшення умов праці і навчання учасників навчально- виховного процесу, 

попередження їх травмування є одними з найактуальніших. Робота з питань 

безпеки та охорони праці у нашому закладі проводиться відповідно до законів 

України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух», «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Положення 

про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-

виховного процесу в навчальних закладах», «Положення про організацію роботи з 

охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах 

освіти», накази Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України; накази 

віддвлу освіти, молоді та спорту Горохівської  райдержадміністрації з метою 

запобігання дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу та в 

побуті. Відповідно до вимог нормативних документів у закладі розроблено 

відповідну документацію з питань дотримання безпеки та охорони праці. 

Розроблені і затверджені програми вступних інструктажів для працівників і учнів, 

які вміщені у журналах вступного інструктажу для працівників і класних журналах 

– для учнів. Під час прийому на роботу проводиться вступний, первинний на 

робочому місці інструктажі, які фіксуються в журналі інструктажів та на 

контрольному листку, який міститься в особових справах працівників. Згідно 

вимог нормативних документів реєструються первинний, позаплановий і цільовий 

інструктажі для працівників і учнів. Також, Зубко Є.П.  розповіла, що вчителі 

фізики, біології, хімії, трудового навчання, фізичного виховання, інформатики 

проводять первинні інструктажі перед початком практичних, лабораторних робіт, 

виконанням відповідних вправ. На початку навчального року, напередодні канікул 

та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, 

відпрацьована програма вступного інструктажу. Відбуваються цільові інструктажі 

з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. Крім того, бесіди 

з учнями про правила безпеки, які заплановані класними керівниками у 

календарних планах, фіксуються на спеціально відведених сторінках класних 

журналів («Бесіди з попередження нещасних випадків», «Бесіди з пожежної 

безпеки», «Бесіди з правил дорожнього руху», «Бесіди щодо безпечного 

користування газом у побуті», «Бесіди з санітарії та гігієни»). Ці записи ведуться 

своєчасно і якісно. До уроків, під час перерв та після уроків у приміщенні школи 



чергують вчителі за графіком. Також у закладі розміщені куточки здоров’я. На 

видному місці розміщений план евакуації на випадок пожежі. Також, Євгенія 

Петрівна  сказала, що з метою профілактики травматизму серед працівників 

закладу у робочий час, у побуті проводиться певна робота, а саме:   

Тижні з охорони праці та безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки. 

  Інструктажі з охорони праці. 

  Інформаційно-просвітницька робота. 

  Тематичні засідання педради, виробничі наради. 

  Чергування на перервах. 

  Індивідуальна роз’яснювальна робота. 

 З метою профілактики травматизму серед учнів проводиться системна робота, яка 

передбачена річним планом роботи закладу:   

Місячник «Безпека життєдіяльності дітей». 

  Тижні з охорони праці та безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки. 

  Навчальний предмет «Основи здоров’я» (1-9 класи). 

  Написання профілактичних диктантів. 

  Конкурси малюнків, плакатів. 

  Виховні години, акції, виставки, дискусії, диспути, круглі столи, анкетування 

тощо.   

Інформаційний куточок. 

  Індивідуальна роз’яснювальна робота.  

Крім того, окремо організовано роботу з батьками:   

Загальношкільні батьківські збори. 

  Класні батьківські збори.  Засідання батьківського комітету. 

  Індивідуальна роз’яснювальна робота. 

 Для вивчення правил дорожнього руху у класних кімнатах поновлено матеріали з 

безпеки дорожнього руху, виготовлені спеціальні буклети. Впродовж навчального 

періоду в закладі не було зафіксовано випадків виробничого травматизму та 

нещасних випадків з учнями під час навчально- виховного процесу. Та все ж, 

основними причинами нещасних випадків з дітьми у побуті залишається: 

порушення або незнання Правил поведінки на воді, Правил дорожнього руху, 

протипожежної та електробезпеки, тиск неякісної, відверто шкідливої продукції 

засобів масової інформації, неуважне ставлення батьків і дорослих до особистої 

безпеки та безпеки дітей. На підставі вивчення стану травматизму, причин його 

виникнення серед учасників навчально-виховного процесу зробимо висновок, що 

заходи, які проводяться в навчальному закладі не забезпечують стовідсоткового 

уникнення травмування. Тому, варто пам’ятати, що підвищення ефективності в 

справі профілактики травматизму, насамперед, залежить від чіткої координації та 

тісної взаємодії адміністрації навчального закладу, педагогічного колективу та 

батьківської громадськості.  

ІІ. УХВАЛИЛИ:  

2.1 Учителю основи здоров’я на уроках роз’яснювати учням причини дитячого 

травматизму.  



                                                                                                                          Постійно 

2.2 Класним керівникам:  

2.2.1 проводити роз’яснювальну, профілактичну роботу з дітьми щодо безпеки 

життєдіяльності.  

2.3 Учителям фізкультури:  

2.3.1 навчати дітей елементам безпечного падіння, бігу й стрибків;  

2.3.2 перевірити цілісність і безпечність спортивного інвентарю;  

2.3.3 виконувати вимоги законодавчих та нормативно-правових актів, наказів, 

розпоряджень, інструкцій з питань безпеки життєдіяльності учасників навчально-

виховного процесу.  

                                                                                                                              Постійно 

IІІ. СЛУХАЛИ: Поліщук М.П., педагога-організатора закладу освіти, яка розповіла 

про пошуки нових ефективних форм роботи роботи учнівського комітету. У 

зв’язку з політичними, економічними й соціокультурними змінами, що 

відбуваються в нашому суспільстві у всіх сферах його життя, значно змінилися 

зміст та форми культурно-дозвіллєвої діяльності, які мають велику силу 

смислового та емоційного впливу на особистість. Форми виховання (виховної 

роботи) – це варіанти організації конкретного виховного процесу; композиційна 

побудова виховної справи (виховного заходу). Вони завжди взаємопов'язані зі 

змістом. Різноманітність форм позакласної виховної роботи постійно 

поповнюється новими формами, що відповідають умовам шкільного життя, яке 

постійно змінюється. Такі нові форми дозвіллєвої діяльності учнів знаходять серед 

них активну підтримку та інтерес. Мирослава Петрівна перерахувала нові 

ефективні форми виховної роботи. До них належать:   

Збори. Це форма виховної роботи, яка розглядається як вища форма учнівського 

самоврядування.   

Зустрічі. Спеціально організоване спілкування з відомими у певній сфері людьми, 

спеціалістами у певній галузі.  

Виставки. Спеціально організована, композиційно оформлена публічна 

демонстрація досягнень у певній сфері. Присвячують досягненням учнів у гуртках 

дитячої творчості, у сфері образотворчого мистецтва, результатам краєзнавчих чи 

туристичних походів.   

Змагання. Спеціально організована діяльність в основі якої лежить намагання, 

прагнення, намір перевершити, перемогти когось у чому- небудь, домагаючись 

кращих, ніж у когось, результатів, показників. Змагання спрямовані на 

стимулювання інтересів, здібностей учнів, сприяють підвищенню їх активності.  

Конкурси. Змагання з метою виявлення найкращих із загальної кількості  

учасників, представлених робіт тощо. Організовують з метою виявлення талантів, 

розвитку творчих здібностей дітей.   

Свята. Комплексна форма організації виховної роботи, яка пов'язана з 

відзначенням певної події, що супроводжується святковим ритуалом, символічною 

дією, що мають радісний чи урочистий характер.   

Агітаційна бригада. Група творчої учнівської молоді, яка визначає  пріоритети 

змісту своїх виступів, готує і показує їх з метою пропаганди і агітації (екологічних 



знань, здорового способу життя, дотримання правил дорожнього руху, правил 

гігієни та санітарії, активного й змістовного дозвілля тощо).  

 Екологічна стежка. Для її проведення розробляється маршрут, на якому  діти 

виконують цікаві завдання з метою вивчення природного оточення, населених 

пунктів, негативного впливу людини на природу, збору інформації про світ фауни і 

флори рідного краю, його водні багатства, обліку цікавих природних об’єктів, 

формування екологічної культури.   

Дискотека. Танцювальний вечір, підготовка та проведення якого сприяє 

формуванню ціннісного ставлення учнів до мистецтва, естетичної культури, 

культури спілкування та статево-рольових взаємин.  

 Вітальня (поетична, музична, театральна, спортивна). Організація цікавого 

спілкування за інтересами.   

Усний журнал. Форма позакласної виховної роботи, що дозволяє донести до 

учасників інформацію, а саме короткі усні повідомлення на окремі теми.   

Гра. Важлива сфера життєдіяльності дитини. Важливою умовою впливу гри на 

вихованців А.С.Макаренко вважав активну участь самих дітей не тільки в 

проведенні ігор, а й у створенні їх, не применшуючи й ролі педагога в організації 

гри. Педагог, на його думку, завжди повинен уявляти собі мету гри, яку він 

проводить, і йти саме до цієї мети.  

 Круглий стіл. Форма публічного обговорення чи висвітлення якихось питань, 

коли учасники висловлюються у визначеному порядку.   

Акція. Захід, дійство, спрямоване на досягнення поставленої мети. 

  Тематичні вечори. Присвячуються суспільно-політичним подіям, державним 

святам, пам’ятним і знаменним датам у житті народів України.  

 Флешмоб. Дослівно «спалахуючий натовп», flash – спалах, mob – натовп. Це 

спланована масова акція, зазвичай організована через Інтернет або інші сучасні 

засоби комунікації, у якій велика кількість людей оперативно збирається у 

громадському місці, протягом декількох хвилин виконує заздалегідь узгоджені дії 

(сценарій), і потім швидко розходяться. Учасники того самого заходу можуть 

переслідувати різні цілі. Серед можливих варіантів – розвага, порушення 

повсякденного ходу життя, справити враження на навколишніх, відчуття 

причетності до спільної справи, самоствердження, спроба одержати гострі 

відчуття.   

Концерт. Поєднання різних за жанром художніх номерів у одній програмі.   

Квест. Аматорське спортивно-інтелектуальне змагання, основою якого є 

послідовне виконання заздалегідь підготовлених завдань командами або окремими 

гравцями. Під час гри команди вирішують логічні завдання, здійснюють пошук на 

місцевості, будують оптимальні маршрути переміщення, шукають оригінальні 

рішення і підказки. Перемагає команда, що виконала всі завдання швидше за 

інших.   

Комільфо-вечори або школа етикету. Рольова гра, що передбачає  імітацію 

ситуацій спілкування, розвиває спостережливість, оцінку і самооцінку учнів у 

ставленні до норм культури поведінки і спілкування молоді в різних ситуаціях, 

формує навички дотримання норм, згуртовує колектив.   



Змагання команд КВН. Найпопулярніший серед молоді жанр  побудований на 

гуморі.   

Брейн-ринг. Інтелектуальна гра між двома (і більше) командами увідповіді на 

запитання.   

Геокешинг. Подорож, знаходження місця розташування заданих об’єктів, пошук 

інформації про об’єкти та відповідей на запитання.   

Скрінгкаст. Запис дій на екрані комп’ютера разом із аудіо-коментарями. 

 Ярмарок. Тимчасовий періодичний захід, в рамках якого учні-продавці 

демонструють та продають товар споживачам.   

Брифінг. Це короткі запитання і такі ж короткі, але повні інформаційні відповіді.  

Читацька конференція. Важливий засіб пропаганди художньої та науково-

популярної літератури серед учнів.   

Аукціон талантів. Продаж цінних чи корисних речей, придбати які зможе той, хто 

запропонує за них більшу ціну. Під час аукціону талантів і речі для продажу, і 

«гроші» - незвичайні. Річчю, що продається може бути цінний приз (лялька, м’яка 

іграшка) чи приз жартівливий. Купувати потрібно власними талантами (піснею, 

віршем, танцем, гуморескою чи іншим оригінальним жанром).   

Колаж. Створення учнями плакатів з дібраних малюнків, вирізок, ілюстрацій, 

цитат тощо з метою ознайомлення з певною проблемою (охорона довкілля, 

збереження здоров’я, збереження чистоти мови, культура спілкування).   

Диспут (наукова полеміка). Форма співробітництва, яка використовується для 

вивчення різних поглядів на певну проблему з метою встановлення істини.  

Дебати. Інтелектуальне змагання, яке сприяє розвитку вміння  відстоювати свої 

погляди та судження. У дебатах беруть участь дві команди (одна стверджує тезу, 

інша – заперечує). Суть полягає у тому, щоб переконати нейтральну третю 

сторону, суддів у тому, що ваші аргументи є переконливішими, ніж аргументи 

вашого опонента.   

Колективна творча справа (КТС) – це інтегрована форма виховної  роботи, форма 

організації колективної творчої діяльності школярів, яка передбачає активну участь 

учнів у плануванні, організації та аналізі роботи, що ґрунтується на ініціативі та 

самодіяльності вихованців. Метою колективної творчої справи є формування 

товариських стосунків у колективі, розвиток взаємодопомоги, формування уміння 

діяти спільно, враховуючи інтереси і прагнення товаришів, виявляти самостійність 

у прийнятті рішень і їх виконанні.   

Прес-конференція. Рольова гра-бесіда членів певної делегації з  представниками 

мас-медіа. Виховне значення – обмін знаннями, розвиток спілкування, формування 

таких якостей, як творча фантазія, кмітливість, організація розумової діяльності, 

почуття гумору, вироблення свого ставлення до різних сторін громадського життя. 

На прес-конференцію можна запрошувати: дипломатів, політиків, учених, 

письменників, мандрівників, героїв літературних творів, історичних діячів тощо.  

Етичний театр. Призначений розвивати моральні почуття учнів, їхнє  етичне 

мислення, сприяти накопиченню етичних уявлень. Він передбачає постановку 

спектаклів чи уривків п'єс, композицій етичного спрямування, де зображаються 



складні життєві ситуації, поведінка людей, які зіткнулись із складними 

моральними проблемами.   

Сторітелінг. Передача інформації через розповідь історій. 

  Флешбук. Презентація або знайомство з цікавими книгами за допомогою цитат, 

ілюстрацій, особистих переживань та іншої інформації про книгу.   

Виставка-інсталяція. Виставки різноманітних предметів у художній  техніці, яка 

використовує тривимірні об’єкти , призначені для зміни сприйняття простору 

людиною.   

Вечори запитань і відповідей. Одна з ефективних форм організації  виховання 

учнів, це цікавий і живий засіб роз’яснення учням різноманітних питань.  

Відкритий мікрофон. Форма публіцистичної діяльності учнів у школі. 

  Проекти. Самостійне дослідження різних тем, що проводиться учнями  протягом 

тривалого періоду часу, в кінці якого вони представляють певний результат. 

  

ІІІ УХВАЛИЛИ:  

3.1 Класним керівникам:  

3 .1.1 залучати учнів закладу освіти до реальної співтворчості, інтелектуального 

діалогу, гармонізації спілкування, успіху та можливості почуватися вільно; 

                                                                                                                             Постійно 

3.1.2 вдосконалювати форми та методи виховної роботи з учнівськими 

колективами, враховуючи їх вікові особливості, рівень розвитку та підготовки; 

                                                                                                                               Постійно 

3.1.3 вчасно реагувати на появу інноваційних форм і використовувати їх у виховній 

роботі, корегуючи, за необхідності, виховний зміст нових видів діяльності;  

                                                                                                                               Постійно 

3.1.4 засвоювати сучасну педагогічну теорію та практику, систематично працювати 

над запровадженням нових форм і методів у структуру виховної діяльності.  

                                                                                               Впродовж навчального року 

VІ. СЛУХАЛИ: Курилко О.А. , заступника директора з навчально-виховної роботи, 

яка інформувала присутніх із станом навчання та рівнем навчальних досягнень 

учнів початкових класів із англійської мови. Відвідано та проаналізовано уроки та 

позакласні заходи, проведено бесіди з вчителем та учнями, досліджено рівень 

навчально-методичного й технічного забезпечення та ефективність його 

використання в навчально- виховному процесі, вивчено рівень навчальних 

досягнень учнів 2-4 класів, перевірено стан ведення вчителем відповідної 

документації (календарні й поурочні плани, класні журнали. Курилко О.А. 

повідомила, що англійську мову в 2-4 класах викладає Генсецька Мирослава 

Олександрівна, спеціаліст І категорії, педагогічний стаж роботи – 44 роки. У 

2018/2019 навчальному році вивчення англійської мови здійснюється за 

навчальними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України. 

Генсецька М.О.. ознайомлена з вимогами навчальних програм, методичними 

рекомендаціями щодо викладання англійської мови в 2018/2019 навчальному році, 

критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів, окремими нормативними 

документами з предмета, методичними посібниками. Про це свідчить раціонально 



складене педагогом календарно-тематичне планування для 2-4 класів. Вчитель веде 

класні журнали згідно Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4 

класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженою наказом МОН України 

від 08.04.2015 № 412, дотримується єдиних вимог щодо ведення тематичного 

обліку навчальних досягнень школярів. Вчитель англійської мови Генсецька М.О. 

має достатній рівень науково- теоретичної, фахової підготовки, володіє методикою 

викладання предмета, враховує вікові особливості учнів, впроваджує в навчальний 

процес інноваційні методи, прийоми та інформаційно-комунікаційні засоби 

навчання. Орина Анатоліївна зазначила, що педагог знаходить спільну мову із 

дітьми, спрямовує діяльність учнів на практичне засвоєння програмового 

матеріалу. Аналіз відвіданих уроків з англійської мови показав, що уроки 

узгоджені з програмою, календарними та поурочними планами, обсяг мовлення 

вчителя відповідає змісту уроку. Мирослава Олександрівна  вміло володіє класом, 

формує свідоме ставлення до навчання, забезпечує зацікавленість учнів до 

вивчення іноземної мови. Основна цінність уроків вчителя в закріпленні 

граматичного матеріалу, завантаженість на уроках відповідає віковим 

особливостям та можливостям учнів, приділяється велика увага роботі з 

підручником. Вчитель акцентує увагу учнів на переказ тексту з розумінням 

інформації, вміло здійснює установки для спілкування. Вона використовує 

принципи комунікативності, цілеспрямованості навчальної діяльності учнів. Щоб 

заняття були цікавими, емоційними використовує ігрові форми навчання. Навчання 

англійської мови проводиться у різних кабінетах, навчального кабінету, 

забезпеченого обладнанням та навчально-наочними посібниками не має. Однак в 

ході перевірки виявились і ряд недоліків, а саме: - не всі учні забезпечені 

підручниками; - відсутнє забезпечення сучасними технічними засобами 

(аудіомагнітофонами для проведення аудіювання, комп'ютерами для системного 

використання комп'ютерних програм); Рівень навчальних досягнень учнів 

переважно достатній, що підтверджує належний рівень викладання предмета 

педагогом. 

  

УХВАЛИЛИ: 

 4.1 Адміністрації закладу освіти: 

 4.1.1 вивчити труднощі в роботі вчителя та спланувати заходи щодо їх подолання; 

                                                                                                                      До 01.09.2019 

4.1.2 проаналізувати стан навчання іноземної мови в початкових класах на МО 

іноземних мов.  

                                                                                                                        До 01.04.2019 

4.2 Вчителю англійської мови Генсецькій М.О.:  

4.2.1 систематизувати матеріали для аудіювання та використовувати їх 

систематично;  

                                                                                                                        До 01.04.2019 

4.2.2. залучати учнів закладу освіти до олімпіад та участі в творчих конкурсах із 

англійської мови. 

                                                                                                                             Постійно 

V. СЛУХАЛИ:Юхимчук А.М. , класного керівника10  класу, соціального педагога, 



яка  розповіла  про правовиховну роботу в закладі загальної середньої освіти. 

Правова освіта та виховання, профілактика правопорушень серед підлітків 

знаходяться постійно в центрі уваги педагогічного колективу закладу. Система 

правового виховання в закладі освіти базується на правових актах і документах, 

таких як:  

• Конституція України;  

• Закон України «Про освіту»;  

• Конвенція про права дитини; 

 • Декларація прав дитини; 

 • Закон України «Про охорону дитинства»; 

 • Указ Президента України «Про Національну програму правової освіти 

населення»…  

Також Юхимчук А.М. повідомила, що вся правоосвітня та правовиховна робота в 

закладі проводиться за основними чотирма напрямками діяльності:  

• методичної роботи з педагогічними працівниками закладу;  

• реалізація завдань правового виховання в урочній роботі;  

• організація позаурочної правовиховної та правоосвітньої діяльності;  

• організація роботи з батьками.  

Правова освіта вчителів є основою ефективного правового виховання учнів. Вона 

залежить від прагнення самого вчителя підвищувати свій педагогічно-фаховий 

рівень. В закладі відбувається обговорення закону «Про освіту», основних 

державних документів. Питання правового виховання розглядаються на засіданнях 

педагогічної ради, методичних об'єднаннях. Класний керівник і його система 

правовиховної роботи:  

• вивчення учнів; 

 • організація і виховання класного колективу, правова культура; 

 • зміцнення дисципліни;  

• організація позакласної правової роботи;  

• координація виховної діяльності вчителів-предметників; 

 • профілактика шкідливих звичок;  

• робота з батьками;  

• підвищення власного рівня правових знань.  

Також, Алла Миколаївна розповіла про напрями діяльності в роботі з батьками, з 

конкретною родиною, основні форми правового виховання в системі роботи 

класного керівника, а також про види та форми класних годин, які стосуються 

право виховного виховання. Напрями діяльності в роботі з батьками:  

• батьківські збори;  

• психолого-педагогічна освіта батьків;  

• індивідуальна робота з батьками. 

 Напрями роботи з конкретною родиною:  

• ознайомлення з умовами життя родини, її психологічним кліматом, 

особливостями поведінки дитини в родині;  

• визначення рівня педагогічної культури батьків, виявлення труднощів, які 

відчувають батьки; 



 • виявлення позитивного досвіду родинного виховання з метою його поширення . 

Основні форми правового виховання в системі роботи класного керівника  

• Інформаційно- масові:дискусії, диспути, конференції, ринги, вечори.  

• Діяльнісно-практичні групові: творчі групи, екскурсії, свята, ярмарки, огляди.  

• Інтегративні: КВК, фестивалі, клуб інтелектуалів, гуртки, секції.  

• Індивідуальні:доручення, творче завдання, звіти, індивідуальна робота.  

• Діалогічні: бесіда, міжрольове спілкування.  

• Наочні: виставки, стенди. Види класних годин 

• Інформ-дайджест. Це вид виховної години, який прийшов на зміну 

політінформації.  Це жвава, зацікавлена розповідь про події, вона сприятиме 

поглибленню знань учнів про політику, економіку, культуру Головна мета - 

ознайомити учнів з подіями в різних сферах життя і діяльності людини, сприяти 

формуванню школярів активної життєвої позиції (тривалістю 20 хвилин).  

• Години спілкування – виховні години морально-естетичної спрямованості. Це 

роздум діалог про людину, людське життя. Мета – навчити учнів мистецтву жити, 

розмірковувати про себе, життя, духовні цінності буття ( тривалість 30-45 хвилин). 

• Класні години – вирішення питань організації життєдіяльності учнівського 

колективу ( взаємини, доручення, навчання, дисципліна). Мета – сприяти 

згуртуванню колективу, стимулювати доброзичливі взаємини, формувати потреби 

брати участь у громадському житті класу, школи ( тривалістю - 30 хвилин).  

• Уроки громадянськості – зміст цих виховних спрямований на формування 

національної свідомості, патріотичних почуттів, громадянської позиції, виховання 

поваги до культури та історії українського народу ( 30-40 хвилин). Форми класних 

годин  

• Діалог – обмін думками кількох співбесідників, які мають різні погляди на 

проблему.  

• Дискусія – учасники заздалегідь поділяються на групи, які мають різні точки 

зору.  

• Диспут – форма колективного обговорення, зіткнення багатьох точок зору.  

• Круглий стіл – форма вільного обміну думок з будь-якої проблеми. 

 • Прес-конференція – містить елементи ігрової діяльності. Учасники прес- 

конференції виступають у певних ролях: «поліглоти'», «учені'», «дипломати», 

«історики» .  

• Етичні діалоги – інформування учнів про моральні цінності, культуру поведінки, 

обговорення морально-етичних проблем.  

• Рольова гра – у ролях програються моделі вигаданих життєвих ситуацій 

(наприклад гра «Суд над наркоманією»).  

• Ділова гра – моделювання реальних життєвих ситуацій ( наприклад «Плануємо 

життя класу»).  

• Практикум – форма, що являє собою комплекс вправ, ігор, тренінгів, що 

сприяють розвиток практичних умінь і навичок.  

 

V. УХВАЛИЛИ:   

5.1 Класним керівникам 1-11-х класів:  

5.1.1 продовжувати роботу з правового виховання;  



                                                                                                                               Постійно 

5.1.2 залучати до право-освітньої виховної роботи працівників правоохоронних 

органів, органів юстиції, служби у справах дітей; 

                                                                                                                               Постійно 

5.1.3 проводити конкурси малюнків, творчих робіт із правової тематики;  

                                                                                             Упродовж  навчального року 

5.1.4 планувати виховну роботу з учнями та їх батьками з метою правового 

всеобучу; 

                                                                                             Упродовж  навчального року 

5.1.5 залучати до гурткової та позакласної роботи дітей, схильних до 

правопорушень. 

 5.2 Вчителям-предметникам: 

 5.2.1 розвивати в учнів правову свідомість, відповідальність за вчинки; 

                                                                                                                             Постійно 

5.2.2 впроваджувати інтерактивні форми навчання в напрямку правоосвітнього 

навчання.  

                                                                                         Упродовж навчального року 

VІ. СЛУХАЛИ: Климковецьку Вікторію Миколаївну , директора закладу освіти, 

яка  ознайомила  присутніх з листом МОН №1/9-63 від 08.02.2019 та наказом МОН 

№ 1190 від 01.11.2018 «Про проведення конкурсного відбору проектів підручників 

для 2 класу закладів загальної середньої освіти». Зокрема Вікторія Миколаївна 

зазначила, що  з 25 лютого 2019 року на базі ІСУО та програми КУРС: Школа 

почався  конкурсний відбір підручників для 2 класу закладів загальної середньої 

освіти»та   наголосила на тому, що у вищезазначеному листі є інструктивно-

методичні рекомендації щодо вибору та замовлення підручників для 2 класу. 

Вчителі початкових класів ознайомилися на веб-сайті Інституту модернізації 

змісту з фрагментами електронних версій оригінал-макетів підручників для 2  

класу і зробили свій вибір. 

 

 ВИСТУПИЛИ:  

1. . Гребенюк В.А. вчитель початкових класів, яка зазначила, що 

найбільше їй подобається підручник для 2 класу «Математика» авторів О.М. Гісь, 

І.В.Філяк. , тим більще , що цей підручник  вона використовувала для навчання 

першокласників. Цей підручник має сучасний стиль викладу навчального 

матеріалу. У підручнику є багато сюжетних малюнків, які допомагають у засвоєнні 

матеріалу. У дітей цього віку найкраще розвинуте наочно-образне мислення. Він 

наповнений пізнавальним матеріалом, сюжети завдань наближені до реального 

життя дітей та сфери їхніх інтересів. З пропонованих підручників інтегрованого 

курсу «Я досліджую світ», вчитель вибрала підручник авторів І.О. Большакова, 

М.С.Пристінська . Змістове наповнення та ілюстративний матеріал сформовані 

таким чином, щоб кожен учень, користуючись підручником, міг з допомогою 

вчителя і самостійно усвідомлювати і засвоювати навчальну програму. Цей курс 



сприяє розвитку ключових компетентностей. Виконуючи цікаві завдання та 

вправи, діти не лише опанують програмовий матеріал, а й розширюють свої 

уявлення про різні сфери життєдіяльності людини. Такий підхід сприятиме 

розвитку аналітичних та синтетичних мисленнєвих навичок школярів і 

формуванню в них більш цілісного уявлення про світ. З підручників «Українська 

мова. », вибрала підручник авторів І.О.Большакова, М.С.Пристінська. Він 

відповідає Типовій освітній програмі, розробленій під керівництвом Р.Б.Шияна. У 

підручнику пропонується завдання для виконання як класу або в парах. Матеріал 

спрямований на розвиток критичного мислення, дослідження. Побудований за 

принципом доступності.  

2.Поліщук М.П., вчитель музичного мистецтва та Юхимчук А.М., вчитель 

образотворчого мистецтва вважають, що найкращий підручник інтегрованого 

курсу для 2 класу «Мистецтво» авт. Кізілова Г.О,,Шулько О.А.. У підручнику 

подано навчальний матеріал, передбачений Типовими освітніми програмами для 

закладів середньої освіти розроблений під керівництвом Р.Б.Шияна. Книга містить 

серію навчальних та креативних завдань, які акцентують увагу на розкритті 

творчого потенціалу дитини, вихованні естетичного смаку, опануванні 

елементарними мистецькими уміннями. Увесь матеріал спрямований на плеканні 

поваги до національної та культурної спадщини. Також подано нотний матеріал до 

розучування пісень.  

3. Шоломович Т.М., вчитель англійської мови сказала, що враховуючи 

кардинальні зміни в галузі освіти, вона вважає, що буде доречно продовжувати в 

другому класі працювати за підручником «Англійська мова» підручник для 2 класу 

авт. Карпюк О.Д. В основі цього підручника з англійської мови лежить ефективна 

теорія автора про обґрунтоване вивчення англійської мови школярами початкової 

школи. Учбовий матеріал включає у себе фундаментальні знання, які передбачені 

діючою програмою законодавства України для учнів 2 класу. Дана книжка є 

основою навчального комплекту, який підкреслює важливу роль ігри та 

спілкування у процесі вивчення іноземної мови дітьми. 

 4. Бейчук М.М., керівник МШМО вчителів початкових класів, яка сказала, що 

учителі початкових класів обрали такі підручники для 2 класу та сформували 

списки з відповідними пріоритетами. Зокрема,  

           Українська мова та читання  

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

середньої освіти (у 2-х частинах) Большакова, І. О.; Пристінська, М. С. (2019)  

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

середньої освіти (у 2-х частинах) Остапенко, Г. С. (2019)  



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

середньої освіти (у 2-х частинах) Сапун, Г. М.; Придаток, О. Д. (2019).   

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

середньої освіти (у 2-х частинах) Іщенко О.Л., Логачевська С.П. (2019) 

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

середньої освіти (у 2-х частинах) Іваниця, Г. А. (2019)  

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

середньої освіти (у 2-х частинах) Науменко, В.О.; Мовчун, Ф.І.; Тарнавська, С. С. 

(2019) 

 

Я досліджую світ  

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

освіти (у 2-х частинах) Большакова, І. О.; Пристінська, М. С. (2019)  

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

освіти (у 2-х частинах) Волощенко, О. В.; Козак, О. П.; Остапенко, Г. С. (2019) 

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

освіти (у 2-х частинах) Бібік Н.М., Бондарчук Г.П. (Частина 1); Корнієнко М.М., 

Крамаровська С.М. (Частина 2) (2019)  

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

освіти (у 2-х частинах) Воронцова Т.В., Пономаренко В.С. Хомич О.Л.(2019) 

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

освіти (у 2-х частинах) Іщенко, О. Л.; Ващенко, О. М.; Романенко, Л. В.; 

Романенко, К. А.; Кліщ, О. М. (2019) 

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

освіти (у 2-х частинах) Гільберг, Т. Г.; Тарнавська, С. С.; Павич, Н. Н. (2019)             

Математика  

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

Гісь, О. М.; Філяк., І. В. (2019) 

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

Заїка, А. М. (2019) 

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

Логачевська, С. П.; Логачевська, Т. А.; Комар, О. А. (2019) 

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

Оляницька, Л. В. (2019)  

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

Скворцова, С. О.; Онопрієнко, О. В. (2019)  

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

Лишенко Г.П. (2019) 

 Англійська мова  



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

(з аудіосупроводом) Карпюк, О. Д. (2019) 

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

(з аудіосупроводом) Герберт, Пухта; Ґюнтер, Ґернґрос; Пітер, Льюіс-Джонс (2019) 

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

(з аудіосупроводом) Мітчелл, Г. К. (2019) 

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

(з аудіосупроводом) Бєляєва, Т. Ю. (2019) 

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

освіти (з аудіосупроводом) Будна, Т. Б. (2019)  

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

(з аудіосупроводом) Губарєва, С. С.; Павліченко, О. М.; Залюбовська, Л. В. (2019)  

Мистецтво 

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

середньої освіти Кізілова, Г. О.; Шулько, О. А. (2019)  

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

середньої освіти Калініченко, О. В.; Аристова, Л. С. (2019)  

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

середньої освіти Масол Л.М., Гайдамака О.В, Колотило О.М. (2019) 

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

середньої освіти Рубля, Т. Є.; Мед, І. Л.; Щеглова, Т. Л. (2019)  

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

середньої освіти Островський, В. М.; Федун, Г. П. (2019)  

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

середньої освіти Лобова, О. В. (2019)  

Заслухавши щосте питання «Про схвалення вибору підручників для 2 класу», 

педагогічна рада  

УХВАЛИЛА:  

1. Схвалити вибір підручників для 2 класу педагогами школи у такому 

переліку: 

Українська мова та читання  

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

середньої освіти (у 2-х частинах) Большакова, І. О.; Пристінська, М. С. (2019)  

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

середньої освіти (у 2-х частинах) Остапенко, Г. С. (2019)  

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

середньої освіти (у 2-х частинах) Сапун, Г. М.; Придаток, О. Д. (2019). 

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

освіти (у 2-х частинах) Іщенко О.Л., Логачевська С.П. (2019) 



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

середньої освіти (у 2-х частинах) Іваниця, Г. А. (2019)  

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

середньої освіти (у 2-х частинах) Науменко, В.О.; Мовчун, Ф.І.; Тарнавська, С. С. 

(2019) 

 

Я досліджую світ  

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

освіти (у 2-х частинах) Большакова, І. О.; Пристінська, М. С. (2019)  

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

освіти (у 2-х частинах) Волощенко, О. В.; Козак, О. П.; Остапенко, Г. С. (2019) 

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

освіти (у 2-х частинах) Бібік Н.М., Бондарчук Г.П. (Частина 1); Корнієнко М.М., 

Крамаровська С.М. (Частина 2) (2019)  

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

освіти (у 2-х частинах) Воронцова Т.В., Пономаренко В.С. Хомич О.Л.(2019) 

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

освіти (у 2-х частинах) Іщенко, О. Л.; Ващенко, О. М.; Романенко, Л. В.; 

Романенко, К. А.; Кліщ, О. М. (2019) 

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

освіти (у 2-х частинах) Гільберг, Т. Г.; Тарнавська, С. С.; Павич, Н. Н. (2019) 

Математика  

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

Гісь, О. М.; Філяк., І. В. (2019) 

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

Заїка, А. М. (2019) 

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

Логачевська, С. П.; Логачевська, Т. А.; Комар, О. А. (2019) 

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

Оляницька, Л. В. (2019)  

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

Скворцова, С. О.; Онопрієнко, О. В. (2019)  

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

Лишенко Г.П. (2019) 

 Англійська мова  

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

(з аудіосупроводом) Карпюк, О. Д. (2019) 

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

(з аудіосупроводом) Герберт, Пухта; Ґюнтер, Ґернґрос; Пітер, Льюіс-Джонс (2019) 



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

(з аудіосупроводом) Мітчелл, Г. К. (2019) 

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

(з аудіосупроводом) Бєляєва, Т. Ю. (2019) 

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

освіти (з аудіосупроводом) Будна, Т. Б. (2019)  

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

(з аудіосупроводом) Губарєва, С. С.; Павліченко, О. М.; Залюбовська, Л. В. (2019)  

Мистецтво 

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

середньої освіти Кізілова, Г. О.; Шулько, О. А. (2019)  

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

середньої освіти Калініченко, О. В.; Аристова, Л. С. (2019)   

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

середньої освіти Масол Л.М., Гайдамака О.В, Колотило О.М. (2019) 

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

середньої освіти Рубля, Т. Є.; Мед, І. Л.; Щеглова, Т. Л. (2019)  

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

середньої освіти Островський, В. М.; Федун, Г. П. (2019)  

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

середньої освіти Лобова, О. В. (2019) 

  

Голова педагогічної ради                                                В.М.Климковецька 

Секретар                                                                           М.П.Поліщук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                             Додаток 2 

 до засідання педагогічної ради 

                                            від 05.03.2019р. 
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