
Протокол № 4 
засідання педагогічної ради 

спецшколи-інтернату 
від 4 березня 2019 року

Голова педради: І. Сенько 
Секретар: Н. Тімоніна
На педраді присутні: 44 чол.- список додається до протоколу.

Порядок денний:

1. Про замовлення підручників для 2 класу.
Інформація заступника директора з 
навчальної роботи О. Доктора.

СЛУХАЛИ:
1. Заступника директора з навчальної роботи Доктора О.

Доведено до відома колег інформацію про інструктивно-методичні 
матеріали щодо здійснення вибору та замовлення підручників для 2 класу 
згідно листа МОН України від 08.02.2019 р. № 1/9-63 «Інструктивно- 
методичні матеріали для здійснення вибору закладами загальної 
середньої освіти проектів підручників для 2 класу та оформлення 
результатів вибору», а також наголошено про оновлену форму вибору 
проектів підручників за пріоритетами 5 авторів підручника з однієї назви.

Відповідно зазначені терміни здійснення вибору та замовлення 
підручників для 2 класу, зокрема:

- ознайомлення з фрагментами електронних версій оригінал- 
макетів підручників для 2 класу та їх вибір (з 25 лютого по 10 
березня 2019 року);

- схвалення педагогічною радою вибору проектів підручників (до 
10 березня 2019 року);

- оприлюднення протоколу педагогічної ради на веб-сайті закладу 
(до 10 березня 2019 року);

- заповнення спеціальної форми вибору підручника у системі ITC 
«ДІСО» (з 04 по 10 березня 2019 року);

- подання результатів вибору та замовлення даних підручників 
для 2 класу до департаменту освіти і науки Закарпатської ОДА 
(до 10 березня 2019 року).

ВИСТУПИЛИ:
1.1. Вчитель 1 класу Шніцер М.

Проаналізувавши зміст підручників для 2 класу зазначено їх 
відповідність Типовій освітній програмі для дітей з особливими 
освітніми потребами (початкова освіта), охоплено всі змістовні лінії



Державного стандарту початкової освіти та враховано вимоги
компетентнісного підходу, а саме:
- підручник «Украінська мова та читання. 2 клас.» (у 2-х 

частинах) (авт. Пономарьова К.І. (Частина 1), Савченко О. Я.) 
(Частина 2) ілюстрований, структурований, зручний у 
використанні для здобувачів освіти зі зниженим зором. 
Змістовне наповнення підручника забезпечує розуміння та 
ґрунтовне засвоєння мовних понять, містить оптимальну 
систему тренувальних, творчих, пізнавальних та дослідницьких 
завдань, що сприяють формуванню функціональної грамотності, 
ключових комунікативних та читацьких компетентностей 
другокласників. Альтернатива № 8,2,3,5,13;

- підручник «Математика. 2 клас.» (авт.Будна Н.О.,Беденко М.В.): 
гарно ілюстрований, наповнений скороченими умовами задач, 
опорними схемами, таблицями, містить багато вправ на 
розвиток логічного мислення та просторової уяви, вироблення 
вмінь аналізувати, порівнювати і самостійно робити висновки. 
Сюжетний зміст задач містить потенційний виховний арсенал. 
Матеріал подано дозовано, послідовно та системно. 
Альтернатива № 7,4,5,8,6;

- підручник для 2 класу «Я досліджую світ» (у 2-х частинах), 
(авт. Гільберг Т.Г., Тарнавська С.С., Павич H.H.). Чітка 
структуризація навчального матеріалу з урахуванням принципу 
варіативності конструктивних і творчих завдань, що тісно 
пов'язі з реальним життям учнів; дослідницький та 
інтерактивний підхід; апарат орієнтування; методично цінний, 
доцільний ілюстративний матеріал; українознавчий компонент. 
Все це сприяє особистісному розвитку учнів, формуванню 
ключових компетентностей. Альтернатива №10,13,8,6,5.

1.2. Вчитель німецької мови Качур Н.
- підручник «Німецька мова. 2 клас» (з аудіосупроводом), 

(авт.Сотникова С.І., Гоголєва Г.В.) Зміст забезпечує врахування 
особистісно-зорієнтованого підходу до здобувачів освіти даного 
закладу, має чітко виражену комунікативну й діяльнісну 
спрямованість. Ілюстрований, компактний, відповідає зоровим 
можливостям учнів. Містить багато цікавих ігрових і творчих 
завдань, ігор, пісень і віршів, що сприяють мотивації вивченню 
предмета. Альтернатива №1.

1.3. Вчитель музичного мистецтва Легеза А.
- підручник інтегрованого курсу для 2 кл. «Мистецтво» 

(авт. Масол JI.M., Гайдамака О.В., Колотило О.М.) розроблений 
з урахуванням вимог компетентнісного підходу. Підручник 
достатньо ілюстрований, дієвий, доступний. Чітка 
структуризація навчального матеріалу, насичений яскравою 
наочною інформацією та практичними вправами і завданнями



творчо-пошукового характеру що сприяє формуванню 
загальнокультурних, міжпредметних компетентностей. 
Альтернатива №5,7,8,6,4.

УХВАЛИЛИ:
1. Згідно виступів педагогів визначити на замовлення такі підручники 

для 2 класу, які відповідають Типовій освітній програмі для дітей з 
особливими освітніми потребами, а саме:

- «Украінська мова та читання. 2 клас» (у 2-х частинах),
(авт. Пономарьова К.І. (Частина 1), Савченко О. Я. (Частина 2)). 
Альтернатива № 8,2,3,5,13.

- «Математика. 2 клас» (авт.Будна Н.О.,Беденко М.В.). 
Альтернатива № 7,4,5,8,6.

- «Я досліджую світ. 2 клас» (у 2-х частинах), (авт. Гільберг Т.Г., 
Тарнавська С.С., Павич H.H.). Альтернатива №10,13,8,6,5.

- «Німецька мова. 2 клас» (з аудіосупроводом), (авт.Сотникова С.І., 
Гоголева Г.В.). Альтернатива №1

- «Мистецтво. 2 клас» (авт. Масол Л.М., Гайдамака О.В.,
Колотило О.М.). Альтернатива №5,7,8,6,4.

(Додаток вибору підручників для 2 класу додається до протоколу).
2. Результати вибору та замовлення підручників для 2 класу 

оприлюднити на веб-сайті закладу та передати в департамент освіти і 
науки Закарпатської ОДА до 10 березня 2019 року.

/Адміністрація Козак А.І./

Голова педради:

Секретар: Н. Тімоніна

І. Сенько

Ознайомлені:

Н. Качур 

і 1 _  ^  А. Легеза


