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1.  Про вибір проектів підручників для 2 класу. 

                        Єрмак Л.Ю.- ЗДНВР 

2. Про  апробацію  та впровадження результатів дослідження Грубої 

Таміли Леонідівни з теми: «Теоретико-методичні засади формування 

мовної особистості учнів старшої школи на уроках української мови 

(профільний рівень)» 

       Корчева Л.М. – вчитель української мови та літератури 

 

1. СЛУХАЛИ: Єрмак Л.Ю., заступника директора з навчально-

виховної роботи, про необхідність здійснення вибору проектів підручників 

для 2 класу. 

Доповідач ознайомила з листами Департаменту освіти і науки 

Запорізької ОДА та Міністерства освіти і науки України щодо вибору та 

замовлення підручників для 2 класу. 

 СЛУХАЛИ: Корнієнко Т.С., яка повідомила, що на засіданні 

шкільного методичного обʼєднання вчителів початкових класів було 

здійснено обговорення та вибір проектів підручників для 2 класу за списком: 

 1. «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) 



 Пріоритет 2: «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)) 

         Пріоритет 3: «Українська мова та читання» підручник для 2 класу 

закладів   загальної   середньої  освіти  (у 2-х частинах)   (авт. Науменко В.О.,  

Мовчун Ф.І., Тарнавська С.С.) 

 Пріоритет 4: «Українська мова та читання» підручник для 2 класу 

закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)  (авт. Іваниця Г. А.) 

пріоритет 5: «Українська мова та читання» підручник для 2 класу закладів 

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

Пристінська М. С.) 

 Пріоритет 6: «Українська мова та читання» підручник для 2 класу 

закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)  (авт. Іщенко О. Л., 

Логачевська С. П.) 

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

середньої освіти (з аудіосупроводом)  (авт. Карпюк О. Д.)  

 Пріоритет 2: «Англійська мова» підручник для 2 класу закладів 

загальної середньої освіти (з аудіосупроводом)  (авт. Бєляєва Т. Ю.) 

 Пріоритет 3: «Англійська мова» підручник для 2 класу закладів 

загальної середньої освіти (з аудіосупроводом)  (авт. Будна Т. Б.) 

пріоритет 4: «Англійська мова» підручник для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти (з аудіосупроводом)  (авт. Герберт Пухта, Ґюнтер Ґернґрос, 

Пітер Льюіс-Джонс) 

 Пріоритет 5: «Англійська мова» підручник для 2 класу закладів 

загальної середньої освіти (з аудіосупроводом)  (авт. Губарєва С. С., 

Павліченко О. М., Залюбовська Л. В.) 

 Пріоритет 6: «Англійська мова» підручник для 2 класу закладів 

загальної середньої освіти (з аудіосупроводом)  (авт. Мітчелл Г. К. ) 

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

освіти (з аудіосупроводом)  (авт. Сотникова С. І., Гоголєва Г. В.)  



 Пріоритет 2: «Німецька мова» підручник для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти (з аудіосупроводом)  (авт. Горбач Л. В.)  

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

освіти  (авт. Гісь О. М., Філяк. І. В.)  

 Пріоритет 2: «Математика» підручник для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти  (авт. Козак М. В., Корчевська О. П.) 

 Пріоритет 3: «Математика» підручник для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти  (авт. Бевз В. Г., Васильєва Д. В.) 

 Пріоритет 4: «Математика» підручник для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти  (авт. Скворцова С. О., Онопрієнко О. В.) 

 Пріоритет 5: «Математика» підручник для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти  (авт. Лишенко Г. П.) 

 Пріоритет 6: «Математика» підручник для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти  (авт. Логачевська С. П., Логачевська Т. А., Комар О. А.)  

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

середньої освіти (у 2-х частинах)  (авт. Жаркова І.І., Мечник Л.А., Роговська 

Л. І., Пономарьова Л. О., Антонов О. Г.)  

 Пріоритет 2: «Я досліджую світ» підручник для 2 класу закладів 

загальної середньої освіти (у 2-х частинах)  (авт. Бібік Н. М., Бондарчук Г. П.. 

(Частина 1), Корнієнко М.М., Крамаровська С.М., Зарецька І.Т. (Частина 2)) 

 Пріоритет 3: «Я досліджую світ» підручник для 2 класу закладів 

загальної середньої освіти (у 2-х частинах)  (авт. Вашуленко М. С., 

Ломаковська Г. В., Єресько Т. П., Ривкінд Й. Я., Проценко Г. О.) 

 Пріоритет 4: «Я досліджую світ» підручник для 2 класу закладів 

загальної середньої освіти (у 2-х частинах)  (авт. Воронцова Т.В., 

Пономаренко В.С., Хомич О.Л., Гарбузюк І.В., Андрук Н.В.) 

 Пріоритет 5: «Я досліджую світ» підручник для 2 класу закладів 

загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Гільберг Т. Г.,Тарнавська С. 

С., Павич Н. Н.)\ 



      Пріоритет 6: «Я досліджую світ» підручник для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Гнатюк О. В., Антонова О.П., 

Бровченко А. В.)  

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

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

    Пріоритет 2: «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 2 класу 

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

Колотило О. М.) 

 Пріоритет 3: «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 2 класу 

закладів загальної середньої освіти  (авт. Лобова О. В.) 

          Пріоритет 4: «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 2 класу 

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

 Пріоритет 5: «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 2 класу 

закладів загальної середньої освіти  (авт. Кондратова Л. Г.) 

    Пріоритет 6: «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 2 класу 

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

УХВАЛИЛИ: 

 Затвердити вибір проектів підручників для 2 класу відповідно до 

списку: 

  1. «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) 

 Пріоритет 2: «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)) 

         Пріоритет 3: «Українська мова та читання» підручник для 2 класу 

закладів   загальної   середньої  освіти  (у 2-х частинах)   (авт. Науменко В.О.,  

Мовчун Ф.І., Тарнавська С.С.) 

 Пріоритет 4: «Українська мова та читання» підручник для 2 класу 

закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)  (авт. Іваниця Г. А.) 



пріоритет 5: «Українська мова та читання» підручник для 2 класу закладів 

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

Пристінська М. С.) 

 Пріоритет 6: «Українська мова та читання» підручник для 2 класу 

закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)  (авт. Іщенко О. Л., 

Логачевська С. П.) 

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

середньої освіти (з аудіосупроводом)  (авт. Карпюк О. Д.)  

 Пріоритет 2: «Англійська мова» підручник для 2 класу закладів 

загальної середньої освіти (з аудіосупроводом)  (авт. Бєляєва Т. Ю.) 

 Пріоритет 3: «Англійська мова» підручник для 2 класу закладів 

загальної середньої освіти (з аудіосупроводом)  (авт. Будна Т. Б.) 

пріоритет 4: «Англійська мова» підручник для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти (з аудіосупроводом)  (авт. Герберт Пухта, Ґюнтер Ґернґрос, 

Пітер Льюіс-Джонс) 

 Пріоритет 5: «Англійська мова» підручник для 2 класу закладів 

загальної середньої освіти (з аудіосупроводом)  (авт. Губарєва С. С., 

Павліченко О. М., Залюбовська Л. В.) 

 Пріоритет 6: «Англійська мова» підручник для 2 класу закладів 

загальної середньої освіти (з аудіосупроводом)  (авт. Мітчелл Г. К. ) 

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

освіти (з аудіосупроводом)  (авт. Сотникова С. І., Гоголєва Г. В.)  

 Пріоритет 2: «Німецька мова» підручник для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти (з аудіосупроводом)  (авт. Горбач Л. В.)  

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

освіти  (авт. Гісь О. М., Філяк. І. В.)  

 Пріоритет 2: «Математика» підручник для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти  (авт. Козак М. В., Корчевська О. П.) 

 Пріоритет 3: «Математика» підручник для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти  (авт. Бевз В. Г., Васильєва Д. В.) 



 Пріоритет 4: «Математика» підручник для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти  (авт. Скворцова С. О., Онопрієнко О. В.) 

 Пріоритет 5: «Математика» підручник для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти  (авт. Лишенко Г. П.) 

 Пріоритет 6: «Математика» підручник для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти  (авт. Логачевська С. П., Логачевська Т. А., Комар О. А.)  

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

середньої освіти (у 2-х частинах)  (авт. Жаркова І.І., Мечник Л.А., Роговська 

Л. І., Пономарьова Л. О., Антонов О. Г.)  

 Пріоритет 2: «Я досліджую світ» підручник для 2 класу закладів 

загальної середньої освіти (у 2-х частинах)  (авт. Бібік Н. М., Бондарчук Г. П.. 

(Частина 1), Корнієнко М.М., Крамаровська С.М., Зарецька І.Т. (Частина 2)) 

 Пріоритет 3: «Я досліджую світ» підручник для 2 класу закладів 

загальної середньої освіти (у 2-х частинах)  (авт. Вашуленко М. С., 

Ломаковська Г. В., Єресько Т. П., Ривкінд Й. Я., Проценко Г. О.) 

 Пріоритет 4: «Я досліджую світ» підручник для 2 класу закладів 

загальної середньої освіти (у 2-х частинах)  (авт. Воронцова Т.В., 

Пономаренко В.С., Хомич О.Л., Гарбузюк І.В., Андрук Н.В.) 

 Пріоритет 5: «Я досліджую світ» підручник для 2 класу закладів 

загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Гільберг Т. Г.,Тарнавська С. 

С., Павич Н. Н.)\ 

      Пріоритет 6: «Я досліджую світ» підручник для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Гнатюк О. В., Антонова О.П., 

Бровченко А. В.)  

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

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

    Пріоритет 2: «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 2 класу 

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

Колотило О. М.) 



 Пріоритет 3: «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 2 класу 

закладів загальної середньої освіти  (авт. Лобова О. В.) 

          Пріоритет 4: «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 2 класу 

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

 Пріоритет 5: «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 2 класу 

закладів загальної середньої освіти  (авт. Кондратова Л. Г.) 

    Пріоритет 6: «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 2 класу 

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

     Корнієнко Т.С. 

     Суткова Л.Л. 

     Гордієнко Ю.В. 

     Похілько А.В. 

     Бородіна К.Ж. 

     Дудка А. О. 

     Осадча Г. І. 

     Маслова Л. І. 

     Третяк Н. Є. 

     Рішення прийнято одноголосно 

 

 2. СЛУХАЛИ: Корчеву Л.М., вчителя української мови та літератури, 

про  апробацію  та впровадження результатів дослідження Грубої Таміли 

Леонідівни з теми: «Теоретико-методичні засади формування мовної 

особистості учнів старшої школи на уроках української мови (профільний 

рівень)». 

 Учителям української мови та літератури, які працюють у профільних 

класах, було надано необхідне навчально-методичне забезпечення: 

експериментальна програма, методичні рекомендації, дидактичні матеріали, 

добірку професійно-орієнтованих текстів різних стилів і жанрів мовлення, 

матеріали для проведення рольових ігор, веб-квестів, проектів, контрольні 

зрізові завдання тощо. До початку експерименту було проведено настановчі 



бесіди з учителями-словесниками, анкетування вчителів і учнів, виконання 

зрізових завдань, що дозволило визначити вихідний рівень знань та вмінь 

учнів контрольних і експериментальних класів.  

Позитивом представлених матеріалів є їх відповідність 

євроінтеграційним тенденціям освітнього процесу в Україні, увага до 

створення освітнього простору учнів, яскраво виражений мотиваційно-

ціннісний компонент експериментальної методики, що сприяло залученню 

учнів до моделювання й розв´язання ситуацій з різних сфер життя, їхній 

професіоналізації та соціалізації. 

Учні 11-А класу нашої школи на уроках української мови та в 

самостійній роботі успішно опановували лінгвістичну термінологію, 

укладали тематичні термінологічні словники, створювали власні 

висловлювання різних комунікативно значущих жанрів і стилів мовлення 

(академічні й літературні есе, пейзажні замальовки, власні афоризми за 

зразком, лінгвістичні казки, матеріали для розміщення в соціальних мережах 

тощо), проводили різні типи мовного аналізу запропонованих текстів, 

досліджували діяльність видатних українських мовознавців. 

Проведені прикінцеві зрізові завдання в експериментальному класі 

виявили позитивну динаміку в рівнях сформованості мовної особистості в 

учнів експериментальних класів, що доводить ефективність методики, 

розробленої Т.Л.Грубою, і доцільність її упровадження в освітній процес 

викладання української мови в профільних класах.  

УХВАЛИЛИ: Визнати методику формування мовної особистості учнів 

старшої школи на уроках української мови (профільний рівень) Грубої Таміли 

Леонідівни ефективною та гідною впровадження в освітню практику 

навчання української мови в профільних класах. 

       Рішення прийнято одноголосно 

 

 

Голова зборів        Р.В. Гончаренко 



Секретар                 Н.В. Чердаклієва 

 


