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!1орялок депнпй:

1. |{ро виб|р електронних верс1й орийнал_макет!в п!друтниЁв д:тя 2

к.]1асу' поданих на концрсний в|дб|р проект1в п|друлник|в для 2 к]1асу

заклад|в зага.г:ьно| середньо? осв!.ти.

1. €.}$г[А"}!}1:
8сичнток 1. в., заступ]{ика директора з навч€ш1ьно-виховно? роботи., яка
пов1домила, що конкурсний в|дб|р проетст|в п|дру*ник{в зд1йснтосгься з

мето1о забезпеченн'{ здобуваз|в початково? осв|ти н0вим покол1нням
п|друтник|в для заклад1в загалльно] середньо{ осв1ти зг|дно з перел!ком, який
затверд)кено наказом 1!11н!стерства осв|ти | науки }ща{ни в1д 01 листопада "

2018 року ]т|э1190 .|[ро проведен}1я конкурсног0 в|дбору проект|в
п!друиник1в для 2 класу заклад|в загально? середньо? осв!тю>.

||едагог|чй прац!вники 1]]коли з 25 .гшотого по 05 березня 2019 року
ознайомилися з фрагментами електронних верс|й ориг1нал_макет|в
п1друлниЁв, як1 розм!щен| в Б,лекщонн1й б!6л|отец1 ]ц{у <<{нститр

модерн1зац1| зм|сц осв1ти>> у в1льно}{у доступ| з 25 лютого 2о19 року 3а

посилан}1ям 1|6. !гп:о.9оу.ша в розл1л! <<(онкурс п!друлник|в>>.



!е зд|йстттоеться для того' щоб на 2019-2о20 навчальний р1к до ко)кного
з3со над1йшдли друкован! прим|рники саме тих п1друтник|в для к]1асу, як1

будрь обран| цим зак.т1адом осв|ти.

ухв 
^]{14]|14:1. 3атвщлити результати вибору електрон}{их вфс|й ориг|нал-макет!в

п|друлник|в длля 2 класу, подан!а>( на конкурснутй в|дб|р проект|в п|друлник|в

для? класу заклад1в загатльно! середньо? осв1ти з презмет1в:

1. <9ща?нська мова та читанн;}) п1друлник д]|я 2 класу заклад|в

загатльно| середньо? осв1ти (у 2-хнастинах)
п! Автор(и) йова

п!друтника
1{|л:ьйсть шш А.пьтернатива [олова 1!1Ф

вчктел|в
початкових

клас|в
!{атштлчеваЁ.Ф.

у1ш{1в в!{ител1в

1 Барзацькал.о.,
?рохименко }. Ф.
(9астина 1),

9игурко в. п.
(т{.аслтлна2)

) Ба:шуленко м. с.,
.(убовик €. [. (({астиша

1), 3а:гуленко Ф. Б.
Ё[астина 2)

1
-) 3асар|йтрс м. д.

(!{астина 1 ), Богданець_
Бйоскапетшсо [{.1.
$[астина 2)

4 €а,ул. г. м.,
|!ридаток Ф. А.

5 1ваниця [. А.
6 Больтшшсова 1. Ф.,

|[оист|нська 1у{. €.
7 Р1олк|на л. в.,

8олкотоуб [. €.
8 Ёауменко в. о.,

йовтун Ф.1.,
1аонавська €. €.

9 1имненко )1. 1.,

|[епова 1. 8.
10 1щенко о. л.,

.]1огачевська (. ||.
!1 (равцова н. м.,

Романовав. м.,
€авчук А. с.

}кра?нська 7 | 1,8' з, |4,12

Ф-

\2 |{ономщьова (. 1.

({астива 1),
€аченко Ф. -|[.

({астина 2)
1з 0стапенко [. €.
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\4 ЁаргтукЁ.1.,
Ёаумтук м.м.,
1{онтпс н' я.

15 {{умарнай.|

2. к&гл|йська мова> п!друтник для 2 клаоу закттад1в загально?

середньо| осв!ти (з ауд|осупроводом)

3. <}у{атематика)) п!друтник д:тя2 к]1асу зак]1ад[в за{?пьнот сердньо!
осв|ти

4. <6. досл|дхуло св1г> ш|друтник д]'я 2 к;таоу закпад|в за:а.г:ьно{

середньо? осв|ти (у 2-х настлпнах)

.}ц[э Автор(и) йова
п1друшлика

1{йьк{сть д:и Апьтернатива [олова й9
в.плтел|в

початков1о(
клас|в

(а:::*тчеваЁ.Ф

уш*!в вчитсл1в

1 |убарева с. с.,
||авйченко Ф. й.,
3а-тпобовоька.1{. Б. /о

2 1{аогпок 0- ]1. 9коа:тлська 7 1 6.4. 1.5.3 '{цду -
-' [ерберт ||ухта'

[тонтер [щпщос,
|{1тев -}Бто|с_]1хсонс

4 ]у11тче.тшл [. 1{.

5 Будла ?. Б.
6 Бсляева т. }о.

]$р Авто(и) }у{ова

ш1друштика
|{|.тльк|сть д.тш &ьтернатива |олова й0

вшггел!в
початкових

клас1в
(ашичеваЁ.Ф

унн|в вчите.}11в

1 3а|ка А. м.
2 .|1итшенко [. |[.
3 Будна н. о.,

Беденко м. в.
4 Бевз Б. [.,

8асильева.[. Б.
5 [!сь Ф. м.' Фляк |. в.
6 €кворшова с. о.,

Фнопр!снко Ф. 3.
}ща1нська 7 1 10,9,2,7,1

ф-
7 .}1истопад н. п.
8 Флялтицька -11. 3.
9 .}1огачевська €. |!.'

.}1огачевська 1. А.,
}(омар Ф.А.

10 (озак м. в.,
(оочевська Ф. |!.



л9 Автор(и) йова
пфуттика

1{!.гьк!сть дтгя Ашьтершатлтва [олова [ч{Ф

в'шптелБ
початкових

кл:ас1в
(ал:шцтеваЁ.Ф

учп{1в вчител1в

1 Анщтусе:*:со 1.8.
({астгтна 1),

Бдоветтко в. в.,
1(отсллятгоць }{. Б.,
Агсева Ф- Б-
[9астина 2)

2 Ёщкова !. |.,
1т{е.штик л. А.,
Роговська )1. 1.,

|!ономарьова )1. Ф.,
Антонов 0. [.

}кра[нська 7 1 13,5,7,1,4

ф-

-, [натгок о.в.,
Антог*овао. п.,
Боовченко А. в.

4 Боронцова т. в.,
|{ономаренко Б. €.,
)(омич о. л.,
[афу:пок 1' Ё.,
Андрук }{. Б.

5 1{ортшунова Ф. 8.,
[улпина Ё. 1.

6 Батпуленко м. с.,
.[1омаковська г. в.,
€ресько т. п.,
Ривк1нд й. я.,
|{роце;лко [. Ф.

7 [йьбергт.г.,
1арнавоька с. с.,
|{авич н. м.

8 Бушта н. о.,
[ладок т. в.,
3абродська с. г.,
111ост н. Б.,
&собей.}1. Р.

9 ?аглйа о. в.,
1валлова г. ж-

10 |рущська {. 8.,
&тра 3. й.
(!{астина 1),
йорзе н. в.,
Барна Ф. Б.
[![астина 2)

11 Болощенко о. в.,
(озак о. п.,
Фстапешко [. €.

12 1щенко о. л.,
8шценко о. м."
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Романешко л. в.,
Романенко к.А.,
(л!щ о. м.

13 Б|б|к н. м.,
Бондартщ [. |1.

({астлш*а 1},
(орн1снко м. м.,
(рамщовоька €. й.,
3аршька 1. ?.
(т{астина 2)

\4 Большакова !. Ф.,
||рист|пськай. [.

5. <<}у{истецтво>> п|друтник 1нтещованого 1сурсу д1тя2 кпасу заклад;в

заг€шьнот середньот осв!ти

2. 3астугштику д!{рекгора з нвР 0сищпок 1. в. розм|стгги на сайт|
!школи:

2.|. Б1дпов!дно до !{14ста }!|н!стерства осв1ти 1 науки )/кра?ни в!д
о8.02.20|9 року }[р ||9 63 ,<|!ро забезпечен|{я виконанн'{ наказ|в
й|н!стерства осв1ти 1 науки }т9а!ни в!д 01 листопада2о|8 роч ]\ф1190 та
]ч[э1191> результати вибору проекг1в п!друлник!в за фрагментами
електронних верс!й ориЁнагл_макет!в з кохсно! назви п!друяпика в
електронногуу вигляд1 Ф6г- формат). :

2.2. фотокол педагойчно| ради ]ч,|!:5 вй 05.03.2019 ропчу з п1дписами
педагог|чного колективу, як| зд|йснили безпосередн1й виб1р проект!в
п!друлник|в в елекц)онному вигляд| (рся_ формат).

}& Автор{:с) йова
пфулнлтка

(1льЁсть д::я А-т:ьтернатпва [олова йФ
вщгтел1в

початковю(
кттас1в

(атшичеваЁ.Ф

у!1|11в в.пптелБ

1 Рубля ?. €,1{ед 1. )1.,

[|1еглова [..[.
2 йасол л. м.,

|айдаптака о. в.,
|{олотило о. м.

!кр#нська 7 1 5,1,4,3,7
ф-

з .}!обова Ф. Б.
4 !{1зйова[. Ф.,

11|улько о. А.
5 [{а.т:!н|ченко Ф. Б.'

Аоистова.}1. €.
6 .}1еме:шева н. А.
7 (ондоатова.}1. [.
8 Фстровський в.м.,

Федун |.|{.
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2.з. 1|Фодатлг р$у'1ьт!!1и вибору Ф[е[чронн]о( вщс|й орттг|нат:-макет!в
п1друттштк!в з кох(по? назви п1щэттн:шса в пш1ерово},гу та епещро}{}*о1'у
виглцд| (ехсе1-фрмат) до в|ддФ осв!ти Березшецватсько:

райдерпсад1л!н|сщш11|

а7|олова шедради

€ет9етщ

т. в. Фдои

|.1.1ватлова
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