






































МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖ АВН А НАУКОВА УСТАНОВА  
«ІН СТИ ТУТ М ОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМ ІСТУ ОСВІТИ»

вул. Митрополита Василя Липківського, 36, и. Київ, 03035, тел./факс: (044) 248-25-13

Директорові видавництва 
«Навчальна книга — Богдан» 
Богдану БУДНОМУ

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» повідомляє, що комісія з
педагогіки та методики початкового навчання Науково-методичної ради з
питань освіти Міністерства освіти і науки України розглянула матеріали
науково-методичної експертизи рукопису навчально-методичного посібника
«Математика. Робочий зошит. 2 клас» до підручника Листопад Н П
«Математика 2 клас» (автори Будна Н. О., Шост Н. Б.) і надала позитивну
оцінку з висновком «Схвалено для використання у загальноосвітніх 
навчальних закладах.

При виданні навчальної літератури на звороті титульної сторінки 
зазначається дата і номер листа Інституту модернізації змісту освіти.

Контрольні примірники просимо надіслати на адресу: ДНУ «Інститут 
модернізації змісту освіти», відділ наукового та навчально-методичного 
забезпечення змісту дошкільної та початкової освіти в Новій українській 
школі, вул. Митрополита Василя Липківського, 36, к. 301, м. Київ, 03035.

В. о. директора с /У у /.'- '' * Костянтин ТРУШКОВСЬКИЙ

Світлана ТАРНАВСЬКА
248 - 17-50



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖ АВН А НАУКОВА УСТАНОВА  
«ІН СТИ ТУТ М ОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМ ІСТУ ОСВІТИ»

вул. Митрополита Василя Липківського, 36, м. Київ, 03035, тел./факс: (044) 248-25-13

Директорові видавництва 
«Навчальна книга — Богдан» 
Богдану БУДНОМУ

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» повідомляє, що комісія з
педагогіки та методики початкового навчання Науково-методичної ради з
питань освіти Міністерства освіти і науки України розглянула матеріали
науково-методично, експертизи рукопису навчально-методичного посібника
«Математика. Робочий зошит. 2 клас» до підручника Скворцової С О
Онопріенко О.В. «Математика 2 клас» (автор Будна Н. О.) і надала позитивну
оцінку з висновком «Схвалено для використання у загальноосвітніх 
навчальних закладах.

При виданні навчальної літератури на звороті титульної сторінки 
зазначається дата і номер листа Інституту модернізації змісту освіти.

Контрольні примірники просимо надіслати на адресу: ДНУ « і н с т и т у т  
модернізації змісту освіти», відділ наукового та навчально-методичного 
забезпечення змісту дошкільної та початкової освіти в Новій українській 
школі, вул. Митрополита Василя Липківського, 36, к. 301, м. Київ, 03035.

В. о. директора Костянтин ТРУШКОВСЬКИЙ

Світлана ТАРНАВСЬКА
248 - 17-50



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА 
«ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ»

вул. Митрополита Василя Липківського, 36, м. Київ, 03035, тел./факс: (044) 248-25-14

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» повідомляє, що комісія 
з педагогіки та методики початкового навчання Науково-методичної ради 
з питань освіти Міністерства освіти і науки України розглянула матеріали 
науково-методичної експертизи рукопису навчального посібника 
«Альбом з дизайну і технологій. 2 клас» (авт. Паляницька Н. В.) і надала 
позитивну оцінку з висновком «Схвалено для використання у загальноосвітніх 
навчальних закладах» (протокол № 2 від 5 березня 2020 року).

При виданні навчальної літератури на звороті титульної сторінки 
зазначається дата і номер листа Інституту модернізації змісту освіти.

Контрольні примірники просимо надіслати на адресу: Інститут модернізації 
змісту освіти відділ наукового та навчально-методичного забезпечення змісту 
дошкільної та початкової освіти в Новій українській школі, вул. Митрополита 
Василя Липківського, 36, к. 301, м. Київ, 03035.

№
На № від

Директору 
ТОВ «Видавництво 
«Навчальна книга - Богдан» 
Будному Б. Є.

В. о. директора Костянтин ТРУШКОВСЬКИЙ

Галина ДРЕВАЛЬ 248-17-50
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ДЕРЖ АВН А НАУКОВА УСТАНОВА
« і н с т и т у т  м о д е р н і з а ц і ї  з м і с т у  о с в і т и »

вул. Митрополита Василя Л итовського, 36, м. Київ, 03035, тел./факс: (044) 248-25-14

Директору 
ТОВ «Видавництво 
«Навчальна книга - Богдан» 
Будному Б. Є.

Інститут модернізації змісту освіти повідомляє, що комісія з педагогіки 
та методики початкового навчання Науково-методичної ради з питань освіти 
Міністерства освіти і науки У країни розглянула матеріали науково-методичної 
експертизи рукопису навчального посібника «Інформатика. Робочий зошит. 
2 клас» (авт. Лисобей Л. В., Чучук О. І.) і надала позитивну оцінку з 
висновком «Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних 
закладах» (протокол № 9 від 20 серпня 2019 р.).

При виданні навчальної літератури на звороті титульної сторінки 
зазначається дата і номер листа Інституту модернізації змісту освіти.

Контрольні примірники просимо надіслати на адресу: Інститут 
модернізації змісту освіти, відділ наукового та навчально-методичного 
забезпечення змісту дошкільної та початкової освіти в Новій українській 
школі, вул. Митрополита Василя Липківського, 36, к. 301, м. Київ, 03035.

В. о. директора Ю. І. Завалевський

Древаль Г. Ф.
248-17-50

















МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

М 03 20 /# р. №

Про надання грифа «Рекомендовано 
Міністерством освіти і науки України» 
підручникам для 2 класу закладів 
загальної середньої освіти

Відповідно до пункту 1.8 Порядку надання навчальній літературі, засобам 
навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і 
науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 
17 червня 2008 року № 537 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
10 липня 2008 року за № 628/15319, та згідно з рішенням колегії Міністерства 
освіти і науки України від 26 березня 2019 року (протокол № 2/3-19) «Про 
підсумки конкурсного відбору проектів підручників для 2 класу закладів 
загальної середньої освіти»

НАКАЗУЮ:

1. Надати гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» 
підручникам для 2 класу закладів загальної середньої освіти згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 
Карандія В. А.

Т.в.о. Міністра



Додаток
до наказу Міністерства освіти 
і науки України 
від 28.03.2019 №407

Перелік підручників 
для 2 класу закладів загальної середньої освіти, 

яким надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»

1. «Українська мова та читання» підручник для 2 класу закладів 
загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (Частина 1 авт. Вашуленко М. С., 
Дубовик С. Г.) (Частина 2 авт. Вашуленко О. В.).

2. «Українська мова та читання» підручник для 2 класу закладів 
загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (Частина 1 авт. Захарійчук М. Д.) 
(Частина 2 авт. Богданець-Білоскаленко Н. І.).

3. «Українська мова та читання» підручник для 2 класу закладів 
загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Большакова І. О., 
Пристінська М. С.).

4. «Українська мова та читання» підручник для 2 класу закладів 
загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (Частина Іавт. Пономарьова К. І.) 
(Частина 2 авт. Савченко О. Я. ).

5. «Українська мова та читання» підручник для 2 класу закладів 
загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (Частина 1 авт. Варзацька Л. О., 
Трохименко Т. О.) (Частина 2 авт. Чипурко В. П.).

6. «Українська мова та читання» підручник для 2 класу закладів 
загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Сапун Г. М., Придаток О. Д.).

7. «Українська мова та читання» підручник для 2 класу закладів 
загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Іваниця Г. А.).

8. «Українська мова та читання» підручник для 2 класу закладів 
загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Тимченко Л. І., Цепова І. В.).

9. «Українська мова та читання» підручник для 2 класу закладів 
загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Іщенко О. Л., 
Логачевська С. П.).

10. «Українська мова та читання» підручник для 2 класу закладів 
загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Наумчук В. І., Наумчук М. М., 
Коник Н. Я.).



11. «Українська мова та читання» підручник для 2 класу закладів 
загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Кравцова Н. М., 
Романова В. М., Савчук А. С.).

12. «Українська мова та читання» підручник для 2 класу закладів 
загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Остапенко Г. С.).

13. «Українська мова та читання» підручник для 2 класу закладів 
загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Йолкіна Л. В., 
Волкотруб Г. И.).

14. 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.).

15. «Українська мова та читання» підручник для 2 класу закладів 
загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Чумарна М. І.).

16. «Українська мова та читання» підручник для 2 класу з навчанням 
молдовською мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах, з 
аудіосупроводом) (авт. Свінтковська С. А., Верготі Л. Т., Ткаченко С. І., 
Реу О. І.).

17. «Українська мова та читання» підручник для 2 класу з навчанням 
російською мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах, з 
аудіосупроводом) (авт. Хорошковська О. Н., Кохно Т. Н.).

18. «Українська мова та читання» підручник для 2 класу з навчанням 
’російською мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах, з 
аудіосупроводом) (авт. Коваленко О. М.).

19. «Українська мова» підручник для 2 класу з навчанням румунською 
мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах, з аудіосупроводом) 
(авт. Петрук О. М.).

20. «Українська мова» підручник для 2 класу з навчанням румунською 
мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах, з аудіосупроводом) 
(авт. Криган С. Г.).

21. «Українська мова» підручник для 2 класу з навчанням угорською 
мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах, з аудіосупроводом) 
(авт. Криган С. Г., Сергійчук Ю. П.).

22. «Українська мова» підручник для 2 класу з навчанням угорською 
мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах, з аудіосупроводом) 
(авт. Петрук О. М.).

23. «Кримськотатарська мова та читання» підручник для 2 класу з 
навчанням кримськотатарською мовою закладів загальної середньої освіти 
(у 2-х частинах) (авт. Саттарова М. С., Саттарова С. С.).



24. «Молдовська мова та читання» підручник для 2 класу з навчанням 
молдовською мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) 
(авт. Фєтєску Л. І., Мартинчук С. П., Моску Т. Д.).

25. «Польська мова та читання» підручник для 2 класу з навчанням 
польською мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) 
(авт. Лебедь Р. К., Слободяна І. А.).

26. «Російська мова та читання» підручник для 2 класу з навчанням 
російською мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) 
(авт. Гавриш Н. В., Ємельяненко О. В.).

27. «Російська мова та читання» підручник для 2 класу з навчанням 
російською мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) 
(авт. Лапшина І. М., Зорька Н. М.).

28. «Румунська мова та читання» підручник для 2 класу з навчанням 
румунською мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) 
(е в т . Криган С. Г.).

29. «Румунська мова та читання» підручник для 2 класу з навчанням 
румунською мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) 
(авт. Пілігач О. Г., Магас Г. І., Скріпа О. К.).

30. «Угорська мова та читання» підручник для 2 класу з навчанням 
угорською мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) 
(авт. Лотор-Пердук О. К., Лотор Я. Б., Сергійчук Ю. П.).

31. «Болгарська мова» підручник для 2 класу закладів загальної середньої 
освіти (авт. Терзі В. М.).

32. «Гагаузька мова» підручник для 2 класу закладів загальної середньої 
освіти (авт. Кулаксиз О. С., Арнаут Ф. І., Бучацька Т. Г., Дімова В. М.).

33. «Іврит» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти 
(авт. Бакуліна Н. В.).

34. «Іврит» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти 
(авт. Бабин І. Ю.).

35. «Новогрецька мова» підручник для 2 класу закладів загальної 
середньої освіти (авт. Кіор Т. М., Никишова В. В., Пирог О. О.).

36. «Польська мова» підручник для 2 класу закладів загальної середньої 
освіти (авт. Бабина Т. Ф.).

37. «Російська мова» підручник для 2 класу закладів загальної середньої 
освіти (авт. Самонова О. І., Горобець Ю. О.).

38. «Російська мова» підручник для 2 класу закладів загальної середньої 
освіти (авт. Лапшина І. М., Зорька Н. М.).



39. «Англійська мова» підручник для 2 класу закладів загальної середньої 
освіти (з аудіосупроводом) (авт. Герберт Пухта, Ґюнтер Ґернґрос, Пітер 
Льюіс- Джонс).

40. «Англійська мова» підручник для 2 класу закладів загальної середньої 
освіти (з аудіосупроводом) (авт. Мітчелл Г. К.).

41. «Англійська мова» підручник для 2 класу закладів загальної середньої 
освіти (з аудіосупроводом) (авт. Карпюк О. Д.).

42. «Англійська мова» підручник для 2 класу закладів загальної середньої 
освіти (з аудіосупроводом) (авт. Губарєва С. С., Павліченко О. М., 
Залюбовська Л. В.).

43. «Англійська мова» підручник для 2 класу закладів загальної середньої 
освіти (з аудіосупроводом) (авт. Будна Т. Б.).

44. «Англійська мова» підручник для 2 класу закладів загальної середньої 
освіти (з аудіосупроводом) (авт. Бєляєва Т. Ю.).

45. «Німецька мова» підручник для 2 класу закладів загальної середньої 
освіти (з аудіосупроводом) (авт. Сотникова С. І., Гоголєва Г. В.).

46. «Німецька мова» підручник для 2 класу закладів загальної середньої 
освіти (з аудіосупроводом) (авт. Горбач Л. В.).

47. «Французька мова» підручник для 2 класу закладів загальної 
середньої освіти (з аудіосупроводом) (авт. Ураєва І. Г.).

48. «Французька мова» підручник для 2 класу закладів загальної 
середньої освіти (з аудіосупроводом) (авт. Чумак Н. П., Кривошеєва Т. В.).

49. «Іспанська мова» підручник для 2 класу закладів загальної середньої 
освіти (з аудіосупроводом) (авт. Редько В. Г.).

50. «Математика» підручник для 2 класу закладів загальної середньої 
освіти (авт. Заїка А. М.).

51. «Математика» підручник для 2 класу закладів загальної середньої 
освіти (авт. Гісь О. М., Філяк. І. В.).

52. «Математика» підручник для 2 класу закладів загальної середньої 
освіти (авт. Скворцова С. О., Онопрієнко О. В.).

53. «Математика» підручник для 2 класу закладів загальної середньої 
освіти (авт. Листопад Н. П.).

54. «Математика» підручник для 2 класу закладів загальної середньої 
освіти (авт. Козак М. В., Корчевська О. П.).

55. «Математика» підручник для 2 класу закладів загальної середньої 
освіти (авт. Лишенко Г. П.).

56. «Математика» підручник для 2 класу закладів загальної середньої 
освіти (авт. Будна Н. О., Беденко М. В.).



57. «Математика» підручник для 2 класу закладів загальної середньої 
освіти (авт. Бевз В. Г., Васильєва Д. В.).

58. «Математика» підручник для 2 класу закладів загальної середньої 
освіти (авт. Оляницька Л. В.).

59. «Математика» підручник для 2 класу закладів загальної середньої 
освіти (авт. Логачевська С. П., Логачевська Т. А., Комар О. А.).

60. «Я досліджую світ» підручник для 2 класу закладів загальної 
середньої освіти (у 2-х частинах) (Частина 1 авт. Бібік Н. М., Бондарчук Г. П.) 
(Частина 2 авт., Корнієнко М. М., Крамаровська С. М., Зарецька І. Т.).

61. «Я досліджую світ» підручник для 2 класу закладів загальної 
середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Гільберг Т. Г., Тарнавська С. С., 
Павич Н. М.).

62. «Я досліджую світ» підручник для 2 класу закладів загальної 
середньої освіти (у 2-х частинах) (Частина 1 авт. Грущинська І. В., Хитра 3. М.) 
(Частина 2 авт. Морзе Н. В., Барна О. В.).

63. «Я досліджую світ» підручник для 2 класу закладів загальної 
середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Волощенко О. В., Козак О. П., 
Остапенко Г. С.).

64. «Я досліджую світ» підручник для 2 класу закладів загальної 
середньої освіти (у 2-х частинах) (Частина 1 авт. Андрусенко І. В.) (Частина 2 
авт. Вдовенко В. В., Котелянець Н. В., Агєєва О. В.).

65. «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.).

66. «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.).

67. «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.).

68. «Я досліджую світ» підручник для 2 класу закладів загальної 
середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Будна Н. О., Гладюк Т. В., 
Забродська С. Г., Шост Н. Б., Лисобей Л. В.).

69. «Я досліджую світ» підручник для 2 класу закладів загальної 
середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Большакова І. О., Пристінська М. С.).

70. «Я досліджую світ» підручник для 2 класу закладів загальної 
середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Іщенко О. Л., Ващенко О. М., 
Романенко Л. В., Романенко К. А., Кліщ О. М.).



71. «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.).

72. «Я досліджую світ» підручник для 2 класу закладів загальної 
середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Коршунова О. В., Гущина Н. І.).

73. «Я досліджую світ» підручник для 2 класу закладів загальної 
середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Тагліна О. В., Іванова Г. Ж.).

74. «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 2 класу закладів 
загальної середньої освіти (авт. Масол Л. М., Гайдамака О. В., Колотило О. М.).

75. «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 2 класу закладів 
загальної середньої освіти (авт. Калініченко О. В., Аристова Л. С.).

76. «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 2 класу закладів 
загальної середньої освіти (авт. Рубля Т. Є., Мед І. Л., Щеглова Т. Л.).

77. «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 2 класу закладів 
загальної середньої освіти (авт. Кізілова Г. О., Шулько О. А.).

78. «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 2 класу закладів 
загальної середньої освіти (авт. Кондратова Л. Г.).

79. «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 2 класу закладів 
загальної середньої освіти (авт. Лобова О. В.).

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

загальної середньої освіти (авт. Лемешева Н. А.).
81. «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 2 класу закладів 

загальної середньої освіти (авт. Островський В. М., Федун Г. П.).

і енеральнии директор 
директорату дошкільної 
та шкільної освіти

З оригіналом 
згідно
















