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Бойко В. М. Географія : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. 
навч. закл. / В. М. Бойко, С. В. Міхелі. – Харків : 
СИЦИЯ, 2016. – 288с.  
Див. в електрон. каталозі. 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/

339669/default 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Голіцинський Ю. Б. Граматика : зб. вправ / Ю. Б. 
Голіцинський. -- 7-ме вид., випр. та доповн. – Київ : Арій, 
2015. – 542 с. – (Англійська мова для школярів). 
У збірнику подано вправи з усіх розділів англійскої 
граматики. Вправи містять нескладну лексику, матеріал для 
запам’ятування основних граматичних форм і вироблення 
навичок їхнього застосування. Збірник доповнено 
теоретичним матеріалом і словниками. 
Призначений для учнів 5-9 класів базових шкіл і шкіл з 
поглибленим вивченням англійскої мов, для абітурієнтів, а 
також для студентів молодших курсів вищих навчальних 
закладів. 

Див. в електрон. каталозі. 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/312076/default 
 
 
 
 

 
Грущинская И. В. Природоведение : учеб. для 4 кл. 
общеобразоват. учебн. завед. с обучением на рус. яз. / И. 
В. Грущинская. – Киев : Освита, 2015. – 192 с. : ил. 
Див. в електрон. каталозі. 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/

330949/default 
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Мерзляк А. Г. Алгебра : учеб. для 7 кл. общеобразоват. 
учеб. заведений / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. 
Якир.—Харьков : Гимназия, 2016. – 256 с. : ил. 
Див. в електрон. каталозі. 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index
/331001/default 
 
 
 
 
 

 
 
Пестушко В. Ю. Географія : підруч. для 7-го кл. 
загальноосвіт. навч. закл. / В. Ю.Пестушко, Г. Ш. 
Уварова. – Київ : Генеза, 2016. – 271 с. 
Підручник складено за новою програмою з географії для 7-х 
класів загальноосвітніх навчальних закладів. У доступній і 
надзвичайно цікавій формі посібник розкриває природні 
умови й ресурси материків та океанів як об’єктів 
регіональної географії, яскраво ілюстрований, містить багато 
картосхем, діаграм, графіків, а також словник основних 
географічних термінів і понять і словник географічних назв. 
Див. в електрон. каталозі. 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/333271/default 
 
 

Тарасенкова Н. А. Алгебра : підруч. для 7 кл. 
загальноосвіт. навч. закл. /      Н. А. Тарасенкова [та ін.]. 
– Київ : Освіта, 2015. – 303 с.  
Див. в електрон. каталозі. 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index
/330953/default 
 
 
 
 
 
 
Хімія. Уроки. ІІ семестр. 7 кл. / упоряд. І. Філоненко. – 
Київ : Перше вересня, 2015. – 143 с. – (Бібліотека 
«Шкільного світу»). 
Посібник, розроблений відповідно до нової навчальної 
програми з хімії (2015 р.), містить розробки уроків на ІІ 
семестр. Конспекти уроків містять різноманітні завдання 
для практичної роботи, відповідають вимогам державного 
стандарту, створені з урахуванням вікових і психологічних 
особливостей семикласників. 
Посібник може бути використаний у роботі вчителів хімії 
загальноосвітніх навчальних закладів та у процесі 

підготовки майбутніх учителів хімії. 
Див. в електрон. каталозі. 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/331035/default 
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Щупак І. Я. Всесвітня історія : підруч. для 7 кл. 
загальноосвіт. навч. закл. /   І. Я. Щупак. – Київ : Освіта, 
2016. – 255 с. 
Підручник вирізняється особливою системою побудови і 
структурування навчального матеріалу. Фрагменти 
історичних документів, довідкова й додаткова інформація, 
карти, запитання і завдання тощо спрямовані на формування 
в учнів зацікавленості історією та підвищення ефективності 
навчання. 
Див. в електрон. каталозі. 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/3

37819/default 
 
 

Ярошенко О. Г. Хімія : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. 
навч. закл. (рівень стандарту) / О.Г.Ярошенко. – Київ : 
Грамота, 2015. – 231 с. : іл. 
Підручник відповідає програмі для загальноосвітніх 
навчальних закладів (рівень стандарту). Належна увага 
приділена розкриттю прикладних аспектів використання 
хімічних знань у суспільному господарстві України й побуті 
людей, впливу хімічних чинників на здоров’я людини. 
Опанувати нові знання учням допоможе виконання різних 
видів завдань і хімічного експерименту. 
Див. в електрон. каталозі. 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/326333/default 
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