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Андронова Л. Г. Интегрированный курс « Литература 
(русская и мировая)». 10 класс : хрестоматия / авт. – сост. 
Л. Г. Андронова, Л. А. Карлина. – Харьков : БЭТ, 2015. – 
783 с. 
Хрестоматію створено відповідно до чинної навчальної 
програми з інтегрованого курсу «Література (російська та 
світова)» (рівень стандарту, академічний рівень) що 
затверджена Міністерством освіти і науки України. Видання 
містить програмові твори. Після кожного твору подається 
тлумачення незрозумілих слів та пропонуються запитання й 
завдання, робота над якими допоможе кращому засвоєнню 

змісту та розвитку аналітичних навичок. 
Хрестоматія розрахована на учнів 10 класів та учителів загальноосвітніх 
навчальних закладів. 
Див. в електрон. каталозі. 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/317102/default 
 
 

Глазова О. П. Українська мова : підруч. для 7 кл. 
загальноосвіт. навч. закл. / О. П. Глазова. – Київ : Освіта, 
2015. – 271 с. : іл. 
Див. в електрон. каталозі. 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/3
30946/default 
 
 
 
 
 
 
 
Земерова Т. Ю. Історія України / Тетяна Земерова, Ірина 
Скирда. – 3-є вид., переробл. і доповн. - Харків : 
Видавничий дім Весна, 2016. – 752 с. 
Пропонований практичний довідник покликаний освітити та 
розширити знання, отримані в ході вивчення шкільного курсу 
з історії України, а також допомогти долучитися до активної 
самостійної роботи. Розміщені в кінці кожної теми тестові 
завдання допоможуть підготуватися до тематичних і 
підсумкових атестацій та зовнішнього оцінювання. 
Видання розраховане на старшокласників, абітурієнтів, а 
також студентів першого курсу та викладачів вищих 

навчальних закладів. 
Див. в електрон. каталозі. 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/334319/default 
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Коваленко Л. Т. Українська література. 7 кл. : підруч. для 
загальноосвіт. навч. закл. / Л. Т. Коваленко. – Київ : 
Освіта, 2015. – 271 с. : іл. 
Див. в електрон. каталозі. 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/3
30941/default 
 
 
 
 
 

 
Корсаков В. А., Сакович О. К. Русский язык : учеб. для 7 
кл. общеобразоват. учеб. завед. с укр. яз. обучения ( 
третий год обучения) / В. А. Корсаков,  О. К. Сакович. – 
Київ : Освіта, 2015. – 271 с. 
Див. в електрон. каталозі. 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/3
31002/default 
 
 
 
 
 
 
Кравчук В. Р. Задачі математичних олімпіад / В. Р. 
Кравчук. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. – 
111 с. 
У посібнику розглянуто методи розв’язування нестандартних 
задач евристичного характеру, які пропонують на 
математичних конкурсах, турнірах, олімпіадах. 
Для учнів 6 – 11 класів, учителів, студентів математичних 
спеціальностей педагогічних університетів. 
Див. в електрон. каталозі. 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/3

17072/default 
 

 
Остапченко Л. І. Біологія : підруч. для 6-го кл. 
загальноосвіт. навч. закл. / Л. І. Остапченко та ін. – 2-ге 
вид. – Київ : Генеза, 2016. – 223 с. : іл. 
Див. в електрон. каталозі. 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/3
33265/default 
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Пометун О. І. Всесвітня історія : підруч. для 7 кл. 
загальноосвіт. навч. закл. / О. І. Пометун, Ю. Б. Малієнко. 
– Київ : Освіта, 2015. – 223 с. : іл. 
Підручник, підготовлений відповідно до Державного 
стандарту базової і повної середньої освіти та чинної 
навчальної програми з історії для загальноосвітніх 
навчальних закладів, допоможе учням скласти власні 
уявлення про історію Середніх віків, навчить працювати 
творчо, визначати своє ставлення до історичних подій. 
Методичний апарат підручника побудовано з урахуванням 
вимог особистісно орієнтованого підходу до навчання, що 

дає можливість учителю диференціювати роботу з учнями, передбачає їхню 
самостійну дослідницьку діяльність. 
Див. в електрон. каталозі. 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/319500/default 
 
 
 

Проценко Т. В. Интегрированный курс «Литература 
(русская и мировая)». 8 класс : хрестоматия / авт.-сост. Т. 
В. Проценко. – Харьков : БЭТ, 2015. -494 с. 
Хрестоматію створено відповідно до чинної навчальної 
програми з інтегрованого курсу «Література (російська та 
світова)», що затверджена Міністерством освіти і науки 
України. Видання містить програмові твори. 
Хрестоматія розрахована на учнів 8 класів та учителів 
загальноосвітніх навчальних закладів. 
Див. в електрон. каталозі. 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/3

17063/default 
 
 
 

Рівкінд Ф. М. Математика : підруч. для 3 кл. 
загальноосвіт. навч. закл. /  Ф. М. Рівкінд, Л. В. 
Оляницька. – Київ : Освіта, 2015. – 191 с. 
Підручник є концептуальним продовженням системи 
підручників нового покоління, що стала переможцем у 
Всеукраїнському конкурсі рукописів підручників для 
початкової школи. Система вправ спрямована на вироблення 
основних умінь та навичок, передбачених програмою, на 
розвиток мислення, формування умінь аналізувати, 
самостійно робити висновки. 
Для учнів 3 класів загальноосвітніх навчальних закладів. 

Див. в електрон. каталозі. 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/322559/default 
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Українська мова. Тестові завдання. Фонетика. 
Лексикологія. Фразеологія. Будова слова. Морфологія. 
Синтаксис. Зв’язне мовлення. 5-11 класи : посіб. / авт.-
уклад. Н. В. Гуйванюк, В. Є. Бузинська, О. В. Кардащук 
[та ін.] ; за ред.. Н. В. Гуйванюк. – Київ : Академія, 2015. – 
501 с. 
Матеріал відповідає чинним Програмам з української мови і 
рекомендаціям Міністерства освіти і науки України. Він 
охоплює теоретичні і практичні аспекти основних розділів 
курсу сучасної української мови і передбачає різні за 
функціональним призначенням тестові завдання, які можуть 

бути використані на уроках, під час самостійної роботи учнів, при підготовці до 
ЗНО. 
Адресований учням загальноосвітніх навчальних закладів. Прислужиться 
вчителям-філологам і всім зацікавленим у розвитку власної мовної 
компетентності. 
Див. в електрон. каталозі. 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/344293/default 
 
 

 
Український правопис : ілюстрований довідник школяра 
/ уклад. О. Давидової. – Тернопіль : Підручники і 
посібники, 2016. – 127 с. : іл. 
У довіднику подано правила української орфографії, що 
вивчаються в початковій школі, та приклади, що їх 
ілюструють. Довідник відповідає чинній програмі з 
української мови для 1-4 класів загальноосвітніх закладів. 
Для учнів початкових класів та їхніх батьків. Посібник стане 
в пригоді також учням 5-х класів, які хочуть пригадати 
вивчене в початковій школі. 
Див. в електрон. каталозі. 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/344395/default 
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