
Умови доставки
Ми доставляємо замовлення по всій території України.

Ви можете обрати найзручніший спосіб замовлення і доставки. 

1. Самовивіз у Києві та Харкові.
Самовивіз здійснюється наступного дня після оформлення замовлення з 10.00 до 17.00 
за адресами: м. Київ, пров. Радищева, 4-а; м. Харків, вул. Черемушна, 51.

2. Кур’єрська доставка по Україні.
Кур’єрська доставка замовлень по Україні здійснюється перевізниками «Нова Пошта» 
та «Міст Експрес». 

Вартість доставки залежить від типу населеного пункту, способу доставки та ваги замовлення. 
Умови доставки та перелік відділень перевізників можна переглянути за посиланнями: 

«Нова Пошта»: http://novaposhta.ua/ru
«Міст Експрес»: https://meest-express.com.ua/ua/

* У разі замовлення продукції  на суму менше ніж 1500 грн доставка здійснюється за рахунок отримувача.
 Якщо сума замовлення перевищує 1500 грн, доставка здійснюється за рахунок відправника.

За телефонами:
Відділ реалізації: (099) 553-33-96, (098) 961-73-18, (067) 401-75-41, (044) 209-76-49
Відділ по роботі з методистами та вчителями: (050) 441-73-10

За електронною
поштою:

Відділ реалізації: osvita@osvita-center.com.ua
Відділ по роботі з методистами та вчителями: galina@osvita-center.com.ua

На сайті: osvita-center.com.ua

Як замовити нашу продукцію?

УВАГА! У каталозі подано рекомендовані ціни на продукцію ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ОСВІТА-ЦЕНТР+», актуальність яких Ви можете перевірити на офіційному сайті.

Видання, що створені за новою програмою.

Видання, що були або будуть надруковані у 2017 році.

Видання, що будуть надруковані у 2017 році.

Видання з електронною підтримкою.*

Видання з аудіододатком.

Умовні позначки:

* Для того щоб скористатися QR-кодом, необхідно встановити спеціальне програмне забезпечення на смартфоні/планшеті. Наприклад, для пристроїв з операційною системою Android потрібно запустити 
застосунок Google Play Market та завантажити програму Powerful QR Code Scaner A+ або будь-яку аналогічну. Завантажити програми для зчитування QR-кодів для інших операційних систем допоможуть 
відповідні застосунки: Windows Mobile – Windows Store, iOS – iTunes.
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Нова українська школа 
Розвиток навичок дослідницької діяльності учнів (5–6 класи)

Українська мова. Живопис на уроках розвитку мовлення (5–7 класи),
автори: Л. В. Давидюк, А. О. Мельник, О. Л. Фідкевич

Математика

Природознавство. Біологія. Географія

Я дослідник.
Робочий зошит учня, 5 кл.
Васильєва Д. В.
Навчальний посібник
Видавничий дім «Освіта»
Формат: 60х84/8

Я дослідник.
Робочий зошит учня, 6 кл.
Васильєва Д. В.
Навчальний посібник
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 80 с.
Формат: 60х84/8

Розробки уроків
та методичні 

рекомендації, 5 кл.
Васильєва Д. В.

Навчальний посібник
Видавничий дім «Освіта»

Формат: 70х100/16

Розробки уроків
та методичні 

рекомендації, 6 кл.
Васильєва Д. В.

Навчальний посібник
Видавничий дім «Освіта»

Обсяг: 48 с.
Формат: 70х100/16

Я до
Роб
Васи
Навч
Вида
Обся
Форм

Українська мова. Живопис на 
уроках розвитку мовлення, 5 кл.
Давидюк Л. В., Мельник А. О.,
Фідкевич О. Л.
Альбом для учня
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 48 с.
Формат: 70х90/16

Українська мова. Живопис на 
уроках розвитку мовлення, 6 кл.
Давидюк Л. В., Мельник А. О.,
Фідкевич О. Л.
Альбом для учня
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 48 с.
Формат: 70х90/16

Українська мова. Живопис на 
уроках розвитку мовлення, 7 кл.
Давидюк Л. В., Мельник А. О.,
Фідкевич О. Л.
Альбом для учня
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 48 с.
Формат: 70х90/16

 Комплекти містять навчально-методичні посібники для вчителя та робочий зошит для учня. Змісти комплектів відповідають оновленій навчальній 
програмі з математики 2017 року. Робочий зошит містить 10 уроків, завдання до яких подано у різних формах: тестові завдання, завдання на заповнення 
пропусків, на встановлення відповідності, на виправлення помилок та завдання, що потрібно розв’язати з повним поясненням. Навчально-методичний 
посібник містить теоретичні основи дослідницького методу навчання, методичні рекомендації щодо організації дослідницької діяльності учнів на уроках 
математики, детально розроблені конспекти уроків.

 Комплекти містять навчально-методичні посібники для вчителя та робочий зошит для учня. Змісти комплектів відповідають оновленим навчальним 
програмам. Робочі зошити містять у різних формах: тестові завдання, завдання на заповнення пропусків, на встановлення відповідності, на виправлення 
помилок та завдання, що потрібно розв’язати з повним поясненням. Навчально-методичні посібники містять теоретичні основи дослідницького методу 
навчання, методичні рекомендації щодо організації дослідницької діяльності учнів на уроках.

Я дослідник.
Робочий зошит 

учня, 5 кл.
Капіруліна С. Л.

Навчальний посібник
Видавничий дім «Освіта»

Формат: 60х84/8

Розробки уроків 
та методичні 
рекомендації, 5 кл.
Капіруліна С. Л.
Навчальний посібник
Видавничий дім «Освіта»
Формат: 70х100/16

Я дослідник.
Робочий зошит 

учня, 6 кл.
Навчальний посібник

Видавничий дім «Освіта»
Формат: 60х84/8

Розробки уроків та мето-
дичні рекомендації, 6 кл.
Навчальний посібник
Видавничий дім «Освіта»
Формат: 70х100/16

Я дослідник.
Робочий зошит 

учня, 6 кл.
Капіруліна С. Л.

Навчальний посібник
Видавничий дім «Освіта»

Формат: 60х84/8

Розробки уроків та мето-
дичні рекомендації, 6 кл.
Капіруліна С. Л.
Навчальний посібник
Видавничий дім «Освіта»
Формат: 70х100/16

35
грн

35
грн

35
грн  Навчальні посібники «Укра-

їнська мова. Живопис на уроках 
розвитку мовлення» укладено від-
повідно до оновлених програм з 
української мови для учнів загаль-
ноосвітніх навчальних закладів. 
До складу посібників входять зміс-
товні та лаконічні розповіді про 
життєв ий і творчий шлях художни-
ків (українських і зарубіжних), ре-
продукції картин митців, додатко-
ва фонова інформація та система 
запитань і завдань, на основі яких 
учитель матиме можливість орга-
нізувати з учнями арт-діалог.

ЗА НОВОЮ!ПРОГРАМОЮ
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Урок 7

Нова українська школа

Зошит-конспект 
з інформатики, 5 кл.
Коршунова О. В., Завадський І. О.
Зошит-конспект 
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 96 с.
Формат: 84х108/16

Зошит-конспект 
з інформатики, 6 кл.

Коршунова О. В., Завадський І. О.
Зошит-конспект 

Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 72 с.

Формат: 84х108/16

Зошит-конспект 
з логіки, 5 кл.
Буковська О. І., Васильєва Д. В.
Зошит-конспект 
Видавничий дім «Освіта»

Зошит-конспект 
з логіки, 6 кл.

Буковська О. І., Васильєва Д. В.
Зошит-конспект 

Видавничий дім «Освіта»

Збірник задач з математики.
Наскрізні лінії компетентно-
стей та їх реалізація, 
5–9 класи
Васильєва Д. В., Василюк Н. І.
Збірник задач
Видавничий дім «Освіта»
Формат: 60х90/16

 1.
, 

, 
Продовж

Урок 7

Зош
з інф
Корш
Зоши
Видав
Обсяг
Форм

 У навчальних посібниках «Зошит-конспект з інформатики. 5–6 клас» закладено готову модель уроку, що реалізується через проблемний і 
діяльнісний методи навчання. Розроблені завдання передбачають розвиток навичок самостійного здобуття знань, колективної співпраці та комунікації, 
а також тісно пов‘язані з повсякденним життям учнів. Особливістю посібників є англомовний словничок із ключовими словами до кожного уроку. Біль-
шість навчального матеріалу подана графічно й відрізняється високою якістю сучасних ілюстрацій.

40
грн

42
грн

 Пропонований «Збірник задач з математики. Наскрізні лінії компетентностей та 
їх реалізація, 5–9 класи» складений відповідно до Навчальної програми з математики для 
основної школи і призначений для використання вчителями – для підготовки і проведення 
уроків у 5 – 9 класах, та учнями – для самостійного розв’язування задач у школі і вдома з 
метою закріплення знань і умінь з математики та набуття досвіду застосування математич-
них знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації. Запропоновані задачі структуровано 
за класами, темами і наскрізними лініями. Задачі, що пропонуються у збірнику, – це задачі 
з реальними даними, що стосуються використання природних ресурсів, їх збереження та 
примноження; кількісних показників характеристики суспільства та його розвитку; безпеки 
і охорони здоров’я; планування господарської діяльності, складання сімейного бюджету та 
реальної оцінки власних можливостей тощо. Видання розраховане на вчителів математики 
та учнів 5-9 класів.

Зошити-конспекти з інформатики (5–6 класи),
автори: О. В. Коршунова, І. О. Завадський

Зошити-конспекти з логіки 
(5–6 класи),

автори: О. І. Буковська, 
Д. В. Васильєва

Збірник задач з математики. Наскрізні лінії компе-
тентностей та їх реалізація (5–9 класи),

автори: Д. В. Васильєва, Н. І. Василюк

ЗА НОВОЮ!ПРОГРАМОЮ



4

Навчальні програми 2017 року

Навчальні програми для 
ЗНЗ. 5–9 класи 
Українська мова.
Українська література.
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 184 с.
Формат: 70х100/16

Навчальні програми для 
ЗНЗ. 5–9 класи 
Історія України.
Всесвітня історія.
Правознавство.
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 184 с.
Формат: 70х100/16

Навчальні програми для 
ЗНЗ. 5–9 класи 
Математика.
Інформатика.
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 56 с.
Формат: 70х100/16

Навчальні програми для 
ЗНЗ. 5–9 класи 
Трудове навчання.
Мистецтво.
Основи здоров’я.
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 56 с.
Формат: 70х100/16

Навчальні програми для 
ЗНЗ. 5–9 класи 
Фізика.
Природознавство.
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 48 с.
Формат: 70х100/16

Навчальні програми для 
ЗНЗ. 5–9 класи 
Зарубіжна 
література.
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 48 с.
Формат: 70х100/16

Навчальні програми для 
ЗНЗ. 5–9 класи 
Біологія. 
Природознавство. Хімія.
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 112 с.
Формат: 70х100/16

Навчальні програми для 
ЗНЗ. 5–9 класи 
Англійська мова.
Німецька мова.
Французька мова.
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 112 с.
Формат: 70х100/16

Навчальні програми для 
ЗНЗ. 5–9 класи 
Географія.
Природознавство.
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 88 с.
Формат: 70х100/16

Навча
ЗНЗ. 5
Заруб
літера
Видавни
Обсяг: 48
Формат: 

40
грн

22
грн

25
грн

22
грн

25
грн

25
грн

32
грн

32
грн

32
грн

 Посібники містять оновлені у 2017 році на-
вчальні програми для загальноосвітніх навчальних 
закладів та опис ключових змін до них.

ЗА НОВОЮ!ПРОГРАМОЮ
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Хрестоматії

60
грн

50
грн

50
грн

Зарубіжна література. 5–11 класи

Українська література. 5–11 класи

60
грн

60
грн

60
грн

60
грн

60
грн

60
грн

60
грн

 Посібники укладено відповідно до вимог оновленої програми із зарубіжної літератури. Призначені забезпечити учнів текстами художніх творів та 
урізноманітнити завдання, пропоновані в підручнику. У вступному слові вміщено рекомендації щодо роботи з книгою. Матеріал структуровано за розді-
лами та рубриками. Для учнів, учителів зарубіжної літератури, широкого кола читачів. 

 Посібники укладено відповідно до вимог оновленої програми з української літератури. Призначені забезпечити учнів текстами художніх творів та 
урізноманітнити завдання, пропоновані в підручнику. У вступному слові вміщено рекомендації щодо роботи з книгою. Матеріал структуровано за розді-
лами та рубриками. Для учнів, учителів української літератури, широкого кола читачів. 

60
грн

ЗА НОВОЮ!ПРОГРАМОЮ

+ позакласне
читання

+ позакласне
читання

+ позакласне
читання
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Видання до нової програми 2017 року
Зошити для поточного та тематичного оцінювання

Зарубіжна література. 5–11 класи

35
грн

28
грн

35
грн

20
грн

20
грн

 Зошити для поточного та тематичного оцінювання для учнів 5–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів реалізують всі вимоги до під-
готовки та проведення поточного та тематичного оцінювання. Різноманітні запитання і завдання відповідають тематиці програми. Посібники доступні, 
привабливі для учнів та раціональні. У вступному слові подано чіткі рекомендації щодо викладення завдань. Для учнів та вчителів загальноосвітніх на-
вчальних закладів. 

Українська мова та література. 5–11 класи

20
грн
2
г

25
грн 20

грн
25
грн

30
грн

29
грн

29
грн

35
грн

Історія України. Всесвітня історія. 5–11 класи

20
грн

18
грн

8 20
грн

18
грн

28
грн

40
грн

Математика. Алгебра. Геометрія. 5–11 класи

25
грн

20
грн

25
грн

20
грн25

грн

ЗА НОВОЮ!ПРОГРАМОЮ

35
грн

35
грн

36
грн

36
грн
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10
грн

10
грн

20
грн

18
грн

20
грн

18
грн

Видання до нової програми 2017 року

Зошити для поточного та тематичного оцінювання + зошити для лабораторних робіт

Зошити для лабораторних робіт

10
грн

10
грн

18
грн

22
грн

35
грн

35
грн

15
грн

10
грн

10
грн

22
грн

20
грн

22
грн

0
н 10

грн
10
грн

10
грн

10
грн

15
грн

10
грн

20
грн
222

грн
35
грн

Біологія. Фізика. Хімія. 6–11 класи

10
грн

35
грн

20
грн

20
грн

20
грн

20
грн

26
грн

ЗА НОВОЮ!ПРОГРАМОЮ

10
грн

10
грн

20
грн 10

грн
10
грн
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Навчально-методичний комплект до підручника «Українська мова»
(для ЗНЗ із навчанням російською мовою), автори: А. А. Ворон, В. А. Солопенко

85
грн

18
грн

40
грн

 Завданням підручника «Українська мова. 5 клас» є розвиток особистості учня, формування в нього мовленнєвої культури, комунікативної компе-
тентності, гуманістичного світогляду, національної свідомості, високої моралі, активної громадянської позиції, естетичних смаків і ціннісних орієнтацій. 
Із метою оптимального мовно-мовленнєвого розвитку школярів зміст структуровано за наскрізним тематичним принципом і з урахуванням принципу 
варіативності конструктивних і творчих завдань (вчимося спілкуватися; здобуваємо й опрацьовуємо нову інформацію; вчимося працювати разом (у парах 
і групах); вчимося бачити й розуміти красу; розвиваємо фантазію та уяву), які учень самостійно вибирає з кількох запропонованих варіантів. Для обдаро-
ваних школярів передбачено рубрику «Прагнемо знати більше: завдання підвищеної складності».

 «Зошит для тематичного оцінювання навчальних досягнень з української мови. 5 клас» вміщує по два варіанти 8 тематичних контрольних 
робіт, в основу яких покладена тестова технологія (завдання закритої і відкритої форми), а також тексти для читання мовчки та завдання до них. Окремо 
відведено сторінки для написання текстових диктантів, відповідей на запитання до тексту, який учитель запропонує для контролю аудіювання, а також 
сторінки для контрольних переказів та контрольних творів і роботи над помилками. 

 Робочий зошит з розвитку мовлення «Мовне портфоліо. 5 клас», який створено відповідно до вимог Європейських мовних рекомендацій, де мовне 
портфоліо розглядають  як інноваційний вид контролю навичок учнів, що дає можливість розвивати інтерес до накопичення знань, навчити прийомів 
самостійної роботи. Це пакет документів, за допомогою яких учні відображають свої досягнення і досвід у вивченні мови, становленні мовної особистості. 
Не повторюючи матеріалу підручника, робочий зошит доповнює необхідні п’ятикласникам теоретичні відомості про види мовленнєвої діяльності (аудію-
вання, читання, говоріння, письмо), текст, стилі й типи мовлення та містить систему вправ і завдань, спрямованих на формування й закріплення необхідних 
текстологічних знань і текстотворчих умінь.

 Навчально-методичний посібник «Готуємося до уроків з української мови у 5 класі: контроль знань» укладений відповідно до нової програми 
і концепції підручника «Українська мова» (автор: О. П. Глазова). Посібник є складовою навчально-методичного комплекту, містить методичні рекомендації 
щодо запровадження інтерактивних форм навчання п’ятикласників, а також матеріали щодо різних форм контролю знань.

 «Українська мова та література, 5 клас: зошит для поточного та тематичного оцінювання» відповідає Державному стандарту загальної серед-
ньої освіти, вимогам оновленої програми з української мови та літератури для загальноосвітніх навчальних закладів. Структура та види робіт, за якими 
здійснюватиметься перевірка рівня сформованості в учнів ключових і загальнопредметних компетентностей з української мови та літератури, відобража-
ють компетентнісно орієнтований підхід до навчання. Пропонований посібник складається з двох розділів: «Українська мова» та «Українська література». 
Зошит містить завдання для проведення поточного й тематичного оцінювання. Усі завдання подані у двох рівноцінних за складністю варіантах. Авторами 
посібника враховано вікові особливості учнів та їхні навчальні можливості.

Навчально-методичний комплект
до підручника «Українська мова», автор: О. П. Глазова

Зошит для контрольних робіт
з української мови, 5 кл.
Ворон А. А., Солопенко В. А.
Контроль знань
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 56 с.
Формат: 70х100/16

Українська мова, 5 кл.
Ворон А. А., Солопенко В. А.
Підручник для шкіл із
навчанням російською мовою
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 240 с.
Формат: 70х100/16

Українська мова, 5 кл.
Глазова О. П.
Підручник 
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 272 с.
Формат: 70х100/16

80
грн

Зошит для тематичного
оцінювання навчальних
досягнень
з української мови, 5 кл.
Глазова О. П.
Контроль знань
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 56 с.
Формат: 84х108/16

18
грн

20
грн

Готуємося до уроків 
з української мови у 5 класі:
контроль знань
Глазова О. П.
Навчально-методичний посібник
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 72 с.
Формат: 70х100/16

Готуємося до уроку.
Українська мова, 5 кл.
Ворон А. А., Солопенко В. А.
Навчально-методичний посібник 
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 288 с.
Формат: 60х90/16

18
грн

Мовне портфоліо,
5 кл.
Глазова О. П.
Робочий зошит
з розвитку мовлення
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 96 с.
Формат: 60х90/16

 У підручнику «Українська мова. 5 клас» (для шкіл із навчанням російською мовою) поєднано виклад теорії із завданнями на дослідження мовних 
явищ. Правила-підказки дадуть змогу краще засвоїти новий матеріал, а вправи з ключами — одразу перевірити написане. Для унаочнення теорії широко 
використано таблиці, схеми, завдання на порівняння. Система вправ дуже різноманітна, у параграфах вони розташовані у такій послідовності: від простих 
до складних. Завдання на  логіку, мовні задачі, ігрові моменти зацікавлять вивченням мови. Учням сподобаються тексти в  рубриці «Наш календарик». 
Користуючись словниками наприкінці підручника, школярі збагачуватимуть свою лексику.

 У «Зошиті для контрольних робіт з української мови. 5 клас» вміщено по два варіанти тестових робіт за шістьма тематичними блоками, тести 
для читання мовчки та завдання до них. Окремо відведено сторінки для написання текстових диктантів, відповідей на запитання до тексту, який учитель 
запропонує для контролю аудіювання, а також сторінки для контрольних переказів та контрольних творів.

 У навчально-методичному посібнику «Готуємося до уроку. Українська мова. 5 клас», що є складовою навчально-методичного комплекту, 
містяться методичні вказівки щодо роботи з підручником, календарно-тематичне планування з кожної теми, передбаченої новою програмою з українсь-
кої мови для 5 класу, орієнтовні розробки уроків з мови та розвитку мовлення, тексти контрольних робіт, поради з їх оцінювання.

Тематичний
контроль

Українська мова та література, 
5 кл.: зошит для поточного 
та тематичного оцінювання
Ліпіна Н. М., Гайдаєнко Ю. А
Контроль знань
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 88 с. 
Формат: 60х84/8

5 клас
Ук
ра
їн
сь
ка

Ук
ра
їн
сь
ка

мо
ва

мо
ва

35
грн
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Тематичний
контроль

Українська мова та література, 
6 кл.: зошит для поточного 
та тематичного оцінювання  
Ліпіна Н. М., Гайдаєнко Ю. А
Контроль знань
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 96 с. 
Формат: 60х84/8

6 клас

Навчально-методичний комплект до підручника «Українська мова»
(для ЗНЗ із навчанням російською мовою), автори: А. А. Ворон, В. А. Солопенко

Навчально-методичний комплект
до підручника «Українська мова», автор: О. П. Глазова

 У підручнику «Українська мова. 6 клас» для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою теоретичні відомості викла-
дено з урахуванням вимог програми. Структурування навчального матеріалу чітке та послідовне. Вступ, висновки, узагальнюючі вправи, наочні схе-
ми, таблиці, завдання на систематизацію розміщені в логічній послідовності. Уроки розвитку зв’язного мовлення допоможуть шестикласникам вільно 
спілкуватися на різні теми. Завдання на розвиток логічного мислення, лінгвістичні ігри, вправи з ключами переконають, що вивчення мови — не лише 
корисна, а й цікава справа. Матеріали рубрики «Культура спілкування», «Мандрівка Україною», «Азбука ввічливості» мають пізнавальне, виховне спря-
мування і розвиватимуть в учнів образне мислення та добрий естетичний смак. Словники наприкінці підручника допоможуть шестикласникам уникну-
ти труднощів із розумінням слів у текстах вправ.

 Навчальний посібник «Зошит для контрольних робіт з української мови. 6 клас» відповідає новій програмі з української мови для шкіл з навчан-
ням російською мовою. У ньому вміщено по два варіанти тестових робіт за шістьма тематичними блоками, тести для читання мовчки та завдання до них. 
Окремо відведено сторінки для написання текстових диктантів, відповідей на запитання до тексту, який учитель запропонує для контролю аудіювання, 
а також сторінки для контрольних переказів та контрольних творів.

 Навчально-методичний посібник «Готуємося до уроку. Українська мова. 6 клас» містить методичні вказівки щодо роботи з підручником того само-
го авторського колективу, календарно-тематичне планування з кожної теми, передбаченої новою програмою з української мови для 6 класу, орієнтовні 
розробки уроків з мови та розвитку мовлення, тексти контрольних робіт, поради щодо їх оцінювання.

Українська мова, 6 кл.
Ворон А. А., Солопенко В. А.
Підручник 
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 240 с.
Формат: 70х100/16

Зошит для контрольних робіт
з української мови, 6 кл. 
Ворон А. А., Солопенко В. А.
Контроль знань
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 64 с.
Формат: 84х108/16

Готуємося до уроку.
Українська мова, 6 кл.
Ворон А. А., Солопенко В. А.
Навчально-методичний посібник 
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 240 с.
Формат: 60х90/16

Українська мова, 6 кл.
Глазова О. П.
Підручник 
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 240 с.
Формат: 70х100/16

80
грн

Зошит для тематичного 
оцінювання навчальних
досягнень з української 
мови, 6 кл.
Глазова О. П.
Контроль зань
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 56 с. Формат: 70х100/16

18
грн

 В основу підручника «Українська мова. 6 клас» покладено концепцію формування мовної особистості ХХІ століття, що успішно реалізує себе в ре-
альному спілкуванні, у мовленнєвій діяльності тощо. Серед завдань підручника — формування таких важливих компетенцій, як оволодіння навичками 
критичного мислення й ефективної комунікації (рубрика «Навчаємося спілкуватися»). Формування інформаційної грамотності реалізується в рубриці 
«Здобуваємо інформацію за допомогою комп’ютера». Із метою оптимального мовно-мовленнєвого розвитку школярів зміст підручника структуровано за 
наскрізним тематичним принципом і з урахуванням принципу варіативності конструктивних і творчих завдань, які учень самостійно вибиратиме з кількох 
запропонованих варіантів. Для обдарованих школярів передбачено рубрику «Прагнемо знати більше: завдання підвищеної складності».

 До навчально-методичного комплекту входить «Зошит для тематичного оцінювання навчальних досягнень з української мови. 6 клас» з тек-
стами контрольних робіт (у двох варіантах), укладених згідно з чинною навчальною програмою та методичними рекомендаціями щодо особливостей 
вивчення української мови в 6 класі.

 Робочий зошит з розвитку мовлення «Мовне портфоліо. 6 клас» створено відповідно до вимог Європейських мовних рекомендацій, де мовне 
портфоліо розглядають як інноваційний вид контролю навичок учнів, що дає можливість розвивати інтерес до накопичення знань, навчити прийомів 
самостійної роботи. Не повторюючи матеріалу підручника, робочий зошит доповнює необхідні шестикласникам теоретичні відомості про види мовлен-
нєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), текст, стилі і типи мовлення та містить систему вправ і завдань, спрямованих на формування 
й закріплення необхідних текстологічних знань і текстотворчих умінь.

 У навчально-методичному посібнику «Готуємося до уроків з української мови у 6 класі: контроль знань»  вміщено орієнтовне календарне пла-
нування та дидактичні матеріали для всіх видів робіт: тестові завдання для перевірки рівня засвоєння мовної теми, тексти диктантів, тексти із завданнями 
для аудіювання та читання мовчки, тексти для переказів, орієнтовні теми творів, ситуативні вправи для перевірки рівня сформованості вмінь діалогічного 
та монологічного мовлення.

 «Українська мова та література, 6 клас: зошит для поточного та тематичного оцінювання» відповідає Державному стандарту загальної серед-
ньої освіти, вимогам оновленої програми з української мови та літератури для загальноосвітніх навчальних закладів. Структура та види робіт, за якими 
здійснюватиметься перевірка рівня сформованості в учнів ключових і загальнопредметних компетентностей з української мови та літератури, відобража-
ють компетентнісно орієнтований підхід до навчання. Пропонований посібник складається з двох розділів: «Українська мова» та «Українська література». 
Зошит містить завдання для проведення поточного й тематичного оцінювання. Усі завдання подані у двох рівноцінних за складністю варіантах. Авторами 
посібника враховано вікові особливості учнів та їхні навчальні можливості.

Мовне портфоліо, 6 кл.
Глазова О. П.
Робочий зошит з розвитку мовлення
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 80 с.
Формат: 70х100/16

вне портфоліо 6 кл

19
грн

Готуємося до уроків 
з української мови 
у 6 класі: контроль знань
Глазова О. П.
Навчально-методичний посібник
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 112 с.
Формат: 60х90/16

20
грн

Укра
Ворон
Підруч
Видав
ОбсбсО яяг:
ФоФоФорма

З
з
В
К
В
О
Ф

Го
Ук
ВорВо
ННав
Вид
Обс
Фор

85
грн

20
грн

50
грн

29
грн
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Навчально-методичний комплект
до підручника «Українська мова»,

автор: О. П. Глазова

Навчально-методичний комплект до підручника «Українська мова»
(для ЗНЗ із навчанням російською мовою), автори: А. А. Ворон, В. А. Солопенко

80
грн

25
грн

22
грн

20
грн

85
грн

 У підручнику «Українська мова. 7 клас» для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою теоретичний матеріал вдало 
поєднано із завданнями на дослідження мовних явищ. Уроки розвитку мовлення, ситуативні вправи допоможуть семикласникам правильно говорити, 
грамотно писати, вільно спілкуватися на різні теми, а лінгвістичні ігри, мовні задачі, вправи з ключами зацікавлять учнів. Матеріали рубрик «Культура 
спілкування», «Духовні скарби України» мають пізнавальне і виховне значення. Таблиці, зразки мовних розборів та словнички наприкінці підручника 
допоможуть учням виконувати завдання, збагатять їхній словниковий запас.

 Навчальний посібник «Зошит для контрольних робіт з української мови. 7 клас» відповідає новій програмі з української мови для шкіл з навчан-
ням російською мовою. У ньому вміщено по два варіанти тестових робіт за сімома тематичними блоками, тексти для читання мовчки та завдання до них. 
Окремо відведено сторінки для написання текстових диктантів, відповідей на запитання до тексту, який учитель запропонує для контролю аудіювання, 
а також сторінки для контрольних переказів та контрольних творів.

Українська мова, 
7 кл.
Глазова О. П.
Підручник
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 272 с.
Формат: 70х100/16

Українська мова, 7 кл.
Ворон А. А., Солопенко В. А.
Підручник для шкіл
із навчанням російською мовою
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 240 с.
Формат: 70х100/16

Зошит для тематичного 
оцінювання
навчальних досягнень
з української мови, 7 кл.
Глазова О. П.
Контроль знань
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 64 с.
Формат: 84х108/16

Зошит для контрольних 
робіт з української мови, 
7 кл.
Ворон А. А., Солопенко В. А.
Контроль знань
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 64 с.
Формат: 84х108/16

Мовне портфоліо, 
7 кл. 
Глазова О. П.
Робочий зошит з розвитку 
мовлення
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 64 с.
Формат: 84х108/16

 Завдання підручника «Українська мова. 7 клас» — це розвиток особистості учня, формування в нього мовленнєвої культури, комунікативної компе-
тентності, гуманістичного світогляду, національної свідомості, високої моралі, активної громадянської позиції, естетичних смаків і ціннісних орієнтацій. 
В основу концепції підручника покладено формування мовної особистості учня в контексті розвитку навичок XXI століття відповідно до вимог Держав-
ного стандарту та чинних програм.

 До навчально-методичного комплекту з української мови автора О. П. Глазової входить «Зошит для тематичного оцінювання навчальних досяг-
нень з української мови. 7 клас» з текстами контрольних робіт (у двох варіантах), укладених згідно із чинною навчальною програмою та методичними 
рекомендаціями щодо особливостей вивчення української мови в 7 класі.

 Робочий зошит з розвитку мовлення «Мовне портфоліо. 7 клас» створено відповідно до вимог Європейських мовних рекомендацій, де мовне порт-
фоліо розглядають як інноваційний вид контролю навичок учнів, дає можливість навчити їх прийомів самостійної роботи. Це пакет документів, за допо-
могою яких учні відображають свої досягнення і досвід у вивченні мови, становленні мовної особистості. Не повторюючи матеріалу підручника, робочий 
зошит доповнює необхідні семикласникам теоретичні відомості про види мовленнєвої діяльності, текст, стилі і типи мовлення та містить систему вправ 
і завдань, спрямованих на формування й закріплення необхідних текстологічних знань і текстотворчих умінь.

 «Українська мова та література, 7 клас: зошит для поточного та тематичного оцінювання» відповідає Державному стандарту загальної серед-
ньої освіти, вимогам оновленої програми з української мови та літератури для загальноосвітніх навчальних закладів. Структура та види робіт, за якими 
здійснюватиметься перевірка рівня сформованості в учнів ключових і загальнопредметних компетентностей з української мови та літератури, відобража-
ють компетентнісно орієнтований підхід до навчання. Пропонований посібник складається з двох розділів: «Українська мова» та «Українська література». 
Зошит містить завдання для проведення поточного й тематичного оцінювання. Усі завдання подані у двох рівноцінних за складністю варіантах. Авторами 
посібника враховано вікові особливості учнів та їхні навчальні можливості.

Тематичний
контроль

Українська мова та література, 
7 кл.: зошит для поточного та 
тематичного оцінювання  
Єременко О. В. та інші
Контроль знань
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 104 с.
Формат: 60х84/8

7 клас

29
грн
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6. Виразно прочитайте уривок із поезії Тараса Шевченка. Підготуйте розпо-
відь про роль мови в житті людини. 

Ну що б, здавалося, слова…
Слова та голос — більш нічого. 
А серце б’ється, ожива,
Як їх почує!..

              Т. Шевченко

7. І. Спишіть речення, добираючи до виділених слів антоніми, ставлячи 
їх у потрібній формі. 

1. Малі люди вживають великі слова, а … — малі. 2. Що менше 
говоритимеш, то … почуєш. 3. Добрі слова лікують, а … — вбива-
ють. 4. Вдариш шаблею — загоїться пізно чи … , вдариш словом — 
вічно ятритиме рана. 5. Де багато слів, там … мудрості. 6. Хто 
говорить — сіє, хто слухає — … . 7. Не можна щось побудувати 
словом, коли те саме … ділом (Нар. творчість). 

ІІ. Складіть діалог за шостим висловом.

ЩО ТАКЕ ЛІТЕРАТУРНА МОВА?

8. І. Уважно прочитайте текст. 

Мовлення, яке ми чуємо, доволі різноманітне. Це або розмовно-
побутове спілкування, або місцевий говір, або розмова в науковій 
лабораторії, це і виступи на радіо та телебаченні. Звичайно, мов-
лення людей залежить від мети спілкування, ситуації, у якій воно 
відбувається. 

Літературну мову ми вивчаємо у школі, оволодіваємо нею, чита-
ючи книги. Це мова освіти, офіційно-ділових паперів, науки, 
художньої літератури й культури. 

До основних рис літературної мови належать словникове багат-
ство і розмаїтість висловів, загальновживаність, обов’язковість її 
норм. Норма літературної мови — це взірець, сукупність правил 
уживання в мовленні слів, їх форм, висловів. Існують правила 
вимови, наголошування, написання слів; за певними правилами 
будуються словосполучення і речення. Спілкуватися літературною 
мовою — це говорити відповідно до загальноприйнятих правил 
(З довідника). 

ІІ. Дайте відповіді на запитання і виконайте завдання.
1. Від чого залежить мовлення людей?
2. У яких ситуаціях необхідно послуговуватися літературною мовою? 

Наведіть приклади.

3. Які риси літературної мови відрізняють її від побутового 
мовлення або місцевої говірки? Складіть і розіграйте діалог за 
ситуацією, зображеною на малюнку. 

4. Як ви розумієте поняття норма літературної мови?

ІІІ. Поміркуйте, що необхідно для того, щоб говорити літературною мовою. 

9. Перекладіть текст українською мовою і запишіть. Визначте стиль 
мовлення. 

Наша речь — это самая важная часть нашего общего поведения 
в жизни. И по тому, как человек говорит, мы легко можем судить о 
том, с кем имеем дело: мы можем определить степень интеллигент-
ности человека, степень его уравновешенности. 

Учиться говорить красиво, спокойно нужно долго и внима-
тельно — прислушиваясь, запоминая, примечая, читая и изучая. 
Это очень нужно. Наша речь — самая важная часть не только 
нашего поведения, но и нашей личности, души (За Д. Лихачовим). 

   определèть — вèзначити уравновåшенность — врівновàженість
 îбщий — тут: сп³льний  лèчность — особèстість

Підручник «Українська мова»,
автор: О. П. Глазова

Тематичний
контроль

Навчально-методичний комплект до підручника «Українська мова»
(для ЗНЗ із навчанням російською мовою), автори: А. А. Ворон, В. А. Солопенко

 У підручнику «Українська мова. 8 клас» реалізовано сучасні підходи до вивчення української мови як форми вияву національної та особистісної 
свідомості, засобу самопізнання й саморозвитку людини, закладено ідею національного самовизначення. Також ураховано вікові психологічні особли-
вості підлітків, привернено увагу до змін у лексиці української мови, уведено елементи медійної освіти, розроблено гнучку систему рубрик, зручний 
апарат користування, застосовано науково обґрунтований підхід до ілюстрування й унаочнення текстового матеріалу. Забезпечено розвиток критичного, 
асоціативного й творчого мислення учнів, формування мовних і мовленнєвих компетентностей особистості ХХІ століття.

 «Українська мова та література, 8 клас: зошит для поточного та тематичного оцінювання» відповідає Державному стандарту загальної серед-
ньої освіти, вимогам чинної програми з української мови та літератури для загальноосвітніх навчальних закладів. Пропонований посібник складається з 
двох розділів: «Українська мова» та «Українська література». Зошит містить завдання для проведення поточного й тематичного оцінювання. Усі завдання 
подані у двох рівноцінних за складністю варіантах. Запропонований посібник допоможе вчителеві в здійсненні ефективного контролю засвоєння учнями 
навчального матеріалу з української мови та літератури.

 Зміст і структура підручника  «Українська мова. 8 клас» для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою  оптимально 
відповідає розподілу навчального часу і психологічно-віковим особливостям учнів. Нові теоретичні відомості оформлені у вигляді чітко сформульо-
ваного і добре проілюстрованого прикладами основного правила або у формі таблиць і схем. Система вправ різноманітна. Вправи на переклад із 
російської мови допоможуть восьмикласникам опанувати мистецтво точно і влучно висловлювати думки. А вправи з ключами реалізують можливість 
учня самостійно перевірити правильність виконаного завдання. Цікаво розроблені уроки розвитку мовлення сприяють розвитку усного мовлення (мо-
нологічного й діалогічного). Пізнавальною і важливою для формування соціокультурних навичок у підручнику з української мови для 8 класу є рубрика 
«Ми діти твої, Україно!».  У розділі «Додаток» містяться тлумачний і перекладний  словнички, зразки мовних розборів.

 Зошит «Українська мова. 8 клас: перевіряємо набуті компетентності»  має чітку структуру і логічну побудову. У ньому вміщено по два варіанти 
тестових  робіт за вісьмома тематичними  блоками, тексти для читання мовчки та завдання до них.  Окремо відведено сторінки для написання текстових 
диктантів, контрольних переказів та контрольних творів. Зошит може бути використаний  учителем під час перевірки рівня знань восьмикласників з усіх 
тем, вивчення яких передбачено чинною програмою з української мови для 8 класу.

Українська мова, 8 кл.
Глазова О. П.
Підручник
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 288 с.
Формат: 70х100/16

Українська мова, 8 кл.
Ворон А. А., Солопенко В. А.
Підручник для шкіл 
із навчанням російською мовою
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 256 с.
Формат: 70х100/16

Українська мова та література, 8 кл.: 
зошит для поточного та тематичного 
оцінювання  
Єременко О. В. та інші
Контроль знань
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 120 с.
Формат: 60х84/8

Українська мова, 8 кл.:
перевіряємо набуті компетентності
Ворон А. А., Солопенко В. А.
Зошит для учня
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 88 с.
Формат: 84х108/16

Украї
Воррон 
Піддручн
іізз навча
ВВидавн
Обсяг: 2
Формат

80
грн

85
грн

24
грн

42 43Синтаксис. Пунктуація Словосполучення й речення

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

СИНТАКСИС — розділ науки про мову, що вивчає способи об’єднання 
слів у словосполученні й реченні, будову словосполучень і речень, особ-
ливості їхнього вживання. 

ПУНКТУАЦІЯ — розділ науки про мову, що вивчає правила вживання 
розділових знаків у реченні й тексті. 

60  Прочитайте текст. Із яких синтаксичних одиниць його утворено? 
Що є «будівельним матеріалом» для речень?

Що таке «Україна» і «українство»?
Одні сприймають Україну передусім як територію, географію 

та природу. Для інших Україну представляють нація, культура, 
мова. Ще для інших найважливіша Українська держава. А хтось 
розглядає лише природні ресурси та екологічні проблеми. 

Але ж як образи «людина», «природа», «народ», «космос», так 
і образ «Україна» ми маємо пізнавати й усвідомлювати як цілісність!

Як постали Україна й українство? Якою і чому була їхня 
доля, що їх чекає в майбутньому? Що і як необхідно здійснити, 
щоб наше грядуще було щасливим? Тож маємо не лише плекати 
історичну пам’ять, а й осмислювати проблеми сучасності та ви-
значати перспективи та шляхи досягнення мети в майбутньому 
(Із підручника «Українознавство»). 

Прочитайте одне з речень. Визначте в ньому словосполучення. Який 
розділ науки про мову вивчає будову словосполучень і речень?
Обґрунтуйте в реченнях тексту розділові знаки. Який розділ науки 
про мову вивчає правила їхнього вживання?
Визначте тему й головну думку тексту. 

СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ

§ 5. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ. БУДОВА І ВИДИ 
 СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ ЗА СПОСОБАМИ 
 ВИРАЖЕННЯ ГОЛОВНОГО СЛОВА

СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ — змістове й граматичне об’єднання двох або 
більше повнозначних слів. 

На відміну від речення словосполучення не є самостійною одиницею мовно-
го спілкування. Словосполучення — будівельний матеріал для речень. 

Слова, що становлять словосполучення, пов’язані за змістом. Змістовий 
зв’язок між словами словосполучення встановлюють за допомогою питання. 
Слово, від якого ставлять питання, є головним (над ним ставлять позначку х). 
Слово, до якого ставлять питання, — залежне. Наприклад:

      х                                  х
прочитав (що?) книжку; повість (яку?) цікаву;

      х                                            х
порадила (кому?) пîдрузі; обговорювали (як?) захоплено. 
Слова, з яких складається словосполучення, поєднані граматичним зв’язком. 
Граматичний зв’язок між словами у словосполученні здійснюється за допо-

могою закінчення (щир а  людин а ; висок і  почутт я ) або закінчення та при-
йменника (зустріли з радіст ю ; до рідного  дом у ). 

До словосполучень не належать:
  поєднання іменників або займенників із прийменником: заради перемоги, 
до побратимів, із ними;

  слова, які утворюють граматичну основу речення (тобто підмет і присудок):  
Перемога любить хоробрих (Народна творчість);

  однорідні члени речення: Козак мужнє серце має і все здолає (Народна 
творчість). 

Від словосполучень треба відрізняти стійкі (нечленовані) сполучення слів, 
що є власними назвами: Різдво Христове, Чорне море, Європейський Союз. Такі 
сполучення слів у реченні є одним членом. 

61  Із кожної пари слів, поставивши їх у потрібній формі, утворіть 
і запишіть словосполучення. Поставте питання від головного 
слова до залежного. Позначте головне слово. 
                                             х
Зразок. Свобода, захищати — захищати (що?) свободу. 

Обов’язок, священний; захисник, батьківщина; незрівнянний, смі-
ливість; діяти, рішуче; дотримати, слово; виявлений, відповідальність; 
із, хтось, ми; відгукнутися, вчасно; боєць, п’ятнадцять; оволодіти, вмін-
ня; відважний, душа; за, подякувати, мужність; до, йти, перемога. 

складне

змістовий зв’язок 
словосполучення

просте
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80
грн

70
грн

75
грн

70
грн

Підручники з української мови

Українська мова, 
9 кл.
Глазова О. П., 
Кузнецов Ю. Б.
Підручник
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 224 с.
Формат: 70х100/16

Українська мова, 
8 кл.
Тихоша В. І., та інші
Підручник для шкіл з 
поглибленим вивченням 
української мови
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 272 с.
Формат: 60х90/16

Українська мова, 
9 кл.
Тихоша В. І. та інші
Підручник для шкіл із 
поглибленим
вивченням української 
мови
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 368 с.
Формат: 60х90/16

Українська мова, 
11 кл.
Пентилюк М. І. та інші
Підручник (рівень 
стандарту)
ТОВ «СИЦИЯ»
Обсяг: 208 с.
Формат: 60х90/16

Українська мова, 
10 кл.
Горошкіна О. М. та інші
Підручник (рівень 
стандарту)
ТОВ «СИЦИЯ»
Обсяг: 256 с.
Формат: 60х90/16

Українська мова, 
10 кл.
Глазова О. П., 
Кузнецов Ю. Б.
Підручник (академічний 
рівень)
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 256 с.
Формат: 70х100/16

65
грн

70
грн

Навчально-методичний 
комплект до підручника 

«Українська мова» (для ЗНЗ 
із навчанням російською мовою), 

автори: Ворон А. А., Солопенко В. А.
85
грн

Українська мова, 9 кл.
Ворон А. А., Солопенко В. А.
Підручник
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 288 с.
Формат: 70х100/16

Українська мова. 
Перевірка набутих 

компетентностей 9 кл.
Ворон А.А., Солопенко В.А.

Зошит для учня
Видавничий дім “Освіта”

Обсяг: 80 с.
Формат: 84х108/16

ва. 
их 

кл.
.А.

чня
та”
0 с.
/16

9 клас ЗА НОВОЮ!ПРОГРАМОЮ

 Зміст і структура сучасного підручника «Українська мова. 9 клас» оптимально відповідає розподілу навчального часу і психологічно-віковим особ-
ливостям учнів. Нові теоретичні відомості оформлені у вигляді чітко сформульованого і добре проілюстрованого прикладами основного правила або у 
формі таблиць і схем. Система вправ різноманітна. Вправи на переклад із російської мови, що уміщені в кожному параграфі, допоможуть дев’ятикласникам 
опанувати мистецтво точно і влучно висловлювати думки. А вправи з ключами реалізують можливість учня самостійно перевірити правильність викона-
ного завдання. «Правила-підказки» допоможуть з’ясувати складні моменти у вивченні теми. У навчальному виданні є рубрика «Культура спілкування», яка 
тісно пов’язана з основним навчальним матеріалом. Цікаво розроблені уроки розвитку мовлення, у яких уміщені не тільки письмові завдання, а й цікаві 
вправи, що сприяють розвитку усного мовлення (монологічного й діалогічного). Пізнавальною і важливою для формування соціокультурних навичок у 
підручнику з української мови для 9 класу є руб рика «Ми діти твої, Україно!». Це захопливі розповіді про людей, які зробили великий внесок в історію 
української науки й культури. У розділі «Додаток» містяться тлумачний словничок, зразки мовних розборів, які стануть у пригоді під час виконання вправ.

 Зошити «Українська мова. 9 клас. Перевіряємо набуті компетентності» (для ЗНЗ із навчанням українською та російською мовами) авторів Во-
рон А. А., Солопенко В. А.  має чітку структуру і логічну побудову. У них вміщено по два варіанти тестових  робіт за сімома тематичними  блоками, тексти 
для читання мовчки та завдання до них.  Окремо відведено сторінки для написання текстових диктантів, контрольних переказів та контрольних творів. 
Зошити можуть бути використані учителем під час перевірки рівня знань дев’ятикласників з усіх тем, вивчення яких передбачено чинною програмою 
з української мови для 9 класу.

35
грн

Українська мова. 
Перевірка набутих компе-
тентностей, 9 кл.
Ворон А.А., Солопенко В.А.
Зошит учня
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 80 с.
Формат: 84х108/16

Тематичний контроль та 
перевірка набутих 

компетентностей (для ЗНЗ 
із навчанням українською мовою)

Українська мова 
та література, 9 кл.: 

зошит для поточного 
та тематичного 

оцінювання  
Єременко О. В. та інші

Контроль знань
Видавничий дім «Освіта»

Обсяг: 112 с.
Формат: 60х84/8

35
грн
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Навчально-методичні комплекти до підручників
«Українська література» для 5, 6 класів,

автор: Л. Т. Коваленко
Хрестоматія 

Хрестоматія

80
грн

Українська література, 5 кл.
Коваленко Л. Т.
Підручник
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 288 с.
Формат: 70х100/16

Українська література, 5 кл.
Ричко О. П.
Хрестоматія
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 400 с.
Формат: 60х90/16

80
грн

Українська література, 6 кл.
Коваленко Л. Т.
Підручник
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 240 с.
Формат: 70х100/16

16
грн

Робочий зошит
з української літератури, 5 кл.
Коваленко Л. Т.
Робочий зошит
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 56 с.
Формат: 70х100/16

17
грн

Робочий зошит з української 
літератури, 6 кл. 
Коваленко Л. Т.
Робочий зошит
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 80 с.
Формат: 70х100/16

Українська література, 6 кл.
Черсунова Н. І.
Хрестоматія
Видавничий дім «Освіта»
Формат: 60х90/16

18
грн

Зошит для оцінювання 
навчальних досягнень 
з української літератури, 5 кл.
Коваленко Л. Т.
Контроль знань
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 80 с.
Формат: 84х108/16

20
грн

Зошит для оцінювання 
навчальних досягнень 
з української літератури, 6 кл.
Коваленко Л. Т.
Контроль знань
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 88 с.
Формат: 84х108/16

 Структура і зміст підручника «Українська література. 5 клас» спрямовані на активну роботу учнів з художніми текстами, пошукову й дослідницьку 
діяльність, розвиток мовлення та мислення. Окремо виділено домашні завдання та запитання для повторення й узагальнення. Для допитливих читачів 
наприкінці підручника вміщено словнички та довіднички. Матеріал підручника містить елементи розвивальних технологій, що сприяє формуванню вмінь 
спостерігати, аналізувати, порівнювати, узагальнювати, здійснювати самоконтроль і взаємоконтроль.

 У посібнику «Робочий зошит з української літератури. 5 клас» вміщено завдання різного рівня складності для опрацювання навчального матеріа-
лу учнями під керівництвом учителя і самостійно. Творчі завдання, запропоновані в зошиті, спрямовані на діалог читача та художнього твору, сприяють 
розвитку образного та логічного мислення, пізнавального інтересу в учнів.

 «Зошит для оцінювання навчальних досягнень з української літератури. 5 клас» укладений відповідно до нової програми і концепції підручника,
містить паралельні варіанти завдань у тестовій формі для поточного та тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів 5 класу. Містить різноманітні 
тестові та відкриті завдання за кожним із розділів курсу.

 Посібник «Українська література. 5 клас. Хрестоматія» укладено відповідно до вимог оновленої програми з української літератури. Призначений 
забезпечити учнів текстами художніх творів та урізноманітнити завдання, пропоновані в підручнику. У вступному слові вміщено рекомендації щодо робо-
ти з книгою. Матеріал структуровано за розділами та рубриками. Для учнів, учителів української літератури, широкого кола читачів.

 Структура і зміст підручника «Українська література. 6 клас» спрямовані на активну роботу учнів з художніми текстами, пошукову й дослідницьку 
діяльність, розвиток мовлення та мислення. Окремо виділено домашні завдання та запитання для повторення й узагальнення. Для допитливих читачів 
наприкінці підручника вміщено словнички та довіднички.

 У «Робочому зошиті з української літератури. 6 клас» вміщено завдання різного рівня складності, спрямовані на діалог читача та художнього 
твору, що сприяє розвитку образного й логічного мислення, пізнавального інтересу в учнів.

 «Зошит для оцінювання навчальних досягнень з української літератури. 6 клас» укладений відповідно до концепції підручника, містить пара-
лельні варіанти завдань у тестовій формі для поточного та тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів 6 класу.

 Посібник «Українська література. 6 клас. Хрестоматія» укладено відповідно до вимог оновленої програми з української літератури. Призначений 
забезпечити учнів текстами художніх творів та урізноманітнити завдання, пропоновані в підручнику. У вступному слові вміщено рекомендації щодо робо-
ти з книгою. Матеріал структуровано за розділами та рубриками. Для учнів, учителів української літератури, широкого кола читачів.

5–6 класи

Українська

Українська

література

література

+ позакласне
читання

+ позакласне
читання
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 Підручник «Українська література. 7 клас» є концептуальним продовженням серії підручників для середньої школи того ж самого автора. Струк-
тура і зміст цього компетентнісно-орієнтованого підручника спрямовані на активну роботу учнів з художніми текстами, пошукову й дослідницьку 
діяльність, розвиток мовлення та мислення. 

 «Зошит для оцінювання навчальних досягнень з української літератури. 7 клас» укладений відповідно до нової програми і концепції підруч-
ника, містить паралельні варіанти завдань у тестовій формі для поточного та тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів 7 класу. Уміщує 
різноманітні тестові та відкриті завдання за кожним із розділів.

 Посібник «Українська література. 7 клас. Хрестоматія» укладено відповідно до вимог оновленої програми з української літератури. Призначений 
забезпечити учнів текстами художніх творів та урізноманітнити завдання, пропоновані в підручнику. У вступному слові вміщено рекомендації щодо робо-
ти з книгою. Матеріал структуровано за розділами та рубриками. Для учнів, учителів української літератури, широкого кола читачів.

Навчально-методичний комплект
до підручника «Українська література»,

автор: Л. Т. Коваленко

80
грн

22
грн

Українська література, 7 кл. 
Коваленко Л. Т.
Підручник
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 272 с.
Формат: 70х100/16

Зошит для оцінювання 
навчальних досягнень 

з української літератури, 7 кл. 
Коваленко Л. Т.

Контроль знань
Видавничий дім «Освіта»

Обсяг: 80 с.
Формат: 84х108/16

8–9 класи

Українська література, 8 кл. 
Цимбалюк В. І.
Підручник для поглибленого вивчення
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 400 c.
Формат: 60х90/16

Українська література, 10 кл. 
Семенюк Г. Ф. та інші

Підручник (рівень стандарту, 
академічний рівень)

ТОВ «СИЦИЯ»
Обсяг: 352 c.

Формат: 60х90/16

Українська література, 11 кл. 
Семенюк Г. Ф. та інші
Підручник (рівень стандарту, 
академічний рівень)
ТОВ «СИЦИЯ»
Обсяг 416 с.
Формат: 60х90/16

Україн
Семеню
ПідПідручручнин
акакадемемде іч
ТОВОВВ ««СИЦ
ОбОбОбсяг 416
Формат: 

80
грн

90
грн

90
грн

Українська література, 8 кл. 
Єременко О. В., Перевертун О. П.
Хрестоматія
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 384 с.
Формат: 60х90/16

Українська література, 9 кл. 
Єременко О. В., Лупійчук А. В., 

Перевертун О. П.
Хрестоматія

Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 400 с.

Формат: 60х90/16

Україн
Єременк
Хрестома
Видавни
Обсяг: 38
Формат: 

60
грн

л.
В.,
П.
тія
а»
с.

16

60
грн

7 клас

ЗА НОВОЮ!ПРОГРАМОЮ
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лі
те
ра
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Хрестоматія

Українська література, 7 кл.
Хрестоматія
Видавничий дім «Освіта»
Формат: 60х90/16

10–11 класи
Українська література.

Хрестоматії
Підручники з української

літератури

 Посібники «Українська література. Хрестоматії. 8–9 класи» 
укладено відповідно до вимог чинної програми з української літе-
ратури. Призначені забезпечити учнів текстами художніх творів та 
урізноманітнити завдання, пропоновані в підручниках. У вступному 
слові вміщено рекомендації щодо роботи з книгою. Матеріал струк-
туровано за розділами та рубриками. Для учнів, учителів україн-
ської літератури, широкого кола читачів.
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 В учебнике «Русский язык. 5 класс» (для общеобразовательных учебных заведений с обучением на украинском языке, 5-й год обучения) особое место
отведено материалу, с помощью которого происходит освоение школьниками способов учебной деятельности. Различные по характеру упражнения 
основываются на высококачественных текстах разных стилей, что даёт возможность не только обеспечить выполнение методических заданий, но и озна-
комить учащихся с образцами классической и современной литературы.

 «Тетрадь для контрольных работ по русскому языку. 5 класс» является составляющей учебно-методического комплекта. В пособии размещены 
2 варианта тестовых работ для 8 контрольных работ, что предусмотрено учебной программой. В тетради также можно найти тексты для списывания, 
прослушивания, чтения молча и задания к ним. Отдельные страницы отведены для написания диктантов, ответов на вопросы по тексту, которые учитель 
предлагает для контроля аудирования, а также страницы для контрольных пересказов.

Навчально-методичний комплект до підручника «Русский язык»
(для ЗНЗ із навчанням українською мовою, 5-й рік навчання),

автор: Л. В. Давидюк

Навчально-методичний комплект до підручника «Русский язык»
(для ЗНЗ із навчанням російською мовою),

автори: К. І. Бикова, Л. В. Давидюк, О. С. Снітко, О. Ф. Рачко

Русский язык, 5 кл. 
Бикова К. І., Давидюк Л. В. та інші
Підручник
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 240 с.
Формат: 70х100/16

Тетрадь для контрольных работ
по русскому языку, 5 кл.
Бикова К. І., Давидюк Л. В. та інші
Контроль знань
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 56 с.
Формат: 84х108/16

Тетрадь по развитию
связной речи, 5 кл.
Бикова К. І., Давидюк Л. В. та інші
Робочий зошит
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 96 с.
Формат: 70х100/16

Готовимся к урокам русского 
языка в 5 классе 
Бикова К. І., Давидюк Л. В. та інші
Методичний посібник
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 192 с.
Формат: 60х90/16

 Учебник «Русский язык. 5 класс» содержит разнообразные упражнения для совершенствования знаний о языке, коммуникативных умений, зани-
мательные рубрики «Хотим знать больше!» и «Играем», рубрику «Обобщаем изученное», орфоэпический словарь. Работая с учебником, пятиклассники 
повторят сведения о частях речи, углубят знания о словосочетании и предложении, о звуках и буквах, о слове, его составе и лексическом значении, 
о типах и стилях речи и др., продолжат развивать умения общаться, строить диалоги и высказывания разных стилей речи, соблюдая этикетные нормы.

 Учебное пособие «Тетрадь для контрольных работ по русскому языку. 5 класс» является частью учебно-методического комплекта. Тетрадь раз-
работана в соответствии с методическими рекомендациями по проведению контроля знаний в 5 классе. Содержит контрольные работы по темам, разра-
ботанным в учебнике, которые состоят из тестовых заданий закрытой и открытой формы. Подаются материалы для проверки уровня сформированности 
языковых и речевых, орфографических и пунктуационных навыков. Все тестовые задания представлены в 2-х вариантах.

 Учебное пособие «Тетрадь по развитию связной речи. 5 класс» является частью учебно-методического комплекта. Пособие способствует фор-
мированию речевых умений ученика, содержит систему разнообразных заданий разного уровня сложности, выполняя которые ученики смогут научить-
ся эффективно слушать и читать, создавать собственные устные и письменные высказывания.

 Методическое пособие «Готовимся к урокам русского языка в 5 классе» является частью учебно-методического комплекта. Содержит методиче-
ские указания по работе с учебником, календарно-тематическое планирование по каждой теме, ориентировочные разработки уроков по языку и разви-
тию речи, тексты контрольных работ, советы по их оцениванию.

Русский язык, 5 кл.
Давидюк Л. В.
Підручник
Видавництво «Світоч»
Обсяг: 320 с.
Формат: 60х90/16

Тетрадь для контрольных
работ по русскому языку, 5 кл.
Давидюк Л. В., Фідкевич О. Л.
Контроль знань
Видавництво «Світоч»
Обсяг: 56 с.
Формат: 84х108/16

85
грн

18
грн

85
грн

18
грн

18
грн

30
грн

5 клас
Російська

Російська
мова
мова
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Навчально-методичний комплект до підручника «Русский язык»
(для ЗНЗ із навчанням російською мовою),

автори: К. І. Бикова, Л. В. Давидюк, О. С. Снітко, О. Ф. Рачко

Навчально-методичний комплект до підручника «Русский язык»
 (для ЗНЗ із навчанням українською мовою, 6-й рік навчання),

автор: Л. В. Давидюк

Русский язык, 6 кл. 
Давидюк Л. В.
Підручник
Видавництво «Світоч»
Обсяг: 304 с.
Формат: 60х90/16

Тетрадь для контрольных работ
по русскому языку, 6 кл.
Давидюк Л. В., Фідкевич О. Л.
Контроль знань
Видавництво «Світоч»
Обсяг: 56 с.
Формат: 84х108/16

 В учебнике «Русский язык. 6 класс» (для общеобразовательных учебных заведений с обучением на украинском языке, 6-й год обучения) особое место
отведено материалу, с помощью которого происходит освоение школьниками способов учебной деятельности. Различные по характеру упражнения 
основываются на высококачественных текстах разных стилей, что даёт возможность не только обеспечить выполнение методических заданий, но и озна-
комить учащихся с образцами классической и современной литературы.

 «Тетрадь для контрольных работ по русскому языку. 6 класс» является составляющей учебно-методического комплекта. В пособии размещены 
2 варианта тестовых работ для 8 контрольных работ, что предусмотрено учебной программой. В тетради также можно найти тексты для списывания, 
прослушивания, чтения молча и задания к ним. Отдельные страницы отведены для написания диктантов, ответов на вопросы по тексту, которые учитель 
предлагает для контроля аудирования, а также страницы для контрольных пересказов.

85
грн 18

грн

85
грн

18
грн

18
грн

Русский язык, 6 кл. 
Бикова К. І., Давидюк Л. В. та інші
Підручник
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 256 с.
Формат: 70х100/16

Тетрадь для контрольных работ
по русскому языку, 6 кл. 
Бикова К. І., Давидюк Л. В. та інші
Контроль знань
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 56 с.
Формат: 84х108/16

Тетрадь по развитию
связной речи, 6 кл. 
Бикова К. І., Давидюк Л. В. та інші
Робочий зошит
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 72 с.
Формат: 70х100/16

 Учебник «Русский язык. 6 класс» содержит разнообразные упражнения для совершенствования знаний о языке, коммуникативных умений, 
занимательные рубрики «Хотим знать больше!» и «Играем», рубрику «Обобщаем изученное», приложение с примерами морфологического разбора 
частей речи. Работая с учебником, шестиклассники повторят и углубят сведения о словосочетании и предложении. Изучая раздел «Лексикология», 
ученики углубят знания о группах слов по их употреблению и происхождению, работая с разделом «Морфология», — о самостоятельных частях речи. 
Выполняя задания в разделе «Речь», шестиклассники расширят свои знания о тексте и его признаках, о стилях речи, продолжат совершенствовать 
коммуникативные навыки.

 «Тетрадь для контрольных работ по русскому языку. 6 класс» разработана в соответствии с методическими рекомендациями по проведению 
контроля знаний в 6 классе. Она содержит контрольные работы по темам, разработанным в учебнике, которые состоят из тестовых заданий закрытой 
и открытой формы. Подаются материалы для проверки уровня сформированности языковых и речевых, орфографических и пунктуационных навыков. 
Все тестовые задания представлены в 2-х вариантах.

 Учебное пособие «Тетрадь по развитию связной речи. 6 класс» поспособствует формированию речевых умений ученика, содержит систе-
му разнообразных заданий разного уровня сложности, направленных на овладение различными видами речевой деятельности. Выполняя задания, 
шестиклассники продолжат учиться эффективно слушать и читать, создавать собственные письменные и устные высказывания.

6 клас
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85
грн

Навчально-методичний комплект 
до підручника «Русский язык»

(для ЗНЗ із навчанням російською мовою), 
автори: К. І. Бикова, Л. В. Давидюк, 

О. С. Снітко, О. Ф. Рачко

Навчально-методичний комплект 
до підручника «Русский язык»

(для ЗНЗ із навчанням українською мо-
вою), автори: Л. В. Давидюк, В. І. Статівка

Русский язык, 7 кл.
Давидюк Л. В., Статівка В. І.
Підручник
Видавництво «Світоч»
Обсяг: 320 с.
Формат: 60х90/16 Тетрадь для

контрольных
работ по русскому

языку, 7 кл. 
Давидюк Л. В., Фідкевич О. Л.

Контроль знань
Видавництво «Світоч»

Обсяг: 40 с.
Формат: 84х108/16

Русский язык, 7 кл.
Бикова К. І., Давидюк Л. В. та інші
Підручник
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 288 с.
Формат: 70х100/16

Тетрадь для контрольных работ
по русскому языку, 7 кл. 

Бикова К. І., Давидюк Л. В. та інші
Контроль знань

Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 64 с.

Формат: 84х108/16
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17
грн

Русский язык
и литература, 5 кл.:
тетрадь для текущего
и тематического
оценивания
Муковоз Л. Г.
Контроль знань
Видавництво «ПЕТ»
Обсяг: 136 с.
Формат: 60х84/8

Русский язык
и литература, 6 кл.:
тетрадь для текущего
и тематического
оценивания
Нестерова О. І. 
Контроль знань
Видавництво «ПЕТ»
Обсяг: 96 с.
Формат: 60х84/8

Русский язык
и литература, 8 кл.:
тетрадь для текущего
и тематического
оценивания
Ламкова О. І.
Контроль знань
Видавництво «ПЕТ»
Обсяг: 112 с.
Формат: 60х84/8

Русский язык
и литература, 9 кл.:
тетрадь для текущего
и тематического
оценивания
Шевченко Н. В.
Контроль знань
Видавництво «ПЕТ»
Обсяг: 128 с.
Формат: 60х84/8

Русский язык
и литература, 10 кл.:
тетрадь для текущего
и тематического
оценивания.
Академический 
уровень
Косогова О. О.
Контроль знань
Видавництво «ПЕТ»
Обсяг: 120 с.
Формат: 60х84/8

Русский язык
и литература, 11 кл.:
тетрадь для текущего 
и тематического
оценивания.
Академический 
уровень
Косогова О. О.
Контроль знань
Видавництво «ПЕТ»
Обсяг: 128 с.
Формат: 60х84/8

Серія «Контроль знань протягом року!»

й

25
грн

25
грн

25
грн

25
грн

25
грн

25
грн

7 клас

Підручники з російської мови (для ЗНЗ із навчанням українською 
та російською мовами), автори: Л. В. Давидюк, К. І. Бикова, В. І. Статівка

65
грн 65

грн
80
грн

Русский язык, 9 кл.
(8-й рік навчання)
Давидюк Л. В., Статівка В. І. 
Підручник для шкіл із навчанням
українською мовою
ТОВ «СИЦИЯ»
Обсяг: 272 с.
Формат: 60х90/16

Русский язык, 9 кл. 
Бикова К. І. та інші
Підручник
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 240 с.
Формат: 70х100/16

Русский язык, 11 кл.
(10-й рік навчання)
Давидюк Л. В.
Підручник
ТОВ «СИЦИЯ»
Обсяг: 240 с.
Формат: 60х90/16
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Навчально-методичний комплект до підручників
«Інтегрований курс „Література (російська та зарубіжна)“»

(для 5–7 класів ЗНЗ із навчанням російською мовою),
автори: О. О. Ісаєва, Ж. В. Клименко, О. К. Бицько, А. О. Мельник

90
грн

22
грн

22
грн

90
грн

22
грн

22
грн

Интегрированный курс
«Литература
(русская и зарубежная)», 7 кл.
Ісаєва О. О., Клименко Ж. В. та інші
Підручник
ТОВ «СИЦИЯ»
Обсяг: 352 с.
Формат: 60х90/16

Интегрированный курс 
«Литература (русская и 
зарубежная)»,7 кл.: 
тетрадь для контроль-
ных работ
Ісаєва О. О. та інші
Контроль знань
ТОВ «СИЦИЯ»
Обсяг: 80 с.
Формат: 84х108/16
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Интегрированный 
курс «Литература 
(русская и мировая)», 
5 кл. + произведения 
для внеклассного 
чтения
Бондаренко Ю. Ю. 
Хрестоматія
Видавництво «ПЕТ»
Обсяг: 784 с.
Формат: 60х90/16

Интегрированный 
курс «Литература 
(русская и мировая)», 
6 кл. + произведения 
для внеклассного 
чтения
Бондаренко Ю. Ю.
Хрестоматія
Видавництво «ПЕТ»
Обсяг: 752 с.
Формат: 60х90/16

Интегрированный 
курс «Литература 
(русская и мировая)», 
8 кл.
Проценко Т. В.
Хрестоматія
Видавництво «ПЕТ»
Обсяг: 496 с.
Формат: 60х90/16

Интегрированный 
курс «Литература 
(русская и мировая)», 
9 кл.
Проценко Т. В. 
Хрестоматія
Видавництво «ПЕТ»
Обсяг: 592 с.
Формат: 60х90/16

Интегрированный 
курс «Литература 
(русская и мировая)», 
10 кл. Уровень стан-
дарта и академиче-
ский уровень
Андронова Л. Г., Карліна Л. О.
Хрестоматія
Видавництво «ПЕТ»
Обсяг: 480 с.
Формат: 60х90/16

Интегрированный 
курс «Литература 
(русская и мировая)», 
11 кл. Уровень стан-
дарта и академиче-
ский уровень
Нестерова О. І. 
Хрестоматія
Видавництво «ПЕТ»
Обсяг: 784 с.
Формат: 60х90/16

55
грн

55
грн

55
грн

55
грн

55
грн

55
грн

Хрестоматії
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Ісаєв
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ОбсОбсягя
ФорорФо мм

90
грн

Интегрированный курс
«Литература (русская 
и зарубежная)», 5 кл.:
тетрадь для 
контрольных работ
Ісаєва О. О., Клименко Ж. В.
Контроль знань
ТОВ «СИЦИЯ»
Обсяг: 80 с.
Формат: 84х108/16

Интегрированный курс 
«Литература (русская 
и зарубежная)», 6 кл.: 

тетрадь для контроль-
ных работ

Ісаєва О. О., Клименко Ж. В.
Контроль знань

ТОВ «СИЦИЯ»
Обсяг: 80 с.

Формат: 84х108/16

Интегрированный курс 
/«Литература (русская 
и зарубежная)», 5 кл.: 
тетрадь читателя 
по литературе
Ісаєва О. О., Клименко Ж. В.
Робочий зошит
ТОВ «СИЦИЯ»
Обсяг: 80 с.
Формат: 70х100/16

Интегрированный курс 
«Литература (русская 
и зарубежная)», 6 кл.: 

тетрадь читателя 
по литературе

Ісаєва О. О., Клименко Ж. В.
Робочий зошит

ТОВ «СИЦИЯ»
Обсяг: 80 с.

Формат: 70х100/16

Интегрированный курс 
«Литература (русская 
и зарубежная)», 5 кл.
Ісаєва О. О., Клименко Ж. В.
Підручник
ТОВ «СИЦИЯ»
Обсяг: 352 с.
Формат: 60х90/16

Интегрированный 
курс «Литература 

(русская и зарубеж-
ная)», 6 кл.

Ісаєва О. О., Клименко Ж. В.
Підручник

ТОВ «СИЦИЯ»
Обсяг: 352 с.

Формат: 60х90/16

 Хрестоматії створено відповідно до нової (5, 6 кл.) та чинної (8–11 кл.) навчальних програм з інтегрованого курсу «Література (російська та світова)», 
що затверджені Міністерством освіти і науки України. Видання містять програмові твори. Деякі з них подано у скороченому вигляді, при цьому особливос-
ті авторського стилю, сюжетні лінії та ключові епізоди збережені. Також у хрестоматіях наявні біографічні довідки про письменників, необхідні матеріали 
з теорії літератури, рубрики «Цікаві факти» та «Перевірте свої знання!». Після кожного твору подається тлумачення незрозумілих слів та пропонуються 
запитання й завдання, робота над якими допоможе кращому засвоєнню змісту та розвитку аналітичних навичок в учнів. Хрестоматії розраховані на учнів 
і вчителів загальноосвітніх навчальних закладів. 
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Зошити для поточного та тематичного оцінювання із зарубіжної літератури,
автори: Н. М. Кадоб’янська, Л. М. Удовиченко та ін.

Навчально-методичний комплект
до підручника «Зарубіжна література»,

автори: Н. М. Кадоб’янська, Л. М. Удовиченко

Тематичний
контроль

Зарубіжна література, 8 кл. 
Кадоб’янська Н. М., Удовиченко Л. М.
Підручник
ТОВ «CИЦИЯ»
Обсяг: 304 с.
Формат: 70х100/16

Зарубіжна література,
8 кл. Хрестоматія
Кадоб’янська Н. М., Удовиченко Л. М.
Хрестоматія
Видавничий дім  «Освіта»
Обсяг: 400 с.
Формат: 60х90/16

Зарубіжна література,
8 кл.: зошит для поточного 
та тематичного оцінювання
Кадоб’янська Н. М., Удовиченко Л. М.
Контроль знань
Видавничий дім  «Освіта»
Обсяг: 96 с.
Формат: 60х84/8

64 65Антична культураАнтичність

Міфологія існувала у кожного народу на 
початку його історії. Але грецька міфологія 
дійшла до нас найповніше. За уявленням гре-
ків, на вершині гори Олімп жили безсмертні 
боги: громовержець Зевс, його дружина — охо-
ронниця шлюбу богиня Гера, богиня родючос-
ті й землеробства — Деметра, бог мистецтв — 
Аполлон, богиня краси й кохання — Афродіта, 
богиня мудрості — Афіна Паллада, бог війни — 
Арес, бог ремесел — Гефест. У лісах ховалися 
німфи, у струмках жили наяди, на галявинах 
тішилися смішні сатири — чоловіки з довги-
ми кінськими хвостами і цапиними ногами, 
а в лісовій печері дрімав сам бог природи — 
Пан.

Гора Парнас — легендарне місце перебування Аполлона та дев’яти 
муз (дочок Зевса і богині пам’яті Мнемосіни). Біля підніжжя Парнасу було 
розташоване місто Дельфи, де у храмі Аполлона пророкував знаменитий 
оракул. Музи — богині мистецтва й науки. Кліо — покровителька історії, 
Талія — муза комедії, Мельпомена — трагедії, Евтерпа — ліричної поезії, 
Ерато — любовної лірики, Терпсихора — танцю, Полігімнія — красномов-
ства, Калліопа — епічної поезії й науки, Уранія — астрономії.  

 Нікола Пуссен. Аполлон і музи. XVІІ ст.

ВИСОКА ПОЛИЧКА

На час появи писемності сло-
весне мистецтво пройшло дов-
гий і складний шлях, у ньому 
накопичився запас сюжетів та 
образів, мотивів та ідей, ритмів 
і рим, різноманітних художніх 
засобів. Людина поступово 
вчилася стежити не тільки за 
тим, що сказано, але й за тим, 
як саме сказано.

У переносному значенні 
Парнас — світ поезії, 
муза — натхнення, творчість.

1. Які давньогрецькі міфи ви пам’ятаєте?
2. Пригадайте фразеологізми, які мають міфологічне походження.

2.1.4  Цикли міфів

Літературу античності важко зрозуміти, якщо не знати давньогрець-
кої міфології. Міфологічні історії, об’єднані спільним героєм або подією, 
складають цикл міфів.

Цикл (від грецьк. kyklos — коло) — 
низка пов’язаних між собою явищ, які тво-
рять певну цілість. У літературі це сукупність 
об’єднаних у ціле творів одного жанру. 

Найвідоміші цикли давньогрецьких 
міфів — фіванський (про долю царя Фів 
Едіпа), троянський (про похід на Трою) 
і про аргонавтів (похід по золоте руно).

Фіванський цикл

В основі фіванського циклу міфів покла-
дено розповідь про долю правителів міста 
Фіви. Одному з них, царю Едіпу, як було пе-
редбачено оракулом, довелося пройти страш-
ні випробування — не відаючи, убити рідного 
батька й одружитися з матір’ю. З власної волі 
Едіп покарав себе, виколовши собі очі, аби не 
бачити світла так само, як не бачив він своїх 
мимовільних злочинів. Волею богів йому бу-
ло даровано прощення.

Місто Фіви, згідно з міфом, заснував фі-
нікійський царевич Кадм, у якого Бог Зевс, 
прибравши образ бика, викрав сестру Європу 
(існує версія, що від її імені походить назва 
нашого континенту). Пошуки сестри привели 
Кадма до Еллади (Давньої Греції), де він і 
побудував Фіви.

Едіп став царем Фів, коли розгадав загад-
ку чудовиська Сфінкса та врятував місто. 
Загадка Сфінкса: «Хто ходить вранці на 
чотирьох, удень — на двох, а ввечері — 
на трьох?» Відповідь: «Людина».

ГОТУЄМОСЯ ДО ДІАЛОГУ

У сюжетах цих міфів втілено од-
ну з головних ідей міфологічної 
свідомості давніх греків — не-
відворотність долі.

Давні греки не знали звука [ц], 
вони вимовляли «кіклоп» (а не 
«циклоп») або «Кербер» (а не 
«Цербер»).

 Гвідо Рені. 
Викрадення Європи. XVІІ ст.

Арес, бог ремесел — Гефест. У лісах ховалися 
німфи, у струмках жили наяди, на галявинах 
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складають цикл міфів.
Цикл (від грецьк. kyklos — коло) — 

низка пов’язаних між собою явищ які тво Давні греки не знали звука [ц]

поху Відродження (ХV–XVІІ ст.) в Європі поділяють на три 
періоди:

Раннє Відродження — XV століття (звернення до культурної спадщини 
Античності, зародження гуманізму);

Високе Відродження — від кінця XV до середини XVI століття 
(винахід друкарства, географічні відкриття, розвиток науки, втілення в 
мистецтві віри в безмежні можливості волі та розуму людини, небувалий 
розквіт образотворчого мистецтва);

Пізнє Відродження — друга половина XVI століття (криза рене-
сансної свідомості, поява в мистецтві мотивів «трагічного гуманізму», 
зокрема, у творчості Вільяма Шекспіра).

Опрацювавши розділ «Відродження», ви:
—  ознайомитеся з Відродженням як культурною та літературною 

добою;
—  складете уявлення про вплив Античності на літературу й культуру 

в добу Відродження;
—  дізнаєтеся про характерні риси ренесансної культури й літера-

тури;
— довідаєтеся про особливості філософії та культури гуманізму;
—  з’ясуєте, як втілено гуманістичний ідеал у літературі та мистецтві 

доби Відродження;
—  відкриєте для себе творчість геніальних митців світового значення;
—  зрозумієте, чому Відродження вважають однією з найвизнач ніших 

епох в історії людської цивілізації.

80
грн

 Підручник «Зарубіжна література. 8 клас» забезпечує формування ключових і предметних компетентностей у процесі вивчення зарубіжної 
літератури, адаптацію літературної освіти до інтересів і потреб сучасного читача, створення учнями продуктів навчальної діяльності, розвиток чи-
тацької культури учнів. Знахідкою авторів є цікава рубрикація, оригінальне структурування розділів підручника, побудова параграфів відповідно до 
етапів вивчення художнього твору, науково обґрунтований підхід до ілюстрування й унаочнення навчального матеріалу, що сприяє кращій організації 
навчання, розвитку логічного, образного, асоціативного й творчого мислення учнів, їхніх читацьких умінь і якостей.

 Навчальний посібник «Зарубіжна література, 8 клас. Хрестоматія» є складовою навчально-методичного комплекту до підручника. Призначе-
ний забезпечити учнів якісними перекладами художніх програмових творів та урізноманітнити завдання, пропоновані в підручнику.

 «Зарубіжна література, 8 клас: зошит для поточного та тематичного оцінювання» складено з урахуванням вимог Державного стандарту 
базової і повної середньої освіти та чинної програми для 5–9 класів загальноосвітньої школи. Різнорівневі і різнотипні запитання і завдання, подані 
в чотирьох варіантах, відповідають тематиці програми. Посібник доступний, привабливий для учнів і раціональний. У вступному слові подано чіткі 
рекомендації щодо виконання завдань.

60
грн

28
грн

5–7 класиЗА НОВОЮ!ПРОГРАМОЮ

Зарубіжна

Зарубіжна

література

література

8 клас

Зарубіжна література, 
5 кл.
Кадоб’янська Н. М., 
Удовиченко Л. М., 
Томашова М. С.
Контроль знань
Видавничий дім  «Освіта»
Формат: 60х84/8

Зарубіжна література, 
6 кл.
Кадоб’янська Н. М., 
Удовиченко Л. М., 
Кулєшова Л. В., Стеценко І. В.
Контроль знань
Видавничий дім  «Освіта»
Формат: 60х84/8

Зарубіжна література, 
7 кл.
Кадоб’янська Н. М., 
Удовиченко Л. М., 
Єрмакова О. П.
Контроль знань
Видавничий дім  «Освіта»
Обсяг: 80 с.
Формат: 60х84/8

 «Зарубіжна література, 5–7 класи: зошити для поточного та тематичного оцінювання» складено з урахуванням вимог Державного стан-
дарту базової і повної середньої освіти та оновленої програми для 5–9 класів загальноосвітньої школи. Різнорівневі і різнотипні запитання і завдання, 
подані в чотирьох варіантах, відповідають тематиці програми. Посібники доступні, привабливі для учнів і раціональні. У вступному слові подано чіткі 
рекомендації щодо виконання завдань.

35
грн
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9 клас ЗА НОВОЮ!ПРОГРАМОЮ
За
ру
бі
жн
а

За
ру
бі
жн
а

лі
те
ра
ту
ра

лі
те
ра
ту
ра

Підручник для 11 класу для загальноосвітніх навчальних
закладів (рівень стандарту)

Світова література, 11 кл. 
Ісаєва О. О., Клименко Ж. В., Мельник А. О.
Підручник (рівень стандарту)
ТОВ «СИЦИЯ»
Обсяг: 320 с.
Формат: 60х90/16  Підручник «Світова література, 11 клас» (рівень стандарту) відповідає 

чинній навчальній програмі. Автори підручника прагнули розкрити своєрідність 
художнього світу письменників ХХ–ХХІ століть, дати учням поштовх для само-
стійних роздумів над проблемами, які постають у літературних творах, навчити 
їх перекладати прочитане мовою власних вражень і понять. У підручнику широко 
представлений українознавчий компонент (рубрика «Українські стежини світової 
літератури» тощо). Розмаїття рубрик підручника: «До уваги допитливих», «Зі скарб-
ниці літературно-критичної спадщини», «Мистецькі передзвони», «До таємниць 
мистецтва слова», «У творчій майстерні письменника» тощо — зробить вивчення 
літератури по-справжньому цікавим і захопливим. Перевірити свої знання учні 
зможуть завдяки блокам запитань і завдань, які автори пропонують у відповідних 
рубриках: «Розмірковуємо та обговорюємо», «Підсумовуємо вивчене».

90
грн

11 клас

Навчально-методичний комплект
до підручника «Зарубіжна література»,

автори: Н. М. Кадоб’янська, Л. М. Удовиченко

Тематичний
контроль

Зарубіжна література, 9 кл.
Кадоб’янська Н.М., Удовиченко Л.М.
Підручник
ТОВ “СИЦИЯ”
Обсяг: 272 с.
Формат: 70х100/16

Зарубіжна література,
9 кл. Хрестоматія
Кадоб’янська Н. М., Удовиченко Л. М.
Хрестоматія
Видавничий дім  «Освіта»
Обсяг: 384 с.
Формат: 60х90/16

Зарубіжна література,
9 кл.: зошит для поточного 
та тематичного оцінювання
Кадоб’янська Н. М., Удовиченко Л. М.
Контроль знань
Видавничий дім  «Освіта»
Обсяг: 88 с.
Формат: 60х84/8

80
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 Підручник «Зарубіжна література. 9 клас» дасть змогу простежити розвиток зарубіжної літератури від доби Просвітництва до сучасності, озна-
йомить із визначними творами класиків, заохотить до читання. Структура і зміст підручника спрямовані на активну роботу учнів із художніми текстами, 
пошукову й дослідницьку діяльність. Завдання в рубриках допоможуть активізувати увагу, набути вмінь аналізу художнього тексту, навчитися використо-
вувати сучасні джерела інформації. Подано підсумкові завдання до розділів та словник літературознавчих термінів.

 Посібник «Зарубіжна література. Хрестоматія, 9 клас» укладено відповідно до вимог оновленої програми із зарубіжної літератури. Призначений 
забезпечити учнів якісними перекладами художніх творів та урізноманітнити завдання, пропоновані в підручниках. У вступному слові вміщено рекомен-
дації щодо роботи з книжкою. Матеріал структуровано за розділами та рубриками. Для учнів, учителів української літератури, широкого кола читачів.

 Навчальний посібник «Зарубіжна література. Зошит для поточного та тематичного оцінювання, 9 клас» для учнів 9 класу із зарубіжної літера-
тури реалізує всі вимоги до підготовки та проведення поточного і тематичного оцінювання. Різнотипні запитання і завдання, подані в чотирьох варіантах,  
відповідають тематиці програми. Посібник доступний, привабливий для учнів і раціональний. У вступному слові подано чіткі рекомендації щодо виконан-
ня завдань. Для учнів, учителів зарубіжної літератури, учителів методистів.

60
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 Підручники «Французька мова» для 5–7 класів (друга іноземна мова) створені відповідно до нових програм з іноземних мов. Підручники сприяють 
формуванню в учнів навичок і розвитку вмінь як в усному (аудіювання і говоріння), так і в писемному (письмо, читання) мовленні. У підручниках дотрима-
но загальнодидактичні принципи логічності, наочності й доступності в навчанні. Виклад навчального матеріалу супроводжується яскравими ілюстрація-
ми. Наприкінці кожного підручника вміщено французько-український та українсько-французький словники.

 Навчальні посібники «Робочий зошит з французької мови» є складовою навчально-методичних комплектів до підручників «Французька мова» для 
5–7 класів загальноосвітніх навчальних закладів (друга іноземна мова). Посібники містять письмові вправи, ігрові завдання для повторення й закріплення 
вивченого матеріалу. У зошитах багато різноманітних диференційованих вправ, що дасть змогу вчителю забезпечити індивідуальний підхід до кожного 
учня. Матеріал зошитів рівномірно й чітко розподілено між розділами. Посібники виконують і комунікативну спрямованість навчання іноземної мови.

5–9 класи
Навчально-методичний комплект до підручників «Французька мова»

для 5–8 класів загальноосвітніх навчальних закладів
(друга іноземна мова), автори: Н. П. Чумак, Т. В. Кривошеєва

Французька мова, 5 кл.
(1-й рік навчання)
Чумак Н. П., Кривошеєва Т. В.
Підручник
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 240 с.
Формат: 70х100/16

Французька мова, 6 кл.
(2-й рік навчання) 
Чумак Н. П., Кривошеєва Т. В.
Підручник
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 208 с.
Формат: 70х100/16

Французька мова, 7 кл.
(3-й рік навчання)
Чумак Н. П., Кривошеєва Т. В.
Підручник
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 208 с.
Формат: 70х100/16

Французька мова, 8 кл.
(4-й рік навчання)
Чумак Н. П., Кривошеєва Т. В.
Підручник
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 240 с.
Формат: 70х100/16

Французька мова, 9 кл. 
(5-й рік навчання)
Чумак Н.П., Кривошеєва Т.В.
Підручник
Видавничий дім “Освіта”
Обсяг: 224 с.
Формат: 70х100/16

Робочий зошит
з французької мови,
5 кл.
Чумак Н. П., Кривошеєва Т. В.
Робочий зошит
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 80 с.
Формат: 70х100/16

Робочий зошит
з французької мови,
6 кл.
Чумак Н. П., Кривошеєва Т. В.
Робочий зошит
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 80 с.
Формат: 70х100/16

Аудіододаток до підручника
можна знайти на сайті ВД «Освіта»
http://www.osvita-dim.com.ua/

Аудіододаток до підручника
можна знайти на сайті ВД «Освіта»
http://www.osvita-dim.com.ua/

Аудіододаток до підручника
можна знайти на сайті ВД «Освіта»
http://www.osvita-dim.com.ua/

Аудіододаток до підручника
можна знайти на сайті ВД «Освіта»
http://www.osvita-dim.com.ua/

Робочий зошит
з французької мови,
7 кл.
Чумак Н. П., Кривошеєва Т. В.
Робочий зошит
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 80 с.
Формат: 70х100/16
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 «Французька мова. 8 клас (4-й рік навчання)» — сучасний підручник, який відповідає новітнім вимогам викладання французької мови. Змістовий 
матеріал — тексти, аудіоматеріали (озвучені носіями мови), тренувальні вправи, різноманітні завдання забезпечують розвиток усіх мовних компетенцій: 
лінгвістичної, соціокультурної, загальнонавчальної. Вміщено тексти, діалоги, які містять форми і кліше сучасної розмовної французької мови та вживаються 
носіями в повсякденному житті. Щоб зробити зручним і сучасним процес вивчення французької мови, на сторінках підручника подано QR-коди, у яких 
зашифровано адресу веб-сторінки з електронним додатком.

 Підручник «Французька мова. 9 клас (5-й рік навчання)» є логічним продовженням серії підручників з французької мови, який ґрунтується на 
компетентнісному, комунікативному, діяльнісному, особистісно-орієнтованому, культурологічному підходах та відповідає новітнім вимогам викладання 
французької мови.

Підручник є фундаментальним з урахування інноваційних підходів відповідно до сучасних тенденцій розвитку шкільної освіти, вимог навчальних про-
грам та міжнародних освітніх вимог щодо володіння французькою мовою учнів середньої школи та з урахуванням останніх досягнень педагогічної, пси-
хологічної, методичної наук. Крім того, він є засобом формування в учнів готовності до іншомовної комунікативної, міжкультурної взаємодії у визначених 
навчальною програмою сферах, темах і ситуаціях, забезпечує дотримання прийнятих норм комунікативної поведінки відповідно до особливостей со-
ціального оточення.

До кожного уроку підручника включено ілюстрації, таблиці, схеми, що супроводжують та роз’яснюють викладений матеріал. Вправи, завдання, засоби та 
прийоми, які пропонуються в підручнику, забезпечують поточну та цільову мотивацію навчання. Наприкінці кожного розділу пропонується навчальний 
проект, який виконується на засадах проектної методики, що забезпечує диференціацію та індивідуалізацію навчання.
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5–6 класи
Навчально-методичний комплект до 

підручника «Історія України (Вступ до історії)»,
автори: О. І. Пометун, І. А. Костюк, Ю. Б. Малієнко

Навчально-методичний комплект до підручника «Всесвітня історія.
Історія України», автори: О. І. Пометун, П. В. Мороз, Ю. Б. Малієнко

85
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Історія України
(Вступ до історії), 5 кл.
Пометун О. І. та інші
Підручник
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 192 с.
Формат: 70х100/16

Всесвітня історія.
Історія України, 6 кл.
Пометун О. І. та інші
Підручник
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 256 с.
Формат: 70х100/16

 У підручнику «Історія України (Вступ до історії), 5 клас» навчальний матеріал подано таким чином, щоб п’ятикласники з легкістю засвоювали нову ін-
формацію. Завдання і запитання, що подані в параграфі, спонукатимуть учнів до пошуково-творчої роботи. У підручнику чимало завдань, спрямованих на роз-
виток уміння працювати в парі чи групі.

 Робочий зошит «Історія України (Вступ до історії), 5 клас», що є частиною НМК з історії для 5 класу, вміщує запитання і завдання різних типів, які 
виконують учні під час уроку самостійно, у парі чи групах або вдома. Із його допомогою учні зможуть закріпити свої знання з навчального предмета, роз-
вити вміння й навички, необхідні для подальшого вивчення й розуміння історичної науки.

 Зошит для тематичного оцінювання «Історія України (Вступ до історії), 5 клас», що є частиною НМК, призначено для перевірки і оцінювання пред-
метних знань й умінь учнів з історії. Містить різноманітні тестові та відкриті змістові завдання за кожним із розділів курсу у двох варіантах, а також додат-
кові завдання.

 «Історія України. (Вступ до історії), 5 клас», зошит для поточного та тематичного оцінювання» містить завдання, які передбачають перевірку 
та оцінювання навчальних досягнень учнів, а на їх основі — рівня сформованості основних базових і предметних компетентностей: хронологічної, про-
сторової, інформаційної та логічної компетентностей. До кожної теми визначено обов’язкові результати навчання: вимоги до знань, умінь учнів, що вира-
жаються у різних видах навчальної діяльності. Завдання в посібнику подані у двох рівноцінних за складністю варіантах.

 Підручник «Всесвітня історія. Історія України, 6 клас» допоможе учням скласти чітке уявлення про історію Стародавнього світу, навчить працюва-
ти 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.

 Робочий зошит «Всесвітня історія. Історія України, 6 клас», що є частиною НМК, містить запитання і завдання різних типів, які виконують учні 
під час уроку самостійно, у парі чи групах або вдома. Сприятиме закріпленню знань, розвитку вмінь і навичок, необхідних для подальшого вивчення 
і розуміння історичної науки.

 Зошит для тематичного оцінювання «Всесвітня історія. Історія України, 6 клас» призначено для перевірки й оцінювання предметних знань та умінь 
учнів з історії. Містить різноманітні тестові та відкриті змістові завдання з кожного розділу курсу у 2-х варіантах, а також додаткові завдання.

 «Інтегрований курс. Історія України. Всесвітня історія, 6 кл.: зошит для поточного та тематичного оцінювання» містить завдання, які перед-
бачають перевірку та оцінювання навчальних досягнень учнів, а на їх основі — рівня сформованості основних базових і предметних компетентностей: 
хронологічної, просторової, інформаційної та логічної компетентностей. До кожної теми визначено обов’язкові результати навчання: вимоги до знань, 
умінь учнів, що виражаються у різних видах навчальної діяльності. Завдання в посібнику подані у двох рівноцінних за складністю варіантах.

20
грн

Історія України (Вступ до історії), 
5 кл.: робочий зошит
Галєгова О. В., Пометун О. І.
Робочий зошит
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 64 с.
Формат: 70х100/16

Всесвітня історія. Історія України, 
6 кл.: робочий зошит
Мороз П. В., Галєгова О. В.
Робочий зошит
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 112 с.
Формат: 70х100/16

10
грн

Історія України (Вступ до історії), 
5 кл.: зошит для тематичного
оцінювання
Малієнко Ю. Б., Пометун О. І.
Контроль знань 
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 32 с.
Формат: 70х90/16

Всесвітня історія. Історія України, 
6 кл.:  зошит для тематичного
оцінювання
Мороз П. В.
Контроль знань 
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 72 с.
Формат: 70х90/16

Історія України. (Вступ до історії), 
5 кл.: зошит для поточного
та тематичного оцінювання
Гук О. І.
Контроль знань
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 56 с.
Формат: 60х84/8

Інтегрований курс. 
Історія України. Всесвітня історія, 
6 кл.: зошит для поточного
та тематичного оцінювання
Гук О. І.
Контроль знань
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 72 с.
Формат: 60х84/8

орія України. (Вступ до історії), 

грований курс. 
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Підручник
«Всесвітня історія», автори: 

О. І. Пометун, Ю. Б. Малієнко

Тематичний
контроль

Підручник
«Всесвітня історія»,

автор: І. Я. Щупак

7 клас

Навчально-методичний комплект до підручника «Історія України»,
автори: Н. М. Гупан, І. І. Смагін, О. І. Пометун

Історія України, 7 кл.
Гупан Н. М. та інші
Підручник
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 224 с.
Формат: 70х100/16

Історі
Гупан Н
Підручн
Видавни
Обсяг: 2
ФорФорматма

 Підручник «Історія України, 7 клас» допоможе учням скласти уявлення про історію середньовічної України, а також навчить працювати творчо, 
виявляти власне ставлення до подій, явищ і тенденцій в історії України зазначеного періоду. У підручнику акцентується увага на питаннях духовної і ма-
теріальної культури, історико-культурних традиціях України Середньовічної доби. Методичний апарат підручника побудовано з урахуванням вимог осо-
бистісноорієнтованого підходу до навчання, що дає можливість вчителю диференціювати роботу з учнями, передбачає їхню самостійну дослідницьку 
діяльність.

 «Робочий зошит з історії України, 7 клас», що є складовою НМК для 7 класу, відповідає новій програмі з історії. У робочому зошиті вміщено 
запитання й завдання різних типів, які виконують учні під час уроку разом з учителем, самостійно, у парі чи групах або вдома. Містить тестові завдання до 
кожного розділу навчального матеріалу. Наскрізна й чітка структура посібника сприятиме розвитку вмінь і навичок, необхідних для подальшого вивчення 
та розуміння історичної науки.

 Навчальний посібник «Зошит для тематичного оцінювання  навчальних досягнень з історії України» є частиною НМК для 7 класу. Зошит при-
значено для перевірки й оцінювання предметних знань та умінь з історії. Містить різноманітні тестові та відкриті змістові завдання за кожним з розділів 
відповідно до вимог нової програми.

85
грн

85
грн

Всесвітня історія, 7 кл.
Пометун О. І., Малієнко Ю. Б.
Підручник 
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 224 с.
Формат: 70х100/16

Історія України. Всесвітня історія, 
7 кл.: зошит для поточного
та тематичного оцінювання
Гук О. І.
Контроль знань
Видавничий дім «Освіта»
Формат: 60х84/8

 Підручник «Всесвітня історія , 7 клас» (авт. Пометун О. І., Малієнко Ю. Б.) допоможе учням скласти чітке уявлення про історію Середніх віків, навчить 
працювати творчо, визначати своє ставлення до історичних подій. Особливу увагу в підручнику приділено питанням духовної і матеріальної культури, 
історії повсякденного життя, духовному світу Середньовіччя. Методичний апарат підручника побудовано з урахуванням вимог особистісно орієнтовано-
го підходу до навчання, що дає можливість учителю диференціювати роботу з учнями, передбачає їхню самостійну дослідницьку діяльність.

 Підручник «Всесвітня історія , 7 клас» містить інформацію про події, явища, процеси періоду Середніх віків (V–ХV ст.) на прикладі середньовіч-
них цивілізацій: християнської, арабо-мусульманської, Середньовічного Сходу. Навчаючись за цим підручником, учні здобудуть знання про суспільний 
і політичний устрій середньовічної Європи, зародження європейського парламентаризму і права, взаємовплив народів і цивілізацій доби Середньовіччя 
та їхній внесок у світову духовну спадщину. Текст підручника супроводжують карти та картосхеми історичних подій, вдало дібрані ілюстрації та додаткові 
завдання до них, які дають змогу розширити знання із теми, формувати і висловлювати власні судження.

 «Історія України. Всесвітня історія, 7 клас: зошит для поточного та тематичного оцінювання» містить завдання, які передбачають перевірку та 
оцінювання навчальних досягнень учнів, а на їх основі — рівня сформованості основних базових і предметних компетентностей: хронологічної, просто-
рової, інформаційної та логічної компетентностей. До кожної теми визначено обов’язкові результати навчання: вимоги до знань, умінь учнів, що вира-
жаються у різних видах навчальної діяльності. Завдання в посібнику подані у двох рівноцінних за складністю варіантах.

Всесвітня історія, 7 кл.
Щупак І. Я.
Підручник
Видавництво «Світоч»
Обсяг: 256 с.
Формат: 70х100/16

Зошит для тематичного 
оцінювання 
навчальних досягнень 
з історії України, 7 кл.
Андрійчук О. І. та інші
Контроль знань
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 32 с.
Формат: 70х100/16

Робочий зошит 
з історії України, 7 кл.
Пометун О. І. та інші
Робочий зошит
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 96 с.
Формат: 70х100/16

28
грн

14
грн
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Підручники «Історія України»
(для ЗНЗ із навчанням українською 

і російською мовами),
автори: Н. М. Гупан, І. І. Смагін, О. І. Пометун

Тематичний контроль

Підручник з історії України для 10 класу
(рівень стандарту, академічний рівень),

автори: О. І. Пометун, Н. М. Гупан

Історія України, 10 кл.
Пометун О. І., Гупан Н. М.
Підручник (рівень стандарту,
академічний рівень)
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 288 с.
Формат: 70х100/16

85
грн

10 клас

Серія «Контроль знань протягом року!»

 Навчальний матеріал підручника «Історія України, 10 клас» (рівень стандар-
ту, академічний рівень) охоплює події 1900–1939 років. Окрім основного тексту, 
в підручнику вміщено документи, ілюстрації, карти, біографічні матеріали. Учням 
запропоновано різнорівневі завдання і запитання, перевірочні тести, що спонука-
тимуть до розмірковувань, дискусій, формулювання власного погляду тощо.

85
грн

28
грн

85
грн

8–9 класи

Основи правознавства (практичний курс),
9 кл.: зошит для поточного та тематичного оцінювання
Пилипчатіна Л. М.
Контроль знань українською і російською мовами 
Видавництво «ПЕТ»
Обсяг: 64 с.
Формат: 60х84/8

Правознавство, 10 кл.: зошит для поточного
та тематичного оцінювання. Рівень стандарту + академічний
Пилипчатіна Л. Н.
Контроль знань українською і російською мовами 
Видавництво «ПЕТ»
Обсяг: 56 с.
Формат: 60х84/8

чний курс), ля поточногоОснови правознавства (прак Правознавство, 10 кл.: зош

Історія України. 
Всесвітня історія, 9 кл.: 
зошит для поточного
та тематичного оцінювання
Гук О. І.
Контроль знань
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 104 с.
Формат: 60х84/8

Історія України, 8 кл. 
Гупан Н. М., Смагін І. І., Пометун О. І.
Підручник для шкіл із навчанням російською 
мовою
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 320 с.
Формат: 70х100/16

Історія України. 
Всесвітня історія, 8 кл.: 
зошит для поточного
та тематичного оцінювання
Гук О. І.
Контроль знань
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 112 с.
Формат: 60х84/8

Історія України, 8 кл. 
Гупан Н. М., Смагін І. І., Пометун О. І.
Підручник
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 320 с.
Формат: 70х100/16
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5 клас
М
атематика

М
атематикаНавчально-методичні комплекти до підручників «Математика»

(для 5 класів ЗНЗ із навчанням українською та російською мовами),
автори: Н. А. Тарасенкова, І. М. Богатирьова, О. М. Коломієць, З. О. Сердюк

85
грн

85
грн

22
грн

20
грн

13
грн

13
грн

20
грн

13
грн

13
грн

Математика, 5 кл.
На допомогу вчителю
Тарасенкова Н. А.,
Богатирьова І. М. та інші
Навчально-методичний посібник
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 96 с.
Формат: 60х90/16

Математика, 5 кл.:
зошит для поточного

та тематичного оцінювання
Буковська О. І.
Контроль знань

Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 96 с.

Формат: 60х84/8

.:
о
я
І.
ь
»
с.
8

 Підручники «Математика» (українською і російською мовами) для 5 класу науково коректні, доступні, гарно оформлені та зручні у використанні. 
Розділи підручника поділено на параграфи. У кожному параграфі міститься: основний навчальний матеріал; додаткові відомості в рубриці «Дізнайтеся 
більше»; запитання для повторення вивченого в межах параграфа в рубриці «Пригадайте головне»; система задач чотирьох рівнів складності (рубрика 
«Розв’яжіть задачі»), яка завершується окремими блоками завдань: «Застосуйте на практиці» та «Задачі на повторення». Розв’язання більшості типових 
сюжетних задач подано алгебраїчним способом. Задачі для різних видів класної й позакласної роботи, зокрема практичного спрямування, подано після 
кожного параграфа. Вони мають наскрізну нумерацію. 

 Навчальний посібник «Зошит для контролю навчальних досягнень з математики»  (українською і російською мовами) для 5 класу є складовою 
НКМ з математики. Містить перевірні роботи для проміжного і тематичного контролю у двох варіантах однакової складності.

 Навчальний посібник «Експрес-контроль з математики» (українською і російською мовами) для 5 класу є складовою НКМ з математики. Скла-
дається з двох частин і призначений для організації поурочного контролю. Кожна робота оцінюється до 12 балів. Для виконання окремої роботи відво-
диться 5 хвилин. Інший варіант перевірної роботи доцільно включити в домашнє завдання.

 Навчально-методичний посібник «Математика. На допомогу вчителю» для 5 класу є складовою НМК з математики цього авторського колекти-
ву. У посібнику вміщені авторська концепція комплекту підручників для 5 класу, загальні методичні поради та настанови щодо організації навчання
математики, тематичне планування, ключі відповідей та розв’язання завдань для поурочного, проміжного, тематичного та підсумкового контролю.

 Навчальний посібник «Математика, 5 клас: зошит для поточного та тематичного оцінювання» призначений для формування знань та умінь 
учнів з програмних тем курсу алгебри і геометрії 8 класу та контролю набутих математичних компетентностей. Посібник містить самостійні та контрольні 
роботи у формі ЗНО.

Експрес-контроль
з математики, 5 кл., ч. 1, ч. 2
Тарасенкова Н. А., Богатирьова І. М. та інші
Контроль знань українською
і російською мовами
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 96 с.
Формат: 84х108/32

Математика, 5 кл.
Тарасенкова Н. А.,
Богатирьова І. М. та інші
Підручник українською
і російською мовами
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 352 с.
Формат: 60х90/16

Зошит для контролю 
навчальних досягнень 

з математики, 5 кл.
Тарасенкова Н. А., Богатирьова І. М. та інші

Контроль знань українською
і російською мовами

Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 96 с.

Формат: 84х108/16

Тематичний контроль
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Навчально-методичні комплекти до підручників «Математика»
(для 6 класів ЗНЗ із навчанням українською та російською мовами),

автори: Н. А. Тарасенкова, І. М. Богатирьова, О. М. Коломієць, З. О. Сердюк
М
ат
ем
ат
ик
а

М
ат
ем
ат
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а

Математика, 6 кл.
Тарасенкова Н. А.,
Богатирьова І. М. та інші
Підручник українською
і російською мовами
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 304 с.
Формат: 60х90/16

Зошит для контролю 
навчальних досягнень 

з математики, 6 кл. 
Тарасенкова Н. А., Богатирьова І. М. та інші

Контроль знань українською
і російською мовами

Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 80 с.

Формат: 84х108/32

Експрес-контроль
з математики для 6 класу, ч. 1, ч. 2
Тарасенкова Н. А., Богатирьова І. М. та інші
Контроль знань українською
і російською мовами
Видавничий дім «Освіта» 
Обсяг: 96 с.
Формат: 84х108/32

Математика, 6 кл.
На допомогу вчителю
Тарасенкова Н. А.,
Богатирьова І. М. та інші
Навчально-методичний посібник
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 96 с.
Формат: 60х90/16

Математика, 6 кл.:
зошит для поточного

та тематичного 
оцінювання
Буковська О. І.
Контроль знань

Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 96 с.

Формат: 60х84/8

 Підручники «Математика» (українською і російською мовами) для 6 класу науково коректні, доступні, гарно оформлені та зручні у використанні. 
Розділи підручника поділено на параграфи. У кожному параграфі міститься: основний навчальний матеріал; додаткові відомості в рубриці «Дізнайтеся 
більше»; запитання для повторення вивченого в межах параграфа в рубриці «Пригадайте головне»; система задач чотирьох рівнів складності (рубрика 
«Розв’яжіть задачі»), яка завершується окремими блоками завдань: «Застосуйте на практиці» та «Задачі на повторення». Розв’язання більшості типових 
сюжетних задач подано алгебраїчним способом. Задачі для різних видів класної й позакласної роботи, зокрема практичного спрямування, подано після 
кожного параграфа. Вони мають наскрізну нумерацію. 

 Навчальний посібник «Зошит для контролю навчальних досягнень з математики»  (українською і російською мовами) для 6 класу є складовою 
НКМ з математики. Містить перевірні роботи для проміжного і тематичного контролю у двох варіантах однакової складності.

 Навчальний посібник «Експрес-контроль з математики» (українською і російською мовами) для 6 класу є складовою НКМ з математики. Складаєть-
ся з двох частин і призначений для організації поурочного контролю. Кожна робота оцінюється до 12 балів. Для виконання окремої роботи відводиться 5 
хвилин. Інший варіант перевірної роботи доцільно включити в домашнє завдання.

 Навчально-методичний посібник «Математика. На допомогу вчителю» для 6 класу є складовою НМК з математики цього авторського колек-
тиву. У посібнику вміщені авторська концепція комплекту підручників для 6 класу, загальні методичні поради та настанови щодо організації навчання
математики, тематичне планування, ключі відповідей та розв’язання завдань для поурочного, проміжного, тематичного та підсумкового контролю.

 Навчальний посібник «Математика, 6 клас: зошит для поточного та тематичного оцінювання» призначений для формування знань та умінь 
учнів з програмних тем курсу алгебри і геометрії 8 класу та контролю набутих математичних компетентностей. Посібник містить самостійні та контрольні 
роботи у формі ЗНО.

Тематичний контроль
35
грн
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7 клас
Навчально-методичний комплект до підручника 

«Алгебра», автори: Н. А. Тарасенкова, І. М. Богатирьова, 
О. М. Коломієць, З. О. Сердюк

18
грн

85
грн

20
грн

Навчально-методичний комплект до підручника «Геометрія»,
автори: М. І. Бурда, Н. А. Тарасенкова

Експрес-контроль
з геометрії, 7 кл. 
Тарасенкова Н. А., 
Бурда М. І. та інші
Контроль знань
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 96 с.
Формат: 70х100/16

Зошит для контролю
навчальних досягнень
з геометрії, 7 кл. 
Тарасенкова Н. А., 
Бурда М. І. та інші
Контроль знань
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 32 с.
Формат: 60х90/16

Задачі підвищеної
складності з геометрії, 7 кл. 
Тарасенкова Н. А., 
Бурда М. І. та інші
Контроль знань
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 48 с.
Формат: 60х90/16

 Підручник «Геометрія. 7 клас» відповідає новій навчальній програмі. Містить чотири розділи, поділені на параграфи. Зміст матеріалу в парагра-
фах викладено в доступній та цікавій для учнів формі, матеріал вдало проілюстровано. Наприкінці кожного параграфа подано задачі для самостійного 
розв’язування, що мають чотири рівні складності (початковий, середній, достатній і високий). Наприкінці кожного розділу — перевірні контрольні 
запитання, що дають змогу вчителю проконтролювати, як учні засвоїли матеріал. Скориставшись рубрикою «Дізнайся більше», учні можуть поглибити 
свої знання. У підручнику є відповіді та вказівки до розв’язування задач, предметний покажчик і наочні таблиці, за допомогою яких можна повторити 
вивчене.

 Методичний посібник «Усні вправи з геометрії. 7 клас» є складовою НМК. Містить запитання за теоретичним матеріалом та усні вправи до кожного 
параграфа підручника. Посібник можна використовувати під час організації фронтального опитування на уроці. Для учителів загальноосвітніх навчаль-
них закладів.

 Навчально-методичний посібник «Зошит для контролю навчальних досягнень з геометрії. 7 клас» відповідає новій програмі з геометрії та є скла-
довою НМК. Містить перевірні роботи для проміжного, тематичного та підсумкового оцінювання знань з навчального предмета у двох варіантах однако-
вої складності. Для учителів загальноосвітніх навчальних закладів.

 Навчально-методичний посібник «Задачі підвищеної складності з геометрії. 7 клас» є складовою НМК і призначений для індивідуальної роботи 
зі здібними та зацікавленими учнями. Для учителів загальноосвітніх навчальних закладів.

 Навчально-методичний посібник «Експрес-контроль з геометрії. 7 клас» є складовою НМК. Призначений для організації поурочного контро-
лю. Кожна робота оцінюється до 12 балів. Обов’язковими є перші чотири завдання. Для виконання окремої роботи необхідно 5 хвилин. Інший варіант 
перевірної роботи, який учень не виконував у класі, доцільно включити в домашнє завдання. Для учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

Усні вправи
з геометрії, 7 кл. 
Тарасенкова Н. А., 
Бурда М. І. та інші
Методичний посібник
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 96 с.
Формат: 60х84/16

Геометрія, 7 кл. 
Бурда М. І., 
Тарасенкова Н. А. та інші
Підручник
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 208 с.
Формат: 70х100/16

 Підручник «Алгебра. 7 клас» для ЗНЗ із навчанням українською мовою є логічним продовженням лінійки підручників «Математика» для 5, 6 класів 
(автори: Тарасенкова Н. А. та ін.). Поданий на високому науковому рівні теоретичний матеріал супроводжують зразки розв’язання типових завдань. Прак-
тичні завдання поділені на 4 рівні складності. Значна увага приділена повторенню вивченого матеріалу, його узагальненню та систематизації.

 У навчальному посібнику «Зошит для контролю навчальних досягнень з алгебри. 7 клас» вміщено перевірні роботи для проміжного і тематично-
го контролю у двох варіантах однакової складності.

 Навчальний посібник «Експрес-контроль з алгебри для 7 класу» є складовою НМК. Посібник призначений для організації поурочного контролю. 
Кожна робота оцінюється до 12 балів. Для виконання окремої роботи відводиться 5 хвилин. Інший варіант перевірної роботи доцільно включити в до-
машнє завдання.

 Методичний посібник «Алгебра. Геометрія, 7 клас: зошит для поточного та тематичного оцінювання» призначений для формування знань 
та умінь учнів з програмних тем курсу алгебри і геометрії 7 класу та контролю набутих математичних компетентностей. Посібник містить самостійні та 
контрольні роботи у формі ЗНО.

Зошит для контролю навчаль-
них досягнень з алгебри, 7 кл.
Тарасенкова Н. А., 
Богатирьова І. М. та інші
Контроль знань
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 48 с.
Формат: 84х108/16

Алгебра, 7 кл.
Тарасенкова Н. А., 
Богатирьова І. М. та інші
Підручник
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 302 с.
Формат: 60х90/16

Експрес-контроль
з алгебри для 7 класу
Тарасенкова Н. А.,
Богатирьова І. М. та інші
Контроль знань
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 96 с.
Формат: 84х108/16

Алгебра. Геометрія. 7 кл.:
зошит для поточного 
та тематичного оцінювання
Буковська О. І.
Контроль знань
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 112 с.
Формат: 60х84/8
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8 клас

Геометрія, 8 кл.
Бевз Г. П., Бевз В. Г., Владімірова Н. Г.
Підручник
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 272 с.
Формат: 70х100/16

Ал
ге
бр
а.

Ал
ге
бр
а.

Ге
ом
ет
рі
я

Ге
ом
ет
рі
я

Навчально-методичний комплект до підручника «Геометрія»,
автори: Г. П. Бевз, В. Г. Бевз, Н. Г. Владімірова

85
грн

 Підручник «Алгебра. 8 клас» забезпечує формування математичної і ключової компетентностей, реалізацію розвивального, особистісно-діяльніс-
ного й аксіологічного підходів до навчання, умови для здійснення міжпредметних зв’язків, вагомі мотиви і стимули до навчання. Знахідкою авторів є 
розробка навчальних проектів до кожного розділу та добірка відкритих задач. Усе це сприятиме диференціації навчання, розвиткові логічного мислення, 
дослідницьких умінь і творчості учнів, а також уможливить застосування здобутих знань на практиці.

 Навчальний посібник «Алгебра, 8 клас: перевіряємо набуті компетентності» призначений для здійснення поточного та тематичного оцінювання 
знань та умінь учнів 8 класу та формування математичних компетентностей, що відповідають навчальній програмі.  Посібник, крім тестів, самостійних 
робіт і завдань для тематичного контролю (у 4-х варіантах), містить відкриті задачі та практичні завдання.

 Навчальний посібник «Алгебра. Геометрія, 8 клас: зошит для поточного та тематичного оцінювання» призначений для формування знань та 
умінь учнів з програмних тем курсу алгебри і геометрії 8 класу та контролю набутих математичних компетентностей. Посібник містить самостійні та 
контрольні роботи у формі ЗНО.

 Кожний розділ підручника «Геометрія. 8 клас» починається короткими відомостями про великих геометрів світу та їх висловлюваннями, які можуть 
стати для учнів дороговказом не лише в навчанні, а й на життєвому шляху. Назви розділів і параграфів подано двома мовами: українською та англійською. 
До кожного розділу розроблено мотиваційний матеріал, який показує зв’язок геометрії з навколишнім світом і різними науковими галузями. Знахідкою 
авторів є розробка навчальних проектів до кожного розділу та добірка відкритих і практичних задач. Усе це сприятиме диференціації навчання, розвитку 
логічного мислення, дослідницьких умінь і творчості учнів, а найголовніше — допоможе застосовувати здобуті знання на практиці.

 Навчальний посібник «Геометрія, 8 клас: перевіряємо набуті компетентності» призначений для здійснення поточного та тематичного оцінюван-
ня знань та умінь учнів 8 класу та формування математичних компетентностей, що відповідають навчальній програмі.  Посібник, крім тестів, самостійних 
робіт і завдань для тематичного контролю (у 4-х варіантах), містить відкриті задачі та практичні завдання.

Геометрія, 8 кл.: перевіряємо 
набуті компетентності
Бевз В. Г., Владімірова Н. Г.
Зошит для учня
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 112 с.
Формат: 84х108/16

Розділ 2. Подібність трикутників106

528. На малюнку 165 зображено лінійку з поперечним масштабом, якою 
можна виміряти відстані з точністю до 0,1 мм. Знайдіть відстані AB, 
CD, KP. Відповідь поясніть.

Мал. 165

1 2 3 4

C

K

A B
D

P

529. Діагональ прямокутника утворює зі стороною кут 17°. Знайдіть кутові 
міри дуг, на які вершини прямокутника розбивають описане навколо 
нього коло.

ГЕОМЕТРІЯ НАВКОЛО НАС

Макет будинку з дерева

§ 12 Подібність прямокутних 
трикутників

Один кут у кожному прямокутному трикутнику прямий, а всі прямі 
кути рівні. Тому з двох перших загальних ознак подібності трикутників 
(див. c. 89–90) випливають такі ознаки подібності прямокутних трикутників.

Два прямокутні трикутники подібні, якщо гострий кут одного дорів-
нює гострому куту другого трикутника.
Два прямокутні трикутники подібні, якщо катети одного пропорційні 
катетам другого трикутника.

Правильна і така ознака.

Два прямокутні трикутники подібні, якщо катет і гіпотенуза одного 
пропорційні катету і гіпотенузі другого трикутника.

Схематично три сформульовані ознаки подібності прямокутних трикут-
ників можна зобразити так (мал. 166):

Мал. 166

A C

B

c

b

a

B1

A1

c1 a1

b1

C1

∠ = ∠A A1  

або 

a b a b: := 1 1  

або 

a c a c: := 1 1

Цікаву властивість має висота h прямокутного трикутника, проведена 
до гіпотенузи (мал. 167). 

Мал. 167

h h

H

C C

H
A BA

C

H

h

B
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1224. Основи рівнобічної трапеції дорівнюють 12 см і 18 см, а діагоналі 
взаємно перпендикулярні. Знайдіть площу трапеції.

1225. Діагоналі рівнобічної трапеції точкою перетину діляться у відношен-
ні 3 : 13, а більша основа дорівнює бічній стороні. Знайдіть площу 
трапеції, якщо її висота дорівнює 36 см.

1226. Площа рівнобічної трапеції дорівнює 12 см2, а висота 2 см. Знайдіть 
сторони трапеції, якщо прямі, що містять її бічні сторони, перети-
наються під прямим кутом.

1227. Трапеція вписана в коло, центр якого лежить на більшій основі, 
а радіус дорівнює 6 см. Знайдіть площу трапеції, якщо менша основа 
дорівнює 4 см.

1228. Доведіть, що пряма, яка проходить через середини основ трапеції, 
ділить її на дві рівновеликі частини.

1229. Середня лінія трапеції дорівнює 10 см і ділить площу трапеції на час-
тини, пропорційні числам 3 і 5. Знайдіть основи трапеції.

1230. Основи трапеції дорівнюють 1 см і 7 см. Знайдіть довжину відрізка, 
який паралельний основам і ділить трапецію на рівновеликі частини.

1231. Знайдіть площу рівнобедреного трикутника, якщо основа і бічна 
сторона пропорційні числам 6 і 5, а висота, проведена до основи, 
дорівнює 16 см.

1232. Бісектриса прямого кута прямокутного трикутника ділить гіпотенузу 
на відрізки 15 см і 20 см. Знайдіть площу трикутника.

1233. В прямокутнику ABCD (див. малюнок) BK ⊥ AC, MD ⊥ AC, ∠ABK = 30°, 
AB = 6 см. Установіть відповідність між фігурами (1–4) і їх площами 
(А–Д).

1 Трикутник AKB
2 Трикутник BKC
3  Прямокутник 

ABCD
4  Чотирикутник 

KBMD

А 
9 3

2
 см2

Б 18 3  см2

В 
27 3

2
 см2

Г 24 3 см2

Д 36 3 см2

1234. Із середини сторони трикутника проведено прямі, паралельні двом 
іншим сторонам. Доведіть, що площа утвореного чотирикутника до-
рівнює половині площі трикутника.

1235. Дві сторони трикутника дорівнюють 25 см і 40 см, а висота, проведе-
на до третьої сторони, дорівнює 24 см. Знайдіть площу трикутника 
й інші висоти.

B

A

K

M

C

D
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Тренувальний тест № 1

1  Площа квадрата дорівнює 18 см2. Знайдіть довжину його діагоналі.

А Б В Г Д

12 2  см 9 2  см 6 см 16 см 3 2  см

2  Сторони трикутника пропорційні числам 2, 3 і 4. Знайдіть найменшу 
сторону подібного йому трикутника, периметр якого дорівнює 27 см.

А Б В Г Д

3 см 12 см 9 см 18 см 6 см

3  У рівнобедреному трикутнику бічна сторона дорівнює а, а кут при 
основі α. Знайдіть основу трикутника.

А Б В Г Д

а cos α a sin α а cos 2α 2a sin α 2а cos α

4  Знайдіть основи трапеції, якщо діагональ ділить її середню лінію на 
відрізки 6 см і 10 см.

А Б В Г Д

2 см і 16 см 12 см і 20 см 3 см і 5 см 6 см і 10 см знайти 
неможливо

5  Укажіть хибне твердження:

 І. Чотирикутник, у якого протилежні сторони рівні, — паралелограм.
 ІІ. Чотирикутник, у якого діагоналі перпендикулярні, — ромб.
 ІІІ. Чотирикутник, у якого два кути прямі, — прямокутник.

А Б В Г Д

Тільки І Тільки ІІ Тільки ІІІ Тільки 
І і ІІІ

Тільки 
ІІ і ІІІ

Тренувальні тести

Макет будинку з дерева
A

9 см 18 см 6 см9 см

тнику бічна сторона дорівнює а, а кут при
трикутника.

В Г ДВ Г

а cos 2α 2a sin α 2а cos α

якщо діагональ ділить її середню лінію на

В Г ДВ Г

м 3 см і 5 см 6 см і 10 см знайти 3 см і 5 см 6 см і 10 см
неможливо

ня:

протилежні сторони рівні, — паралелограм.
о діагоналі перпендикулярні, — ромб.
го два кути прямі, — прямокутник.

В Г ДВ Г

Тільки ІІІ Тільки Тільки ІІІ
І і ІІІ

Тільки 
ІІ і ІІІ

Найбільшою шкодою з усіх 
є лінощі учнів, котрі вагаються взяти 

на себе труд, рівний справі, 
якої вони прагнуть.

ФЕОФАН ПРОКОПОВИЧ
(1681–1736)

•  Перший прочитав курс математики 
(арифметику і геометрію) в Києво-
Могилянській академії.

•  Описав більше десяти різних 
вимірювальних приладів, які діяли 
на основі подібності фігур.

Талановитий український вчений, 
просвітитель, культурний діяч

A1

C1

B1A

C

B

Розділ 2 Section 2

Подібність геометричних фігур — одне з найважливіших 
відношень. Коли зображають слона, будинок, континент чи 
й усю Землю на невеликому аркуші паперу, користуються 
властивостями подібності. Кожна модель чимось подібна 
до оригіналу. Геометрія ж здебільшого займається 
дослідженням геометричних моделей. 

Подібність 
трикутників

Triangles 
Similarity

Ознаки подібності 
трикутників§ 10 Triangles 

Similarity Signs

Застосування подібності 
трикутників§ 11 Triangles Similarity 

Application

Подібність прямокутних 
трикутників§ 12 Rectangular Triangles 

Similarity

Пропорційні відрізки§ 8 Proportional Segments

Подібність фігур§ 9 Figures Similarity

« Подібність 
і самоподібність фігур»

“ Figures Similarity”
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ EDUCATIONAL PROJECT

30
грн

Алгебра, 8 кл.
Бевз Г. П., Бевз В. Г.
Підручник
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 256 с.
Формат: 70х100/16

Навчально-методичний комплект
до підручника «Алгебра», автори: Г. П. Бевз, В. Г. Бевз

Тематичний
контроль

85
грн

Алгебра, 8 кл.: перевіряємо 
набуті компетентності
Бевз В. Г., Владімірова Н. Г.
Зошит для учня
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 112 с.
Формат: 84х108/16

Алгебра. Геометрія, 8 кл.: зошит для 
поточного  та тематичного оцінювання
Бевз В. Г., Владімірова Н. Г.
Контроль знань
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 112 с.
Формат: 60х84/8

26
грн

25
грн



29

Підручник «Геометрія»,
автори: Г. П. Бевз, В. Г. Бевз, Н. Г. Владімірова

Геометрія, 9 кл.
Бевз Г.П., Бевз В.Г., Владімірова Н.Г.
Підручник
Видавничий дім “Освіта”
Обсяг: 272 с.
Формат: 70х100/16

85
грн

Алгебра, 9 кл.
Бевз Г.П., Бевз В.Г.
Підручник
Видавничий дім “Освіта”
Обсяг: 272 с.
Формат: 70х100/16

Підручник «Алгебра», 
автори: Г. П. Бевз, В. Г. Бевз

Тематичний
контроль

85
грн

Алгебра. Геометрія, 9 кл.: зошит для 
поточного  та тематичного оцінювання
Буковська О. І.
Контроль знань
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 104 с.
Формат: 60х84/8

ҐАУСС 
Йоганн Карл Фрідріх
(1777—1855)
Німецький математик, астроном, 
фізик і геодезист.
Один із найвеличніших і 
найвпливовіших математиків усіх 
часів. Його називають Королем 
математики.
Характерними рисами досліджень 
Ґаусса є надзвичайна їх різнобічність 
і органічний зв’язок між теоретичною 
і прикладною математикою.
Лауреат медалі Коплі (вища щорічна 
нагорода Королівського товариства 
Великобританії) (1838).

Мета премії — заохочення 
математиків, які сприяють 
прогресу в нематематичних 
галузях, включаючи технології, 
бізнес і повсякденне життя.
Заснована 30 квітня 2002 року 
у день 225-ї річниці від дня 
народження Ґаусса 

ЛАУРЕАТИ ПРЕМІЇ
Кійосі Іто
Ів Мейєр
Стенлі Ошер

ПРЕМІЯ ҐАУССА
(або приз Ґаусса)

Присуджується спільно 
Міжнародним математичним 
союзом і Німецьким 
математичним товариством 
раз на 4 роки на Міжнародному 
конгресі математиків за видатні 
досягнення в галузі прикладної 
математики

«Нічого не зроблено, якщо щось залишилося недоробленим».

«Математики стоять на плечах один одного».

«Астрономія і чиста математика є магнітними полюсами, 
до яких завжди повертається компас мого розуму».

«Математика — цариця наук і арифметика — цариця математики».

К. Ф. Ґаусс

Розділ 3
Послідовність — це множина будь-яких об’єктів, розташованих у певно-

му порядку. Якщо членами послідовності є числа, її називають числовою 
послідовністю. Найпростіші й найважливіші приклади числових послідов-
ностей: арифметична і геометрична прогресії.

Вивчивши цей розділ, ви зможете побачити красу математичних спів-
відношень у різних видах послідовностей і способах їх задання, у неспо-
діваних залежностях і закономірностях, у незвичних фігурах і способах 
їх побудови тощо.

У цьому розділі розглянемо такі теми:

Навчальний проект № 3

«ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИКИ»

Числові послідовності

§ 15
Послідовність

§ 17
Геометрична прогресія

Succession Geometric Progression

§ 16
Арифметична 
прогресія

§ 18
Задачі на обчислення сум

Arithmetic Progression Sums  Calculation Tasks

конгресі математиків за видатні

Н

ААААСССТРозділ 2.144

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ВАРІАНТ І

1 . Побудуйте графік функції: а) y  –x2; б) y x= +2 .

2 . Розв’яжіть нерівність x2 – 2x  0.

3 . Площа прямокутника дорівнює 180 см2, а його периметр становить 
54 см. Знайдіть сторони прямокутника.

4 . Побудуйте графік функції y  x2 – 2x – 3, дослідіть її.

ВАРІАНТ ІІ

1 . Побудуйте графік функції: а) y x= − ;  б) y  x2 – 4.

2 . Розв’яжіть нерівність 2x – x2  0.

3 . Довжина гіпотенузи прямокутного трикутника дорівнює 61 см. 
Знайдіть довжини катетів цього трикутника, якщо його площа — 
330 см2.

4 . Побудуйте графік функції y  x2  2x – 3, дослідіть її.

ВАРІАНТ ІІІ

1 . Побудуйте графік функції: а) y  x–1; б) y  x2  2.

2 . Розв’яжіть нерівність x2  3x  0.

3 . Сума площ двох квадратів дорівнює 65 м2, а сума їх периметрів — 
44 м. Знайдіть сторони цих квадратів.

4 . Побудуйте графік функції y  4x – x2 і дослідіть її.

ВАРІАНТ ІV

1 . Побудуйте графік функції: а) y  –x3; б) y  4 – x2.

2 . Розв’яжіть нерівність x2 – 4x  0.

3 . Площа прямокутника дорівнює 120 см2, а його периметр — 46 см. 
Знайдіть сторони та діагональ прямокутника.

4 . Побудуйте графік функції y  x2 – 5x  4, дослідіть її.

Квадратична функція 145

ІСТОРИЧНІ ВІДОМОСТІ

Функція — одне з найважливіших понять сучасної математики. 
Воно створювалося і збагачувалося протягом тривалого часу. Таб-
лиці квадратів і кубів вавилонські вчені обчислювали ще понад 4 
тисячоліття тому. А це ж — табличні задання функцій. Архімед 
визначав залежність площі круга і площі поверхні кулі залежно від 

їх радіусів. А рівності S  r2 і S  4 r2 
задають функції.

На межі XVI – XVII ст. функції пере-
важно задавалися словесно, графічно чи 
за допомогою таблиць. Тільки П. Ферма 
і Р. Декарт показали, як подавати за-
лежність між змінними за допомогою 
рівнянь. Для графічного зображення 
різних залежностей вони застосовували 
систему координат.

Термін «функція» вперше ввів німець-
кий математик Готфрід Лейбніц (з 1673 
— у рукописах, а з 1692 — у публікаці-
ях). Символи для загального позначення 
функцій f(x) і y  f(x) запровадив у 1734 р. 
швейцарський математик Леонард Ейлер.

Навіть після введення слова «функ-
ція» відповідне йому поняття з часом 
змінювалося. Г. Лейбніц функціями на-
зивав довжини відрізків, які змінюва-
лися залежно від зміни довжин інших 
відрізків. Л. Ейлер називав функцією 
вираз, складений зі змінної і чисел. На-
приклад, вираз 3x + 5 — функція від 
змінної x, бо значення даного виразу 
залежить від значень x. Чеський матема-
тик Б. Больцано (1781 – 1848) ще біль-
ше розширив поняття функції, він під 
функцією розумів будь-яку залежність 
однієї величини від іншої.

Згодом більшість математиків під 
функцією розуміли залежну змінну ве-

Леонард Ейлер
(1707 – 1783)

Готфрід Лейбніц
(1646 – 1716)

огою 
ення 
вали 

мець-
1673 
каці-
ення 
34 р.

йлер.
унк-
асом 
и на-
юва-
ших 
цією

На-
я від 
разу 
ема-

біль-
 під 

ність 

під 
у ве-

Розділ 1.50

Знайдіть об’єднання і переріз множин, що є розв’язками нерівностей 
(206–207).

206. а) 
5 1 1

0
4 2

x x− ++ <  і 
3 2 1

4;
5 10

x x− −− ≥

  б) 
3 2

0
2 3

x x+ −+ ≥  і 
4 3 1

2.
7 2

x x+ ++ <

207. а) 
2 1

3 0
4

x
x

−− >  і 
1 3

2;
2 4

x x+ +− ≥

  б) 
x x− −− >3 3

0
15 3

 і 
3 2 5 1

1.
4 3

x x− +− >

208. На малюнку 39, а зображено фігуру, складену з n кубиків, постав-
лених на квадрат 4  4.

 1) До якого з проміжків — (57; 67), (50; 69) чи [45; 55] входить число n?
 2) До якого з проміжків — ( ]13; 23 ,  ( ]25; 35 ,  ( ]10; 20  входить чис-

ло m кубиків, якими слід доповнити задану фігуру, щоб отримати 
куб 4 4 5?× ×

 3) Відкрита задача. Складіть і розв’яжіть аналогічні задачі, зо-
бразивши фігуру, складену з n кубиків, поставлених на квадрат 
5 5 (мал. 39,б).

             
                        а                                                            б

Мал. 39

Розв’яжіть нерівність (209–210).

209*. а) 1;x >  в) 3 1 5;x + >  ґ) 1 3;x − >
  б) 2 5;x + >  г) 5 2;x >  д) 5 2 3.x− >

210*. а) 5 3;x + > −  в) 2 1 1;x − >  ґ) 5 3 0;x + ≥
  б) 1 3 1;x− < −  г) 1 0;x − ≤  д) 8 4 0.x− <

Нерівності 51

ВПРАВИ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

211. Знайдіть значення добутку:

  а) 5 18 40;⋅ ⋅  в) 42 7 27 18;⋅ ⋅ ⋅
  б) 6 48 50;⋅ ⋅   г) 15 72 6 45.⋅ ⋅ ⋅
212. Знайдіть корені рівняння:

  а) 5 0;x =  в) 6 48 0;x − =  ґ) 4 9 11;x + =
  б) 10 4;x =  г) 3 20 0;x + =  д) 7 2 12.x− =
213. Задача ал-Кархі. Знайдіть площу прямокутника, основа якого 

вдвічі більша за висоту, а площа чисельно дорівнює периметру.

214. Об’єктом оподаткування транспортним податком є легкові автомобі-
лі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та 
середньоринкова вартість яких становить 1,03 млн грн. Транспорт-
ний податок за 2016 рік за легкові автомобілі сплачують власники 
за ставкою 25 000 грн на рік за кожен автомобіль. Установіть, який 
відсоток вартості нового автомобіля заплатить його власник у ви-
гляді транспортного податку за 5 років, якщо автомобіль коштує:

  а)  1 055 835 грн; в) 2 051 281 грн; 
  б) 1 187 844 грн; г)  2 450 448 грн.

СКАРБНИЧКА ДОСЯГНЕНЬ

 Можу пояснити, що таке переріз і о б’єднання множин.

Переріз множин
A B

Об’єднання множин
 A B

А B А B

 Умію зображати числові проміжки, задані нерівностями (с. 45)

 Умію зображати на координатній прямій об’єднання та переріз 
числових проміжків.

 Умію записувати символами і нерівностями задані графічно числові 
проміжки.

 Хочу навчитися записувати розв’язки сукупностей нерівностей у 
вигляді об’єднання відповідних проміжків.

 Підручник «Алгебра, 9 кл.» підготовлено на засадах компетентнісного, особистісно-діяльнісного, розвивального, аксіологічного та культурологіч-
ного підходів. Його зміст і методичний апарат спрямовано на забезпечення потреб усіх учасників навчально-виховного процесу і досягнення цілей і 
завдань, що висуває суспільство перед системою освіти. У підручнику передбачено організацію колективних, групових та індивідуальних форм навчання 
на уроках і в позаурочний час, розроблено навчальний матеріал для учнів з різним рівнем підготовки та зацікавленості предметом. Окремі процеси 
демонструються за допомогою навчальної анімації, доступ до якої легко здійснити за допомогою QR-кодів. Завдання різних рівнів та видів уможливлює 
диференційований підхід до організації навчання та використання підручника у класах з різним рівнем математичної підготовки.

 Навчальний посібник «Алгебра. Геометрія, 9 клас: зошит для поточного та тематичного оцінювання» призначений для формування знань та 
умінь учнів з програмних тем курсу алгебри і геометрії 9 класу та контролю набутих математичних компетентностей. Посібник містить самостійні та 
контрольні роботи у формі ЗНО.

 Зміст підручника «Геометрія, 9 кл.» вивірено часом, апробовано протягом 20 років та оновлено відповідно до потреб сучасного учня і вимог освіти 
ХХІ століття. Забезпечує формування математичної та ключової компетентностей, реалізацію розвивального, особистісно-діяльнісного й аксіологічного 
підходів до навчання. Кожний розділ починається короткими відомостями про відомих геометрів світу та їх висловлюваннями, які можуть стати для учнів 
дороговказом не лише у навчанні, а й на життєвому шляху. Назви розділів та параграфів подано двома мовами: українською та англійською. До кожного 
розділу розроблено мотиваційний матеріал, який показує зв’язок геометрії з навколишнім світом і різними науковими галузями. Знахідкою авторів є те 
розробка навчальних проектів до кожного розділу та добірка відкритих і практичних задач. Усе це сприятиме диференціації навчання, розвитку логічного 
мислення, дослідницьких умінь і творчості учнів, а також допоможе застосувати отримані знання на практиці.

Думаю, отже, існую.

Щоб удосконалити розум, потрібно більше 
розмірковувати, ніж заучувати.

Правильно вживайте слова, і ви звільните 
світ від половини непорозумінь.

РЕНЕ ДЕКАРТ 
(1596–1650)

Видатний французький філософ, 
математик, фізик, фізіолог. 
Його «Геометрія» мала величезний 
вплив на розвиток математики — 
протягом майже 150 років алгебра 
й аналітична геометрія розвивалися 
у напрямах, вказаних Декартом.

•  Створив метод координат
•  Увів поняття незалежної змінної 

величини і функції
•  Запровадив зручну математичну 

символіку

Декартів лист
х3 + у3 = 3аху

y

A

AE  =  3a

B

C

E

O

U

V

x

D

Розділ 1 Section 1

Координатний метод у геометрії виявився настільки корисним 
і зручним, що започаткував створення окремої великої частини 
математики — аналітичної геометрії. Її вивчають у всіх вищих і се-
редніх технічних закладах і на математичних факультетах універ-
ситетів. За допомогою аналітичної геометрії вдалося перекинути 
міст між алгеброю і геометрією. 

У цьому розділі ви ознайомитеся з декартовими координатами 
та методом координат, які дають змогу розв’язувати алгебраїчні 
задачі за допомогою геометрії, а геометричні — за допомогою 
алгебри. Ви зможете складати рівняння різних ліній і досліджува-
ти їх властивості.

Метод координат 
на площині

Coordinates on 
the Plane Method

« Цікаві криві» “Interesting Curves”
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ EDUCATIONAL PROJECT

Синуси, косинуси і тангенси 
кутів від 0° до 180°

Sines, Cosines and Tangents 
of Angles from 0° to 180°§ 1

Cartesian 
Coordinates

Декартові 
координати§ 3

Line 
Equation 

Рівняння 
прямої§ 6

Distance Between 
the Points

Відстань 
між точками§ 4

Тригонометричні 
тотожності

Trigonometric 
Identities§ 2

Circle 
Equation 

Рівняння 
кола§ 5

tinn
TIOO

weee
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САМОСТІЙНА РОБОТА 5

ВАРІАНТ 1

1°. Побудуйте довільний трикутник ABC і виконайте його паралельне пе-
ренесення так, щоб вершина A відобразилась на C.

2°. Побудуйте квадрат ABCD за його стороною AB = 4 см і поверніть його 
на 60° навколо середини сторони AB проти годинникової стрілки.

3•. Паралелограми ABCD і AB1CD1 симетричні відносно прямої AC. До-
ведіть, що відрізки BD1 і B1D рівні і паралельні.

ВАРІАНТ 2

1°. Побудуйте довільний паралелограм ABCD і виконайте його паралельне 
перенесення так, щоб вершина A відобразилась на C.

2°. Побудуйте ромб KPMT за стороною KP = 3 см і кутом K = 45° та по-
верніть його на 60° навколо середини сторони KP за годинниковою 
стрілкою.

3•. Прямокутники ABCD і A1BC1D1 симетричні відносно вершини B. До-
ведіть, що відрізки AC1 та A1C рівні і паралельні.

ВАРІАНТ 3

1°. Побудуйте довільний прямокутник ABCD і виконайте його паралельне 
перенесення так, щоб вершина A відобразилась на середину BC.

2°. Побудуйте прямокутний трикутник з катетами 3 см і 4 см та поверніть 
його на 45° навколо середини гіпотенузи проти годинникової стрілки.

3•. Чотирикутники ABCD і A1B1CD симетричні відносно прямої CD. До-
ведіть, що відрізки AA1 і BB1 паралельні.

ВАРІАНТ 4

1°. Побудуйте довільний паралелограм KPMT і виконайте його паралельне 
перенесення так, щоб вершина T відобразилась на середину PM.

2°. Побудуйте прямокутник ABCD, у якого AB = 3 см, BC = 4 см, і по-
верніть його на 60° навколо середини O діагоналі AC за годинниковою 
стрілкою.

3•. Ромби ABCD і A1B1CD1 симетричні відносно вершини C. Доведіть, що 
відрізки AB1 і A1B рівні і паралельні.
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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 5

1  Яке з перетворень не завжди зберігає 
відстань між точками?

а) поворот; 
б) центральна симетрія; 
в) перетворення подібності; 
г) осьова симетрія.

2  Точки A і B симетричні відносно 
точки O. Який знак слід поставити 
замість *: AB * 2AO?

а) >;  в) =;
б) <;  г) ≠.

3  ABC  при повороті навколо точки A 
на кут 60° відобразився на AB C1 1.  
Знайдіть ∠BAC,  якщо ∠ = °B AC1 1 85 .

а) 85°;  в) 95°;
б) 145°; г) 35°.

4  Яка з фігур має лише 4 осі симетрії? а) коло;  в) ромб;
б) квадрат; г) прямокутник.

5  Точки A(–4; 6) і B(–2; 2) симетричні від-
носно точки M. Знайдіть її координати.

а) (–6; 8);  в) (–3; 4);
б) (–3; 2); г) (–1; 2).

6  Точки P і K симетричні відносно 
прямої l. Який знак слід поставити 
замість *: PK * l?

а) ;   в) ⊥;
б) ∈;  г) =.

7  При паралельному перенесенні точ-
ка A(–3; 5) відобразилась на точку 
B(–1; 3). У яку точку відобразиться 
середина відрізка AB?

а) (–2; 4); в) (1; 1);
б) (–4; –6); г) (0; 2).

8  Які з фігур не завжди подібні? а) два кола; 
б) два квадрати; 
в) два правильні трикутники; 
г) два ромба.

9  Площі двох півкругів відносяться як 
4 : 9. Як відносяться їх радіуси?

а) 16 : 81;  в) 1 : 1,5;
б) 2 : 4,5; г) 2 : 3.

10  Який з правильних многокутників 
є центрально-симетричним?

а) трикутник; 
б) п’ятикутник; 
в) шестикутник; 
г) семикутник.

Розділ 5. Геометричні перетворення

в) ⊥;
г) =.

2; 4); в) (1; 1);
4; –6); г) (0; 2).

а кола;
а квадрати;
а правильні трикутники; 
а ромба.

: 81; в) 1 : 1,5;
 4,5; г) 2 : 3.

икутник;
ятикутник;
естикутник;
микутник.

Для чого вивчати вектори?

Використовують вектори та їх властивості також 
у багатьох сферах людської діяльності (у спорті, 
транспорті, у будівництві тощо).

У видавництвах, рекламних агент-
ствах і дизайнерських бюро щодня ство-
рюють і виводять на екран та друк багато 
різних зображень. Такі роботи виконують 
засобами комп’ютерних технологій на 
основі спеціальних програм, а саме — 
комп’ютерної графіки. Одним із видів 
комп’ютерної графіки є векторна графіка, 
у якій для опису зображення використо-
вують вектори (на відміну від растрової 
графіки, яка описує зображення як масив 
точок).

А де ще використовують вектори? Наведіть свої приклади.

За допомогою векторного методу зручно харак-
теризувати геометричні та інші об’єкти та спів-
відношення між ними. Саме тому вектори ефек-
тивно використовуються у математиці, фізиці, 
хімії, астрономії та інших природничих науках.

α

90° – α

F1

F2

F3

F1 F2

F1 F2

g
mg

aN

P

O

Y

F1

F2

F3

F4

F5

F

5

F6

F7

§ 7 Вектори

Багато фізичних величин, таких, як сила, швидкість, прискорення, харак-
теризуються не лише числовими значеннями, а й напрямами. Наприклад, 
щоб охарактеризувати рух якого-небудь тіла, не достатньо сказати, що воно 
рухається зі швидкістю 10 метрів за секунду, треба вказати і напрям його руху. 
На дорогах обов’язкові напрями руху визначають дорожні знаки (мал. 58).

Мал. 58

Величини, які характеризуються не лише числовими значеннями, а й на-
прямами, називають векторними, а значення векторних величин — векто-
рами. Вектори найчастіше зображуються напрямленими відрізками.

Напрямлений відрізок — це відрізок із вказаним напрямом. Один із його 
кінців вважається початком, другий — кінцем. На малюнку напрям зобра-
жується стрілкою. Якщо A і B — початок і кінець напрямленого відрізка, 

його позначають так: AB  (мал. 59). Іноді напрямлені відрізки позначають 
і малими буквами: a,  x  тощо.

Відстань між початком і кінцем — довжина напрямленого відрізка. 

Її називають також модулем, або довжиною вектора AB, і позначають AB  
або a .  Зображати вектори напрямленими відрізками зручно, бо такі зоб-
раження наочні. На малюнку 60 чотири напрямлені відрізки зображають 
найважливіші сили, які діють на літак у польоті: a  — сила тяги, b  — 
підіймальна сила, c  — сила опору повітря, d  — сила тяжіння.

A

B
a

b

c

d

Мал. 59 Мал. 60

Тригонометричні функції

Значення тригонометричних функцій деяких кутів

Тригонометричні тотожності

Декартові координати на площині

Співвідношення між сторонами і кутами трикутника

α 0° 30° 45° 60° 90° 120° 135° 150° 180°

sin α 0
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cos α 1 3
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tg α 0 3

3
1 3 — − 3 –1 − 3

3
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x x–1 10

α
0

y

A y

x x–1 1

α

sin α = y; cos α = x; tg α = cos α
sin α

sin cos ;2 2 1α α+ =  sin sin ;180° −( ) =α α  cos cos ;180° −( ) = −α α
sin cos90° −( ) =α α  і cos sin .90° −( ) =α α

CB

A

bc

a
β γ

α
a

b

c

α

a2 = b2 + c2 – 2bc cos α — теорема косинусів,

a b c

sin sin sinα β γ
= =  — теорема синусів.

a2 + b2 = c2

a = c sin α
b = c cos α
a = b tg α

прямокутного довільного

Формула відстані 
між двома точками

AB x x y y= −( ) + −( )2 1

2

2 1

2

Координати середини відрізка

x
x x= +1 2

2
, y

y y= +1 2

2

Загальне рівняння прямої

ax + by = c, де a2 + b2 ≠ 0

Рівняння кола

(x – a)2 + (y – b)2 = R2,

де M(a; b) — центр кола, 
R — радіус кола

Вектори і дії над ними

Координати вектора Модуль вектора

y

x

= (x; y)

a

A(x; y)

O

Рівні вектори

A
X

B
Y

AB XY=

a x y= +2 2

Якщо a x y= ( )1 1;  і b x y= ( )2 2; , то a b x x y y+ = + +( )1 2 1 2;  і a b x x y y− = − −( )1 2 1 2; ,

ka kx ky= ( )1 1; ,  де k — деяке число, a b x x y y⋅ = +1 2 1 2.

a b a b⋅ = ⋅ cos .ϕ  a a= 2 .

x

x

y

y
1

2

1

2

=  або a kb=  — умова колінеарності векторів a  і b,

x1x2 + y1y2 = 0 або a b⋅ = 0  — умова їх перпендикулярності a b≠ ≠( )0 0; .

Додавання векторів
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9 клас

36
грн



30

9–11 класи

Математика, 10 кл.
Рівень стандарту 
Бурда М. І., Колесник Т. В.,
Мальований Ю. І., Тарасенкова Н. А.
Підручник
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 286 c.
Формат: 70х100/16

80
грн

65
грн

Навчально-методичні комплекти до підручників «Геометрія» для 10, 11 класів
загальноосвітніх навчальних закладів, автори: М. І. Бурда, Н. А. Тарасенкова

80
грн

14
грн

12
грн

13
грн

13
грн

80
грн

14
грн

20
грн

14
грн

13
грн

16
грн

12
грн

Алгебра, 9 кл. 
Бевз Г. П., Бевз В. Г.
Підручник
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 288 c.
Формат: 60х90/16

65
грн

Геометрія, 9 кл.
Бурда М. І., Тарасенкова Н. А.
Підручник
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 240 с.
Формат: 70х100/16

12
грн

Самостійні та контрольні
роботи з геометрії для 9 класу
Тарасенкова Н. А., Бурда М. І. та інші
Навчально-методичний посібник
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 80 с.
Формат: 60х84/16

13
грн

Експрес-контроль
з геометрії для 9 класу
Тарасенкова Н. А., Бурда М. І. та інші
Експрес-контроль
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 96 с.
Формат: 70х90/16

Геометрія, 10 кл.
Бурда М. І., Тарасенкова Н. А.
Підручник (академічний рівень)
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 176 с.
Формат: 70х100/16

Самостійні 
та контрольні
роботи з геометрії 
для 11 класу
Тарасенкова Н. А.,
Бурда М. І. та інші
Навчально-методичний посібник
(рівень стандарту)
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 48 с.
Формат: 60х84/16

Самостійні 
та контрольні роботи 
з геометрії
для 10 класу 
Тарасенкова Н. А.,
Бурда М. І. та інші
Навчально-методичний посібник
(рівень стандарту)
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 48 с.
Формат: 60х84/16

Самостійні 
та контрольні
роботи з геометрії 
для 11 класу
Тарасенкова Н. А.,
Бурда М. І. та інші
Навчально-методичний посібник
(академічний рівень)
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 64 с.
Формат: 60х84/16

Самостійні 
та контрольні роботи 
з геометрії
для 10 класу
Тарасенкова Н. А.,
Бурда М. І. та інші
Навчально-методичний посібник
(академічний рівень)
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 72 с.
Формат: 60х84/16

Самостійні 
та контрольні
роботи з геометрії для 
11 класу
Тарасенкова Н. А.,
Бурда М. І. та інші
Навчально-методичний посібник
(профільний рівень)
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 128 с.
Формат: 60х84/16

Експрес-контроль
з геометрії
для 10 класу
Тарасенкова Н. А.,
Бурда М. І. та інші
Експрес-контроль
(академічний рівень)
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 88 с.
Формат: 70х90/16

Експрес-контроль 
з геометрії 
для 11 класу
Тарасенкова Н. А.,
Бурда М. І. та інші
Експрес-контроль (рівень 
стандарту)
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 72 с.
Формат: 70х90/16

Експрес-контроль
з геометрії
для 10 класу
Тарасенкова Н. А.,
Бурда М. І. та інші
Експрес-контроль (рівень 
стандарту)
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 60 с.
Формат: 70х90/16

Експрес-контроль 
з геометрії для 11 класу
Тарасенкова Н. А.,
Бурда М. І. та інші
Експрес-контроль (академічний 
рівень)
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 88 с.
Формат: 70х90/16

Геометрія, 11 кл.
Бурда М. І., 
Тарасенкова Н. А.
Підручник (академічний, 
профільний рівні)
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 304 с.
Формат: 70х100/16

Експрес-контроль 
з геометрії 
для 11 класу
Тарасенкова Н. А.,
Бурда М. І. та інші
Експрес-контроль (профільний 
рівень)
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 160 с.
Формат: 70х90/16

 Навчально-методичні комплекти до підручників з геометрії для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів авторів Бурди М. І. та Тарасенкової Н. А. 
відповідають чинній навчальній програмі з цього навчального предмета. Усі підручники та навчально-методичні посібники мають відповідний гриф 
МОН України.
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7 клас

Фізика, 7 кл.
Засєкіна Т. М.,
Засєкін Д. О.
Підручник
Видавництво «Світоч»
Обсяг: 224 с.
Формат: 70х100/16

Фізика, 7 кл.:
зошит для 

лабораторних
робіт

Сердюченко В. Г.,
Бойченко А. М.

Лабораторні роботи
Видавничий дім

«Освіта»
Обсяг: 40 с.

Формат: 60х84/16

Фізик
Засєкін
Засєкін
Підручн
Видавни
Обсяг: 22
Формат:

Навчально-методичний комплект 
до підручника «Фізика», автори: 

Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін

80
грн

18
грн

 Структура і зміст підручника «Фізика. 7 клас» відповідають новій програмі базового курсу фізики (7–9 кл.) та забезпечують формування в учнів 
основних фізичних знань про явища природи, засвоєння основних понять, термінів, законів фізики та алгоритмічних прийомів розв’язування фізичних 
задач, набуття початкових експериментальних умінь й дослідницьких навичок, а також уявлень про фізичну картину світу.

 Навчальний посібник «Зошит для лабораторних робіт з фізики. 7 клас» для загальноосвітніх навчальних закладів є складовою навчально-ме-
тодичного комплекту, разом з підручником «Фізика» і навчальним посібником «Експрес-контроль з фізики» він утворює систему засобів для успішного 
навчання фізики. Зошит, крім інструкції до кожної роботи (мета, опис потрібного обладнання, вказівки до виконання, контрольні запитання), містить до-
даткові завдання, критерії оцінювання практичних знань та вмінь, правила користування вимірювальними приладами та правила вимірювання фізичних 
величин й обчислення похибок результатів вимірів.

 Навчальний посібник «Фізика, 7 клас: зошит для поточного та тематичного оцінювання» укладено відповідно до навчальної програми з фізики 
для учнів 7 класу, затвердженої Міністерством освіти і науки України, та призначений для організації та проведення поточного, періодичного та підсум-
кового контролю навчальних досягнень учнів. Матеріали посібника можуть бути використані як для діагностичного (самостійні роботи до кожної теми), 
так і для підсумкового оцінювання (контрольні роботи за кожною темою). Структура відповідає типу роботи та складається з тестових завдань і завдань 
відкритої форми.

 Навчальний посібник «Фізика, 7 клас: зошит для лабораторних робіт» укладено відповідно до програми з фізики для учнів 7 класу, затвердженої 
Міністерством освіти і науки України, призначений для організації і проведення фронтальних лабораторних робіт та може бути використаний в навчаль-
ному процесі з будь-яким підручником фізики для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Зошит буде корисним для вчителів і учнів та допоможе 
учням підготуватися до лабораторних робіт, а вчителям оптимізувати час для виконання лабораторних робіт у класі.

Ф
ізика

Ф
ізика

Фізика, 8 кл.
Сердюченко В. Г.,
Бойченко А. М.
Підручник
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 224 с.
Формат: 70х100/16

Підручник «Фізика»,
автори: В. Г. Сердюченко, А. М. Бойченко

Тематичний контроль
та лабораторні роботи

Тематичний контроль
та лабораторні роботи

 Навчальний посібник «Фізика, 8 клас: зошит для поточного та тематичного оцінювання» укладено відповідно до навчальної програми з фізики 
для учнів 8 класу, затвердженої Міністерством освіти і науки України, та призначений для організації та проведення поточного, періодичного та підсум-
кового контролю навчальних досягнень учнів. Матеріали посібника можуть бути використані як для діагностичного (самостійні роботи до кожної теми), 
так і для підсумкового оцінювання (контрольні роботи за кожною темою). Структура відповідає типу роботи та складається з тестових завдань і завдань 
відкритої форми.

 Навчальний посібник «Фізика, 8 клас: зошит для лабораторних робіт» укладено відповідно до програми з фізики для учнів 8 класу, затвердженої 
Міністерством освіти і науки України, призначений для організації і проведення фронтальних лабораторних робіт і може бути використаний в навчальному 
процесі з будь-яким підручником фізики для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

80
грн

8 клас

Зошит
для лабораторних

робіт з фізики, 7 кл.
Засєкіна Т. М.,

Засєкін Д. О.
Лабораторні роботи

Видавництво «Світоч»
Обсяг: 48 с.

Формат: 70х100/16

Фізика, 8 кл.: зошит
для поточного та тематичного 
оцінювання + зошит для 
лабораторних робіт
Сердюченко В. Г., Бойченко А. М.
Контроль знань
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 40+8 с.
Формат: 60х84/8

Фізика, 8 кл.: зошит
для лабораторних робіт +
матеріали для підготовки
Сердюченко В. Г., Бойченко А. М.
Лабораторні роботи
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 32+16 с.
Формат: 60х84/16
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2

цієнтом корисної дії (ККД). Коефіцієнт корисної дії теплового 
двигуна позначають малою грецькою літерою  (ета).

Коефіцієнтом корисної дії  теплового двигуна називають 
виражене у відсотках відношення корисної роботи A, ви-
конаної двигуном, до кількості теплоти Q, що виділилася 
під час згоряння палива:

100 %.
A

Q
η = ⋅

Оскільки A менше Q, то коефіцієнт корисної дії будь-якого те-
плового двигуна завжди менше за 100 %. ККД перших парових 
машин становив лише 1 %, ККД двигунів паровозів — 5–7 %, 
сучасні двигуни внутрішнього згоряння мають ККД 35–40 %.

Більша частина двигунів на Землі є тепловими. Саме вони дають 
електроенергію, є серцем майже всіх видів швидкісного транспор-
ту. Сучасна людина не може обходитися без них. 

Види теплових двигунів
Парова і газова турбіна (мал. 

75). Застосовують на теплових і 
атомних електростанціях, у газо-
турбінних двигунах, в авіації для 
перетворення теплової енергії в 
механічну.

Реактивний двигун (мал. 76). 
Застосовують в ракетах, реактив-
них літаках.

Мал. 75. Турбіна

Мал. 76. Сучасний реактивний 
двигун літака
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Двигун внутрішнього згоряння. Одною з найпоширеніших те-
плових машин є двигун внутрішнього згоряння, який застосо-
вують в автомобілях, тепловозах, теплоходах, літаках та інших 
транспортних засобах. У такому двигуні паливо згоряє не ззов-
ні двигуна, а всередині, що дає змогу значно зменшити теплові 
втрати енергії і підвищити ККД (у сучас них двигунів 20–40 %).

Двигун внутрішнього згоряння (ДВЗ) — теплова ма-
шина циклічної дії, у якій паливо згоряє в робочій 
камері двигуна.

Розглянемо будову найпростішого чотиритактного двигуна вну-
трішнього згоряння (мал. 77). Серцем двигуна є циліндр 3, у якому 
рухається поршень 8, зворотно-поступальний рух якого за допомо-
гою кривошипно-шатунного механізму 9 перетворюється на обер-
товий рух колінчастого вала 1, на якому встановлено масивний 
маховик 2. Впускний клапан 5 автоматично відкривається  розпо-
дільним механізмом у потрібний 
момент і через нього в циліндр 
поступає пальна суміш (пара бен-
зину та повітря або горючий газ), 
яка запалюється свічкою 6 за до-
помогою електричної іскри. Через 
автоматичний випуск ний клапан 
7 викидаються в атмосферу від-
працьовані гази.

За температури продуктів зго-
ряння пальної суміші 1600–
1800 С тиск газу в камері зго-
ряння різко підвищується, вна-
слідок чого поршень рухається 
вниз, його рух передається валу 
й далі — колесам автомобіля.

Кожний цикл роботи двигуна 
внутрішнього згоряння відбуваєть-
ся за два оберти колінчастого вала 
і складається з чотирьох послідов-
них процесів — тактів (мал. 78).

 І такт — впуск. Внаслідок 
руху поршня вниз відбува-
ється всмоктування паль-
ної суміші через відкритий 
впускний клапан, випускний 
клапан при цьому закритий. 

Мал. 77. Будова двигуна 
внутрішнього згоряння: 
1 — вісь колінчастого вала; 
2 — маховик; 3 — циліндр; 
4 — камера згоряння; 
5 — впускний клапан; 
6 — свічка запалювання;
7 — випускний клапан; 
8 — поршень; 9 — кривошипно-
шатунний механізм

Пальна
суміш

Відпрацьовані
гази

6

5
7

8

9

4

3

2

1

Шатун

Кривошип

рисної дії (ККД). Коефіцієнт корисної дії теплового 
начають малою грецькою літерою (ета).

іцієнтом корисної дії теплового двигуна називають
жене у відсотках відношення корисної роботи A, ви-

ої двигуном, до кількості теплоти Q, що виділилася 
ас згоряння палива:

100 %.
A

Q
η = ⋅

Q

Двигун внутрішнього згоряння. Одною з найпоширеніших те-
плових машин є двигун внутрішнього згоряння, який застосо-
вують в автомобілях, тепловозах, теплоходах, літаках та інших
транспортних засобах. У такому двигуні паливо згоряє не ззов-
ні двигуна, а всередині, що дає змогу значно зменшити теплові
втрати енергії і підвищити ККД (у сучас них двигунів 20–40 %).

Двигун внутрішнього згоряння (ДВЗ) — теплова ма-
шина циклічної дії, у якій паливо згоряє в робочій
камері двигуна.

Розглянемо будову найпростішого чотиритактного двигуна вну-
трішнього згоряння (мал. 77). Серцем двигуна є циліндр 3, у якому
рухається поршень 8, зворотно-поступальний рух якого за допомо-
гою кривошипно-шатунного механізму 9 перетворюється на обер-
товий рух колінчастого вала 1, на якому встановлено масивний 
маховик 2. Впускний клапан 5 автоматично відкривається  розпо-
дільним механізмом у потрібний

Внутрішня енергія 
Теплообмін

ЧАСТИНА І. 
ТЕПЛОВІ ЯВИЩА
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 Підручник «Фізика. 8 клас» відрізняється змістовою насиченістю тексту, тем-
пом подання навчального матеріалу й унаочненням, яке переходить від поодинокого 
ілюстрування до системного схематичного подання усього навчального матеріалу, 
наочного демонстрування перебігу важливих процесів і явищ за допомогою відеома-
теріалів. Дібрана база навчальних завдань забезпечує учителеві широкий вибір зав-
дань різного рівня складності і характеру, надає змогу застосовувати диференційова-
ний та індивідуальний підходи щодо організації навчальної діяльності учнів, сприяє 
формуванню предметних та ключових компетентностей.

15
грн

22
грн

18
грн

Фізика, 7 кл.:
зошит для 
поточного 
та тематичного 
оцінювання  + 
зошит для 
лабораторних 
робіт
Сердюченко В. Г.,
Бойченко А. М.
Контроль знань
Видавничий дім
«Освіта»
Обсяг: 64+24 с.
Формат: 60х84/16

Фізик
зошит
поточ
та тем
оціню
зошит
лабор
робіт
Сердюч
Бойчен
КонКонКонКо трол
ВиииидиВииВ авни
«««««О«О«Ос« віта»
Обсяг: 64
Формат:

35
грн
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9–11 класи

Підручники з фізики
(для 9, 11 класів ЗНЗ із навчанням українською і російською мовами)

автори: В. Д. Сиротюк (9, 11 кл.), В. І. Баштовий (11 кл.)

Навчально-методичні комплекти до підручників «Фізика»
(для 10, 11 класів ЗНЗ із навчанням українською і російською мовами),

автори: Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін

65
грн

65
грн

90
грн

15
грн

90
грн

90
грн

15
грн

90
грн

Фізика, 9 кл.
Сиротюк В. Д.
Підручник українською і російською 
мовами
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 208 с.
Формат: 70х100/16

 Навчальний посібник «Фізика, 9 клас: зошит для поточного та тематичного оцінювання» укладено відповідно до навчальної програми з фізики 
для учнів 8 класу, затвердженої Міністерством освіти і науки України, та призначений для організації та проведення поточного, періодичного та підсум-
кового контролю навчальних досягнень учнів. Матеріали посібника можуть бути використані як для діагностичного (самостійні роботи до кожної теми), 
так і для підсумкового оцінювання (контрольні роботи за кожною темою). Структура відповідає типу роботи та складається з тестових завдань і завдань 
відкритої форми.

 Навчальний посібник «Фізика, 9 клас: зошит для лабораторних робіт» укладено відповідно до програми з фізики для учнів 9 класу, затвердженої 
Міністерством освіти і науки України, призначений для організації і проведення фронтальних лабораторних робіт та може бути використаний в навчаль-
ному процесі з будь-яким підручником фізики для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Зошит буде корисним для вчителів і учнів та допоможе 
учням підготуватися до лабораторних робіт, а вчителям оптимізувати час для виконання лабораторних робіт у класі.

Фізика, 11 кл.
Сиротюк В. Д., Баштовий В. І.
Підручник українською і російською 
мовами
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 208 с.
Формат: 70х100/16

Ф
із
ик
а

Ф
із
ик
а

Тематичний контроль та лабораторні роботи

Фізика, 9 кл.: зошит
для поточного та тематичного 
оцінювання + зошит для 
лабораторних робіт
Сердюченко В. Г.
Контроль знань
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 48+32 с.
Формат: 60х84/8

Фізика, 9 кл.: зошит
для лабораторних робіт +
матеріали для підготовки
Сердюченко В. Г.
Лабораторні роботи
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 36 с.
Формат: 60х84/16

Фізика, 10 кл.
Засєкіна Т. М., Засєкін Д. О.
Підручник (академічний, профільний рівні) 
ТОВ «СИЦИЯ»
Обсяг: 352 с.
Формат: 70х100/16

Фізика, 10 кл.: зошит
для лабораторних робіт
Засєкіна Т. М., Засєкін Д. О.
Лабораторні роботи
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 64 с.
Формат: 70х100/16

Фізика, 11 кл.
Засєкіна Т. М., Засєкін Д. О.
Підручник (академічний, профільний рівні)
українською і російською мовами
ТОВ «СИЦИЯ»
Обсяг: 336 с.
Формат: 70х100/16

Фізика, 11 кл.: зошит
для лабораторних робіт
Засєкіна Т. М., Засєкін Д. О.
Лабораторні роботи
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 64 с.
Формат: 70х100/16

35
грн

20
грн

ЗА НОВОЮ!ПРОГРАМОЮ
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Навчально-методичний комплект до підручника «Інформатика»,
автори: Н. В. Морзе, О. В. Барна, В. П. Вембер,

О. Г. Кузьмінська, Н. А. Саражинська

80
грн

22
грн

20
грн

18
грн

Інформатика, 5 кл. 
Морзе Н. В., Барна О. В. та інші
Підручник 
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 256 с.
Формат: 70х100/16

Зошит-конспект
з інформатики, 5 кл. 
Коршунова О. В., Завадський І. О.
Зошит-конспект 
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 96 с.
Формат: 84х108/16

 У навчальному посібнику «Зошит-конспект з інформатики. 5 клас» закладено готову модель уроку, що реалізується через проблемний і діяль-
нісний методи навчання. Розроблені завдання передбачають розвиток навичок самостійного здобуття знань, колективної співпраці та комунікації, 
а також тісно пов‘язані з повсякденним життям учнів. Особливістю посібника є англомовний словничок із ключовими словами до кожного уроку. 
Більшість навчального матеріалу подана графічно й відрізняється високою якістю сучасних ілюстрацій.

 Підручник «Інформатика. 5 клас» відповідає чинній навчальний програмі. Складається з чотирьох розділів, кожний з яких розбито на параграфи. 
Навчальний матеріал викладено в цікавій, доступній формі і спрямовано на розвиток творчих здібностей, логічного мислення, кмітливості та навичок 
самоосвіти. Виконання цікавих практичних завдань сприятиме підтриманню інтересу п’ятикласників до вивчення предмета.

 Навчальний посібник «Робочий зошит з інформатики. 5 клас» є складовою НМК та містить вправи на планування діяльності, узагальнення матеріа-
лу шляхом заповнення схем, аналізу нелінійного тексту, встановлення відповідностей, побудови логічної послідовності об’єктів, а також творчі завдання 
та вправи на оцінювання знань та умінь. 

 Навчальний посібник «Зошит для контролю знань з інформатики. 5 клас» є складовою НМК та містить завдання для контролю знань до кожного 
уроку теми та підсумкові тестові роботи до кожного розділу. Використано такі інструменти оцінювання: контрольний список для організації вступного 
оцінювання, тестові завдання на встановлення рівня знань та розуміння навчального матеріалу, чек-лист для проведення рефлексії, карту навчальних 
досягнень учнів. Кожен розділ завершується підсумковим тестом і критеріями оцінювання навчальних проектів. 

 «Зошит для практичних робіт і проектної діяльності з інформатики. 5 клас» є складовою НМК і містить матеріали для запланованих програмою 
практичних робіт з інформатики, а також матеріали для здійснення проектної діяльності.

Робочий зошит
з інформатики, 5 кл. 
Морзе Н. В., Барна О. В. та інші
Робочий зошит 
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 96 с.
Формат: 70х100/16

Зошит для контролю
знань з інформатики, 
5 кл.
Морзе Н. В., Барна О. В. та інші
Зошит для тематичного оцінювання
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 64 с.
Формат: 84х108/16

Зошит для практичних
робіт і проектної діяльності
з інформатики, 5 кл. 
Морзе Н. В., Барна О. В. та інші
Робочий зошит 
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 48 с.
Формат: 84х108/16

Для учнів, які вивчали інформатику у 2–4 класах
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Ситуація 3

  
Комп’ютер — computer  Монітор — monitor
Робоче місце — workplace/work-table  Системний блок — system unit
Навчальна діяльність — learning activities  Клавіатура — keyboard

1 Діаграма (англ. Diagramma) — зображення, малюнок, що графічно показує співвідношення між величинами, 
що порівнюються.

Урок 1

42
грн

5 клас
Інф

орматика

Інф
орматика
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6 клас

Ін
ф
ор
ма
ти
ка

Ін
ф
ор
ма
ти
ка

Навчально-методичний комплект до підручника «Інформатика»,
автори: Н. В. Морзе, О. В. Барна, В. П. Вембер,

О. Г. Кузьмінська, Н. А. Саражинська

Навчально-методичний комплект до підручника «Інформатика»,
автори: Н. В. Морзе, О. В. Барна, В. П. Вембер, О. Г. Кузьмінська

7 клас

Інформатика, 7 кл. 
Морзе Н. В.,
Барна О. В. та інші
Підручник 
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 224 с.
Формат: 70х100/16

Зошит для практичних
робіт та проектної
діяльності з інформатики, 7 кл.
Морзе Н. В., Барна О. В. та інші
Робочий зошит
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 64 с.
Формат: 84х108/16

80
грн

25
грн

Зошит-конспект
з інформатики, 6 кл. 
Коршунова О. В., Завадський І. О.
Зошит-конспект 
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 72 с.
Формат: 84х108/16

 У навчальному посібнику 
«Зошит-конспект з інформати-
ки. 6 клас» закладено готову мо-
дель уроку, що реалізується через 
проблемний і діяльнісний методи 
навчання. Розроблені завдання 
передбачають розвиток навичок 
самостійного здобуття знань, ко-
лективної співпраці та комунікації, 
а також тісно пов‘язані з повсяк-
денним життям учнів. Особливістю 
посібника є англомовний словничок 
із ключовими словами до кожного 
уроку. Більшість навчального ма-
теріалу подана графічно й відріз-
няється високою якістю сучасних 
ілюстрацій.

Для учнів, які вивчали інформатику у 2–5 класах

Зош
з інф
Корш
Зоши
ВидВи ав
ОббсООО яг
ФФФФорФФ м

40
грн

80
грн

20
грн

20
грн

20
грн

Інформатика, 6 кл. 
Морзе Н. В.,
Барна О. В. та інші
Підручник 
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 240 с.
Формат: 70х100/16

Зошит для контролю знань 
з інформатики, 6 кл.
Морзе Н. В. та інші
Зошит для тематичного оцінювання
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 64 с.
Формат: 84х108/16

Зошит для практичних
робіт та проектної діяльності
з інформатики, 6 кл. 
Морзе Н. В., Барна О. В. та інші
Робочий зошит 
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 64 с.
Формат: 84х108/16

Робочий зошит
з інформатики, 6 кл. 
Морзе Н. В. та інші
Робочий зошит 
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 64 с.
Формат: 70х100/16
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5 клас
Навчально-методичний комплект до підручника «Природознавство» 

(для ЗНЗ із навчанням українською і російською мовами),
автори: О. Г. Ярошенко, В. М. Бойко 

Серія «Контроль знань протягом року!»
Серія «Лабораторні та практичні роботи»

80
грн

85
грн

16
грн

16
грн

18
грн

18
грн

22
грн

20
грн

10
грн

10
грн

Природознавство

Природознавство

Природознавство, 5 кл.
Ярошенко О. Г., Бойко В. М. 
Підручник українською
і російською мовами
Видавництво «Світоч»
Обсяг: 240 с.
Формат: 70х100/16

Зошит для тематичного
контролю знань з природознавства, 5 кл.
Ярошенко О. Г. та інші
Контроль знань
українською і російською мовами
Видавництво «Світоч»
Обсяг: 48 с.
Формат: 84х108/16

Зошит для практичних робіт
з природознавства, 5 кл.
Ярошенко О. Г. та інші
Практичні роботи українською
і російською мовами
Видавництво «Світоч»
Обсяг: 64 с.
Формат: 70х90/16

Я дослідник.
Робочий зошит, 5 кл.
Капіруліна С. Л.
Навчальний посібник
Видавничий дім «Освіта»
Формат: 60х84/8

Я д
Ро
Ка
Нав
Вид
Фо

Я дослідник.
Розробки уроків та мето-
дичні рекомендації, 5 кл.

Капіруліна С. Л.
Навчальний посібник

Видавничий дім «Освіта»
Формат: 70х100/16

Природознавство, 5 кл.: зошит для 
поточного та тематичного оцінювання 
+ зошит для практичних робіт, практич-
них занять
та дослідницького практикуму
Кулініч О. М., Басок А. Й.
Контроль знань українською і російською мовами
Видавництво «ПЕТ»
Обсяг: 56 с.
Формат: 60х84/8

Природознавство, 5 кл.: зошит для 
практичних робіт, практичних 
занять та дослідницького практикуму
Кулініч О. М., Басок А. Й.
Робочий зошит-практикум українською і російською 
мовами
Видавництво «ПЕТ»
Обсяг: 32 с.
Формат: 60х84/16

Розвиток дослідницьких 
навичок

 Комплекти містять навчально-методичні посібники для 
вчителя та робочий зошит для учня. Змісти комплектів відпо-
відають оновленим навчальним програмам. Робочі зошити 
містять у різних формах: тестові завдання, завдання на запо-
внення пропусків, на встановлення відповідності, на виправ-
лення помилок та завдання, що потрібно розв’язати з повним 
поясненням. Навчально-методичні посібники містять теоре-
тичні основи дослідницького методу навчання, методичні ре-
комендації щодо організації дослідницької діяльності учнів на 
уроках.
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6–7 класи

Ге
ог
ра
ф
ія

Ге
ог
ра
ф
ія

Навчально-методичний комплект до підручника «Географія»
(для 6, 7 класів ЗНЗ із навчанням українською і російською мовами),

автори: В. М. Бойко, С. В. Міхелі

Географія, 6 кл.
Бойко В. М., Міхелі С. В. 
Підручник українською і російською мовами
ТОВ «СИЦИЯ»
Обсяг: 256 с.
Формат: 70х100/16

Зошит для тематичного контролю
навчальних досягнень з географії, 6 кл.
Бойко В. М. 
Контроль знань українською і російською мовами
ТОВ «СИЦИЯ»
Обсяг: 32 с.
Формат: 84х108/16

Зошит для практичних
робіт з географії, 6 кл.
Бойко В. М. 
Робочий зошит українською і російською мовами
ТОВ «СИЦИЯ»
Обсяг: 48 с.
Формат: 60х84/8

16
грн

16
грн

18
грн

18
грн

80
грн

85
грн

80
грн

18
грн

Географія, 7 кл.
Бойко В. М., Міхелі С. В. 
Підручник
ТОВ «СИЦИЯ»
Обсяг: 288 с.
Формат: 70х100/16

 Підручник «Географія. 6 клас» (українською і російською мовами) містить інформацію про географічні відкриття й дослідження Землі, починаючи 
від уявлень про нашу планету в давнину й до сучасного бачення географічної картини світу. Подано відомості про план і карту та запропоновано форми 
й прийоми роботи з ними, що дають змогу формувати картографічну компетенцію учнів. Основа підручника — розділи про особливості та взаємозв’язок 
земних оболонок. Завершальними є теми про населення і держави світу, вплив людини на природу та охорону довкілля. Текст підручника супроводжують 
географічні карти та картосхеми, що дають змогу орієнтуватися в просторі та знаходити об’єкти, про які йдеться. Після параграфів і розділів вміщено 
запитання і завдання, що допомагають запам’ятати вивчене й здійснити самоперевірку навчальних досягнень. Окремо подано завдання для практичних 
робіт, що є обов’язковими для виконання.

 «Зошит для тематичного контролю навчальних досягнень з географії. 6 клас» (українською і російською мовами) є складовими навчаль-
но-методичних комплектів. Зошити містять тести у двох варіантах, за допомогою яких можна легко перевірити, як під час опанування курсу із загальної 
географії та курсу з географії материків і океанів учні засвоїли терміни і поняття, чи зрозуміли причини тих чи інших явищ, процесів, закономірностей, 
чи навчилися правильно користуватися приладами та географічними картами.

 У підручнику «Географія. 7 клас» (українською і російською мовами) вміщено інформацію про природу материків і океанів, їхню цілісність і диферен-
ціацію, про населення і його життєдіяльність у різних природних умовах. Інформація, подана в підручнику, розширює знання про географічну оболонку 
та її компоненти. Текст підручника супроводжують географічні карти та картосхеми, що дають змогу орієнтуватися в просторі та знаходити об’єкти, про 
які йдеться. Після параграфів і розділів вміщено запитання і завдання, що допомагають запам’ятати вивчене й здійснити самоперевірку навчальних до-
сягнень. Окремо подано завдання для практичних робіт, що є обов’язковими для виконання. Численні малюнки та рубрики: «Цікава географія», «Подорож 
у слово», «Рекорди світу» — роблять вивчення географії для семикласників цікавим і захоплюючим.

 «Зошит для практичних робіт з географії. 6 клас» та «Зошит для практичних робіт і досліджень з географії. 7 клас» (українською і російською 
мовами) є складовими навчально-методичних комплектів. Зошити містять завдання для проведення досліджень і практичних робіт. До окремих з них 
подано докладні інструкції щодо виконання, зразки розв’язування географічних задач, контурні карти. Вміщено метеорологічні та фенологічні календарі, 
у яких зручно фіксувати свої спостереження за погодою, рослинами й тваринами протягом року.

Зошит для практичних
робіт і досліджень 

з географії, 7 кл.
Бойко В. М. 

Робочий зошит-практикум
ТОВ «СИЦИЯ»

Обсяг: 48 с.
Формат: 60х84/8

Розвиток дослідницьких 
навичок

Я дослідник.
Я дослідник, 6 кл.
Капіруліна С. Л.
Навчальний посібник
Видавничий дім «Освіта»
Формат: 60х84/8

Я дослідник.
Розробки уроків та мето-
дичні рекомендації, 6 кл.
Капіруліна С. Л.
Навчальний посібник
Видавничий дім «Освіта»
Формат: 70х100/16
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Серія «Контроль знань протягом року!»

Серія «Лабораторні та практичні роботи»
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Загальна географія,
6 кл.: зошит
для практичних робіт
Павленко І. Г.
Зошит-практикум українською 
і російською мовами
Видавництво «ПЕТ»
Обсяг: 64 с.
Формат: 60х84/16

Фізична географія України,
8 кл.: зошит
для практичних робіт
Лунячек Н. О.
Зошит-практикум українською і російською 
мовами
Видавництво «ПЕТ»
Обсяг: 32 с.
Формат: 60х84/16

Економічна і соціальна
географія України, 
9 кл.: зошит
для практичних робіт
Павленко І. Г.
Зошит-практикум українською і російською 
мовами
Видавництво «ПЕТ»
Обсяг: 48 с.
Формат: 60х84/16

Соціально-економічна
географія світу,
10 кл.: зошит
для практичних робіт
Рівень стандарту
+ академічний
Павленко І. Г.
Зошит-практикум українською
і російською мовами (рівень стандарту
+ академічний)
Видавництво «ПЕТ»
Обсяг: 32 с.
Формат: 60х84/16

Фізична географія України,
8 кл.: зошит для поточного
та тематичного оцінювання
+ зошит для практичних 
робіт
Лунячек Н. О.
Контроль знань українською
і російською мовами
Видавництво «ПЕТ»
Обсяг: 72 с.
Формат: 60х84/8

Загальна географія, 6 кл.: 
зошит для поточного
та тематичного оцінювання
+ зошит для практичних 
робіт
Павленко І. Г.
Контроль знань українською
і російською мовами
Видавництво «ПЕТ»
Обсяг: 88 с.
Формат: 60х84/8

 Зошити для поточного та тематичного оцінювання (українською та російською мовами) укладено відповідно до нової (6 кл.) та чинної (8–10 кл.) 
навчальних програм з географії, затвердженої Міністерством освіти і науки України. Мета створення цих посібників — не тільки допомогти вчителеві 
провести всі тематичні роботи протягом року, а й під час вивчення теми, завдяки самостійним роботам, виявити рівень підготовки учнів з пройденого 
матеріалу. Зошити можуть бути корисними і під час підготовки до складання ДПА та ЗНО, оскільки містять теоретичні запитання і типові види завдань як 
для атестації, так і для оцінювання. Зошити розраховані на учнів загальноосвітніх навчальних закладів і вчителів географії.

Економічна і соціальна 
географія України, 9 кл.: 
зошит для поточного 
та тематичного оцінювання
+ зошит для практичних 
робіт
Павленко І. Г.
Контроль знань українською
і російською мовами
Видавництво «ПЕТ»
Обсяг: 80 с.
Формат: 60х84/8

Соціально-економічна 
географія світу, 10 кл.: 
зошит для поточного
та тематичного оцінювання. 
Рівень стандарту + академічний
+ зошит для практичних робіт
Павленко І. Г.
Контроль знань українською і російською 
мовами
Видавництво «ПЕТ»
Обсяг: 64 с.
Формат: 60х84/8

 Зошити для практичних робіт (українською і російською мовами) укладено відповідно до нової (6 кл.) та чинної (8–10 кл.) навчальних програм 
з географії, затверджених Міністерством освіти і науки України. Мета створення цих посібників — допомогти вчителеві провести всі практичні роботи 
протягом року, що сприятиме кращому закріпленню теоретичних відомостей з курсу географії. Зошити розраховані на учнів загальноосвітніх навчальних 
закладів і вчителів географії.
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Експрес-контроль з біології для 6 класу 
Сліпчук І. Ю.
Контроль знань українською і російською мовами
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 96 с.
Формат: 84х108/32

Біологія, 6 кл.
Костіков І. Ю. та інші
Підручник українською і російською мовами
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 256 с.
Формат: 70х100/16

Робочий зошит з біології, 6 кл.
Котик Т. С.
Робочий зошит українською і російською мовами
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 112 с.
Формат: 70х100/16

Зошит для тематичного
контролю знань з біології, 6 кл.
Котик Т. С.
Контроль знань українською і російською мовами
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 24 с.
Формат: 84х108/16

Навчально-методичний комплект до підручника «Біологія»
(для ЗНЗ із навчанням українською і російською мовами),

автори: І. Ю. Костіков, С. О. Волгін, В. В. Додь, А. В. Сиволюб, І. В. Довгаль,
О. В. Жолос, Н. В. Скрипник, Г. В. Ягенська, Г. М. Толстанова, О. Є. Ходосовцев

Уроки біології, 6 кл.
Сліпчук І. Ю.

Навчально-методичний посібник
Видавничий дім «Освіта»

Обсяг: 240 с.
Формат: 84х108/16
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 Навчальний матеріал підручника «Біологія. 6 клас» для ЗНЗ із навчанням 
українською і російською мовами поділено на 5 тем. Кожен параграф теми роз-
починається анотацією і мотиваційними запитаннями. Основний текст супрово-
джується малюнками, які його пояснюють. У підручнику є терміни і поняття, які 
учні повинні засвоїти. Практичні роботи подано в кінці відповідних тем, що дає 
змогу учням застосувати набуті знання на практиці. Завершується кожна тема уза-
гальнюючим розділом.

 Навчальний посібник «Робочий зошит з біології. 6 клас» для ЗНЗ із навчан-
ням українською і російською мовами призначений для полегшення засвоєння та 
систематизації учнями нового навчального матеріалу з біології, а також для еко-
номії часу під час виконання та оформлення практичних робіт.

 Навчальний посібник «Зошит для тематичного контролю знань з біології. 
6 клас» для ЗНЗ із навчанням українською і російською мовами містить самостійні 
роботи у двох варіантах однакової складності. Запропоновано різноманітні зав-
дання: тестові, на вибір правильного твердження, доповнення речення, на вста-
новлення відповідностей або послідовності певних процесів, відкриті запитання.

 Навчальний посібник «Експрес-контроль з біології для 6 класу» для ЗНЗ 
із навчанням українською і російською мовами розроблений у вигляді дидактич-
них карток, які вчитель може використовувати на різних етапах навчання: під час 
перевірки раніше вивченого матеріалу, закріпленні нового матеріалу, для швид-
кого визначення рівня знань учнів.

 Навчально-методичний посібник «Уроки біології. 6 клас» має допомогти 
вчителю в процесі творчого пошуку під час підготовки до проведення уроків. 
Містить орієнтовне календарно-тематичне планування, розробки всіх уроків.

Розвиток дослідницьких 
навичок

Я дослідник.
Я дослідник, 6 кл.
Навчальний посібник
Видавничий дім «Освіта»
Формат: 60х84/8

Я дослідник.
Розробки уроків та мето-
дичні рекомендації, 6 кл.
Навчальний посібник
Видавничий дім «Освіта»
Формат: 70х100/16
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7 клас

Підручник «Біологія»,
автори: О. В. Жолос та інші Тематичний контроль та лабораторні роботи

Біологія, 8 кл.
Жолос О. В. та інші
Підручник
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 304 с.
Формат: 70х100/16

Біологія, 8 кл.:
зошит 
для поточного
та тематичного 
оцінювання
+ зошит 
для лабораторних 
робіт, досліджень 
та дослідницького 
практикуму 
Ягенська  Г. В. та інші
Контроль знань
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 136 с.
Формат: 60х84/8

Біологія, 9 кл.:
зошит для поточного
та тематичного 
оцінювання
Ягенська  Г. В. 
Контроль знань
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 112 с.
Формат: 60х84/8
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Біологія, 8 кл.: 
зошит 

для лабораторних 
робіт, досліджень 

та дослідницького 
практикуму 

Ягенська  Г. В. та інші
Лабораторні роботи

Видавничий дім «Освіта»
Формат: 60х84/16

8–9 класи

Навчально-методичний комплект до підручника «Біологія»,
автори: І. В. Довгаль, Г. В. Ягенська, О. В. Жолос,

О. Є. Ходосовцев, І. Ю. Костіков, С. О. Волгін, В. В. Додь,
А. В. Сиволюб, Н. В. Скрипник, Г. М. Толстанова 
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Біологія, 7 кл.
Довгаль І. В. та інші
Підручник 
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 256 с.
Формат: 70х100/16

 Навчально-методичний комплект з біології для 7 класу відповідає новій навчальній програмі.
 Підручник «Біологія. 7 клас» логічно продовжує лінійку підручників цього авторського колективу. За своєю структурою новий підручник подібний 

до того, з яким учні працювали в 6 класі. НМК містить такі посібники з біології для 7 класу: «Робочий зошит з біології», «Зошит для практичних робіт з біо-
логії», «Зошит для контролю навчальних досягнень з біології» та «Експрес-контроль з біології».

Робочий зошит 
з біології, 7 кл.
Сліпчук І. Ю.
Робочий зошит 
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 112 с.
Формат: 70х100/16

Зошит для практичних
робіт з біології, 7 кл.
Сліпчук І. Ю.
Робочий зошит-практикум
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 32 с.
Формат: 70х100/16

Зошит для контролю
навчальних досягнень 
з біології, 7 кл.
Сліпчук І. Ю.
Контроль знань 
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 48 с.
Формат: 84х108/16

Експрес-контроль 
з біології для 7 класу
Сліпчук І. Ю.
Контроль знань
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 96 с.
Формат: 84х108/32

 Підручник «Біологія. 8 клас» — перший в Україні підручник, у якому подано біологію людини 
передусім з точки зору фізіології, а не анатомії. Сучасний підручник створено на новітніх здобутках 
біологічної, педагогічної, методичної та психологічної наук, зручний як для учнів, так і для вчителів. У 
підручнику відповідно до чинної програми та міжнародного досвіду домінує функціональний підхід 
до вивчення організму людини. У текстах параграфів та у завданнях зроблено акцент на зв’язку будо-
ви органів з їхніми функціями, продемонстровано механізми біологічних процесів, що відбуваються в 
організмі людини. З цією метою матеріали проілюстровано у вигляді схем, таблиць, інших графічних 
засобів. Мотиваційні ситуації, диференційований підхід у завданнях, вдале поєднання основного та 
пояснювального текстів, рубрика «Для допитливих», добірка ілюстративного матеріалу — усе це спри-
ятиме диференціації навчання, розвитку логічного мислення, дослідницьких умінь і творчості учнів.

 Посібники «Біологія, 8, 9 класи: зошити для поточного та тематичного оцінювання» містять 
велику кількість завдань різних типів, які згруповані відповідно до нової навчальної програми. Матеріа-
ли посібників можна використати для актуалізації опорних знань, узагальнення вивченого та контролю 
навчальних досягнень учнів. Використання різноманітних типів завдань сприятиме активізації пізна-
вальної діяльності учнів. Окремим блоком до кожної теми запропоновано завдання для тематичного 
оцінювання.

 У посібнику «Біологія, 8 клас: зошит для лабораторних робіт, досліджень та дослідницького 
практикуму» описано хід лабораторних робіт, лабораторних досліджень та дослідницького практику-
му, що визначені новою програмою. Посібник містить додаткові матеріали, необхідні для проведення 
описаних досліджень, та завдання до них. Спрямований на розвиток дослідницьких умінь учнів.
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7 клас
Навчально-методичний комплект

до підручника «Хімія», автор: О. Г. Ярошенко

Підручник «Хімія»,
автори: С. В. Василенко, 

Я. Ю. Коваль

Тематичний контроль
та лабораторні роботи Тематичний контроль

Додаткова література

40
грн

17
грн

32
грн

75
грн

Хімія, 7 кл. 
Ярошенко О. Г.
Підручник
ТОВ «СИЦИЯ»
Обсяг: 204 с.
Формат: 70х100/16

 У підручнику «Хімія. 7 клас» здійснено спробу зробити перехід від знань, здобутих на уроках при-
родознавства, до азів сучасної хімічної науки більш комфортним. Підручник має три великі розділи, які 
поділено на параграфи. Значну увагу в підручнику приділено формуванню у школярів навичок безпеч-
ного поводження з хімічними речовинами під час проведення практичних робіт.

 Навчальний посібник «Робочий зошит з хімії. 7 клас», що є складовою НМК, призначений для 
конспектування нового навчального матеріалу під час його пояснення вчителем, записів додаткової, 
самостійно здобутої інформації, виконання домашніх завдань і вправ, оформлення результатів вико-
нання навчальних проектів, підготовки до практичних і контрольних робіт.

 Навчальний посібник «Зошит для практичних і контрольних робіт з хімії. 7 клас», що є 
складовою НМК, має дві частини: до першої увійшли чотири практичні роботи, до другої — чотири 
контрольні роботи. Оформлення результатів спостережень і проведення дослідів на сторінках зо-
шита заощаджує час, привчає до лаконічного й чіткого викладу думки. Завдання контрольних робіт 
розроблено за зразком завдань зовнішнього незалежного оцінювання. Залежно від складності кожне 
завдання оцінюється певним балом. До кожної контрольної роботи розроблено шкалу переведення 
суми набраних балів у шкільну оцінку. 

 Навчальний посібник «Збірник задач і 
вправ з хімії» адресовано учням 7–11 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів, які 
не байдужі до своїх навчальних досягнень 
з хімії, випускникам ЗНЗ, які вирішили 
складати зовнішнє незалежне оцінювання 
з хімії, студентам — майбутнім вчителям 
хімії. Посібник складається з 13 розділів, 
завдання яких дібрано за принципом зро-
стання рівня складності. Також збірник 
містить об’ємний додаток, до якого увійшли 
періодична система хімічних елементів
Д.  І.  Менделєєва, таблиця розчинності со-
лей, основ, кислот, таблиці відносних моле-
кулярних мас органічних та неорганічних 
речовин та багато іншого. 

Робочий зошит з хімії, 7 кл. 
Ярошенко О. Г.
Робочий зошит
ТОВ «СИЦИЯ»
Обсяг: 128 с.
Формат: 70х108/16

Зошит для практичних
і контрольних робіт з хімії, 7 кл.
Ярошенко О. Г.
Зошит для практичних і контрольних робіт
ТОВ «СИЦИЯ»
Обсяг: 40 с.
Формат: 84х108/16

Збірник задач і вправ з хімії,
7–11 кл.
Ярошенко О. Г.
Навчальний посібник
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 272 с.
Формат: 60х90/16

Хімія, 8 кл.
Василенко С. В.,
Коваль Я. Ю.
Підручник
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 208 с.
Формат: 70х100/16

 Підручник «Хімія. 8 клас» допоможе цікаво та ефективно організувати навчальний процес, оскільки його автори намагалися створити особистісно 
орієнтоване видання, матеріал якого побудовано за концентричним принципом. Підручник відрізняється змістовою насиченістю тексту, сучасним ди-
зайном та ілюстраціями, наявністю інтелект-карт, системним схематичним поданням усього навчального матеріалу, що допоможе учням узагальнити та 
систематизувати здобуті знання.

 Робочий зошит «Хімія, 8, 9 класи: зошити для поточного та тематичного оцінювання» укладено відповідно до оновленої навчальної програми 
з хімії, затвердженої Міністерством освіти і науки України. Мета створення цього посібника не тільки допомогти вчителеві провести усі тематичні роботи 
протягом року, а й у ході вивчення теми, завдяки самостійним роботам, виявити рівень підготовки учнів з пройденого матеріалу.

 Зошит «Хімія, 8 клас: зошит для лабораторних дослідів та практичних робіт» укладено відповідно до оновленої програми з хімії, затвер-
дженої Міністерством освіти і науки України. Мета створення цього зошита — допомогти вчителеві провести всі лабораторні та практичні роботи 
протягом навчального року, що сприятиме кращому закріпленню теоретичних відомостей з курсу хімії для 8 класу.

Хімія, 8 кл.: зошит для поточного
та тематичного оцінювання + зошит
для лабораторних дослідів та прак-
тичних робіт
Василенко С. В.,
Коваль Я. Ю.
Контроль знань
Видавничий дім «Освіта»
Формат: 60х84/8

Хімія, 8 кл.: зошит 
для лабораторних 

дослідів 
та практичних робіт

Василенко С. В., 
Коваль Я. Ю.

Контроль знань
Видавничий дім «Освіта»

Формат: 60х84/16

Хімія,
Василе
Коваль
ПіПідручручн
Видававн
ОбсОбсяяг: 2
ФоФорорФ мат

75
грн
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Хімія, 9 кл.: 
зошит для 
поточного
та тематичного 
оцінювання
Василенко С. В.,
Коваль Я. Ю.
Контроль знань
Видавничий дім «Освіта»
Формат: 60х84/8

8–9 класи

26
грн

35
грн
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9 клас

8 клас

Основи здоров’я, 9 кл.
Гущина Н.І., Василенко С.В., 
Колотій Л.П.
Підручник
ТОВ “СИЦИЯ”
Обсяг: 192 с.
Формат: 70х100/16

Основи з
Гущина Н.І
Колотій Л.
Підручник
ТОВ “СИЦИЯ
Обсяг: 192 с
Формат: 70х

 У підручнику «Основи здоров’я. 8 клас» особлива увага приділяється позитивній мотивації учнів не лише до вибору здорового способу життя, а й 
до активної, щоденної поступальної дії за правилами й вимогами збереження життя й зміцнення здоров’я. Зміст підручника збагачений сучасним емоцій-
ним, особистісно значущим матеріалом. Широко запропоновані інтерактивні методи навчання, які передбачають активну участь усіх учнів. Структура 
підручника дає вчителеві простір для реалізації авторських підходів з метою досягнення освітніх цілей. Він побудований таким чином, що учень може 
опрацьовувати матеріал як під керівництвом учителя, так і самостійно.

Підручник «Основи здоров’я», автори: Н. І. Гущина, С. В. Василенко, 
Л. П. Колотій

Підручник «Основи здоров’я», автори: Н. І. Гущина, С. В. Василенко, Л. П. Колотій

75
грн

Основи здоров’я, 8 кл.
Гущина Н. І., 
Василенко С. В., 
Колотій Л. П.
Підручник
ТОВ «СИЦИЯ»
Обсяг: 176 с.
Формат: 70х100/16

Основи

Основи

здоров’я

здоров’я

 Підручник «Основи здоров’я, 9 клас» створений за діючою навчальною програмою відповідно вимогам до сучасної навчальної книги. Метою під-
ручника є формування в учнів ключових компетентностей: дотримання здорового способу життя, екологічної грамотності, навчання протягом життя та ін. 
Значна увага приділена профорієнтації, вибору подальшого життєвого шляху, розвитку навичок саморозвитку і самоаналізу. В підручнику запропоновані 
різноманітні методи навчання: робота в парах, групах; розробка інтелект-карт, ігри, дискусії, творчі проекти та ін.; робота з різними джерелами інформації.

75
грн
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Навчально-методичні комплекти до підручників «Мистецтво
(інтегрований курс)» (для 5–7 класів ЗНЗ із навчанням українською

і російською мовами), автори: Л. М. Масол та інші

Мистецтво
(інтегрований курс), 6 кл.
Масол Л. М.
Підручник українською
і російською мовами
Видавництво «Світоч»
Обсяг: 208 с. (укр. мовою)
Обсяг: 208 с. (рос. мовою)
Формат: 70х100/16

Мист
(інте
Масол
Підруч
і російс
Видавн
Обсяг:
Обсяг:
ФорФ мма

Мистецтво
(інтегрований курс), 5 кл.
Масол Л. М.
Підручник українською
і російською мовами
Видавництво «Світоч»
Обсяг: 240 с. (укр. мовою)
Обсяг: 224 с. (рос. мовою)
Формат: 70х100/16

Мистецтво, 5 кл.:
робочий зошит-альбом

Масол Л. М. та інші
Робочий зошит-альбом

українською і російською мовами
Видавництво «Світоч»

Обсяг: 80 с. (укр. мовою)
Обсяг: 80 с. (рос. мовою)

Формат: 60х90/8

Мистецтво, 6 кл.:
робочий зошит-альбом

Масол Л. М. та інші
Робочий зошит-альбом

українською і російською мовами
Видавництво «Світоч»

Обсяг: 72 с. (укр. мовою)
Обсяг: 64 с. (рос. мовою)

Формат: 60х90/8

Мист
(інте
Масол
Підруч
і російс
Видавн
Обсяг:
Обсяг:
Форма

85
грн

85
грн

85
грн

85
грн

30
грн

30
грн

30
грн

30
грн

Мистецтво
(інтегрований курс), 7 кл.
Масол Л. М.,
Гайдамака О. В. та інші 
Підручник
Видавництво «Світоч»
Обсяг: 240 с.
Формат: 70х100/16

Мистец
(інтегр
Масол Л.
Гайдама
Підручник
Видавниц
Обсяг: 240
Формат: 7

Підручники «Мистецтво (інтегрований курс)» для 5–7 класів загально-освітніх навчальних закладів передбачають інтеграцію мистецьких знань 
з музичного та образотворчого мистецтва, які органічно поєднуються в єдиний тематичний цикл на основі естетико-світоглядних орієнтацій і збагачу-
ються елементами хореографії, театру, кіно, що належать до мистецько-синтетичної змістової лінії. 

 Навчальні посібники «Мистецтво: робочий зошит-альбом» для 5–6 класів ЗНЗ, що є складовою навчально-методичних комплектів, укладені від-
повідно до нової програми і концепції підручників. Посібники вміщують різнорівневі завдання репродуктивного типу на відтворення основного навчаль-
ного матеріалу та творчі — для розвитку уяви та фантазії. Структура навчальних посібників допомагає інтегрувати матеріал з музичного та образотворчо-
го мистецтва. Усі завдання інтегровані на аналіз-інтерпертацію та порівняння творів різних видів мистецтв. У кожній темі відведено місце для виконання 
завдань з образотворчого мистецтва. Включає педагогічні малюнки з розробкою етапів виконання практичного завдання, а також різнопланові дидак-
тичні матеріали і системи самоперевірки знань учнів.

85
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8 клас

9 клас

Навчально-методичний комплект до підручника «Мистецтво», автор: Л. М. Масол

Підручник «Мистецтво», автор: Л. М. Масол

Мистецтво, 8 кл.
Масол Л. М.
Підручник
Видавництво «Світоч»
Обсяг: 240 с.
Формат: 70х100/16 Мистецтво, 8 кл.: перевіряємо набуті

компетентності. Зошит-альбом для учня
Масол Л. М., Гайдамака О. В.
Зошит-альбом
Видавничий дім «Освіта»
Обсяг: 32 с.
Формат: 60х90/8

Мист
Масол
Підруч
Видавн
ОбсОбсяг:
Форрмма

85
грн

24
грн

186

Тарас Шевченко. У соборі 
Почаївської лаври

Тарас Шевченко. Киргизеня

Тарас Шевченко. Селянська родина Тарас Шевченко. Циганка-ворожка

Розкрийте сюжети картин. Що ви можете сказати про зображених лю-
дей? Як художніми засобами Т. Шевченко передав глибину простору?  
Кого він зобразив на дальньому плані в композиції «Киргизеня»?

Національний музей Тараса Шевченка
http://museumshevchenko.org.ua/page.php?id=84&lang=ru

РОЗДІЛ ІІ

187

З історії шедевра

Шевченка вважають основопо-
ложником реалізму в українському 
образотворчому мистецтві. Реаліс-
тичним є його найбільший за розмі-
ром твір олійного живопису «Катери-
на», виконаний на тему однойменної 
поеми (1842). Про створення карти-
ни та її зміст Т. Шевченко повідомляє 
в одному з листів:

«…Я намалював Катерину в той 
час, як вона попрощалася зі сво-
їм москаликом і вертається в село, 
у царині під куренем дідусь сидить, 
ложечки собі струже і сумно дивить-
ся на Катерину, а вона, сердешна, 
тіль не плаче… а москаль дере собі, 
тільки курява ляга; собачка ще по-
ганенька доганя його та нібито гав-
кає. По однім боці могила, на могилі 
вітряк, а там тільки степ мріє. Отака 
моя картина».

Через драму української дівчини-
кріпачки митець розкриває трагедію 
самої України.

Спадщина Шевченка-художника за глибиною почуттів, силою драма-
тизму та суворою правдою стоять разом з його полум’яними поезіями. 
Живопис і графіка Кобзаря дали могутній поштовх до пробудження на-
ціональної свідомості, інтересу до природи та культури України. Його 
образи надихали багатьох художників — сучасників і послідовників 
(Л. Жемчужникова, І. Соколова, К. Трутовського та ін.), у творчості 
яких формувалися реалістичні принципи мистецтва, українська тема-
тика стала провідною для наступного покоління митців.

Хто автор духовного гімну України «Молитва за Україну»?

Для всіх українців Кобзар став національним символом. З-поміж мит-
ців, які продовжували справу Т. Шевченка з розбудови української куль-
тури, одне з центральних місць належить Миколі Лисенку (1842–1912) — 
композитору, фольклористу, хоровому диригенту, піаністу, педагогу. 
Його спадщина охоплює майже всі музичні жанри. Автор духовного 
гімну України М. Лисенко став музичним символом української нації.

Тарас Шевченко. Катерина

Тема 33. Стильовий синтез. Творчість Тараса Шевченка і Миколи Лисенка
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Тарас Шевченко. Селянська родина Тарас Шевченко. Циганка-ворожка

Розкрийте сюжети картин. Що ви можете сказати про зображених лю-
дей? Як художніми засобами Т. Шевченко передав глибину простору?  
Кого він зобразив на дальньому плані в композиції «Киргизеня»?

Національний музей Тараса Шевченка
http://museumshevchenko.org.ua/page.php?id=84&lang=ru
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моя картина .
Через драму української дівчини-

кріпачки митець розкриває трагедію
самої України.

Спадщина Шевченка-художника за глибиною почут
тизму та суворою правдою стоять разом з його полум
Живопис і графіка Кобзаря дали могутній поштовх до
ціональної свідомості, інтересу до природи та культу
образи надихали багатьох художників — сучасників
(Л. Жемчужникова, І. Соколова, К. Трутовського та
яких формувалися реалістичні принципи мистецтва, 
тика стала провідною для наступного покоління митц

Хто автор духовного гімну України «Молитва за Укр

Для всіх українців Кобзар став національним символ
ців, які продовжували справу Т. Шевченка з розбудови 
тури, одне з центральних місць належить Миколі Лисен
композитору, фольклористу, хоровому диригенту, пі
Його спадщина охоплює майже всі музичні жанри. 
гімну України М. Лисенко став музичним символом у

Тарас Шевче
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Варіант 1. Створи ескіз вітража за геометричними або рослинними 
мотивами для вікна певної форми — круглого, прямокутного або стріл-
частого (на вибір) (графітні і кольорові олівці, фломастери).

Варіант 2. Групова робота. Створіть ескіз календаря (кольорові олівці, фло-
мастери; акварель, пензлі; кольоровий папір, клей). За бажанням розробіть 
шрифт з елементами готичного стилю, дослідивши додатково його особливості.

РОЗДІЛ І
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Мистецька скарбничка

Гîтика (від італ. gotico — готський, варварський, незвичний) — назва стилю 
мистецтва, культового за призначенням і релігійного за тематикою, який на-
був поширення у країнах Європи у ХІІ–ХVІ ст.
Григоріàнський хорàл (лат. cantus gregorianus) — традиційний спів като-
лицької церкви, який вперше ввів папа Григорій І Великий (590–604 рр.).

1. Порівняйте романський і готичний стилі в архітектурі на прикладі 
певних споруд.
2. Опишіть тематику готичних вітражів, особливості їхнього «прочиту-

вання». Які основні кольори в них переважають?
3. Поясніть, як ви розумієте явище синтезу мистецтв у готичному храмі. 
4. Що нового ви дізналися про мандрівних музикантів-поетів?
5. Дослідіть самостійно, у яких літературних і музичних творах, кінофільмах 
і мультфільмах «персонажем» є перший готичний собор Європи — Нотр-Дам 
де Парі. Прослухайте однойменний мюзикл композитора Ріккардо Коччанте.

Тема 11–12. Готика

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт Сб НдПн Вт Ср Чт Пт Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд

 У підручнику «Мистецтво. 8 клас» реалізовано особистісно орієнтований та компетентнісний підходи — подано творчі завдання, різні за типом 
складності та характером діяльності. Запропоновано індивідуальні й колективні проекти: виконуючи їх, учні зможуть здійснити дослідницькі пошуки. 
До варіантів художньо-практичних завдань подано педагогічні малюнки, що актуалізують уявлення учнів про алгоритм виконання завдань, сприяють 
самостійності та впевненості.

 Зошит-альбом для учня складено відповідно для перевірки предметних, міжпредметних і ключових компетентностей. У ньому передбачено ви-
конання художньо-практичних завдань з образотворчого мистецтва. Він також включає кросворди й інші ігрові завдання для виконання у вільний час. 
Містить сторінку для самооцінки.

Мистецтво, 9 кл.
Масол Л.М.
Підручник
Видавничий дім “Освіта”
Обсяг: 224 с.
Формат: 70х100/16

Мистец
Масол Л.М
Підручник
Видавничи
Обсяг: 224 
Формат: 70

 Фундаменталізація змісту підручника «Мистецтво, 9 кл.» здійснюється за рахунок доповнення основних функцій ціннісно-світоглядною, комуні-
кативною, контрольно-оцінювальною та інтегративною. Це забезпечило оптимальне конструювання змісту, добір матеріалу за критеріями повноти, до-
статності й мінімізації. Тексти поділяються на основні й додаткові (рубрики «Портрет митця», «З історії шедевра», «Мистецька скарбничка»). У змісті поєд-
нуються цінності українського та зарубіжного мистецтва, переважають шедеври й знакові імена, що сприятиме естетичному й патріотичному вихованню 
учнів. Підручник спрямований на системне узагальнення набутих знань і збагачення уявлень учнів про стилі й напрями сучасного мистецтва, роль кіно, 
музеїв, медіа. Інноваційність підходу полягає в побудові методичного апарату, що передбачає: 1) практичну спрямованість, варіативність творчих завдань 
з образотворчого мистецтва відповідно до інтересів учнів, виконання пісень за вибором; 2) діалогічний виклад, запитання для актуалізації вивченого 
раніше, міжпредметних зв’язків; 3) застосування компаративних технологій, порівнянь, аналогій, семестрових узагальнень (тести «Панорама мистецтва»); 
4) організацію самостійної роботи учнів з джерелами, проектної діяльності, художньої самоосвіти; 5) врахування особливостей 9 класу як випускного з 
основної школи й посилення допрофільної орієнтації учнів у сфері творчих спеціальностей («професійні випробування»); 6) стимулювання обговорень і 
дискусій щодо сучасного мистецтва для розвитку критичного мислення й міжкультурної комунікації на засадах толерантності; 7) концентрацію уваги не 
на окремих фактах, а на універсальних категоріях мистецтва (вид, жанр, стиль).

ЕКРАННІ МИСТЕЦТВА. 
ФОРМИ ПОШИРЕННЯ МИСТЕЦТВА

 кіномистецтво

 телебачення

 фотографія, реклама

 музеї, галереї, бібліотеки

 діалог культур

РОЗДІЛ II
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до десятки найкращих фільмів світового кіне-
матографа. Документальний фільм «Людина 
з кіноапаратом» Д. Вертова увійшов до скарбниці 
світового кіномистецтва.

З ім’ям Дзиги Вертова, теоретика докумен-
тального кіно, винахідника техніки монтажу, ме-
тоду прихованої камери та інших операторських 
прийомів, пов’язана поява першого вітчизняного 
документального звукового фільму «Ентузіазм. 
Симфонія Донбасу». Ідеї та творчість митця, 
який, працюючи в Україні, розвивав авангард-
ний напрям кінематографа, вплинули на роз-
виток вітчизняної і світової документалістики. 
Чарлі Чаплін назвав фільм «однією з найвража-
ючих звуковізуальних симфоній».

У вільний час перегляньте фільм «Ентузіазм. 
Симфонія Донбасу». Чи згодні ви з високою 
оцінкою стрічки Чарлі Чапліним?

З появою звуку і кольору розпочався новий 
етап розвитку українського кінематографа. Пер-
шою кольоровою стрічкою Національної кіно-
студії художніх фільмів імені О. Довженка стала 
комедія «Сорочинський ярмарок» (1938) режи-
сера і сценариста Миколи Екка.

Афіша фільму «Ентузіазм. 
Симфонія Донбасу», 1931

Афіша фільму «Людина 
з кіноапаратом», 1929

Дзига Вертов

Кіностудія 
ім. О. Довженка, м. Київ
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Тема 23–24. Українське кіно
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Портрет митця
Олександр Довженко (1894–1956) — фундатор укра-

їнського і класик світового кіномистецтва, кінорежисер, 
письменник, художник, громадський діяч і палкий патріот. 

О. Довженко, уродженець Чернігівщини — чарівного 
і мальовничого краю, який він оспівував у своїй «Зача-
рованій Десні», розпочав свій життєвий шлях сільським 
учителем. Згодом дипломатична робота в Польщі та Ні-
меччині надала йому можливість активно контактувати 
з представниками європейської художньої інтелігенції. 
Після повернення в Україну він працює художником-
карикатуристом, а з 1926 р. на Одеській кінофабриці по-
чинає опановувати професію режисера.

Кінознавці вважають, що справжня історія українського кіно розпочалася саме 
з виходу на екрани фільму Довженка «Звенигора», що увійшов до слов’янської 
трилогії разом з фільмами «Арсенал» і «Земля». Різні за тематикою картини 
об’єднує спільна ідея невідривності людини від природи, землі, Батьківщини.

У 1932 р. після зйомок новаторської звукової стрічки «Іван» про будівництво 
Дніпрогесу режисера запрошують на кіностудію «Мосфільм», де він знімає 
фільми на соціальне замовлення.

У воєнні роки кінематографічна діяльність О. Довженка концентрується 
навколо документалістики. Епічна кіноповість «Україна в огні» (1943) була 
заборонена в часи сталінізму, а її автору не дозволили працювати в Україні.

У своїй творчості О. Довженко поєднав загальнолюдські цінності з націо-
нальними. Майже всі його фільми пов’язані з Україною, її історією, щирими 
й мудрими людьми; сповнені оптимізму щодо її духовного майбуття.

Чарлі Чаплін так оцінив творчість нашого співвітчизника: «Слов’янство 
поки що дало світові в кінематографії одного великого митця, мислителя 
і поета — Олександра Довженка».

Пам’ятник О. Довженку 
на Чернігівщині

Меморіальна дошка 
О. Довженку в Берліні

Афіша фільму 
«Земля», 1930
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остмодернізм — загальний 
культурний знаменник дру-

гої половини XX ст. Він зародився 
в 60–70-х роках як антитеза модер-
нізму, реакція на кризу його ідей. 
Під впливом технічного прогре-
су, засобів масової комунікації 
постмодернізм сформувався в са-
мостійний мистецький напрям, 
що охопив різні художні стилі, течії.

Деякі фахівці вважають, що 
постмодернізм бере свій початок 
з авангардної течії 20-х років 
дадаїзму (дада), якому притаманні 
ірраціональність і безсистемність. 
Із несправедливістю суспільного 
життя дадаїсти намагалися боро-
тися уявною нісенітницею, абсурд-
ним змістом своїх творів. Пошире-
ними формами дада стали колаж, 
асамбляж із його компонуванням 
різних об’ємів, фотомонтаж і реді-
мейдс — предмети утилітарного 
вжитку, представлені на художній 
виставці як твори мистецтва.

Перші реді-мейдс виставив 
у просторі художньої експозиції 
в Нью-Йорку Марсель Дюшан 
(1887–1968). Скандально відомим 
з-поміж них стало колесо від вело-
сипеда, укріплене на табуреті. Дю-
шан не входив до групи дадаїстів, 
однак епатажний дух дада був йому 
притаманний, мабуть, як нікому. 
Реді-мейдс стверджували новий 
погляд на річ: ніяка мальовнича 
копія не може показати предмет 
краще ніж він сам, тому простіше 

Тема 15–16.  
ПОСТМОДЕРНІЗМ
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Тема 15–16. Постмодернізм

продемонструвати оригінал, ніж прагнути зобразити його. Згодом М. Дю-
шан виставив у Парижі репродукцію «Мони Лізи» з примальованими 
вусами. Межа між мистецтвом і немистецтвом почала руйнуватися. 
Реді-мейдс стали символом кордону між культурою і посткультурою.

На зміну заздалегідь продуманій композиції прийшли «закони ви-
падковостей». Показовими щодо цього є колажі, асамбляжі та скульп-
тури Ганса (Жана) Арпа (1886–1966), вони здавалися дивними, однак, 
за показовою несерйозністю крилася глибока творча проникливість митця.

Порівняйте колаж і асамбляж на представлених ілюстраціях. 
Визначте спільне і відмінне.

Макс Ернст. Асамбляж Марсель Дюшан. Колесо (зліва). 
Мона Ліза з вусами (справа)

Ганс Арп. Колаж (зліва). Заплющені й відкриті очі (посередині). 
Крилате створіння (справа)

85
грн
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Навчально-методичні комплекти до підручників «Музичне мистецтво»
(для 5–7 класів ЗНЗ із навчанням українською і російською мовами), 

автори: Л. М. Масол, Л. С. Аристова
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80
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грн
80
грн

16
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16
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16
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16
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Навчально-методичні комплекти до підручників
«Образотворче мистецтво», автори: О. В. Калініченко, Л. М. Масол

Образотворче
мистецтво, 6 кл.
Калініченко О. В.,
Масол Л. М.
Підручник
ТОВ «СИЦИЯ»
Обсяг: 224 с.
Формат: 70х100/16

Альбом з образотворчого
мистецтва, 5 кл.
Калініченко О. В., Масол Л. М.
Альбом
ТОВ «СИЦИЯ»
Обсяг: 72 с.
Формат: 60х90/8

Альбом з образотворчого
мистецтва, 6 кл.
Калініченко О. В., Масол Л. М., 
Калініченко В. С.
Альбом
ТОВ «СИЦИЯ»
Обсяг: 72 с.
Формат: 60х90/8
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Образотворче
мистецтво, 5 кл.
Калініченко О. В.,
Масол Л. М.
Підручник
ТОВ «СИЦИЯ»
Обсяг: 224 с.
Формат: 70х100/16
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Музичне мистецтво, 5 кл.
Масол Л. М., Аристова Л. С. 
Підручник українською і російською 
мовами
ТОВ «СИЦИЯ»
Обсяг: 160 с.
Формат: 70х100/16

Музичне мистецтво, 
5 кл.: робочий зошит
Масол Л. М., Аристова Л. С. 
Робочий зошит українською 
і російською мовами
ТОВ «СИЦИЯ»
Обсяг: 48 с.
Формат: 60х90/16

Музичне мистецтво, 
6 кл.
Масол Л. М., Аристова Л. С. 
Підручник українською і російсь-
кою мовами
ТОВ «СИЦИЯ»
Обсяг: 160 с.
Формат: 70х100/16

Музичне мистецтво, 
6 кл.: робочий зошит
Масол Л. М., Аристова Л. С. 
Робочий зошит українською і 
російською мовами
ТОВ «СИЦИЯ»
Обсяг: 48 с.
Формат: 70х100/16

Музичне мистецтво, 
7 кл.
Масол Л. М., Аристова Л. С. 
Підручник
ТОВ «СИЦИЯ»
Обсяг: 160 с.
Формат: 70х100/16
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5–6 класи

Трудове

Трудове

навчання (обслу-

навчання (обслу-

говую
чі види праці)

говую
чі види праці)

Трудове навчання 
(обслуговуючі
види праці), 8 кл.
Мачача Т. С., 
Стрижова Т. В.
Підручник
ТОВ «СИЦИЯ»
Обсяг: 240 с.
Формат: 70х100/16

Навчально-методичні комплекти до підручників
«Трудове навчання (для дівчат)» (для 5, 6 класів ЗНЗ із навчанням 

українською і російською мовами), автори: В. К. Сидоренко, Т. С. Мачача, 
В. П. Титаренко, С. П. Павх, Г. М. Гаврилюк

Підручники «Трудове навчання (обслуговуючі види праці)»,
автори: Т. С. Мачача, В. П. Титаренко, Г. М. Гаврилюк, Т. В. Стрижова

Трудов
(обслуг
види п
Мачача Т
Стрижова
Піддручру ник
ТОВ «СИЦИИ
Обсяг:: 2240
ФорФо ммат: 7

85
грн

Трудове навчання
(обслуговуючі види 
праці), 9 кл.
Мачача Т.С., Стрижова Т.В.
Підручник
ТОВ “СИЦИЯ”
Обсяг: 240 с.
Формат: 70х100/16

Трудов
(обслуг
праці), 
Мачача Т
Підручник
ТОВ “СИЦИ
Обсяг: 240
Формат: 7

7–9 класи

 Підручник «Трудове навчання (для дівчат). 7 клас» має 4 розділи, які поділено на параграфи. Зміст параграфів викладено в доступній і цікавій 
формі, вдало проілюстровано, запропоновано багато схем і таблиць, що допоможе в наочній формі краще засвоїти вивчений матеріал. Практичні 
роботи в кожному параграфі дадуть можливість дівчатам застосувати здобуті знання на практиці, розвивати свої творчі здібності. Наприкінці кож-
ного розділу є завдання для самоперевірки, запропоновані в тестовій формі і спрямовані на закріплення основних понять та удосконалення умінь 
і навичок, набутих у результаті навчання.

 Зміст підручника «Трудове навчання (обслуговуючі види праці). 8 клас» подано в доступній і цікавій формі, вдало проілюстровано. Сучасний ди-
зайн підручника, його текстовий і позатекстовий матеріал гарантують захоплюючі продуктивні уроки. Цікаві рубрики «Опорні поняття», «Навіщо це тобі 
потрібно», «До речі», «Робота в групах», «Практична робота», «Чи знаєш ти», «Завдання для самоперевірки до розділу», «Скарбничка мудрості», посилання 
на інтернет-ресурси — все це сприятиме диференціації й варіативності навчання, формуванню предметної проектно-технологічної компетентності учнів.

 Підручник «Трудове навчання (обслуговуючі види праці). 9 клас» створений відповідно до другого блоку інваріантної складової навчальної про-
грами “Технологія виготовлення в’язаних виробів”, має чотири розділи, зміст яких розкривається в 17-ти параграфах.  Сучасний дизайн, яскраві й змістов-
ні шмуцтитули, ілюстрації, зрозумілий апарат орієнтування, цікаві рубрики, діалоговий і проблемний характер викладу навчального матеріалу підручни-
ка розвивають емоційно-ціннісне ставлення до трудового навчання, забезпечують вмотивоване й цілеспрямоване досягнення очікуваних результатів.  
Проблемні життєві ситуації і практичні роботи в кожному параграфі дають можливість учням осмислено, компетентно застосовувати отримані знання на 
практиці. Кожна практична робота має чіткі покрокові інструкції, показники й критерії оцінювання. Для розвитку творчого мислення і здібностей учнів, 
ефективної взаємодії з іншими у підручнику представлена достатня кількість творчих завдань. Наприкінці кожного розділу або групи тем є різнорівневі 
завдання для самоперевірки навчальних досягнень за варіантами з відповідними критеріями оцінювання.

85
грн

Трудове навчання
(для дівчат), 7 кл.
Мачача Т. С. та інші
Підручник
ТОВ «СИЦИЯ»
Обсяг: 244 с.
Формат: 60х90/16

Трудове 
(для дівч
Мачача Т. С
Підручник
ТОВ «СИЦИЯ
Обсяг: 244 с.
Формат: 60х

85
грн

Трудове навчання (для дівчат), 6 кл.
Сидоренко В. К. та інші
Підручник українською і російською мовами
ТОВ «СИЦИЯ»
Обсяг: 272 с.
Формат: 60х90/16

Мистецтво вишивки, 6 кл.:
робочий зошит з трудового 
навчання (для дівчат)
Мачача Т. С., Титаренко В. П.
Робочий зошит
ТОВ «СИЦИЯ»
Обсяг: 80 с.
Формат: 84х108/16

Трудове навчання (для дівчат), 5 кл.
Сидоренко В. К. та інші
Підручник українською і російською мовами
ТОВ «СИЦИЯ»
Обсяг: 240 с.
Формат: 60х90/16

Робочий зошит з трудового 
навчання (для дівчат), 5 кл.
Мачача Т. С., Павх С. П. 
Робочий зошит
ТОВ «СИЦИЯ»
Обсяг: 80 с.
Формат: 84х108/16

85
грн

85
грн

85
грн

25
грн

85
грн

25
грн
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5–7 класи

 Навчальний матеріал підручника «Трудове навчання (для хлопців). 5 клас» поділено на 4 розділи: «Основи матеріалознавства», «Технологія  
виготовлення виробів із фанери та ДВП», «Основи техніки, технологій і проектування», «Технологія побутової діяльності». Підручник також містить 5 ла-
бораторно-практичних робіт, запитання та завдання для самоконтролю. Зміст, структура та обсяг підручника забезпечують реалізацію цілей предмета 
і диференційований підхід у навчанні, а також узгоджені з навчальним та календарно-тематичним планами. Текст підручника супроводжується якісним 
і цікавим ілюстративним матеріалом.

 Підручник «Трудове навчання» (для хлопців). 6 клас» укладено відповідно до обов’язкової складової навчальної програми; його зміст, струк-
тура та обсяг узгоджені з навчальним та календарно-тематичним планами й повністю забезпечують реалізацію завдань предмета. Цікавий і яскравий 
ілюстративний матеріал допоможе учням у набутті навичок роботи з листовим металом і дротом на уроці та вдома. 

 Підручник «Трудове навчання (для хлопців). 7 клас» укладено відповідно до обов’язкової складової навчальної програми; його зміст, структура 
та обсяг узгоджені з навчальним та календарно-тематичним планами і повністю забезпечують реалізацію завдань предмета. Цікавий і яскравий ілю-
стративний матеріал допоможе учням розширити знання і набути навичок роботи з деревинними матеріалами на уроці та вдома.

Підручники «Трудове навчання» (для хлопців) 5–7 класів,
автори: В. К. Сидоренко (5, 6 кл.),

Д. В. Лебедєв, А. М. Гедзик, В. В. Юрженко (5–7 кл.) 

Трудове навчання 
(для хлопців), 5 кл. 
Сидоренко В. К., Лебедєв 
Д. В. та інші
Підручник
ТОВ «СИЦИЯ»
Обсяг: 256 с.
Формат: 60х90/16

Трудове навчання 
(для хлопців), 6 кл.
Сидоренко В. К., Лебедєв 
Д. В. та інші
Підручник
ТОВ «СИЦИЯ» 
Обсяг: 256 с.
Формат: 60х90/16

Трудове навчання 
(для хлопців), 7 кл.
Лебедєв Д. В. та інші
Підручник
ТОВ «СИЦИЯ»
Обсяг: 224 с.
Формат: 60х90/16

8–9 класи

Трудове
(для хло
Сидоренко
Д. В. та інш
Підручник
ТОВ «СИЦИЯ
Обсяг: 256 
ФорФ матмат: 6: 0

85
грн

Трудов
(для хл
Сидоренк
Д. В. та ін
Підручник
ТОВ «СИЦИ
Обсяг: 256
ФорФорматмат: 6: 

85
грн

Трудове
(для хл
Лебедєв Д
Підручник
ТОВ «СИЦИ
Обсяг: 224
Формат: 60

85
грн

 Головна мета підручника «Трудове навчання (технічні види праці). 8 клас» — формування технологічно освіченої особистості. Тексти пара-
графів і завдання підручника мають чітко виражену прикладну спрямованість, що реалізується переважно шляхом застосування практичних методів 
і форм організації занять. У підручнику запропоновано теоретичний матеріал, різнорівневі завдання, практичні роботи і технологічні карти до них, 
також авторські ілюстрації. Мотиваційні ситуації, диференційований підхід у завданнях, вдале поєднання основного та додаткового текстів — усе це 
сприятиме диференціації навчання, дослідницьких умінь і навичок.

 Структура підручника «Трудове навчання (технічні види праці). 9 клас» насичена елементами, що заохочують учня до самостійної творчої робо-
ти. Вони допоможуть учням налаштуватися на вивчення нових видів практичної діяльності, відображених у завданнях та у змісті параграфів. Для того щоб 
перевірити й закріпити знання з кожної теми, наприкінці параграфів подано рубрики репродуктивного — «Чи добре засвоїли?» та творчо-пошукового 
характеру — «Поясніть». Такі види завдань позитивно впливають на формування таких особистісних характеристик школяра, як активність, відповідаль-
ність, комунікабельність, допитливість, креативність, ініціативність тощо. Підсумувати й систематизувати здобуті знання дає змогу рубрика «Підбиваємо 
підсумки». Тим, хто хоче дізнатися більше, корисною буде інформація, подана в рубриках «Поглибте свої знання» та «Цікаво знати».

85
грн

85
грн

Підручник «Трудове навчання (технічні види праці)»,
автори: Д. В. Лебедєв, А. М. Гедзик, В. В. Юрженко

Трудове навчання 
(технічні види праці), 8 кл.
Лебедєв Д. В., 
Гедзик А. М., Юрженко В. В.
Підручник
ТОВ «СИЦИЯ»
Обсяг: 208 с.
Формат: 70х100/16

Трудове навчання
(технічні види 

праці), 9 кл.
Лебедєв Д.В., 

Гедзик А.М., 
Юрженко В.В

Підручник
ТОВ “СИЦИЯ”
Обсяг: 224 с.

Формат: 70х100/16
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Збірники завдань

Збірник завдань
для підготовки
до проведення
державної
підсумкової
атестації
з української
мови
Єременко О. В.,
Лупійчук А. В.
Видавничий дім «Освіта»
Формат: 84х108/16

Збірник завдань
для підготовки
до проведення
державної
підсумкової
атестації
з математики
Бевз В. Г.,
Васильєва Д. В.
Видавничий дім «Освіта»
Формат: 84х108/16

Збірник завдань
для підготовки
до проведення
державної
підсумкової
атестації
з історії України
Гук О. І.
Видавничий дім «Освіта»
Формат: 84х108/16

Збірник завдань
для підготовки
до проведення
державної
підсумкової
атестації
з біології
Ягенська Г. В.,
Василюк Д. П.
Видавничий дім «Освіта»
Формат: 84х108/16

Збірник завдань
для підготовки
до проведення
державної
підсумкової
атестації
з англійської
мови
Константинова О. М.,
Володіна Л. Л.
Видавничий дім «Освіта»
Формат: 84х108/16

Збірник завдань
для підготовки
до проведення
державної
підсумкової
атестації
з географії
Капіруліна С. Л.
Видавничий дім «Освіта»
Формат: 84х108/16

 Збірники призначені для підготовки та проведення державної підсумкової атестації з української мови, математики, історії України, біології, гео-
графії та англійської мови за курс основної школи в загальноосвітніх навчальних закладах, ліцеях, гімназіях, а також у загальноосвітніх навчальних 
закладах (класах, групах) із поглибленим вивченням цих навчальних предметів.

Збірники завдань для підготовки до проведення державної 
підсумкової атестації у 2018 році

Збірник завдань Збірник завдань Збірник завдань

Збірник завданьЗбі Збірник завдань
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Вишневий сад
Чехов А. П.
ТОВ «Фоліо»
Обсяг ххххс.
Формат:  84х108/32

Гайдамаки 
Шевченко Т. Г.
ТОВ «Фоліо»
Обсяг 672 с.
Формат:  84х108/32

75
грн

80
грн

Серія «Шкільна бібліотека» (більше 140 творів)

100 експрес-уроків 
української
Авраменко 0.
ТОВ «Книголав»
Обсяг 192 с.
Формат: 101х152

 Автор посібника — відомий філолог-україніст, доцент Київського універ-
ситету імені Бориса Грінченка. Серед його учнів  — політики і представники 
шоу-бізнесу. Своєю метою вчений вважає популяризацію рідної мови, але без 
академічності та наукового пафосу.

У виданні у простій формі розповідається про неточності, які зустрічаються 
у побутовому та офіційному спілкуванні українською. Кожна помилка коротко 
пояснюється та ілюструється кумедними зображеннями, які знімають офіціоз 
і полегшують засвоєння матеріалу. Ціна на книгу «100 експрес-уроків україн-
ської» коливається у середньому діапазоні й доступна більшості споживачів. 
Оскільки матеріал подається в ігровій формі, посібник підійде як дорослим, так 
і дітям.

Самовчитель з’явився у продажу нещодавно, але вже встиг стати бестселе-
ром. У відгуках про книгу «100 експрес-уроків української мови» користувачі 
відзначають простоту і доступність викладу, високу якість зображень і задо-
волення від нестандартного підходу до навчання.

Посібник можна придбати у нашому інтернет-магазині з доставкою у будь-
який регіон країни.

89
грн

Сказки
Андерсен Г. Х.
ТОВ «Фоліо»
Обсяг 352 с.
Формат: 60х90/16

Зачарована десна 
Довженко 0.
ТОВ «Фоліо»
Обсяг 600 с.
Формат: 84х108/32

Царівна
Кобилянська 0.
ТОВ «Фоліо»
Обсяг 704 с.
Формат:  84х108/32

60
грн 105

грн
90
грн

Собака 
Баскервилей
Конан Дойль А.
ТОВ «Фоліо»
Обсяг 320 с.
Формат:  84х108/32

Вибране 
Тичина П., Рильський М.
ТОВ «Фоліо»
Обсяг 544 с.
Формат:  84х108/32

Украдене щастя
Франко І.
ТОВ «Фоліо»
Обсяг 640 с.
Формат:  84х108/32

60
грн

80
грн

90
грн

Деякі примірники наявного асортименту:


