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Методична література

373.3.015.31
1. Швець Т. Тюторінг. Теорія та практика / Т. Швець .- К. : Шкільний світ , 2021 .166 С. .-(Початкова освіта. Бібіліотека. №4) : бк
У книжці надаються практичні поради з упровадження тьюторингу в
освітньому закладі, визначаються передбачувані результати й
представлено практичний досвід: документація тьютора, діагностичний
інструментарій і тьюторські технології. 02.02.2022
373.3.016
2. Логічні завдання : уроки .- К. : Шкільний світ , 2021 .- 230 с. .-(Початкова
освіта. Уроки. №12) : бк
02.02.2022
373.3.016:51
3. Математика : 4-й клас, Картки для самостійної роботи .- К. : Шкільний світ ,
2021 .- 125 с. .-(Початкова освіта. уроки. №11) : бк
02.02.2022
373.3.016:51
4. Долгова Д., Ритмова М. Космічна математика / Д., Долгова .- К. :
"Видавничий дім "Перше вересня" , 2021 .- 112 с. .-(Серія "Бібліотека
"Шкільного світу")) .- 978-617-7512-95-9 : бк [бн]
До вашої уваги пропонується добірка логічних задач, ігор, кросвордів й
інших вправ, які можна використовувати на заняттях з математики в
початковій школі з першого і до четвертого класів. Створені на основі
сучасних освітніх методів, як сторітелінг, завдання будуть цікаві до
виконання, створять ситуацію успіху й сприятимуть повторенню та
поглибленому запам'ятовуванню, закріпленню знань у вмінь. 02.02.2022

376-056.264(072)
5. Теорія а практика використання альтернативної комунікації для осіб з
особливими освітніми потребами. Для педагогічних працівників, які
працюють з учнями з особливими освітніми потребами : навчально2

методичний посібник / М.С. Чайка, Г.В. Усатенко, О.В. Кривоногова .- К. : ФОП
Усатенко Г.В. , 2021 .- 80 с. .- 978-966-97885-0-4 : 14 грн 69 к
[71821,71822,71823,71824,71825,71826,71827, 71728,71829,71830]
Навчально-методичний посібник розкриває зміст поняття альтернатива і
додаткова комунікація (АДК) як сукупність способів спілкування, які
використовуються у разі порушень словесного мовчання. У виданні наведено
приклади допоміжних технологій для комунікації, практичні кейси
використання АДК від українських громадських організацій, які займаються
реабілітацією людей з інвалідністю. Навчально-методичний посібник
розкриває практичний досвід використання АДК. Призначений для
ознайомлення широкого загалу з можливостями, що існують для побудови
ефективної комунікації у випадках мовленнєвих порушень. 03.02.2022
373.3.016:004-056.262(072)
6. Костенко Т. Нова українська школа: методика навчання інформатики в 4
класі осіб з порушенням зору на засадах компетентнісного підходу.. Для
педагогічних працівників, які працюють з учнями з особливими освітніми
потребами : навчально-методичний посібник / Т. Костенко . О.Бабяк .- К. :
Генеза , 2021 .- 144 с. .- 978-966-11-1291-8 : 44 грн 97 к
[71811,71812,71813,71814,71815,71816,71717,71818,71819,71820]
Видання створено на допомогу педагогам у спеціальній освіті дітей з
порушенням зору у початкових класах на етапі переходу до інноваційних
моделей навчання з акцентом на компетентнісний підхід.Подано
теоретичні, методичні й й тифлопедагогічні засади інклюзивного навчання
інформатики, методику вивчення системи тем, методику оцінювання
результатів навчання. Уміщено матеріал про засоби організації вивчення
предмету, правила техніки безпеки, профілактику комп'ютерної залежності
тощо. Для тифлопедагогів, учителів інклюзивних класів, методистів, учнів
та студентів. 03.02.2022
373.3016:81'243-056.263(072)
7. Гедрик Г. Нова українська школа: методика навчання іноземної мови в
початковій школі осіб з порушенням слуху на засадах компетентнісного
підходу. Для педагогічних працівників, які працюють з учнями з особливими
освітніми потребами : навчально-методичний посібник / Г. Гедрик . О. Савчук
.- К. : Генеза , 2021 .- 96с. .- 978-966-11-1294-9 : 37 грн 02 к
[71801,71802,71803,71804,71805,71806,71807,71808,71809,71810]
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Педагогічні аспекти навчання іноземної мови осіб з порушеннями слуху
висвітлено на основі дактильного та мануорального мовлення. Реалізація
компетентнісного підходу здійснюється за допомогою впровадження в
освітній процес сучасних технологій навчання, зокрема через формування
англомовної лексичної компетентності. Розкрито особливості побудови
стратегій навчання в умовах бімодально-білінгвального підходу із
застосуванням дидактичних ігор, інтерактивних методів і прийомів.
Уміщено зразки моделювання уроків з іноземної мови в початковій ланці з
досіду роботи. Для сурдопедагогів, учителів інклюзивних класів, методистів,
учнів та студентів. 03.02.2022
373.3:159.922.7(072)
8. Коробко С. Нова українська школа: діагностична та корекційнарозвивальна робота з молодшими школярами : навчально-методичний
посібник / С. Коробко . О. Коробко .- К. : Літера ЛТД , 2021 .- 160с. : 32 грн 39 к
[71791,71792,71793,71794,71795,71796,71797,71798,71799,71800]
Діагностична діяльність психолога з учнями початкової ланки НУШ,методи
вивчення психічного розвитку молодших школярів, опис методик, корекційнорозвивальна діяльність психолога, програми, комплекси вправ тощо.
03.02.2022
737.3.091.2: 004(072)
9. Вакарін С. Нова українська школа: дидактичні основи STREAM-освіти в
початковій школі : навчально-методичний посібник / С. Вакарін .- К. :
Видавництво "Саміт-книга" , 2021 .- 144с. .- 978-966-427-7 : 32 грн 44 к
[71781,71782,71783,71784,71785,71786,71787,71788,71789,71790]
Автор описує інноваційну систему навчання STREAM для вчителів
початкової школи. Від шкільної освіти передовим галузям економіки сьогодні
потрібні випускники з гарною підготовкою з предметів природничоматематичного циклу. Тому виникають новаторські системи освіти - одна з
них (STREAM) стала особливо популярною. Але виникла необхідність у
додаткових стимулах, а також у вмінні бачити картину в цілому, знаходити
нестандартні рішення. Це покликана дати система STREAM - це напрямок
освіти, в якому природничі науки та технології інтерпретуються через
інженерію, мистецтва, гуманітарні та соціальні науки із застосуванням
математики, читання та письма. 03.02.2022
4

737.3015.31(072)
9. Малініна Л. Нова українська школа: формування соціальної компетентності
учнів початкової школи : навчально-методичний посібник / Л. Малініна .- К. :
Грамота , 2021 .- 72 с. .- 978-966-349-907-9 : 33 грн 90 к
[71771,71772,71773,71774,71775,71776,71777,71778,71779,71780]
У посібнику подано теоретичний та практичний матеріал із формування
соціальної компетентності в учнів та учениць початкової школи в умовах
запровадження НУШ, зокрема соціально-емоційного навчання. Форма діалогу
сприяє активізації власних творчих ресурсів учителів/учительок для ъъ
подальшого успішного впровадження. Для учителів/учительок початкової
школи, соціальних педагогів, шкільних психологів. 03.02.2022
373.3.016:811.133.1(072)
10. Рацюк О. Нова українська школа: методика навчання Французької мови у
1-4-х класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного
підходу : навчально-методичний посібник для педагогічних працівників / О.
Рацюк . О. Якоб .- К. : Освіта , 2021 .- 48 с. .- 978-966-983-304-4 : 32 грн 21 к
[71747,71748,71749]
У книзі розглядаються питання особливості роботи з учнями початкової
ланки НУШ, початковий етап опанування французької мови,
компетентнісний підхід у навчанні французької мови, гра як ключовий
компетентнісного підходу в НУШ, оцінювання навчальних досягнень із
французької мови в НУШ. 03.02.2022
373.3.016:004(072)
11.Суховірський О. Нова українська школа: методика навчання інформатики у
1-4-х класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного
підходу : Навчально-методичний посібник для педагогічних працівників / О.
Суховірський .- К. : Генеза , 2021 .- 160 с. .- 978-966-11-1293-2 : 31 грн 01 к
[71751,71752,71753,71754,71755,71756,71757,71758,71759,71760]
Посібник розкриває методику навчання інформатики в початкових класах
на засадах компетентнісного підходу, який підсилює практичну
спрямованість предмета та на основі якого укладено Державний стандарт
початкової освіти та чинні Типові освітні програми початкової школи.
Зокрема висвітлено такі питання: що включає це питання; як постійний
розвиток комп'ютерної техніки впливає на життя і які корективи вносить у
методику навчання інформатики в початкових класах; чому вона зазнає
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постійного оновлення. Для вчителів початкових класів, методистів, учнів та
студентів і всіх зацікавлених. 03.02.2022
373.3.016:796(072)
12.Нова українська школа: методика навчання фізичної культури у 1-4-х
класах закладів загальної середньої освіти : науково-методичний посібник
для педагогічних працівників / А. Боляк, Г. Коломоєць, А. Ребрина, Н. Боляк .К. : Освіта , 2021 .- 160 с. .- 978-966-983-305-1 : 32 грн 48 к
[71761,71762,71763,71764,71765,71766,71767,71768,71769,71770]
Викладання основ знань з фізичної культури в початковій школі: типові
освітні програми, правила безпеки, урок - одна з основних дидактичних форм,
методики оздоровлення, методика навчання способам рухової діяльності,
методика застосування рухливих ігор, формування основних
компетентностей учнів, методика контролю і оцінювання освітніх
досягнень учнів. 03.02.2022
373.3.016:811.161.2(072)
13. Нова українська школа: український правопис у системі формування
орфографічної компетентності в учнів початкової школи : навчальнометодичний посібник / Н.О. Воскресенська, М.В. Коновалова, І.М. Літвінова,
О.О. Якименко .- Х. : Ранок , 2021 .- 160 С. .- 978-617-09-7619-2 : 27 ГРН 64 К
[71737,71738,71739,71740,71741,71742,71743,71744,71745,71746]
У посібнику зібрано рекомендації щодо способів формування орфографічної
компетентності в учнів початкової школи із застосуванням правил
українського правопису. Наведено правила орфографії та пунктуації, які
рекомендують чинні освітні програми, запропоновано різноманітні форми
роботи дня їх опанування та застосування на практиці на різниї етапах
навчання. Для вчителів початкових класів та всіх , хто працює з дітьми
молодшого шкільного віку для формування в них орфографічної
компетентності. 03.02.2022
373.3.091.2:004(072)
14. Нова українська школа: організація медіаосвіти в початковій школі :
навчально-методичний посібник / І.П. Старигіна, О.В. Волошенюк, О.П.
Мокрогуз, О.В. Ганик .- К. : ПРОПАПІР , 2021 .- 160 с. .- 978-617-951-780-8 : 32 грн
13 к [71727.71728,71729,71730,71731,71732,71733.71734,71735,71736]
Навчально-методичний посібник присвячено найактуальнішій проблемі
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сучасної освіти - формуванню медіаграмотності в учнів початкової школи.
Автори пропонують аналіз дидактичних основ формування
медіаграмотності в молодшому шкільному віці й на прикладах показують
шляхи реалізації дидактичних принципів у навчальному процесі. Видання
адресоване вчителям початкових класів, фахівцям з питань підвищення
кваліфікації вчителів, студентам. 03.02.2022
373.3.091.2(072)
15. Копосов П. Нова українська школа: дидактичні особливості організації
навчально-ігрової діяльності учнів 1-2 класів : навчально-методичний
посібник / П. Копосов .- Х. : Фабула , 2021 .- 160 с. .- 978-617-522-051-1 : 32 грн
39 к [71717,71718,71719,71720,71721,71722,71723,71724Ю71725,71726]
Державний стандарт передбачає організацію освітнього процесу із
застосуванням діяльнісного підходу на інтегрованій основі та переважанням
ігрових методів у першому циклі (1-2 класи). Концепція Нової української
школи націлює педагогів у роботі з молодшими школярами на те, щоб вони
широко застосовували методи викладання, засновані на співпраці (ігри,
проєкти). Для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.
03.02.2022
373.3.015.31-056.36(072)
16. Маланіна Л. Нова українська школа: психолого-педагогічна підтримка
молодших школярів із труднощами в навчанні : навчально-методичний
посібник / Л. Маланіна .- К. : Грамота , 2021 .- 64 с. .- 978-966-349-908-6 : 30 грн
22 к [71707,71708Ю71709,71710,71711,71712,71713,71714,71715,71716]
У посібнику подано класифікацію "труднощів у навчанні", а також
практичний матеріал щодо шляхів їхнього подолання молодшими
школярами. Акцент зроблено на формуванні самостійності учнів, їхньому
самоусвідомленні і саморозумінні. 03.02.2022
373.3.091.2(072)
17. Нова українська школа: організація позаурочної діяльності в початковій
школі на засадах партнерської взаємодії учасників освітнього процесу :
навчально-методичний посібник для педагогічних працівників / Н. Гущина, Т.
Орлова, Л. Кондратова .- К. : Освіта , 2021 .- 160 с. .- 978-966-983-303-7 : 32 грн
25 к [71697,71698,71699,71700,71701,71702,71703,71704,71705,71706]
У посібнику розглядаються такі питання: Особливості організації
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позаурочної діяльності дітей молодшого шкільного віку, партнерська
взаємодія учасників освітнього процесу, методи і форми позаурочної
діяльності, позаурочні проєкти, розвито цифрової компетентності
вчительства, BYOD та сучасні інновації, мейкер-простір, методична мозаїка
на допомогу вчительству, скарбничка для методичних служб (Тренінги для
підготовки вчительства, методичні поради, роль проєктної діяльності
учнів). 03.02.2022
373.3.035(072)
18. Костенко Т. Нова українська школа: формування у молодших школярів
навичок конструктивного спілкування : навчально-методичний посібник / Т.
Костенко . К. Довгопола .- Х. : Ранок , 2021 .- 176 с. .- 978-617-09-7616-1 : 29 грн
65 к [71687,71688,71689,71690,71691,71692,71693,71694,71695,71696]
У посібнику надано теоретичне підгрунтя та практичні поради щодо
формування у молодших школярів навичок конструктивного спілкування.
Розкрито проблеми взаємовідносин у класних колективах та надано
технології, які формують життєві цінності, розвивають інтелектуальний і
культурний рівні школярів, сприяють набуванню навичок конструктивного
спілкування, навчають вирішувати конфліктні ситуації та попереджувати
їх, створювати сприятливі умови у колективі. Призначено для педагогічних
працівників закладів загальної середньої освіти. 03.02.2022
373.3.016:502/504(072)
19. Нова українська школа: технологічна освіта у початковій школі :
навчально-методичний посібник для педагогічних працівників / Т. Гільберт, Н.
Павич, Г. Бучківська, В. Греськова .- К. : Генеза , 2021 .- 160 С. .- 978-966-11-12901 : 30 ГРН 63 К
[71677,71678,71679,71680,71681,71682,71683,71684,71685,71686]
Основною метою посібника є формування відповідних методичних
компетенцій учителів-практиків та майбутніх учителів початкової школи
щодо викладання інтегрованого курсу "Я досліджую світ" (Технологічна
освітня галузь) Для вчителі початкової школи, учнів, студентів. 03.02.2022
373.3.091.26(072)
20. Онопрієнко О. Нова українська школа: інноваційна система оцінювання
результатів навчання учнів початкової школи : навчально-методичний
посібник / О. Онопрієнко .- Х. : Ранок , 2021 .- 208 с. .- 978-617-09-7618-5 : 35 грн
8

07 к [71667,71668,71669,71670,71671,71672,71673,71674,71675,71676]
У посібнику розкрито дидактико-методичні засади здійснення контролю
результатів навчання молодших школярів у контексті реалізації новітніх
функцій контрольно-оцінювальної діяльності. Визначено змістовий діапазон
навчальних досягнень учнів початкової школи; описано методику створення
інструментів вимірювання навчальних досягнень на різних етапах процесу
навчання. Призначено для науковців, викладачів закладів вищої педагогічної
освіти, учителів, здобувачів вищої освіти, авторів підручників і посібників для
початкової школи. 03.02.2022
373.3/5.018.43:004.056
21. Онлайн-безпека учасників освітнього процесу в умовах дистанційного і
змішаного навчання : навчально-методичний посібник / С. Доценко, В.
Ворожбіт-Горбатюк, Т. Собченко .- Х. : Освіта , 2021 .- 192 с. .- 978-617-09-7625-3
: 31 грн 13 к [71657,71658,71659,71660,71661,71662,71663,71664,71665,71666]
Онлайн-безпека в інформаційному суспільстві є одним з основних напрямів
фундаментальних досліджень у сфері інформаційних технологій, які
використовуються під час вивчення практично всіх шкільних дисциплін.
Сучасний учитель повинен знати основні принципи безпеки цифрових
технологій у професійній діяльності, уміти користуватися засобами
кібербезпеки, електронних освітніх ресурсів для навчання з урахуванням
психолого-педагогічних особливостей учнів. Запропоновані в цьому посібнику
теоретичні матеріали, інструкції, лайфхаки, практичні завдання
допоможуть учителям захистити свою діяльність, свої персональні дані від
кібератак. Для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.
03.02.2022
373.3.018.43(072)
22. Нова українська школа: організація дистанційного і змішаного навчання :
навчально-методичний посібник / О.О. Трипольська, О.А. Блізнякова, О.В. Вовк
.- Х. : Ранок , 2021 .- 208 с. .- 978-617-09-7617-8 : 38 грн 02 к
[71647,71648,71649,71650,71651,71652,71653,71654,71655Ю71656]
У посібнику зібрано досвід учителів-практиків початкової школи та
алгоритми роботи щодо дистанційного та змішаного навчання;
проаналізовані сервіси та додатки для організації освітнього процесу онлайн;
лайфхаки на допомогу вчителям, учням, батькам. Особливий акцент
зроблений на можливостях платформи GOOGLE CLASSROOM, в електронних
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матеріалах до посібника містяться інструкції для покрокового освоєння
додатку та приклади уроків, створених на цій платформі. Посібник може
бути цікавим в системі підвищення кваліфікації педагогів НУШ, зокрема у
самоосвіті та саморозвитку педагогів. Для вчителів початкової школи.
03.02.2022

Підручники для осіб з особливими освітніми потребами
3 клас
51(075.2)*3кл - 056.262
1. Листопад Н.П. Математика : підручник для осіб з особливими освітніми
потребами (Н54) 3 клас (у 5-х частинах). Ч.1,2,3,4,5 Шрифтом Брайля / Н.П.
Листопад . Адаптація І.М. Гудим; редагування О.Д. Попов .- К. : ТОВ фірма
"Антологія" , 2021 : 737 грн 23 к [6249, 6250, 6251, 6252, 6253]
Надруковано рельєфно-крапковим шрифтом Брайля з видання підручника
для закладів загальної середньої освіти. 02.02.2022
811.111(075.2)*3кл - 056.262
2. Карпюк О.Д. Англійська мова : Підручник для осіб з особливими освітніми
потребами (Н54) 3 клас ( у 3-х частинах) Ч.1,2,3 Шрифтом Брайля / О.Д.
Карпюк . Адаптація О.Д. Тельна, редагування О.Д. Тельна .- К. : ТОВ фірма
"Антологія" , 2021 : 776 грн 08 к [6246, 6247, 6248]
Надруковано рельєфно-крапковим шрифтом Брайля з видання підручника
для закладів загальної середньої освіти 02.02.2022
51(075.2)*3кл - 056.36
3.Прохоренко Л., Фесенко В., Соколова Г. Математика : підручник для осіб з
особливими освітніми потребами (F 70) 3 клас / Л., Прохоренко .- Харків :
Ранок , 2021 .- 11с.: іл. .- 978-617-09-7257-6 : 251 грн 24 к [6269]
02.02.2022
4 клас
811.161.2(075.2)*4кл - 056.263
4. Кульбіда С.В. Українська мова : підручник для учнів спеціальних
загальноосвітніх навчальних закладів (Н 90) 4 клас / С.В. Кульбіда .- К. :
Інкунабула , 2017 .- 136 с.: іл. .- 978-966-2219-48-7 : 433 грн [6267] 02.02.2022
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811.161.2(075.2)*4кл -056.263
5. Кульбіда С.В. Українська мова : підручник для осіб з особливими освітніми
потребами (Н 91) 4 клас / С.В. Кульбіда .- К. : Либідь , 2021 .- 192 с.: іл. .- 978966-06-0827-6 : 318 грн 25 к [6268]
821(477)*4кл - 056.263
6. Луцько К., Круглик О. Літературне читання : підручник для осіб з
особливими освітніми потребами (Н 90) 4 клас / К., Луцько .- Чернівці : Букрек ,
2021 .- 160 с.: іл. .- 978-966-997-040-4 : 331 грн 76 к [6266]
02.02.2022
51(075.2)*4 кл - 056.36
7. Прохоренко Л., Фесенко В., Соколова Г. Математика : підручник для осіб з
особливими освітніми потребами (F 70) 4 клас / Л., Прохоренко .- Харків :
Ранок , 2021 .- 111 с.: іл. .- 978-617-09-7258-3 : 243 грн 75 к [6265]
02.02.2022
821(477)*4кл(075.2)- 056.36
8. Кравець Н.П. Літературне читання : підручник для дітей з особливими
освітніми потребами (F 70) 4 клас / Н.П. Кравець .- К. : Либідь , 2021 .- 192 с.: іл.
.- 978-966-06-0826-9 : 94 грн 13 к [6264]
02.02.2022
51(075.2)*4кл - 056.262
9. Листопад Н. Математика : підручник для осіб з особливими освітніми
потребами у 3-х частинах (Н 54.1-Н 54.2) 4 клас / Н. Листопад .- К. : Оріон , 2021
.- 95 с.: іл.; 95 с.: іл.;79 с.: іл. .- 978-966-991-184-1 : 276 грн 89 к.; 276 грн 89 к; 276
грн 89 к. [6241, 6242, 6243]
02.02.2022
004(075.2)*4кл - 056.262
10. Корнієнко М., Крамаровська С., Зарецька І. Інформатика : підручник для
осіб з особливими освітніми потребами (Н 54.1 - Н 54.2) у 2-х частинах, 4 клас /
М., Корнієнко .- Харків : Ранок , 2021 .- 111 с.: іл.; 111 с.: іл. .- 978-617-09-7204-0 :
255 грн 20 к ;259 грн 30 к [6237, 6238]
02.02.2022
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91+57.081.1](075.2) - 056.262
11. Гільберг Т., Тарновська С., Павич Н. Я досліджую світ : підручник для осіб з
особливими освітніми потребами (Н 54.1- Н 54.2) у 3-х частинах, 4 клас ч.1,2,3
/ Т., Гільберг .- К. : Генеза , 2021 .- 111 с.: іл.; 111 с.: іл.;111 с.: іл. .- 978-966-111212-3 : 276 грн 47 к; 276 грн 67 к; 276 грн 61 к [6234,6235,236]

811.111(075.2)*4кл - 056.262
12. Карпюк О. Англійська мова : підручник для осіб з особливими освітніми
потребами (Н 54.1- Н 54.2) 4 клас у 2-х частинах. Ч.1,2 / О. Карпюк .- Тернопіль :
Аристон , 2021 .- 131 с.: іл.; 104 с.: іл .- 978-966-308-823-5 : 255 грн 16 к;246 грн
03 к [6232, 6233]
02.02.2022
811.161.2(075.2)*4кл - 056.262
13. Пономарьова К., Гайова Л. Українська мова та читання : підручник для
осіб з особливими освітніми потребами у 4-х частинах (Н 54.1-Н 54.2) 4 клас,
Ч.1,2,3,4 / К., Пономарьова .- К. : Оріон , 2021 .- 79 с.:іл.;79с.:іл.;79с.: іл.; 79с.:іл. .978-966-991-179-7 : 251 грн 83 к;251 грн 83 к;251 грн 83 к;251 грн 83 к [6228,
6229, 6230, 6231]
02.02.2022
502/504(075.2)*4кл-056.262
14. Я досліджую світ : Підручник для осіб з особливими освітніми потребами
(Н 54) 4 клас (у 6-х частинах) Ч.1-6 / Т.Г. Гільберт, С.С. Тарнавська, Н.М. Павич .К. : ТОВ фірма "Антологія" , 2021 : 718 грн 05 к. [6294, 6295,6296,6297,6298,6299]
Надруковано рельєфно-крапковим шрифтом Брайля з видання підручника
для закладів загальної середньої освіти. 02.02.2022
811.111(075.2)*4кл-056.262
15. Карпюк О. Англійська мова / О. Карпюк . Підручник для осіб з особливими
освітніми потребами (Н 54) 4 клас (у 3-х частинах ) ч.1-3 .- К. : ТОВ фірма
"Антологія" , 2021 : 755 грн 54 к [6292,6292,6293]
Надруковано рельєфно-крапковим шрифтом Брайля з видання підручника
для закладів загальної середньої освіти.02.02.2022
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811.161.2(075.2)*4кл-056.262
16. Українська мова та читання : підручник для осіб з особливими освітніми
потребами у 7-х частинах (Н 54) 4 клас. Ч.1-7 / К.І. Пономарьова, Л.А. Гайова .Л. : ТОВ фірма "Антологія" , 2021 : 689 грн 09 к.
[6284,6285,6286,6287,6288,6289,6290]
Надруковано рельєфно-крапковим шрифтом Брайля з видання підручника
для загальної середньої освіти. 02.02.2022
51(075.2)*4кл-056.262
17. Листопад Н.П. Математика : підручник для осіб з особливими освітніми
потребами(Н 54) 4 клас (у 6-х частинах) ч. 1-6 / Н.П. Листопад .- К. : ТОВ фірма
"Антологія" , 2021 : 681 грн 91 к [6304,6305,6306,6307,6308,6309]
Надруковано рельєфно-крапковим шрифтом Брайля з підручника для
закладів загальної середньої освіти. 02.02.2022

7 клас
91(075.3)*7кл-056.262
18. Бойко В.М., Міхелі С.В. Географія : Підручник для осіб з особливими
освітніми потребами (Н54) 7 клас ( у 8-х частинах) Ч.1,2,3,4,5,6,7,8. Шрифтом
Брайля / В.М., Бойко . Адаптація: Т.М. Костенко ; Редагування: М.В. Потеляхіна
.- К. : ТОВ фірма "Антологія" , 2021 : 696 грн 58 к [6272,6273, 6274, 6275, 6276,
6277, 6278,6279]
Надруковано рельєфно-крапковим шрифтом Брайля з видання підручника
для закладів загальної середньої освіти. 02.02.2022
94(100)(075.3)*7кл - 056.262
19. Щупак І,Я., Бурлака О.В., Піскарьова І.О. Всесвітня історія : підручник для
осіб з особливими освітніми потр-ебами (Н54) 7 клас (у 4-х частинах). Ч.1,2,3,4
Шрифтом Брайля / І,Я., Щупак . Адаптація Т.М. Гребенюк; Редагування В.П.
Хижняк .- К. : ТОВ фірма "Антологія" , 2021 : 736 грн 54 к [6254, 6255, 6256, 6257]
Надруковано рельєфно-крапковим шифром Брайля з видання підручника для
закладів загальної середньої освіти. 02.02.2022
94(075.3)*7кл - 056.262
20. Гісем О.В., Мартинюк О.О. Історія України : Підручник для осіб з
особливими освітніми потребами (Н54) 7 клас ( у 6-х частинах) Ч.1,2,3,4,5,6
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Шрифтом Брайля / О.В., Гісем . Адаптація Т.М. Гребенюк; Редагування Н.Г.
Щємєлініна .- К. : ТОВ фірма "Антологія" , 2021 : 697 грн 76 к [6258, 6259, 6260,
6261, 6262, 6263]
Надруковано рельєфно-крапковим шрифтом Брайля з видання підручника
для закладів загальної середньої освіти. 02.02.2022

8 клас
53+54)075.3)*8кл - 056.36
21.Тороп К., Глухова С. Фізика і хімія в побуті : підручник для осіб з
особливими освітніми потребами(F70) 8 клас / К., Тороп .- Чернівці : Букрек ,
2021 .- 175 с.: іл. .- 978-966-997-062-6 : 102 грн 85 к [6271]
02.02.2022
57(075.3)*8кл - 056.36
22.Косенко Ю. Природознавство : підручник для осіб з особливими освітніми
проблемами (F 70) 8 клас / Ю. Косенко .- Чернівці : Букрек , 2021 .- 239 с. : іл. .978-966-997-047-3 : 121 грн 27 к [6270]
02.02.2022
91(075.3)*8кл-056.262
23. Географія : Підручник для осіб з особливими освітніми потребами (Н 54.1Н 54.2). 8 клас (у 2-х частинах). Ч.1-2 / В.М. Бойко, І.Л. Дітчук, Л.Б. Заставнецька
.- Ірпінь : Перун , 2021 .- 212с.:іл.;228 с.:іл. .- 978-617-7709-65-6 : 197 грн.02к.;200
грн 60к. [6357,6358]
02.02.2022
53(075.3)*8кл-056.262)
24. Фізика : підручник для осіб з особливими освітніми потребами (Н 54.1 - Н
54.2) у 2-х частинах, 8 клас. Ч.1-2 / за ред. В.Г. Бар'яхтара, С.О. Довгого .- Х. :
Ранок , 2021 .- 192 с.: іл., фото; 192 с.: іл., фото .- 978-617-09-7345-0 : 329 грн 91
к.;317 грн 08 к [6359,6360]

53(075.3)*8кл-956.262
25. Фізика : підручник для осіб з особливими освітніми потребами(Н 54) 8
клас (8-х частинах) / В.Г. Бар'яхтар, О.С. Довгий, Ф.Я. Божинова, О.О. Кірюхіна .14

К. : ТОВ фірма "Антологія" , 2021 : 714 грн24 к.
[6325,6326,6327,6328,6329,6330,6331]
Надруковано рельєфно-крапковим шрифтом Брайля з видання підручника
для закладів загальної середньої школи. 02.02.2022
02.02.2022
54(075.3)*8кл-056.262
26. Хімія : підручник для осіб з особливими освітніми потребами у 2-х
частинах . 8 клас.(Н 54.1_Н 54.2) Ч.1,2 / П. Попель, Л. Крикля .- К. : Видавничий
центр "Академія" , 2021 .- 160 с.: іл.;128 с.: іл. .- 978-966-580-643-1 : 271 грн
20к.236 грн 40к [6361,6362]
02.02.2022
573(075.2)*8КЛ.-056.262
27.Соболь В. Біологія : підручник для осіб з особливими освітніми потребами
у 2-х частинах . 8 клас.(Н 54.1_Н 54.2) Ч.1,2 / В. Соболь .- Кам'янецьПодільський : Абетка , 2021 .- 232с.:іл.;232с.:іл. .- 978-966-682-420-5 : 318 грн
25к.;317 грн 68к. [6355, 6366]
02.02.2022
512(075.3)*8кл
28. Алгебра : підручник для осіб з особливими освітніми потребами у 2-х
частинах . 8 клас.(Н 54.1_Н 54.2) Ч.1,2 / А. Мерзляк, В. Полонський, М. Якір .- Х. :
Гімназія , 2022 .- 168с.:іл.;160с.:іл. .- 978-966-474-361-4 : 115 грн 45к; 99грн 16 к
[6351,6352]
02.02.2022
811.111(075.3)*8кл-056.262
29. Карпюк О. Англійська мова : підручник для осіб з особливими освітніми
потребами у 2-х частинах . 8 клас.(Н 54.1_Н 54.2) Ч.1,2 / О. Карпюк .- Тернопіль
: Видавництво "Астон" , 2021 .- 128с.:іл.;160с.: іл. .- 978-966-308-827-3 : 284 грн
05к;291 грн 91к [6349,6350]
02.02.2022
82(477)*8КЛ-056.262
30. Авраменко О.М. Українська література : підручник для осіб з особливими
освітніми потребами (Н 54) 8 клас (у 8-х частинах) / О.М. Авраменко .- К. : ТОВ
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фірма "Антологія" , 2021 : 716 грн 05к
[6316,6317,6318,6319,6320,6321,6322,6323]
Надруковано рельєфно-крапельним шрифтом Брайля з видання підручника
для закладів загальної середньої освіти 02.02.2022
54(075.3)*8кл-056.262
31. Хімія : підручник для осіб з особливими освітніми потребами у 5-х
частинах . 8 клас.(Н 54) / П.П. Попель, Л.С. Крикля .- К. : ТОВ фірма "Антологія" ,
2021 : 737 грн 07к. [6332,6333,6334,6335,6336,]
Надруковано рельєфно-крапельним шрифтом Брайля з видання підручника
для закладів загальної середньої освіти. 02.02.2022
94(100)(075.3)*8кл-056.262
32. Всесвітня історія : підручник для осіб з особливими освітніми потребами
(Н 54) 8 клас(у 4-х частинах) / І.Я. Щупак, О.В. Бурлака, Н.С. Власовап, І.О.
Піскарьовап, Д.О. Секиринський .- К. : ТОВ фірма "Антологія" , 2021 : 727 грн
[6345,6346,6347,6348]
Надруковано рельєфно-крапковим шрифтом Брайля з видання підручника
для закладів загальної середньої освіти 02.02.2022
94(477)(075.3)*8кл-056.262
33. Історія України : підручник для осіб з особливими освітніми потребами(Н
54) 8 клас(у 8-х частинах) / О.В. Гісем, О.О. Мартинюк .- К. : ТОВ фірма
"Антологія" , 2021 : 709 грн 32к [6337,6338,6339,3740,6341,6342,6343,6344]
Надруковано рельєфно-крапковим шрифтом Брайля з підручника для
закладів загальної середньої освіти. 02.02.2022
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