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2012
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1 клас
Підручник. — Київ: Генеза, 2012. — 166 с.
Підручник «Математика для загальноосвітніх
навчальних закладів» (авт. Богданович М. В., Лишенко
Г. П.) призначено для учнів першого класу шкіл з
українською мовою навчання.

Математика
Богданович М.В., Лишенко Г.П.
2012

Підручник. — К.: Освіта, 2012. — 152 [7]с.: іл. — ISBN
978-617-656-094-4.
Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та
спорту України.

Буквар
Вашуленко М.С., Вашуленко
О.В.
2012

Бех І.Д., Воронцова Т.В., Пономаренко В.С., Страшко
С.В.
Підручник. — К.: Алатон, 2012. — 136 с.
Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та
спорту України. Нова програма 2012.
Зміст підручника спрямовано на розвиток життєвих
навичок, сприятливих для здоров'я, безпеки і
гармонійного розвитку дитини.

Основи здоров’я
Воронцова Т.В. та інші
2012

.
Підручник. — К.: Освіта, 2012. — 144 с.: іл.
Написано відповідно до вимог Державного стандарту
освіти та чинної програми для загальноосвітніх
навчальних закладів. Рекомендовано Міністерством
освіти і науки, молоді та спорту України.
Зміст:

Природознавство
Грушинська І.

Мандрівка перша: світ, у якому ти живеш.
Мандрівка друга: світ неживої природи.
Мандрівка третя: світ живої природи.
Мандрівка четверта: Рідний край.
Мандрівка п’ята: наша країна - Україна.

2012

Образотворче
мистецтво
Калініченко О., Сергієнко В.

2012

Російська мова
Лакшина И.Н., Зорька Н.Н.

Підручник. — К.: Освіта, 2012. — 144 с.: іл.
Зміст:
Відтворення простих форм лінією, плямою, в об’ємі.
Куди ведуть мистецькі стежинки?
Диво-іграшки.
На чарівній галявині.
У світі тварин.
Цікаві подорожі.
Святкові прапорці.
Виразні силуети.
Об’ємні форми.
Елементарні засоби компонування простих форм.
Знайомство з Композицією.
Краєвид із деревом.
Родина кольорів.
Веселкові барви.
Метелик-чарівник.
Знайомство з Декором.
Зимові витинанки.
Перевір себе.
Зображення основних форм та їхніх частин у графіці
та живописі.
Казкова фортеця.
На пташиному подвір’ї.
Секрети форми.
Пригоди лінії та плями.
Зимова тиша.
Кольорові враження.
Кольори природи.
Весняні кольори.
Диво-дерево.
Цілісність форми у скульптурі та архітектурі.
Бджілка-трудівниця.
Жар-Птиця.
Веселі клоуни.
Дім, у якому я живу.
Стилізування та орнаментальне оздоблення форм у
декоративно-прикладному мистецтві.
Секрети орнаменту.
Весняна хустина.
Народні іграшки.
Паперові перетворення.
Перевір себе.
Готуємо художню виставку.
Словничок.
Підручник «Російська мова (усний курс): підручник для
1 класу загальноосвітніх навчальних закладів з
українською мовою навчання» рекомендовано
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України
(Наказ МОНмолодьспорту України №118 від 7 лютого
2012 року). У створенні підручника значну роль
відіграли творчі доробки видатного методиста
професора Ірини Ґудзик.

2012

В методичному посібнику представлені тематичне
планування та методичні рекомендації щодо
проведення уроків в 1 класі відповідно до підручника:
О.В.Лобова "Музичне мистецтво. 1 клас", 2012 рік.
Посібник допоможе вчителю доцільно організувати
роботу за підручником і змістовно проводити уроки.

2012

Підручник несвіт 1 клас англійська мова пропонує
навчальні матеріали, що базуються на сучасних
дослідженнях, пов’язані з реальним життєвим досвідом
дітей цього віку та сприяють розвитку пізнавальних
інтересів учнів, активно вводять дитину у світ іноземної
мови, що вивчається. Представлений уніфікований
комплекс вправ і завдань, спрямований на формування
лексичних і граматичних навичок та мовленнєвих
умінь, сприятиме формуванню в учнів початкових
класів елементарної комунікативної компетенції і
отриманню ними практичних результатів у вивченні
іноземної мови.
У підручнику несвіт 1 клас англійська мова значна
увага приділяється навчальній грі.

2012

Підручник «Трудове навчання» є основою НМК. У
змісті підручника закладено можливості для реалізації
всіх змістових ліній відповідно до вимог Державного
стандарту початкової загальної освіти: ручні техніки
обробки матеріалів, технічна творчість, декоративноужиткове мистецтво, самообслуговування. Весь
матеріал подано як подорож до країни Майстрів, де
вони зможуть дізнатися багато нового, а головне —
навчитися поважати працю та людей праці. Оригінальне
та функціональне художнє формлення допомагає
першокласникам легко та невимушено засвоювати
навчальний матеріал, вчитися творити красу.
2 клас
Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та
спорту України. Нова програма 2012.
Зміст підручника спрямовано на розвиток життєвих
навичок, сприятливих для здоров'я, безпеки і
гармонійного розвитку дитини.

Музичне
мистецтво
Лобова О

Англійська мова
Несвіт А.

Трудове
навчання
Сидоренко В., Котеленець Т.

2012

Основи здоров’я
Бех І.Д.
2012

Математика
Богданович М.

Підручник для 2 класу загальноосвітніх навчальних
закладів українською мовою навчання.

2012

Підручник є основою НМК з української мови для 2
класу. Укладений відповідно до нової Навчальної
програми для ЗНЗ з навчанням українською мовою для
1–4 класів. Навчальний матеріал подано за принципами
доступності, наочності. Передбачено роботу в парах,
групах та колективно. Практичні завдання спрямовані
на розвиток мовних та мовленнєвих умінь і навичок
тощо.
Творчі завдання, інтерактивні вправи, ілюстрації
сприятимуть зацікавленню учнів українською мовою.

2012

Підручник «Природознавство» є основою НМК. Він має
чітку структуру, добре продуману систему умовних
позначень, оригінальне художнє оформлення. У ньому
органічно поєднуються ознаки наукового і науковопопулярного стилю, що забезпечує інформаційний та
емоційно-ціннісний компоненти змісту. Оригінальною
рисою підручника є поєднання реального життя,
зображеного на великій кількості фотографій та
казкових героїв, що є провідниками маленьких друзів
природи, відкриття ними таємниць навколишнього
світу, виховання екологічної культури та формування
природознавчої компетентності. Рекомендовано
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України
(наказ Міністерством освіти і науки, молоді та спорту
України від 07. 02. 2012 р. № 118)
Складова НМК для 2 класу з образотворчого мистецтва.
Робочий зошит укладений відповідно до підручника.
Уміщує завдання, зазначені у підручнику зі сторінками,
на яких передбачено варіанти його виконання. На
тренувальних сторінках є елементи підказок. Робочий
зошит також вміщує сторінки «Художні розваги у
вільну хвилинку» з різноманітними цікавими
завданнями-загадками і творчими завданнями.
Робота з ретельно продуманим та оригінально
оформленим зошитом сприятиме розвитку в учнів
зацікавленості у навчальному предметі, допоможе їм
отримати задоволення від власної художньої творчості.

Українська мова Вашуленко
М.С.

Природознавство
Грушинська І.

2012

Образотворче
мистецтво Калініченко О.

2012

Сходинки до
інформатики Коршунова О.В.

Звернення до учня.
Комп'ютери та їх застосування.
Основні складові комп'ютера. Початкові навички
роботи з комп'ютером.
Поняття про повідомлення, інформацію та інформаційні
процеси.
Алгоритми та виконавці.
Об'єкти. Графічний редактор.
Комп'ютерна підтримка вивчення навчальних
предметів.

2012

Російська мова
Лакшина І.Н., Зорька Н.Н
2012

Музичне мистецтво Лобова О.

В підручнику продемонстровані завдання , які
допоможуть дітям удосконалити комунікативні уміння,
здобути начальні навички читання та письма на
російській мові, розвити навики будувати діалог,
слухати і розуміти, переказувати та обговорювати
тексти на різної тематики. Ігрові завдання будуть
розвивати творче, логічне мислення. Даний підручник
для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів з
україномовним навчанням.
Цей підручник є переможцем Всеукраїнського конкурсу
підручників для початкової школи у номінації
«Музичне мистецтво».
Він створений відповідно до Державного стандарту
початкової загальної освіти, базової програми з
музичного мистецтва та авторської концепції
підручників для 1–4 класів. Підручник вирізняється
інноваційною тематичною структурою. Його зміст
ознайомлює учнів із витоками й емоційно-змістовим
розмаїттям музичних творів, особливостями мови та
розвитку музики.

2012

Підручник «Англійська мова» (2-й рік навчання)
створений на засадах комунікативно-когнітивного та
особистісно орієнтованого підходів до навчання
англійської мови. Уніфікований комплекс вправ і
завдань дозволяє сформувати в учнів уміння і навички
говоріння, аудіювання, читання й письма

2012

У підручнику відповідно до вимог Державного
стандарту початкової загальної освіти та базової
навчальної програми закладено можливості для
реалізації всіх змістових ліній галузі: ручні техніки
обробки матеріалів, технічна творчість, декоративноужиткове мистецтво, самообслуговування. Ця
навчальна книга є концептуальним продовженням
системи підручників нового покоління для початкової
школи, що стала переможцем у Всеукраїнському
конкурсі рукописів підручників для початкової школи.
Її зміст спрямовано на формування і розвиток в межах
вікових можливостей предметно-перетворювальної
компетентності учнів, яка дає можливість їм самостійно
вирішувати предметно-практичні та побутові завдання.
Підручник містить завдання профорієнтаційного
характеру.

Англійська мова
Несвіт А

Трудове навчання
Сидоренко В., Котеленець

Для учнів 2-х класів загальноосвітніх навчальних
закладів, учителів початкової школи, методистів,
студентів педагогічних коледжів та вищих навчальних
закладів педагогічного спрямування, батьків.

2012

Літературне читання
Науменко В.

Зміст.
Від автора.
З народного джерела народні дитячі
пісні та малі жанри.
Скринька пісень-небилиць.
Два півники.
Скринька пісень-забавлянок.
Зайчику, зайчику.
Скринька пісень-закличок.
Іди, іди, дощику.
Іди, іди, дощику.
Не йди, не йди, дощику.
Глухий дощик.
Скринька пісень-ігор.
Подоляночка.
Ходить гарбуз по городу.
Скринька загадок.
Скринька прислів'їв і приказок.
Скринька скоромовок.
Скринька лічилок.
Авторські вірші та малі жанри для дітей.
Марійка Підгірянка.
Ліс.
Прийшла осінь.
Наталя Забіла.
«Ладки, ладоньки, ладусі.»
«Ой чук-чуки.»
Дощ іде.
Леонід Глібов.
Загадка.
Степан Жупанин.
Наталчина пригода.
Загадка.
Олена Пчілка.
«Вже ж у любому куточку.»
Із записів Олени Пчілки.
Грицько Бойко.
Лелі.
Подзьобав і пострибав.
Народні казки.
Скринька українських народних казок.
Колобок (Уривки).
Горобець та билина (Уривки).
Лисичка-сестричка (Уривки).
Скринька казок народів світу.
Міньба (Російська казка. Уривки).
Як дівчина короля перехитрила
(Угорська казка).
Жбан меду (Сербська казка. Уривки).
З літературної скарбниці поетична
майстерня.

Анатолій Костецький. Дивна звичка
(Скорочено).
Вадим Скомаровський. Іграшки.
Віктор Терен. Осінь.
Ігор Січовик. Неслухняний язичок.
Микола Вінграновський. .
«Теплий дощик-срібнопад.»
Тамара Коломієць. Бусел.
Платон Воронько. .
«Чапля зшила черевички.»
Оксана Сенатович. Веселий сміх.
Поетична збірка.
Тарас Шевченко.
«Зоре моя вечірняя.»
«Сонце заходить, гори чорніють.»
«Тече вода з-під явора.»
«Тихесенько вітер віє.»
«Он гай зелений похиливсь.»
Леся Українка.
«З гір на долину.»
«Барвіночку мій хрещатий.»
Поетична збірка.
Олександр Олесь.
«В небі жайворонки в'ються.»
Ліс восени.
Біга зайчик-скакунець.
Катерина Перелісна.
Змерз.
Віхола.
Поетична збірка.
Микола Вороний.
Сніжинки.
Любов Забашта.
Біле свято зими.
Берізонька.
Поетична збірка.
Платон Воронько.
Казка про рукавичку.
Причина.
Картина.
В лісі є зелена хата.
Суничка-сестричка.
Володимир Лучук.
Білий вірш.
Дикий мак.
Ліна Костенко.
Білочка восени.
Баба Віхола.
Пряля.
Соловейко застудився.
Вадим Скомаровський.
Клени.
Щиглик.
Козубок-колобок.
Ганна Чубач.
У лісочку на пеньочку.
Роса.
Анатолій Костецький.
Починається весна.
Рибалка-дивак.
Не хочу.
Анатолій Камінчук.
Баба Віхола.
Котики вербові.
Береза розвивається.
Ремез.
Тамара Коломієць.
Нагідка.
Біле поле полотняне.
Ігор Січовик.
Віддячила.
Хитра Киця.
Іван Світличний.
Півень-горлопан.
Слухала Лисичка Солов'я.
Оповідання Скринька цікавих і
повчальних історій.
Олександр Копиленко.
Хоробре кошеня.
Юрій Старостенко.
Смілива зозулька.
Микола Трублаіні.
Тико і Волохан.

5 клас
2013

Українська література
Авраменко О.М.

2013

Підручник. — К.: Грамота, 2013. — 288 с. — ISBN 978966-349-401-2.
Підручник відповідає вимогам Державного стандарту та
новій програмі з української літератури. Видання
підготовлено відповідно до нової концепції літературної
освіти. Підручник містить художні твори, відомості з
теорії літератури, біографічні матеріали про
письменників.
Методичний апарат підручника охоплює різнорівневі
завдання, зорієнтовані на вікові особливості
п'ятикласників.
Підручник розроблено відповідно до нового
Державного стандарту і програми МОНмолодьспорту
України.

Основи здоров’я
Бойченко Т.Є та інші
2013

К.: Освіта, 2013. - 272 с.: іл.
Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних
закладів. Відповідає чинній програмі з української
мови.

2013

Представлене видання - підручник «Образотворче
мистецтво» для 5 класу, рекомендований
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України
(Наказ МОНмолодьспорту України від 04.01.2013 р.
№10). З цього підручника учні дізнаються про те, що
являє собою мистецтво, які є види образотворчого
мистецтва, про види графіки та графічні техніки, про
прийоми композиції, про види живопису, про
скульптуру і декоративно-ужиткове мистецтво, про
поєднання різних видів мистецтв, а також про творчість
відомих українських і зарубіжних художників.
Підручник з російської мови для учнів 5 класу (перший
рік навчання) загальноосвітніх навчальних закладів з
навчанням українською мовою, рекомендований
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Українська мова
Глазова О.

Образотворче мистецтво
Железняк С.М., Ламонова О.В.
2013

Російська мова
Корсаков В.А.

2013

На сторінках цього підручника розкриваються велич і
багатоманітність природи. Учні дізнаються про тіла
живої і неживої природи та із чого вони складаються.
Надається можливість поринути у світ
найрізномнітніших природніх явищ - механічних,
звукових, електричних, хімічних тощо.

2013

Підручник. — Х.: Сиция, 2013. — 160 с.: іл.
Зміст:
Музика як вид мистецтва.
Як виникла музика.
Мова музики.
Музика стародавніх епох.
Народна музика.
Пісня - душа народу.
Народні музичні інструменти.
Народні танці.
Народна музика у творчості композиторів.
Перевіряємо свої досягнення.
Професійна музика.
Вокальна музика.
Хорова музика.
Інструментальна музика.
Симфонічна музика.
Взаємодія музики з іншими видами мистецтва.
У музичному театрі: опера.
У музичному театрі: балет.
Музика на кіноекрані.
Діалог музики та живопису.
Перевіряємо свої досягнення.
Для тих, хто хоче знати більше про музичне мистецтво.
Літературно-музична хрестоматія.
Музичний словничок.
Секрети культури співу.
Орієнтовні плани музичних проектів.
Інтернет-помічник.
Список творів для співу.
Мерзляк А. Г. Математика : підручник для 5 класу
загальноосвітніх навчальних закладів / А. Г.
Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір. — X:, 2013.
— 352 с.: іл.
Текст підручника поділено на два розділи, кожний з
яких складається з параграфів, а параграф, у спою
чергу, — з пунктів. Підручник містить 38 пунктів,
кожен :і яких починається з викладу теоретичного
матеріалу. Вивчаючи його, особливу увагу звертайте на
текст, який надруковано жирним шрифтом. Так у книзі
виділено слова, що означають математичні терміни.
Жирним курсивом і курсивом виділено правила та
найважливіші математичні твердження.

Природознавство
Коршевнюк Т.В., Баштовий В.І.

2013

Математика
Мерзляк А.Г. та інші

2013

Інформатика
Морзе Н.В.

2013

Морзе Н.В., Варна О.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г.,
Саражинська Н.А.
Підручник. — К.: Освіта, 2013. — 260 с.
Навчальний матеріал підручника структуровано згідно
базової навчальної програми. Загальна кількість тем
підручника відповідає кількості годин, передбачених
програмою на вивчення курсу протягом року, теми
згруповані відповідно до розділів чинної навчальної
програми. В межах кожної теми (уроку) передбачені
різні види діяльності учнів, для кожного з яких виділена
окрема рубрика.
Київ: Генеза, 2013. - 224 с. Підручник для 5 класу
загальноосвітніх навчальних закладів (п'ятий рік
навчання). Рекомендовано Міністерством ocвіти i науки
України.

Англійська мова
Несвіт А
2013

Світова література
Ніколенко О.М. та інші

2013

Трудове навчання
для хлопців
Сидоренко В.К. та інші

Підручник. — К.: Грамота, 2013. — 296 с. — ISBN 978966-349-400-5.
Підручник відповідає вимогам Державного стандарту та
новій програмі зі світової літератури. У ньому вмішено
інформацію про зарубіжних письменників, художні
тексти в класичних і сучасних перекладах, відомості
про зв'язок літератури та культури різних країн.
Запропоновано інтерактивні технології вивчення
літературних творів, різноманітні рубрики, що
розкривають красу художнього слова. Підручник
сприятиме залученню учнів до здобутків художньої
літератури, підвищенню мотивації вивчення української
та іноземних мов.
Підручник. — Х.: Сиция, 2013. — 256 с.: іл. — ISBN
978-966-2542-42-4.
Для загальноосвітніх навчальних закладів з українською
мовою навчання.
Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та
спорту України.
Перед вами — новий підручник із трудового навчання
для 5 класу. У початковій школі на уроках трудового
навчання ви вже ознайомилися з найпростішими
технологиями виготовлення нескладних виробав з
паперу, картону, пластиліну, ниток, дроту та інших
матеріалів; навчилися користуватися простими
інструментами. У 5 класі ви продовжите вивчати
складний світ техніки і технологій, допомогою на цьому
шляху вам буде цей підручник.

2013

Історія України
Пометун О.І та інші

2013

Трудове
навчання для дівчат
Сидоренко В.К. та інші

Підручник. — К.: Освіта, 2013. — 196 с.
Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та
спорту України.
В основу підручника О.Пометун, І.Костюк, Ю.Малієнко
закладена ідея активного залучення п’ятикласників до
пізнання історії на всіх етапах уроку. Це реалізується
через систему навчальних завдань, які спрямовують
пізнавальну діяльність учнів на усвідомлення того, як
минуле представлене в різних історичних джерелах та
на розуміння основних подій вітчизняної історії.
Важливим елементом роботи учнів з текстом
підручника є цілеспрямована робота з історичними
поняттями, яка має сформувати уважне ставлення до
мови та історії як сфери наукових знань. Оскільки
процес пізнання історії у п’ятикласників тільки
починається, авторами розроблені алгоритми роботи з
джерелами, що забезпечуватиме набуття учнями
важливих первинних дослідницьких навичок роботи з
доступними джерелами знань, зокрема, адаптованими
уривками з історичних творів, ілюстраціями, картами,
фотографіями, зображеннями культурно-історичних
пам’яток тощо. Водночас тлумачення основних понять
курсу, висвітлення складних історичних явищ
оптимально поєднує науковість і доступність.
Сидоренко В.К., Мачача Т.С., Титаренко В.П., Павх
С.П., Гаврилюк Г.М.
Підручник. — Х.: Сиция, 2013. — 240 с.
Зміст:
Вступ.
Основи матеріалознавства.
Види конструкційних матеріалів.
Конструкційні матеріали для виготовлення виробів з
аплікацією.
Текстильні волокна. Будова тканини.
Завдання для самоперевірки до розділу.
Оздоблення виробів аплікацією.
Аплікація як вид художнього оздоблення виробів.
Розробка малюнка для аплікації.
Інструменти та пристосування для виготовлення
аплікації.
Добір матеріалів для виготовлення аплікацій.
Процес виготовлення виробу з аплікацією.
Організація робочого місця для виконання ручних
робіт. Правила безпечної праці та санітарно-гігієнічні
вимоги.
Використання праски для волого-теплових робіт.
Підготовка тканини до роботи.
Розкрій деталей виробу.
Перенесення малюнка аплікації на основу.
Виготовлення деталей аплікації за допомогою
шаблонів.
Шов «уперед голку» та його використання.
Приметування деталей аплікації на основу.
Закріплення деталей аплікації на основі. Шов

«петельний».
Матеріали для оздоблення виробів з аплікацією.
Закріплення бісеру,стеклярусу та блискіток на основі.
Шви для оздоблення виробу з аплікацією. Шов «назад
голку» і «стебловий».
Шов «тамбурний».
Оформлення країв виробу з аплікацією.
Догляд за виробами з аплікацією.
Завдання для самоперевірки до розділу.
Основи техніки, технологій і проектування.
Знаряддя праці.
Деталь як одиниця виробу.
Проектування як вид діяльності.
Графічні зображення в проектуванні.
Завдання для самоперевірки до розділу.
Технологія побутової діяльності.
Побутові електроприлади.
Загальні правила користування електропобутовими
приладами.
Із історії культури споживання їжі.
Посуд, столовий інвентар, столові прибори та їх
призначення.
Столовий етикет.
Види напоїв.
Торгівельні мережі.
Завдання для самоперевірки до розділу.
Термінологічний словник.
Додатки.

9 клас
2013

Перед вами навчальний посібник, який допоможе
оволодіти знаннями у сфері оподаткування та зайняти
активну позицію свідомого громадянина – платника
податків, котрий дбає про економічне процвітання своєї
держави.

Основи
податкових знань
Калач Г.М.

10 клас
2012

Англійська мова
Карп’юк /рівень стандарту 9-й
рік навчання/

11 клас
2012

Людина і світ
Бакка Т.В.

2012

Математика
Рівень стандарту
Афанасьєва О.М.

Підручник. — К.: Освіта, 2012. — 240 с.: іл.
Курс «Людина і світ» є узагальнюючим в освітній галузі
«Суспільствознавство». Він інтегрує в собі знання, які
ви отримали на уроках етики, практичного права, основ
правознавства та основ філософії. Це надзвичайно
важливий курс, адже він допоможе збагнути природу
людини, суспільства і держави, в якій вона живе, знайти
своє місце в суспільстві та зрозуміти можливості й
передумови для реалізації власних прагнень та
інтересів. Він є необхідним для оволодіння
практичними навичками життя в суспільстві, які
дозволять вам стати повноцінними особистостями,
дієвими членами суспільства.
Підручник для загальноосвітніх навчальних закла
дів. Рівень стандарту.
Пропонований підручник відповідає програмі з
математики для 11-го класу рівня стандарту і
передбачає готовність учнів до широкого і свідомого
застосування математики. Цю орієнтацію забезпечують
зміст курсу, характер викладення навчального
матеріалу, добір ілюстрацій і приклади застосувань,
система вправ і контрольних запитань.
Для учнів і вчителів загальноосвітніх навчальних
закладі

2012

Підручник містить навчальний матеріал, передбачений
чинною програмою Міністерства освіти і науки, молоді
та спорту України з предмета "Захист Вітчизни" для 11
класу загальноосвітніх навчальних закладів.
Для учнів 11 класів, учителів, студентів педагогічних
навчальних закладів.

2012

Цей підручник перенесе вас від культурних надбань
України, які ви вивчали у 10 класі, до інших народів,
інших традицій, інших культур. Він допоможе
зрозуміти, як сприймає світ європейське суспільство;
наблизитися до споконвічної і яскравої культури
арабського світу; розкриє таємниці мистецтва Індії; ви
матимете нагоду поринути в мистецтво далекосхідного
культурного регіону... А головне — переконатися, що
внесок кожного до загальнолюдської бкарбниці —
своєрідний і неповторний. Ознайомтеся з іменами і
явищами, визначальними для розвитку світової
культури, й оберіть для себе із загальнолюдської
культурної скарбниці те, що ближче до ваших смаків й
уподобань.

Захист Вітчизни
(дівчата)
Гудима А.А. та інші

Художня культура
(рівень стандарту)
Миропольська Н.Є та інші

2012

Фізика
(рівень стандарту)
Коршак Є.В.

2012

Технології
(рівень стандарту, академічний
рівень)
Мадзігон В.М.
2012

Захист Вітчизни
(для хлопців) рівень стандарту,
академічний , профільний
рівень) Пашко К.О. та інші

Підручник «Фізика» для 11-го класу укладено
відповідно до вимог Державного стандарту освіти та
чинної програми для загальноосвітніх навчальних
закладів.
Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та
спорту України.
Головна увага приділяється висвітленню основи понять
і законів електродинаміки, хвильової і квантової
оптики, атомної і ядерної фізики відповідно до
Програми рівня стандарту. Додатковий матеріал (для
тих хто зацікавиться фізикою або складатиме ЗНО з
фізики); приклади розв'язування задач і вправи для
самостійної роботи учнів; інструкції до лабораторних
робот та описи фізичних демонстрацій, ілюстрації;
приклади застосування фізики в техніці і сучасних
технологічн процесах сприятимуть навчанню і
формуванню знань та експериментальних умінь учнів.
Структура та наповнення підручника дають змогу легко
зорієнтуватися в його змісті і використовувати
навчальну книгу як учителю для організації
навчального процесу, так і учням для самостійного
оволодіння навчальним матеріалом.
Підручник "Технології" ознайомлює учнів 11 класів з
творчої діяльності, вчить розв'язувати творчі задачі
технічного змісту, вказує на джерела отримання
технічної інформації, яка є важливою при складанні
власних проектів, формуванні портфоліо. Методи
розробки комп'ютерних презентацій, основи
художнього конструювання об'єктів технологічної
діяльності, види виробництва і природоохоронні
технології також сприятимуть створенню орієнтовного
проекту "Моя професійна кар'єра". Завершення
вивчення предмета, як і в попередні роки,
супроводжується різними практичними роботами, в
процесі виконання яких ви закріпите здобуті знання.
Підручник містить навчальний матеріал, передбачений
чинною програмою Міністерства освіти і науки, молоді
та спорту України з предмета "Захист Вітчизни" для 11
класу загальноосвітніх навчальних закладів. Поданий у
підручнику матеріал сприятиме підготовці молоді до
служби в Збройних силах України, а також захисту
життя і здоров'я, забезпечення власної безпеки учнів і
безпеки людей у надзвичайних ситуаціях мирного і
воєнного часу.
Для учнів 11 класів, учителів, студентів педагогічних
навчальних закладів.

2012

Економіка
(рівень стандарту, академічний
рівень) Радіонова І.Ф.

Підручник. — Кам'янець-Подільский: Аксіома, 2011. —
176 с. — ISBN 978-966-496-194-0.
Цей підручник є переможцем Всеукраїнського конкурсу
рукописів підручників з економіки для учнів 11-х класів
загальноосвітніх закладів. У ньому пояснюються основи
економічного життя суспільства та ринкової економіки,
організації підприємницької діяльності, державного
регулювання економіки та міжнародних економічних
відносин.
Призначений для учнів 11 класів, осіб, що готуються
продовжити вивчення економіки, фінансів,
міжнародних відносин, права у вишах, та для усіх, хто
цікавиться економікою.

