
 Додаток 
 до листа Міністерства освіти і 
 науки України 
 від ________.2022 № ________

  
  

 Перелік 
 назв підручників та посібників, в яких у 2023 році є потреба

  
  

 І. Перелік 
 назв підручників для 1 класу закладів загальної середньої освіти 

 
№ Предмет вивчення Назва підручника
1.

    

Кримськотатарська мова «Кримськотатарська мова. Буквар» підручник 
для 1 класу   закладів загальної середньої освіти 
(до 2-х частин)

2.

    

Молдовська мова «Молдовська мова. Буквар» підручник для 1 
класу   закладів загальної середньої освіти (до   2-
х частин)

3.

    

Польська   мова для 
класів з навчанням 
польською мовою

«Польська мова. Буквар» підручник для 1 класу з   
навчанням польською мовою закладів загальної 
середньої освіти (до 2-х частин)

4.

    

Російська   мова для 
класів з навчанням 
російською мовою

«Російська мова. Буквар» підручник для 1 класу з   
навчанням російською мовою закладів загальної 
середньої освіти (до 2-х   частин)

5.

    

Румунська мова «Румунська мова. Буквар» підручник для 1 класу 
закладів   загальної середньої освіти (до    2-х 
частин)

6.

    

Угорська   мова «Угорська мова. Буквар» підручник для 1 класу 
закладів   загальної середньої освіти (до 2-х 
частин)

7.

    

Болгарська мова «Болгарська мова» підручник для 1 класу 
закладів   загальної середньої освіти 

8.

    

Гагаузька мова «Гагаузька мова» підручник для 1 класу закладів   
загальної середньої освіти 

9.

    

Мова іврит «Мова іврит» підручник для 1 класу закладів 
загальної середньої   освіти 

10.

    

Новогрецька мова «Новогрецька мова» підручник для 1 класу 
закладів   загальної середньої освіти 

11. Польська мова «Польська мова» підручник для 1 класу закладів   
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    загальної середньої освіти 

12.

    

Англійська   мова «Англійська мова» підручник для 1 класу 
закладів загальної середньої освіти (з 
аудіосупроводом)

13.

    

Німецька   мова «Німецька мова» підручник для 1 класу закладів   
загальної середньої освіти (з аудіосупроводом)

14.

    

Французька   мова «Французька мова» підручник для 1 класу 
закладів   загальної середньої освіти (з 
аудіосупроводом)

15.

    

Іспанська   мова «Іспанська мова» підручник для 1 класу закладів 
загальної середньої освіти (з аудіосупроводом)

16.

    

Інтегрований   курс 
 «Я   досліджую світ»

«Я досліджую світ» підручник інтегрованого 
курсу для 1   класу закладів загальної середньої 
освіти (до 2-х частин)

17.

    

Інтегрований   курс 
 «Мистецтво»

«Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 
1 класу   закладів загальної середньої освіти

  
  

 ІІ. Перелік 
 назв посібників для 1 класу закладів загальної середньої освіти 

  
 

№ Предмет вивчення Назва посібника
1.

    

Українська   мова «Українська мова. Буквар» навчальний посібник 
для 1   класу закладів загальної середньої освіти 
(до 6-и частин)

2.

    

Українська   мова для 
класів з навчанням 
молдовською мовою

«Українська мова» навчальний посібник для 1 
класу з   навчанням молдовською мовою закладів 
загальної середньої освіти (до 6-и   частин, з 
аудіосупроводом)

3.

    

Українська   мова для 
класів з навчанням 
російською мовою

«Українська мова» навчальний посібник для 1 
класу з   навчанням російською мовою закладів 
загальної середньої освіти (до 6-и частин, з 
аудіосупроводом)

4.

    

Українська   мова для 
класів з навчанням 
румунською мовою

«Українська мова» навчальний посібник для 1 
класу з   навчанням румунською мовою закладів 
загальної середньої освіти (до 6-и частин, з 
аудіосупроводом)

5.

    

Українська   мова для 
класів з навчанням 
угорською мовою

«Українська мова» навчальний посібник для 1 
класу з   навчанням угорською мовою закладів 
загальної середньої освіти (до 6-и частин, з 
аудіосупроводом)
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6.

    

Математика «Математика» навчальний посібник для 1 класу 
закладів   загальної середньої освіти (до 3-х 
частин)

 ІІІ. Перелік 
 назв підручників для 5 класу закладів загальної середньої освіти 

   
№ Навчальний предмет Назва підручника
1.

    

Мова іврит «Мова іврит» підручник для 5 класу закладів 
загальної середньої освіти

2.

    

«Іспанська мова (5-й рік   навчання)» підручник 
для 5 класу закладів загальної середньої освіти (з 
аудіосупроводом)

3.

    

Іспанська мова

«Іспанська мова (1-й рік   навчання)» підручник 
для 5 класу закладів загальної середньої освіти (з   
аудіосупроводом)

4.

    

Культура   
добросусідства

«Культура добросусідства» підручник для 5 
класу закладів загальної середньої освіти

5.

    

Технології «Технології» підручник для 5   класу закладів 
загальної середньої освіти

  
 ІV. Перелік 

 назв підручників для 6 класу закладів загальної середньої освіти 

№ Навчальний предмет   
/інтегрований курс Назва підручника

1.

    

Українська мова «Українська мова» підручник для 6 класу 
закладів загальної середньої освіти

2.

    

Українська мова для 
класів з навчанням 
молдовською   мовою

«Українська мова» підручник для 6 класу з 
навчанням молдовською мовою закладів 
загальної середньої освіти (з   аудіосупроводом).

3.

    

Українська мова для 
класів з навчанням 
румунською мовою

«Українська мова» підручник для 6 класу з 
навчанням румунською мовою закладів 
загальної середньої освіти (з   аудіосупроводом)

4.

    

Українська мова для 
класів з навчанням 
угорською мовою

«Українська мова» підручник для 6 класу з 
навчанням угорською мовою закладів загальної 
середньої освіти (з   аудіосупроводом)

5.

    

Українська література «Українська література»   підручник для 6 класу 
закладів загальної середньої освіти

6.

    

Зарубіжна література «Зарубіжна література»   підручник для 6 класу 
закладів загальної середньої освіти

7. Інтегрований курс «Література (українська та зарубіжна)» під-
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    літератур   (української 
та зарубіжної)

ручник інтегрованого курсу для 6 класу закладів 
загальної   середньої освіти (до 2-х частин)

8.

    

Інтегрований   мовно-
літературний курс 
(українська мова, 
українська та зарубіжна   
літератури)

«Українська мова, українська та зарубіжна 
літератури» підручник інтегрованого курсу для 
6 класу закладів   загальної середньої освіти (до   
2-х частин)

9.

    

Болгарська мова «Болгарська мова» підручник для 6 класу 
закладів загальної середньої освіти

10.

    

Інтегрований   мовно-
літературний курс 
(кримсько-татарська 
мова та література)

«Кримськотатарська мова та   література» під-
ручник інтегрованого курсу для 6 класу закладів 
загальної   середньої освіти (до 2-х частин)

11.

    

Молдовська мова «Молдовська мова» підручник для 6 класу 
закладів загальної середньої освіти

12.

    

Інтегрований курс 
літератур   
(молдовської та 
зарубіжної літератур)

«Молдовська та зарубіжна літератури» 
підручник інтегрованого курсу для 6 класу 
закладів загальної   середньої освіти

13.

    

«Польська мова» підручник для 6 класу з 
навчанням польською мовою закладів загальної 
середньої освіти

14.

    

«Польська мова (2-й рік навчання, друга 
іноземна мова)» підручник для 6 класу закладів 
загальної середньої   освіти (з аудіосупроводом)

15.

    

«Польська мова (2-й рік навчання)» підручник 
для 6 класу закладів загальної середньої освіти 

16.

    

Польська мова

«Польська мова (6-й рік навчання)» підручник 
для 6 класу закладів загальної середньої освіти

17.

    

Інтегрований курс 
літератур   (польської 
та зарубіжної 
літератур)

«Польська та зарубіжна  літератури» підручник 
інтегрованого курсу для 6 класу закладів 
загальної   середньої освіти

18.

    

Румунська мова «Румунська мова» підручник для 6 класу 
закладів загальної середньої освіти

19.

    

Інтегрований курс 
літератур (румунської 
та   зарубіжної 
літератур)

«Румунська та зарубіжна літератури» підручник 
інтегрованого курсу для 6 класу закладів 
загальної   середньої освіти

20.

    

Угорська мова «Угорська мова» підручник для 6 класу закладів 
загальної середньої освіти
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21.

    

«Угорська мова (2-й рік навчання, друга 
іноземна мова)» підручник для 6 класу закладів 
загальної   середньої освіти (з аудіосупроводом)

22.

    

Інтегрований курс 
літератур (угорської та 
зарубіжної   літератур)

«Угорська та зарубіжна   літератури» підручник 
інтегрованого курсу для 6 класу закладів 
загальної   середньої освіти

23.

    

Гагаузька мова «Гагаузька мова» підручник для 6 класу 
закладів загальної середньої освіти

24.

    

Мова іврит «Мова іврит» підручник для 6 класу закладів 
загальної середньої освіти

25 Російська мова «Російська мова» підручник для 6 класу 
закладів загальної середньої освіти

26.

    

«Новогрецька мова» підручник для 6 класу 
закладів загальної середньої освіти

27.

    

Новогрецька мова

«Новогрецька мова (2-й рік навчання, друга 
іноземна мова)» підручник для 6 класу закладів 
загальної   середньої освіти (з аудіосупроводом)

28.

    

«Англійська мова (6-й рік навчання )» 
підручник для 6 класу закладів загальної 
середньої освіти (з   аудіосупроводом)

29.

    

Англійська мова

«Англійська мова (2-й рік  навчання)» 
підручник для 6 класу закладів загальної 
середньої освіти (з   аудіосупроводом)

30.

    

«Німецька мова (6-й рік навчання)»   підручник 
для 6 класу закладів загальної середньої освіти 
(з аудіосупроводом)

31.

    

Німецька мова

«Німецька мова (2-й рік навчання)» підручник 
для 6 класу закладів загальної середньої освіти 
(з   аудіосупроводом)

32.

    

«Французька мова (6-й рік навчання)» 
підручник для 6 класу закладів загальної 
середньої освіти (з   аудіосупроводом)

33.

    

Французька мова

«Французька мова (2-й рік навчання)» 
підручник для 6 класу закладів загальної 
середньої освіти (з   аудіосупроводом)

34.

    

«Іспанська мова (6-й рік навчання)» підручник 
для 6 класу закладів загальної середньої освіти 
(з   аудіосупроводом)

35.

    

Іспанська мова

«Іспанська мова (2-й рік навчання)» підручник 
для 6 класу закладів загальної середньої освіти 
(з   аудіосупроводом)

36. Математика «Математика» підручник для 6 класу закладів 
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    загальної середньої освіти (до 2-х частин)
37.

    

Пізнаємо природу «Пізнаємо природу» підручник  інтегрованого 
курсу для 6 класу закладів загальної середньої 
освіти

38.

    

Природничі   науки «Природничі науки» підручник інтегрованого 
курсу для 6 класу закладів загальної середньої 
освіти

39.

    

Довкілля «Довкілля» підручник   інтегрованого курсу для 
6 класу закладів загальної середньої освіти

40.

    

Географія «Географія» підручник для 6 класу закладів 
загальної середньої освіти 

41.

    

Інформатика «Інформатика» підручник для 6 класу закладів 
загальної середньої освіти

42.

    

Здоров’я, безпека та 
добробут

«Здоров’я, безпека та добробут» підручник 
інтегрованого курсу для 6 класу закладів 
загальної середньої освіти

43.

    

Етика «Етика» підручник для 6 класу закладів 
загальної середньої освіти

44.

    

Культура   
добросусідства

«Культура добросусідства» підручник для 6 
класу закладів загальної середньої освіти

45.

    

Вчимося жити разом «Вчимося жити разом» підручник для 6 класу 
закладів загальної середньої освіти

46.

    

Історія України. 
Всесвітня   історія

«Історія України. Всесвітня   історія» підручник 
для 6 класу закладів загальної середньої освіти

47.

    

Україна   і світ: вступ 
до історії та 
громадянської освіти

«Україна і світ: вступ до історії та 
громадянської освіти» підручник інтегрованого 
курсу для 6 класу   закладів загальної середньої 
освіти

48.

    

Досліджуємо   історію і 
суспільство

«Досліджуємо історію і суспільство» підручник 
інтегрованого курсу для 6 класу закладів 
загальної   середньої освіти

49.

    

Мистецтво «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 
6 класу закладів загальної середньої освіти

50.

    

Технології «Технології» підручник для 6 класу закладів 
загальної середньої освіти

  
  V. Перелік 

 назв підручників для 10 класу закладів загальної середньої освіти 
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№ Навчальний предмет   
/інтегрований курс Назва підручника

1.

    

«Українська мова (рівень стандарту)» підручник 
для 10 класу закладів загальної середньої освіти

2.

    

Українська   мова

«Українська мова (профільний рівень)» 
підручник для 10 класу закладів загальної 
середньої освіти

3.

    

Українська мова для 
класів з навчанням 
молдовською   мовою

«Українська мова (рівень   стандарту)» 
підручник для 10 класу з навчанням 
молдовською мовою закладів загальної 
середньої освіти 

4.

    

Українська мова для 
класів з навчанням 
польською мовою

«Українська мова (рівень стандарту)» підручник 
для 10 класу з навчанням польською мовою 
закладів   загальної середньої освіти 

5.

    

Українська мова для з 
навчанням румунською 
мовою

«Українська мова (рівень стандарту)» підручник 
для 10 класу з навчанням румунською мовою 
закладів   загальної середньої освіти 

6.

    

Українська мова для з 
навчанням угорською 
мовою

«Українська мова (рівень стандарту)» підручник 
для 10 класу з навчанням угорською мовою 
закладів   загальної середньої освіти 

7.

    

«Українська література (рівень стандарту)» 
підручник   для 10 класу закладів загальної 
середньої освіти

8.

    

Українська   література

«Українська література (профільний рівень)» 
підручник   для 10 класу закладів загальної 
середньої освіти

9.

    

«Зарубіжна література (рівень стандарту)» 
підручник для   10 класу закладів загальної 
середньої освіти

10.

    

Зарубіжна   література

«Зарубіжна література (профільний рівень)» 
підручник   для 10 класу закладів загальної 
середньої освіти

11.

    

«Історія України (рівень стандарту)» підручник 
для 10   класу закладів загальної середньої 
освіти

12.

    

Історія   України

«Історія України (профільний рівень)»   
підручник для 10 класу закладів загальної 
середньої освіти

13.

    

«Всесвітня історія (рівень стандарту)» 
підручник для 10   класу закладів загальної 
середньої освіти

14.

    

Всесвітня   історія

«Всесвітня історія (профільний рівень)» 
підручник   для 10 класу закладів загальної 
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середньої освіти
15.

    

Історія:   Україна і світ 
(інтегрований курс)

«Історія: Україна і світ (інтегрований курс, 
рівень   стандарту)» підручник для 10 класу 
закладів загальної середньої освіти

16.

    

Правознавство «Правознавство (профільний рівень)» підручник   
для 10 класу закладів загальної середньої освіти

17.

    

Громадянська   освіта 
(інтегрований курс)

«Громадянська освіта (інтегрований курс, 
рівень   стандарту)» підручник для 10 класу 
закладів загальної середньої освіти

18.

    

Економіка «Економіка (профільний рівень)» підручник для 
10 класу   закладів загальної середньої освіти

19.

    

«Англійська мова (10-й рік навчання, рівень 
стандарту)»   підручник для 10 класу закладів 
загальної середньої освіти

20.

    

«Англійська мова (10-й рік навчання, 
профільний   рівень)» підручник для 10 класу 
закладів загальної середньої освіти

21.

    

Англійська   мова

«Англійська мова (6-й рік навчання, рівень 
стандарту)» підручник для 10 класу закладів 
загальної середньої освіти

22.

    

«Німецька мова (10-й рік навчання, рівень 
стандарту)» підручник для 10 класу закладів 
загальної середньої освіти

23.

    

«Німецька мова (10-й рік навчання, профільний 
рівень)» підручник для 10 класу закладів 
загальної середньої освіти

24.

    

Німецька   мова

«Німецька мова (6-й рік навчання, рівень 
стандарту)» підручник для 10 класу закладів 
загальної середньої освіти

25.

    

«Французька мова (10-й рік навчання, рівень 
стандарту)» підручник для 10 класу закладів 
загальної середньої освіти

26.

    

«Французька мова (10-й рік навчання, 
профільний   рівень)» підручник для 10 класу 
закладів загальної середньої освіти

27.

    

Французька   мова

«Французька мова (6-й рік навчання, рівень 
стандарту)»   підручник для 10 класу закладів 
загальної середньої освіти

28.

    

«Іспанська мова (10-й рік навчання, рівень 
стандарту)» підручник для 10 класу закладів 
загальної середньої освіти

29.

Іспанська   мова

«Іспанська мова (6-й рік навчання, рівень 
стандарту)»   підручник для 10 класу закладів 
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    загальної середньої освіти
30.

    

Кримськотатарська 
мова 

«Кримськотатарська мова   (рівень   стандарту)» 
підручник для 10 класу закладів загальної 
середньої освіти 

31.

    

Кримськотатарська 
література 

«Кримськотатарська література (рівень   
стандарту)» підручник для 10 класу закладів 
загальної середньої освіти 

32.

    

Молдовська мова та 
література   
(інтегрований   курс) 

«Молдовська мова та   література (інтегрований   
курс, рівень стандарту)» підручник для 10 класу 
закладів загальної середньої   освіти 

33.

    

«Польська мова (профільний рівень)» підручник   
для 10 класу з навчанням польською мовою 
закладів загальної середньої   освіти 

34.

    

«Польська мова (10-й рік навчання, рівень 
стандарту)»   підручник для 10 класу закладів 
загальної середньої освіти з навчанням   
українською мовою

35.

    

Польська мова

«Польська мова (6-й рік навчання, рівень 
стандарту)» для спеціалізованих шкіл із 
поглибленим вивченням іноземних мов та 
закладів   загальної середньої освіти

36. «Російська мова (6-й рік навчання, рівень 
стандарту)» підручник для 10 класу закладів 
загальної середньої освіти

37.

Російська мова

«Російська мова (10-й рік навчання, рівень 
стандарту)» підручник для 10 класу закладів 
загальної середньої освіти 

38.

    

Польська література «Польська література (профільний рівень)» 
підручник  для 10 класу з навчанням польською 
мовою закладів загальної середньої освіти 

39.

    

Румунська мова та 
література   
(інтегрований курс) 

«Румунська мова та література   (інтегрований 
курс, рівень стандарту)» підручник для 10 класу 
закладів загальної середньої   освіти 

40.

    

Румунська мова «Румунська мова (профільний рівень)» 
підручник   для 10 класу закладів загальної 
середньої освіти 

41.

    

Румунська література «Румунська література (профільний рівень)» 
підручник для   10 класу закладів загальної 
середньої освіти 

42.

    

Угорська мова «Угорська мова (профільний   рівень)» 
підручник для 10 класу закладів загальної 
середньої освіти 

43. Угорська література «Угорська література   (профільний рівень)» 
підручник для 10 класу закладів загальної 
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    середньої   освіти 
44.

    

Болгарська мова «Болгарська мова (рівень   стандарту)» 
підручник для 10 класу закладів загальної 
середньої освіти 

45.

    

Гагаузька мова «Гагаузька мова (рівень   стандарту)» підручник 
для 10 класу закладів загальної середньої освіти 

46.

    

Мова   іврит «Мова іврит (рівень стандарту)» підручник для 
10 класу   закладів загальної середньої освіти 

47.

    

Новогрецька   мова «Новогрецька мова (рівень стандарту)» 
підручник для 10   класу закладів загальної 
середньої освіти 

48.

    

Мистецтво   «Мистецтво (рівень стандарту, профільний 
рівень)»   підручник для 10 (11) класу закладів 
загальної середньої освіти 

49.

    

Математика   (алгебра і 
початки аналізу та 
геометрія)

«Математика (алгебра і початки аналізу та 
геометрія,   рівень стандарту)» підручник для 10 
класу закладів загальної середньої освіти

50.

    

«Алгебра і початки аналізу (профільний 
рівень)»   підручник для 10 класу закладів 
загальної середньої освіти

51.

    

Алгебра   і початки 
аналізу

«Алгебра і початки аналізу (початок вивчення 
на   поглибленому рівні з 8 класу, профільний 
рівень)» підручник для 10 класу закладів 
загальної середньої освіти

52.

    

«Геометрія (профільний рівень)» підручник для 
10 класу   закладів загальної середньої освіти

53.

    

Геометрія

«Геометрія (початок вивчення на поглибленому 
рівні з 8   класу, профільний рівень)» підручник 
для 10 класу закладів загальної середньої освіти

54.

    

«Інформатика (рівень стандарту)» підручник 
для 10 (11) класу закладів загальної середньої 
освіти

55.

    

Інформатика

«Інформатика (профільний рівень)» підручник 
для 10 класу закладів загальної середньої освіти

56.

    

Фінансова   
грамотність

«Фінансова грамотність (рівень стандарту)» 
підручник  для 10 (11) класу закладів загальної 
середньої освіти 

57.

    

«Біологія і екологія (рівень стандарту)» 
підручник для   10 класу закладів загальної 
середньої освіти 

58.

Біологія  і екологія

«Біологія і екологія (профільний рівень)» 
підручник для   10 класу закладів загальної 
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    середньої освіти
59.

    

«Географія (рівень стандарту)» підручник для 
10 класу   закладів загальної середньої освіти

60.

    

Географія

«Географія (профільний рівень)» підручник для 
10 класу   закладів загальної середньої освіти

61.

    

«Фізика (рівень стандарту)» підручник для 10 
класу   закладів загальної середньої освіти

62.

    

«Фізика і астрономія (профільний рівень)» 
підручник для   10 класу закладів загальної 
середньої освіти

63.

    

«Фізика (профільний рівень)»   підручник для 
10 класу закладів загальної середньої освіти

64.

    

Фізика   і астрономія

«Астрономія (профільний   рівень)» підручник 
для 10 класу закладів загальної середньої освіти

65.

    

«Хімія (рівень стандарту)» підручник для 10 
класу   закладів загальної середньої освіти

66.

    

Хімія

«Хімія (профільний рівень)» підручник для 10 
класу   закладів загальної середньої освіти

67.

    

«Захист України (рівень стандарту)» підручник 
для 10 класу закладів загальної середньої освіти

68.

    

«Захист України (рівень стандарту, «Основи 
медичних знань»)» підручник для 10 класу 
закладів загальної середньої освіти

69.

    

Захист   України

«Захист України (профільний рівень)» 
підручник для 10 класу закладів загальної 
середньої освіти

70.

    

Технології «Технології (рівень стандарту)» підручник для 
10 (11) класу закладів загальної середньої освіти

  
 VІ. Перелік 

 назв підручників та посібників для закладів загальної середньої освіти 
 для осіб з особливими освітніми потребами

  
№ Навчальний предмет   

/інтегрований курс
Назва підручника/посібника

1.

    

«Українська мова» навчальний посібник для   
осіб з особливими освітніми потребами (Н 90) 1 
клас (до 6-и частин)

2.

Українська мова

«Українська мова» навчальний посібник для   
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    осіб з особливими освітніми потребами (Н 91) 1 
клас (до 6-и частин)

3.

    

«Українська мова» навчальний посібник для   
осіб з особливими освітніми потребами (F 80) 1 
клас (до 6-и частин)

4.

    

«Українська мова» навчальний посібник для   
осіб з особливими освітніми потребами (F 70) 1 
клас (до 6-и частин)

5.

    

«Українська мова» підручник для осіб з   
особливими освітніми потребами (F 70) 6 клас

6.

    

«Українська жестова мова»  навчальний 
посібник для осіб з особливими   освітніми 
потребами (Н 90, Н 91) 1 клас (до 2-х частин)

7.

    

Українська жестова 
мова

«Українська жестова мова» підручник для осіб з 
особливими освітніми   потребами (Н 90, Н 91) 
6 клас

8.

    

«Слухове сприймання» навчальний посібник   
для осіб з особливими освітніми потребами (Н 
90, Н 91) 1 клас (до 2-х частин)  

9.

    

Розвиток слухо-
зоротактильного   
сприймання мовлення 
та формування 
вимови/Розвиток 
слухового сприймання 
та   формування 
вимови

«Вимова» навчальний посібник для осіб з   
особливими освітніми потребами (Н 90, Н 91) 1 
клас (до 2-х частин)  

10.

    

Українська література «Українська література» підручник для осіб з 
особливими освітніми   потребами (F 70) 6 клас

11.

    

«Математика» навчальний посібник для осіб з   
особливими освітніми потребами (Н 90) 1 клас 
(до 3-х частин)

12.

    

«Математика» навчальний посібник для осіб з   
особливими освітніми потребами (Н 91) 1 клас 
(до 3-х частин)

13.

    

«Математика» навчальний посібник для осіб з   
особливими освітніми потребами (F 70) 1 клас 
(до 3-х частин)

14.

    

«Математика» підручник для осіб з особливими 
освітніми потребами (F   70) 6 клас

15.

    

Математика

«Математика» підручник для осіб з особливими 
освітніми потребами (F   70) 10 клас

16.

    

Я досліджую світ «Я досліджую світ» підручник для осіб з   
особливими освітніми потребами (Н 90) 1 клас 
(до 2-х частин)
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17.

    

«Я досліджую світ» підручник для осіб з   
особливими освітніми потребами (Н 91) 1 клас 
(до 2-х частин)

18.

    

«Я досліджую світ» підручник для осіб з   
особливими освітніми потребами (F 70)  1 клас 
(до 2-х частин)

19.

    

Пізнаємо природу «Пізнаємо природу» підручник для осіб з 
особливими освітніми потребами   (F 70) 6 клас

20.

    

Здоров’я, безпека та   
добробут

«Здоров’я, безпека та добробут» підручник 
інтегрованого курсу для осіб   з особливими 
освітніми потребами (F 70) 6 клас

21.

    

Вступ до історії 
України та 
громадянської освіти

«Вступ до історії України та громадянської 
освіти» підручник для осіб   з особливими 
освітніми потребами (F 70) 6 клас

22.

    

«Інформатика» підручник для осіб з особливими 
освітніми потребами (F   70) 6 клас

23.

    

Інформатика

«Інформатика» підручник для осіб з особливими 
освітніми потребами (F   70) 10 клас

24.

    

«Мистецтво» підручник інтегрованого курсу   
для осіб з особливими освітніми потребами   (Н 
90, Н 91) 1  клас

25.

    

«Мистецтво» підручник інтегрованого курсу   
для осіб з особливими освітніми потребами (F 
70)  1 клас

26.

    

«Мистецтво» підручник інтегрованого курсу 
підручник для осіб з   особливими освітніми 
потребами (F 70) 6 клас

27.

    

Мистецтво

«Мистецтво» підручник інтегрованого курсу   
для осіб з особливими освітніми потребами (Н 
54) 6 клас

28.

    

Образотворче 
мистецтво

«Рельєфне малювання» підручник для осіб з   
особливими освітніми потребами (Н 54)  1 клас 
(до 6-и частин)

29.

    

Фізика і хімія в побуті «Фізика і хімія в побуті» підручник для осіб з 
особливими освітніми   потребами (F 70) 10 клас

  
   VІІ. Перелік 

 назв навчально-методичних посібників для педагогічних працівників 
 

 1.   Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: освітній 
простір гімназії». 
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 2.   Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: особливості 
організації освітнього процесу в інклюзивних класах гімназій».

 3.   Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: дидактичні 
основи формування медіаграмотності в учнів 5-6 класів закладів загальної 
середньої освіти». 

 4.   Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: 
використання технологій дистанційного навчання у 5-6 класах закладів 
загальної середньої освіти». 

 5.   Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: розвиток 
читацької компетентності в учнів 5-6 класів закладів загальної середньої освіти 
в системі інтегрованого навчання».

 6.   Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: методика 
навчання української мови у 5-6 класах закладів загальної середньої освіти на 
засадах компетентнісного підходу». 

 7.   Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: методика 
навчання літератури у 5-6 класах закладів загальної середньої освіти на засадах 
компетентнісного підходу». 

 8.   Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: методика 
навчання англійської мови у 5-6 класах закладів загальної середньої освіти на 
засадах компетентнісного підходу». 

 9.   Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: методика 
навчання німецької мови у 5-6 класах закладів загальної середньої освіти на 
засадах компетентнісного підходу». 

 10.   Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: методика 
навчання французької мови у 5-6 класах закладів загальної середньої освіти на 
засадах компетентнісного підходу». 

 11.   Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: методика 
навчання математики у 5-6 класах закладів загальної середньої освіти на 
засадах компетентнісного підходів». 

 12.   Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: методика 
навчання інтегрованого курсу «Здоров’я, безпека та добробут» у 5-6 класах 
закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходів».

 13.   Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: методика 
навчання угорської мови у 5-6 класах закладів загальної середньої освіти на 
засадах компетентнісного підходу». 

 14.   Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: методика 
навчання румунської мови у 5-6 класах закладів загальної середньої освіти на 
засадах компетентнісного підходу». 

 15.    Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: методика 
навчання української мови у 5-6 класах закладів загальної середньої освіти з 
навчанням угорською мовою на засадах компетентнісного підходу». 

 16.   Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: методика 
навчання української мови у 5-6 класах закладів загальної середньої освіти з 
навчанням румунською мовою на засадах компетентнісного підходу». 
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 17.   Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: методика 
навчання інтегрованого курсу «Мистецтво» у 5-6 класах закладів загальної 
середньої освіти на засадах компетентнісного підходу». 

 18.   Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: 
громадянська та історична освіта у 5-6 класах закладів загальної середньої 
освіти на засадах компетентнісного підходу». 

 19.   Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: 
природнича освіта у 5-6 класах закладів загальної середньої освіти на засадах 
компетентнісного підходу». 

 20.   Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: 
технологічна освіта у 5-6 класах закладів загальної середньої освіти на засадах 
компетентнісного підходу».

 21.   Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: реалізація 
компетентнісного та діяльнісного підходів на уроках фізичної культури у 5-6 
класах закладів загальної середньої освіти».

 22.   Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: 
формування соціальної і здоров’язбережувальної компетентностей у 5-6 класах 
закладів загальної середньої освіти». 

 23.   Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: 
формування інформатичної компетентності у 5-6 класах закладів загальної 
середньої освіти».

 24.   Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: 
формування ключових компетентностей в учнів 5-6 класів. Математична 
освітня галузь».

 25.   Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: 
формування ключових компетентностей в учнів 5-6 класів. Мовно-літературна 
освітня галузь».

 26.   Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: 
формування ключових компетентностей в учнів 5-6 класів. Природнича освітня 
галузь».

 27.   Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: 
формування ключових компетентностей в учнів 5-6 класів. Технологічна 
освітня галузь».

 28.   Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: 
формування ключових компетентностей в учнів 5-6 класів. Інформатична 
освітня галузь».

 29.   Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: 
формування ключових компетентностей в учнів 5-6 класів. Мистецька освітня 
галузь».

 30.   Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: 
формування ключових компетентностей в учнів 5-6 класів. Громадянська та 
історична, освітня галузь».

 31.   Навчально-методичний посібник «Нова українська школа. Здорове 
харчування дітей шкільного віку: корисні правила і звички».
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 32.   Навчально-методичний посібник «Основи цивільного захисту, 
правила безпечної поведінки у надзвичайних ситуаціях: практичні поради».

 33.   Навчально-методичний посібник «Психологічний супровід 
здобувачів освіти та їхніх батьків в умовах воєнного стану, надзвичайної 
ситуації».

 34.   Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: 
організація профорієнтаційної роботи».

 35.   Навчально-методичний посібник «Протидія булінгу в закладах 
загальної середньої освіти».

 36.   Навчально-методичний посібник «Методика навчання інтегрованого 
курсу «Пізнаємо природу» у 5-6 класах осіб із порушеннями інтелектуального 
розвитку на засадах компетентнісного підходу».

 37.   Навчально-методичний посібник «Методика навчання інтегрованого 
курсу «Здоров’я, безпека та добробут» у 5-6 класах осіб із порушеннями 
інтелектуального розвитку на засадах компетентнісного підходу».

 38.   Навчально-методичний посібник «Методика навчання інформатики у 
5-6 класах осіб з порушеннями зору на засадах компетентнісного підходу».

 39.   Навчально-методичний посібник «Методика навчання інтегрованого 
курсу «Мистецтво» у 5-6 класах осіб із порушенням зору на засадах 
компетентнісного підходу».

 40.   Навчально-методичний посібник «Методика навчання іноземної 
мови у 5-6 класах осіб з порушеннями слуху на засадах компетентнісного 
підходу».

 41.   Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: методика 
навчання інтегрованого курсу «Українська мова» у 3-4 класах закладів 
загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу».

 42.   Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: методика 
навчання німецької мови у 1-4 класах закладів загальної середньої освіти на 
засадах компетентнісного підходу».

  
  
 

VІІІ. Перелік 
 назв навчальних посібників серії «Шкільна бібліотека» 

  
 1.   «Говоримо українською правильно: культура мовлення» посібник 

серії «Шкільна бібліотека» для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти. 
 2.   «Антологія. Усна народна творчість у курсі літератури» посібник серії 

«Шкільна бібліотека» для 8 класу закладів загальної середньої освіти.
 3.   «Антологія. Світ поезії у курсі літератури» посібник серії «Шкільна 

бібліотека» для 8 класу закладів загальної середньої освіти.
 4.   «Антологія. Українська драма» посібник серії «Шкільна бібліотека» 

для 8 класу закладів загальної середньої освіти.
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 5.   «Антологія. Український гумор і сатира» посібник серії «Шкільна 
бібліотека» для 8 класу закладів загальної середньої освіти.

 6.   «Сучасна художня література» посібник серії «Шкільна бібліотека» 
для 8 класу закладів загальної середньої освіти.

 7.   «Сучасна художня література» посібник серії «Шкільна бібліотека» 
для 9 класу закладів загальної середньої освіти.

 8.   «Антологія. Герої, яким віримо. Сучасна реалістична проза» посібник 
серії «Шкільна бібліотека» для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти.

 9.   «Вчимося писати есе» посібник серії «Шкільна бібліотека» для 7-9 
класів закладів загальної середньої освіти.

 10.   «Козацтво: історія, звичаї, традиції, культура» посібник серії 
«Шкільна бібліотека» для 8 класу закладів загальної середньої освіти.

 11.   «Епоха Просвітництва: Україна і світ» посібник серії «Шкільна 
бібліотека» для 8 класу закладів загальної середньої освіти.

 12.   «Ключі до розуміння сьогодення: українська й світова 
ранньомодерна історія від кінця XV до кінця XVIII століття» посібник серії 
«Шкільна бібліотека» для 8 класу закладів загальної середньої освіти.

 13.   «Математика – інструмент пізнання світу» посібник серії «Шкільна 
бібліотека» для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти.

 14.   «Фінансова математика» посібник серії «Шкільна бібліотека» для 7-9 
класів закладів загальної середньої освіти.

 15.   «Економіка в літературних творах» посібник серії «Шкільна 
бібліотека» для 7-9 класів закладів загальної середньої освіти.

 16.   «Споживання і здоров’я» посібник серії «Шкільна бібліотека» для 
 7-9 класів закладів загальної середньої освіти.

 17.   «Географічні рекорди Землі» посібник серії «Шкільна бібліотека» 
для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти.

 18.   «Різнобарвна Україна: національний та етнічний склад населення» 
посібник серії «Шкільна бібліотека» для 7-9 класів закладів загальної середньої 
освіти.

 19.   «Різнобарвна Україна: історія, національні традиції та мистецтво 
поляків в Україні» посібник серії «Шкільна бібліотека» для 5-9 класів закладів 
загальної середньої освіти.

 20.   «Різнобарвна Україна: історія, національні традиції та мистецтво 
угорців в Україні» посібник серії «Шкільна бібліотека» для 5-9 класів закладів 
загальної середньої освіти.

 21.   «Різнобарвна Україна: історія, національні традиції та мистецтво 
румунів в Україні» посібник серії «Шкільна бібліотека» для 5-9 класів закладів 
загальної середньої освіти.

 22.   «Різнобарвна Україна: історія, національні традиції та мистецтво 
кримських татар» посібник серії «Шкільна бібліотека» для 5-9 класів закладів 
загальної середньої освіти.

 23.   «Подорож електричного заряду» посібник серії «Шкільна бібліотека» 
для 8 класу закладів загальної середньої освіти.
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 24.   «Хімічний склад і використання мінералів» посібник серії «Шкільна 
бібліотека» для 8 класу закладів загальної середньої освіти.

 25.   «Цікаво про анатомію і фізіологію людини» посібник серії «Шкільна 
бібліотека» для 8 класу закладів загальної середньої освіти.

 26.   «Перлини українського бароко» посібник серії «Шкільна бібліотека» 
для 8 класу закладів загальної середньої освіти.

 27.   «Козацька доба в пам’ятках мистецтв» посібник серії «Шкільна 
бібліотека» для 8 класу закладів загальної середньої освіти.

 28.    «Гордість нації: українське літакобудування» посібник серії 
«Шкільна бібліотека» для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти.

 29.   «Гордість нації: олімпійський рух в Україні» посібник серії «Шкільна 
бібліотека» для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти.

 30.   «Гордість нації: Григорій Сковорода» посібник серії «Шкільна 
бібліотека» для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти.

 31.   «Гордість нації: українська вишиванка» посібник серії «Шкільна 
бібліотека» для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти.

 32.   «Гордість нації: українське писанкарство» посібник серії «Шкільна 
бібліотека» для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти.

 33.   «Гордість нації: українські об’єкти у Списку світової спадщини 
ЮНЕСКО» посібник серії «Шкільна бібліотека» для 5-9 класів закладів 
загальної середньої освіти.

 34.   «Гордість нації: найцікавіші природні пам’ятки України» посібник 
серії «Шкільна бібліотека» для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти.

 35.   «Збірник диктантів з української мови» посібник серії «Шкільна 
бібліотека» для 7-9 класів закладів загальної середньої освіти.

 36.   «Збірник переказів з української мови» посібник серії «Шкільна 
бібліотека» для 7-9 класів закладів загальної середньої освіти.

 37.   «Збірник завдань «Розвиваємо читацьку грамотність» посібник серії 
«Шкільна бібліотека» для 7-9 класів закладів загальної середньої освіти.

 38.   «Збірник завдань «Розвиваємо природничо-наукову грамотність». 
Біологія» посібник серії «Шкільна бібліотека» для 7-9 класів закладів загальної 
середньої освіти.

 39.    «Збірник завдань з алгебри» посібник серії «Шкільна бібліотека» для 
7-9 класів закладів загальної середньої освіти.

 40.   «Збірник завдань з геометрії» посібник серії «Шкільна бібліотека» 
для 7-9 класів закладів загальної середньої освіти.

 41.   «Збірник завдань з фізики» посібник серії «Шкільна бібліотека» для 
 7-9 класів закладів загальної середньої освіти.

 42.   «Збірник завдань з хімії» посібник серії «Шкільна бібліотека» для 7-9 
класів закладів загальної середньої освіти.

 43.   «Абетка безпеки: як зберегти життя та здоров’я. Правила безпечної 
поведінки в надзвичайних ситуаціях» посібник серії «Шкільна бібліотека» для 
1-4 класів закладів загальної середньої освіти.
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 44.   «Безпека як потреба людини. Види і рівні загроз. Заходи безпеки» 
посібник серії «Шкільна бібліотека» для 5-9 класів закладів загальної середньої 
освіти.
 

 _____________________________________________  


