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Навчально-методичні та наукові видання 

 
 

 

Кісілевич, Олександра Василівна. 
  Математика : навчально-методичний посібник 
для абітурієнтів / О. В. Кісілевич. О. С. Пенцак, Л. 
В. Барбуляк. – Львів : Новий Світ-2000, 2013. – 320 
с.  
  У посібнику стисло викладено теоретичний матеріал 
відповідно до чинної програми з математики для вступників 
до вищих навчальних закладів України. До кожного розділу 
подається методика розв'язування основних задач і 
розв'язано найбільш типові приклади. Наведено вправи для 
самоперевірки, до яких додаються відповіді. 
  Для слухачів підготовчих курсів та самостійної 
підготовки до вступних випробувань з математики. 
 
 

 
 

АНТЛ (1), 
ЧЗПТВ (1) 

 

 

Середницька, Анна Ярославівна. 
  Українська мова і література. Тести для 
абітурієнтів : навчально-методичний посібник / А. 
Я. Середницька. – К. : Знання, 2013. – 222 с.  
  У навчально-методичному посібнику вміщено понад 
600 тестів, згрупованих у 10 варіантів, за змістом і 
структурою максимально наближених до тестового зошита 
зовнішнього незалежного оцінювання. 
  Для старшокласників і абітурієнтів, які самостійно 
готуються до ЗНО, а також учителів та викладачів, котрі 
зможуть використовувати посібник як джерело практичних 
завдань. 
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  Історія України. Тести 6-11 класи : посібник  
/ ред. О. Д. Бойко. – 2-ге вид., стер. – К. : 
Академвидав, 2012. – 272 с. 
  Посібник укладено згідно з чинними програмами 
Міністерства освіти і науки України з вивчення історії 
України в загальноосвітніх навчальних закладах. Він містить 
тестові завдання закритої і відкритої форм, які охоплюють 
різні рівні складності. Їх використання допоможе учням у 
самостійній навчальній роботі, підготовці до зовнішнього 
незалежного тестового оцінювання, вчителям - всебічно та 
об'єктивно контролювати рівень знань учнів, здійснювати 
якісну діагностику засвоєння ними навчального матеріалу.   
 Для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, учителів, 
абітурієнтів. 
 
 
 

 
 
 

АНТЛ (1), 
ЧЗГВ (1) 

 

Лашевська, Ганна Анатоліївна. 
  Хімія : підручник для 11 кл. загальноосвітніх 
навчальних закладів (рівень стандарту) / Г. А. 
Лашевська, А. А. Лашевська. – К. : Генеза, 2011. – 
160 с.  
 Підручник хімії виконуватиме функції своєрідного 
«тренажера», на якому ви зможете вправлятися у сприйнятті 
та обробці інформації різного формату - алгоритмічних 
приписів, табличних даних, графіків, діаграм, схем, 
малюнків тощо. Вироблення навичок сприймати інформацію 
й, після належної обробки, застосовувати у практичній 
діяльності забезпечить зростання вашої інформаційної 
компетентності. 
 
 
 

 
 
 

АНТЛ (1), 
ЧЗПТВ (1) 

 

 

Заболотний, Олександр Вікторович. 
  Українська мова : підручник для 11 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів (рівень 
стандарту) / О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. – 3-
тє вид. – К. : Генеза, 2013. – 256 с. 
  Підручник укладено відповідно до чинної програми з 
української мови для 11-го класу загальноосвітніх 
навчальних закладів. Це видання завершує профільне 
вивчення української мови на рівні стандарту в старшій 
школі. 
 Тематичне наповнення підручника спрямоване на 
вдосконалення знань старшокласників із синтаксису, 
пунктуації, лінгвістики тексту і стилістики; засвоєння нового 
теоретичного матеріалу з риторики; практикуван-ня у 
висловленні й обґрунтуванні власної думки тощо. Для учнів, 
якії прагнуть досягти високих результатів, передбачені 
завдання підвищеної складності, робота з додатковими 
інформаційними джерелами. 
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Коршак, Євгеній Васильович. 
  Фізика : підручник для 11 кл. загальноосвітніх 
навчальних закладів (рівень стандарту) / Є. В. 
Коршак, О. І. Ляшенко, В. Ф. Савченко. – К. : 
Генеза, 2011. – 256 с.  
 Головна увага приділяється висвітленню основних 
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 робіт та описи 
фізичних демонстрацій, ілюстрації; прикладні застосування 
фізики в техніці і сучасних технологічних процесах 
сприятимуть навчанню і формуванню знань та 
експериментальних умінь учнів. Структура та наповнення 
підручника дають змогу легко зорієнтуватись у його змісті і 
використовувати навчальну книгу як учителю для організації 
навчального процесу, так і учневі для самостійного 
оволодіння навчальним матеріалом.  
 
 

 

 
 

АНТЛ (1), 
ЧЗПТВ (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Кульчицький, Станіслав Владиславович. 
  Історія України : підручник для 11 кл. 
загальноосвітніх навчальних закладів (рівень 
стандарту, академічний рівень) / С. В. Кульчицький, 
Ю. Г. Лебедєва. – К. : Генеза, 2011. – 304 с. 
  Підручник висвітлює події вітчизняної історії від 
кінця 1930-х років до сучасності. Його обсяг і зміст 
відповідають вимогам програми з історії України для 11 
класу (рівень стандарту, академічний рівень). 
  Запропонований методичний матеріал сприятиме 
набуттю предметних компетентностей, розвитку критичного 
мислення, формуванню навичок самостійної роботи та 
творчого дослідження. Значну увагу приділено розвиткові 
національної культури та історії повсякденності. 
 
 

 
 

АНТЛ (1), 
ЧЗГВ (1) 

 

Бевз, Григорій Петрович. 
  Математика : підручник для 11 кл. 
загальноосвітніх навчальних закладів (рівень 
стандарту) / Г . П. Бевз, В. Г. Бевз. – 3-тє вид. – К. : 
Генеза, 2013. – 320 с.  
  Цей підручник призначений для завершення вивчення 
математики в середній школі. Він відповідає рівню 
стандарту. Підручник містить шість розділів: «Показникові 
та логарифмічні функції», «Похідна та її застосування», 
«Інтеграл та його застосування», «Елементи теорії 
ймовірностей та математичної статистики», «Координати і 
вектори у просторі», «Геометричні тіла. Об'єми та площі 
поверхонь геометричних тіл».  

 
 

АНТЛ (1), 
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Ярошенко, Ольга Григорівна. 
  Хімія : підручник для 11 кл. загальноосвітніх 
навчальних закладів (рівень стандарту) / О. Г. 
Ярошенко. – К. : Грамота, 2012. – 232 с.  
 
  Підручник відповідає програмі для загальноосвітніх 
навчальних закладів (рівень стандарту). Належна увага 
приділена розкриттю прикладних аспектів використання 
хімічних знань у суспільному господарстві України й побуті 
людей, впливу хімічних чинників на здоров'я людини. 
Опанувати нові знання учням допоможе виконання різних 
видів завдань і хімічного експерименту. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
АНТЛ (1), 
ЧЗПТВ (1) 

 

Турченко, Федір Григорович. 
  Історія України : підручник для 11 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів (профільний 
рівень) / Ф.  Г. Турченко. – К. : Генеза, 2011. – 400 с.
  
 У підручнику подано систематизований виклад подій 
в Україні від початку Другої світової війни до початку 2011 
р. Текст складено на основі новітніх досягнень вітчизняної і 
зарубіжної історичної науки. Відповідно до Програми значна 
увага приділяється висвітленню особливостей соціально-
економічного й політичного розвитку України в роки 
радянської влади, впливу тоталітарної системи на культурно-
ідеологічні процеси в республіці, дисидентському руху, 
досягненню Україною незалежності, розбудові незалежної 
української держави. 

 
 

АНТЛ (1), 
ЧЗГВ (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Умовні позначення: 
 АГПВ  – абонемент гуманітарних та періодичних видань (ауд. 1-0179), 
 ЧЗГВ  – читальний зал гуманітарних видань (ауд. 1-0276), 
 АСіМК – абонемент для студентів старших і молодших курсів (ауд. 1-0389, 1-0273), 
 ЧЗПТВ – читальний зал природничих і технічних видань (ауд. 1-0392), 
 АНТЛ – абонемент науково-технічної літератури (ауд. 1-0419), 

 

В дужках кількість примірників на відповідних пунктах видачі. 
 

 
 
 


