Назва книги
№ п/п

! (для детальної інформації натисніть на

Автор

Видавництво

! (для детальної

Джерело фінансування Тираж, шт Рік видання інформації натисніть на
текст)

назву)

Книги для наймолодших
100

2015

де шукати читачам

100

2015

де шукати читачам

ДСВ "Освіта"

100

2016

де шукати читачам

народна казка

ДСВ "Освіта"

100

2016

де шукати читачам

народна казка

ДСВ "Освіта"

100

2016

де шукати читачам

за кошти БО "Фонд
родини Нечитайло"

50

2016

де шукати читачам

за кошти БО "Фонд
родини Нечитайло"

20

2015

де шукати читачам

за кошти БО "Фонд
родини Нечитайло"

50

2016

де шукати читачам

за кошти БО "Фонд
родини Нечитайло"

50

2016

де шукати читачам

за кошти БО "Фонд
родини Нечитайло"

50

2016

де шукати читачам

за кошти БО "Фонд
родини Нечитайло"

50

2016

де шукати читачам

за кошти БО "Фонд
родини Нечитайло"

50

2016

де шукати читачам

1

Світ моїх казок: Ріпка. Курочка Ряба

народна казка

ДСВ "Освіта"

2

Світ моїх казок: Рукавичка. Колосок

народна казка

ДСВ "Освіта"

3

Світ моїх казок: Ходить гарбуз по
городу

народна казка

4

Світ моїх казок: Колобок

5

Світ моїх казок: Котик та півник та
Солом’яний бичок

6

Скоромовки

7

Королівна-Крихітко та Киць-Киць

Грицько Григоренко

8

Чап-чалапу, гусонько

Оксана Кротюк

9

Бабусина господа

Катерина Міхаліцина

10

Сімейка

Ігор Калинець

11

Марійчині пригоди

Оксана Думанська

12

Про кита

Оксана Лущевська

Ресурсний центр освітніх інформаційних
технологій для осіб з особливими потребами
Національного університету "Львівська
політехніка"
Ресурсний центр освітніх інформаційних
технологій для осіб з особливими потребами
Національного університету "Львівська
політехніка"
Ресурсний центр освітніх інформаційних
технологій для осіб з особливими потребами
Національного університету "Львівська
політехніка"
Ресурсний центр освітніх інформаційних
технологій для осіб з особливими потребами
Національного університету "Львівська
політехніка"
Ресурсний центр освітніх інформаційних
технологій для осіб з особливими потребами
Національного університету "Львівська
політехніка"
Ресурсний центр освітніх інформаційних
технологій для осіб з особливими потребами
Національного університету "Львівська
політехніка"
Ресурсний центр освітніх інформаційних
технологій для осіб з особливими потребами
Національного університету "Львівська
політехніка"

за кошти МБФ "Здоров'я
майбутнього"

13

Казки Різдва

14

Коли ще звірі говорили (+аудиодиск)

15

Грицева шкільна наука (+ аудиодиск)

16

Шапочка і кит

17

Засинай. Прокидайся

18

Хто росте у парку

19

Одного разу на Різдво

20

Життя і сніг

21

Босоніжки для стоніжки

22

Тихі віршики на зиму

23

Біла, синя та інші

Ресурсний центр освітніх інформаційних
технологій для осіб з особливими потребами
Богдан Матіяш
Національного університету "Львівська
політехніка"
Ресурсний центр освітніх інформаційних
технологій для осіб з особливими потребами
І. Франко
Національного університету "Львівська
політехніка"
Ресурсний центр освітніх інформаційних
технологій для осіб з особливими потребами
І. Франко
Національного університету "Львівська
політехніка"
Ресурсний центр освітніх інформаційних
технологій для осіб з особливими потребами
Катерина Бабкіна
Національного університету "Львівська
політехніка"
Ресурсний центр освітніх інформаційних
технологій для осіб з особливими потребами
Г.Вдовиченко
Національного університету "Львівська
політехніка"
Ресурсний центр освітніх інформаційних
технологій для осіб з особливими потребами
К.Міхайліцина, О.Була
Національного університету "Львівська
політехніка"
Ресурсний центр освітніх інформаційних
технологій для осіб з особливими потребами
Н.Гербіш
Національного університету "Львівська
політехніка"
Ресурсний центр освітніх інформаційних
технологій для осіб з особливими потребами
Тарас и Мар'яна
Національного університету "Львівська
Прохаськи
політехніка"
Ресурсний центр освітніх інформаційних
технологій для осіб з особливими потребами
М.Савка
Національного університету "Львівська
політехніка"
Ресурсний центр освітніх інформаційних
технологій для осіб з особливими потребами
М.Савка
Національного університету "Львівська
політехніка"
Ресурсний центр освітніх інформаційних
технологій для осіб з особливими потребами
Т.Щербаченко
Національного університету "Львівська
політехніка"

за кошти БО "Фонд
родини Нечитайло"

50

2016

де шукати читачам

за кошти Управління
соціального захисту
Львівської міської ради

30

2016

де шукати читачам

за кошти Управління
соціального захисту
Львівської міської ради

30

2016

де шукати читачам

за кошти БО "Фонд
родини Нечитайло"

50

2017

де шукати читачам

за кошти БО "Фонд
родини Нечитайло"

60

2017

де шукати читачам

за кошти БО "Фонд
родини Нечитайло"

60

2017

де шукати читачам

за кошти БО "Фонд
родини Нечитайло"

60

2017

де шукати читачам

за кошти БО "Фонд
родини Нечитайло"

60

2017

де шукати читачам

за кошти БО "Фонд
родини Нечитайло"

50

2017

де шукати читачам

за кошти БО "Фонд
родини Нечитайло"

50

2017

де шукати читачам

за кошти БО "Фонд
родини Нечитайло"

60

2017

де шукати читачам

24

"Коли ще звірі говорили"

І. Франко

ДСВ "Освіта"

100

2016

25

"Улюблені герої"

О. Комова

ДСВ "Освіта"

100

2016

26

"Аліса у країні чудес"

Л. Керролл

ДСВ "Освіта"

100

2016

27

Снігова королева

Г. К. Андерсен

Фірма "Антологія"

2018

28

Мауглі

Р. Кіплінг

Фірма "Антологія"

2018

29

Вінні-Пух та його друзі

А. Мілн

Фірма "Антологія"

2018

30

Малий і Карлсон

А. Ліндгрен

Фірма "Антологія"

2018

31

Маленький принц

А. де Сент-Екзюпері

Фірма "Антологія"

2018

32

Чудове чудовисько

С. Дерманський

Фірма "Антологія"

2018

33

Тореадори з Васюківки

В. Нестайко

Фірма "Антологія"

2018

34

Казки під подушку

О. Комова

Фірма "Антологія"

2018

35

Вишивані крила України

О. Комова

Фірма "Антологія"

2018

36

Гарбузовий рік

К.Бабкіна

ПОГ "Соцінтел"

37

Шапочка і Кит

К.Бабкіна

ПОГ "Соцінтел"

38

Приключения Юлиуса Одуванчика

Х.Андреас

39

Крамниця тітоньки Мальви

40

50

2015

де шукати читачам

100

2016

де шукати читачам

ПОГ "Соцінтел"

50

2016

де шукати читачам

С.Дерманский

ПОГ "Соцінтел"

50

2017

де шукати читачам

Чудовисько Чу

С.Дерманский

ПОГ "Соцінтел"

50

2016

де шукати читачам

41

Орлині душі

В.Єрошенко

ПОГ "Соцінтел"

100

2016

де шукати читачам

42

Тісна клітка

В.Єрошенко

ПОГ "Соцінтел"

100

2016

де шукати читачам

43

Зимові свята в Україні

збірка

ПОГ "Соцінтел"

100

2016

де шукати читачам

кошти від благодійників

44

Весёлая школа Деда Мороза

збірка

ПОГ "Соцінтел"

100

2015

де шукати читачам

45

Як Снігуронька в гості до діточок
ходила

збірка

ПОГ "Соцінтел"

100

2014

де шукати читачам

46

Неслухи та вередулі

Л. Ніцой

ПОГ "Соцінтел"

50

2014

де шукати читачам

47

Розумні казки

С.Сухомлинський

ПОГ "Соцінтел"

25

2014

де шукати читачам

48

Неслухняний гарбузик

В.Чухліб

ПОГ "Соцінтел"

25

2014

де шукати читачам

49

Дитячий Кобзарик

Т.Шевченко

ПОГ "Соцінтел"

100

2014

де шукати читачам

50

Цікавинки про овочі

вірші та казки

ПОГ "Соцінтел"

50

2014

де шукати читачам

51

Календарно-літературна збірка
«Дванадцять місяців» - «Січень»

Упорядник Галина
Макаренко

НІКЦ УТОС

за кошти ГС "Сучасний
погляд"

20

2015

52

Календарно-літературна збірка
«Дванадцять місяців» - «Лютий»

Упорядник Галина
Макаренко

НІКЦ УТОС

за кошти ГС "Сучасний
погляд"

20

2015

53

Календарно-літературна збірка
«Дванадцять місяців» - «Березень»

Упорядник Галина
Макаренко

НІКЦ УТОС

за кошти ГС "Сучасний
погляд"

20

2015

54

Календарно-літературна збірка
«Дванадцять місяців» - «Квітень»

Упорядник Галина
Макаренко

НІКЦ УТОС

за кошти ГС "Сучасний
погляд"

20

2015

55

Календарно-літературна збірка
«Дванадцять місяців» - «Травень» з
диском

Упорядник Галина
Макаренко

НІКЦ УТОС

за кошти ГС "Сучасний
погляд"

20

2014

56

Календарно-літературна збірка
«Дванадцять місяців» - «Червень» з
диском

Упорядник Галина
Макаренко

НІКЦ УТОС

за кошти ГС "Сучасний
погляд"

20

2014

57

Календарно-літературна збірка
«Дванадцять місяців» - «Липень» з
диском

Упорядник Галина
Макаренко

НІКЦ УТОС

за кошти ГС "Сучасний
погляд"

20

2014

58

Календарно-літературна збірка
«Дванадцять місяців» - «Серпень» з
диском

Упорядник Галина
Макаренко

НІКЦ УТОС

за кошти ГС "Сучасний
погляд"

20

2014

59

Календарно-літературна збірка
«Дванадцять місяців» - «Вересень»

Упорядник Галина
Макаренко

НІКЦ УТОС

за кошти ГС "Сучасний
погляд"

20

2014

60

Календарно-літературна збірка
«Дванадцять місяців» - «Жовтень»

Упорядник Галина
Макаренко

НІКЦ УТОС

за кошти ГС "Сучасний
погляд"

20

2014

61

Календарно-літературна збірка
«Дванадцять місяців» - «Листопад»

Упорядник Галина
Макаренко

НІКЦ УТОС

за кошти ГС "Сучасний
погляд"

62

Календарно-літературна збірка
«Дванадцять місяців» - «Грудень»

Упорядник Галина
Макаренко

НІКЦ УТОС

за кошти ГС "Сучасний
погляд"

63

Українські народні казки, том 1

Упорядник Галина
Макаренко

НІКЦ УТОС

за благодійні кошти

10

2015

64

Українські народні казки, том 2

Упорядник Галина
Макаренко

НІКЦ УТОС

за благодійні кошти

10

2015

65

Чим хата багата

Анатолій Григорук

НІКЦ УТОС

за благодійні кошти

10

2016

Савка Мар'яна

Ресурсний центр освітніх інформаційних
технологій для осіб з особливими потребами
Національного університету "Львівська
політехніка"

66

Босоніжки для стоніжки

67

"Абетка" від 2 до 102 (+ аудіоверсія)

ВД "А-ба-ба-га-ла-ма-га"

68

«Великі собаки бояться маленьких
дівчаток»

Сергій Лоскот

ГС "Сучасний погляд"

69

«Сім казок Закрученого хвостика»

Сергій Лоскот

ГС "Сучасний погляд"

70

Збірка казок «Золота гора» в двох
книгах

71

Збірка казок «Золота гора» в двох
частинах

де шукати читачам

50
за кошти Канадського
фонду підтримки
місцевих ініціатив,
посольство Канади в
Україні

300

2009

за благодійні кошти

10

2017

за благодійні кошти

10

2016

в обробці Наталі Забіли НІКЦ УТОС

за кошти Історикокультурологічного
товариства "Оберіг часу"

25

2016

в обробці Наталі Забіли ФОП Мазур В.В.

за кошти Історикокультурологічного
товариства "Оберіг часу"

80

2017

Пізнавальна література для малечі
1

Чудеса світу

Фірма "Антологія"

100

2016

де шукати читачам

2

Моя країна – Україна

Фірма "Антологія"

100

2016

де шукати читачам

3

Я і математика

Фірма "Антологія"

250

2014

де шукати читачам

4

Я і природа

Фірма "Антологія"

250

2014

де шукати читачам

5

Я вдома

Фірма "Антологія"

250

2014

де шукати читачам

Словники та абетки

1

Абетка (українською мовою)

Фірма "Антологія"

2

Alphabet for children (абетка англійською
мовою)

ДСВ "Освіта"

3

English-Ukrainian dictionary (Англоукраїнський словничок)

Фірма "Антологія"

4

Орфографічний словничок

Фірма "Антологія"

100

2016

де шукати читачам

за кошти МБФ "Здоров'я
майбутнього"

250

2016

де шукати читачам

за кошти МБФ "Здоров'я
майбутнього", БО "Фонд
родини Нечитайло"

100

2018

100

2017

Англійський клуб (англійською мовою)
1

Пригоди Піноккіо

К.Коллоді

Фірма "Антологія"

2018

2

Пригоди Тома Соєра

М.Твен

Фірма "Антологія"

2018

3

Кіт у чоботях

Шарль Перро

ДСВ "Освіта"

4

Острів скарбів

Р.-Л. Стівенсон

Фірма "Антологія"

2018

5

Сто один Далматинець

Д.Сміт

Фірма "Антологія"

2018

6

Чарівні казки

О.Уайльд

Фірма "Антологія"

2018

7

The turnip (Репка)

народна казка

ПОГ "Соцінтел"

25

2016

де шукати читачам

8

The burn (Колобок)

народна казка

ПОГ "Соцінтел"

25

2016

де шукати читачам

9

The wood house (теремок)

народна казка

ПОГ "Соцінтел"

25

2016

де шукати читачам

10

The winter poems

збірка віршів

ПОГ "Соцінтел"

100

2016

де шукати читачам

Фірма "Антологія"

100

2015

де шукати читачам

за кошти МБФ "Здоров'я
майбутнього"

100

2017

де шукати читачам

Література для дітей шкільного віку
1

Вибрані твори

Т. Шевченко

2

Дорогою ціною. Intermezzo. Тіні забутих
М. Коцюбинський
предків

Фірма "Антологія"

100

2015

де шукати читачам

3

Сто тисяч. Мартин Боруля

І. Карпенко-Карий

Фірма "Антологія"

100

2016

де шукати читачам

4

Енеїда. Наталка Полтавка

І. Котляревський

ВД"Освіта"

50

2016

де шукати читачам

Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС

за кошти БО "Фонд
родини Нечитайло"

Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС
Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС

за кошти БО "Фонд
родини Нечитайло"
за кошти БО "Фонд
родини Нечитайло"

І. Франко

Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС

Лис Микита

І. Франко

10

Мойсей

І. Франко

11

Комета прилітає

Туве Янссон

12

Зима чарівниця

Туве Янссон

13

Мемуари тата Мумі - Троля

Туве Янссон

14

Небезпечне літо

15

100

2015

де шукати читачам

200

2016

де шукати читачам

100

2016

де шукати читачам

за кошти БО "Фонд
родини Нечитайло"

120

2016

де шукати читачам

Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС

за кошти БО "Фонд
родини Нечитайло"

120

2016

де шукати читачам

Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС

за кошти БО "Фонд
родини Нечитайло"

120

2016

де шукати читачам

Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС
Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС
Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС

за кошти БО "Фонд
родини Нечитайло"
за кошти БО "Фонд
родини Нечитайло"
за кошти БО "Фонд
родини Нечитайло"

120

2016

де шукати читачам

100

2016

де шукати читачам

100

2016

де шукати читачам

Туве Янссон

Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС

за кошти БО "Фонд
родини Нечитайло"

100

2016

де шукати читачам

Сторожова застава

В. Рутківський

Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС

за кошти БО "Фонд
родини Нечитайло"

100

2016

де шукати читачам

16

Фелікс Австрія

С.Андрухович

Студія "Друк по Брайлю"

за кошти БО "Фонд
родини Нечитайло"

100

2017

де шукати читачам

17

Вишня і Я

Олексій Чупа

Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС

за кошти БО "Фонд
родини Нечитайло"

80

2017

де шукати читачам

18

36 і 6 котів

Г.Вдовиченко

Студія "Друк по Брайлю"

за кошти БО "Фонд
родини Нечитайло"

100

2017

де шукати читачам

19

36 і 6 котів - детективів

Г.Вдовиченко

Студія "Друк по Брайлю"

за кошти БО "Фонд
родини Нечитайло"

80

2018

де шукати читачам

20

Гості на мітлі

В. Рутківський

Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС

80

2017

де шукати читачам

21

Сойчене крило (+аудиодиск)

І.Франко

Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС

30

2016

де шукати читачам

22

Федько-халамидник

Володимир
Винниченко

23

На гойдалці

Наталя Бутук

24

Гра

Марина Муляр

5

Дракони, вперед!

Катя Штанко

6

Захар Беркут

І. Франко

7

Зів’яле листя

І. Франко

8

Украдене щастя

9

Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС
Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС
Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС

за кошти БО "Фонд
родини Нечитайло"
за кошти Управління
соціального захисту
Львівської міської ради
за державні кошти

де шукати читачам

за державні кошти

де шукати читачам

за державні кошти

де шукати читачам

Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС
Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС

за державні кошти

де шукати читачам

за державні кошти

де шукати читачам

Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС

за кошти Всеукр. ГО осіб
з інвалідністю по зору
«Генерація успішної дії

де шукати читачам

Джоан К. Ролинґ

Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС

за кошти Всеукр. ГО осіб
з інвалідністю по зору
«Генерація успішної дії"

де шукати читачам

Гаррі Поттер і в’язень Азкабано

Джоан К. Ролинґ

Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС

за кошти Всеукр. ГО осіб
з інвалідністю по зору
«Генерація успішної дії

де шукати читачам

30

Про Блеза Паскаля, Вольфі Моцарта,
Ґанса Андерсена, Катрусю Білокур,
Чарлі Чапліна

Ірен Роздобудько

Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС

за кошти видавництва
«Грані-Т»

де шукати читачам

31

Прибулець з країни нямликів

Леся Вороніна

Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС

за кошти видавництва
«Грані-Т»

де шукати читачам

32

Таємниця старої обсерваторії

Олесь Ільченко

Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС

за кошти видавництва
«Грані-Т»

де шукати читачам

33

Марічка і Костик

Степан Процюк

Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС

за кошти видавництва
«Грані-Т»

де шукати читачам

34

100 казок

Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС

за кошти видавництва
«Грані-Т»

де шукати читачам

35

Чудесна тростка

Володимир
Свідзінський

Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС

за кошти видавництва
Старого лева

де шукати читачам

36

Микола Джеря. Кайдашева сім'я

І.Нечуй-Левицький

Фірма "Антологія"

2018

37

Жuзнь Куліша. Дівоче серце. Чорна рада П. Куліш

Фірма "Антологія"

2018

38

Маруся. Салдацький патрет.
Конотопська відьма.

Г. Квітка-Основ'яненко Фірма "Антологія"

2018

39

Вибрані твори

Л. Українка

Фірма "Антологія"

2018

40

Перехресні стежки

І.Франко

Фірма "Антологія"

2018

41

Земля

О.Кобилянська

Фірма "Антологія"

2018

42

Вечори на хуторі біля Диканьки

М.Гоголь

Фірма "Антологія"

2018

25

Маленькі дикуни

Ернст Сетон-Томпсон

26

Пригоди капітана Врунгеля

Андрій Некрасов

27

Гаррі Поттер і келих вогню

Джоан К. Ролинґ

28

Гаррі Поттер і філософський камінь

29

43

Тарас Бульба

М.Гоголь

Фірма "Антологія"

2018

44

Гуси-лебеді летять

М.Стельмах

Фірма "Антологія"

2018

45

Оповідання

В. Нестайко

НІКЦ УТОС

за благодійні кошти

10

2016

46

Моя Україна «Україна своїм дітям»

Упорядник Галина
Макаренко

ГС "Сучасний погляд"

за благодійні кошти

10

2016

Надія Красоткіна

ГС "Сучасний погляд"

за благодійні кошти

10

2016

Тіна Полек

ГС "Сучасний погляд"

за благодійні кошти

10

2016

Тіна Полек

ГС "Сучасний погляд"

за благодійні кошти

10

2016

47
48
49

Моя Україна «Перлина душі – твоя
мова»
Моя Україна «У світі українських
традицій» частина 1 з диском
Моя Україна «У світі українських
традицій» частина 2

50

Моя Україна «Дух України – козацтво» Ганна Самборська

ГС "Сучасний погляд"

за благодійні кошти

10

2016

51

Моя Україна «Революція гідності – січ
XXI століття»

Зорина Нікітіна

ГС "Сучасний погляд"

за благодійні кошти

10

2016

52

Оповідання «Пізнавальна подорож»

Зорина Нікітіна

НІКЦ УТОС

20

2016

53

Оповідання «Мандрівка Веселки»

Зорина Нікітіна

НІКЦ УТОС

20

2016

54

Оповідання «Космічні старти»

Зорина Нікітіна

ГС "Сучасний погляд"

20

2016

55

Оповідання «Споглядання щастя»

Зорина Нікітіна

ГС "Сучасний погляд"

20

2017

Зотов О., Житник Є.

Фірма "Антологія"

Зотов О., Житник Є.

Фірма "Антологія"

Зотов О., Житник Є.

Фірма "Антологія"

Зотов О., Житник Є.

Фірма "Антологія"

56
57
58
59

Дівчина на всі 100%.
Випуск "Здоров'я та безпека"
Хлопець на всі 100%.
Випуск "Здоров'я та безпека"
Дівчина на всі 100%.
Випуск "Твої захоплення"
Хлопець на всі 100%.
Випуск "Твої захоплення"

за кошти ГО "Мистецький
простір"
за кошти ГО "Мистецький
простір"
за кошти ГО "Мистецький
простір"
за кошти ГО "Мистецький
простір"
МБФ "Здоров'я
майбутнього"
МБФ "Здоров'я
майбутнього"
МБФ "Здоров'я
майбутнього"
МБФ "Здоров'я
майбутнього"

2018
2018
2018
2018

Підручники
1 клас
1

Рельєфне малювання

Довгопола К.С.,
Набоченко О.О.

ДСВ "Освіта"

за державні кошти

54

2015

де шукати читачам

2

Природознавство

Грущинська І.В.

ДСВ "Освіта"

за державні кошти

144

2013

де шукати читачам

3

Основи здоров’я

Гнатюк О.В.

ДСВ "Освіта"

за державні кошти

144

2013

де шукати читачам

Вашуленко М.С.,
Вашуленко О.В.
Рівкінд Ф.М.,
Оляницька Л.В.

ДСВ "Освіта"

за державні кошти

294

2013

де шукати читачам

ДСВ "Освіта"

за державні кошти

294

2013

де шукати читачам

ДСВ "Освіта"

за державні кошти

144

2013

де шукати читачам

за кошти БО "Фонд
родини Нечитайло"

120

2017

де шукати читачам

ДСВ "Освіта"

за державні кошти

162

2013

де шукати читачам

Савченко О.Я.

ДСВ "Освіта"

за державні кошти

162

2013

де шукати читачам

Основи здоров’я

Гнатюк О.В.

ДСВ "Освіта"

за державні кошти

162

2013

де шукати читачам

4

Українська мова

Вашуленко М.С.,
Дубовик С.Г.

ДСВ "Освіта"

за державні кошти

162

2013

де шукати читачам

5

Природознавство

Грущинська І.В.

ДСВ "Освіта"

за державні кошти

162

2013

де шукати читачам

6

Англійська мова

Несвіт А.М.

ДСВ "Освіта"

за державні кошти

123

2014

де шукати читачам

7

Хрестоматія сучасної української
дитячої літератури для читання в 1-2
класах

рекомендовано
Республіканський будинок звукозапису і друку
Міністерством освіти і
УТОС
науки України

за кошти БО "Фонд
родини Нечитайло"

120

2017

де шукати читачам

4

Буквар

5

Математика

6

Англійська мова

Карпюк О.Д.

7

Хрестоматія сучасної української
дитячої літератури для читання в 1-2
класах

рекомендовано
Республіканський будинок звукозапису і друку
Міністерством освіти і
УТОС
науки України

1

Математика

Рівкінд Ф.М.,
Оляницька Л.В.

2

Літературне читання

3

2 клас

3 клас
1

Природознавство

Грущинська І.В.

ДСВ "Освіта"

за державні кошти

39

2015

де шукати читачам

2

Математика

Богданович М.В.,
Лишенко Г.П.

ДСВ "Освіта"

за державні кошти

39

2015

де шукати читачам

3

Українська мова

Вашуленко М.С.,
Мельничайко О.І.,
Васильківська Н.А.

ДСВ "Освіта"

за державні кошти

39

2015

де шукати читачам

4

Англійська мова

Несвіт А.М.

ДСВ "Освіта"

за державні кошти

114

2014

де шукати читачам

5

Основи здоров’я

Бех І.Д., Воронцова
Т.В.

ДСВ "Освіта"

за державні кошти

114

2014

де шукати читачам

6

Я у світі

Бібік Н.М.

ДСВ "Освіта"

за державні кошти

114

2014

де шукати читачам

7

Літературне читання

Савченко О.Я.

ДСВ "Освіта"

за державні кошти

114

2014

де шукати читачам

8

Хрестоматія сучасної української
дитячої літератури для читання в 3-4
класах

рекомендовано
Республіканський будинок звукозапису і друку
Міністерством освіти і
УТОС
науки України

за кошти БО "Фонд
родини Нечитайло"

120

2017

де шукати читачам

4 клас
1

Природознавство

Грущинська І.В.

ДСВ "Освіта"

за державні кошти

42

2016

де шукати читачам

2

Математика

Богданович М.В.,
Лишенко Г.П.

ДСВ "Освіта"

за державні кошти

104

2017

де шукати читачам

3

Англійська мова

Карпюк О.Д.

ДСВ "Освіта"

за державні кошти

42

2016

де шукати читачам

4

Основи здоров’я

Бех І.Д., Воронцова
Т.В., Пономаренко
В.С., Страшко С.В.

ДСВ "Освіта"

за державні кошти

42

2016

де шукати читачам

5

Я у світі

Бібік Н.М.

ДСВ "Освіта"

за державні кошти

104

2017

де шукати читачам

6

Українська мова

Вашуленко М.С.,
Дубовик С.Г.,
Мельничайко О.І.

ДСВ "Освіта"

за державні кошти

104

2017

де шукати читачам

7

Літературне читання

Савченко О.Я.

ДСВ "Освіта"

за державні кошти

42

2016

де шукати читачам

8

Хрестоматія сучасної української
дитячої літератури для читання в 3-4
класах

рекомендовано
Республіканський будинок звукозапису і друку
Міністерством освіти і
УТОС
науки України

за кошти БО "Фонд
родини Нечитайло"

120

2017

де шукати читачам

5 клас
Природознавство

Ярошенко О.Г., Бойко
В.М.

ДСВ "Освіта"

за державні кошти

66

2016

де шукати читачам

2

Математика

Тарасенкова Н.А.,
Богатирьова І.М., Бочко
ДСВ "Освіта"
О.П., Коломієць О.М.,
Сердюк З.О.

за державні кошти

66

2016

де шукати читачам

3

Англійська мова

Карпюк О.Д.

ДСВ "Освіта"

за державні кошти

66

2016

де шукати читачам

4

Основи здоров’я

Бех І.Д., Воронцова
Т.В., Пономаренко
В.С., Страшко С.В.

ДСВ "Освіта"

за державні кошти

66

2016

де шукати читачам

5

Українська література

Авраменко О.М.

ДСВ "Освіта"

за державні кошти

56

2015

де шукати читачам

6

Українська мова

Заболотний О.В.,
Заболотний В.В.

ДСВ "Освіта"

за державні кошти

56

2015

де шукати читачам

1

7

Зарубіжна література

Ніколенко О.М.,
Конєва Т.М., Орлова
О.В., Зуєнко М.О.,
Кобзар О.І.

8

Історія України

Пометун О.І., Костюк
І.А., Малієнко Ю.Б.

ДСВ "Освіта"

за державні кошти

56

2015

де шукати читачам

ДСВ "Освіта"

за державні кошти

179

2013

де шукати читачам

6 клас
Заболотний О.В.,
Заболотний В.В.
Авраменко О.М.
Карпюк О.Д.
Бех І.Д., Воронцова
Т.В., Страшко С.В.

1

Українська мова

2
3

Українська література
Англійська мова

4

Основи здоров'я

5

Географія

Бойко В.М., Міхелі С.В. Фірма "Антологія"

за державні кошти

Біологія

Костніков І.Ю., Волгін
С.О., Додь В.В.,
Сиволоб А.В., Жолос
ДСВ "Освіта"
О.В., Скрипник Н.В.,
Ягенська Г.В.,
Толсьанова Г.М.,
Ходосовцев О.Є.

за державні кошти

2018

Математика

Тарасенкова Н.А.,
Богатирьова І.М., Бочко
ДСВ "Освіта"
О.П., Коломієць О.М.,
Сердюк З.О.

за державні кошти

2018

ДСВ "Освіта"

за державні кошти

2018

ДСВ "Освіта"

за державні кошти

2018

6

7

8

Зарубіжна література

9

Всесвітня історія. Історія України

Ніколенко О.М.,
Конєва Т.М., Орлова
О.В., Зуєнко М.О.,
Кобзар О.І.
Власов В.С.,
Бандровський О.Г.

ДСВ "Освіта"

за державні кошти

2018

ДСВ "Освіта"
ДСВ "Освіта"

за державні кошти
за державні кошти

2018
2018

ДСВ "Освіта"

за державні кошти

2018
82

2017

Література для дорослих
Книги юридично-правового спрямування
1

Конвенція про права інвалідів (укр.)

2

Конвенция о правах инвалидов (рос.)

Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС
Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС

за державні кошти

де шукати читачам

за державні кошти

де шукати читачам

3

Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС

Основи правознавства

де шукати читачам

за державні кошти

ІНШЕ

1

Інструкції до 103 лікарських засобів (+
аудіоверсія)

1

Glossary - Словник медичної
термінології для незрячих студентівмедиків

Ресурсний центр освітніх інформаційних
технологій для осіб з особливими потребами
Національного університету "Львівська
політехніка"
Ресурсний центр освітніх інформаційних
технологій для осіб з особливими потребами
Національного університету "Львівська
політехніка"

22

1

2017

Духовно-Богословські книги
1

Закон Божий

2

Азы Православия

3

Православний молитовник (укр.)

4

Православный молитвослов (рос.)

5

Яко с нами Бог (рос.)

6

Жития православных святых (рос.)

7

Мир веры (рос.)

8

Сини Каїна

9

І стало світло. Від створення світу до
Ноєвого ковчега

Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС
Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС
Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС
Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС
Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС
Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС
Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС

за кошти благодійників

де шукати читачам

за кошти благодійників

де шукати читачам

за кошти благодійників

де шукати читачам

за кошти благодійників

де шукати читачам

за кошти благодійників

де шукати читачам

за кошти благодійників

де шукати читачам

за кошти благодійників

де шукати читачам

Яков Штрайт

Ресурсний центр освітніх інформаційних
технологій для осіб з особливими потребами
Національного університету "Львівська
політехніка"

1

2017

Яков Штрайт

Ресурсний центр освітніх інформаційних
технологій для осіб з особливими потребами
Національного університету "Львівська
політехніка"

1

2017

Книги українських класиків
1

Невеличка драма

Валер’ян Підмогильний

2

Ранок

Іван Микитенко

3

Плацдарм

Юрій Мушкетик

Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС
Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС
Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС

за державні кошти

де шукати читачам

за державні кошти

де шукати читачам

за державні кошти

де шукати читачам

Книги зарубіжних класиків
1

Сонети Уільяма Шекспіра

(у перекладі Наталі
Бутук)

2

Избранное

Алексей Толстой

3

Тополёк мой в красной косынке

Чингиз Айтматов

Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС
Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС
Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС

за державні кошти

де шукати читачам

за державні кошти

де шукати читачам

за державні кошти

де шукати читачам

за державні кошти

де шукати читачам

за державні кошти

де шукати читачам

за державні кошти

де шукати читачам

за державні кошти

де шукати читачам

за державні кошти

де шукати читачам

за державні кошти

де шукати читачам

за державні кошти

де шукати читачам

за державні кошти

де шукати читачам

за державні кошти

де шукати читачам

за державні кошти

де шукати читачам

за державні кошти

де шукати читачам

за державні кошти

де шукати читачам

за державні кошти

де шукати читачам

за державні кошти

де шукати читачам

за державні кошти

де шукати читачам

за державні кошти

де шукати читачам

за державні кошти

де шукати читачам

Книги сучасних українських авторів
1

Сарабанда банди сари

Лариса Денисенко

2

Майже ніколи не навпаки

Марія Матіос

3

Звірослов

Таня Малярчук

4

Намір!

Любко Дереш

5

Епізодична пам'ять

Любов Голота

6

Темна вода

Андрій Кокотюха

7

Щоденник моєї секретарки

Брати Капранови

8

Вербовая дощечка

Теодозія Зарівна

9

Острів білої сови

Марина Гримич

10

Гімн демократичної молоді

Сергій Жадан

11

Нічний молочник

Андрій Курков

12

Полювання на красунь, або агент у
спідниці

Юрій Краснощок

13

Лицар тихого полювання

Віктор Коренчук

14

Збірка віршів та перекладів

Василь Лящук

15

Тричі продана

Павло Наніїв

16

Рівне-Ровно

Олександр Ірванець

17

Чудо святого Георгія о зміє

Роман Федорів

Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС
Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС
Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС
Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС
Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС
Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС
Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС
Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС
Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС
Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС
Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС
Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС
Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС
Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС
Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС
Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС
Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС

18

Державна коханка

Валентин Чемерис

19

У любові обличчя людини

Степан Підлужний

20

Серцем припасти до Львова

збірка віршів
львівських поетів

21

Блакитна дитина

Анатолій Дімаров

22

Валентин Гаюї - перший у світі
тифлопедагог

Олександр Бурчак

23

Буквар для дорослих

24

Над ставами.
Старі бережанські історійки

Ярослав Лазарук,
Оксана Сенатович

25

Кувала зозуля;
Осокори;
Шантажист, або не чіпайте, татку!

Михайло Медуниця,
Іван Кушніренко,
Віталій Краснюк

26

Придурок життя;
Заслання;
Зоре моя вечірняя

27

Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС
Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС
Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС
Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС
Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС
Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС
Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС

за державні кошти

де шукати читачам

за державні кошти

де шукати читачам

за кошти Львівської
міської організації
за кошти видавництва
Старого лева

де шукати читачам
де шукати читачам

за кошти благодійників

де шукати читачам

за кошти благодійників

де шукати читачам

за державні кошти

2006

де шукати читачам

Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС

за державні кошти

2006

де шукати читачам

Мар'ян Нищук, Олена
Дмитрук

Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС

за державні кошти

2006

де шукати читачам

Клуб веселощів і удачі

Амі Тан (переклав з
англійської Сергій
Сонгур)

Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС

за державні кошти

2006

де шукати читачам

28

Записник з моїми сумними курвами

Габріель Гарсіа Маркес

Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС

за державні кошти

2006

де шукати читачам

29

Сестра сирени;
Вернісаж однієї картини;
Наталка;
Квартира з вікнами на лавру;
Гріх непрощенний;
Толюшечка;
Альтич і Десенка

Віктор Баранов

Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС

за державні кошти

2006

де шукати читачам

30

Татарська кров;
Оповідки на тему про Хому та Ярему

Віктор Баранов,
Олександр Муратов,
Костянтин Сергієнко

Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС

за державні кошти

2006

де шукати читачам

31

Яків Вільк

Станіслав Бражник

Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС

за державні кошти

2006

де шукати читачам

32

закінчення повісті «Яків Вільк»;
Шаман;
Зелені "жигулі"

Олександр Шелудяков, Республіканський будинок звукозапису і друку
Марія Анісімова
УТОС

за державні кошти

2006

де шукати читачам

Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС
Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС

за державні кошти

2006

де шукати читачам

за державні кошти

2007

де шукати читачам

Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС

за державні кошти

2007

де шукати читачам

Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС

за державні кошти

2007

де шукати читачам

за державні кошти

2008

де шукати читачам

за державні кошти

2008

де шукати читачам

за державні кошти

2008

де шукати читачам

за державні кошти

2008

де шукати читачам

за державні кошти

2008

де шукати читачам

за державні кошти

2009

де шукати читачам

за державні кошти

2011

де шукати читачам

за державні кошти

2011

де шукати читачам

за державні кошти

2011

де шукати читачам

за державні кошти

2011

де шукати читачам

за державні кошти

2011

де шукати читачам

за державні кошти

2011

де шукати читачам

за державні кошти

2012

де шукати читачам

за державні кошти

2012

де шукати читачам

33

Світло далекого берега

Геннадій Щипківський

34

І станеш ти шукать її сліди

Дмитро Міщенко

35

Мікроновели;
Шлягер минулого літа;
Південний туризм

Анатолій Дімаров,
Анатолій Маляров

36

Сповідь про моє спілкування з тим
світом;
До сивих гір

Іван Бурдак, Оксана
Сайко

37

Вітер-шаленець

Василь Сичевський

38

Божа трава

Валерій Гужва

39

Агнець офірний або каменем у
спасителя

Зіновій Легкий

40

Жити, щоб жити

Петро Федотюк

41

Коралі;
Прокляті гроші;
Роман речей

Геннадій Щипківський,
Республіканський будинок звукозапису і друку
Василь Місевич, Тетяна
УТОС
Грунська

42

Заворіть

Йосип Струцюк

43

З поверненням, Платоне

Ярослав Трінчук

44

День ангела

Володимир Івченко

45

Березова каша;
Перестиглий грім

Іван Чумак, Геннадій
Щипківський

46

Таємниця дитячого щастя; Солодкий
сон Олеся;
Коти-шпигуни

Іван Захарченко, Анна Республіканський будинок звукозапису і друку
Канич
УТОС

47

Під Корсунем

Йосип Струцюк

48

Ломехуза

Володимир
Чернишенко

49

Лист Пилипа Орлика до Стефана
Яворського

Валерій Шевчук

50

Новели нашого хутора

Андрій Кондратюк

Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС
Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС
Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС
Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС

Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС
Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС
Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС
Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС

Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС
Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС
Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС
Республіканський будинок звукозапису і друку
УТОС

51
52
53

Ой дніпро, дніпро...

Сергій Носань

Три оповідання із різночасся;
Верхівнянські бувальщини.
Нам поможе святий Юрій і Пречиста
Мати...

Валерій Шевчук,
Володимир Чернега
Станіслав Бушак

54

То твій, сину, батько.

Григорій і Микола
Жулинські

55

Часів не обирають

Сергій Давидич

56

Спецкафедра, або сценки з армійського
Ігор Малишевський
життя

57

Фімуля на прізвисько Пойзонер
України;
Ігор Малишевський,
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ПОВЕРНУТИСЬ НА ГОЛОВНУ

Книги для наймолодших
Яскраві герої цієї картонки зі скоромовками – кит і кіт, жвавий жук, бобер з бобренятам та інші
допоможуть малятам впоратися із нелегким завданням – натренувати свою вимову, «рикаючи» і
«дзижчачи».

Добра й чуйна Королівна-Крихітка хоче допомогти усім бідним і нещасним. Вона готова віддати їм
усе найкоштовніше, що має. Але одного дня, щоб уберегти королівську скарбницю від спустошення,
тато-король віддає наказ повиганяти усіх бідолах за ворота королівського палацу. І тоді стається
щось неймовірне — уві сні до Королівни-Крихітки з’являється добра фея з чарівною Киць-Киць, і
починаються справжні дива...Казку взято з повісті Олександри Судовщикової-Косач — дружини
брата Лесі Українки, яка підписувалася чоловічим ім’ям Грицько Григоренко.

Веселі віршики Оксани Кротюк для малечі про домашніх улюбленців – каченят, курчат, песика і
навіть поросятко з кабаном. Короткі римовані рядки легко запам’ятаються малюкам і викличуть
усмішку в дорослих, які читатимуть дітям цю книжечку.

Здавалося б, хто живе в бабусиній господі? Звісно, бабуся. А якщо уважно пригледітися,
роззирнутися довкола, прислухатися, то виявиться, що тут так багато цікавих мешканців. Тут і ласий
до сметанки котик, і збитошні мишенята, і кумедний пес Бровко, і кроленята, каченята, гуси,
ластівки, і ще багато іншої живності – тваринок, птахів, комашок, з якими варто подружитися.

Віршик-забавлянка відомого поета-шістдесятника Ігоря Калинця для найменших читачів і їхніх
батьків. І хлоп’ятка, і дівчатка не відмовляться, якщо тато чи мама погуцикають їх на коліні,
розповідаючи цього кумедного віршика про сімейку маленького хлопчика – його братикаНароверігнатика, бабусю-Похатікручуся та дідуся-Пішкиобійдуся.

У житті малої Марійки, як і її однолітків-дошкільнят, кожна подія стає визначною – чи то зламаний
зуб і похід до лікаря, чи образа на сусіда, який дражниться, складання вірша чи написання листа
Святому Миколаю. А ще ж є й справді визначні події – народження маленького братика, похід до
школи. Унікальність книжки Оксани Думанської у тому, що в її героїні маленькі читачі не лише
упізнають самих себе, а й знайдуть підказку, як можна вчинити в тих чи інших непростих ситуаціях.

Це збірка коротких віршиків для найменших читачів. Вони не лише оповідають про кумедних
мешканців моря (восьминіг, черепашатка, рибка-барабулька та інші), а й у ігровій формі
допоможуть дитині освоїти правильну вимову "складних" звуків, приміром, р, ш, ч. Загалом, це
чудова книга, яка вдало поєднує розважання і навчання.

Різдво – це час, повний таємниці, радості й дива. Казки Різдва нагадують про зміст цього свята –
чудесне Боже народження, повне довіри й ніжності, – і теж можемо, зачудовані, перед цією
таємницею зупинитися, побути малими дітьми, з їхньою вірою і простотою прийти привітати
новонародженого Месію. Пережити безліч див, які стаються, коли віримо.
Книжка різдвяних казок Богдани Матіяш, повна спокою і лагідності, вчить, як почуватися вдячно у
світі, в якому народився добрий Бог.

«Коли ще звірі говорили» – казки класика української літератури Івана Франка, відомі не одному
поколінню читачів. У вчинках казкових персонажів легко «прочитати» людські риси і навіть вади,
як-от хитрощі чи підступність і жорстокість. Але, як і завжди в казках, добро перемагає зло.

У творчості відомого українського письменника Івана Франка багато творів для дітей і про дітей. Ці
твори завжди сповнені теплого сердечного почуття, справжньої батьківської любові.
Одним із таких творів є оповідання «Грицева шкільна наука». З перших сторінок оповідання ми
знайомимося із маленьким сільським хлопчиком, що виростав на лоні природи, під опікою
люблячих батьків, змалку привчений до праці. Він з радістю йде до школи, передбачаючи цікаве
навчання різним наукам. Та замість радості та добрих уроків він зустрів щоденну бійку, безглузді
методи навчання, які врешті-решт зовсім вбили в хлопця інтерес до шкільної премудрості.
Після року навчання «Гриць вертав додому якраз такий мудрий, яким був перед роком». З усієї
шкільної науки виніс він лише безглузде «а баба галамага».
Читаючи це оповідання, стає сумно та страшно за те, які часи були колись на землі — коли
жорстокі, бездушні вчителі знали лише один засіб впливу на учнів — різку, коли далекі від живого
життя шкільні предмети перетворювали роки навчання на справжню каторгу. Школа калічила дітей
як фізично, так і духовно. Втішає те, що зараз усе по-іншому.
Навчатися справді цікаво, вчителі піклуються і про наші розумові здібності, і про наш гарний
настрій. І'я сподіваюся, що ті жорстокі методи навчання, про які пише Іван Франко, ніколи не повернуться у школу.

Література для дітей шкільного віку
Одна з найулюбленіших українських дитячих графіків Катерина Штанко майже закинула
малювання. Справжні поціновувачі її таланту в розпачі — як таке могло статися? яка цьому
причина?.. Нелегко повірити, але причина насправді прекрасна: віднедавна Катерина Штанко
відчула в собі вулканічні пориви до... письменницької праці. Замість ілюструвати чужі твори, вона
вирішила писати свої. І що вже найнеймовірніше — з легкістю написала просто цікавенну казкову
повість! Київський школяр, захопившись біологією, випадково вирощує... дракона, який круто
змінює його звичне життя... Ця феєрична казка є певною мірою і детективом, і пародією на
детектив. Тут і легке фентезі, і дитяча «бондіана», і багато пізнавальних моментів. Це перша повість
визначної української ілюстраторки. І якби ж ви знали, як нелегко було вмовити її проілюструвати
власну книжку...

Найвідомішим художнім твором Івана Франка на історичну тему є повість "Захар Беркут", написана
на конкурс, оголошений редакцiєю журналу "Зоря" (1882), i надрукована в цьому ж журналi 1883
року. У повістi зображено боротьбу наших пращурів проти монголо-татарськоï на вали на
Карпатську Русь 1241 р. У відтвореннi історичного минулого письменни ковi допомогли художня
вигадка та народна творчість, зокрема широко відома в Галичинi i в Закарпаттi легенда про
затоплення монголів тухольською громадою.Франко створив художнi образи народного проводиря
Захара Беркута, його сина Максима, дочки боярина Мирослави, яка перейшла на бік народу, та
Тугара Вовка, що зрадив народ i перейшов на бік ворога. Історично правдиво письменник показав
шляхи, якими йшли монгольськi орди на руськi землi, відобразив подiï весни 1241 року, згадав
битву з ворогами на річцi Калцi 1224 року. Монгольськi орди зображенi як ворожа сила, що несла
смерть i руïну руським землям. Іван Франко змалював образи ватажків монголь ських загарбників
Пети й Бурунди. Обидва - сильнi люди з владними характе рами, але славились неабиякою
жорстокістю.

Лірична драма І.Франка «Зів’яле листя» — це шедевр поетичної майстерності. Глибокий ліризм
проникає в саму композицію книги. Пісні її — це три «жмутки» зів’ялого листя. Розповідаючи про
муки свого нерозділеного кохання, герой ніби розриває жмуток за жмутком, розкидає зів’яле листя
своїх пісень, щоб воно, підхоплене вітром, щезло безслідно.
Долаючи власну душевну травму, І.Франко зміг піднятися над нею, глянути на факти особистого
життя очима художника, об’єктивізуватися від них. Ліричні пісні «Зів’ялого листя» він сам назвав
найсуб’єктивнішими з усіх, що з’явились у нас з часу автобіографічних поезій Т.Шевченка, але
«найбільш об’єктивними у способі малювання складного людського чуття».
В основі п'єси лежить народна «Пісня про шандаря». Вона має три варіанти. Один із них записала
приятелька Франка Михайлина Рошкевич 1878 року від селянки Явдохи Чигур у селі Лолині
Долинського повіту. Ця пісня, що відрізнялася трагічним розв'язанням конфлікту, виразнішою
індивідуалізацією героїв, де було яскраво виражене прагнення до справедливої свободи селян, і
стала сюжетною основою драматичного твору Франка. Широка насиченість п'єси українським
фольклором є одним із найважливіших художніх засобів драматурга, завдяки чому автор створив
реалістичну народну драму.

Лис Микита - вигаданий лис, з казки Івана Франка «Лис Микита». Микита походить з бойків і
мешкає десь на Західній Україні. Його можна охарактеризувати як розсудливого, господарського,
запасливого і, звичайно ж, хитрого лиса. Він переконаний сім'янин і дуже любить своїх дружину і
дітей. Але, обмовлений недоброзичливцями, він змушений відправитися до Львова, на заклання. На
якийсь час, його рятує красномовство і його талант публічного оратора. Так чи інакше, але в
підсумку він розкритий і гине, розтерзаний розгніваним натовпом.

Поема «Мойсей» - одна з вершин творчості І. Франка. У ній на основі біблійного сюжету
розглядається історичний шлях нації, способи пробудження національної свідомості, історичної
пам'яті. Алегоричний образ Мойсея розкриває роль визначної особистості в долі нації. Пролог до
поеми - це Франків заповіт українському народові, дуже актуальний не лише в епоху національновизвольних рухів того часу, а й донині.

Знаменита фінська казкарка Туве Янсон подарувала нам чарівний світ, який полонив і дітей, і
дорослих. У ньому зворушлива дружба і любов допомагають маленьким героям долати
найскладніші випробування та небезпеки — навіть такі невідворотні, як комета, що наближається,
загрожуючи всьому живому.

«Країни Мумі-тролів» – це нові неповторні зустрічі з милим сімейством Мумі-тролів та їхніми
багатьма друзями. Маленькі герої книжки підросли настільки ж, наскільки подорослішали читачі
«Країни Мумі-тролів». Тепер їм доводиться замислюватися над важливими речами, якими
сповнений світ, – такими, як сенс життя, самопізнання і самоствердження, любов, взаємоповага. В
книгу увійшли повісті «Мемуари Тата Мумі-троля», «Небезпечне літо», «Зима-чарівниця».

Нова повість неперевершеного майстра українського дитячого історичного роману Володимира
Рутківського присвячена героїчним і маловідомим сторінкам нашого прадавнього минулого.
П'ятикласник Вітько Бубненко якимось дивом потрапляє у 1097-й рік, де разом зі славетними
праукраїнськими богатирями Іллею Муровцем, Олешком Поповичем та Добринею захищає рубежі
нашої землі, тобто землі Руської.

У новелі І. Франка «Сойчине крило» змальована жіноча доля в новітній інтерпретації. Героїня дуже
помилилася у своєму виборі, і це призвело до тяжких моральних та фізичних страждань. Тому вона
згадує своє перше чисте й незаплямоване кохання, хапається за нього хоч у листі, як за рятівну
соломину. Герой-адресат уособлює боротьбу між байдужим, відстороненим від людських
пристрастям «естетом» і «живим чоловіком» з живими почуттями. Його настрої та світогляд
змінюються разом із перипетіями в листі; перемагають добро й великодушність.

«Важливе завдання початкової школи – навчити дитину любити: любити писати, любити читати,
любити вчитись – навчання має стати звичкою на все життя. Щоб дати дітям можливість полюбити
читати, ми створили цю Хрестоматію, в якій зібрано твори як живих класиків дитячої української
літератури, так і молодих письменників, які лише почали завойовувати серця українських дітей», –
пояснила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

Станіславів кінця ХІХ – початку ХХ століття. Звичайне місто на кресах «щасливої Австрії», в якому живуть,
страждають, нероздільно закохуються, захоплюються наукою і шарлатанськими виступами всесвітньо знаних ілюзіоністів, розважаються на балах і карнавалах, ходять на шпацер і ховають таємни ці у різьб лених комодах. І на тлі епохи,
яка для нащадків щораз більше обростатиме міфами про
ідилічне життя, – долі двох жінок, що переплелися так тісно,
як стовбури дерев – у нерозривному зв’язку, який не дає ні
жити, ні дихати, ні залишитися, ні піти.

36 і 6 котів – саме стільки, не більше й не менше, хвостатих героїв Галини Вдовиченко – оселилося
одного дощового вечора в помешканні пані Крепової попри її бажання. Але серце непоступливої
господині до котів-безхатьків прихилила киця-сфінкс Баронеса. Ані пані Крепова, ані її племінник
Стас навіть уявити собі не могли, чим обернеться вторгнення у їхнє маленьке помешкання 36
дорослих і 6 маленьких котів.

Ярчик і не підозрює, що найважливішою людиною у його житті стане маленька дівчинка, яку він випадково зустрів у крамниці. Спочатку трохи сторожко і боязко, а чимдалі — тим легше і невимушеніше вони повністю змінюють життя одне одного. Вишня
дізнається, а Ярчик по-новому відкриває для себе, якою важкою
і водночас потрібною ношею є відповідальність, що таке справжня
турбота і наскільки цінним є здобути чиюсь беззастережну довіру.

У житті Шапочці багато чого наразі не можна – їсти всілякі ласощі, бігати, кататися на лонгборді і
навіть гладити собак. А ще потрібно вчасно приймати таблетки, адже Шап (а так хлопчика звуть
відтоді, як у нього після хіміотерапії випало волосся і він не хотів скидати блакитну в’язану шапку)
досі бореться з лейкозом. Однак хлопчик не впадає у відчай, а спілкується зі своїм новим другом –
блакитно-сірим китом, який невідь-звідки узявся в повітрі над містом. Кит навіть може катати Шапа
на спині понад хмарами…
Книжка «Шапочка і кит» Катерини Бабкіної присвячена дітям, які борються з онкологічними
хворобами.

«Засинай. Прокидайся» – чотири короткі історії відомої письменниці Галини Вдовиченко для
наймолодших читачів. Одні з них слід читати дітям на спокійний сон, а інші – на гарне радісне
прокидання і зустріч нового дня. Це книжка-перевертайка – її можна розгорнути і читати з обох
сторін. З однієї сторони –«Засинай» – дві історії: про те, як засинають машинки, і про Лялечку, яка
казала, що ніколи-преніколи не спить. З іншого боку – «Прокидайся» – діти зустрінуть тих самих
героїв, але вже вранці. Прекрасні ілюстрації до книжки створила художниця Віолетта Борігард.

У цій дивовижно світлій та домашній казці живе справжній дух Різдва. Родина їжачків - тато, мама
та троє їхніх діток - не лише разом готуються до свята, переказують історію про народження Ісуса, а
й приймають несподіваних гостей - двох маленьких ховрашат, які заблукали у лісі. Усі разом вони
вчаться бути мудрими, розважливими і відкривати серця для доброти.
Легкий і проникливий текст Надійки Гербіш доповнений блискучими ілюстраціями Юлії
Пилипчатиної занурить маленьких і великих читачів у зимову казку, де навіть найбільші дива
стають можливими.

На світі є ліс. У лісі є нора. У норі живуть кроти. Яке їхнє життя? Чим воно відрізняється від життя
інших тварин? Чи є щось таке, що об’єднує усіх? Ви можете так ніколи й не дізнатися цієї таємниці.
Але ця книжка пропонує вам спробувати.
«Життя і сніг» - це книжка-картинка за мотивами книжки з картинками «Хто зробить сніг». Новий
формат з новим поглядом, новими акцентами і новими відтінками. Головним викликом для авторів
стало розповісти стару історію трохи іншими засобами, де картинки набувають стрункішого
значення, де випадковість перетворюється на закономірність і структурованість, а слова, яких стає
значно менше, укладаються в нову мову – лаконічну і виважену.

«Босоніжки для стоніжки» – нова книга чудових віршів для дітей відомої поетеси і «мами» ВСЛ
Мар’яни Савки.
Добрі і веселі віршики про стоніжку, для якої потрібно купити півсотні пар взуття; про Мишку, яка,
мріючи про нове хутерко, затягнула до своєї нірки… котячий хвіст; про Корову, яка навіть уміє
вишивати; про маленького Равлика, про кота, акулу і лиса та багатьох інших звірят, яких
намалювала художниця Юлія Пилипчатіна.
«Босоніжки для стоніжки» мають ще одну «родзинку»: художниця залишила читачам простір для
співтворчості, отож вони зможуть розмалювати і взуття для стоніжки, і листя на дереві й веселих
мишенят.

Зима – це казковий час, особливо для дітей. З`їжджати з гори на санчатах, ліпити сніговика,
колядувати і зустрічати Новий рік – скільки чудових занять і вражень для малечі!
Але радість від цієї справді чарівної пори може стати ще більшою, якщо зручно вмоститись на
колінах мами і тата, читаючи чудові «Тихі віршики на зиму» Мар’яни Савки і роздивляючись
затишні й теплі до них ілюстрації художниці Ольги Кваші.

Хороша мурнявська книжечка. Легка й грайлива. Проте змусить замислися і дорослих, і дітей. Не
лише про те, що є у пташок: ноги чи лапки; скільки лапок у павучків, якого кольору бувають звірі, а
й, наприклад, чи літають ті, в кого немає крилець…
Володимир Рутківський про книгу «Синя, Біла та інші»:
«Прегарна книжечка, давно вже не отримував такої насолоди, читаючи її! Прозорий і водночас
глибинний виклад, дитинно-мудрий погляд на буденні явища, незвичайні комбінації зі звичайних
ситуацій, абсолютне розуміння дитячої психології і понад усе – неймовірна простота, яку, здається,
перевершити уже неможливо. І жодного зайвого слова, до того ж кожне з них виграє своїми барвами
і відтінками. Переконаний, дітки будуть класти цю книжечку під подушку, аби їм наснилися
кольорові кошенятка Тетяни та Ївги».
Це невеличка історія про важливі речі: про зростання і пошук себе, про схожість і несхожість та
важливість мати поряд когось, хто хоч трохи і хоч у чомусь до тебе подібний. А ще - про дерева
навколо нас, повз які проходимо, та не завжди знаємо, хто це тут росте. Тому книжка стане в
пригоді всім, хто хоче знати на ім'я найпоширеніші паркові дерева, навчитися розрізняти їх: у
казковій ігровій формі завдяки чудовим ілюстраціям так легко запам'ятати, як вони виглядають, яка
у них кора, насіння, листя, цвіт.
Маленький паросток, що виріс у парку, роззирається довкола, уважно приглядається до своїх сусідів
- берези, дуба, горобини, клена, ясена, явора, каштана, тополі, верби - і шукає, чий же він. Бо бути
нічийним - сумно. Бо щастя – «це знайти у цьому світі когось схожого на тебе».

Стара відьма разом зі своїм слугою, чаклунським котом Аристархом, отримала відрядження з Лисої
гори. Вона має прилетіти до рідного села, де ще малою зазнала безліч принижень та образ, і
викрасти якусь дівчинку для того, щоб зробити її своєю ученицею. Спочатку страшні посланці
навіть перевиконують план...

36 і 6 котів повертаються! І тепер у котів-танцюристів з’явився новий талант – до дряпопису. Їхні
картини прикрасили стіни господаревої кав’ярні, але ненадовго... Стався злочин. Хто візьметься
розслідувати дивне зникнення? Хто розкриє таємницю вісьмох липових дощечок? 36 і 6 котівдетективів беруться до справи…

ПОВЕРНУТИСЬ НА ГОЛОВНУ

Серія «Світ моїх казок»

Видання містить народні казки «Курочка Ряба» та «Ріпка» для незрячих та слабозорих дітей
молодшого шкільного віку. Разом з рельєфно-крапковим шрифтом Брайля у книзі подано плоско
друкований збільшений шрифт та рельєфні кольорові зображення.
Кількість сторінок: 32

До видання увійшли народні казки «Рукавичка» та «Колосок» для незрячих та слабозорих дітей
молодшого шкільного віку. Крім рельєфно-крапкового шрифту Брайля у книзі представлено плоско
друкований збільшений шрифт із рельєфними кольоровими зображеннями.
Кількість сторінок: 24

У цьому виданні для дітей молодшого шкільного віку представлена віршована народна казка
«Ходить гарбуз по городу». Поєднання рельєфно-крапкового шрифту Брайля та плоско друкованого
збільшеного шрифту, дозволяє сприймати книгу як дітям з вадами зору, так і незрячим. Містить
рельєфні кольорові зображення.
Кількість сторінок: 22

У виданні подано всім відому народну казку «Колобок» для незрячих та слабозорих дітей
молодшого шкільного віку. Рельєфно-крапковий шрифт Брайля поєднано з плоско друкованим
збільшеним шрифтом та рельєфними кольоровими зображеннями.
Кількість сторінок: 34

Видання містить народні казки «Котик та Півник» і «Солом’яний бичок» для незрячих та
слабозорих дітей молодшого шкільного віку. Текст казок надруковано рельєфно-крапковим
шрифтом Брайля в поєднанні з плоско друкованим збільшеним шрифтом та рельєфними
кольоровими зображеннями.
Кількість сторінок: 28

Видання містить казки, що входять до збірки Івана Франка «Коли ще звірі говорили»: «Осел і Лев»,
«Лисичка і Рак», «Королик і Ведмідь», «Вовк війтом». Книга представлена поєднанням рельєфнокрапкового шрифту Брайля та рельєфних кольорових зображень, тому підходить як для дітей з
вадами зору, так і для незрячих.
Кількість сторінок: 58

Збірка казок для дітей молодшого та середнього шкільного віку. Видання містить цікаві історії для
хлопчиків (про піратів) і дівчаток (про принцес) – найкращі розповіді з книжок «Піратські історії»
(книга увійшла до Каталогу найкращих дитячих книг світу «White Ravens 2010» Міжнародної
Мюнхенської дитячої бібліотеки як найкраща книга від України) та «Мої маленькі принцеси»
(переможець 2014 року Корнійчуковської премії за номінацією «Проза для дітей молодшого віку»).
Проілюстровано рельєфними кольоровими зображеннями.
Кількість сторінок: 48

У виданні представлена казка англійського письменника Льюїса Керролла, яка вже давно стала
надбанням світової літератури. Вона майже півтори сотні років популярна серед дітей і дорослих.
Книга надрукована рельєфно-крапковим шрифтом Брайля. Кожен розділ казки містить рельєфну
кольорову ілюстрацію, що дозволяє не лише краще розуміти зміст твору, а й тренує здатність
тактильного сприйняття зображень.
Кількість сторінок: 228

У виданні, надрукованому рельєфно-крапковим шрифтом Брайля, представлено один із
найвідоміших творів датського казкаря Ганса Крістіана Андерсена – казку «Снігова королева». Вона
написана ще у ХІХ ст., але не втратила своєї популярності до сьогодні, оскільки розповідає про
справжню дружбу, відданість та перемогу доброго людського серця над злом. Книга містить
рельєфні кольорові малюнки.
Кількість сторінок: 81

Видання мітить повість-казку «Мауглі», написану відомим англійським письменником Редьярдом
Кіплінгом. Книга, надрукована рельєфно-крапковим шрифтом Брайля, розповідає нам про
хлопчика, який виріс у джунглях серед звірів. Вона вчить розрізняти добро і зло, благородство і
підлість. Текст доповнено рельєфними кольоровими ілюстраціями, які сприймаються не лише
візуально, а й тактильно.
Кількість сторінок: 274

Книга, надрукована рельєфно-крапковим шрифтом Брайля, розповідає про пригоди ведмедика на
ім’я Вінні-Пух. Цей персонаж, створений англійським письменником Аланом Мілном, давно став
улюбленцем дітей в усьому світі. Видання містить рельєфні кольорові ілюстрації, які допоможуть
читачам краще познайомиться з Вінні-Пухом та його друзями.
Кількість сторінок: 398

У виданні представлено один з найвідоміших творів шведської дитячої письменниці Астрід
Ліндгрен. Автор знайомить нас з Карлсоном, який живе на даху будинку і вміє літати, а також з
його найкращим другом, хлопчиком на прізвисько Малий. Книга надрукована рельєфно-крапковим
шрифтом Брайля та проілюстрована рельєфними кольоровими зображеннями.
Кількість сторінок: 216

Видання, надруковане рельєфно-крапковим шрифтом Брайля, знайомить читачів з всесвітньо
відомим твором французького письменника Антуана де Сент-Екзюпері. У казці «Маленький принц»
порушено проблеми людяності, благородства, любові до природи, тому її корисно буде прочитати
не лише дітям, а і дорослим. Для кращого сприйняття книга доповнена рельєфними кольоровими
зображеннями.
Кількість сторінок: 117

У виданні, надрукованому рельєфно-крапковим шрифтом Брайля, подано повість українського
письменника Сашка Дерманського. Разом з героями – дівчинкою Сонею та чудовисько Чу – читачі
дізнаються про справжню дружбу, переживуть веселі пригоди, подолають безліч небезпек та
навчаться вірити у справжні дива. Книга містить рельєфні кольорові ілюстрації.
Кількість сторінок: 305

Видання, надруковане рельєфно-крапковим шрифтом Брайля, містить найвідоміший твір класика
сучасної української літератури Всеволода Нестайка. Для письменника характерне гумористичне
подання імен та ситуацій, що легко можна помітити, познайомившись з головними героями
«Тореадорів з Васюківки» Явою та Павлушою. Книга проілюстрована рельєфними кольоровими
зображеннями.
Кількість сторінок: 424

Серія «Світ навколо тебе»

Видання знайомить дітей з різноманітними чудесами світу – видатними архітектурними творіннями
людини та дивовижними проявами природи. Для кращого сприйняття інформації у книзі наведено
рельєфні кольорові ілюстрації.
Кількість сторінок: 204

Книга розповідає дітям про нашу країну, державні символи (Герб, Прапор, Гімн), Конституцію
держави, українську мову, народні символи (обрядові предмети, пісні, музичні інструменти) та інші
національні особливості. Виховання любові та поваги до Батьківщини, гордості за свою країну –
основна мета видання, яке не має ні вікових, ні будь-яких інших обмежень для дітей. У книзі
представлено рельєфні кольорові зображення.
Кількість сторінок: 36

Книга знайомить читача з основами геометрії та пропонує різноманітні математичні завдання для
дітей, що допоможуть запам’ятати основні геометричні фігури за допомогою рельєфно - кольорових
зображень.
Кількість сторінок: 32

Книга містить назви та рельєфні кольорові малюнки представників флори та фауни – рослин,
тварин, овочів, фруктів, комах, риб, птахів. Рельєфні кольорові зображення, що представлені у
книзі, допоможуть дитині познайомитьсь з чарівним світом природи.
Кількість сторінок: 34

На сторінках книги представлено назви речей та їх рельєфно - кольорові зображення, які можна
знайти у кожній оселі: предмети інтер’єру, меблі, побутові прилади, іграшки, одяг.
Кількість сторінок: 33

Словники, абетки

Книга знайомить малюків з українською абеткою (рельєфно-крапковий шрифт Брайля поєднано з
плоско друкованим шрифтом) та містить рельєфні кольорові ілюстрації до кожної букви.
Кількість сторінок: 38

Книга знайомить малюків з англійською абеткою (рельєфно-крапковий шрифт Брайля поєднано з
плоско друкованим шрифтом) та англійськими словами. Проілюстровано зображеннями предметів
побуту, рослин і тварин.
Кількість сторінок: 30

Словничок містить понад 2000 слів, які допоможуть учневі молодших класів у вивченні та
виконанні завдань. У виданні представлені рельєфні кольорові ілюстрації до слів.
Кількість сторінок: 80

Словничок містить понад 2000 українських слів та рельєфні кольорові зображення до них. Книга
допоможе дітям у правильному написанні слів та виконанні орфографічних завдань.
Кількість сторінок: 112

Серія «Шкільна бібліотека»

Видання містить поетичні твори видатного українського поета, прозаїка, драматурга та художника
Тараса Шевченка. У книзі подано передмову, що висвітлює основні віхи життя і творчості автора, та
примітки, що полегшують розуміння тексту.
Кількість сторінок: 528

Видання містить відомі твори українського письменника Михайла Коцюбинського – оповідання
«Дорогою ціною», новелу «Intermezzo» та повість «Тіні забутих предків». Передмова до книги
розкриває основні етапи життя і творчості автора. Для полегшення сприйняття творів до тексту
подано примітки.
Кількість сторінок: 428

Видання містить два твори відомого українського письменника та драматурга Івана КарпенкаКарого – комедії «Сто тисяч» і «Мартин Боруля». Представлена у книзі передмова розповідає про
життя і творчість автора, а примітки, що подані до кожного твору, полегшують сприйняття та
розуміння тексту.
Кількість сторінок: 289

Видання містить поему «Енеїда» та п’єсу «Наталка Полтавка», що написані відомим українським
письменником, поетом і драматургом Іваном Котляревським. Передмова висвітлює основні етапи
життя і творчості автора. Обидва твори містять примітки та пояснення для кращого розуміння
тексту.
Кількість сторінок: 713

ПІДРУЧНИКИ
1 КЛАС
Видання складається з шести частин, надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом Брайля. У
підручнику завдання поступово ускладнюються. Спочатку діти знайомляться з точками та лініями, а
потім з предметами, які з них побудовані. Кожна тема містить рельєфні кольорові ілюстрації, що не
лише допомагають учням краще сприймати поданий матеріал, а і розвивають вміння тактильного
читання малюнків. Книга розрахована на дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Видання складається з п’яти частин, надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом Брайля. Юні
читачі познайомляться з світом живої та неживої природи через так звані мандрівки, кожна з яких
містить рельєфні кольорові ілюстрації для кращого розуміння тексту.

Видання складається з трьох частин, надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом Брайля.
Прочитавши книгу, діти довідаються про те, як стежити за своєю поставою, про місця, в яких можна
гратися, а в яких — ні, а також про поведінку в небезпечних ситуаціях. У цьому їм допоможуть
рельєфні кольорові ілюстрації, наведені до кожної теми.

Видання складається з чотирьох частин, надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом Брайля.
Книга знайомить наймолодших читачів з літерами та звуками української мови. До кожної літери
подано рельєфний кольоровий малюнок, який допоможе не лише краще засвоїти матеріал, а і
навчить тактильно читати зображення.

Видання складається з семи частин, надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом Брайля. Книга
допоможе дітям розпочати знайомство з математикою. Читачі дізнаються про основи нумерації,
натуральні числа, їх додавання і віднімання. Цікаві задачі, розміщені в кінці книги, та рельєфні
кольорові малюнки допоможуть учням краще засвоїти матеріал.

Видання складається з трьох частин, надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом Брайля. Матеріал
книги розділено на уроки, які допоможуть наймолодшим читачам розпочати знайомство з
англійською мовою. У кінці книги подано англійський алфавіт, з рельєфним кольоровим малюнком
до кожної літери.

2 КЛАС

Видання складається з п’яти частин, надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом Брайля.
Підручник продовжує знайомство дітей з математикою. Учні не лише узагальнять і систематизують
свої знання, здобуті в 1 класі, а й отримають нові, наприклад, про множення і ділення. Для кращого
засвоєння матеріалу у книзі розміщено рельєфні кольорові зображення.

Видання складається з чотирьох частин, надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом Брайля.
Підручник допоможе школярам розпочати знайомство з українською літературою. Діти навчаться
читати і розуміти різні літературні твори,а також дізнаються багато цікавого про рідну землю.

Видання складається з трьох частин, надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом Брайля.
Прочитавши підручник, діти довідаються про розпорядок дня, здорову їжу, свої права та обов’язки,
культуру спілкування та багато іншого. У підручнику розміщено рельєфні кольорові ілюстрації, які
допоможуть краще засвоїти кожну тему.

Видання складається з чотирьох частин, надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом Брайля.
Підручник продовжує знайомство учнів з українською мовою. Діти дізнаються про мову та
мовлення, текст, речення, слово. Краще сприйняти та засвоїти поданий матеріал допоможуть
рельєфні кольорові ілюстрації.

Видання складається з чотирьох частин, надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом Брайля. Учні
дізнаються про особливості природи восени, взимку, навесні та влітку. Кожна тема доповнена
рельєфними кольоровими малюнками.

Видання складається з двох частин, надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом Брайля. Книга
продовжує знайомство учнів з англійською мовою. Школярі вивчать більше нових слів про сім’ю та
друзів, розваги та свята, природу і тварин, а також навчаться використовувати їх у мовленні.
Підручник містить рельєфні кольорові зображення.

3 КЛАС

Видання складається з трьох частин, надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом Брайля. Школярі
дізнаються що таке вода, повітря, гірські породи, ґрунти, Сонце, середовища існування рослин і
тварин. Кожна тема доповнена рельєфними кольоровими малюнками.

Видання складається з чотирьох частин, надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом Брайля.
Підручник допоможе учням узагальнити знання, отримані в 2 класі, а також здобути нові, такі як,
наприклад, додавання, віднімання, множення і ділення в межах тисячі. Для кращого засвоєння
матеріалу у книзі розміщено рельєфні кольорові зображення.

Видання складається з трьох частин, надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом Брайля.
Підручник продовжує знайомство учнів з українською мовою. Діти поглиблять свої знання, здобуті
у 2 класі, а також дізнаються про будову слова та частини мови.

Видання складається з трьох частин, надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом Брайля. Школярі
навчаться розповідати про те, з чим зустрічаються у повсякденному житті: явища природи, тварин,
своїх ровесників, їхні захоплення та ігри. У цьому допоможуть рельєфні кольорові ілюстрації,
якими доповнена кожна тема.

Видання складається з двох частин, надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом Брайля. З
підручника школярі довідаються про те, як потрібно поводитись серед людей, про здоровий спосіб
життя, безпечну поведінку надворі та вдома. Наведені рельєфні кольорові ілюстрації допоможуть
краще засвоїти кожну тему.

Видання складається з двох частин, надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом Брайля.
Підручник розповість про те як стати успішним, умілим та працьовитим учнем, культурною
людиною у своїй родині, шанованим серед друзів, законослухняним громадянином у державі.
Рельєфні кольорові ілюстрації допоможуть краще сприйняти та засвоїти матеріал.

Видання складається з трьох частин, надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом Брайля. У
підручнику учні прочитають зразки усної народної творчості та авторські твори (казки, вірші,
оповідання), відкриють для себе нові жанри літератури, більше дізнаються про вже відомих авторів
і познайомляться з новими.

4 КЛАС

Видання складається з трьох частин, надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом Брайля. На
сторінках підручника школярі будуть подорожувати безмежними
космічними просторами, навчаться користуватися планами й картами, розгадуватимуть таємниці
материків і океанів Землі, вивчатимуть природу України та
заглибляться в будову тіл і речовин. Кожна тема доповнена рельєфними кольоровими малюнками.

Видання складається з чотирьох частин, надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом Брайля.
Підручник допоможе учням узагальнити знання, отримані в 3 класі, а також здобути нові, такі як
множення і ділення багатоцифрових чисел на одно-та двоцифрові числа. Для кращого засвоєння
матеріалу у книзі розміщено рельєфні кольоровими зображення.

Видання складається з трьох частин, надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом Брайля. Школярі
навчаться розповідати про те, як вони проводять вільний час, готуються до свят та пізнають світ
природи. У цьому допоможуть рельєфні кольорові ілюстрації, якими доповнена кожна тема.

Видання складається з двох частин, надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом Брайля. З
підручника школярі довідаються про здоровий спосіб життя, безпечну поведінку надворі та вдома,
правила поведінки на дорозі. Наведені рельєфні кольорові ілюстрації допоможуть краще засвоїти
кожну тему.

Видання складається з двох частин, надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом Брайля.
Підручник розповість про те як бути виховним та чемним, любити свою Батьківщину, поважати
традиції та звичаї. Рельєфні кольорові ілюстрації допоможуть краще сприйняти та засвоїти
матеріал.

Видання складається з трьох частин, надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом Брайля.
Підручник продовжує знайомство учнів з українською мовою. Діти поглиблять свої знання, здобуті
у 3 класі, а також дізнаються про текст, речення, слово, значення слова та частини мови.

Видання складається з чотирьох частин, надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом Брайля. У
підручнику учні прочитають зразки усної народної творчості та авторські твори (казки, вірші,
оповідання), відкриють для себе нові жанри літератури, більше дізнаються про вже відомих авторів
і познайомляться з новими.

5 КЛАС
Видання складається з чотирьох частин, надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом Брайля.
Підручник допоможе школярам успішно здобувати нові знання, проводити наукові спостереження,
здійснювати вимірювання та експериментувати. Це стане важливою сходинкою до вивчення у старших
класах біології, географії, фізики, хімії. Рельєфні кольорові ілюстрації допоможуть краще сприйняти та
засвоїти матеріал.

Видання складається з шести частин, надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом Брайля.
Підручник допоможе учням узагальнити знання, отримані в молодших класах, а також здобути нові.
Читачі дізнаються про лічбу, вимірювання та числа, дії першого та другого ступенів з натуральними
числами, звичайні та десяткові дроби і дії з ними. Для кращого засвоєння матеріалу у книзі
розміщено рельєфні кольоровими зображення.

Видання складається з чотирьох частин, надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом Брайля.
Школярі навчаться розповідати про своє життя у школі, своїх друзів та родину, описувати погоду. У
цьому допоможуть рельєфні кольорові ілюстрації, якими доповнена кожна тема.

Видання складається з трьох частин, надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом Брайля. З
підручника школярі довідаються про принципи здорового способу життя, безпеку поводження на
дорозі, своє психічне, духовне і фізичне здоров’я та соціальне благополуччя. Наведені рельєфні
кольорові ілюстрації допоможуть краще засвоїти кожну тему.

Видання складається з шести частин, надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом Брайля.
Підручник містить художні твори, відомості з теорії літератури, біографічні матеріали про
письменників. З творів учні дізнаються про народну мудрість, історичне минуле нашого народу,
красу світу природи та рідної України.

Видання складається з п’яти частин, надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом Брайля.
Підручник допоможе учням повторити та поглибити знання, отримані в початкових класах, а також
розповість про відомості із синтаксису та пунктуації, фонетику, орфографію, лексикологію та
фразеологію.

Видання складається з шести частин, надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом Брайля. У
підручнику вміщено інформацію про зарубіжних письменників, художні тексти в класичних і
сучасних перекладах, відомості про зв’язок літератури та культури різних країн. Запропоновано
різноманітні рубрики, що розкривають красу художнього слова та сприяють залученню учнів до
здобутків художньої літератури.

Видання складається з шести частин, надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом Брайля.
Підручник розповість учням про те, звідки і як історики дізнаються про минуле, про кого і про що
розповідає історія, а також що історичні пам’ятки розповідають нам про минуле.

Англійський клуб

Рівень Elementary
Італійський письменник Карло Коллоді отримав загальне визнання завдяки оповіданню «Пригоди
Піноккіо», яке стало класикою дитячої літератури і було перекладено багатьма мовами світу. У
виданні цей твір представлено англійською мовою (для рівня Elementary). Проілюстровано
рельєфними кольоровими зображеннями.

Рівень Upper Intermediate
Популярність англійській письменниці Доді Сміт приніс роман «101 далматинець», з яким читачі
зможуть ознайомитися у цьому виданні. Твір представлено англійською мовою (рівень Upper
Intermediate) та доповнено словником. Для кращого сприйняття рельєфно-крапковий шрифт Брайля
поєднано з рельєфними крапковими зображеннями.

Рівень Beginner
У виданні представлено казку «Кіт у чоботях» – один з найвідоміших творів французького
письменника Шарля Перро. Казка написана ще у XVII столітті, але не втрачає своєї актуальності й
зараз. Текст твору подано англійською мовою (для рівня Beginner). Для покращення сприйняття
після кожного розділу розміщено словник. Рельєфно-крапковий шрифт Брайля поєднано з плоско
друкованим збільшеним шрифтом та рельєфними кольоровими зображеннями.
Кількість сторінок: 74

Рівень Intermediate
Шотландський письменник Роберт Льюїс Стівенсон здобув світової слави завдяки роману «Острів
скарбів», який є класичним зразком пригодницької літератури. У виданні твір представлено
англійською мовою (для рівня Intermediate). Доповнено рельєфними крапковими зображеннями.

Рівень Pre-Intermediate
Марк Твен - американський письменник, гуморист, сатирик та публіцист. Одним з найвідоміших
його творів є «Пригоди Тома Соєра», з яким читачі зможуть ознайомитись у даному виданні. Текст
твору представлено англійською мовою (для рівня Pre-Intermediate) та доповнено словником для
кращого розуміння. Рельєфно крапковий шрифт Брайля поєднано з рельєфними кольоровими
ілюстраціями.

Видання містить 9 казок відомого англійського письменника Оскара Уайльда. Текст казок подано
англійською мовою (рівень Advanced) та доповнено словником. Книга представлена рельєфнокрапковим шрифтом Брайля в поєднанні з рельєфними кольоровими ілюстраціями.

Література для дітей шкільного віку

Іван Нечуй-Левицький – класик української літератури, з ім’ям якого пов’язані значні здобутки
реалістичної прози, її тематичне й жанрове збагачення. У виданні представлено два твори автора.
Повість «Микола Джеря» - найгостріший соціальний твір Нечуя – Левицького. Іван Франко
схарактеризував його як історію «всього українського селянства» за часів панщини, подану «в однім
широкім образі», з акцентуванням на нездоланності народного потягу до волі. У повісті «Кайдашева
сім’я» письменник на повну силу виявив себе як великий майстер творення людських характерів у
їх соціальній типовості та індивідуальній виразності й неповторності.

Пантелеймон Куліш - український письменник, історик, фольклорист, етнограф, перекладач.
У виданні представлено мемуари «Жизнь Куліша», оповідання «Дівоче серце» та історичний роман
«Чорна рада», який Іван Франко назвав «найліпшою історичною повістю в нашій літературі». І це не
дивно, адже яскравість образів, майстерність композиції, щедре використання народнопоетичних
мовних джерел – усе це забезпечило роману «Чорна рада» гідне місце у спадщині Української
класичної літератури.

Твори видатного українського письменника Григорія Квітки-Основ’яненка можна поділити на дві
основні групи – гумористичні та сентиментально-реалістичні. До першої групи належать
оповідання «Салдацький патрет» та повість «Конотопська відьма», до другої – повість «Маруся», які
представлено у виданні. Письменник широко використовує життєвий матеріал, постійно звертається
до народної творчості, точно відтворює звичаї, обряди і побут народу. До кожного твору подано
примітки, що сприяють кращому розумінню тексту.

Леся Українка – могутній і різнобічний талант. Письменниця розширила і збагатила ідейнотематичні, жанрові та естетичні можливості української літератури. У виданні подано поезії Лесі
Українки, поему «Давня казка» та драматичні твори. В поемі «Давня казка» Леся Українка
звертається до теми служіння народу, місця поета в громадському житті. У драмі «Бояриня»
розкрито трагедію рідного краю крізь призму особистого життя героїв. Максим Рильський писав,
що «Лісова пісня» - це діамантовий вінець Лесі Українки. У творі поетеса по-філософськи
осмислює й засобами художнього слова розкриває загальнолюдські проблеми добра і зла,
прекрасного і потворного.

Прозова спадщина Івана Франка, до якої входить понад сто творів, характеризується значним ідейнотематичним і жанровим багатством. Дане видання містить соціально-психологічну повість
«Перехресні стежки». Назва твору символізує долю героїв, життєві шляхи яких перехрещуються. У
ньому показано «вершини» громадського і політичного життя галицького селянства, досягнуті ним
у боротьбі проти сваволі поміщиків, сільських і повітових чиновників, різних пройдисвітів і
лихварів. Цією повістю письменник відкриває нову сторінку в українській літературі – виводить
свого героя-селянина з побутових рамок у суспільне і громадсько-політичне життя.

Іван Франко невипадково вважав, що Ольга Кобилянська стоїть на чолі «нової школи» в українській
літературі: в її творах уперше поведінка людини пояснювалася внутрішніми, психічними
імпульсами. Письменниця відкрила читачеві глибоку таємницю людської душі. У цьому виданні
представлено повість «Земля», в якій Кобилянська порушила вічну тему влади землі над селянином,
що призвела до братовбивства. Письменниця всебічно розкрила психологію хлібороба, висвітливши
його нелегке життя в триєдиному вимірі – соціальному, національному та психологічному.

У видані представлено твори видатного письменника Миколи Гоголя. У повісті «Тарас Бульба» на
головне місце висувається безпосередньо народ, він стає центральним героєм твору. Кожен із героїв
відчуває себе складовою частиною народного життя. Цей твір – геніальна пісня про любов до
рідного краю і ненависть до чужоземних загарбників. Незвичайним у «Вечорах на хуторі біля
Диканьки» є те, що автор, розповідаючи про життя селян, дивився на світ їхніми очима. Сюжети
повістей казкові: реальна дійсність вигадливо переплітається в них з фантастичною вигадкою,
поряд з людьми діють містичні сили. Відьми й чорти втручаються у життя героїв, нерідко служать
їм, допомагаючи усунути перешкоди на шляху людей до щастя.

Серед талановитих письменників, які своєю творчістю збагатили українську літературу, почесне
місце належить Михайлові Стельмаху – видатному прозаїку, поету, драматургу.
У виданні представлено повість «Гуси-лебеді летять», яку автор написав про власне дитинство,
змалював людей та обставини так, як він їх побачив і запам’ятав. Стельмах закликає читачів не бути
«холоднооким», уміти бачити красу, любити рідну землю.

Збірка оповідань про різні предмети і події, що оточують дитину у повсякденному житті. Десять
вечорів поспіль іграшка-курча і хлопчик грають в гру «розкажи мені казку»: про шкарпетки, про
телефон, про корову і художника, про слоненя, що співає, маленьку поні з цирку... Гра в казку вчить
дітей бачити чудо в звичайних речах!

Видання присвячено українському рушнику як явищу народної культури. Ця книга – своєрідний
путівник, що поведе читачів стежками пізнання вишиваних знаків та символів.
У книзі описуються зображення: вишивка як така й окремі її елементи; тому текст адаптовано для
його найкращого сприйняття незрячими дітьми, які потребують специфічного викладення
матеріалу. У книзі багато ілюстрацій, які виконані на спеціальному обладнанні рельефно-крапковим
методом, що сприймається на дотик: саме малюнки геометричних фігур, орнаментів, стилізованих
рослин та тварин є прекрасним матеріалом для ознайомлення з ними дітей з вадами зору. Рельефнокрапкові малюнки допоможуть уявити дитині, якою насправді є українська вишивка.

Дівчина на всі 100% (Випуск "Здоров'я та безпека". Випуск "Твої захоплення") Що цікаво знати
дівчинці-підлітку? Як стати впевненою в собі, завжди бути у доброму гуморі, як обирати друзів, без
проблем спілкуватись з батьками? Що потрібно робити, щоб стати витонченою і, безумовно,
привабливою і бажаною у будь-якій компанії? На ці та багато інших питань дає відповідь ця книга.

Хлопець на всі 100% (Випуск "Здоров'я та безпека". Випуск "Твої захоплення") Що цікаво знати
хлопцю-підлітку? Як стати впевненим у собі, завжди бути у доброму гуморі, як без проблем
спілкуватися з батьками? Що потрібно робити, аби розвинути мускулатуру, чим зайнятися у вільний
час, як зрозуміти дівчат, як стати своїм у будь-якій компанії та водночас залишатися самим собою?
На ці й багато інших питань, пов`язаних із формуванням особистості, дає відповідь ця книга.

6 КЛАС

Навчальне видання містить інформацію про географічні відкриття й дослідження Землі, починаючи
від уявлень про нашу планету в давнину й до сучасного бачення географічної картини світу. Подано
відомості про план і карту та запропоновано форми й прийоми роботи з ними, що дають змогу
формувати картографічну компетенцію учнів. Основа підручника – розділи про особливості та
взаємозв’язок земних оболонок (літосфери, атмосфери, гідросфери, біосфери та географічної).
Завершальними є теми про населення і держави світу, вплив людини на природу та охорону
довкілля. Після параграфів і розділів вміщено запитання і завдання, що допомагають запам’ятати
вивчене й здійснити самоперевірку навчальних досягнень. Рельєфні кольорові малюнки, а також
рубрики «Цікава географія», «Подорож у слово» й «Рекорди світу» роблять вивчення географії для
шестикласників цікавим і захоплюючим. У підручнику подано рельєфні кольорові ілюстрації.
Матеріал підручника поділено на 5 тем, кожна з яких розділена на параграфи. Книга побудована
так, щоб постійно тримати увагу читача: параграф розпочинається мотиваційними запитаннями,
відповіді на які можна знайти в тексті; перевірити вивчений матеріал допоможе рубрика
«Контрольні запитання»; рубрика «Завдання» розрахована на вміння користуватися знаннями
навчального матеріалу параграфа, обмірковувати й усвідомлювати вивчене; у розділах «Для
допитливих» розміщено цікавий й пізнавальний матеріал для тих, хто воліє знати більше. Практичні
роботи, які подано в кінці відповідних тем, дають змогу учням застосувати набуті знання на
практиці. Видання містить рельєфні кольорові ілюстрації.
У структурі підручника 5 розділів («Подільність натуральних чисел», «Звичайні дроби та дії з
ними», «Відношення і пропорції», «Раціональні числа та дії з ними», «Вирази і рівняння»), кожен з
яких поділено на параграфи. У кожному параграфі міститься: основний навчальний матеріал,
додаткові відомості у рубриці «Дізнайтеся більше», запитання для повторення вивченого в межах
параграфа («Пригадайте головне»), система задач чотирьох рівнів складності. Навчальний текст, як
правило, розгортається за таким планом: актуалізація попереднього досвіду учнів чи життєвої
ситуації, міркування (або задача), що приводять до нового поняття, факту, формулювання, яке треба
запам’ятати, проблемне запитання із відповіддю, як коротко записати нові позначення. У побудові
міркувань здебільшого використовується спосіб «від конкретного до загального», широко
застосовуються аналіз, синтез, узагальнення, систематизація, порівняння, зокрема прийом
зіставлення і протиставлення. Підручник містить рельєфні кольорові ілюстрації.

Підручник складається з чотирьох основних розділів, які допоможуть учням опанувати історію
стародавнього світу, дізнатися про життя людей за первісних часів, про цивілізації Давного Єгипту,
Індії та Китаю, Греції та Риму. Подано уривки з історичних текстів і документів, а також
хронологічні задачі, розв'язання яких потребує не лише історичних знань та вмінь, а й кмітливості.
Краще засвоїти матеріал, удосконалити власні навички та вміння допоможуть практичні заняття та
контрольні завдання.

Підручник створений на принципах інтеграції усіх видів мовленнєвої діяльності (аудіювання,
читання, говоріння, писемне мовлення) системності та логічності, доступності, активності,
естетичності. Структура організації підручника передбачає репродуктивну та творчу іншомовну
діяльність учнів у межах чотирьох ситуативно-тематичних розділів доповнених блоком текстів та
завдань для домашнього читання та лексичних і граматичних довідкових матеріалів. Видання
доповнено рельєфними кольоровими ілюстраціями.

Цього навчального року учні помандрують до чарівних країв Лексикології, Фразеології,
Словотвору, Морфології, зазирнуть в найпотаємніші схованки українського слова, пізнають багато
нового й корисного. «Підкорення» кожного параграфа бажано розпочинати зі вступної вправи невеликого дослідження. Потім уважно прочитати, осмислити його, переказати. Відкривши для себе
суть мовного явища, учням можна розпочинати виконання різноманітних тренувальних вправ. Вони
допоможуть закріпити отримані знання, а також розкажуть про навколишній світ, стосунки між
людьми, історію та культуру. Конкурсні завдання, цікаві історії, усмішки, різноманітні мовленнєві
ситуації зроблять подорож стежками рідної мови жвавою і захоплюючою.

Підручник містить художні твори, відомості з теорії літератури, біографічні матеріали про
письменників. Учні познайомляться з календарно-обрядовими піснями, творами Миколи Вороного,
Тараса Шевченка, Лесі Українки, Володимира Винниченка, Всеволода Нестайка, Леоніда Глібова та
багатьох інших .Методичний апарат підручника охоплює різнорівневі завдання, зорієнтовані на
вікові особливості учнів.

У підручнику вміщено міфи, відомості про культуру різних народів, а також рубрики, що
розкривають красу художнього слова; застосовано інтерактивні технології вивчення текстів (в
оригіналах іноземними мовами й українських перекладах). Підручник сприяє формуванню в учнів
якостей творчого читача, вихованню почуття належності до світової спільноти й любові до
національних надбань.

Підручник складається з чотирьох розділів. Розділ 1 — «Здоров’я людини» — присвячено
повторенню базових понять предмета «Основи здоров’я»: здоров’я, безпека життєдіяльності,
життєві навички. Учні дізнаються про вплив навколишнього середовища на життя і здоров’я
людини. Розділ 2 — «Фізична складова здоров’я» ознайомить з принципами раціонального
харчування та особистої гігієни. Розділ 3 — «Психічна і духовна складова здоров’я» — розкриє
фізіологічні та психологічні особливості раннього підліткового віку. Розділ 4 — «Соціальна
складова здоров’я» підкаже як уникати непорозумінь, знайомитись і впевнено спілкуватись з
різними людьми, а також ознайомить учнів з основами безпечної поведінки в ситуаціях щоденного
життя.

ПОВЕРНУТИСЬ НА ГОЛОВНУ
Учбово-виробничі об’єднання УТОС, Учбово-виробничі підприємства УТОС

1.                 

Білоцерківське УВП УТОС

09107, Київська обл., м. Біла Церква, вул. П.Запорожця, 39

2.                 

ПОГ «Вінницьке УВП» УТОС

21021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 9

3.                 

Дніпропетровське учбово-виробниче об’єднання «ЛУЧ»

49107, м. Дніпропетровськ, вул. Шинна, 14

4.                 

ПОГ «Житомирське УВП» УТОС

10003 м. Житомир, вул. 8 Березня, 13

5.                 

Київська обласна організація УТОС

04074, м. Київ, вул. Автозаводська, 5а

6.                 

ПОГ «Івано-Франківське УВП» Чернівецького УВО УТОС

76005, м. Івано-Франківськ, вул. С. Петлюри, 9

7.                 

Кам’янець-Подільське УВП Чернівецького УВО УТОС

32300, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницької обл., вул.
Драй-Хмари, 48

8.                 

Київське УВП № 2 УТОС

01133, м. Київ, вул. Л. Первомайського, 6

9.                 

Київське УВП № 1 УТОС

03118, м. Київ, просп. Червонозоряний, 115

10.             

Київське УВП № 3 УТОС

04655, м. Київ, вул. Глибочицька, 72

11.             

Київське УВП № 4 УТОС

02160, м. Київ, вул. Фанерна, 4

12.             

Кіровоградське УВП УТОС

25001, м. Кіровоград, вул. Фісановича, 5

13.             

Кременчуцьке УВП Полтавського УВО УТОС

39600, Полтавська обл., м.Кременчуг, вул.Цюрупи, 22/6

14.             

Лисичанське УВП УТОС

93105, м. Лисичанськ Луганської обл., вул. Красна, 183

15.             

Луцьке УВП Львівського УВО УТОС

43001, м. Луцьк, вул. Шевченка, 40

16.             

ПОГ «Львівське УВП Львівського УВО УТОС»

79058, м. Львів, вул. Торф’яна, 4

17.             

Маріупольське УВП Донецького УВО УТОС

87500, м. Маріуполь, вул. Миколаївська, 3

18.             

Мукачівське УВП УТОС

89611, м. Мукачеве Закарпатської обл., вул. Свалявська, 2а

19.             

Обухівське УВП УТОС

08704, м. Обухів, Київської обл., вул. Каштанова, 29

20.             

ПОГ «Одеське УВП УТОС»

65065, м. Одеса, вул. Варненська, 21

21.             

Пирятинське УВП Полтавського УВО

37000, м. Пирятин, Полтавської обл., вул. Єлени, 12

22.             

Полтавське УВО «Електроконтакт» УТОС

36021, м. Полтава, вул. Фурманова, 6

23.             

ПОГ «Рівненське УВП» УТОС

33028, м. Рівне, вул. Замкова, 21

24.             

ПОГ «Рубіжанське УВП № 1 УТОС»

93003, м. Рубіжне Луганської обл., вул. Будьонного, 28

25.             

Снятинське УВП Чернівецького УВО УТОС

78300, м. Снятин, Івано-Франківської обл., вул. Трудова, 7

26.             

Сумське УВП УТОС

40000, м. Суми, вул. Кузнечна, 8

27.             

Тернопільське УВП Львівського УВО УТОС

46005, м. Тернопіль вул. Академіка Студинського, 13

28.             

ПОГ «Херсонське УВП УТОС»

73025, м. Херсон, вул. Михайловича, 18а

29.             

Хмельницьке УВП Чернівецького УВО УТОС

29014, м. Хмельницький, вул. Будівельників, 22

30.             

Черкаське УВП УТОС

18000, м. Черкаси, вул. Університетська, 39

31.             

Чернівецьке УВО УТОС

58018, м. Чернівці, пров. Ентузіастів, 5

32.             

Чернігівське УВП УТОС

14013, м. Чернігів, вул. Менделєєва, 5
Спеціальні школи-інтернати для сліпих

33.             

Київська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №5
ім.Я.Батюка

04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 35

34.             

Львівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №100

79011, м. Львів, вул. І. Франка, 119

35.             

Мукачівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат для
сліпих і слабозорих

89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Димитрова, 4

36.             

Одеська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №93

65078, м. Одеса, вул. Терешкової, 25-А

37.             

Слов’янська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №23
для сліпих і слабозорих

84122, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Комунарів, 6

38.             

КЗ «Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс ім.
61058, м. Харків, вул. Сумська, 55
В. Г. Короленка»
Спеціальні школи-інтернати для слабозорих

39.

Комунальний заклад освіти "Навчально-реабілітаційний центр
№12 "Дніпропетровської обласної ради"

49021, м. Дніпропетровськ, вул. Саранська, 6

40.               

Світловодська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ
ступенів №1

27500, Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Леніна
36

41.               

Комунальний заклад «Чернігівський навчально-реабілітаційний
центр» Чернігівської обласної ради

14013, м. Чернігів, вул.1-го Травня, 56

42.               

Крупівський навчально-реабілітаційний центр для дітей із
вадами зору

45604, Волинська обл., Луцький р-н, с. Крупа, вул.
Центральна, 22

Інші підрозділи УТОС, інші ГОІ
43.             

Боярський будинок відпочинку УТОС

08150, м. Боярка, Київської обл., вул. Лісна, 1

44.             

ПОГ «Лемур» Харківської міської громадської організації
інвалідів «Соціально-реабілітаційний центр незрячих»

60129, м. Харків, вул. Світла, 29-А, СРЦ незрячих

45.             

Турківський паралімпійський реабілітаційний центр

82536, Львівська обл., Турківський р-н, с. Яворів, вул. Рівних
прав і можливостей, 1

46.             

Волинський обласний фонд реабілітації інвалідів зору «Зір»

43001, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шевченка, 36, ЦРІЗ
«Зір»

47.             

Львівський обласний фонд соціального захисту і реабілітації
сліпих

79016, м. Львів, вул. Городоцька, 81, ЛОФСЗРС

48.             

Львівський обласний осередок ГО «УСІ» (Ресурсний центр
Львівської політехніки)

79000, м. Львів, вул. Степана Бандери, 12, Ресурсний центр
Львівської політехніки

Публічні бібліотеки України
49.             

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.
Тімірязєва

21100, м. Вінниця, Соборна, 73

50.             

Волинська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О.
Пчілки

43025, м. Луцьк, вул. Шопена, 11

51.             

Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека ім.
первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія

49006, м. Дніпропетровськ, вул. Савченка, 10

52.             

Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Ф.
Потушняка

88018 м. Ужгород, пр. Свободи, 16,

53.             

Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека ім. О.М.
Горького

69095, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 142

54.             

Житомирська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О.
Ольжича

10014 м. Житомир, Новий бульвар, 4

55.             

Франківська обласна універсальна наукова бібліотека ім. І.
Франка

76018 м. Iвано-Франкiвськ, вул. Чорновола, 22

56.             

Іллічівська центральна міська бібліотека ім. І. Рядченка

68003, Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Леніна, 30

57.             

Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.
Чижевського

25006 м. Кiровоград, вул. Велика Перспективна, 24

58.             

Криворізька міська бібліотека для дорослих

50027, м. Кривий Ріг, Саксаганський район, проспект Гагаріна,
27а

59.             

Львівська обласна бібліотека для дітей

79008, м. Львів, вул. Винниченка, 1

60.             

Львівська центральна міська бібліотека ім. Лесі Українки

79019, м. Львів, вул. Мулярська, 2-а, ЦМБ ім. Лесі Українки

61.             

Бібліотека філія №18 ЦБС для дорослих м. Львова

79011, м. Львів, вул. Уласа Самчука, 22

62.             

Львівська обласна універсальна наукова бібліотека

79005, м. Львів, пр.Шевченка, 13

63.             

Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О.
Гмирьова

54001, м. Миколаїв, вул. Московська, 9

64.             

Мукачівська центральна міська бібліотека

89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Духновича, 1

65.             

Національна бібліотека України ім. В. Вернадського НАН
України

03039, м. Київ, Голосіївський просп., 3

66.             

Одеська національна наукова бібліотека ім. М. Горького

65023, м. Одеса, вул. Пастера, 13

67.             

Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека ім. І.
Котляревського

36020, м. Полтава, вул. Леніна, 17

68.             

Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В.
Короленка

33028, м. Рівне, пл. Короленка, 6,

69.             

Спеціалізована бібліотека-філія № 17 для сліпих
ім. Л.Л. Гіршмана

61022, м.Харків, вул. Клочківська, 61/63

70.             

Сумська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.
Крупської

40000, м. Суми, вул. Героїв Сталінграда, 10

71.             

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека

46001 м. Тернопіль, бульвар Т. Шевченка, 15

72.             

Харківська обласна універсальна наукова бібліотека

61000, м. Харків, вул. Кооперативна, 13

73.             

Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О.
Гончара

73000, м. Херсон, вул. Дніпропетровська, 2

74.             

Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. М.
Островського

29000, м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 28

75.             

Христинівська районна бібліотека Черкаської обл.

20001, Черкаська обл., м. Христинівка, вул. Шевченка, 56

76.             

Олександрівська районна бібліотека Кіровоградської обл.

27300, Кіровоградська обл., Олександрівський р-н, смт
Олександрівка, вул.Леніна,58а

77.             

Черкаська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Т.
Шевченка

18000, м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 8

78.             

Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. М.
Івасюка

58000, м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 47

79.             

Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В.
Короленка

14000, м. Чернiгiв, просп. Миру, 41

80.             

Центральна спеціалізована бібліотека для сліпих ім. М.
Островського

м. Київ, Печерський узвіз, 5

ПОВЕРНУТИСЬ НА ГОЛОВНУ
Спеціальні школи-інтернати для сліпих
1.                 

Київська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №5
ім.Я.Батюка

04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 35,

2.                 

Львівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №100

79011, м. Львів, вул. І. Франка, 119,

3.                 

Мукачівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат для
сліпих і слабозорих

89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Димитрова, 4,

4.                 

Одеська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №93

65078, м. Одеса, вул. Терешкової, 25-А,

5.                 

Слов’янська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №23
для сліпих і слабозорих

84122, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Комунарів, 6,

6.                 

КЗ «Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс ім.
61058, м. Харків, вул. Сумська, 55,
В. Г. Короленка»

7.                 

Комунальний заклад Львівської обласної ради «Навчальнореабілітаційний центр «Левеня»

79053, м. Львів, вул. Володимира Великого, 87А,

8.                 

Право вибору Харьківська ГО Центр реабілітації молодих
інвалідів та членів їх сімей

61022, г. Харьков, ул. Данилевского, 2,

Спеціальні школи-інтернати для слабозорих
9

Комунальний заклад освіти "Навчально-реабілітаційний центр
№12 "Дніпропетровської обласної ради"

1
Світловодська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ
0
ступенів №1
1
Комунальний заклад «Чернігівський навчально-реабілітаційний
1
центр» Чернігівської обласної ради

49021, м. Дніпропетровськ, вул. Саранська, 6
27500, Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Леніна
36
14013, м. Чернігів, вул.1-го Травня, 56

1
Крупівський навчально-реабілітаційний центр для дітей із
2
вадами зору

45604, Волинська обл., Луцький р-н, с. Крупа, вул.
Центральна, 22

Інші підрозділи УТОС, інші ГОІ
13.             

Львівський обласний осередок ГО «УСІ» (Ресурсний центр
Львівської політехніки)

79000, м. Львів, вул. Степана Бандери, 12, Ресурсний центр
Львівської політехніки

Публічні бібліотеки України
14.             

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.
Тімірязєва

21100, м. Вінниця, Соборна, 73,

15.             

Волинська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О.
Пчілки

43025, м. Луцьк, вул. Шопена, 11,

16.             

Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека ім.
первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія

49006, м. Дніпропетровськ, вул. Савченка, 10,

17.             

Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Ф.
Потушняка

88018 м. Ужгород, пр. Свободи, 16,

18.             

Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека ім. О.М.
Горького

69095, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 142,

19.             

Житомирська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О.
Ольжича

10014 м. Житомир, Новий бульвар, 4,

20.             

Франківська обласна універсальна наукова бібліотека ім. І.
Франка

76018 м. Iвано-Франкiвськ, вул. Чорновола, 22,

21.             

Іллічівська центральна міська бібліотека ім. І. Рядченка

68003, Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Леніна, 30,

22.             

Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.
Чижевського

25006 м. Кiровоград, вул. Велика Перспективна, 24

23.             

Криворізька міська бібліотека для дорослих

50027, м. Кривий Ріг, Саксаганський район, проспект Гагаріна,
27а,

24.             

Львівська обласна бібліотека для дітей

79008, м. Львів, вул. Винниченка, 1,

25.             

Львівська центральна міська бібліотека ім. Лесі Українки

79019, м. Львів, вул. Мулярська, 2-а, ЦМБ ім. Лесі Українки,

26.             

Бібліотека філія №18 ЦБС для дорослих м. Львова

79011, м. Львів, вул. Уласа Самчука, 22,

27.             

Львівська обласна універсальна наукова бібліотека

79005, м. Львів, пр.Шевченка, 13,

28.             

Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О.
Гмирьова

54001, м. Миколаїв, вул. Московська, 9,

29.             

Мукачівська центральна міська бібліотека

89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Духновича, 1

30.             

Національна бібліотека України ім. В. Вернадського НАН
України

03039, м. Київ, Голосіївський просп., 3,

31.             

Одеська національна наукова бібліотека ім. М. Горького

65023, м. Одеса, вул. Пастера, 13,

32.             

Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека ім. І.
Котляревського

36020, м. Полтава, вул. Леніна, 17,

33.             

Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В.
Короленка

33028, м. Рівне, пл. Короленка, 6,

34.             

Спеціалізована бібліотека-філія № 17 для сліпих
ім. Л. Л. Гіршмана

61022, м.Харків, вул. Клочківська, 61/63

35.             

Сумська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.
Крупської

40000, м. Суми, вул. Героїв Сталінграда, 10

36.             

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека

46001 м. Тернопіль, бульвар Т. Шевченка, 15,

37.             

Харківська обласна універсальна наукова бібліотека

61000, м. Харків, вул. Кооперативна, 13,

38.             

Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О.
Гончара

73000, м. Херсон, вул. Дніпропетровська, 2,

39.             

Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. М.
Островського

29000, м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 28

40.             

Христинівська районна бібліотека Черкаської обл.

20001, Черкаська обл., м. Христинівка, вул. Шевченка, 56,

41.             

Олександрівська районна бібліотека Кіровоградської обл.

27300, Кіровоградська обл., Олександрівський р-н, смт
Олександрівка, вул.Леніна,58а,

42.             

Черкаська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Т.
Шевченка

18000, м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 8,

43.             

Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. М.
Івасюка

58000, м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 47

44.             

Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В.
Короленка

14000, м. Чернiгiв, просп. Миру, 41,

45.             

Центральна спеціалізована бібліотека для сліпих ім. М.
Островського

м. Київ, Печерський узвіз, 5

ПОВЕРНУТИСЬ НА ГОЛОВНУ
Спеціальні школи-інтернати для сліпих
1.                 

Київська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №5 ім.Я.Батюка

04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 35, Коваль Л.С.

2.                 

Львівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №100

79011, м. Львів, вул. І. Франка, 119,

3.                 

Мукачівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат для сліпих і
слабозорих

89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Димитрова, 4,
Санько І.В.

4.                 

Одеська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №93

65078, м. Одеса, вул. Терешкової, 25-А, Семенюк Ю.Є.

5.                 

Слов’янська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №23 для
сліпих і слабозорих

84122, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Комунарів, 6,
Котляров М.В.

6.                 

КЗ «Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс ім. В. Г.
Короленка»

61058, м. Харків, вул. Сумська, 55,

Громадські організації інвалідів, інші підрозділи
7.                 

Волинський обласний фонд реабілітації інвалідів зору «Зір»

43001, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шевченка, 36, ЦРІЗ «Зір»,
Симончук Ю.П.

8.                 

Львівський обласний фонд соціального захисту і реабілітації сліпих

79016, м. Львів, вул. Городоцька, 81, ЛОФСЗРС, Дурнєв В.О.

9.                 

Львівський обласний осередок ГО «УСІ» (Ресурсний центр Львівської 79013, м. Львів, вул. Степана Бандери, 12, Ресурсний центр
політехніки)
Львівської політехніки, для Потимко О.З.

10.             

Благодійна організація «Фонд родини Нечитайло»

11.             

«Видавництво Старого Лева»

Публічні бібліотеки України
12.             

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. Тімірязєва

21100, м. Вінниця, Соборна, 73

13.             

Волинська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Пчілки

43025, м. Луцьк, вул. Шопена, 11

14.             

Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека ім.
первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія

49006, м. Дніпропетровськ, вул. Савченка, 10

15.             

Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Ф.
Потушняка

88018 м. Ужгород, пр. Свободи, 16

16.             

Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека ім. О.М. Горького 69095, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 142

17.             

Житомирська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Ольжича 10014 м. Житомир, Новий бульвар, 4

18.             

Франківська обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка

76018 м. Iвано-Франкiвськ, вул. Чорновола, 22

19.             

Іллічівська центральна міська бібліотека ім. І. Рядченка

68003, Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Леніна, 30

20.             

Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.
Чижевського

25006 м. Кiровоград, вул. Велика Перспективна, 24

21.             

Криворізька міська бібліотека для дорослих

50027, м. Кривий Ріг, Саксаганський район, проспект Гагаріна,
27а

22.             

Львівська обласна бібліотека для дітей

79008, м. Львів, вул. Винниченка, 1

23.             

Львівська центральна міська бібліотека ім. Лесі Українки

79019, м. Львів, вул. Мулярська, 2-а, ЦМБ ім. Лесі Українки

24.             

Бібліотека філія №18 ЦБС для дорослих м. Львова

79011, м. Львів, вул. Уласа Самчука, 22

25.             

Львівська обласна універсальна наукова бібліотека

79005, м. Львів, пр.Шевченка, 13

26.             

Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О.
Гмирьова

54001, м. Миколаїв, вул. Московська, 9

27.             

Мукачівська центральна міська бібліотека

89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Духновича, 1

28.             

Національна бібліотека України ім. В. Вернадського НАН України

03039, м. Київ, Голосіївський просп., 3

29.             

Одеська національна наукова бібліотека ім. М. Горького

65023, м. Одеса, вул. Пастера, 13

30.             

Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека ім. І.
Котляревського

36020, м. Полтава, вул. Леніна, 17, Зеленська Т. І.

31.             

Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В. Короленка

33028, м. Рівне, пл. Короленка, 6

32.             

Спеціалізована бібліотека-філія № 17 для сліпих sм. Л.Л. Гіршмана

61022, м.Харків, вул. Клочківська, 61/63

33.             

Сумська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н. Крупської

40000, м. Суми, вул. Героїв Сталінграда, 10

34.             

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека

46001 м. Тернопіль, бульвар Т. Шевченка, 15

35.             

Харківська обласна універсальна наукова бібліотека

61000, м. Харків, вул. Кооперативна, 13

36.             

Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Гончара

73000, м. Херсон, вул. Дніпропетровська, 2

37.             

Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. М.
Островського

29000, м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 28

38.             

Христинівська районна бібліотека Черкаської обл.

20001, Черкаська обл., м. Христинівка, вул. Шевченка, 56

39.             

Олександрівська районна бібліотека Кіровоградської обл.

27300, Кіровоградська обл., Олександрівський р-н, смт
Олександрівка, вул.Леніна,58а

40.             

Черкаська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Т. Шевченка

18000, м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 8

41.             

Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Івасюка

58000, м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 47

42.             

Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В. Короленка 14000, м. Чернiгiв, просп. Миру, 41

ПОВЕРНУТИСЬ НА ГОЛОВНУ
Спеціальні школи-інтернати для сліпих
1.                 

Київська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №5 ім.Я.Батюка

04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 35, Коваль Л.С.

2.                 

Львівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №100

79011, м. Львів, вул. І. Франка, 119,

3.                 

Мукачівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат для сліпих і
слабозорих

89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Димитрова, 4,
Санько І.В.

4.                 

Одеська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №93

65078, м. Одеса, вул. Терешкової, 25-А, Семенюк Ю.Є.

5.                 

Слов’янська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №23 для
сліпих і слабозорих

84122, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Комунарів, 6,
Котляров М.В.

6.                 

КЗ «Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс ім. В. Г.
Короленка»

61058, м. Харків, вул. Сумська, 55,

Громадські організації інвалідів, інші підрозділи
7.                 

Волинський обласний фонд реабілітації інвалідів зору «Зір»

43001, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шевченка, 36, ЦРІЗ «Зір»,
Симончук Ю.П.

8.                 

Львівський обласний фонд соціального захисту і реабілітації сліпих

79016, м. Львів, вул. Городоцька, 81, ЛОФСЗРС, Дурнєв В.О.

9.                 

Львівський обласний осередок ГО «УСІ» (Ресурсний центр Львівської 79013, м. Львів, вул. Степана Бандери, 12, Ресурсний центр
політехніки)
Львівської політехніки, для Потимко О.З.

10.             

Благодійна організація «Фонд родини Нечитайло»

11.             

«Видавництво Старого Лева»

Публічні бібліотеки України
12.             

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. Тімірязєва

21100, м. Вінниця, Соборна, 73

13.             

Волинська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Пчілки

43025, м. Луцьк, вул. Шопена, 11

14.             

Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека ім.
первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія

49006, м. Дніпропетровськ, вул. Савченка, 10

15.             

Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Ф.
Потушняка

88018 м. Ужгород, пр. Свободи, 16

16.             

Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека ім. О.М. Горького 69095, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 142

17.             

Житомирська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Ольжича 10014 м. Житомир, Новий бульвар, 4

18.             

Франківська обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка

76018 м. Iвано-Франкiвськ, вул. Чорновола, 22

19.             

Іллічівська центральна міська бібліотека ім. І. Рядченка

68003, Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Леніна, 30

20.             

Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.
Чижевського

25006 м. Кiровоград, вул. Велика Перспективна, 24

21.             

Криворізька міська бібліотека для дорослих

50027, м. Кривий Ріг, Саксаганський район, проспект Гагаріна,
27а

22.             

Львівська обласна бібліотека для дітей

79008, м. Львів, вул. Винниченка, 1

23.             

Львівська центральна міська бібліотека ім. Лесі Українки

79019, м. Львів, вул. Мулярська, 2-а, ЦМБ ім. Лесі Українки

24.             

Бібліотека філія №18 ЦБС для дорослих м. Львова

79011, м. Львів, вул. Уласа Самчука, 22

25.             

Львівська обласна універсальна наукова бібліотека

79005, м. Львів, пр.Шевченка, 13

26.             

Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О.
Гмирьова

54001, м. Миколаїв, вул. Московська, 9

27.             

Мукачівська центральна міська бібліотека

89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Духновича, 1

28.             

Національна бібліотека України ім. В. Вернадського НАН України

03039, м. Київ, Голосіївський просп., 3

29.             

Одеська національна наукова бібліотека ім. М. Горького

65023, м. Одеса, вул. Пастера, 13

30.             

Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека ім. І.
Котляревського

36020, м. Полтава, вул. Леніна, 17, Зеленська Т. І.

31.             

Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В. Короленка

33028, м. Рівне, пл. Короленка, 6

32.             

Спеціалізована бібліотека-філія № 17 для сліпих sм. Л.Л. Гіршмана

61022, м.Харків, вул. Клочківська, 61/63

33.             

Сумська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н. Крупської

40000, м. Суми, вул. Героїв Сталінграда, 10

34.             

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека

46001 м. Тернопіль, бульвар Т. Шевченка, 15

35.             

Харківська обласна універсальна наукова бібліотека

61000, м. Харків, вул. Кооперативна, 13

36.             

Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Гончара

73000, м. Херсон, вул. Дніпропетровська, 2

37.             

Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. М.
Островського

29000, м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 28

38.             

Христинівська районна бібліотека Черкаської обл.

20001, Черкаська обл., м. Христинівка, вул. Шевченка, 56

39.             

Олександрівська районна бібліотека Кіровоградської обл.

27300, Кіровоградська обл., Олександрівський р-н, смт
Олександрівка, вул.Леніна,58а

40.             

Черкаська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Т. Шевченка

18000, м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 8

41.             

Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Івасюка

58000, м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 47

42.             

Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В. Короленка 14000, м. Чернiгiв, просп. Миру, 41

ПОВЕРНУТИСЬ НА ГОЛОВНУ
контакти

ДСВ "Освіта" м. Київ, вул. В.Винниченка, 5, тел. 456 08 35

Фірма "Анталогія" м. Київ, вул. О.Довженка, 3,
тел. 067 693 12 02

Розподілення підручників здійснено державною науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти» отримувачи –
загальноосвітні навчальні заклади
№

назва підручнику/автор

область/кількість
1 клас

1

Волинська – 1, Одеська – 8, Рівненська – 3, Сумська – 2, м.Київ
-5

Рельефне малювання (Довгопола К.С., Набоченко О.О.)
2 клас

1

2

Літературне читання. Українська мова для ЗНЗ з навчанням
українською мовою (Савченко О.Я.)

Волинська – 2, Дніпропетровська – 10, Одеська – 10,
Рівненська – 2, Сумська – 2, Тернопільська – 2,
М. Київ – 13

Англійська мова. 2 частини. (Несвіт А.М.)

Волинська – 2, Дніпропетровська – 10, Одеська – 11,
Рівненська – 5, Сумська – 2, м. Київ – 11
3 клас

1

Природознавство. 3 частини. (Грущинська І.В.)

Дніпропетровська – 3, Одеська – 7, Рівненська – 4, Сумська –
1, м.Київ - 8

2

Математика. 4 частини ( Богданович М.В., Лишенко Г.П. )

Дніпропетровська – 3, Одеська – 7, Рівненська – 4, Сумська –
1, м.Київ – 8

3

Я у світі. 2 частини. (Бібік Н.М.)

Волинська – 2, Одеська – 10, Рівненська – 2, Тернопільська – 2,
м.Київ – 13

4

Українська мова. (Вашуленко М.С.)

Дніпропетровська – 3, Одеська – 7, Рівненська – 4, Сумська –
1, м.Київ - 8

5

Основи здоров’я. 2 частини. (Бех І.Д. Воронцова Т.В.)

Волинська – 2, Одеська – 10, Рівненська – 2, Тернопільська – 2,
м. Київ – 13

6

Англійська мова. 3 частини (Несвіт А.М.)

Волинська – 2, Одеська – 10, Рівненська – 2, Тернопільська – 2,
м.Київ – 13

7

Математика. (Богданович М.В., Лишенко Г.П.)

Волинська – 32, Дніпропетровська – 28, Запорізька – 36,
Київська – 20, Одеська – 63, Рівненська – 25, Сумська – 82,
Тернопільська – 20, м.Київ - 136
4 клас

1

Основи здоров’я. 4 клас. 2 частини Бех І.Д.

Дніпропетровська обл. – 2, Одеська обл. – 9, м.Київ – 9

2

Природознавство (3 частини) 4 клас (Грущинська І.В.)

Дніпропетровська обл. – 2, Одеська обл. – 9, м.Київ – 9
вул. Миру 53

3

Літературне читання. Українська мова (4 частини) (Савченко
О.Я.)

Дніпропетровська обл. – 2, Одеська обл. – 9, м.Київ – 9

4

Англійська мова 4 клас. 3 частини. (Карпюк О.Д.)
для дітей зі зниженим зором

Дніпропетровська обл. – 2, Одеська обл. – 10, м.Київ – 10
5 клас

1

Природознавство. 4 частини. (Ярошенко О.Г., Бойко В.М.)

Дніпропетровська обл. – 3, Одеська обл. – 8, м. Київ – 16

2

Англійська мова. 4 частини (Карпюк О.Д.)

Дніпропетровська обл. – 3, Одеська обл. – 8, м. Київ – 16

3

Основи здоровя. 3 частини. (Бех І.Д.)

Дніпропетровська обл. – 3, Одеська обл. – 8, м. Київ – 16

4

Українська мова . 5 частин. Заболотний О.В., Заболотний В.В.)

Волинська – 2, Запорізька – 5, м. Київ - 15

5               

Українська література. 6 частин (Авраменко О.М.)

Волинська – 2, Запорізька – 5, м. Київ - 15

6

Зарубіжна література. 6 частин. (Ніколенко О.М., Конєва В.М.)

Волинська – 2, Запорізька – 5, м. Київ - 15

ПОВЕРНУТИСЬ НА ГОЛОВНУ
контакти

Фірма "Анталогія" м. Київ, вул. О.Довженка, 3,
т. 067 693 12 02

ДСВ "Освіта" м. Київ, вул. В.Винниченка, 5, тел. 456 08 35
Спеціалізовані біблиотекі

1                 

Центральна спеціалізована бібліотека для сліпих ім. М.
Островського

м. Київ, Печерський узвіз, 5 (ст. м. Кловська)

Спеціальні школи-інтернати для сліпих та слабозорих
2

Київська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №5
ім.Я.Батюка

04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 35

3         

Львівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №100

79011, м. Львів, вул. І. Франка, 119

4          

КУ освіти «Криворізький спеціальний багатопрофільний учбово- Дніпропетровська область, м Кривий Ріг,
реабілітаційний центр № 1 Дніпропетровської обласної ради»
вул. П'ятихатська 17

5

Одеська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №93

65078, м. Одеса, вул. Терешкової, 25-А

6           

Спеціально загальноосвітня школа-інтернат «Орієнтир»
Запорожської обласної ради (м. Запоріжжя)

69001 м. Запоріжжя, вул. Кронштадська, 17

7            

КЗ «Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс ім.
61058, м. Харків, вул. Сумська, 55
В. Г. Короленка»

8

Комунальний заклад освіти "Навчально-реабілітаційний центр
№12 "Дніпропетровської обласної ради"

49021, м. Дніпропетровськ, вул. Саранська, 6

9              

Вигодська спеціальна ЗОШ-інтернат для дітей зі зниженим
зором

Долинський р-н, смт. Вигода, вул. Данила Галицького, 7

10               

Інтегровані класи при Херсонській ЗОШ № 11

м. Херсон, вулиця Робоча, 205

11              

Слов’янська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №23 для
84122, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Комунарів, 6
сліпих і слабозорих

12

Мукачівська спеціальна загальноосівтня школа-інтернат І-ІІ
ступенів закарпатської обласної ради

вул. Болгарська 4, м. Мукачево,

13

Самгородцька спеціальна ЗОШ-інтернат І-ІІІ ст.
для дітей зі зниженим зором

22163 Вінницька обл., с.Самгородок. Козятинський р-н,
вул. Миру 53

14

Житомирська а спеціальна ЗОШ-інтернат І-ІІІ ст.
для дітей зі зниженим зором

10014 м. Житомир, вул.Черняхівського 17

15

Рубіжанська а спеціальна ЗОШ-інтернат
для дітей зі зниженим зором

95009 Луганська обл. м. Рубіжне, вул.Будівельників 3

16

Рівненський р-н, смт. Клевань, вул.Шкільна 15
для слабозорих дітей

Рівненський р-н, смт. Клевань, вул.Шкільна 15

17

Чернігівський анавчально-реабілітаційний центр ЧОР

14013 м. Чернігів, вул. 1-го Травня 56

18

Полтавська а спеціальна ЗОШ-інтернат № 40
для дітей зі зниженим зором

36034 м. Полтава, пров. Космічний 7

19

Львівська міська молодіжна громадська організація
"Інститут українських студій"

м. Львів, вул. Франка 33/5 НП №64

20              Черкаська а спеціальна ЗОШ-інтернат
для дітей з особливами потребами
  

Закарпатська обл. 89600

18029 м.Черкаси, вул. Тараскова, 14

21

Навчально-реабілітаційний центр "Левеня"

79051 м. Львів . вул.Володимира Великого, 87 А

22

Спеціальний навчально-виховний комплекс Пізнайко"

м. Київ, вул. Дегтярівська 6А

ПОВЕРНУТИСЬ НА ГОЛОВНУ
контакти

ДСВ "Освіта" м. Київ, вул. В.Винниченка, 5, тел. 456 08 35

Фірма "Анталогія" м. Київ, вул. О.Довженка, 3,
тел. 067 693 12 02

Учбово-виробничі об’єднання УТОС, бібліотеки УВП УТОС, реабілітаційни центри

1               

Бібліотека УВП УТОС (м. Черкаси)

18031, м. Черкаси, вул. Університетська,39

2               

Бібліотека УВП УТОС (м.Київ)

01133, м. Київ, вул. Л.Первомайського,6

3              

Бібліотека УВП УТОС (м. Чернігів)

14013, м. Чернігів, вул. Менделєєва,5

4

Бібліотека УВП УТОС (м. Херсон)

73025, м. Херсон вул. Михайловича,18-а

5

Бібліотека УВП УТОС (м. Хмельницький)

29025, м. Хмельницький, вул. Будівельників,22/2

Реабілітаційний центр УТОСу (м. Київ)

03118 м.Київ, пр-т. Червонозоряний (Лобановського), 136

6                 

Спеціальні школи-інтернати для сліпих та слабозорих
7

Київська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №5
ім.Я.Батюка

04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 35

8       

Львівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №100

79011, м. Львів, вул. І. Франка, 119

9            

КУ освіти «Криворізький спеціальний багатопрофільний учбово- Дніпропетровська область, м Кривий Ріг,
реабілітаційний центр № 1 Дніпропетровської обласної ради»
вул. П'ятихатська 17

10

Одеська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №93

65078, м. Одеса, вул. Терешкової, 25-А

11           

Спеціально загальноосвітня школа-інтернат «Орієнтир»
Запорожської обласної ради (м. Запоріжжя)

69001 м. Запоріжжя, вул. Кронштадська, 17

12             

КЗ «Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс ім.
61058, м. Харків, вул. Сумська, 55
В. Г. Короленка»

13

Комунальний заклад освіти "Навчально-реабілітаційний центр
№12 "Дніпропетровської обласної ради"

49021, м. Дніпропетровськ, вул. Саранська, 6

14              

Світловодська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ
ступенів №1

27500, Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Леніна 36

15              

Рівненський дошкільний навчальний заклад
ясла-садок компенсую чого типу № 35 «Весняночка»

33000 м. Рівне, вул. Гагаріна 73

16              

Спеціальний дошкільний навчальний заклад № 17 «Паросток»
(м. Чернівці)

58022, м. Чернівці, вул. Коперника, 19

17            

КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)» № 267
компенсуючого типу Харківської міської ради

61082, м.Харків, просп.Московський, 208/2

18            

ОСДНЗ «Ясла-садок» № 50 компенсуючого типу Одеської
міської ради

19            

Житомирська школа-інтернат № 11

м. Одеса, вул. Гоголя, 15
м. Житомир, вул. Синельниківська, 12

ПОВЕРНУТИСЬ НА ГОЛОВНУ
м. Харків, вул. Киргизька 10, тел.38(067)418-32-09,
електр.адреса: pravovibora@ukr.net

Контакти

Спеціальні школи-інтернати для сліпих
1.                 

Київська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №5
ім.Я.Батюка

2.                  Львівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №100
3.                 
4.                 
5.                 
6.                 

Мукачівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат для
сліпих і слабозорих
Одеська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №93
Слов’янська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №23 для
сліпих і слабозорих
КЗ «Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс ім.
В. Г. Короленка»

04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 35, Коваль Л.С.
79011, м. Львів, вул. І. Франка, 119,
89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Димитрова, 4,
Санько І.В.
65078, м. Одеса, вул. Терешкової, 25-А, Семенюк Ю.Є.
84122, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Комунарів, 6,
Котляров М.В.
61058, м. Харків, вул. Сумська, 55,

Публічні бібліотеки України
12.             
13.             
14.             
15.             

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.
Тімірязєва
Волинська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О.
Пчілки
Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека ім.
первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія
Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Ф.
Потушняка

21100, м. Вінниця, Соборна, 73
43025, м. Луцьк, вул. Шопена, 11
49006, м. Дніпропетровськ, вул. Савченка, 10
88018 м. Ужгород, пр. Свободи, 16

16.             
17.             
18.             
19.             
20.             

Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека ім. О.М.
Горького
Житомирська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О.
Ольжича
Франківська обласна універсальна наукова бібліотека ім. І.
Франка
Іллічівська центральна міська бібліотека ім. І. Рядченка
Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.
Чижевського

69095, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 142
10014 м. Житомир, Новий бульвар, 4
76018 м. Iвано-Франкiвськ, вул. Чорновола, 22
68003, Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Леніна, 30
25006 м. Кiровоград, вул. Велика Перспективна, 24

21.             

Криворізька міська бібліотека для дорослих

22.             

Львівська обласна бібліотека для дітей

50027, м. Кривий Ріг, Саксаганський район, проспект Гагаріна,
27а
79008, м. Львів, вул. Винниченка, 1

23.             

Львівська центральна міська бібліотека ім. Лесі Українки

79019, м. Львів, вул. Мулярська, 2-а, ЦМБ ім. Лесі Українки

24.             
25.             

Бібліотека філія №18 ЦБС для дорослих м. Львова
Львівська обласна універсальна наукова бібліотека
Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О.
Гмирьова

79011, м. Львів, вул. Уласа Самчука, 22
79005, м. Львів, пр.Шевченка, 13

Мукачівська центральна міська бібліотека

89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Духновича, 1

26.             
27.             
28.             
29.             
30.             
31.             
32.             
33.             
34.             
35.             

Національна бібліотека України ім. В. Вернадського НАН
України
Одеська національна наукова бібліотека ім. М. Горького
Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека ім. І.
Котляревського
Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В.
Короленка
Спеціалізована бібліотека-філія № 17 для сліпих
sм. Л.Л. Гіршмана
Сумська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.
Крупської
Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека
Харківська обласна універсальна наукова бібліотека

54001, м. Миколаїв, вул. Московська, 9

03039, м. Київ, Голосіївський просп., 3
65023, м. Одеса, вул. Пастера, 13
36020, м. Полтава, вул. Леніна, 17, Зеленська Т. І.
33028, м. Рівне, пл. Короленка, 6
61022, м.Харків, вул. Клочківська, 61/63
40000, м. Суми, вул. Героїв Сталінграда, 10
46001 м. Тернопіль, бульвар Т. Шевченка, 15
61000, м. Харків, вул. Кооперативна, 13

38.             

Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О.
Гончара
Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. М.
Островського
Христинівська районна бібліотека Черкаської обл.

39.             

Олександрівська районна бібліотека Кіровоградської обл.

36.             
37.             

40.             
41.             
42.             

Черкаська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Т.
Шевченка
Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. М.
Івасюка
Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В.
Короленка

73000, м. Херсон, вул. Дніпропетровська, 2
29000, м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 28
20001, Черкаська обл., м. Христинівка, вул. Шевченка, 56
27300, Кіровоградська обл., Олександрівський р-н, смт
Олександрівка, вул.Леніна,58а
18000, м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 8
58000, м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 47
14000, м. Чернiгiв, просп. Миру, 41

