
 
 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

Колектив видавництва «Літера ЛТД» засвідчує вам свою повагу та щиро 

дякує за багаторічну співпрацю, яка склалася між нашим видавництвом, 

авторами підручників і вами. Ми прагнемо робити нашу навчальну літературу 

доступною, сучасною, корисною для учнів та вчителів. Сподіваємося, що наші 

підручники допомагають вам повноцінно реалізовувати педагогічну 

майстерність і полегшують навчання ваших учнів.  

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 1048 від 

30.09.2021 р. (зі змінами відповідно до Наказу № 121 від 04.02.2022 р.) 

найближчими днями розпочнеться вибір підручників для здобувачів повної 

загальної середньої освіти і педагогічних працівників – для 5 класів Нової 

української школи, що передбачає: 

з 15 лютого 2022 року до 04 березня 2022 року ознайомлення педагогічних 

працівників ЗЗСО з електронними версіями оригінал-макетів підручників; 

з 16 до 25 лютого 2022 року проведення онлайн-презентацій авторських 

концепцій підручників (на базі ресурсів ДНУ «ІМЗО»); 

з  28 лютого до 04 березня 2022 року вибір підручників ЗЗСО та передачу 

результатів вибору. 

Ми пропонуємо вам ознайомитися й обрати підручники видавництва 

«Літера ЛТД» для 5 класу Нової української школи з української літератури; 

історії; зарубіжної літератури; етики; інформатики; курсу «Здоров’я, безпека та 

добробут» знаних авторських колективів, методика яких уже позитивно 

зарекомендувала себе під час використання в освітньому процесі.  

Усі підручники отримали відповідні грифи Міністерства освіти і науки 

України (Наказ Міністерства освіти і науки України № 140 від 08.02.2022 р. 

https://drive.google.com/file/d/1gGQDO59jbfT4KIAvBirhQbIt8uw-kC_E/view ). Повний текст підручника 

та коротке відео з презентацією від авторів ви знайдете за посиланням нижче 

(для переходу натисніть на назві чи скопіюйте посилання).  

Сподіваємося, що представлені підручники знайдуть підтримку 

української педагогічної спільноти.  

Вибирайте якість, перевірену часом, від видавництва «Літера ЛТД».  

З повагою  

Директор            Сергій МАКАРЕВИЧ 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1gGQDO59jbfT4KIAvBirhQbIt8uw-kC_E/view


 
ПЕРЕЛІК ПІДРУЧНИКІВ ТА ПОСИЛАННЯ ДЛЯ 

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ЇХНІМИ ЕЛЕКТРОННИМИ ВЕРСІЯМИ 

 

Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти (інтегрований курс). 5 клас 

Модельна навчальна програма: Кафтан М. В., Козорог О. Г. та ін. 

Автори: Олександр ПАНАРІН, Антоніна МАКАРЕВИЧ,  

Юлія ТОПОЛЬНИЦЬКА, Олександр ОХРІМЕНКО 

https://www.e-litera.com.ua/ukrainasvit-5k-nus/ 

 
Досліджуємо історію і суспільство (інтегрований курс). 5 клас  

Модельна навчальна програма: Пометун О. І., Ремех Т. О. та ін.  

Автори: Олександр ПАНАРІН, Юлія ТОПОЛЬНИЦЬКА,  

Антоніна МАКАРЕВИЧ, Олександр ОХРІМЕНКО 

https://www.e-litera.com.ua/doslid_istor-5k-nus/ 

 
Зарубіжна література. 5 клас 

Модельна навчальна програма: Ніколенко О. М., Ісаєва О. О. та ін. 

Автори: Юрій КОВБАСЕНКО, Людмила КОВБАСЕНКО, Світлана ДЯЧОК 

https://www.e-litera.com.ua/zarlit-5k-nus/ 

 

Українська література. 5 клас 

Модельна навчальна програма: Архипова В. П., Січкар С. І., Шило С. Б. 

Автори: Віктор ЗАБОЛОТНИЙ, Олександр ЗАБОЛОТНИЙ, Ольга СЛОНЬОВСЬКА, 

Іванна ЯРМУЛЬСЬКА 

https://www.e-litera.com.ua/ukrlit-5k-nus/ 

 

Здоров’я, безпека та добробут (інтегрований курс). 5 клас 

Модельна навчальна програма: Василенко С. В., Коваль Я. Ю., Колотій Л. П. 

Автори: Світлана ВАСИЛЕНКО, Яна КОВАЛЬ, Лариса КОЛОТІЙ 

https://www.e-litera.com.ua/zbd-5k-nus/ 
 

Етика. 5 клас 

Модельна навчальна програма: Ашортіа Є. Д., Бакка Т. В. та ін. 

Авторка: Оксана ДАНИЛЕВСЬКА 

https://www.e-litera.com.ua/etyka-5k-nus/ 
 

Інформатика. 5 клас 

Модельна навчальна програма: Козак Л. З., Ворожбит А. В. 

Авторки: Лілія КОЗАК, Алла ВОРОЖБИТ 
https://www.e-litera.com.ua/informatyka-5k-nus/ 

 

 

Вибирайте якість, перевірену часом, 

 від видавництва «Літера ЛТД» 

https://www.e-litera.com.ua/ukrainasvit-5k-nus/
https://www.e-litera.com.ua/doslid_istor-5k-nus/
https://drive.google.com/file/d/1izghriX0JnI-y4ODy8HlmXezLmWBc4tB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mf6QaULcoz22GIm4s0XBhIOMr-gmnauJ/view?usp=sharing
https://www.e-litera.com.ua/zarlit-5k-nus/
https://drive.google.com/file/d/146w9IASOpMdrEeD0EmIrlKNCENgSOIqM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oAMTiHXp9zt9N0DX-Pb_Qe4epev95PAW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZJwPDp83bnq7RbDSDZijJt2y7sd3Tw4X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vEMWlzKtz7W9a6-JO1zh44b9WI65dkMd/view?usp=sharing
https://www.e-litera.com.ua/ukrlit-5k-nus/
https://drive.google.com/file/d/18eHubQnZhpNtQ6kbSd2ypQbHNYZ2oWsR/view?usp=sharing
https://www.e-litera.com.ua/zbd-5k-nus/
https://drive.google.com/file/d/11Mwqew16wNNTzkiuNDkXI94r02Yn5N4F/view?usp=sharing
https://www.e-litera.com.ua/etyka-5k-nus/
https://www.e-litera.com.ua/informatyka-5k-nus/

