
    №

П
ре

дм
ет

Назва підручника Автор(и) Вибрано ЗНЗ 

Ющук І.П.
Голуб Н.Б.
Шевчук С.В.

Авраменко О.М.
Глазова О.П.
Заболотний В.В., Заболотний О.В. 27

27

Ворон А.А.

Караман С.О.

Борзенко О.І., Лобусова О.В.
Фасоля А.М.

Коваленко Л.Т. 27

Слоньовська О.В.

Авраменко О.М.

27

Слоньовська О.В.

Пахаренко В.І.

Борзенко О.І.

Кума М.О.

Сірик Т.Л.

Карпюк О.Д. 27

Нерсисян М.А.

Буренко В.М.

27

Морська Л.І.
4

1.  

Ук
ра

їн
сь

ка
 м

ов
а

«Українська мова (рівень 
стандарту)» підручник для 10 

класу загальноосвітніх 
навчальних закладів

Всього по предмету

Всього по предмету

3

Ук
ра

їн
сь

ка
 

лі
те

ра
ту

ра

«Українська література (рівень 
стандарту)» підручник для 10 

класу загальноосвітніх 
навчальних закладів                                      

укр + рос + нацменшини                                        

Всього по предмету

2

Додаток № 1 до листа КНЗ "ЧОІПОПП ЧОР"

від 14.04.2018 №__________

Вибір електронних версій підручників для учнів 10 класу ЗНЗ, ПТНЗ, ВНЗ

громади Черкаської області"

ЗНЗ з навчанням українською мовою 

Ук
ра

їн
сь

ка
 

м
ов

а

«Українська мова (профільний 
рівень)» підручник для 10 

класу загальноосвітніх 
навчальних закладів

Комунальний заклад "Мартинівський навчально-виховний комплекс "Дошкільнийзаклад-

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Степанецької сільської ради об’єднаної територіальної 
Ук

ра
їн

сь
ка

 
лі

те
ра

ту
ра

Ін
оз

ем
на

 
м

ов
а

«Англійська мова (10-й рік 
навчання профільний рівень)» 

4

Ін
оз

ем
на

 
м

ов
а

«Англійська мова (6-й рік 
навчання рівень стандарту)» 

підручник для 10 класу 
загальноосвітніх навчальних 

закладів     укр + рос + нац                                                         

"Українська література 
(профільний рівень)"  

підручник для 10 класу 
загальноосвітніх навчальних 

закладів 

5

Ін
оз

ем
на

 
м

ов
а

«Англійська мова (10-й рік 
навчання рівень стандарту)» 

підручник для 10 класу 
загальноосвітніх навчальних 
закладів                укр + рос + 

Всього по предмету

Всього по предмету

Всього по предмету



Калініна Л.В

Басай Н.П.

Сотникова С.І., Гоголєва Г.В.

Савчук І.Г.

Сотникова С.І.

10

Ін
оз

ем
на

 
м

ов
а

«Французька мова (10-й рік 
навчання рівень стандарту)» 

підручник для 10 класу 
загальноосвітніх навчальних 

Клименко Ю.М.

12.

Ін
оз

ем
на

 
м

ов
а

«Іспанська мова (6-й рік 
навчання рівень стандарту)» 

підручник для 10 класу 
загальноосвітніх навчальних 

закладів                         укр + рос 

Редько В.Г., Береславська В.І.

Міляновська Н.Р.
Ісаєва О.О.
Кадоб’янська Н.М.
Ніколенко О.М. 27
Ковбасенко Ю.І., Ковбасенко Л.В.
Паращич В.В., Фефілова Г.Є. 

27

Ковбасенко Ю.І., Ковбасенко Л.В.
Кадоб’янська Н.М.
Ісаєва О.О.
Міляновська Н.Р.
Волощук С.В.
Ніколенко О.М.

Струкевич О.К.

Бурнейко І.О.

Сорочинська Н.М.

Пометун О.І.

Власов В.С.

Гісем О.В. 27

27

16

Іс
то

рі
я 

Ук
ра

їн
и

«Історія України (профільний 
рівень)» підручник для 10 

класу загальноосвітніх 
навчальних закладів

Власов В.С.

Ін
оз

ем
на

 
м

ов
а

«Німецька мова (6-й рік 
навчання)» підручник для 10 

класу загальноосвітніх 
навчальних закладів                  

Всього по предмету

Всього по предмету

4

Всього по предмету

15

Іс
то

рі
я 

Ук
ра

їн
и

«Історія України (рівень 
стандарту)» підручник для 10 

класу загальноосвітніх 
навчальних закладів

Всього по предмету

За
ру

бі
ж

на
 

лі
те

ра
ту

ра "Зарубіжна література 
(профільний рівень)" підручник 

для 10 класу загальноосвітніх 
навальних закладів

Всього по предмету

Ін
оз

ем
на

 
м

ов
а навчання профільний рівень)» 

підручник для 10 класу 
загальноосвітніх навчальних 

«Німецька мова (10-й рік 
навчання рівень стандарту)» 

підручник для 10 класу 
загальноосвітніх навчальних 

закладів укр + рос + 
нацменшини                                                             Ін

оз
ем

на
 м

ов
а

Всього по предмету

8

Всього по предмету

7

Всього по предмету

14.

За
ру

бі
ж

на
 

лі
те

ра
ту

ра «Зарубіжна література (рівень 
стандарту)» підручник для 10 

класу загальноосвітніх 
навчальних закладів



Сорочинська Н .М.
Щупак І.Я.
Ладиченко Т.В.
Полянський П.Б.
Гісем О.В., Мартинюк О.О. 27

27

18.

Вс
ес

ві
тн

я 
іс

то
рі

я

«Всесвітня історія (профільний 
рівень)"  підручник для 10 

класу загальноосвітніх 
навчальних закладів

Гісем О.В.

Мудрий М.М.

Гісем О.В.

Філіпенко Т.М.

Наровлянський О.Д.

Лук`янчиков О.М.

Васильків І.Д.

Бакка Т.В.

Вербицька П.В. 27

Гісем. О.О.

27

Ек
он

ом
ік

а "Економіка (профільний 
рівень)" підручник для 10 класу 

загальноосвітніх навчальних 
закладів

Крупська Л.П.

Назаренко Н.В.

Масол Л.М. 27

Гайдамака О.В.
Комаровська О.А.

27
Афанасьєва О.М.
Мерзляк А.Г.
Бурда М.І.
Бевз Г.П. 27
Істер О.С.
Нелін Є.П.

27

Буковська О.В.
Мерзляк А.Г.
Біляніна О.Я.
Бевз Г.П., Бевз В.Г. 14

Всього по предмету

Всього по предмету

21

М
ис

те
цт

во

«Мистецтво(рівень стандарту, 
профільний рівень)» підручник 

для 10(11) класу 
загальноосвітніх навчальних 

закладів                                укр + 
рос + нацменшини                                                                                 

Всього по предмету

«Правознавство (профільний 
рівень)" підручник для 10 класу 

загальноосвітніх навчальних 
закладівПр

ав
оз

на
вс

тв
о20

"Громадянська освіта" 
(інтегрований курс, рівень 

стандарту)" підручник для 10 
класу загальноосвітніх 
навчальних закладівГр

ом
ад

ян
сь

ка
 

ос
ві

та

Всього по предмету

Всього по предмету

17
Вс

ес
ві

тн
я 

іс
то

рі
я

«Всесвітня історія (рівень 
стандарту)» підручник для 10 

класу загальноосвітніх 
навчальних закладів

Всього по предмету

Всього по предмету

19

"І
ст

ор
ія

"

«Історія: Україна і світ 
(інтегрований курс, рівень 

стандарту)» підручник для 10  
класу загальноосвітніх 
навчальних закладів

Всього по предмету

Всього по предмету

М
ат

ем
ат

ик
а "Математика (алгебра і 

початки аналізу та геометрія, 
рівень стандарту)" підручник 
для 10 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів

22

Ал
ге

бр
а

«Алгебра і початки аналізу 
(профільний рівень)» 

підручник для 10 класу 
загальноосвітніх навчальних 



Істер О.С.
Нелін Є.П.

14

Нелін Є.П.

Мерзляк А.Г.

Істер О.С.

Тадеєва В.О.

Афанасьєва О.М.
Мерзляк А.Г.
Бурда М.І.
Істер О.С.
Єршова А.П.
Біляніна О.Я.
Нелін Є.П.
Бевз Г.П., Бевз В.Г. 14

14

Тадеєва В.О.

Мерзляк А.Г.

Нелін Є.П.

Істер О.С.

Остапченко Л.І.
Шаламов Р.В.
Андерсон О.А.

Соболь В.І.

Бі
ол

ог
ія

«Біологія і екологія 
(профільний рівень)» 

підручник для 10 класу 
загальноосвітніх навчальних 

Задорожний К.М. 27

27

Бойко В.М.
Безуглий В.В.
Гільберг Т.Г.
Пестушко В.Ю.         27
Масляк П.О., Капіруліна С.Л.

Кобернік С.Г.

Довгань Г.Д.,

27

Безуглий, В. В.; Лисичарова, Г. О.

Довгань, Г. Д.; Стадник, О. Г

Засєкіна Т.М., Засєкін Д.О.

24

Ге
ом

ет
рі

я «Геометрія (профільний 
рівень)» підручник для 10 

класу загальноосвітніх 
навчальних закладів

27

Ге
ог

ра
фі

я «Географія (рівень стандарту)» 
підручник для 10 класу 

загальноосвітніх навчальних 
закладів

«Алгебра і початки аналізу 
(початок вивчення на 

поглибленому рівні з 8 класу, 
профільний рівень)» підручник 
для 10 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів

Ал
ге

бр
а

23

26

Всього по предмету

Всього по предмету

Ф
із

ик
а

«Фізика (рівень стандарту, за 
навчальною програмою авт. 

«Географія (профільний рівень) 
" підручник для 10 класу 

загальноосвітніх навчальних 
закладівГе

ог
ра

фі
я

28

Всього по предмету

Всього по предмету

Всього по предмету

Ал
ге

бр
а

загальноосвітніх навчальних 
закладів

Всього по предмету

«Геометрія (початок вивчення 
на поглибленому рівні з 8 

класу, профільний рівень)» 
підручник для 10 класу 

загальноосвітніх навчальних 
закладів

Ге
ом

ет
рі

я

25

Всього по предмету

Всього по предмету

Бі
ол

ог
ія

«Біологія і екологія (рівень 
стандарту)» підручник для 10 

класу загальноосвітніх 
навчальних закладів



Шут М.І.

Сиротюк В.Д. 27

27

30

Ф
із

ик
а

«Фізика  (рівень стандарту, за 
навчальною програмою авт. 

Локтєва В.М.)» підручник для 
10 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів

Бар`яхтар

Ф
Із

ик
а

«Фізика і астрономія (рівень 
стандарту, за навчальною 

програмою авт. Ляшенка О.І.)» 
підручник для 10 класу 

загальноосвітніх навчальних Головко, М.В.; Мельник, Ю.С

27

27

Ф
Із

ик
а

«Фізика і астрономія 
(профільний рівень, за 

навчальною програмою авт. 
Ляшенка О.І.)» підручник для 

10 класу загальноосвітніх Засєкіна, Т. М.; Засєкін, Д. О

Засєкіна, Т. М.; Засєкін, Д. О.

Гельфгат, І. М. 

Величко Л.П.
Ярошенко О.Г.
Попель П.П., Крикля Л.С. 27
Лашевська Г.А., Лашевська А.А. 
Савчин М..М.

27

32

Хі
м

ія

«Хімія (профільний рівень)» 
підручник для 10 класу 

загальноосвітніх навчальних 
закладів

Величко Л.П.

Туташинський В.І.

Ходзицька І.Ю., 27

Біленко О.В. 

27

Морзе Н.В.
Ривкінд Й.Я. 27
Руденко В.Д.
Бондаренко О.О., 

27

36

Ін
фо

рм
ат

ик
а

«Інформатика (профільний 
рівень)» підручник для 10 

класу загальноосвітніх 
навчальних закладів

Руденко В.Д.

Всього по предмету

Ін
фо

рм
ат

ик
а

29

Ф
із

ик
а навчальною програмою авт. 

Ляшенка О.І.)» підручник для 
10 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів

Всього по предмету

Всього по предмету

«Фізика  (профільний рівень, за 
навчальною програмою авт. 

Локтєва В.М.)» підручник для 
10 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів

Ф
Із

ик
а

Всього по предмету

Всього по предмету

33

Те
хн

ол
ог

іх
ії «Технології (рівень стандарту)» 

підручник для 10(11) класу 
загальноосвітніх навчальних 

закладів                                укр + 
рос + нацменшини                                           

Всього по предмету

Всього по предмету

31

Хі
м

ія

«Хімія (рівень стандарту)» 
підручник для 10 класу 

загальноосвітніх навчальних 
закладів

Всього по предмету

35

«Інформатика (рівень 
стандарту)» підручник для 10  

класу загальноосвітніх 
навчальних закладів

Всього по предмету



Хараху С.О.
Герасимів І.М. 14
Гнатюк М.Р.

14

Гудима А.А. 13

Лелека В.М.

13

Баландіна Н.Ф. 27

Самонова О.І., Приймак А.М., Гайдаєнко 
І.В.  

27

Самонова  О.І., Крюченкова О.Ю.

Баландіна Н.Ф.

40

М
ов

а 
на

ці
он

ал
ьн

ої
 

м
ен

ш
и Польська мова  (6-й рік 

навчання)
Біленька-Свистович Л.В,

Заболотний В.В., Заболотний О.В.

Бондаренко Н.В.

 Давидюк Л.В.

Фідкевич О.Л.

Гісем О.В., Мартинюк О.О.

Власов В.С.

Всього по предмету

«Захист Вітчизни (рівень 
стандарту, "Основи медичних 

знань")» підручник для 10 

Всього по предмету

39

М
ов

а 
на

ці
он

ал
ьн

ої
 

м
ен

ш
ин

и

«Російська мова (10-й рік 
навчання, рівень стандарту) 

для загальноосвітніх 
навчальних закладів з 

навчанням українською 
мовою» підручник для 10 класу 

загальноосвітніх навчальних 

Всього по предмету

Всього по предмету

За
хи

ст
 

Ві
тч

из
н

и

1.

«Російська мова та література 
(інтегрований курс, рівень 
стандарт)» підручник для 9 

класу загальноосвітніх 
навчальних закладів з 

навчанням російською мовою

Ро
сі

йс
ьк

а 
м

ов
а 

та
 л

-р
а

2.

Всього по предмету

37

За
хи

ст
 

Ві
тч

из
ни

«Захист Вітчизни (рівень 
стандарту)» підручник для 10 

класу загальноосвітніх 
навчальних закладів»

Всього по предмету

38

М
ов

а 
на

ці
он

ал
ьн

ої
 

м
ен

ш
ин

и

«Російська мова (6-й рік 
навчання, рівень стандарту) 

для загальноосвітніх 
навчальних закладів з 

навчанням українською 
мовою» підручник для 10 класу 

загальноосвітніх навчальних 

Всього по предмету

«Історія України» підручник 
для 9 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів з 
навчанням російською мовою

Всього по предмету

Іс
то

рі
я 

Ук
ра

їн
и

4

Всього по предмету

«Українська мова (рівень 
стандарту)для загальноосвітніх 

навчальних закладів з 
навчанням російською мовою» 

підручник для 10 класу 
загальноосвітніх навчальних 

закладів



Гісем О.В., Мартинюк О.О.

Полянський П.Б.

Наровлянський О.Д.

Ремех Т.О., Пометун О.І.

Мерзляк А.Г., Полонський В.Б, Якір М.С.

Істер О.С.

Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С.

Єршова А.П., Голобородько В.В., 
Крижановський О.Ф., Єршов С.В.

Задорожний К.М.

Соболь В.І.

Довгань Г.Д., Стадник О.Г.

Бойко В.М., Дітчук І.Л., Гринюк Т.А., Смаль 
І.В., Харенко І.М.

Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., 
Кірюхіна О.О.

Сиротюк В.Д.

Григорович О.В.

Попель П.П., Крикля Л.С.

Бондаренко О.О., Ластовецький В.В., 
Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А.

Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., 
Шакотько В.В.

Всього по предмету

10

«Хімія» підручник для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних 

закладів з навчанням 
російською мовою

9

Всього по предмету

Всього по предмету

11

«Біологія» підручник для 9 
класу загальноосвітніх 
навчальних закладів з 

навчанням російською мовою

Пр
ав

оз
на

вс
тв

о «Основи правознавства» 
підручник для 9  класу 

загальноосвітніх навчальних 
закладів                                        з 
навчанням російською мовою                                         

Всього по предмету

7

«Алгебра» підручник для 9 
класу загальноосвітніх 
навчальних закладів з 

навчанням російською мовою

Всього по предмету

Вс
ес

ві
тн

я 
іс

то
рі

я

«Всесвітня історія» підручник 
для 9 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів з 
навчанням російською мовою

Всього по предмету

6

«Інформатика» підручник для 9 
класу загальноосвітніх 
навчальних закладів з 

навчанням російською мовою

Всього по предмету

5

«Фізика» підручник для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних 

закладів з навчанням 
російською мовою

Всього по предмету

12

«Геометрія»  підручник для 9 
класу загальноосвітніх 
навчальних закладів з 

навчанням російською мовою

13

Всього по предмету

«Географія» підручник для 9 
класу загальноосвітніх 
навчальних закладів з 

навчанням російською мовою

8



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

Тагліна О.В.

А.І.Боярчук

Телефон 91-2-22

МП

О.С.Кравченко

Виконавець

«Основи здоров’я» підручник 
для 9 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів з 
навчанням російською мовою

Начальник

14

Всього по предмету










