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Резyлrлати вибору
електронних версiй оригiнаJI-маIсетiв пiдручникiв для 10 класу закладiв

загальноi середньоi освiти, поданих на конкурсний вiдбiр проектiв
пiдручникiв для 5 та 10 класiв закладiв загальноi середньоТ освiти

Назва закJIаду освlти великобепезнянська зiгitльноосвiтня школа I-III ступенiв

великоберезнянськот районнот оади Закарпатськоi областl

областъ
Рйон (MicTo) смт. Великий Березний

Код еДРПОУ закJIаду освiти 26З26242

Ns закладу освiти в ITC (ДСОD 18789

1. <Укранська мова фiвень стандарry)> пi.цручник для l0 класу закладill загальноi середньоТ освiти
авт.: Авраlrленко О. М. - 32 прим.

2. <Укранська мова (профiльний piBeHb)> шiдручник для 10 кJIасу заклаtiв загальноТ середньоi
освiти

авт.: Ворон А.А., Солопенко В. А - 32 прим.

3. <YKparHcbKa лiтераryра (piBeHb стандарry)> пiдручник для 10 класу закладiв загальноТ середlпьоi
освiти

авт.: Аврапrенко О. М., Пахаренко В. l. - З2 п]р}I1пI.

4. <Укранська лiтераryра (профiльний piBeHb)> пiдру.шrик для 10 класу закладiв загальноТ
середньоi освiти

авт.: Пахаренко В. I. - З2 прим.

5. кЗарубiжналiтераryра фiвень стандарry)> пiшlучник дJIя 10 класу зш:лацiв зага-пьноi середвьоi
освiти

авт.: Ковбасенко Ю. l. - З2 прим.

6- <Зарубiжна лiтераryра (профiльний piBeHb)2 пiдручник дJuI l0 класу зlакладiв загальноi сере.цньоi
освiти

авт.: Ковбасенко Ю. L - З2 прим.

'7. <Iсторiя УкраЪи фiвень стандарry)> пiдручник для 10 класу закладiв зага-пьноi середньоi освiти
авт.: Пометун О. I., Гупан Н. М. - 52 прим.

8. кВсесвiтня iсторiя фiвень стандарry)> пiдручник для 10 класу заклад,iв загатtьноi середньоi
освiти

авт.: Щупак I. Я. - 52 прим.

9. <Громадянська ocBiTa (iнтегрований кур,э, piBeHb стшдарry)> пiдручник для 10 класу закладiв
зага-пьноi середньоТ освiти

авт.: Бакка Т. В., Марголiна Л. В., Мелещенко Т. В. - 52 прим.

10. KEKoHoMiKa (профiльний piBeHb)> пiдручник для 10 класу закладiв зата-тlьноi середньоi освiти
авт.: Крупська Л. П., Тимченко I. С., Чорна Т. I - 52 прим.

1l. <Англiйська мова (10-й piK нчlвчulння, piBeHb стаIIдарту)> пiдручник дш 10 класу закладiв
загальноТ середньоТ освiти

авт.: Карпюк О.Д. - З8 прим.



/

|2. кНiмецька мова (10-й piK навчання, piBeHb стшrдарry)> пiдручник для 10 класу закладiв загапьноi
середньоi освiти

авт.: Сотникова С. I., Гоголева Г. В. - 17 прим..

13. кМистецтво (piBeHb стшIдарту, профiльпrий piBeHb)> пiдручник для lCr (11) шасу закладiв
зага-rrьноТ середньоТ освiти

tlBT.:

|4.

Масол Л. М. - 52 прим.

<Математика (а-пгебра i початки шrа-гliзу та геометрiя, piBeHb стшrдарцr)> пiдручник для l0 к.пасу
закладiв загальноi середньоi освiти

авт.: IcTep О. С. - З2 прим.

15. <Алгебра i початки ана_пiзу (профiльний piBeHb)> пiдручник для 10 клtю)z закладiв загальноi
середньоТ освiти

авт.: IcTep О. С., ергiна О. В. - З2 прим.

16. кГеометрiя (профiльний piBeHb)> пiдручник для 10 mlacy закладiв загlrльноi оередньоТ освiтчl
авт.: IcTep О. С., ергiна О. В. - 32 прим.

|7 . кIнформапака фiвень стшrдарry)> пiдручник дJUI t0 (11) юIасу закладiв загалlьноТ середньоi
освiти

авт.: Ривкiнд Й. Я., Лисенко Т. I., Чернiкова,Ц. А., Шакотько В. В. - 52 прлrм.

18. <Бiологiя i екологiя (piBeHb стандарry)> пiдручник дJIя l0 класу заклацiв загальноТ середньоi
освiти

авт.: Шаrrамов Р. В., Носов г. А., IGлiберда Ivt. с., KoMiccapoB А. В. - 32 прим.

19. <Бiологiя i екологiя (профiльний piBeHb)> Пiдlу.rrrик для 10 mlacy зак.ltадiв зага.пьноi середнъ,оi
освiти

авт.: Задорожний К. М., Утевська О. М. - 32 пrрим.

20. <Географiя фiвень стаrrдарry)> пiдручнлIк дJUI l0 класУ закладiв загальноi середньоi освiти
авт.: Гiльберг Т.Г., Савчук I. Г., Совенко В. В. - 52 прим.

2l. <Фiзика фiвенЬ стандарту, за навчапЬною прогРtlN,IоЮ iшторськоГо колектиВу пiд керiВНИЦТВ{]М
JIяшенка o.I.)> пiдру.пrик для 10 кJIасу закладiв загальноi середньоi освiти

авт.: Сиротюк В.Д. - 52 прим.

22. <Хiмiя (piBeHb стандарry)> пiдручник дJIя 10 класу закладiв зага-rrьноi середньоТ освiти
авт.: Попепь П. П., Крикля Л. С. - 32 прим.

2з. <Хiмiя (профiльний piBeHb)> пiдручник для l0 шIacY закладiв зага-гlьноi сере,цньоi освiти
авт.: Величко Л. П. - 32 прим.

24. <захист Вiтчизни фiвень стандарry)> пiцручник для 10 класу закладilз загальноi середньоi освiти
авт.: ГараСимiв I. М., Пяrтrко к. о., Фука м. I\{., Щирба ю. п. - 26 прим.

25. <<Захист Вiтчизни фiвень стrшдар-ту, <<О'снови медиtIних знань>)> пiдручниrс для 10 кJIасу
закладiв загаrrьноi середньоТ освiти

авт.: ГудимаА. А., Паrтrц9 К. О., Гарасимiв I. М., ФукаМ. М. - 26 прим.

26. <ТехнологiТ (piBeHb стшrдарry)> пiдручник дJUI 10 (l1) кJIасу закладiв зага.пьноi середньоi осlзiти
авт.: Туташинський В. I., КрютчеЕкова I. В. - 52 прим.
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Я. М. Блаrяр

(пiуллс)

У nepellity пiфучнuкiв, якшпJ за pюyJrbmlrmaJrJu I еmапу
Koшttypcшoeo вiёбору uKiB dля 5 mа 10 tmaciB заклаDiв заzалльноi
с ер е d н ь ot о с в ima, пр о п оffiь ся н а d а m а zp а ф к Реком е н d о в ан о Mi н i с mер с mв ом
освimа i наука YlqlalHu>.


