
Результати вибору  

електронних версій оригінал-макетів підручників для 5 класу закладів  

загальної середньої освіти, поданих на конкурсний відбір проектів  

підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти 

 
Назва закладу освіти   

Область  Хмельницька 

Район (місто) Шепетівка 

Код ЄДРПОУ закладу освіти 2146943 

№ закладу освіти в ІТС «ДІСО» 279 

 

1. «Українська мова» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням 

польською мовою 

авт. Тушніцька Н.М.    - 21 прим. 

2. «Вступ до історії України» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти  

авт. Власов В.С. – 695 прим. 

3. «Інформатика» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти  

авт. Морзе Н.В., Вембер В.П., Барна О.В., Кузьмінська О.Г. – 419 прим. 

4. «Інформатика» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти  

авт. авт. Ривкінд Й.Я. , Лисенко Т.І., Чернікова Л.А. Шакотько В.В.    – 88 прим 

5. «Інформатика» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти  

авт. авт. Коршунова О.В. Завадський І.О.    – 167 прим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результати вибору  

електронних версій оригінал-макетів підручників для 10 класу закладів  

загальної середньої освіти, поданих на конкурсний відбір проектів  

підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти 

 

Назва закладу освіти   

Область  Хмельницька 

Район (місто) Шепетівка 

Код ЄДРПОУ закладу освіти 2146943 

№ закладу освіти в ІТС «ДІСО» 279 

 

1. «Українська мова (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої 

освіти  

авт. Глазова О.П.    -  178 прим. 

2. «Українська мова (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої 

освіти  

авт. Авраменко О.М.    -  273 прим 

3. Українська мова (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої 

освіти  

авт. Заболотний О.В. ;Заболотний В.В    -  30 прим 

4. Українська мова (профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої 

освіти  

авт.  Караман С.О., Горошкіна О.Н., Караман О.В., Попова Л.О    -  55 прим 

5. «Українська література (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної 

середньої освіти  

авт. Фасоля А.М., Яценко Т.О., Уліщенко В.В., Бійчук Г.Л., Тименко В.М.   -  32 прим. 

6. «Українська література (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної 

середньої освіти  

авт. Авраменко О.М Пахаренко В.І.   -  449 прим. 

7. Українська література ( профільний рівень )» підручник для 10 класу закладів загальної 

середньої освіти  

авт. Слоньовська О.В.; Мафнит Н.В.; Вівчарик Н.М.- 55 прим 

8. «Зарубіжна  література  (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної 

середньої освіти  

авт. Ніколенко О.М., Орлова О.В., Ковальова Л.Л.   -  74 прим 

9. «Зарубіжна  література  (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної 

середньої освіти  

авт. Міляновська Н.Р.   -  389 прим 

10. «Зарубіжна  література  (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної 

середньої освіти  

авт. Ковбасенко Ю.І..   -  48 прим 

11. «Зарубіжна  література  (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної 

середньої освіти  
авт.  Паращич В.В.; Фефілова Г.Є.; Коновалова М.В.   -  25 прим 

12. «Історія України (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої 

освіти  

авт. Гісем О.В., Мартинюк О.О.   -  32 прим 

13. «Історія України (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої 

освіти  

авт. Власов В.С., Кульчицький С.В.   -  406 прим 

14. «Історія :Україна і світ  ( інтегрований курс ,рівень стандарту)» підручник для 10 класу 

закладів загальної середньої освіти  

авт. Мудрий М.М., Аркуша О.Г.   -  66 прим 



15. «Історія України ( профільний рівень )» підручник для 10 класу закладів загальної 

середньої освіти  

авт. Власов В.С., Кульчицький С.В.   -  32 прим 

16. «Всесвітня історія  (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої 

освіти  

авт. Гісем О.В., Мартинюк О.О.   -  147 прим 

17. «Всесвітня історія  (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої 

освіти  

авт. Полянський П.В..   -  35 прим 

18. «Всесвітня історія  (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої 

освіти  

авт. Ладиченко Т.В. -  84 прим 

19. «Всесвітня історія  (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої 

освіти  

авт. Сорочинська Н.М, Гісем О.О.   -  48 прим 

20. «Всесвітня історія  (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої 

освіти  

авт. Щупак І.Я.   -  156 прим 

21. «Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стандарту)» підручник для 10 класу 

закладів загальної середньої освіти  

авт. Гісем О.О.. Мартинюк О.О.   - 122 прим 

       21.«Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стандарту)» підручник для        10 класу 
закладів загальної середньої освіти  

авт..Вербицька, П. В.; Волошенюк, О. В.; Горленко, Г. О.; Кендзьор, П. І.; Козорог, О. 

Г.; Маркусь, Н. І.;Махун, Л. П.; Педан-Слепухіна, О. Л.; Ратушняк, С. П.; Ситник, Е. В.—

232 прим 

22. «Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стандарту)» підручник для 10 класу 
закладів загальної середньої освіти 

авт.Васильків, І. Д.; Кравчук, В. М.; Сливка, О. А.; Танчин, І. З.; Тимошенко, Ю. 

В.; Хлипавка, Л. М. -182 прим 

 

            23. «Правознавство (профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів загальної 

середньої освіти 

           авт..Наровлянський О.Д  - 32 прим 

             24. «Правознавство (профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів загальної     
середньої освіти  

                 Лук’янчиков, О. М.; Новіков, Д. О.; Карелов, К. Ю.; Машика, В. Т. -35 прим 

 

            25.«Економіка (профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої 

освіти 

                   авт Крупська, Л. П.; Тимченко, І. Є.; Чорна, Т. І. - 36 прим 

             

26.«Англійська мова (10-й рік навчання, рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів 

загальної середньої освіти  

авт. Карпюк О.Д   -  431 прим. 

27.«Англійська мова (10-й рік навчання,  профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів 

загальної середньої освіти  

авт. Морська Л.І.   -  56 прим 

 28.«Англійська мова (10-й рік навчання,  профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів 

загальної середньої освіти  

авт.  Калініна Л.В., Самойлюйкевич І.В.   -  49 прим  
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29.Англійська мова (6-й рік навчання, рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів 

загальної середньої освіти  

авт. Кучма М.О. , Задорожна І.П.   -  25 прим 

 30. «Німецька мова (10-й рік навчання, рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів 

загальної середньої освіти  

авт. Сотникова С.І., Гоголєва Г.В.   -  25 прим 

  31.«Німецька мова (6-й рік навчання, рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів 

загальної середньої освіти  

авт. Сотникова С.І., Гоголєва Г.В.   -  105 прим 

32. «Мистецтво (рівень стандарту, профільний рівень)» підручник для 10 (11) класу закладів 

загальної середньої освіти  

авт. Масол Л.М.   -  470 прим. 

33. «Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту)» підручник для 10 

класу закладів загальної середньої освіти  

авт. Мерзляк А.Г., Нуміровський Д.А., Полонський В.Б., Якір М.С.   -  511 прим. 

34. «Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту)» підручник для 10 

класу закладів загальної середньої освіти  

авт. Істер О.С.   -  25 прим. 

35.  «Інформатика (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої 

освіти  

авт. Морзе Н.В., Барна О.В.   -  237 прим 

36. «Інформатика (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої 

освіти  

авт. Руденко В.Д. , Потієнко В.О., Речич Н.В.   -  62 прим 

37. «Інформатика (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої 

освіти  

авт. Ривкінд Й.Я. , Лисенко Т.І., Чернікова Л.А. Шакотько В.В.   -  71 прим 

38. «Інформатика (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої 

освіти  

авт. Бондаренко О.О., Ластовецький В.В., Пилипчук О.П., Шестопанов Є А.   -  75 прим 

39.  «Інформатика ( профільний рівень )» підручник для 10 (11) класу закладів загальної 

середньої освіти  

авт. Руденко В.Д. , Потієнко В.О., Речич Н.В .   - 67 прим 

40. «Біологія і екологія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної 

середньої освіти  

авт. Соболь В.І.   -  370 прим. 

41. «Біологія і екологія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної 

середньої освіти  

авт. Шаламов Р.В., Носов Г.А., Каліберда М.С., Коміссаров А.В.   -  84 прим. 

42. «Біологія і екологія ( профільний  рівень )» підручник для 10 класу закладів загальної 

середньої освіти  

авт. Задорожний К.Е., Утєвська О.М.   -  82 прим. 

43. «Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти  
авт. Бойко В.М., Брайчевський Ю.С., Яценко Б.П.   -  252 прим. 

44. «Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти  

авт. Гільберг Т.Г., Савчук І.Г., Совенко В.В..   -  248 прим. 

45. «Географія ( профільний рівень )» підручник для 10 класу закладів загальної середньої 

освіти  

авт. Безуглий В.В., Лисичарова Г.О.   -  36 прим. 

46. «Фізика (рівень стандарту за навчальною програмою авторського колективу під 

керівництвом Локтєва В.М.)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти  

авт. Барʼяхтар В.Г.,Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Кірюхіна О.О.   -  536 прим. 

47. «Хімія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти  

авт. Попель П.П., Крикля Л.С.   -  496 прим 



48. «Хімія ( профільний рівень )» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти  

авт. Величко Л.П.   -  40 прим 

49. «Захист Вітчизни (рівень стандарту, «Основи медичних знань»)» підручник для 10 класу 

закладів загальної середньої освіти  

авт. Гудима А.А., Пашко К.О., Герасимів І.М., Фука М.М.   -  219 прим. 

50. «Захист Вітчизни (рівень стандарту, «Основи медичних знань»)» підручник для 10 класу 

закладів загальної середньої освіти  

авт. Лелека В.М., Бахтін А.М., Винограденко Е.В.   -  35прим 

51. «Захист Вітчизни (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої 

освіти  

авт. Герасимів І.М., Фука М.М., Щирба Ю.П.   -  282 прим 

53.  «Технології (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу закладів загальної 

середньої освіти 

авт..Ходзицька, І. Ю.; Боринець, Н. І.; Гащак, В. М.; Горобець, О. В.; Даниліна, Е. 

М.; Крімер, В. В.;Лапінський, В. В.; Малєєва, І. В.; Медвідь, О. Ю.; Павич, Н. М.; Палій, Ю. 

В.; Пархоменко, О.М.;Пасічна, Т. С.; Приходько, Ю. М.; Рак, Л. М. -  82 прим 

«Технології (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої 

освіти 

авт. Туташинський В.І. В.І., Кірютченкова І.В.  -182 прим 
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