
 

Результати вибору  

електронних версій оригінал-макетів підручників для 6, 11 класів закладів 

загальної середньої освіти, поданих на конкурсний відбір проектів 

підручників для 6 та 11 класів закладів загальної середньої освіти 

1. «Астрономія (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського 

колективу під керівництвом Яцківа Я. С.)» підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти  Пришляк, М. П. (2019) _________ Л.Фетісенко                                            

2. «Геометрія (початок вивчення на поглибленому рівні з 8 класу, профільний 

рівень)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої 

освіти  Мерзляк, А. Г.; Номіровський, Д. А.; Полонський, В. Б.; Якір, М. 

С. (2019)                                                             ___________ Л.Вороновська. 

3. «Геометрія (профільний рівень)» підручник для 11 класу закладів загальної 

середньої освіти  Мерзляк, А. Г.; Номіровський, Д. А.; Полонський, В. 

Б.; Якір, М. С. (2019)                                                                         __________ Ю.Гаврилюк.                                

4. «Інформатика (профільний рівень)» підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти      Руденко, В. Д.; Речич, Н. В.; Потієнко, В. 

О. (2019)                                                              ____________  О.Качинська 

5. «Англійська мова (11-й рік навчання, профільний рівень)» підручник для 11 

класу закладів загальної середньої освіти   Морська, Л. І. (2019) 

                                                                                   ___________ Є. Ксьондзик 

6. «Англійська мова (11-й рік навчання, рівень стандарту)» підручник для 11 

класу закладів загальної середньої освіти   Карпюк, О. Д. (2019) 

                                                                                     ___________ Є. Ксьондзик 

7. «Німецька мова (7-й рік навчання, рівень стандарту)» підручник для 11 класу 

закладів загальної середньої освіти   Сотникова, С. І.; Гоголєва, Г. В. (2019)  

                                                                                 ___________ С.Климович  

8. «Географія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної 

середньої освіти   Кобернік, С. Г.; Коваленко, Р. Р. (2019) 

                                                                                     ____________ Т.Літвінчук 

9. «Алгебра і початки аналізу (початок вивчення на поглибленому рівні з 8 

класу, профільний рівень)» підручник для 11 класу закладів загальної 

середньої освіти   Мерзляк, А. Г.; Номіровський, Д. А.; Полонський, В. 

Б.; Якір, М. С. (2019)                                      ____________ Л. Вороновська  

10.  «Алгебра і початки аналізу (профільний рівень)» підручник для 11 класу 

закладів загальної середньої освіти   Мерзляк, А. Г.; Номіровський, Д. 

А.; Полонський, В. Б.; Якір, М. С. (2019)     ______________ Ю. Гаврилюк 
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11. «Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського 

колективу під керівництвом Локтєва В. М.)» підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти   Бар’яхтар, В. Г.; Довгий, С. О.; Божинова, Ф. 

Я.; Кірюхіна, О. О. (2019)                                             _________ Л.Фетісенко                                                    

12. «Хімія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної 

середньої освіти   Григорович, О. В. (2019)               _________ Р.Омельчук 

13.  «Захист Вітчизни (рівень стандарту, «Основи медичних знань»)» 

підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  Гудима, А. 

А.; Пашко, К. О.; Гарасимів, І. М.; Фука, М. М. (2019) _________ Р.Омельчук 

14. «Захист Вітчизни (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти   Гнатюк, М. Р. (2019) ___________ Р.Омельчук 

15. «Зарубіжна література (рівень стандарту)» підручник для 11 класу 

закладів загальної середньої освіти  Ніколенко, О. М.; Ковальова, Л. 

Л.; Юлдашева, Л. П.; Лебедь, Д. О.; Орлова, О. В.; Ніколенко, К. С.(2019) 

                                                                                         __________ Г.Кушнір 

16. «Біологія і екологія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти Соболь, В. І. (2019)  _____________Л. Засядько 

17. «Українська мова (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти  Голуб, Н.Б.; Горошкіна, О.М.; Новосьолова, 

В.І. (2019)                                                                    ____________ Гузь А.О. 

18. «Українська література (рівень стандарту)» підручник для 11 класу 

закладів загальної середньої освіти  Слоньовська, О.В.; Мафтин, Н. 

В.; Вівчарик, Н. М. (2019)                                           ____________ Гузь А.О. 

19.  «Історія України (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти   Власов, В. С.; Кульчицький, С. В. (2019) 

                                                                                   ___________ Н.Петрович 

20.  «Всесвітня історія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти  Щупак, І. Я. (2019)           __________ Н.Петрович 

21. «Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)» підручник для 6 

класу закладів загальної середньої освіти Щупак І.Я., Піскарьова І.О., 

Бурлака О.В.(2019)                                                 __________ Т.Маслюковська 

22. «Інформатика» підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти 

Коршунова О.В., Завадський І.О. (2019)                        ___________ Т.Яринич 
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