
Нові надходження (за червень) 2019 року 

(щоб  переглянути  зміст  книги  наведіть  курсором  миші  на  потрібну  

Вам  назву  книги ) 

   Книги 

 
 

355/359(075.3) 

З-38 

     Захист Вітчизни [Текст] : підручн. для 10 кл. 

закл. заг. серед. освіти / /Хараху С., Павлов В., 

Дзюба І., Саганчі Є. – Львів : в-во "Світ", 2018. – 

216 с. : іл. – МОН України від 31.05.2018 №551. 

       

 
 

53(075.3) 

Ф50 

     Фізика (рівень стандарту за навч. прогр. 

авторськ. колективу під керівн. Локтєва В.М.) 

[Текст] : підручн. для 10 кл. закл. загал. серед. 

освіти / за ред. В.Г. Бар'яхтара, С.О. Довгого. – 

Х. : В-во "Ранок", 2018. – 272 с. : іл. – МОН 

України від 31.05.2018 №551. 

       

 
 

811.161.2(075.3) 

А21 

     Авраменко О.  Українська мова (рівень 

стандарту) [Текст] : Підруч. для 10 класу закл. 

серед. освіти / О. Авраменко. – К. : Грамота, 

2018. – 208 с. : іл. – Реком. МОН України наказ 

від 31.05.2018 №551. 

       

https://drive.google.com/open?id=1qdJzD7NTRxhUjt2VoXsra2CvTYzFMm5A
https://drive.google.com/open?id=1qdJzD7NTRxhUjt2VoXsra2CvTYzFMm5A
https://drive.google.com/open?id=1qdJzD7NTRxhUjt2VoXsra2CvTYzFMm5A
https://drive.google.com/open?id=1qdJzD7NTRxhUjt2VoXsra2CvTYzFMm5A
https://drive.google.com/open?id=1tgVE4sg05IbZBxvLL_qVKJSSFda-Ym5L
https://drive.google.com/open?id=1tgVE4sg05IbZBxvLL_qVKJSSFda-Ym5L
https://drive.google.com/open?id=1tgVE4sg05IbZBxvLL_qVKJSSFda-Ym5L
https://drive.google.com/open?id=1tgVE4sg05IbZBxvLL_qVKJSSFda-Ym5L
https://drive.google.com/open?id=1tgVE4sg05IbZBxvLL_qVKJSSFda-Ym5L
https://drive.google.com/open?id=1tgVE4sg05IbZBxvLL_qVKJSSFda-Ym5L
https://drive.google.com/open?id=1tgVE4sg05IbZBxvLL_qVKJSSFda-Ym5L
https://drive.google.com/open?id=1Hd8Ns6KcNr7qCxiZNw8WQ85xEXmTPZje
https://drive.google.com/open?id=1Hd8Ns6KcNr7qCxiZNw8WQ85xEXmTPZje
https://drive.google.com/open?id=1Hd8Ns6KcNr7qCxiZNw8WQ85xEXmTPZje
https://drive.google.com/open?id=1Hd8Ns6KcNr7qCxiZNw8WQ85xEXmTPZje
https://drive.google.com/open?id=1Hd8Ns6KcNr7qCxiZNw8WQ85xEXmTPZje


 
 

821.161.2(075.3) 

А21 

     Авраменко О.  Українська література (рівень 

стандарту) [Текст] : підруч. для 10 кл. закл. заг. 

серед. освіти. / О. Авраменко, В. Пахаренко. – 

К. : Грамота, 2018. – 256 с. : іл. – МОН України 

від 31.05.2018 №551. 

       

 

314/316(075.3) 

Б19 

     Бакка Т. В.  Громадянська освіта 

(інтегрований курс, рівень стандарту) [Текст] : 

підручн. для 10 кл. закладів заг. серед. освіти 

/ Т. В. Бакка, Л. В. Марголіна, 

Т. В. Мелещенко. – К. : Оріон, 2018. – 240 с. : іл. – 

МОН України від 31.05.2018 №551. 

       

 

 

 

 

 
 

811.112.2(075.3) 

Б27 

     Басай Н. П.  Німецька мова (6 - й рік 

навчання, рівень стандарту) [Текст] = Deutsch (6. 

Schuljahr, Standardardstufe Lehrbuch fur die 10 

klasse : підруч. для 10 кл. закл. заг. серед. освіти 

/ Н. П. Басай. – К. : Методика Паблішинг, 2018. – 

200 с. : іл. – МОН України від 31.05.2018 №551. 

       

 
 

512(075.3) 

Б36 

     Бевз Г. П.  Математика. Алгебра і початки 

аналізу (рівень стандарту) [Текст] : підручн. для 

10 кл. закл. заг. серед. освіти / Г. П. Бевз, 

В. Г. Бевз. – К. : Вид. дім "Освіта", 2018. – 288 с. : 

іл. – МОН України наказ від 31.05.2018 №551. 

       

https://drive.google.com/open?id=134Qp6rbyU_W_qh2vzIBffuPQvRpG1EXX
https://drive.google.com/open?id=134Qp6rbyU_W_qh2vzIBffuPQvRpG1EXX
https://drive.google.com/open?id=134Qp6rbyU_W_qh2vzIBffuPQvRpG1EXX
https://drive.google.com/open?id=134Qp6rbyU_W_qh2vzIBffuPQvRpG1EXX
https://drive.google.com/open?id=134Qp6rbyU_W_qh2vzIBffuPQvRpG1EXX
https://drive.google.com/open?id=1dmR5Pex8AhiaLN8g-lSZuOQmz-miiAAf
https://drive.google.com/open?id=1dmR5Pex8AhiaLN8g-lSZuOQmz-miiAAf
https://drive.google.com/open?id=1dmR5Pex8AhiaLN8g-lSZuOQmz-miiAAf
https://drive.google.com/open?id=1dmR5Pex8AhiaLN8g-lSZuOQmz-miiAAf
https://drive.google.com/open?id=1dmR5Pex8AhiaLN8g-lSZuOQmz-miiAAf
https://drive.google.com/open?id=1dmR5Pex8AhiaLN8g-lSZuOQmz-miiAAf
https://drive.google.com/open?id=1JbuYIGRJXJgF5iobeu6I30KkSWC4y9GA
https://drive.google.com/open?id=1JbuYIGRJXJgF5iobeu6I30KkSWC4y9GA
https://drive.google.com/open?id=1JbuYIGRJXJgF5iobeu6I30KkSWC4y9GA
https://drive.google.com/open?id=1JbuYIGRJXJgF5iobeu6I30KkSWC4y9GA
https://drive.google.com/open?id=1JbuYIGRJXJgF5iobeu6I30KkSWC4y9GA
https://drive.google.com/open?id=1JbuYIGRJXJgF5iobeu6I30KkSWC4y9GA
https://drive.google.com/open?id=1eHguEWoThrHsXy2OCLZlBpZ1FKMKB2DD
https://drive.google.com/open?id=1eHguEWoThrHsXy2OCLZlBpZ1FKMKB2DD
https://drive.google.com/open?id=1eHguEWoThrHsXy2OCLZlBpZ1FKMKB2DD
https://drive.google.com/open?id=1eHguEWoThrHsXy2OCLZlBpZ1FKMKB2DD
https://drive.google.com/open?id=1eHguEWoThrHsXy2OCLZlBpZ1FKMKB2DD


 
 

911(075.3) 

Б40 

     Безуглий В. В.  Географія (профільний 

рівень) [Текст] : підручн. для 10 кл. закл. заг. 

серед. освіти / В. В. Безуглий, Г. О. Лисичарова. – 

К. : Генеза, 2018. – 288 с. : іл. – МОН України від 

31.05.2018 №551. 

       

 

821.161.2.(075.3) 

Б82 

     Борзенко О. І.  Українська література (рівень 

стандарту) [Текст] : підруч. для 10 кл. закл. заг. 

серед. освіти / О. І. Борзенко, О. В. Лобусова. – 

Х. : Вид-во "Ранок", 2018. – 240 с. : іл. – МОН 

України наказ від31.05.2018 №551. 

       

 

 

 

 

 

821.161.2(075.3) 

Б82 

     Борзенко О. І.  Українська література 

(профільний рівень) [Текст] : підруч. для 10 кл. 

закл. заг. серед. освіти / О. І. Борзенко, 

О. В. Лобусова. – Х. : Вид-во Ранок, 2018. – 240 

с. : іл. – МОН України від 31.05.2018 №551. 

    

    

 

 

 

 

314/316(075.3) 

Г87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Громадянська освіта (інтегрований курс, 

рівень стандарту) [Текст] : підручн. для 10 кл. 

закл. заг. серед. освіти / І. Д. Васильків, 

В. М. Кравчук, О. А. Сливка [та ін.]. – Тернопіль : 

Астон, 2018. – 256 с. : іл. – МОН України наказ 

від 31.05.2018 №551. 

       

https://drive.google.com/open?id=1q2dyLApGYMHSk_VRotj5PuKhhZXQ0Syt
https://drive.google.com/open?id=1q2dyLApGYMHSk_VRotj5PuKhhZXQ0Syt
https://drive.google.com/open?id=1q2dyLApGYMHSk_VRotj5PuKhhZXQ0Syt
https://drive.google.com/open?id=1q2dyLApGYMHSk_VRotj5PuKhhZXQ0Syt
https://drive.google.com/open?id=1q2dyLApGYMHSk_VRotj5PuKhhZXQ0Syt
https://drive.google.com/open?id=1IvK5Be3g3WWNbckp_o-qJSwW6tbGLlus
https://drive.google.com/open?id=1IvK5Be3g3WWNbckp_o-qJSwW6tbGLlus
https://drive.google.com/open?id=1IvK5Be3g3WWNbckp_o-qJSwW6tbGLlus
https://drive.google.com/open?id=1IvK5Be3g3WWNbckp_o-qJSwW6tbGLlus
https://drive.google.com/open?id=1IvK5Be3g3WWNbckp_o-qJSwW6tbGLlus
https://drive.google.com/open?id=1IvK5Be3g3WWNbckp_o-qJSwW6tbGLlus
https://drive.google.com/open?id=1fImzHj8NvG2gqE9M3yo5XllcTl1YBTOo
https://drive.google.com/open?id=1fImzHj8NvG2gqE9M3yo5XllcTl1YBTOo
https://drive.google.com/open?id=1fImzHj8NvG2gqE9M3yo5XllcTl1YBTOo
https://drive.google.com/open?id=1fImzHj8NvG2gqE9M3yo5XllcTl1YBTOo
https://drive.google.com/open?id=1fImzHj8NvG2gqE9M3yo5XllcTl1YBTOo
https://drive.google.com/open?id=1f27pVrf7Ayi6YsxaXde5b2TxXrxbWaAY
https://drive.google.com/open?id=1f27pVrf7Ayi6YsxaXde5b2TxXrxbWaAY
https://drive.google.com/open?id=1f27pVrf7Ayi6YsxaXde5b2TxXrxbWaAY
https://drive.google.com/open?id=1f27pVrf7Ayi6YsxaXde5b2TxXrxbWaAY
https://drive.google.com/open?id=1f27pVrf7Ayi6YsxaXde5b2TxXrxbWaAY
https://drive.google.com/open?id=1f27pVrf7Ayi6YsxaXde5b2TxXrxbWaAY
https://drive.google.com/open?id=1f27pVrf7Ayi6YsxaXde5b2TxXrxbWaAY


 
 

54(075.3) 

В27 

     Величко Л. П.  Хімія (профільний рівень) 

[Текст] : підручн. для 10 кл. закл. заг. серед. 

освіти / Л. П. Величко. – К. : Школяр, 2018. – 296 

с. : іл. – МОН України від 31.05.2018 №551. 

       

 
 

94(477)(075.3) 

В57 

     Власов В. С.  Історія України (рівень 

стандарту) [Текст] : підручн. для 10 кл. закл.. заг. 

серед. освіти / В. С. Власов, С. В. Кульчицький. – 

К. : Літера ЛТД, 2018. – 256 с. : іл. – МОН 

України наказ від 31.05.2018 №551. 

       

 
 

355/359(075.3) 

З-38 

     Захист Вітчизни (рівень стандарту) [Текст] : 

підручник для 10 кл. закл. заг. серед. освіти 

/ І. М. Гарасимів, К. О. Пашко, М. М. Фука, 

Ю. П. Щирба. – Тернопіль : Астон, 2018. – 256 

с. : іл. – МОНУ від 31.05.2018 №551. 

      

 
 

94(477)(075.3) 

Г51 

     Гісем О. В.  Історія: Україна і світ 

(інтегрований курс, рівень стандарту) [Текст] : 

підруч. для 10 кл. закл. серед. освіти 

/ О. В. Гісем. – Х. : Вид-во "Ранок", 2018. – 256 

с. : іл. – МОН України наказ від 31.05.2018 №551. 

       

https://drive.google.com/open?id=1lp5t16o9Fm_05_dLQwSf9b6EYjUzcX4W
https://drive.google.com/open?id=1lp5t16o9Fm_05_dLQwSf9b6EYjUzcX4W
https://drive.google.com/open?id=1lp5t16o9Fm_05_dLQwSf9b6EYjUzcX4W
https://drive.google.com/open?id=1lp5t16o9Fm_05_dLQwSf9b6EYjUzcX4W
https://drive.google.com/open?id=1OOoHyd_WSDHZfRY4RcLTtZPLlX2Lwm5M
https://drive.google.com/open?id=1OOoHyd_WSDHZfRY4RcLTtZPLlX2Lwm5M
https://drive.google.com/open?id=1OOoHyd_WSDHZfRY4RcLTtZPLlX2Lwm5M
https://drive.google.com/open?id=1OOoHyd_WSDHZfRY4RcLTtZPLlX2Lwm5M
https://drive.google.com/open?id=1OOoHyd_WSDHZfRY4RcLTtZPLlX2Lwm5M
https://drive.google.com/open?id=1PtnrFuTcTSVpGRJKaDanquQNa99wJv5q
https://drive.google.com/open?id=1PtnrFuTcTSVpGRJKaDanquQNa99wJv5q
https://drive.google.com/open?id=1PtnrFuTcTSVpGRJKaDanquQNa99wJv5q
https://drive.google.com/open?id=1PtnrFuTcTSVpGRJKaDanquQNa99wJv5q
https://drive.google.com/open?id=1PtnrFuTcTSVpGRJKaDanquQNa99wJv5q
https://drive.google.com/open?id=1EgETq0Jo30Xx4MyXBmKoVVXjYVZrfoFv
https://drive.google.com/open?id=1EgETq0Jo30Xx4MyXBmKoVVXjYVZrfoFv
https://drive.google.com/open?id=1EgETq0Jo30Xx4MyXBmKoVVXjYVZrfoFv
https://drive.google.com/open?id=1EgETq0Jo30Xx4MyXBmKoVVXjYVZrfoFv
https://drive.google.com/open?id=1EgETq0Jo30Xx4MyXBmKoVVXjYVZrfoFv


 
 

314/316(075.3) 

Г51 

     Гісем О. О.  Громадянська освіта 

(інтегрований курс, рівень стандарту) [Текст] : 

підручн. для 10 кл. закл. заг. серед. освіти 

/ О. О. Гісем, О. О. Мартинюк. – Х. : Вид-во 

"Ранок", 2018. – 192 с. : іл. – МОЗ України наказ 

від 31.05..2018 №551. 

       

 
 

53(075.3) 

Ф50 

     Фізика (рівень стандарту, за навч. програмою 

автор. колективу під керівн. Ляшенка О.І) 

[Текст] : підручн. для 10 кл. закл. заг. серед. 

освіти / М. В. Головко, Ю. С. Мельник, 

Л. В. Непорожня, В. В. Сіпій. – К. : Педагогічна 

думка, 2018. – 256 с. : іл. – МОН України від 

31.05.2018 №551. 

       

 

355/359(075.3) 

З-38 

     Захист Вітчизни. Основи медичних знань 

(рівень стандарту) [Текст] : підручн. для 10 кл. 

закл. заг. серед. освіти / А. А. Гудима, 

К. О. Пашко, І. М. Гарасимів, М. М. Фука. – 

Тернопіль : Астон, 2018. – 192 с. : іл. – МОН 

України наказ від31.05.2018 №551. 

  

 

 

 

      

 
 

911(075.3) 

Д58 

     Довгань Г. Д.  Географія (рівень стандарту) 

[Текст] : підручн. для 10 кл. закл. заг. серед. 

освіти / Г. Д. Довгань, О. Г. Стадник. – Х. : 

Вид-во "Ранок", 2018. – 240 с. : іл. – МОН 

України наказ від 31.05.2018 №551. 

 

https://drive.google.com/open?id=1KsBSa7bJOumIH8vaBOWa40wTVlPg-xGD
https://drive.google.com/open?id=1KsBSa7bJOumIH8vaBOWa40wTVlPg-xGD
https://drive.google.com/open?id=1KsBSa7bJOumIH8vaBOWa40wTVlPg-xGD
https://drive.google.com/open?id=1KsBSa7bJOumIH8vaBOWa40wTVlPg-xGD
https://drive.google.com/open?id=1KsBSa7bJOumIH8vaBOWa40wTVlPg-xGD
https://drive.google.com/open?id=1KsBSa7bJOumIH8vaBOWa40wTVlPg-xGD
https://drive.google.com/open?id=1KsBSa7bJOumIH8vaBOWa40wTVlPg-xGD
https://drive.google.com/open?id=1OMhb_j8mJXGitfm3OreJ-pLy-N-pWyxT
https://drive.google.com/open?id=1OMhb_j8mJXGitfm3OreJ-pLy-N-pWyxT
https://drive.google.com/open?id=1OMhb_j8mJXGitfm3OreJ-pLy-N-pWyxT
https://drive.google.com/open?id=1OMhb_j8mJXGitfm3OreJ-pLy-N-pWyxT
https://drive.google.com/open?id=1OMhb_j8mJXGitfm3OreJ-pLy-N-pWyxT
https://drive.google.com/open?id=1OMhb_j8mJXGitfm3OreJ-pLy-N-pWyxT
https://drive.google.com/open?id=1OMhb_j8mJXGitfm3OreJ-pLy-N-pWyxT
https://drive.google.com/open?id=1J-1rACvw5yDtlvla5z78UDO964IU07Tc
https://drive.google.com/open?id=1J-1rACvw5yDtlvla5z78UDO964IU07Tc
https://drive.google.com/open?id=1J-1rACvw5yDtlvla5z78UDO964IU07Tc
https://drive.google.com/open?id=1J-1rACvw5yDtlvla5z78UDO964IU07Tc
https://drive.google.com/open?id=1J-1rACvw5yDtlvla5z78UDO964IU07Tc
https://drive.google.com/open?id=1J-1rACvw5yDtlvla5z78UDO964IU07Tc
https://drive.google.com/open?id=1J-1rACvw5yDtlvla5z78UDO964IU07Tc
https://drive.google.com/open?id=1-6YzzOYT-bHgYGgmUNaFebyZzo5Y4ogG
https://drive.google.com/open?id=1-6YzzOYT-bHgYGgmUNaFebyZzo5Y4ogG
https://drive.google.com/open?id=1-6YzzOYT-bHgYGgmUNaFebyZzo5Y4ogG
https://drive.google.com/open?id=1-6YzzOYT-bHgYGgmUNaFebyZzo5Y4ogG
https://drive.google.com/open?id=1-6YzzOYT-bHgYGgmUNaFebyZzo5Y4ogG


 
 

811.161.2(075.3) 

З-12 

     Заболотний О. В.  Українська мова (рівень 

стандарту) [Текст] : підруч. для 10 кл. закладів 

заг. серед. освіти / О. В. Заболотний, 

В. В. Заболотний. – К. : Генеза, 2018. – 192 с. : 

іл. – Реком. МОН України наказ МОН України 

від 31.05.2018 №551. 

       

 

57(075.3) 

З-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Задорожний К. М.  Біологія і екологія 

(профільний рівень) [Текст] : підручн. для 10 кл. 

закл. серед. освіти / К. М. Задорожний, 

О. М. Утєвська. – Х. : Вид-во "Ранок", 2018. – 240 

с. : іл. – МОН України від 31.05.2018 №551. 

     

 

 

   

 

53(075.3) 

З-36 

     Засєкіна Т. М.  Фізика (рівень стандарту, за 

навч. програмою автор. колективу під керівн. 

Ляшенка О.І.) [Текст] : підручн.для 10 кл. закл. 

заг. серед. освіти / Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін. – 

К. : Оріон, 2018. – 208 с. : іл. – МОН України від 

31.05.2018 №551. 

       

 

 

 

 

 

53(075.3) 

З-36 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Засєкіна Т. М.  Фізика і астрономія 

(профільний рівень, за навч. прогр. автор. 

колективу під керівництвом Ляшенка О.І. 

[Текст] : підручн. для 10 кл. закл. заг. серед. 

освіти / Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін. – К. : Оріон, 

2018. – 304 с. : іл. – МОН України наказ від 

31.05.2018 №551. 

      

https://drive.google.com/open?id=1Zl01xg-tVtKB-NJhbfSdbZ5U_RzLTbqo
https://drive.google.com/open?id=1Zl01xg-tVtKB-NJhbfSdbZ5U_RzLTbqo
https://drive.google.com/open?id=1Zl01xg-tVtKB-NJhbfSdbZ5U_RzLTbqo
https://drive.google.com/open?id=1Zl01xg-tVtKB-NJhbfSdbZ5U_RzLTbqo
https://drive.google.com/open?id=1Zl01xg-tVtKB-NJhbfSdbZ5U_RzLTbqo
https://drive.google.com/open?id=1Zl01xg-tVtKB-NJhbfSdbZ5U_RzLTbqo
https://drive.google.com/open?id=1NSYfRKMD_yZtiYBU_XUChvZTW0jXJxFS
https://drive.google.com/open?id=1NSYfRKMD_yZtiYBU_XUChvZTW0jXJxFS
https://drive.google.com/open?id=1NSYfRKMD_yZtiYBU_XUChvZTW0jXJxFS
https://drive.google.com/open?id=1NSYfRKMD_yZtiYBU_XUChvZTW0jXJxFS
https://drive.google.com/open?id=1NSYfRKMD_yZtiYBU_XUChvZTW0jXJxFS
https://drive.google.com/open?id=1NSYfRKMD_yZtiYBU_XUChvZTW0jXJxFS
https://drive.google.com/open?id=1b-3D6rpx5gv8A4MLMAXFmYGe32QeMfkU
https://drive.google.com/open?id=1b-3D6rpx5gv8A4MLMAXFmYGe32QeMfkU
https://drive.google.com/open?id=1b-3D6rpx5gv8A4MLMAXFmYGe32QeMfkU
https://drive.google.com/open?id=1b-3D6rpx5gv8A4MLMAXFmYGe32QeMfkU
https://drive.google.com/open?id=1b-3D6rpx5gv8A4MLMAXFmYGe32QeMfkU
https://drive.google.com/open?id=1b-3D6rpx5gv8A4MLMAXFmYGe32QeMfkU
https://drive.google.com/open?id=1b-3D6rpx5gv8A4MLMAXFmYGe32QeMfkU
https://drive.google.com/open?id=1-rSr4XDJtfoKKMQlaZyxjJSl4MXbpmq9
https://drive.google.com/open?id=1-rSr4XDJtfoKKMQlaZyxjJSl4MXbpmq9
https://drive.google.com/open?id=1-rSr4XDJtfoKKMQlaZyxjJSl4MXbpmq9
https://drive.google.com/open?id=1-rSr4XDJtfoKKMQlaZyxjJSl4MXbpmq9
https://drive.google.com/open?id=1-rSr4XDJtfoKKMQlaZyxjJSl4MXbpmq9
https://drive.google.com/open?id=1-rSr4XDJtfoKKMQlaZyxjJSl4MXbpmq9
https://drive.google.com/open?id=1-rSr4XDJtfoKKMQlaZyxjJSl4MXbpmq9


 

512(075.3) 

І-89 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Істер О. С.  Математика (алгебра і початки 

аналізу) [Текст] : підручн. для 10 кл. закл. 

заг.серед. освіти / О. С. Істер. – К. : Генеза, 

2018. – 384 с. : іл. – МОН України наказ від 

31.05.2018 №551. 

       

 

811.133.1(075.3) 

К49 

 

 

 

 

 

 

 

     Клименко Ю.  Французька мова (10 - й рік 

навчання, рівень стандарту [Текст] = Francais : 

підручн. для 10 кл. закл. загальної серед. освіти 

/ Ю. Клименко. – К. : Генеза, 2018. – 192 с. : іл. – 

МОН України від 31.05.2018 №551. 

      

 

821.161.2(075.3) 

К56 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Коваленко Л. Т.  Українська література 

(рівень стандарту) [Текст] : підруч. для 10 кл. 

закл. заг. серед. освіти / Л. Т. Коваленко, 

Н. І. Бернадська. – К. : Оріон, 2018. – 320 с. : іл. 

       

 
 

821(100)(075.3) 

К56 

     Ковбасенко Ю. І.  Зарубіжна література 

(рівень стандарту) [Текст] : підруч. для 10 кл. 

закл. заг. серед. освіти / Ю. І. Ковбасенко. – К. : 

Літера ЛТД, 2018. – 224 с. – МОН України від 

31.05.2018 №551. 

       

https://drive.google.com/open?id=12cawJtCrvbX28Evc3iUCsz10Ih4lnHyc
https://drive.google.com/open?id=12cawJtCrvbX28Evc3iUCsz10Ih4lnHyc
https://drive.google.com/open?id=12cawJtCrvbX28Evc3iUCsz10Ih4lnHyc
https://drive.google.com/open?id=12cawJtCrvbX28Evc3iUCsz10Ih4lnHyc
https://drive.google.com/open?id=12cawJtCrvbX28Evc3iUCsz10Ih4lnHyc
https://drive.google.com/open?id=12cawJtCrvbX28Evc3iUCsz10Ih4lnHyc
https://drive.google.com/open?id=1G4qleGtc-LSrukbfCCj5QS6YeSf4Otbv
https://drive.google.com/open?id=1G4qleGtc-LSrukbfCCj5QS6YeSf4Otbv
https://drive.google.com/open?id=1G4qleGtc-LSrukbfCCj5QS6YeSf4Otbv
https://drive.google.com/open?id=1G4qleGtc-LSrukbfCCj5QS6YeSf4Otbv
https://drive.google.com/open?id=1G4qleGtc-LSrukbfCCj5QS6YeSf4Otbv
https://drive.google.com/open?id=1G4qleGtc-LSrukbfCCj5QS6YeSf4Otbv
https://drive.google.com/open?id=1olqym-143EbAVHAy3-zWQhz2xrMkYqa0
https://drive.google.com/open?id=1olqym-143EbAVHAy3-zWQhz2xrMkYqa0
https://drive.google.com/open?id=1olqym-143EbAVHAy3-zWQhz2xrMkYqa0
https://drive.google.com/open?id=1olqym-143EbAVHAy3-zWQhz2xrMkYqa0
https://drive.google.com/open?id=1olqym-143EbAVHAy3-zWQhz2xrMkYqa0
https://drive.google.com/open?id=1CvTEio3AVyqmpA_W6eAUhijYxvkV7sGp
https://drive.google.com/open?id=1CvTEio3AVyqmpA_W6eAUhijYxvkV7sGp
https://drive.google.com/open?id=1CvTEio3AVyqmpA_W6eAUhijYxvkV7sGp
https://drive.google.com/open?id=1CvTEio3AVyqmpA_W6eAUhijYxvkV7sGp
https://drive.google.com/open?id=1CvTEio3AVyqmpA_W6eAUhijYxvkV7sGp
https://drive.google.com/open?id=1CvTEio3AVyqmpA_W6eAUhijYxvkV7sGp


 

94(100)(075.3) 

Л15 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ладиченко Т. В.  Всесвітня історія (рівень 

стандарту) [Текст] : підручн. для 10 кл. закл. заг. 

серед. освіти / Т. В. Ладиченко. – К. : Генеза, 

2018. – 160 с. : іл., карти. – МОН України наказ 

від 31.05.2018 №551. 

       

 

355/359(075.3) 

Л43 

 

 

 

 

 

 

 

     Лелека В. М.  Захист Вітчизни (рівень 

стандарту "Основи медичних знань" [Текст] : 

підручн. для 10 кл. закл. заг. серед. освіти 

/ В. М. Лелека, А. М. Бахтін, 

Е. В. Винограденко. – Х. : В-во "Ранок", 2018. – 

144 с. : іл. – МОН України наказ від 31.05.2018 

№551. 

 

 

821(100)(075.3) 

М60 

 

 

 

 

 

 

 

     Міляновська Н.  Зарубіжна література 

(рівень стандарту) [Текст] : підручн. для 10 кл. 

закл. заг. серед. освіти / Н. Міляновська. – 

Тернопіль : Астон, 2018. – 256 с. : іл. – МОН 

України наказ від 31.05.2018 №551. 

       

 

34(075.3) 

Н30 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Наровлянський О. Д.  Правознавство 

(профільний рівень) [Текст] : підручн. для 10 кл. 

закл. заг. серед. освіти / О. Д. Наровлянський. – 

К. : Грамота, 2018. – 272 с. : іл. – МОН України 

від 31.05.2018 №551. 

       

https://drive.google.com/open?id=1LkUTcog_qnBaOgisV4qPZJUyNPNCF_kK
https://drive.google.com/open?id=1LkUTcog_qnBaOgisV4qPZJUyNPNCF_kK
https://drive.google.com/open?id=1LkUTcog_qnBaOgisV4qPZJUyNPNCF_kK
https://drive.google.com/open?id=1LkUTcog_qnBaOgisV4qPZJUyNPNCF_kK
https://drive.google.com/open?id=1LkUTcog_qnBaOgisV4qPZJUyNPNCF_kK
https://drive.google.com/open?id=1xwfaPP9eFvCjH5knpOIUl5aXt9xKjvri
https://drive.google.com/open?id=1xwfaPP9eFvCjH5knpOIUl5aXt9xKjvri
https://drive.google.com/open?id=1xwfaPP9eFvCjH5knpOIUl5aXt9xKjvri
https://drive.google.com/open?id=1xwfaPP9eFvCjH5knpOIUl5aXt9xKjvri
https://drive.google.com/open?id=1xwfaPP9eFvCjH5knpOIUl5aXt9xKjvri
https://drive.google.com/open?id=1xwfaPP9eFvCjH5knpOIUl5aXt9xKjvri
https://drive.google.com/open?id=1xwfaPP9eFvCjH5knpOIUl5aXt9xKjvri
https://drive.google.com/open?id=1cib-A_VxHc9jA1HKifOYz_RbZVW0okte
https://drive.google.com/open?id=1cib-A_VxHc9jA1HKifOYz_RbZVW0okte
https://drive.google.com/open?id=1cib-A_VxHc9jA1HKifOYz_RbZVW0okte
https://drive.google.com/open?id=1cib-A_VxHc9jA1HKifOYz_RbZVW0okte
https://drive.google.com/open?id=1cib-A_VxHc9jA1HKifOYz_RbZVW0okte
https://drive.google.com/open?id=1OYGLBzm6VAS_BDDxkprjwI1YuKUW0X29
https://drive.google.com/open?id=1OYGLBzm6VAS_BDDxkprjwI1YuKUW0X29
https://drive.google.com/open?id=1OYGLBzm6VAS_BDDxkprjwI1YuKUW0X29
https://drive.google.com/open?id=1OYGLBzm6VAS_BDDxkprjwI1YuKUW0X29
https://drive.google.com/open?id=1OYGLBzm6VAS_BDDxkprjwI1YuKUW0X29


 

811.111(075.3) 

Н54 

 

 

 

 

 

 

 

     Нерсисян М. А.  Англійська мова (10 - й рік 

навчання, рівень стандарту) [Текст] = English 

(year 10, standart level) : підруч. для 10 кл. закл. 

заг. серед. освіти / М. А. Нерсисян, 

А. О. Піроженко. – К. Ірпінь : Перун, 2018. – 192 

с. : іл. – МОН України наказ від 31. 05. 2018р. 

№551. 

       

 

821(100)(075.3) 

Н63 

 

 

 

 

 

 

 

     Ніколенко О. М.  Зарубіжна література 

(рівень стандарту) [Текст] : підруч. для 10 кл. 

закл. заг. серед.освіти / О. М. Ніколенко, 

О. В. Орлова, Л. Л. Ковальова. – К. : Грамота, 

2018. – 208 с. : іл. – МОН України наказ від 

31.05.2018 №551. 

       

 

911(075.3) 

П28 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Пестушко В. Ю.  Географія (рівень 

стандарту) [Текст] : підручн. для 10 кл. закл. заг. 

серед. освіти / В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова, 

А. І. Довгань. – К. : Генеза, 2018. – 192 с. : іл. – 

МОН України від 31.05.2018 №551. 

       

 

94(100)(075.3) 

П54 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Полянський П.  Всесвітня історія (рівень 

стандарту) [Текст] : підручн. для 10 кл. закл. 

серед. освіти / П. Полянський. – К. : Грамота, 

2018. – 256 с. : іл. – МОН України від 31.05.2018 

№551. 

       

https://drive.google.com/open?id=1EJsvBN5H71iF-4zaVW_T7VVDAlOT7D2H
https://drive.google.com/open?id=1EJsvBN5H71iF-4zaVW_T7VVDAlOT7D2H
https://drive.google.com/open?id=1EJsvBN5H71iF-4zaVW_T7VVDAlOT7D2H
https://drive.google.com/open?id=1EJsvBN5H71iF-4zaVW_T7VVDAlOT7D2H
https://drive.google.com/open?id=1EJsvBN5H71iF-4zaVW_T7VVDAlOT7D2H
https://drive.google.com/open?id=1EJsvBN5H71iF-4zaVW_T7VVDAlOT7D2H
https://drive.google.com/open?id=1EJsvBN5H71iF-4zaVW_T7VVDAlOT7D2H
https://drive.google.com/open?id=1SeAcZatnjj0kH2KED1tX6FwTkN1YDjka
https://drive.google.com/open?id=1SeAcZatnjj0kH2KED1tX6FwTkN1YDjka
https://drive.google.com/open?id=1SeAcZatnjj0kH2KED1tX6FwTkN1YDjka
https://drive.google.com/open?id=1SeAcZatnjj0kH2KED1tX6FwTkN1YDjka
https://drive.google.com/open?id=1SeAcZatnjj0kH2KED1tX6FwTkN1YDjka
https://drive.google.com/open?id=1SeAcZatnjj0kH2KED1tX6FwTkN1YDjka
https://drive.google.com/open?id=1SeAcZatnjj0kH2KED1tX6FwTkN1YDjka
https://drive.google.com/open?id=1Az-JOpCJgnR69YHx52gFR_DLvBWOWCm4
https://drive.google.com/open?id=1Az-JOpCJgnR69YHx52gFR_DLvBWOWCm4
https://drive.google.com/open?id=1Az-JOpCJgnR69YHx52gFR_DLvBWOWCm4
https://drive.google.com/open?id=1Az-JOpCJgnR69YHx52gFR_DLvBWOWCm4
https://drive.google.com/open?id=1Az-JOpCJgnR69YHx52gFR_DLvBWOWCm4
https://drive.google.com/open?id=1Az-JOpCJgnR69YHx52gFR_DLvBWOWCm4
https://drive.google.com/open?id=1OgiEYm0wymjMwX_3ISgr24s0n7UlvdDn
https://drive.google.com/open?id=1OgiEYm0wymjMwX_3ISgr24s0n7UlvdDn
https://drive.google.com/open?id=1OgiEYm0wymjMwX_3ISgr24s0n7UlvdDn
https://drive.google.com/open?id=1OgiEYm0wymjMwX_3ISgr24s0n7UlvdDn
https://drive.google.com/open?id=1OgiEYm0wymjMwX_3ISgr24s0n7UlvdDn


 

94(477)(075.3) 

П55 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Пометун О.  Історія України (рівень 

стандарту) [Текст] : підручн. для 10 кл. закл. заг. 

серед. освіти / О. Пометун, Н. Гупан. – К. : Оріон, 

2018. – 256 с. : іл. – МОЗ України наказ від 

31.05.2018 №551. 

       

 

811.112.2(075.3) 

С13 

 

 

 

 

 

 

 

     Савчук І.  Німецька мова (10 - й рік навчання, 

рівень стандарту) [Текст] = Deutsch (10. Lernjаhr, 

Standardstufe) : підруч. для 10 кл. закл. заг. серед. 

освіти / І. Савчук. – Львів : Вид-во "Світ", 2018. – 

248 с. : іл. – МОН України від 31.05.2018 №551. 

       

 

812.161.2(075.3) 

С48 

 

 

 

 

 

 

 

     Слоньовська О. В.  Українська література 

(рівень стандарту) [Текст] : підруч. для 10 кл. 

закладів заг. серед. освіти і науки України 

/ О. В. Слоньовська, Н. В. Мафтин, 

Н. М. Вівчарик. – К. : Літера ЛТД, 2018. – 224 с. : 

іл. – МОН України від 31.05.2018 №551. 

 

 

94(100)(075.3) 

С65 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Сорочинська Н. М.  Всесвітня історія (рівень 

стандарту) [Текст] : підруч. для 10 кл. закл. серед. 

освіти / Н. М. Сорочинська, О. О. Гісем. – 

Тернопіль : Навч. книга - Богдан, 2018. – 256 с. : 

іл. – МОН України від 31.05.2018 №551. 

 

https://drive.google.com/open?id=16czSP6HYKQxlXu-Bd77TzcgFj-vQNgCM
https://drive.google.com/open?id=16czSP6HYKQxlXu-Bd77TzcgFj-vQNgCM
https://drive.google.com/open?id=16czSP6HYKQxlXu-Bd77TzcgFj-vQNgCM
https://drive.google.com/open?id=16czSP6HYKQxlXu-Bd77TzcgFj-vQNgCM
https://drive.google.com/open?id=16czSP6HYKQxlXu-Bd77TzcgFj-vQNgCM
https://drive.google.com/open?id=141QxidkLWbxe_doG186uczmRqzuUlEWy
https://drive.google.com/open?id=141QxidkLWbxe_doG186uczmRqzuUlEWy
https://drive.google.com/open?id=141QxidkLWbxe_doG186uczmRqzuUlEWy
https://drive.google.com/open?id=141QxidkLWbxe_doG186uczmRqzuUlEWy
https://drive.google.com/open?id=141QxidkLWbxe_doG186uczmRqzuUlEWy
https://drive.google.com/open?id=141QxidkLWbxe_doG186uczmRqzuUlEWy
https://drive.google.com/open?id=1NVsyew2F9s5MCqQb76ysyEIjMh5ej9_a
https://drive.google.com/open?id=1NVsyew2F9s5MCqQb76ysyEIjMh5ej9_a
https://drive.google.com/open?id=1NVsyew2F9s5MCqQb76ysyEIjMh5ej9_a
https://drive.google.com/open?id=1NVsyew2F9s5MCqQb76ysyEIjMh5ej9_a
https://drive.google.com/open?id=1NVsyew2F9s5MCqQb76ysyEIjMh5ej9_a
https://drive.google.com/open?id=1NVsyew2F9s5MCqQb76ysyEIjMh5ej9_a
https://drive.google.com/open?id=1L0JJeKCAmMIDd5i6jE4aKtkj_o82KT9g
https://drive.google.com/open?id=1L0JJeKCAmMIDd5i6jE4aKtkj_o82KT9g
https://drive.google.com/open?id=1L0JJeKCAmMIDd5i6jE4aKtkj_o82KT9g
https://drive.google.com/open?id=1L0JJeKCAmMIDd5i6jE4aKtkj_o82KT9g
https://drive.google.com/open?id=1L0JJeKCAmMIDd5i6jE4aKtkj_o82KT9g


 

94(477)(075.3) 

С65 

     Сорочинська Н. М.  Історія України (рівень 

стандарту) [Текст] : підручн. для 10 кл. закл. 

серед. освіти / Н. М. Сорочинська, О. О. Гісем. – 

Тернопіль : Навч. книга - Богдан, 2018. – 256 с. : 

іл. – МОН України наказ від 31.05.2018 №551. 

 

 

811.112.2(075.3) 

С67 

 

 

 

 

 

 

     Сотникова С. І.  Німецька мова (10 - й рік 

навчання, рівень стандарту) [Текст] = Deutsch (10. 

Lernjanr, Standardkurs : підруч. для 10 кл. закл. 

загаль. середн. освіти / С. І. Сотникова, 

Г. В. Гоголєва. – Х. : Вид-во "Ранок", 2018. – 208 

с. : іл. – МОН України від 31.05.2018 №551. 

 

 

94(100)(075.3) 

Щ96 

     Щупак І.  Всесвітня історія (рівень 

стандарту) [Текст] : підручн. для 10 кл. закл. заг. 

серед. освіти / І. Щупак. – К. : Оріон, 2018. – 208 

с. : іл. – МОН України від 31.05.2018 №551. 

       

 

811.161.2(075.3) 

Ю99 

     Ющук І. П.  Українська мова (рівень 

стандарту) [Текст] : підруч. для 10 кл. закл. заг. 

серед. освіти / І. П. Ющук. – Тернопіль : 

Навч.книга-Богдан, 2018. – 208 с. : іл. – реком. 

МОН України наказ від 31.05.2018 №551. 

       

 

615.4(075.8) 

М42 

     Медичне та фармацевтичне товарознавство 

[Текст] : навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл. 

(МОЗ України прот. № 12 від 17.10.2014р.) 

/ О. Б. Калушка, Т. А. Грошовий, А. В. Знаєвська, 

М. Б. Демчук. – Тернопіль : ТДМУ 

"Укрмедкнига", 2019. – 484 с. : іл. – (МОЗ 

України прот. № 12 від 17.10.2014р.). 
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616.1/.9(075.8) 

Н15 

     Навчально-методичний посібник із 

внутрішньої медицини та догляду за хворими для 

підготовки до ліцензійного інтегрованого іспиту 

"Крок М. Лікувальна справа" [Текст] : для студ. 

спец. 223 "Медсестринство", спеціал. 

"Лікувальна справа" / /Чернюк Г.Д./. – 

Івано-Франківськ, 2019. – 122 с. – ЦМК прот. №3 

від лютого 2019р. 
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