
Аодаток 3

до листа Р{|н!стерства осв|ти 1

ъ1аукР1!кра!ни
11.04.2018 ]т[ч |19-222

г".у'"',ти вибору
електронних верс|й ориг1пал_макет1в п!друнник!в для 10 класу заклад!в

загально[ середньо[ осв!ти, поданих на ко[!!(урсний в!дб!р проект|в
п1друнник!в для 5 та 10 клас1в заклад!в загально! середньо| осв!ти

Р{азва зак.}|аду осв|ти Ёовосевастопольська загальцооов;тня |1'кола 1 - 1п ступень
Березнегуватсько] районно| ради йикола!всько] област|

Фбласть
Район (м|сто) 482|184200
(од €.Рпоу зак.]1аду осв|ти 31545035

}[ч закладу осв|ти в 1[€ (шсо) 510б

1. к)/кра:нська мова (проф1льний р|ветть)> п1друптик для 10 клаоу заклад|в загагьно? середньо(
осв|ти

авт.: (араптан €. Ф., [оротшк|на о. м.,1{щаллан о. в., |{ошова л. о. - 15 прим.

2. <)/кра|нська л1терацра (проф1льний р|вень)> п1друштик для 10 класу заклад1в зага-г:ьно!
середньо? оов1ти

авт.: €лоньовська Ф.Б., йафтин Ё.Б., Б1виарик н.м - 15 прим.

з. к3аруб|:кна л|терацра (профйьний р1вень)> пйрутник д]1'{ 10 класу заклад|в зага-г:ьно] серодньо|
осв1ти

авт.: Болошцрс €.Б.' 3виняцьковський Б.9., Ф!ленко Ф.й. - 15 пршм.

4. к1стор1я }кра!ни (проф1льний р|вень)>> п|друяник для 10 класу закллад]в зага_гльно] середньо|
осв|ти

авт.: Бласов Б. €.,1(ульницькутй(- в. - 15 шрим.

5. <Бсесв1тня |стор1я (проф|льний р|вень)> п1друттик для 10 класу заклад1в загально] середньо{
осв|ти

авт.: [|сем о. в., }1артинток о. о. _ 15 прим.

6. <[ромадянська осв|та (|нтещовалтий кц>с, р1вень стандарту)> п|лруптик для 10 класу заклад|в
зага-гтьно[ середньо! осв1ти

авт.: [!сем о. о., йартинток о. о. - 15 прим.

7. <&гл|йська мова (10_й р|к навяання, р|вень отштлщц)> п1дру*тик д.'{я 10 класу закттад1в

загально| середньо? осв!ти
авт.: 1{арпток Ф. д. _ 15 прим.

8. <<}м1истецтво ф1вень стандарту, проф|льний р|вень)> п|друтник для 10 (11) класу заклад|в
загально| соредньо! оов1ти

авт.: йасол.[1. й. - 15 прим.

9. <<йатематика (алгебра 1 початки анал|зу та геомещ1я, р|вень сталлдарту)> п1друштик дл'{ 10 класу
заклад|в зага-т:ьно? середньо? осв!ти

авт.: йерзляк А. [., Ёом1ровський д. А., |[олоноький в. Б., -[к|р Р1. с. - 15 прим.

10. <1нформатика ф1вень стандарц)> шфутник для 10 (11) класу заклад|в загапьно| середньо|
оов1ти

авт.: 1и1орзе Б. 3., Барна о. в. - 15 прим.



1 1. <Б|олог1я | еколог!я ф1вень ота:тдарц)> п1щ>ушик д]1я 10 к-ттасу заклад1в зага.гльно! середньо[
осв|ти

авт.: Фсташченко.}1.1.' Базтан п. г.' |{омпанець ?. А., Рулшковський с. Р. - 15 прим.

12. к[еощафй ф1вень стандарц)> п|дру*:ик для 10 класу закттад|в зага.пьно] середньо[ осв1ти

авт.: ,{овгавь г.д., €тадник о.г., _ 15 прий.

13. <Ф|зика ф|вень отандарт, за навчальною процрамо!о авторського колективу п1д кер|вництвом
.}1октева в.м.)) ш|друтник для 10 класу заклад1в загашьно] середньо| осв!ти

авт.: Бар'яхтар Б. [., ,{овгий с. о., Бо>кинова Ф. я.' }(1ртох|на о. о., за редакц|ето Бар'лстар Б. [.,
,,{овгого с.о., _ 15 шрим.

|4. <{|м|я ф|вень отандарц)> п1щ:ул:тик ш1я 10 класу заклад1в загально! середньо! осв1ти

авт.: [ав.*тн 1!{. }у1. - 15 прим.

15. <<3ахист Б|тчизни (р|вень ст:|}{дар-т, <<Фснови меди!!них знатть>)>> п!дру*ник дт:я 10 класу
зактлад|в зага:гьно? серсдньо? осв1тп

авт.: [удима А. А., |!шпко к. о., [арасим1в !. м., Фука м. м. - 15 прим.

16. <<1ехнолог1| ф|вень стандарф> пфуштик для 10 (11) к.т1асу заклад|в зага-тльно| середньо{ осв|ти

авт.: {одзицька 1. !о.' Боринець н. 1., [ащ::к в. м., |(:робець о. в., ,{анил1на в. м., (рйер в. в.
.}1ап!нський в. в., йалеева |. Б., }1едвиь о. }Ф., |{авин н.м., |1а.тт!й }о. в., |!архоменко Ф.й., |{ас1.шта

ко'нфрйоео в|ёбору проек'п,в п10рунншк|в 0ля 5 }па 10 кпас|в запосаё|в 3ш?а]'ьно|
сереоньо1 осв1пош, пропону€п'ься наоапош ершф <<Реко;шенёовоно *[|н|сгперсп,во]ш
осв]тпш 1 наукш {кра[нш>.

;,#|*'пА-- %\ъ\,1 /х.
{1ытпаэозя$фр -# 1Б€улова

ч&#ф# 3а3н('ча'0,пься на3вш п1ёрунншк1в, якш.!|л 3о рвуль,п('п'а.]}1ш ! етпапу

8т54503


