
1. Забезпечення підручниками, рекомендованими МОН  

Клас Найменування 

обов’язкового для 

вивчення 

навчального 

предмета 

(інтегрованого 

курсу) 

Автор (прізвище, 

ім’я та по батькові) 

підручника 

Найменування підручника Найменування 

видавництва, рік 

видання 

Кількість 

примірників 

10 Українська мова 

(для 1 курсу) 

Авраменко О.М. Українська мова (рівень стандарту) : підруч. для 10 кл. 

закл. загал. серед. освіти. – Режим доступу : 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/01-

ukrainska-mova-10-klas/ukr-mova10-gramota.pdf 

Грамота, 2018 електронний 

ресурс 

10 Українська мова 

(для 3 курсу) 

Шевчук С.В. Українська мова (рівень стандарту) : підруч. для 10 кл. 

закл. загал. серед. освіти. – Режим доступу : 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/01-

ukrainska-mova-10-klas/ukr-mova10-perun.pdf 

Перун, 2018 електронний 

ресурс 

11 Українська мова 

(для 2 курсу) 

Авраменко О.М. Українська мова (рівень стандарту) : підруч. для 11 кл. 

закл. загал. серед. освіти. – Режим доступу : 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/01-

ukrainska-mova-11-klas/gramota-ukr-mova-11-sait.pdf 

Грамота, 2019 електронний 

ресурс 

10 Українська 

література 

Авраменко О.М., 

Пахаренко В.І. 

Українська література (рівень стандарту) : підруч. для 

10 кл. закл. загал. серед. освіти. – Режим доступу : 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/02-

ukrainska-literatura-10-klas/ukr-lit-10-kl-gramota.pdf 

Грамота, 2018 електронний 

ресурс 

11 Українська 

література 

Авраменко О.М. Українська література (рівень стандарту) : підруч. для 

11 кл. закл. загал. серед. освіти. – Режим доступу : 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/02-

Грамота, 2019 електронний 

ресурс 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/01-ukrainska-mova-10-klas/ukr-mova10-gramota.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/01-ukrainska-mova-10-klas/ukr-mova10-gramota.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/01-ukrainska-mova-10-klas/ukr-mova10-gramota.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/01-ukrainska-mova-10-klas/ukr-mova10-perun.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/01-ukrainska-mova-10-klas/ukr-mova10-perun.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/01-ukrainska-mova-10-klas/ukr-mova10-perun.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/01-ukrainska-mova-11-klas/gramota-ukr-mova-11-sait.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/01-ukrainska-mova-11-klas/gramota-ukr-mova-11-sait.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/01-ukrainska-mova-11-klas/gramota-ukr-mova-11-sait.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/02-ukrainska-literatura-10-klas/ukr-lit-10-kl-gramota.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/02-ukrainska-literatura-10-klas/ukr-lit-10-kl-gramota.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/02-ukrainska-literatura-10-klas/ukr-lit-10-kl-gramota.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/02-ukrainska-literatura-11-klas/avramenko-ukr-lit-11-.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/02-ukrainska-literatura-11-klas/avramenko-ukr-lit-11-.pdf


ukrainska-literatura-11-klas/avramenko-ukr-lit-11-.pdf 

10 Іноземна мова 

(англійська) 

Нерсисян М.А., 

Піроженко А.О. 

Англійська мова (10-й рік навчання, рівень стандарту) : 

підруч. для 10 кл. закл. загал. серед. освіти. – Режим 

доступу : https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/10-

inozemna-mova-angliyska-10-klas/english-10-perun.pdf 

ТОВ 

«Видавництво 

Перун», 2018 

електронний 

ресурс 

10 Іноземна мова 

(англійська) 

Буренко В.М. Англійська мова (10-й рік навчання, рівень стандарту) : 

підруч. для 10 кл. закл. загал. серед. освіти. «Dive into 

English». – Режим доступу : https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/10-

inozemna-mova-angliyska-10-klas/angliyska-10kl-10rn-

burenko-ranok.pdf 

Вид-во Ранок, 

2018 

електронний 

ресурс 

11 Іноземна мова 

(англійська) 

Нерсисян М.А., 

Піроженко А.О. 

Англійська мова (11-й рік навчання, рівень стандарту) : 

підруч. для 11 кл. закл. загал. серед. освіти. – Режим 

доступу : https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/09-

inozemna-mova-angliyska-mova-11-klas/english11-perun26-

06-imzo.pdf 

ТОВ 

«Видавництво 

Перун», 2019 

електронний 

ресурс 

11 Іноземна мова 

(англійська) 

Буренко В.М. Англійська мова (11-й рік навчання, рівень стандарту) : 

підруч. для 11 кл. закл. загал. серед. освіти. «Dive into 

English». – Режим доступу : https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/09-

inozemna-mova-angliyska-mova-11-klas/anhliiska-mova-11-

i-rik-navchannia-riven-standartu-pidruchnyk-dlia-11-klasu-

zzsoburenko-v-m.pdf 

Вид-во Ранок, 

2019 

електронний 

ресурс 

10 Зарубіжна 

література 

Ковбасенко Ю.І. Зарубіжна література (рівень стандарту) : підруч. для 

10 кл. закл. загал. серед. освіти. – Режим доступу : 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/03-

zarubizhna-literatura-10-klas/zarubij-lit-10-standart-sait.pdf 

Літера ЛТД, 2018 електронний 

ресурс 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/02-ukrainska-literatura-11-klas/avramenko-ukr-lit-11-.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/10-inozemna-mova-angliyska-10-klas/english-10-perun.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/10-inozemna-mova-angliyska-10-klas/english-10-perun.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/10-inozemna-mova-angliyska-10-klas/english-10-perun.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/10-inozemna-mova-angliyska-10-klas/angliyska-10kl-10rn-burenko-ranok.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/10-inozemna-mova-angliyska-10-klas/angliyska-10kl-10rn-burenko-ranok.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/10-inozemna-mova-angliyska-10-klas/angliyska-10kl-10rn-burenko-ranok.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/10-inozemna-mova-angliyska-10-klas/angliyska-10kl-10rn-burenko-ranok.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/09-inozemna-mova-angliyska-mova-11-klas/english11-perun26-06-imzo.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/09-inozemna-mova-angliyska-mova-11-klas/english11-perun26-06-imzo.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/09-inozemna-mova-angliyska-mova-11-klas/english11-perun26-06-imzo.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/09-inozemna-mova-angliyska-mova-11-klas/english11-perun26-06-imzo.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/09-inozemna-mova-angliyska-mova-11-klas/anhliiska-mova-11-i-rik-navchannia-riven-standartu-pidruchnyk-dlia-11-klasu-zzsoburenko-v-m.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/09-inozemna-mova-angliyska-mova-11-klas/anhliiska-mova-11-i-rik-navchannia-riven-standartu-pidruchnyk-dlia-11-klasu-zzsoburenko-v-m.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/09-inozemna-mova-angliyska-mova-11-klas/anhliiska-mova-11-i-rik-navchannia-riven-standartu-pidruchnyk-dlia-11-klasu-zzsoburenko-v-m.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/09-inozemna-mova-angliyska-mova-11-klas/anhliiska-mova-11-i-rik-navchannia-riven-standartu-pidruchnyk-dlia-11-klasu-zzsoburenko-v-m.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/09-inozemna-mova-angliyska-mova-11-klas/anhliiska-mova-11-i-rik-navchannia-riven-standartu-pidruchnyk-dlia-11-klasu-zzsoburenko-v-m.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/03-zarubizhna-literatura-10-klas/zarubij-lit-10-standart-sait.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/03-zarubizhna-literatura-10-klas/zarubij-lit-10-standart-sait.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/03-zarubizhna-literatura-10-klas/zarubij-lit-10-standart-sait.pdf


10 Зарубіжна 

література 

Ніколенко О.М., 

Орлова О.В., 

Ковальова Л.Л. 

Зарубіжна література (рівень стандарту) : підруч. для 

10 кл. закл. загал. серед. освіти. – Режим доступу : 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/03-

zarubizhna-literatura-10-klas/zarub-lit-standart-10-

gramota.pdf 

Грамота, 2018 електронний 

ресурс 

11 Зарубіжна 

література 

Паращич В.В., 

Фефілова Г.Є., 

Коновалова М.В. 

Зарубіжна література (рівень стандарту) : підруч. для 

11 кл. закл. загал. серед. освіти. – Режим доступу : 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/03-

zarubizhna-literatura-11-klas/zarubizhna-literatura-riven-

standartu-pidruchnik-dlya-11-klasu-zzso-parashchich-vv-

fefilova-gye-konovalova-mv.pdf 

Ранок, 2019 електронний 

ресурс 

11 Зарубіжна 

література 

Ковбасенко Ю.І. Зарубіжна література (рівень стандарту) : підруч. для 

11 кл. закл. загал. серед. освіти. – Режим доступу : 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/03-

zarubizhna-literatura-11-klas/zarublit-11-stand.pdf 

Літера ЛТД, 2019 електронний 

ресурс 

10 Історія України Власов В.С., 

Кульчицький С.В. 

Історія України (рівень стандарту) : підруч. для 10 кл. 

закл. загал. серед. освіти. – Режим доступу : 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/04-

istoriya-ukrainy-10-klas/hist-ukr-10-standart-sait.pdf 

Літера ЛТД, 2018 електронний 

ресурс 

10 Історія України Гісем О.В., 

Мартинюк О.О. 

Історія України (рівень стандарту) : підруч. для 10 кл. 

закл. загал. серед. освіти. – Режим доступу : 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/04-

istoriya-ukrainy-10-klas/istoriia-ukrainy-riven-standartu-

pidruchnyk-dlia-10-klasu-zzso-hisem-martyniuk.pdf 

Вид-во Ранок, 

2018 

електронний 

ресурс 

10 Історія України Пометун О.І.,  

Гупан Н.М. 

Історія України (рівень стандарту) : підруч. для 10 кл. 

закл. загал. серед. освіти. – Режим доступу : 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/04-

УОВЦ «Оріон», 

2018 

електронний 

ресурс 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/03-zarubizhna-literatura-10-klas/zarub-lit-standart-10-gramota.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/03-zarubizhna-literatura-10-klas/zarub-lit-standart-10-gramota.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/03-zarubizhna-literatura-10-klas/zarub-lit-standart-10-gramota.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/03-zarubizhna-literatura-10-klas/zarub-lit-standart-10-gramota.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/03-zarubizhna-literatura-11-klas/zarubizhna-literatura-riven-standartu-pidruchnik-dlya-11-klasu-zzso-parashchich-vv-fefilova-gye-konovalova-mv.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/03-zarubizhna-literatura-11-klas/zarubizhna-literatura-riven-standartu-pidruchnik-dlya-11-klasu-zzso-parashchich-vv-fefilova-gye-konovalova-mv.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/03-zarubizhna-literatura-11-klas/zarubizhna-literatura-riven-standartu-pidruchnik-dlya-11-klasu-zzso-parashchich-vv-fefilova-gye-konovalova-mv.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/03-zarubizhna-literatura-11-klas/zarubizhna-literatura-riven-standartu-pidruchnik-dlya-11-klasu-zzso-parashchich-vv-fefilova-gye-konovalova-mv.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/03-zarubizhna-literatura-11-klas/zarubizhna-literatura-riven-standartu-pidruchnik-dlya-11-klasu-zzso-parashchich-vv-fefilova-gye-konovalova-mv.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/03-zarubizhna-literatura-11-klas/zarublit-11-stand.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/03-zarubizhna-literatura-11-klas/zarublit-11-stand.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/03-zarubizhna-literatura-11-klas/zarublit-11-stand.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/04-istoriya-ukrainy-10-klas/hist-ukr-10-standart-sait.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/04-istoriya-ukrainy-10-klas/hist-ukr-10-standart-sait.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/04-istoriya-ukrainy-10-klas/hist-ukr-10-standart-sait.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/04-istoriya-ukrainy-10-klas/istoriia-ukrainy-riven-standartu-pidruchnyk-dlia-10-klasu-zzso-hisem-martyniuk.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/04-istoriya-ukrainy-10-klas/istoriia-ukrainy-riven-standartu-pidruchnyk-dlia-10-klasu-zzso-hisem-martyniuk.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/04-istoriya-ukrainy-10-klas/istoriia-ukrainy-riven-standartu-pidruchnyk-dlia-10-klasu-zzso-hisem-martyniuk.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/04-istoriya-ukrainy-10-klas/istoriia-ukrainy-riven-standartu-pidruchnyk-dlia-10-klasu-zzso-hisem-martyniuk.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/04-istoriya-ukrainy-10-klas/istoriya-10-kl-final.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/04-istoriya-ukrainy-10-klas/istoriya-10-kl-final.pdf


istoriya-ukrainy-10-klas/istoriya-10-kl-final.pdf 

10 Історія України Струкевич О.К. Історія України (рівень стандарту) : підруч. для 10 кл. 

закл. загал. серед. освіти. – Режим доступу : 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/04-

istoriya-ukrainy-10-klas/History-UA-10-Gramota-

compressed.pdf 

Грамота, 2018 електронний 

ресурс 

11 Історія України Власов В.С., 

Кульчицький С.В. 

Історія України (рівень стандарту) : підруч. для 11 кл. 

закл. загал. серед. освіти. – Режим доступу : 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/04-

istoriya-ukrainy-11-klas/litera-history-11-standart-

Vlasov.pdf  

Літера ЛТД, 2019 електронний 

ресурс 

11 Історія України Струкевич О.К., 

Дровозюк С.І. 

Історія України (рівень стандарту) : підруч. для 11 кл. 

закл. загал. серед. освіти. – Режим доступу : 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/04-

istoriya-ukrainy-11-klas/verstka-history-11-st-1-240-1.pdf 

Грамота, 2019 електронний 

ресурс 

11 Історія України Гісем О.В., 

Мартинюк О.О. 

Історія України (рівень стандарту) : підруч. для 11 кл. 

закл. загал. серед. освіти. – Режим доступу : 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/04-

istoriya-ukrainy-11-klas/istoriia-ukrainy-riven-standartu-

pidruchnyk-dlia-11-klasu-zzso-o-v-gisem-o-o-martyniuk.pdf 

Вид-во Ранок, 

2019 

електронний 

ресурс 

11 Історія України Сорочинська Н.М., 

Гісем О.О. 

Історія України (рівень стандарту) : підруч. для 11 кл. 

закл. загал. серед. освіти. – Режим доступу : 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/04-

istoriya-ukrainy-11-klas/978-966-10-5840-7-istoriya-

ukrainy-11-klas-02-09.pdf 

Навчальна книга – 

Богдан, 2019 

електронний 

ресурс 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/04-istoriya-ukrainy-10-klas/istoriya-10-kl-final.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/04-istoriya-ukrainy-10-klas/History-UA-10-Gramota-compressed.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/04-istoriya-ukrainy-10-klas/History-UA-10-Gramota-compressed.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/04-istoriya-ukrainy-10-klas/History-UA-10-Gramota-compressed.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/04-istoriya-ukrainy-10-klas/History-UA-10-Gramota-compressed.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/04-istoriya-ukrainy-11-klas/litera-history-11-standart-Vlasov.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/04-istoriya-ukrainy-11-klas/litera-history-11-standart-Vlasov.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/04-istoriya-ukrainy-11-klas/litera-history-11-standart-Vlasov.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/04-istoriya-ukrainy-11-klas/litera-history-11-standart-Vlasov.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/04-istoriya-ukrainy-11-klas/verstka-history-11-st-1-240-1.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/04-istoriya-ukrainy-11-klas/verstka-history-11-st-1-240-1.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/04-istoriya-ukrainy-11-klas/verstka-history-11-st-1-240-1.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/04-istoriya-ukrainy-11-klas/istoriia-ukrainy-riven-standartu-pidruchnyk-dlia-11-klasu-zzso-o-v-gisem-o-o-martyniuk.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/04-istoriya-ukrainy-11-klas/istoriia-ukrainy-riven-standartu-pidruchnyk-dlia-11-klasu-zzso-o-v-gisem-o-o-martyniuk.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/04-istoriya-ukrainy-11-klas/istoriia-ukrainy-riven-standartu-pidruchnyk-dlia-11-klasu-zzso-o-v-gisem-o-o-martyniuk.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/04-istoriya-ukrainy-11-klas/istoriia-ukrainy-riven-standartu-pidruchnyk-dlia-11-klasu-zzso-o-v-gisem-o-o-martyniuk.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/04-istoriya-ukrainy-11-klas/978-966-10-5840-7-istoriya-ukrainy-11-klas-02-09.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/04-istoriya-ukrainy-11-klas/978-966-10-5840-7-istoriya-ukrainy-11-klas-02-09.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/04-istoriya-ukrainy-11-klas/978-966-10-5840-7-istoriya-ukrainy-11-klas-02-09.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/04-istoriya-ukrainy-11-klas/978-966-10-5840-7-istoriya-ukrainy-11-klas-02-09.pdf


10 Всесвітня історія Ладиченко Т.В. Всесвітня історія (рівень стандарту) : підруч. для 10 кл. 

закл. загал. серед. освіти. – Режим доступу : 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/05-

vsesvitnya-istoriya-10-klas/ladychenko-vsisrs-p-10ukr-041-

17-s-1.pdf 

Генеза, 2018 електронний 

ресурс 

10 Всесвітня історія Гісем О.В., 

Мартинюк О.О. 

Всесвітня історія (рівень стандарту) : підруч. для 10 кл. 

закл. загал. серед. освіти. – Режим доступу : 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/05-

vsesvitnya-istoriya-10-klas/vsevitnya-istoriya-10kl-gisem-

ranok.pdf 

Вид-во Ранок, 

2018 

електронний 

ресурс 

11 Всесвітня історія Ладиченко Т.В. Всесвітня історія (рівень стандарту) : підруч. для 11 кл. 

закл. загал. серед. освіти. – Режим доступу : 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/05-

vsesvitnya-istoriya-11-klas/Vsesv-istoriya-11kl-stan-

Ladychenko.pdf 

Генеза, 2019 електронний 

ресурс 

11 Всесвітня історія Гісем О.В., 

Мартинюк О.О. 

Всесвітня історія (рівень стандарту) : підруч. для 11 кл. 

закл. загал. серед. освіти. – Режим доступу : 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/05-

vsesvitnya-istoriya-11-klas/vsesvitnia-istoriia-riven-

standartu-pidruchnyk-dlia-11-klasu-zzso-o-v-gisem-o-o-

martyniuk.pdf 

Вид-во Ранок, 

2019 

електронний 

ресурс 

10 Громадянська 

освіта 

Бакка Т.В., 

Марголіна Л.В., 

Мелещенко Т.В. 

Громадянська освіта. Інтегрований курс (рівень 

стандарту) : підруч. для 10 кл. закл. загал. серед. освіти. 

– Режим доступу : https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/08-

gromadyanska-osvita-10-klas/gromad-osvita-10-kl-1.pdf 

УОВЦ «Оріон», 

2018 

електронний 

ресурс 

10 Математика 

(алгебра і початки 

аналізу та 

Істер О.С. Математика : алгебра і початки аналізу та геометрія 

(рівень стандарту) : підруч. для 10 кл. закл. загал. серед. 

освіти. – Режим доступу: https://lib.imzo.gov.ua/wa-

Видавництво 

«Генеза», 2018 

електронний 

ресурс 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/05-vsesvitnya-istoriya-10-klas/ladychenko-vsisrs-p-10ukr-041-17-s-1.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/05-vsesvitnya-istoriya-10-klas/ladychenko-vsisrs-p-10ukr-041-17-s-1.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/05-vsesvitnya-istoriya-10-klas/ladychenko-vsisrs-p-10ukr-041-17-s-1.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/05-vsesvitnya-istoriya-10-klas/ladychenko-vsisrs-p-10ukr-041-17-s-1.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/05-vsesvitnya-istoriya-10-klas/vsevitnya-istoriya-10kl-gisem-ranok.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/05-vsesvitnya-istoriya-10-klas/vsevitnya-istoriya-10kl-gisem-ranok.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/05-vsesvitnya-istoriya-10-klas/vsevitnya-istoriya-10kl-gisem-ranok.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/05-vsesvitnya-istoriya-10-klas/vsevitnya-istoriya-10kl-gisem-ranok.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/05-vsesvitnya-istoriya-11-klas/Vsesv-istoriya-11kl-stan-Ladychenko.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/05-vsesvitnya-istoriya-11-klas/Vsesv-istoriya-11kl-stan-Ladychenko.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/05-vsesvitnya-istoriya-11-klas/Vsesv-istoriya-11kl-stan-Ladychenko.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/05-vsesvitnya-istoriya-11-klas/Vsesv-istoriya-11kl-stan-Ladychenko.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/05-vsesvitnya-istoriya-11-klas/vsesvitnia-istoriia-riven-standartu-pidruchnyk-dlia-11-klasu-zzso-o-v-gisem-o-o-martyniuk.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/05-vsesvitnya-istoriya-11-klas/vsesvitnia-istoriia-riven-standartu-pidruchnyk-dlia-11-klasu-zzso-o-v-gisem-o-o-martyniuk.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/05-vsesvitnya-istoriya-11-klas/vsesvitnia-istoriia-riven-standartu-pidruchnyk-dlia-11-klasu-zzso-o-v-gisem-o-o-martyniuk.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/05-vsesvitnya-istoriya-11-klas/vsesvitnia-istoriia-riven-standartu-pidruchnyk-dlia-11-klasu-zzso-o-v-gisem-o-o-martyniuk.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/05-vsesvitnya-istoriya-11-klas/vsesvitnia-istoriia-riven-standartu-pidruchnyk-dlia-11-klasu-zzso-o-v-gisem-o-o-martyniuk.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/08-gromadyanska-osvita-10-klas/gromad-osvita-10-kl-1.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/08-gromadyanska-osvita-10-klas/gromad-osvita-10-kl-1.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/08-gromadyanska-osvita-10-klas/gromad-osvita-10-kl-1.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/14-matematyka-10-klas/ister-mata-gstd-p-10ukr-023-17-s.pdf


геометрія) data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/14-

matematyka-10-klas/ister-mata-gstd-p-10ukr-023-17-s.pdf  

10 Математика 

(алгебра і початки 

аналізу та 

геометрія) 

Мерзляк А.Г., 

Номіровський Д.А., 

Полонський В.Б., 

Якір М.С. 

Математика : алгебра і початки аналізу та геометрія 

(рівень стандарту) : підруч. для 10 кл. закл. загал. серед. 

освіти. – Режим доступу : https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/14-

matematyka-10-klas/merzlyak-ag-matematyka-alg-i-poch-

analizu-ta-geom-riven-standartu-10-kl.pdf 

Гімназія, 2018 електронний 

ресурс 

10 Математика 

(алгебра і початки 

аналізу та 

геометрія) 

Нелін Є.П. Математика : алгебра і початки аналізу та геометрія 

(рівень стандарту) : підруч. для 10 кл. закл. загал. серед. 

освіти. – Режим доступу : https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/14-

matematyka-10-klas/matematyka-10kl-nelin-ranok.pdf 

Вид-во Ранок, 

2018 

електронний 

ресурс 

11 Математика 

(алгебра і початки 

аналізу та 

геометрія) 

Істер О.С. Математика : алгебра і початки аналізу та геометрія 

(рівень стандарту) : підруч. для 11 кл. закл. загал. серед. 

освіти. – Режим доступу: https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/13-

matematyka-11-klas/ister-mata-g[rs]-p-11ukr-039-18-s.pdf  

Видавництво 

«Генеза», 2019 

електронний 

ресурс 

11 Математика 

(алгебра і початки 

аналізу та 

геометрія) 

Мерзляк А.Г., 

Номіровський Д.А., 

Полонський В.Б., 

Якір М.С. 

Математика : алгебра і початки аналізу та геометрія 

(рівень стандарту) : підруч. для 11 кл. закл. загал. серед. 

освіти. – Режим доступу : https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/13-

matematyka-11-klas/merzlyak-ag-matematyka-algebra-i-

poch-analizu-ta-geometriya-riven-standartu-11-kl.pdf 

Гімназія, 2019 електронний 

ресурс 

11 Математика 

(алгебра і початки 

аналізу та 

геометрія) 

Нелін Є.П.,  

Долгова О.Є. 

Математика : алгебра і початки аналізу та геометрія 

(рівень стандарту) : підруч. для 11 кл. закл. загал. серед. 

освіти. – Режим доступу : https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/13-

matematyka-11-klas/matematika-alhebra-i-pochatki-analizu-

ta-heometriia-riven-standartu-pidruchnyk-dlia-11-klasu-

zzso-avt-nelin-ye-p-1.pdf 

Вид-во Ранок, 

2019 

електронний 

ресурс 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/14-matematyka-10-klas/ister-mata-gstd-p-10ukr-023-17-s.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/14-matematyka-10-klas/ister-mata-gstd-p-10ukr-023-17-s.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/14-matematyka-10-klas/merzlyak-ag-matematyka-alg-i-poch-analizu-ta-geom-riven-standartu-10-kl.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/14-matematyka-10-klas/merzlyak-ag-matematyka-alg-i-poch-analizu-ta-geom-riven-standartu-10-kl.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/14-matematyka-10-klas/merzlyak-ag-matematyka-alg-i-poch-analizu-ta-geom-riven-standartu-10-kl.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/14-matematyka-10-klas/merzlyak-ag-matematyka-alg-i-poch-analizu-ta-geom-riven-standartu-10-kl.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/14-matematyka-10-klas/matematyka-10kl-nelin-ranok.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/14-matematyka-10-klas/matematyka-10kl-nelin-ranok.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/14-matematyka-10-klas/matematyka-10kl-nelin-ranok.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/13-matematyka-11-klas/ister-mata-g%5brs%5d-p-11ukr-039-18-s.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/13-matematyka-11-klas/ister-mata-g%5brs%5d-p-11ukr-039-18-s.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/13-matematyka-11-klas/ister-mata-g%5brs%5d-p-11ukr-039-18-s.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/13-matematyka-11-klas/merzlyak-ag-matematyka-algebra-i-poch-analizu-ta-geometriya-riven-standartu-11-kl.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/13-matematyka-11-klas/merzlyak-ag-matematyka-algebra-i-poch-analizu-ta-geometriya-riven-standartu-11-kl.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/13-matematyka-11-klas/merzlyak-ag-matematyka-algebra-i-poch-analizu-ta-geometriya-riven-standartu-11-kl.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/13-matematyka-11-klas/merzlyak-ag-matematyka-algebra-i-poch-analizu-ta-geometriya-riven-standartu-11-kl.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/13-matematyka-11-klas/matematika-alhebra-i-pochatki-analizu-ta-heometriia-riven-standartu-pidruchnyk-dlia-11-klasu-zzso-avt-nelin-ye-p-1.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/13-matematyka-11-klas/matematika-alhebra-i-pochatki-analizu-ta-heometriia-riven-standartu-pidruchnyk-dlia-11-klasu-zzso-avt-nelin-ye-p-1.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/13-matematyka-11-klas/matematika-alhebra-i-pochatki-analizu-ta-heometriia-riven-standartu-pidruchnyk-dlia-11-klasu-zzso-avt-nelin-ye-p-1.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/13-matematyka-11-klas/matematika-alhebra-i-pochatki-analizu-ta-heometriia-riven-standartu-pidruchnyk-dlia-11-klasu-zzso-avt-nelin-ye-p-1.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/13-matematyka-11-klas/matematika-alhebra-i-pochatki-analizu-ta-heometriia-riven-standartu-pidruchnyk-dlia-11-klasu-zzso-avt-nelin-ye-p-1.pdf


10 Захист України 

(для хлопців) 

Хараху С.О.,  

Павлов В.Б.,  

Дзюба І.І.,  

Саганчі Є.Д. 

Захист Вітчизни (рівень стандарту) : підруч. для 10 кл. 

закл. загал. серед. освіти. – Режим доступу : 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/23-

zahyst-vitchyzny-10-klas/zahyst-vitchyzny-10-kl-na-sayt-

2.pdf 

Видавництво 

«Світ», 2018 

електронний 

ресурс 

10 Захист України 

(для хлопців) 

Гарасимів І.М., 

Пашко К.О.,  

Фука М.М.,  

Щирба Ю.П. 

Захист Вітчизни (рівень стандарту) : підруч. для 10 кл. 

закл. загал. серед. освіти. – Режим доступу : 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/23-

zahyst-vitchyzny-10-klas/hlopci-256-na-druk-cmyk-edit.pdf 

Астон, 2018 електронний 

ресурс 

10 Захист України 

(для дівчат) 

Гудима А.А.,  

Пашко К.О., 

Гарасимів І.М.,  

Фука М.М. 

Захист Вітчизни. «Основи медичних знань» (рівень 

стандарту) : підруч. для 10 кл. закл. загал. серед. освіти. 

– Режим доступу : https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/23-

zahyst-vitchyzny-10-klas/zahyst-vitchyzny-10-kl-divchata-

1.pdf 

Астон, 2019 електронний 

ресурс 

10 Захист України 

(для дівчат) 

Лелека В.М.,  

Бахтін А.М., 

Винограденко Е.В. 

Захист Вітчизни. «Основи медичних знань» (рівень 

стандарту) : підруч. для 10 кл. закл. загал. серед. освіти. 

– Режим доступу : https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/23-

zahyst-vitchyzny-10-klas/zahyst-vitchyzny-10kl-leleka-

ranok.pdf 

Вид-во Ранок, 

2018 

електронний 

ресурс 

11 Захист України 

(для хлопців) 

Гнатюк М.Р. Захист Вітчизни (рівень стандарту) : підруч. для 11 кл. 

закл. загал. серед. освіти. – Режим доступу : 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/21-

zahyst-vitchyzny-11-klas/gnatyuk-zavitst-p-11ukr-093-18-

s.pdf 

Генеза, 2019 електронний 

ресурс 

11 Захист України 

(для хлопців) 

Гудима А.А.,  

Пашко К.О., 

Гарасимів І.М. та ін. 

Захист Вітчизни (рівень стандарту) : підруч. для 11 кл. 

закл. загал. серед. освіти. – Режим доступу : 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/21-

Астон, 2019 електронний 

ресурс 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/23-zahyst-vitchyzny-10-klas/zahyst-vitchyzny-10-kl-na-sayt-2.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/23-zahyst-vitchyzny-10-klas/zahyst-vitchyzny-10-kl-na-sayt-2.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/23-zahyst-vitchyzny-10-klas/zahyst-vitchyzny-10-kl-na-sayt-2.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/23-zahyst-vitchyzny-10-klas/zahyst-vitchyzny-10-kl-na-sayt-2.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/23-zahyst-vitchyzny-10-klas/hlopci-256-na-druk-cmyk-edit.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/23-zahyst-vitchyzny-10-klas/hlopci-256-na-druk-cmyk-edit.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/23-zahyst-vitchyzny-10-klas/hlopci-256-na-druk-cmyk-edit.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/23-zahyst-vitchyzny-10-klas/zahyst-vitchyzny-10-kl-divchata-1.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/23-zahyst-vitchyzny-10-klas/zahyst-vitchyzny-10-kl-divchata-1.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/23-zahyst-vitchyzny-10-klas/zahyst-vitchyzny-10-kl-divchata-1.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/23-zahyst-vitchyzny-10-klas/zahyst-vitchyzny-10-kl-divchata-1.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/23-zahyst-vitchyzny-10-klas/zahyst-vitchyzny-10kl-leleka-ranok.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/23-zahyst-vitchyzny-10-klas/zahyst-vitchyzny-10kl-leleka-ranok.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/23-zahyst-vitchyzny-10-klas/zahyst-vitchyzny-10kl-leleka-ranok.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/23-zahyst-vitchyzny-10-klas/zahyst-vitchyzny-10kl-leleka-ranok.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/21-zahyst-vitchyzny-11-klas/gnatyuk-zavitst-p-11ukr-093-18-s.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/21-zahyst-vitchyzny-11-klas/gnatyuk-zavitst-p-11ukr-093-18-s.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/21-zahyst-vitchyzny-11-klas/gnatyuk-zavitst-p-11ukr-093-18-s.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/21-zahyst-vitchyzny-11-klas/gnatyuk-zavitst-p-11ukr-093-18-s.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/21-zahyst-vitchyzny-11-klas/zahyst-vitchyzny-11-klas-hlopci-sayt.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/21-zahyst-vitchyzny-11-klas/zahyst-vitchyzny-11-klas-hlopci-sayt.pdf


zahyst-vitchyzny-11-klas/zahyst-vitchyzny-11-klas-hlopci-

sayt.pdf 

11 Захист України 

(для дівчат) 

Гудима А.А.,  

Пашко К.О., 

Гарасимів І.М.,  

Фука М.М. 

Захист Вітчизни. «Основи медичних знань» (рівень 

стандарту) : підруч. для 11 кл. закл. загал. серед. освіти. 

– Режим доступу : https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/21-

zahyst-vitchyzny-11-klas/osnovy-medych-znan-11-klas-

sayt.pdf 

Астон, 2019 електронний 

ресурс 

10 Фізика і астрономія Головко М.В., 

Мельник Ю.С., 

Непорожня Л.В., 

Сіпій В.В. 

Фізика (рівень стандарту, за навч. прогр. авт. кол. під 

керівництвом Ляшенка О.І.) : підруч. для 10 кл. закл. 

загал. серед. освіти. – Режим доступу : 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/21-

fizyka-10-klas/fizika-10.pdf 

Педагогічна 

думка, 2018 

електронний 

ресурс 

10 Фізика і астрономія Засєкіна Т.М., 

Засєкін Д.О. 

Фізика (рівень стандарту, за навч. прогр. авт. кол. під 

керівництвом Ляшенка О.І.) : підруч. для 10 кл. закл. 

загал. серед. освіти. – Режим доступу : 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/21-

fizyka-10-klas/fizyka-10kl-standart-zasekina.pdf 

УОВЦ Оріон, 

2018 

електронний 

ресурс 

10 Фізика і астрономія Сиротюк В.Д. Фізика (рівень стандарту, за навч. прогр. авт. кол. під 

керівництвом Ляшенка О.І.) : підруч. для 10 класу закл. 

загал. серед. освіти. – Режим доступу : 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/21-

fizyka-10-klas/syrotyuk-fizrs-p-10ukr-076-17-s-1.pdf 

Генеза, 2018 електронний 

ресурс 

11 Фізика і астрономія Головко М.В., 

Крячко І.П., 

Мельник Ю.С. та ін. 

Фізика і астрономія (рівень стандарту, за навч. прогр. 

авт. кол. під керівництвом Ляшенка О.І.) : підруч. для 

11 кл. закл. загал. серед. освіти. – Режим доступу : 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/18-

fizyka-ta-astronomiya-11-klas/phys-11-holovko-i-co.pdf 

Педагогічна 

думка, 2019 

електронний 

ресурс 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/21-zahyst-vitchyzny-11-klas/zahyst-vitchyzny-11-klas-hlopci-sayt.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/21-zahyst-vitchyzny-11-klas/zahyst-vitchyzny-11-klas-hlopci-sayt.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/21-zahyst-vitchyzny-11-klas/osnovy-medych-znan-11-klas-sayt.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/21-zahyst-vitchyzny-11-klas/osnovy-medych-znan-11-klas-sayt.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/21-zahyst-vitchyzny-11-klas/osnovy-medych-znan-11-klas-sayt.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/21-zahyst-vitchyzny-11-klas/osnovy-medych-znan-11-klas-sayt.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/21-fizyka-10-klas/fizika-10.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/21-fizyka-10-klas/fizika-10.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/21-fizyka-10-klas/fizika-10.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/21-fizyka-10-klas/fizyka-10kl-standart-zasekina.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/21-fizyka-10-klas/fizyka-10kl-standart-zasekina.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/21-fizyka-10-klas/fizyka-10kl-standart-zasekina.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/21-fizyka-10-klas/syrotyuk-fizrs-p-10ukr-076-17-s-1.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/21-fizyka-10-klas/syrotyuk-fizrs-p-10ukr-076-17-s-1.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/21-fizyka-10-klas/syrotyuk-fizrs-p-10ukr-076-17-s-1.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/18-fizyka-ta-astronomiya-11-klas/phys-11-holovko-i-co.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/18-fizyka-ta-astronomiya-11-klas/phys-11-holovko-i-co.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/18-fizyka-ta-astronomiya-11-klas/phys-11-holovko-i-co.pdf


11 Фізика і астрономія Засєкіна Т.М., 

Засєкін Д.О. 

Фізика і астрономія (рівень стандарту, за навч. прогр. 

авт. кол. під керівництвом Ляшенка О.І.) : підруч. для 

11 кл. закл. загал. серед. освіти. – Режим доступу : 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/18-

fizyka-ta-astronomiya-11-klas/fizyka-i-astronomiia-11kl-

standart-small.pdf 

УОВЦ «Оріон», 

2019 

електронний 

ресурс 

11 Фізика і астрономія Сиротюк В.Д., 

Мирошніченко Ю.Б. 

Фізика і астрономія (рівень стандарту, за навч. прогр. 

авт. кол. під керівництвом Ляшенка О.І.) : підруч. для 

11 кл. закл. загал. серед. освіти. – Режим доступу : 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/18-

fizyka-ta-astronomiya-11-klas/syrotyuk-fizastrst-p-11ukr-

106-18-s.pdf 

Генеза, 2019 електронний 

ресурс 

10 Біологія і екологія Соболь В.І. Біологія і екологія (рівень стандарту) : підруч. для 10 кл. 

закл. загал. серед. освіти. – Режим доступу : 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/19-

biologiya-i-ekologiya-10-klas/abetka-sobol-biologia-10-kl-

1.pdf 

Абетка, 2018 електронний 

ресурс 

10 Біологія і екологія Остапченко Л.І., 

Балан П.Г., 

Компанець Т.А., 

Рушковський С.Р. 

Біологія і екологія (рівень стандарту) : підруч. для 10 кл. 

закл. загал. серед. освіти. – Режим доступу : 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/19-

biologiya-i-ekologiya-10-klas/ostapchenko-bio-eko-p-10ukr-

060-17-s.pdf 

Генеза, 2018 електронний 

ресурс 

11 Біологія і екологія Соболь В.І. Біологія і екологія (рівень стандарту) : підруч. для 11 кл. 

закл. загал. серед. освіти. – Режим доступу : 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/16-

biologiya-i-ekologiya-11-klas/abetka-biologia-11-kl-

2019.pdf 

Абетка, 2019 електронний 

ресурс 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/18-fizyka-ta-astronomiya-11-klas/fizyka-i-astronomiia-11kl-standart-small.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/18-fizyka-ta-astronomiya-11-klas/fizyka-i-astronomiia-11kl-standart-small.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/18-fizyka-ta-astronomiya-11-klas/fizyka-i-astronomiia-11kl-standart-small.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/18-fizyka-ta-astronomiya-11-klas/fizyka-i-astronomiia-11kl-standart-small.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/18-fizyka-ta-astronomiya-11-klas/syrotyuk-fizastrst-p-11ukr-106-18-s.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/18-fizyka-ta-astronomiya-11-klas/syrotyuk-fizastrst-p-11ukr-106-18-s.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/18-fizyka-ta-astronomiya-11-klas/syrotyuk-fizastrst-p-11ukr-106-18-s.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/18-fizyka-ta-astronomiya-11-klas/syrotyuk-fizastrst-p-11ukr-106-18-s.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/19-biologiya-i-ekologiya-10-klas/abetka-sobol-biologia-10-kl-1.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/19-biologiya-i-ekologiya-10-klas/abetka-sobol-biologia-10-kl-1.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/19-biologiya-i-ekologiya-10-klas/abetka-sobol-biologia-10-kl-1.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/19-biologiya-i-ekologiya-10-klas/abetka-sobol-biologia-10-kl-1.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/19-biologiya-i-ekologiya-10-klas/ostapchenko-bio-eko-p-10ukr-060-17-s.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/19-biologiya-i-ekologiya-10-klas/ostapchenko-bio-eko-p-10ukr-060-17-s.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/19-biologiya-i-ekologiya-10-klas/ostapchenko-bio-eko-p-10ukr-060-17-s.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/19-biologiya-i-ekologiya-10-klas/ostapchenko-bio-eko-p-10ukr-060-17-s.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/16-biologiya-i-ekologiya-11-klas/abetka-biologia-11-kl-2019.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/16-biologiya-i-ekologiya-11-klas/abetka-biologia-11-kl-2019.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/16-biologiya-i-ekologiya-11-klas/abetka-biologia-11-kl-2019.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/16-biologiya-i-ekologiya-11-klas/abetka-biologia-11-kl-2019.pdf


11 Біологія і екологія Остапченко Л.І., 

Балан П.Г., 

Компанець Т.А., 

Рушковський С.Р. 

Біологія і екологія (рівень стандарту) : підруч. для 11 кл. 

закл. загал. серед. освіти. – Режим доступу : 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/16-

biologiya-i-ekologiya-11-klas/ostapchenko-bioekost-p-

11ukr-113-18-s.pdf 

Генеза, 2019 електронний 

ресурс 

10 Хімія Григорович О.В. Хімія (рівень стандарту) : підруч. для 10 кл. закл. загал. 

серед. освіти. – Режим доступу : 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/22-

himiya-10-klas/himiya-riven-standartu-pidruchnyk-dlia-10-

klasu-zzso-grigorovich-o-v.pdf 

Вид-во Ранок, 

2018 

електронний 

ресурс 

10 Хімія Попель П.П.,  

Крикля Л.С. 

Хімія (рівень стандарту) : підруч. для 10 кл. закл. загал. 

серед. освіти. – Режим доступу : 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/22-

himiya-10-klas/himiya-10-kl-popel.pdf 

Видавничий 

центр «Академія», 

2018 

електронний 

ресурс 

11 Хімія Григорович О.В. Хімія (рівень стандарту) : підруч. для 11 кл. закл. загал. 

серед. освіти. – Режим доступу : 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/20-

himiya-11-klas/himiya-riven-standartu-pidruchnyk-dlia-11-

klasu-zzso-grigorovich-o-v.pdf 

Вид-во Ранок, 

2019 

електронний 

ресурс 

11 Хімія Попель П.П.,  

Крикля Л.С. 

Хімія (рівень стандарту) : підруч. для 11 кл. закл. загал. 

середньої освіти. – Режим доступу : 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/20-

himiya-11-klas/16-07-himija-11-2019-248.pdf 

Видавничий 

центр «Академія», 

2019 

електронний 

ресурс 

10 Географія  Бойко В.М., 

Брайчевський Ю.С., 

Яценко Б.П.  

Географія (рівень стандарту) : підруч. для 10 кл. закл. 

загал. серед. освіти. – Режим доступу : 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/20-

geografiya-10-klas/gepgraf10kl-perun-na-cayt.pdf  

ТОВ 

«Видавництво 

«Перун», 2018 

електронний 

ресурс 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/16-biologiya-i-ekologiya-11-klas/ostapchenko-bioekost-p-11ukr-113-18-s.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/16-biologiya-i-ekologiya-11-klas/ostapchenko-bioekost-p-11ukr-113-18-s.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/16-biologiya-i-ekologiya-11-klas/ostapchenko-bioekost-p-11ukr-113-18-s.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/16-biologiya-i-ekologiya-11-klas/ostapchenko-bioekost-p-11ukr-113-18-s.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/22-himiya-10-klas/himiya-riven-standartu-pidruchnyk-dlia-10-klasu-zzso-grigorovich-o-v.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/22-himiya-10-klas/himiya-riven-standartu-pidruchnyk-dlia-10-klasu-zzso-grigorovich-o-v.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/22-himiya-10-klas/himiya-riven-standartu-pidruchnyk-dlia-10-klasu-zzso-grigorovich-o-v.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/22-himiya-10-klas/himiya-riven-standartu-pidruchnyk-dlia-10-klasu-zzso-grigorovich-o-v.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/22-himiya-10-klas/himiya-10-kl-popel.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/22-himiya-10-klas/himiya-10-kl-popel.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/22-himiya-10-klas/himiya-10-kl-popel.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/20-himiya-11-klas/himiya-riven-standartu-pidruchnyk-dlia-11-klasu-zzso-grigorovich-o-v.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/20-himiya-11-klas/himiya-riven-standartu-pidruchnyk-dlia-11-klasu-zzso-grigorovich-o-v.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/20-himiya-11-klas/himiya-riven-standartu-pidruchnyk-dlia-11-klasu-zzso-grigorovich-o-v.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/20-himiya-11-klas/himiya-riven-standartu-pidruchnyk-dlia-11-klasu-zzso-grigorovich-o-v.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/20-himiya-11-klas/16-07-himija-11-2019-248.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/20-himiya-11-klas/16-07-himija-11-2019-248.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/20-himiya-11-klas/16-07-himija-11-2019-248.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/20-geografiya-10-klas/gepgraf10kl-perun-na-cayt.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/20-geografiya-10-klas/gepgraf10kl-perun-na-cayt.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/20-geografiya-10-klas/gepgraf10kl-perun-na-cayt.pdf


10 Географія  Безуглий В.В., 

Лисичарова Г.О. 

Географія (рівень стандарту) : підруч. для 10 кл. закл. 

загал. серед. освіти. – Режим доступу : 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/20-

geografiya-10-klas/bezuglui-geobr-p-10-ukr-007-18-v-

finishindd-1.pdf 

Генеза, 2018 електронний 

ресурс 

10 Географія  Гільберг Т.Г., 

Савчук І.Г.,  

Совенко В.В. 

Географія (рівень стандарту) : підруч. для 10 кл. закл. 

загал. серед. освіти. – Режим доступу : 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/20-

geografiya-10-klas/10kl-geografy-standart.pdf  

УОВЦ «Оріон», 

2018 

електронний 

ресурс 

10 Географія  Довгань Г.Д., 

Стадник О.Г. 

Географія (рівень стандарту) : підруч. для 10 кл. закл. 

загал. серед. освіти. – Режим доступу : 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/20-

geografiya-10-klas/geografiya-10kl-standart-dovgan-

ranok.pdf  

Видавництво 

«Ранок», 2018 

електронний 

ресурс 

11 Географія  Безуглий В.В., 

Лисичарова Г.О. 

Географія (рівень стандарту) : підруч. для 11 кл. закл. 

загал. серед. освіти. – Режим доступу : 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/17-

geografiya-11-klas/bezuglyy-geogst-p-11ukr-108-18-s.pdf 

Генеза, 2019 електронний 

ресурс 

11 Географія  Гільберг Т.Г., 

Савчук І.Г.,  

Совенко В.В. 

Географія (рівень стандарту) : підруч. для 11 кл. закл. 

загал. серед. освіти. – Режим доступу : 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/17-

geografiya-11-klas/11-kl-geografy.pdf  

УОВЦ «Оріон», 

2019 

електронний 

ресурс 

10 Інформатика  Ривкінд Й.Я., 

Лисенко Т.І., 

Чернікова Л.А., 

Шакотько В.В. 

Інформатика (рівень стандарту) : підруч. для 10 кл. закл. 

загал. серед. освіти. – Режим доступу : 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/18-

Informatyka-10-klas/Ryvkind-Informatyka-10-11kl.pdf 

Генеза, 2018 електронний 

ресурс 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/20-geografiya-10-klas/bezuglui-geobr-p-10-ukr-007-18-v-finishindd-1.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/20-geografiya-10-klas/bezuglui-geobr-p-10-ukr-007-18-v-finishindd-1.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/20-geografiya-10-klas/bezuglui-geobr-p-10-ukr-007-18-v-finishindd-1.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/20-geografiya-10-klas/bezuglui-geobr-p-10-ukr-007-18-v-finishindd-1.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/20-geografiya-10-klas/10kl-geografy-standart.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/20-geografiya-10-klas/10kl-geografy-standart.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/20-geografiya-10-klas/10kl-geografy-standart.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/20-geografiya-10-klas/geografiya-10kl-standart-dovgan-ranok.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/20-geografiya-10-klas/geografiya-10kl-standart-dovgan-ranok.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/20-geografiya-10-klas/geografiya-10kl-standart-dovgan-ranok.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/20-geografiya-10-klas/geografiya-10kl-standart-dovgan-ranok.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/17-geografiya-11-klas/bezuglyy-geogst-p-11ukr-108-18-s.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/17-geografiya-11-klas/bezuglyy-geogst-p-11ukr-108-18-s.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/17-geografiya-11-klas/bezuglyy-geogst-p-11ukr-108-18-s.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/17-geografiya-11-klas/11-kl-geografy.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/17-geografiya-11-klas/11-kl-geografy.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/17-geografiya-11-klas/11-kl-geografy.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/18-Informatyka-10-klas/Ryvkind-Informatyka-10-11kl.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/18-Informatyka-10-klas/Ryvkind-Informatyka-10-11kl.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/18-Informatyka-10-klas/Ryvkind-Informatyka-10-11kl.pdf


10 Інформатика  Руденко В.Д., 

Потієнко В.О., 

Речич Н.В. 

Інформатика (рівень стандарту) : підруч. для 10 кл. закл. 

загал. серед. освіти. – Режим доступу : 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/18-

Informatyka-10-klas/%D0%86nformatyka-riven-standartu-

pidruchnyk-dlia-10-11-kl-ZZSO-Rudenko-Rechych-

Potienko.pdf 

Видавництво 

Ранок, 2018 

електронний 

ресурс 

11 Інформатика  Руденко В.Д.,  

Речич Н.В., 

Потієнко В.О. 

Інформатика (профільний рівень) : підруч. для 11 кл. 

закл. загал. серед. освіти. – Режим доступу : 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/19-

informatyka-11-klas/informatyka-profilnyi-riven-

pidruchnyk-dlia-11-klasu-zzso-rudenko-v-d-rechych-n-v-

potienko-v-o.pdf 

Видавництво 

Ранок, 2019 

електронний 

ресурс 

10 Технології 

(Технологія 

конструкційних 

матеріалів) 

Туташинський В.І., 

Кірютченкова І.В. 

Технології (рівень стандарту) : підруч. для 10 кл. закл. 

загал. серед. освіти. – Режим доступу : 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/24-

tehnologii-10-klas/technologies-10-.pdf 

Педагогічна 

думка, 2018 

електронний 

ресурс 

 

2. Забезпечення довідковою літературою 

Клас Найменування Автор (прізвище, ім’я та 

по батькові) 

Найменування видавництва, рік видання / 

найменування електронного ресурсу 

Кількість 

примірників 

10, 

11 

Видатні українці : довідник Клімов А.А. http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0001430 електронний 

ресурс 

10, 

11 

Енциклопедія Сучасної України  https://esu.com.ua/ електронний 

ресурс 

10, 

11 

Український правопис : Постанова Кабінету 

Міністрів України № 437 від 22 травня 

2019 р. 

 https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20

serednya/05062019-onovl-pravo.pdf 

електронний 

ресурс 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/18-Informatyka-10-klas/%D0%86nformatyka-riven-standartu-pidruchnyk-dlia-10-11-kl-ZZSO-Rudenko-Rechych-Potienko.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/18-Informatyka-10-klas/%D0%86nformatyka-riven-standartu-pidruchnyk-dlia-10-11-kl-ZZSO-Rudenko-Rechych-Potienko.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/18-Informatyka-10-klas/%D0%86nformatyka-riven-standartu-pidruchnyk-dlia-10-11-kl-ZZSO-Rudenko-Rechych-Potienko.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/18-Informatyka-10-klas/%D0%86nformatyka-riven-standartu-pidruchnyk-dlia-10-11-kl-ZZSO-Rudenko-Rechych-Potienko.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/18-Informatyka-10-klas/%D0%86nformatyka-riven-standartu-pidruchnyk-dlia-10-11-kl-ZZSO-Rudenko-Rechych-Potienko.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/19-informatyka-11-klas/informatyka-profilnyi-riven-pidruchnyk-dlia-11-klasu-zzso-rudenko-v-d-rechych-n-v-potienko-v-o.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/19-informatyka-11-klas/informatyka-profilnyi-riven-pidruchnyk-dlia-11-klasu-zzso-rudenko-v-d-rechych-n-v-potienko-v-o.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/19-informatyka-11-klas/informatyka-profilnyi-riven-pidruchnyk-dlia-11-klasu-zzso-rudenko-v-d-rechych-n-v-potienko-v-o.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/19-informatyka-11-klas/informatyka-profilnyi-riven-pidruchnyk-dlia-11-klasu-zzso-rudenko-v-d-rechych-n-v-potienko-v-o.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/19-informatyka-11-klas/informatyka-profilnyi-riven-pidruchnyk-dlia-11-klasu-zzso-rudenko-v-d-rechych-n-v-potienko-v-o.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/24-tehnologii-10-klas/technologies-10-.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/24-tehnologii-10-klas/technologies-10-.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/24-tehnologii-10-klas/technologies-10-.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0001430
https://esu.com.ua/
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/05062019-onovl-pravo.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/05062019-onovl-pravo.pdf


10, 

11 

Українська мова : енциклопедія Ред. колегія : 

Русанівський В.М., 

Тараненко О.О., Зяблюк 

М.П. та ін. 

Видавництво «Українська енциклопедія» 

ім. М.П. Бажана, 2004 / http://irbis-

nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0001051 

електронний 

ресурс 

10, 

11 

Великий електронний словник української 

мови (ВЕСУМ) 

Старко В.,  

Рисін А. 

https://r2u.org.ua/vesum/ електронний 

ресурс 

10, 

11 

Українсько-російський та російсько-

український словник для закладів загальної 

середньої освіти 

уклад. :  

Бобкова О.С., 

Богомолова Н.І.,  

Гісем О.В. та ін.  

Видавничій дім «Букрек», 2020 / 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/02-dvomovni-slovnyky-

2018/ukr-ros-ta-ros-ukr-slovnyk-2020/slovnUA-

RU2020.pdf 

електронний 

ресурс 

10, 

11 

Онлайн-перекладач  http://www.translate.ua/uk/on-line електронний 

ресурс 

10, 

11 

Словник української мови. Академічний 

тлумачний словник української мови : 

онлайн-версія «Словника української мови» 

в 11 томах  

за ред. Білодіда І.К. Наукова думка, 1970-1980 / 

http://www.inmo.org.ua/sum.html 

електронний 

ресурс 

10, 

11 

Орфографічний словник української мови  http://slovopedia.org.ua/35/53392-0.html  електронний 

ресурс 

10, 

11 

Фразеологічний словник української мови  http://slovopedia.org.ua/49/53392-0.html  електронний 

ресурс 

10, 

11 

Словник іншомовних слів Мельничука  http://slovopedia.org.ua/42/53392-0.html електронний 

ресурс 

10, 

11 

Українська літературна енциклопедія Дзеверін І.О.,  

Вервес Г.Д.,  

Гончар О.Т. та ін. ; 

відповід. ред. Дзеверін 

І.О. 

http://izbornyk.org.ua/ulencycl/ule.htm електронний 

ресурс 

10, 

11 

Шевченківська енциклопедія : в 6 т. – Т. 1 : 

А – В 

Редкол. :  

Жулинський М.Г. (гол.) 

та ін. 

Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка, 2012 / 

http://www.ilnan.gov.ua/index.php/uk/pro-

instytut/shevchenko/item/248-shevchenkivska-

entsyklopediia-v-6-tomakh-tom-1 

електронний 

ресурс 

10, Шевченківська енциклопедія : в 6 т. – Т. 2 : Редкол. :  Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка, 2012 / електронний 

http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0001051
http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0001051
https://r2u.org.ua/vesum/
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/02-dvomovni-slovnyky-2018/ukr-ros-ta-ros-ukr-slovnyk-2020/slovnUA-RU2020.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/02-dvomovni-slovnyky-2018/ukr-ros-ta-ros-ukr-slovnyk-2020/slovnUA-RU2020.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/02-dvomovni-slovnyky-2018/ukr-ros-ta-ros-ukr-slovnyk-2020/slovnUA-RU2020.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/02-dvomovni-slovnyky-2018/ukr-ros-ta-ros-ukr-slovnyk-2020/slovnUA-RU2020.pdf
http://www.translate.ua/uk/on-line
http://www.inmo.org.ua/sum.html
http://slovopedia.org.ua/35/53392-0.html
http://slovopedia.org.ua/49/53392-0.html
http://slovopedia.org.ua/42/53392-0.html
http://izbornyk.org.ua/ulencycl/ule.htm
http://www.ilnan.gov.ua/index.php/uk/pro-instytut/shevchenko/item/248-shevchenkivska-entsyklopediia-v-6-tomakh-tom-1
http://www.ilnan.gov.ua/index.php/uk/pro-instytut/shevchenko/item/248-shevchenkivska-entsyklopediia-v-6-tomakh-tom-1
http://www.ilnan.gov.ua/index.php/uk/pro-instytut/shevchenko/item/248-shevchenkivska-entsyklopediia-v-6-tomakh-tom-1


11 Г – З Жулинський М.Г. (гол.) 

та ін. 

http://www.ilnan.gov.ua/index.php/uk/pro-

instytut/shevchenko/item/249-shevchenkivska-

entsyklopediia-v-6-tomakh-tom-2 

ресурс 

10, 

11 

Шевченківська енциклопедія : в 6 т. – Т. 3 : І 

– Л 

Редкол. :  

Жулинський М.Г. (гол.) 

та ін. 

Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка, 2012 / 

http://www.ilnan.gov.ua/index.php/uk/pro-

instytut/shevchenko/item/250-shevchenkivska-

entsyklopediia-v-6-tomakh-tom-3 

електронний 

ресурс 

10, 

11 

Шевченківська енциклопедія : в 6 т. – Т. 4 : 

М – Па 

Редкол. :  

Жулинський М.Г. (гол.) 

та ін. 

Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка, 2012 / 

http://www.ilnan.gov.ua/index.php/uk/pro-

instytut/shevchenko/item/251-shevchenkivska-

entsyklopediia-v-6-tomakh-tom-4  

електронний 

ресурс 

10, 

11 

Шевченківська енциклопедія : в 6 т. – Т. 5 : 

Пе – С 

Редкол. :  

Жулинський М.Г. (гол.) 

та ін. 

Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка, 2012 / 

http://www.ilnan.gov.ua/index.php/uk/pro-

instytut/shevchenko/item/252-shevchenkivska-

entsyklopediia-v-6-tomakh-tom-5 

електронний 

ресурс 

10, 

11 

Шевченківська енциклопедія : в 6 т. – Т. 6 : 

Т – Я 

Редкол. :  

Жулинський М.Г. (гол.) 

та ін. 

Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка, 2012 / 

http://www.ilnan.gov.ua/index.php/uk/pro-

instytut/shevchenko/item/253-shevchenkivska-

entsyklopediia-v-6-tomakh-tom-6 

електронний 

ресурс 

10, 

11 

Енциклопедія історії України : в 10 т. – 

Т. 1 : А – В 

Редкол. :  

Смолій В.А. (гол.)  

та ін. 

ДП «НВП «Видавництво «Наукова думка» 

НАН України», 2003 / 

http://history.org.ua/LiberUA/ehu/1.pdf 

електронний 

ресурс 

10, 

11 

Енциклопедія історії України : в 10 т. – 

Т. 2 : Г – Д 

Редкол. :  

Смолій В.А. (гол.)  

та ін. 

ДП «НВП «Видавництво «Наукова думка» 

НАН України», 2004 / 

http://history.org.ua/LiberUA/ehu/2.pdf 

електронний 

ресурс 

10, 

11 

Енциклопедія історії України : в 10 т. – 

Т. 3 : Е – Й 

Редкол. :  

Смолій В.А. (гол.)  

та ін. 

ДП «НВП «Видавництво «Наукова думка» 

НАН України», 2005 / 

http://history.org.ua/LiberUA/ehu/3.pdf 

електронний 

ресурс 

10, 

11 

Енциклопедія історії України : в 10 т. – 

Т. 4 : Ка – Ком 

Редкол. :  

Смолій В.А. (гол.)  

та ін. 

ДП «НВП «Видавництво «Наукова думка» 

НАН України», 2008 / 

http://history.org.ua/LiberUA/ehu/4.pdf 

електронний 

ресурс 

10, 

11 

Енциклопедія історії України : в 10 т. – 

Т. 5 : Кон – Кю 

Редкол. :  

Смолій В.А. (гол.)  

ДП «НВП «Видавництво «Наукова думка» 

НАН України», 2008 / 

електронний 

ресурс 

http://www.ilnan.gov.ua/index.php/uk/pro-instytut/shevchenko/item/249-shevchenkivska-entsyklopediia-v-6-tomakh-tom-2
http://www.ilnan.gov.ua/index.php/uk/pro-instytut/shevchenko/item/249-shevchenkivska-entsyklopediia-v-6-tomakh-tom-2
http://www.ilnan.gov.ua/index.php/uk/pro-instytut/shevchenko/item/249-shevchenkivska-entsyklopediia-v-6-tomakh-tom-2
http://www.ilnan.gov.ua/index.php/uk/pro-instytut/shevchenko/item/250-shevchenkivska-entsyklopediia-v-6-tomakh-tom-3
http://www.ilnan.gov.ua/index.php/uk/pro-instytut/shevchenko/item/250-shevchenkivska-entsyklopediia-v-6-tomakh-tom-3
http://www.ilnan.gov.ua/index.php/uk/pro-instytut/shevchenko/item/250-shevchenkivska-entsyklopediia-v-6-tomakh-tom-3
http://www.ilnan.gov.ua/index.php/uk/pro-instytut/shevchenko/item/251-shevchenkivska-entsyklopediia-v-6-tomakh-tom-4
http://www.ilnan.gov.ua/index.php/uk/pro-instytut/shevchenko/item/251-shevchenkivska-entsyklopediia-v-6-tomakh-tom-4
http://www.ilnan.gov.ua/index.php/uk/pro-instytut/shevchenko/item/251-shevchenkivska-entsyklopediia-v-6-tomakh-tom-4
http://www.ilnan.gov.ua/index.php/uk/pro-instytut/shevchenko/item/252-shevchenkivska-entsyklopediia-v-6-tomakh-tom-5
http://www.ilnan.gov.ua/index.php/uk/pro-instytut/shevchenko/item/252-shevchenkivska-entsyklopediia-v-6-tomakh-tom-5
http://www.ilnan.gov.ua/index.php/uk/pro-instytut/shevchenko/item/252-shevchenkivska-entsyklopediia-v-6-tomakh-tom-5
http://www.ilnan.gov.ua/index.php/uk/pro-instytut/shevchenko/item/253-shevchenkivska-entsyklopediia-v-6-tomakh-tom-6
http://www.ilnan.gov.ua/index.php/uk/pro-instytut/shevchenko/item/253-shevchenkivska-entsyklopediia-v-6-tomakh-tom-6
http://www.ilnan.gov.ua/index.php/uk/pro-instytut/shevchenko/item/253-shevchenkivska-entsyklopediia-v-6-tomakh-tom-6
http://history.org.ua/LiberUA/ehu/1.pdf
http://history.org.ua/LiberUA/ehu/2.pdf
http://history.org.ua/LiberUA/ehu/3.pdf
http://history.org.ua/LiberUA/ehu/4.pdf


та ін. http://history.org.ua/LiberUA/ehu/5.pdf 
10, 

11 

Енциклопедія історії України : в 10 т. – 

Т. 6. : Ла – Мі 
Редкол. :  

Смолій В.А. (гол.)  

та ін. 

ДП «НВП «Видавництво «Наукова думка» 

НАН України», 2009 / 

http://history.org.ua/LiberUA/ehu/6.pdf 

електронний 

ресурс 

10, 

11 

Енциклопедія історії України : в 10 т. – 

Т. 7. : Мл – О 
Редкол. :  

Смолій В.А. (гол.)  

та ін. 

ДП «НВП «Видавництво «Наукова думка» 

НАН України», 2010 / 

http://history.org.ua/LiberUA/978-966-00-1061-

1/978-966-00-1061-1.pdf 

електронний 

ресурс 

10, 

11 

Енциклопедія історії України : в 10 т. – 

Т. 8. : Па – Прик 
Редкол. :  

Смолій В.А. (гол.)  

та ін. 

ДП «НВП «Видавництво «Наукова думка» 

НАН України», 2011 / 

http://history.org.ua/LiberUA/978-966-00-1142-

7/978-966-00-1142-7.pdf 

електронний 

ресурс 

10, 

11 

Енциклопедія історії України : в 10 т. – 

Т. 9. : Прил – С 
Редкол. :  

Смолій В.А. (гол.)  

та ін. 

ДП «НВП «Видавництво «Наукова думка» 

НАН України», 2012 / 

http://history.org.ua/LiberUA/978-966-00-1290-

5/978-966-00-1290-5.pdf 

електронний 

ресурс 

10, 

11 

Енциклопедія історії України : в 10 т. – 

Т. 10. : Т – Я 
Редкол. :  

Смолій В.А. (гол.)  

та ін. 

ДП «НВП «Видавництво «Наукова думка» 

НАН України», 2013 / 

http://history.org.ua/LiberUA/978-966-00-1359-

9/978-966-00-1359-9.pdf 

електронний 

ресурс 

10, 

11 

Енциклопедія історії України : Україна – 

Українці. ‒ Кн. 1 
Редкол. :  

Смолій В.А. (голова 

редкол.),  

Боряк Г.В. (заст. голови),  

Верменич Я.В. та ін. 

ДП «НВП «Видавництво «Наукова думка» 

НАН України», 2018 / 

http://resource.history.org.ua/cgi-

bin/eiu/history.exe?C21COM=F&I21DBN=BOO

K&P21DBN=EIU 

електронний 

ресурс 

10, 

11 

Енциклопедія історії України : Україна – 

Українці. ‒ Кн. 2 

Редкол. :  

Смолій В.А. (голова 

редкол.),  

Боряк Г.В. (заст. голови),  

Верменич Я.В. та ін. 

ДП «НВП «Видавництво «Наукова думка» 

НАН України», 2019 / 

http://resource.history.org.ua/cgi-

bin/eiu/history.exe?C21COM=F&I21DBN=BOO

K&P21DBN=EIU 

електронний 

ресурс 

10, 

11 

Ілюстрована енциклопедія історії України. 

Т. 1 (від найдавнішого часу до кінця 18 ст.) 

Кучерук О.  http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0000613 електронний 

ресурс 

10, Астрономічний енциклопедичний словник Корсунь А.О.,  Головна астрономічна обсерваторія НАН електронний 

http://history.org.ua/LiberUA/ehu/5.pdf
http://history.org.ua/LiberUA/ehu/6.pdf
http://history.org.ua/LiberUA/978-966-00-1061-1/978-966-00-1061-1.pdf
http://history.org.ua/LiberUA/978-966-00-1061-1/978-966-00-1061-1.pdf
http://history.org.ua/LiberUA/978-966-00-1142-7/978-966-00-1142-7.pdf
http://history.org.ua/LiberUA/978-966-00-1142-7/978-966-00-1142-7.pdf
http://history.org.ua/LiberUA/978-966-00-1290-5/978-966-00-1290-5.pdf
http://history.org.ua/LiberUA/978-966-00-1290-5/978-966-00-1290-5.pdf
http://history.org.ua/LiberUA/978-966-00-1359-9/978-966-00-1359-9.pdf
http://history.org.ua/LiberUA/978-966-00-1359-9/978-966-00-1359-9.pdf
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?C21COM=F&I21DBN=BOOK&P21DBN=EIU
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?C21COM=F&I21DBN=BOOK&P21DBN=EIU
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?C21COM=F&I21DBN=BOOK&P21DBN=EIU
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?C21COM=F&I21DBN=BOOK&P21DBN=EIU
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?C21COM=F&I21DBN=BOOK&P21DBN=EIU
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?C21COM=F&I21DBN=BOOK&P21DBN=EIU
http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0000613


11 Лісіна Л.Р.,  

Пілюгін Л.С. та ін. ; за 

заг. ред.  

Климишина І.А., 

Корсунь А.О. 

України, Львівський національний університет 

імені Івана Франка, 2003 / 

https://astro.lnu.edu.ua/astro 

ресурс 

10, 

11 

Глосарій термінів з хімії  уклад. :  

Опейда Й.,  

Швайка О. 

https://e2u.org.ua/main/dicts електронний 

ресурс 

10, 

11 

УСЕ (Універсальний словник-енциклопедія)  http://slovopedia.org.ua/29/53392-0.html електронний 

ресурс 
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