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[1отреба заклад!в осв!ти
в п!друнниках для 10 класу

|{овна н,шва зак-т1аду осв1ти 3агатьноосв{тн1й навчальний заклад 1-111 ступен|в''€пец|ал!зована
.!,

тпкола ]х]"р 2 |м. А. 1{арбитпева з поглибленим вивченням предмет1в природничого циклу''
|1од|льського 0айону м' 1{иева

Фбласть
Район (м|сто) м.1(и]в. о-н |1од|льський

(од €АРпоу 3акладу осв|ти 228782з8

]\гч в 11€ (д1со> закладу осв|ти 2зз20

3 навчанняпл укра[нською мовок):

1' к}кра!нська мова (р1вень стандарц)> п1друвник для 10 класу заклад1в загально| середньо|
осв!ти, автор(и): Авраменко о. м.
для уин|в (сцдент|в) - з0 прим.; для педагог|чних прац1вник|в - 2 прим.

2. <!кра|нська л1терацра (р|вень стандарц)> п|друнник для |0 класу заклад1в загально| середньо|
оов|ти, автор(и): Авралленко о. м., |{ахщенко 9. 1.

для унн|в (сцлент|в) - 30 прим.; для педагог1чних прац|вник|в - 2 прим.

з. <3аруб1>кна л1терацра (р1вень стандарц)> п|друиник для 10 класу заклад1в загально? середньо|
осв1ти, автор(и): 1{овбасенко }Ф. 1.

для унн1в (сцлент|в) - 30 прим .; для педагог|нних прац|вник|в - 2 лрим. \
4. <Англ1йська мова (10-й р1к навнштня, р|вень стандарц)> п|друиник д.]!я 10 класу заклад|в

загатьно{ середньо| осв|ти, автор(и): 1{арпток Ф. !.
для унн1в (сцдент|в) - 30 прим.; для педагог|чних прал]1вник|в - 2 прим.

5. к}стор|я !крани (р|вень стандщту)> п|друнник для 10 класу заклад|в загально] середньо|
осв|ти, автор(и): [|сем о. в., 1м1артинток о. о.
для унн|в (сцдент|в) - 30 прим.; для педагог1чних прац|вник|в - 2 прим.

6. кБсесв1тня 1стор1я (р|вень стандщц)> п|друнник для 10 класу заклад|в загально| середньо|
осв1ти, автор(и): |1олянський п. Б.

для унн|в (сцдент1в) - 30 прим.; д]1'{ педагог|чних прац|вник|в - 2 прим.

7. к[ромадянська осв1та (|нтегрований курс, р1вень стандарц)> п1друнник для 10 класу заклад|в

загально] середньо| осв{ти, автор(и): [|сем о. о., \4щтинток Ф. Ф.

для унн|в (сцлент1в) - 30 прим.; для педагог|чних прац|вник1в - 2 прим

8. <Алгебра 1 початки штатт1зу (проф|льний р|вень)> п1друнник для 10 класу заклад!в загально]

оередньо! осв|ти, автор(и): {стер Ф. €., €ргйа Ф. Б.
для унн|в (оцдент|в) - 30 прим .; д'|я педагог|нних прац1вник|в - 2 лрим.

9. <[еомещ|я (проф|льний р1вень)> п|друнник для 10 класу заклад1в зага:льно| оередньо| осв1ти,

автор(и): {стер о. с., €рг|на 6. Б.
для унн|в (сцдент1в) - 30 прим.; для педагог|чних прац1вник1в - 2 прим.

10. <[еограф|я (р|вень стандарц)> п!друнник для 10 класу заклад|в загально| середньо| оов1ти,

автор(и): Бойко в.м., Брайвевський 1Ф' €.,9ценко Б. |1.

для унн|в (сцдент|в) - 30 прим.; д[\я педагог|чних прац1вник|в - 2 лрим.

1 1. <Ф|зика (р|вень стандарту' за навча]1ьно|о програмото авторського колективу п1д кер1вництвом
!ятшенка о.1.)) п1друнник для 10 класу заклад|в загально] середньо| осв|ти, автор(и): [оловко
м.в., \{ельник }0.с., Ёепороя<ня -[{.Б., €|п|й Б.Б.
для унн1в (сцдент|в) - з0 прим.; для педагог1чних прац|вник|в - 2 прим.



\2.

13.

<3ахист Б1тчизни (р|вень стандщц)> п1друнник для 10 класу заклад|в загально] середньо|
осв|ти, автор(и): [арасим1в 1. м., |1алшко к. о., Фука м. м., |!ирба то. п.
для унн|в (сцдент1в) - 14 прим.; для педагог|чних прац1вниктв - 2 лрим.
<3ахист Б1тчизни (р|вень стандар-ц' <<Фснови медичних знань>)> п!друнник для 10 к.т1асу

заклад|в зага_гтьно| середньо| осв1ти, автор(и): [улима А. А., |1атпко к. о., [арасим|в 1. м., Фука
м. м.
для унн|в (сцдент1в) - 16 прим.; для педагог1чних прац1вник|в - 2 прим.
<1нформатика (проф|льний р|вень)> п|друнник для |0 класу заклад|в загаттьно| середньо| осв|ти,
автор(и): Руленко в. д., Речич Ё. Б. |{от1енко Б. Ф.

для уин|в (сцдент1в) - 30 прим.; для педагог|чних прац|вник1в - 2 прим.
<1!1истецтво (р|вень стандарц, проф|льний р|вень)> п|друнЁик для 10 (11) класу заклад|в
загально| середньо| оов1ти, автор(и): \4асол л. м.

прац|вник|в - 2прим.

.{иректор л. м. Ё1кул1на
(п!дпис)

14.

15.


