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ДЕРЖАНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ХЕРСОНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ СУДНОБУДІВНИЙ ЛІЦЕЙ» 

73021, м. Херсон, Острівське шосе,1, тел /факс (0552) 27-77-17, е-mail: 005dnzhpsl @i.ua, 

код ЄДРПОУ 02548222 

 

. 

№ ______ від _____р. 
 

 

Результати вибору 

електронних версій оригінал-макетів підручників для 10 класу  

закладів загальної середньої освіти, поданих на конкурсний відбір проектів 

підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти 

 

Назва закладу освіти Державний навчальний заклад «Херсонський професійний  

                                     суднобудівний ліцей» 

Район (місто)              м.Херсон 

Код ЄДРПОУ закладу освіти 02548222 

№ ________закладу освіти в ІТС «ДІСО»  

 

1. «Українська мова (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів 

загальної середньої освіти 

авт. Шевчук С.В., 2018                         -  200 прим. 

авт. Авраменко О.М., 2018                   -  200 прим. 

 

2. «Українська література (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів 

загальної середньої освіти 

авт.  Авраменко О.М., Пахаренко В.І., 2018    - 200 прим. 

авт.  Фасоля А.М., Яценко Т.О., 2018                 - 200 прим. 

 

3. «Зарубіжна література(рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів 

загальної середньої освіти 

авт.  Ковбасенко Ю.І., 2018     -  200 прим. 

авт. Ісаєва О.О., Клименко Ж.В., Мельник А.О., 2018     -  200 прим. 
 

4. «Іноземна мова (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної 

середньої освіти 

авт.  Карпюк О.Д., 2018             -  200 прим. 
 

5. «Історія України (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів 

загальної середньої освіти 

авт.  Гісем О.В., Мартинюк С., 2018  -  200 прим. 



 

6.  «Всесвітня історія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів 

загальної середньої освіти 

авт.  Гісем О.В., Мартинюк С., 2018  - 200 прим. 

 

7.  «Громадянська освіта (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів 

загальної середньої освіти 

авт.  Васильків І.Д., Кравчук В.М., Сливка О.А., 2018  -  200 прим. 

 

8. «Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) (рівень стандарту)» 

підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти 

авт. Бевз Г.П., Бевз В.Г., 2018    -  200 прим. 

 

9. «Біологія і екологія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів 

загальної середньої освіти 

авт.  Соболь В.І., 2018                -  200 прим. 

 

10.  «Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної 

середньої освіти 

авт. Бойко В.М., Брайчевський Ю.С., Яценко Б.П., 2018   - 200 прим. 

авт. Гільберг Т.Г., Савчук І.Г., Совенко В.В., 2018             - 200 прим. 

 

11. «Фізика (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної 

середньої освіти 

авт. Бар’яхтар В.Г, 2018             -  200 прим. 

 

12.  «Хімія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної 

середньої освіти 

авт. Ярошенко О.Г., 2018            - 200 прим. 

 

13.  «Захист Вітчизни (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів 

загальної середньої освіти 

авт. Герасимів І.М., Пашко К.О., Фука М.Н., Щирба Ю.П., 2018р.   - 200 прим. 

 

14.  «Інформатика (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної 

середньої освіти 

авт. Морзе Н.В., Барна О.В., 2018 - 200 прим. 

 

15. «Технологія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної 

середньої освіти 

авт. Ходзицька Ю., Боринець Н., 2018 - 200 прим. 
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