
 



 

 



Додаток 1  
до листа Міністерства освіти i 
науки України 

30.10.2018 № _1/9-657__ 

Перелік предметів вивчення та назв підручників,  

з яких проводиться конкурсний відбір проектів підручників для 2 

класу закладів загальної середньої освіти 
 

№ Предмет вивчення Назва підручника 

1 Українська мова «Українська мова та читання» підручник для 2 

класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х 

частинах) 

2 Українська мова для закладів 

загальної середньої освіти з 

навчанням молдовською 

мовою 

«Українська мова та читання» підручник для 2 

класу закладів загальної середньої освіти з 

навчанням молдовською мовою (у 2-х 

частинах, з аудіосупроводом) 

3 Українська мова для закладів 

загальної середньої освіти з 

навчанням польською мовою 

«Українська мова та читання» підручник для 2 

класу закладів загальної середньої освіти з 

навчанням польською мовою (у 2-х частинах, з 

аудіосупроводом) 

4 Українська мова для закладів 

загальної середньої освіти з 

навчанням російською мовою 

«Українська мова та читання» підручник для 2 

класу закладів загальної середньої освіти з 

навчанням російською мовою (у 2-х частинах, 

з аудіосупроводом) 

5 Українська мова для закладів 

загальної середньої освіти з 

навчанням румунською 

мовою 

«Українська мова» підручник для 2 класу 

закладів загальної середньої освіти з 

навчанням румунською мовою (у 2-х частинах, 

з аудіосупроводом) 

6 Українська мова длязакладів 

загальної середньої освіти з 

навчанням угорською мовою 

«Українська мова» підручник для 2 класу 

закладів загальної середньої освіти з 

навчанням угорською мовою (у 2-х частинах, з 

аудіосупроводом) 

7 Кримськотатарська мова для 

закладів загальної середньої 

освіти з навчанням 

кримськотатарською мовою 

«Кримськотатарська мова та читання» 

підручник для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти з навчанням 

кримськотатарською мовою (у 2-х частинах) 

8 Молдовська мова для 

закладів загальної середньої 

освіти з навчанням 

«Молдовська мова та читання» підручник для 

2 класу закладів загальної середньої освіти з 

навчанням молдовською мовою (у 2-х 



молдовською мовою частинах) 

9 Польська мова для закладів 

загальної середньої освіти з 

навчанням польською мовою 

«Польська мова та читання» підручник для 2 

класу закладів загальної середньої освіти з 

навчанням польською мовою (у 2-х частинах) 

10 Російська мова для закладів 

загальної середньої освіти з 

навчанням російською мовою 

«Російська мова та читання» підручник для 2 

класу закладів загальної середньої освіти з 

навчанням російською мовою (у 2-х частинах) 

11 Румунська мова для закладів 

загальної середньої освіти з 

навчанням румунською мовою 

«Румунська мова та читання» підручник для 2 

класу закладів загальної середньої освіти з 

навчанням румунською мовою (у 2-х частинах) 

12 Угорська мова для закладів 

загальної середньої освіти з 

навчанням угорською мовою 

«Угорська мова та читання» підручник для 2 

класу закладів загальної середньої освіти з 

навчанням угорською мовою (у 2-х частинах) 

13 Болгарська мова для закладів 

загальної середньої освіти з 

навчанням українською мовою 

«Болгарська мова» підручник для 2 класу 

закладів загальної середньої освіти з 

навчанням українською мовою 

14 Гагаузька мова для закладів 

загальної середньої освіти з 

навчанням українською 

мовою 

«Гагаузька мова» підручник для 2 класу 

закладів загальної середньої освіти з 

навчанням українською мовою 

15 Іврит для закладів загальної 

середньої освіти з навчанням 

українською мовою 

«Іврит» підручник для 2 класу закладів 

загальної середньої освіти з навчанням 

українською мовою 

16 Кримськотатарська мова для 

закладів загальної середньої 

освіти з навчанням 

українською мовою 

«Кримськотатарська мова» підручник для 2 

класу закладів загальної середньої освіти з 

навчанням українською мовою 

17 Новогрецька мова для 

закладів загальної середньої 

освіти з навчанням 

українською мовою 

«Новогрецька мова» підручник для 2 класу 

закладів загальної середньої освіти з 

навчанням українською мовою 

18 Польська мовадля закладів 

загальної середньої освіти з 

навчанням українською 

мовою 

«Польська мова» підручник для 2 класу 

закладів загальної середньої освіти з 

навчанням українською мовою 

19 Російська мова для закладів 

загальної середньої освіти з 

навчанням українською 

мовою 

«Російська мова» підручник для 2 класу 

закладів загальної середньої освіти з 

навчанням українською мовою 



20 Словацька мовадля закладів 

загальної середньої освіти з 

навчанням українською 

мовою 

«Словацька мова» підручник для 2 класу  

закладів загальної середньої освіти з 

навчанням українською мовою 

21 Англійська мова «Англійська мова» підручник для 2 класу 

закладів загальної середньої освіти (з 

аудіосупроводом) 

22 Іспанська мова «Іспанська мова» підручник для 2 класу 

закладів загальної середньої освіти (з 

аудіосупроводом) 

23 Німецька мова «Німецька мова» підручник для 2 класу 

закладів загальної середньої освіти (з 

аудіосупроводом) 

24 Французька мова «Французька мова» підручник для 2 класу 

закладів загальної середньої освіти (з 

аудіосупроводом) 

25 Математика «Математика» підручник для 2 класу закладів 

загальної середньої освіти 

26 Я досліджую світ «Я досліджую світ» підручник для 2 класу 

закладів загальної середньої освіти (у 2-х 

частинах) 

27 Мистецтво «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу 

для 2 класу закладів загальної середньої освіти 
 

 

 

Директор департаменту загальної  

середньої та дошкільної освіти 

 

 

                        Ю. Г. Кононенко 



Додаток 2 

до листа Міністерства освіти 

і науки України 

30.10.2018 № _1/9-657__ 

 

 

Перелік навчальних предметів та назв підручників, 

з яких проводитиметьсяконкурсний відбір 

проектів підручників для 6 класу закладів загальної середньої освіти 

 

№ Навчальний предмет Назва підручника 

1.  Українська мова для закладів 

загальної середньої освіти з 

навчанням молдовською 

мовою 

«Українська мова» підручник для 6класу 

закладів загальної середньої освіти з 

навчанням молдовською мовою 

2.  Українська мова для закладів 

загальної середньої освіти з 

навчанням польською мовою 

«Українська мова» підручник для 6 класу 

закладів загальної середньої освіти з 

навчанням польською мовою 

3.  Українська мова для закладів 

загальної середньої освіти з 

навчанням російською мовою 

«Українська мова» підручник для 6 класу 

закладів загальної середньої освіти з 

навчанням російською мовою 

4.  Українська мова для закладів 

загальної середньої освіти з 

навчанням румунською мовою 

«Українська мова» підручник для 6 класу 

закладів загальної середньої освіти з 

навчанням румунською мовою 

5.  Українська мова для закладів 

загальної середньої освіти з 

навчанням угорською мовою 

«Українська мова» підручник для 6 класу 

закладів загальної середньої освіти з 

навчанням угорською мовою 

6.  Всесвітня історія. Історія 

України (інтегрований курс) 

для закладів загальної 

середньої освіти 

«Всесвітня історія. Історія України 

(інтегрований курс)»підручник для                  

6 класузакладів загальної середньої освіти 

7.  Інформатика для закладів 

загальної середньої освіти 

«Інформатика» підручник для 6 

класузакладів загальної середньої освіти 

8.  Кримськотатарська мова для 

закладів загальної середньої 

освіти з навчанням 

українською мовою 

«Кримськотатарська мова» підручник для 6 

класузакладів загальної середньої освіти з 

навчанням українською мовою 

9.  Новогрецька мова для закладів 

загальної середньої освіти з 

навчанням українською мовою 

«Новогрецька мова» підручник для6 

класузакладів загальної середньої освіти з 

навчанням українською мовою 

 

 

Директор департаменту загальної  

середньої та дошкільної освіти 

 

 

                           Ю. Г. Кононенко 



Додаток 3 

до листа Міністерства освіти 

і науки України 

30.10.2018 № _1/9-657__ 

 

Перелік навчальних предметів та назв підручників,  

з яких проводитиметься конкурсний відбір 

проектів підручників для 11 класу закладів загальної середньої освіти 

№ Навчальний предмет Назва підручника 

1.  Українська мова «Українська мова (рівень стандарту)» 

підручник для 11 класу закладів загальної 

середньої освіти 
2.  «Українська мова (профільний рівень)» 

підручник для 11 класу закладів загальної 

середньої освіти 

3.  Українська література «Українська література (рівень стандарту)» 

підручник для 11 класу закладів загальної 

середньої освіти 

4.  «Українська література (профільний рівень)» 

підручник для 11 класу закладів загальної 

середньої освіти 

5.  Зарубіжна література «Зарубіжна література (рівень стандарту)» 

підручник для 11 класу закладів загальної 

середньої освіти 

6.  «Зарубіжна література (профільний рівень)» 

підручник для 11 класу закладів загальної 

середньої освіти 

 7.  Історія України «Історія України (рівень стандарту)» підручник 

для 11 класу закладів загальної середньої освіти 

8.  «Історія України (профільний рівень)» 

підручник для 11 класу закладів загальної 

середньої освіти 

9.  Всесвітня історія «Всесвітня історія (рівень стандарту)» 

підручник для 11 класу закладів загальної 

середньої освіти 

10.  «Всесвітня історія (профільний рівень)» 

підручник для 11 класу закладів загальної 

середньої освіти 

11.  Історія: Україна і світ 

(інтегрований курс) 

«Історія: Україна і світ (інтегрований курс, 

рівень стандарту)» підручник для 11 класу 

закладів загальної середньої освіти 
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12.  Правознавство «Правознавство (профільний рівень)» 

підручник для 11 класу закладів загальної 

середньої освіти 

13.  Економіка «Економіка (профільний рівень)» підручник 

для 11 класу закладів загальної середньої освіти 

14.  Англійська мова «Англійська мова (11-й рік навчання, рівень 

стандарту)» підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти 

15.  «Англійська мова (11-й рік навчання, 

профільний рівень)» підручник для 11 класу 

закладів загальної середньої освіти 

16.  «Англійська мова (7-й рік навчання, рівень 

стандарту)» підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти 

17.  Німецька мова «Німецька мова (11-й рік навчання, рівень 

стандарту)» підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти 

18.  «Німецька мова (11-й рік навчання, профільний 

рівень)» підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти 

19.  «Німецька мова (7-й рік навчання, рівень 

стандарту)» підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти 

20.  Французька мова «Французька мова (11-й рік навчання, рівень 

стандарту)» підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти 

21.  «Французька мова (11-й рік навчання, 

профільний рівень)» підручник для 11 класу 

закладів загальної середньої освіти 

22.  «Французька мова (7-й рік навчання, рівень 

стандарту)» підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти 

23.  Іспанська мова «Іспанська мова (11-й рік навчання, рівень 

стандарту)» підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти 

24.  «Іспанська мова (7-й рік навчання, рівень 

стандарту)» підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти 
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25.  Кримськотатарська мова 

для закладів загальної 

середньої освіти з нав-

чанням кримськотатар-

ською мовою 

«Кримськотатарська мова (рівень стандарту)» 

підручник для 11 класу закладів загальної 

середньої освіти з навчанням 

кримськотатарською мовою 

26.  Кримськотатарська літе-

ратура для закладів загаль-

ноїсередньої освіти з 

навчанням кримськота-

тарською мовою 

«Кримськотатарська література (рівень 

стандарту)» підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти з навчанням 

кримськотатарською мовою 

27.  Молдовська мова та літе-

ратура (інтегрований 

курс) для закладів 

загальної середньої освіти 

з навчан-ням молдовською 

мовою 

«Молдовська мова та література (інтегрований 

курс, рівень стандарту)» підручник для 11 

класу закладів загальної середньої освіти з 

навчанням молдовською мовою 

28.  Молдовська мова для 

закладів загальної серед-

ньої освіти з навчанням 

молдовською мовою 

«Молдовська мова (профільний рівень)» 

підручник для 11 класу закладів загальної 

середньої освіти з навчанням  молдовською 

мовою 

29.  Молдовська література 

для закладів загальної 

середньої освіти з навчан-

ням молдовською мовою 

«Молдовська література (профільний рівень)» 

підручник для 11 класу закладів загальної 

середньої освіти з навчанням  молдовською 

мовою 

30.  Польська мова та літера-

тура (інтегрований курс) 

для закладів загальної 

середньої освіти з навчан-

ням польською мовою 

«Польська мова та література (інтегрований 

курс, рівень стандарту)» підручник для 11 

класу закладів загальної середньої освіти з 

навчанням польською мовою 

31.  Польська мова для закла-

дів загальної середньої 

освіти з навчанням 

польською мовою 

«Польська мова (профільний рівень)» 

підручник для 11 класу закладів загальної 

середньої освіти з навчанням польською мовою 

32.  Польська література для 

закладів загальної серед-

ньої освіти з навчанням 

польською мовою 

«Польська література (профільний рівень)» 

підручник для 11 класу закладів загальної 

середньої освіти з навчанням польською мовою 

33.  Польська мова для закла-

дів загальної середньої 

освіти з навчанням 

українською мовою 

«Польська мова (11-й рік навчання, рівень 

стандарту)» підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти з навчанням 

українською мовою 
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34.  Польська мова як друга 

іноземна у спеціалізова-

них школах із поглибле-

ним вивченням іноземних 

мов та у закладах 

загальної середньої освіти 

«Польська мова (7-й рік навчання, рівень 

стандарту)» для спеціалізованих шкіл із 

поглибленим вивченням іноземних мов та 

закладів загальної середньої освіти 

35.  Російська мова та літера-

тура (інтегрований курс) 

для закладів загальної 

середньої освіти з 

навчанням російською 

мовою 

«Російська мова та література (інтегрований 

курс, рівень стандарту)» підручник для 11 

класу закладів загальної середньої освіти з 

навчанням російською мовою 

36.  Російська мова для закла-

дів загальної середньої 

освіти з навчанням 

російською мовою 

«Російська мова (профільний рівень)» 

підручник для 11 класу закладів загальної 

середньої освіти з навчанням російською 

мовою 

37.  Російська література для 

закладів загальної серед-

ньої освіти з навчанням 

російською мовою 

«Російська література (профільний рівень)» 

підручник для 11 класу закладів загальної 

середньої освіти з навчанням російською 

мовою 

38.  Російська мова (початок 

навчання з 1-го класу) 

для закладів загальної 

середньої освіти з 

навчанням українською 

мовою 

«Російська мова (11-й рік навчання, рівень 

стандарту)» підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти з навчанням 

українською мовою 

39.  Російська мова (початок 

навчання з 5-го класу) 

для закладів загальної 

середньої освіти з 

навчанням українською 

мовою 

«Російська мова (7-й рік навчання, рівень 

стандарту)» підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти з навчанням 

українською мовою 

40.  Румунська мова та літера-

тура (інтегрований курс) 

для закладів загальної 

середньої освіти з навчан-

ням румунською мовою 

«Румунська мова та література (інтегрований 

курс, рівень стандарту)» підручник для 11 

класу закладів загальної середньої освіти з 

навчанням румунською мовою 

41.  Румунська мова для 

закладів загальної серед-

ньої освіти з навчанням 

румунською мовою 

«Румунська мова (профільний рівень)» 

підручник для 11 класу закладів загальної 

середньої освіти з навчанням румунською 

мовою 
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42.  Румунська література для 

закладів загальної серед-

ньої освіти з навчанням 

румунською мовою 

«Румунська література (профільний рівень)» 

підручник для 11 класу закладів загальної 

середньої освіти з навчанням румунською 

мовою 

43.  Угорська мова та літерату-

ра (інтегрований курс) для 

закладів загальної серед-

ньої освіти з навчанням 

угорською мовою 

«Угорська мова та література (інтегрований 

курс, рівень стандарту)» підручник для 11 

класу закладів загальної середньої освіти з 

навчанням угорською мовою 

44.  Угорська мова для закла-

дів загальної середньої 

освіти з навчанням 

угорською мовою 

«Угорська мова (профільний рівень)» 

підручник для 11 класу закладів загальної 

середньої освіти з навчанням угорською мовою 

45.  Угорська література для 

закладів загальної серед-

ньої освіти з навчанням 

угорською мовою 

«Угорська література (профільний рівень)» 

підручник для 11 класу закладів загальної 

середньої освіти з навчанням угорською мовою 

46.  Болгарська мова для зак-

ладів загальної середньої 

освіти з навчанням 

українською мовою 

«Болгарська мова (рівень стандарту)» 

підручник для 11 класу закладів загальної 

середньої освіти з навчанням українською 

мовою 

47.  Гагаузька мова для закла-

дів загальної середньої 

освіти з навчанням 

українською мовою 

«Гагаузька мова (рівень стандарту)» підручник 

для 11 класу закладів загальної середньої освіти 

з навчанням українською мовою 

48.  Новогрецька мова для 

закладів загальної серед-

ньої освіти з навчанням 

українською мовою 

«Новогрецька мова (рівень стандарту)» 

підручник для 11 класу закладів загальної 

середньої освіти з навчанням українською 

мовою 

49.  Словацька мова для зак-

ладів загальної середньої 

освіти з навчанням 

українською мовою 

«Словацька мова (рівень стандарту)» підручник 

для 11 класу закладів загальної середньої освіти 

з навчанням українською мовою 

50.  Українська мова для зак-

ладів загальної середньої 

освіти з навчанням 

молдовською мовою 

«Українська мова (рівень стандарту)» 

підручник для 11 класу закладів загальної 

середньої освіти з навчанням молдовською 

мовою 

51.  Українська мова для зак-

ладів загальної середньої 

освіти з навчанням 

польською мовою 

«Українська мова (рівень стандарту)» 

підручник для 11 класу закладів загальної 

середньої освіти з навчанням польською мовою 



6 
 

52.  Українська мова для зак-

ладів загальної середньої 

освіти з навчанням 

російською мовою 

«Українська мова (рівень стандарту)» 

підручник для 11 класу закладів загальної 

середньої освіти з навчанням російською 

мовою 

53.  Українська мова для зак-

ладів загальної середньої 

освіти з навчанням 

румунською мовою 

«Українська мова (рівень стандарту)» 

підручник для 11 класу закладів загальної 

середньої освіти з навчанням румунською 

мовою 

54.  Українська мова для зак-

ладів загальної середньої 

освіти з навчанням 

угорською мовою 

«Українська мова (рівень стандарту)» 

підручник для 11 класу закладів загальної 

середньої освіти з навчанням угорською мовою 

55.  Математика (алгебра і 

початки аналізу та 

геометрія) 

«Математика (алгебра і початки аналізу та 

геометрія, рівень стандарту)» підручник для 11 

класу закладів загальної середньої освіти 

56.  Алгебра і початки 

аналізу 

«Алгебра і початки аналізу (профільний 

рівень)» підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти 

57.  «Алгебра і початки аналізу (початок вивчення 

на поглибленому рівні з 8 класу, профільний 

рівень)» підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти 

58.  Геометрія «Геометрія (профільний рівень)» підручник  

для 11 класу закладів загальної середньої освіти 

59.  «Геометрія (початок вивчення на поглибленому 

рівні з 8 класу, профільний рівень)» підручник 

для 11 класу закладів загальної середньої освіти 

60.  Біологія і екологія «Біологія і екологія (рівень стандарту)» 

підручник для 11 класу закладів загальної 

середньої освіти 61.  «Біологія і екологія (профільний рівень)» 

підручник для 11 класу закладів загальної 

середньої освіти 

62.  Географія «Географія (рівень стандарту)» підручник для 

11 класу закладів загальної середньої освіти 

63.  «Географія (профільний рівень)» підручник  

для 11 класу закладів загальної середньої освіти 

 

 
64.  Фізика і астрономія «Фізика і астрономія (рівень стандарту, за 

навчальною програмою авторського колективу 

під керівництвом Ляшенка О.І.)» підручник для 

11 класу закладів загальної середньої освіти 
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Директор департаменту загальної  

середньої та дошкільної освіти            Ю. Г. Кононенко 

 

 

65.  «Фізика і астрономія (профільний рівень, за 

навчальною програмою авторського колективу 

під керівництвом Ляшенка О.І.)» підручник для 

11 класу закладів загальної середньої освіти 

66.  «Фізика (рівень стандарту, за навчальною 

програмою авторського колективу під 

керівництвом Локтєва В. М.)» підручник для 11 

класу закладів загальної середньої освіти 

67.  «Фізика (профільний рівень, за навчальною 

програмою авторського колективу під 

керівництвом Локтєва В.М.)» підручник для 11 

класу закладів загальної середньої освіти  

68.  «Астрономія (рівень стандарту, за навчальною 

програмою авторського колективу під 

керівництвом Яцківа Я. С.)» підручник для 11 

класу закладів загальної середньої освіти 

69.  «Астрономія (профільний рівень, за 

навчальною програмою авторського колективу 

під керівництвом Яцківа Я.С.)» підручник для 

11 класу закладів загальної середньої освіти  

70.  Інформатика «Інформатика (профільний рівень)» підручник 

для 11 класу закладів загальної середньої освіти 

71.  Хімія «Хімія (рівень стандарту)» підручник для 11 

класу закладів загальної середньої освіти  

72.  «Хімія (профільний рівень)» підручник для 11 

класу закладів загальної середньої освіти 

73.  Захист Вітчизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Захист Вітчизни (рівень стандарту)» 

підручник для 11 класу закладів загальної 

середньої освіти  74.  «Захист Вітчизни (рівень стандарту, «Основи 

медичних знань»)» підручник для 11 класу  

закладів загальної середньої освіти  

75.  «Захист Вітчизни (профільний рівень)» 

підручник для 11 класу закладів загальної 

середньої освіти 

 

 

 

 

 

 


