}загальнен! результати

виФрудля

10 клаеу

9. <Б1олог1я 1 екологй (профйьний рБень)> пфуитпак д]|я 10 класу зак.]1ад;в
загально! середньо! осв|ти
авт.: 3адорохсний к. м., ){'тсвська о. м. - |2 пръхм.
10. <Б|ологи 1 екологй ф|вень стандарч)> п!дручник д.]1я 10 класу закл4д|в загально!
середньо| осв1ти
авт.: €оболь 8. 1. _ 403 прим.
11. <Бсесв|тня 1стор1я (профйьний р1вень)> п1друнник ш|я 10 класу заклад|в
з€г.1]1ьно! середньо! осв|ти
авт.: [1сем Ф. Б.,

йащин:ок Ф. Ф. - 27 прим.

12. <Бсесв{тня 1стор1я (р|вень

стандарц)) пиручник

серодньо! осв|ти
авт.: [|сем Ф. Б., }1ащин:ок Ф. Ф.

_

д]1я 10

класу заклад|в загально!

388 прим.

13. к|еощаф1я ф1вень стандарту)) п1друлник для 10 класу закглад!в загально!

середньо! осв|ти
авт.: Бойко Б. &1., Брайиевський }о. с., -{,ценко Б. ш. - 4|5 прим.

<&омещи (понаток вивченн'( на пош1ибленошгу р1вн1 з 8 класу профйьний
р|вень)> пфулник для 10 класу зактлад|в заг:ш1ьно| середньо! осв!ти
авт.: 1!1ерз.}1як А. г., Ёом|ровський д. А., |[олонський 8. Б., -8к1р м. с. _ 15 прим.
14.

15. <[еометри (проф|льний р1вень)> пйручник для 10 кгласу закглад|в зага.гльно|
середньо! осв1ти
авт.: Р1ерз.]ш1к А. г., Ёом|ровський д. А., |[олонський Б. Б., -{,к1р м. с. - 27 прим.
16. <фомадянська осв1та (1нтещованпй }урс' р!вень стандарту)>
к;1асу заклад|в загш1ьно! середньо! осв1ти
авт.: [1сем Ф. Ф., }т1артинток Ф. Ф. _ 405 прим.

пйручник для 10

\7 . <3ару6|хсна

л1терат)ра ф1вень стандарц)>> п1друтник для 10 класу заклад1в
загально! середньо! осв1ти
авт.: Ё|коленко о. м., Фрлова о.в., !{овалльова.|{. -}1. - 4\5 прим.
18. <3ахист Б[тчизни (р1вень стандар-ц, <<Фснови медичних знань>>)>> пйрутник дл:я
10 класу заклад1в загш1ьно| середньо{ осв|ти
авт.: |улима А. А., |{атшко к. о., [арасим|в !. 1!{., Фука м. м. - 42 пртам.
19. <3ахист Б|тчизни ф1вень стандарц)> п|дру{ник для 10 класу заклад1в загально|

середньо| осв|ти

авт.: [арасим|в 1.

м.,

|[атшко

к. о., Фука м. м.,

|'||ирба

ю. ш. '373 прим.

20. <йатематика (а-глгебра 1 початки анал|з!,та геомещй, р1вень стандарц)>
пфуиник для 10 класу заклад1в заг€шьно! середньо| осв|ти
авт.: 1!{ерз]ш1к А. г., }{ом1ровський д. А., |!олонськ|{й в. Б., .{,к!р м. с. - 37з црим.
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