
для учнів для вчителів
для приватних 

закладів загальної 

середньої освіти

Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т.                  ТОВ "Видавництво 

"Грамота"

Заболотний О.В., Заболотний 

В.В.
ТОВ "Видавництво 

"Генеза"
68 2

Глазова О.П. ТОВ "Видавничий  

дім "Освіта"

Авраменко О.М. ТОВ "Видавництво 

"Грамота"
68 2

Коваленко Л.Т.

ТОВ "Видавничий  

дім "Освіта"

3

Ін
о

зе
м

н
а 

м
о

ва

Англійська мова (1-й 

рік навчання)  

підручник для 5 класу 

закладів загальної 

середньої освіти                                

укр + нацменшини

Пахомова Т.Г.

ТОВ "Методика 

Паблішинг"

Несвіт А.М. ТОВ "Видавництво 

"Генеза"

Карпюк О.Д.

ТОВ "Видавництво 

Астон"
68 2

Додаток 4 до Листа МОН                                     від 

06.02.2018 № 1/9-79

2

У
кр

аї
н

сь
ка

 

л
іт

ер
ат

ур
а

«Українська 

література» підручник 

для 5 класу закладів 

загальної середньої 

освіти                              

укр. + нацменшини

1

У
кр

аї
н

сь
ка

 м
о

ва

«Українська мова» 

підручник для 5 класу 

закладів загальної 

середньої освіти 

Всього по предмету

Всього по предмету

Всього по предмету

4

Ін
о

зе
м

н
а 

м
о

ва

«Англійська мова (5-й 

рік навчання)» 

підручник для 5 класу  

закладів  загальної 

середньої освіти                                     

укр + нацменшини

Всього по предмету

___________Вінницький_______________________________регіон  

ЗЗСО з навчанням українською мовою 

Прогнозована кількість учнів_______68___________________

    

№

П
р

е
д

м
е

т Замовлено

Вибір і замовлення підручників для учнів 5 класу Липовецької загальнооосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 

Липовецької районної ради Вінницької області на 2018/2019 н.р.

Назва підручника Автор(и) Видавництво



5

Ін
о

зе
м

н
а 

м
о

ва

«Англійська мова для 

спеціалізованих шкіл з 

поглибленим 

вивченням англійської 

мови»  підручник для 5 

класу  закладів  

загальної середньої 

освіти                              

укр + нацменшини

Калініна Л.В., Самойлюкевич 

І.В.

ТОВ "Видавництво 

"Генеза"

Сидоренко М.М., Палій О.А.
ТОВ "Видавництво 

"Грамота"
68 2

Сотникова С.І., Білоусова Т.Ф.

Ранок

7

Ін
о

зе
м

н
а 

м
о

ва

«Німецька мова (5-й 

рік навчання)» 

підручник для 5 класу  

закладів  загальної 

середньої освіти                      

укр + нацменшини

Сотникова С.І., Гоголєва Г.В. Ранок

8

Ін
о

зе
м

н
а 

м
о

ва

«Німецька мова для 

спеціалізованих шкіл з 

поглибленим 

вивченням німецької 

мови» підручник для 5 

класу  закладів  

загальної середньої 

освіти                            

укр + нацменшини

Горбач Л.В., Трінька Г.Ю.
ТОВ "Видавництво 

"Генеза"

Клименко Ю.М.
ТОВ "Методика 

Паблішинг"

Чумак Н.П., Кривошеєва Т.В.
ТОВ "Видавничий  

дім "Освіта"

Всього по предмету

6

Ін
о

зе
м

н
а 

м
о

ва

«Німецька мова (1-й 

рік навчання )" 

підручник для 5 класу  

закладів  загальної 

середньої освіти                                   

укр + нацменшини 

9

Ін
о

зе
м

н
а 

м
о

ва

«Французька мова (1-й 

рік навчання)» 

підручник для 5 класу  

закладів  загальної 

середньої освіти                                

укр + нацменшини

Всього по предмету

Всього по предмету

Всього по предмету

Всього по предмету



10

Ін
о

зе
м

н
а 

м
о

ва

«Французька мова (5-й 

рік навчання)» 

підручник для 5 класу  

закладів  загальної 

середньої освіти                                             

укр + нацменшини

Клименко Ю.М.
ТОВ "Видавництво 

"Генеза"

11

Ін
о

зе
м

н
а 

м
о

ва

«Французька мова для 

спеціалізованих шкіл з 

поглибленим 

вивченням 

французької мови» 

підручник для 5 класу  

закладів  загальної 

середньої освіти                                             

укр + нацменшини

Клименко Ю.М.
ТОВ "Видавництво 

"Генеза"

Ніколенко О.М., Конєва Т.М., 

Орлова О.В., Зуєнко М.О,                                

Кобзар О.І.

ТОВ "Видавництво 

"Грамота"
68 2

Волощук Є.В.
ТОВ "Видавництво 

"Генеза"

Тарасенкова Н.А., 

Богатирьова І.М., Бочко О.П., 

Коломієць О.М., Сердюк З.О.

ТОВ "Видавничий  

дім "Освіта"
68 2

Мерзляк А.Г., Полонський В.Б, 

Якір М.С.
ТОВ ТО "Гімназія"

Істер О.С.
ТОВ "Видавництво 

"Генеза"

за
р

уб
іж

н
а 

л
іт

ер
ат

ур
а

Всього по предмету

16

«Математика» 

підручник для 5 класу 

закладів загальної 

середньої освіти                                         

укр + нацменшин

Всього по предмету

Всього по предмету

Всього по предмету

14

«Зарубіжна література» 

підручник для 5 класу  

закладів загальної 

середньої освіти



Ярошенко О.Г., Бойко В.М. ТОВ "Світоч"

Коршевнюк Т.В.,                            

Баштовий В.І.

ТОВ "Видавництво 

"Генеза"
68 2

Бойченко Т.Є., Василенко С.В., 

Гущина Н.І.,  Василашко І.П., 

Коваль Н.С., Гурська О.К.

ТОВ "Видавництво 

"Генеза"
68 2

Бех І.Д., Воронцова Т.В.,          

Пономаренко В.С., Страшко 

С.В.

ТОВ "Видавництво 

"Алатон"

Корсаков В.О. ТОВ "Оріон" 68 2

Полякова Т.М., Самонова О.І.
ТОВ "Видавництво 

"Генеза"

23

«Російська мова (5-й 

рік навчання) для 

закладів загальної 

середньої освіти з 

навчанням 

українською мовою. 5 

клас» 

Давидюк Л.В.
ТОВ "Видавництво 

"Світоч"

ПІБ

ПІБ

Телефон

МП

19

Всього по предмету

Всього по предмету

Всього по предмету

17

22

«Російська мова (1-й 

рік навчання) для 

закладів загальної 

середньої освіти з 

навчанням 

українською мовою. 5 

клас» 
Всього по предмету

Всього по предмету

Директор закладу освіти 

Виконавець

______________________________________

_

______________________________________

"Природознавство" 

підручник для 5 класу 

закладів загальної 

середньої освіти                                    

укр + нацменшин

«Основи здоров’я» 

підручник для 5 класу 

закладів загальної 

середньої освіти                                   

укр + нацменшин

Всього по предмету


