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Перелік підручників для 9 класу — учасників конкурсу  
 

Назва Автор Переглянути підручник 
НОВІ ВИДАННЯ 

 
«Історія України» підручник для 9 класу закладів загальної 
середньої освіти 
 

Гісем О.В., Мартинюк О.О. 
https://i-ranok.com/istorukr9 

«Історія України» підручник для 9 класу з поглибленим 
вивченням історії закладів загальної середньої освіти 

Гісем О. В., Гісем О.О., 
Мартинюк О. О. https://i-ranok.com/istorukr_depth9 

«Всесвітня історія» підручник для 9 класу закладів 
загальної середньої освіти 

Гісем О.В., Мартинюк О.О. 
https://i-ranok.com/vsesvitistor9 

«Всесвітня історія» підручник для 9 класу з поглибленим 
вивченням історії закладів загальної середньої освіти 

Гісем О. В., Гісем О.О., 
Мартинюк О. О. https://i-ranok.com/vsesvitistor_depth9 

«Основи правознавства» підручник для 9 класу закладів 
загальної середньої освіти 
 

Святокум О.Є. 
https://i-ranok.com/pravo 

«Основи правознавства» підручник для 9 класу з 
поглибленим вивченням основ правознавства закладів 
загальної середньої освіти 

Святокум О.Є. 
https://i-ranok.com/pravo_depth9 

«Інформатика» підручник для 9 класу закладів загальної 
середньої освіти 

Бондаренко О.О., Ластовецький 
В.В., Пилипчук О.П., Шестопалов 
Є.А. https://i-ranok.com/inform9 

«Інформатика» підручник для 9 класу з поглибленим 
вивченням інформатики закладів загальної середньої 
освіти 

Руденко В.Д., Речич Н.В., 
Потієнко В.О. 

https://i-ranok.com/info_depth9 
«Біологія» підручник для 9 класу з поглибленим 
вивченням біології закладів загальної середньої освіти 
 

Задорожний К.М., Рудич М.В., 
Безроднова О.В. https://i-ranok.com/bio9 

«Географія» підручник для 9 класу з поглибленим 
вивченням географії закладів загальної середньої освіти 
 

Масляк П.О., Капіруліна С.Л., 
Бродовська О.Г. https://i-ranok.com/geo_depth9 
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http://pidruchnykpro.org.ua/course/pdrychniki/geografya-pdrychnik-dlya-9-klasy-z-pogliblenim-vivchennyam-geograf-zakladv-zagalno-seredno-osvti


 
ПОВТОРНЕ ВИДАННЯ 

 
«Українська мова» підручник для 9 класу закладів 
загальної середньої освіти  
  

Глазова О.П. 
http://pidruchnykpro.org.ua/course/pdrychniki/ykranska-
mova-pdrychnik-dlya-9-klasy-zakladv-zagalno-seredno-osvti 

«Українська мова» підручник для 9 класу закладів 
загальної середньої освіти з поглибленим вивченням 
філології    

Караман С.О.,Горошкіна О.М., 
Караман О.В., Попова Л.О. 

http://pidruchnykpro.org.ua/course/pdrychniki/ykranska-
mova-pdrychnik-dlya-9-klasy-zakladv-zagalno-seredno-osvti-
z-pogliblenim-vivchennyam-flolog 

«Російська мова (5-й рік навчання)» підручник для 9 
класу закладів загальної середньої освіти  Баландіна Н.Ф. 

http://pidruchnykpro.org.ua/course/pdrychniki/rosyiska-mova-
5-yi-rk-navchannya-pdrychnik-dlya-9-klasy-zakladv-zagalno-
seredno-osvti 

«Російська мова (9-й рік навчання)» підручник для 9 
класу закладів загальної середньої освіти  Баландіна Н.Ф. 

http://pidruchnykpro.org.ua/course/pdrychniki/rosyiska-mova-
9-yi-rk-navchannya-pdrychnik-dlya-9-klasy-zakladv-zagalno-
seredno-osvti 

«Українська література» підручник для 9 класу закладів 
загальної середньої освіти   Борзенко О.І., Лобусова О.В. 

http://pidruchnykpro.org.ua/course/pdrychniki/ykranska-
lteratyra-pdrychnik-dlya-9-klasy-zakladv-zagalno-seredno-
osvti 

«Хімія» підручник для 9 класу закладів загальної середньої 
освіти   Григорович О.В. 

http://pidruchnykpro.org.ua/course/pdrychniki/hmya-
pdrychnik-dlya-9-klasy-zakladv-zagalno-seredno-osvti 

«Біологія» підручник для 9 класу закладів загальної 
середньої освіти   
 Задорожний К. М. 

http://pidruchnykpro.org.ua/course/pdrychniki/bologya-
pdrychnik-dlya-9-klasy-zakladv-zagalno-seredno-osvti 

«Основи здоров’я» підручник для 9 класу закладів 
загальної середньої освіти   

Тагліна О. В. 

http://pidruchnykpro.org.ua/course/pdrychniki/osnovi-
zdorovya-pdrychnik-dlya-9-klasy-zakladv-zagalno-seredno-
osvti 

«Англійська мова (9-й рік навчання)» підручник для 9 
класу закладів загальної середньої освіти   

Буренко В. М. 

http://pidruchnykpro.org.ua/course/pdrychniki/anglyiska-
mova-9-yi-rk-navchannya-pdrychnik-dlya-9-klasy-zakladv-
zagalno-seredno-osvti 

«Німецька мова (5-й рік навчання)» підручник для 9 
класу закладів загальної середньої освіти  Сотникова С.І., Гоголєва Г.В. 

http://pidruchnykpro.org.ua/course/pdrychniki/nmetska-mova-
5-yi-rk-navchannya-pdrychnik-dlya-9-klasy-zakladv-zagalno-
seredno-osvti 

«Німецька мова (9-й рік навчання)» підручник для 9 
класу закладів загальної середньої освіти  Сотникова С.І., Гоголєва Г.В. 

http://pidruchnykpro.org.ua/course/pdrychniki/nmetska-mova-
9-yi-rk-navchannya-pdrychnik-dlya-9-klasy-zakladv-zagalno-
seredno-osvti 
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«Фізика» підручник для 9 класу закладів загальної 
середньої освіти  

Бар’яхтар В.Г., Божинова Ф.Я., 
Довгий С.О., Кірюхіна О.О.; 

http://pidruchnykpro.org.ua/course/pdrychniki/fzika-
pdrychnik-dlya-9-klasy-zakladv-zagalno-seredno-osvti 

«Географія» підручник для 9 класу закладів загальної 
середньої освіти   
 Довгань Г. Д., Стадник О. Г. 

http://pidruchnykpro.org.ua/course/pdrychniki/geografya-
pdrychnik-dlya-9-klasy-zakladv-zagalno-seredno-osvti 

«Геометрія» підручник для 9 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

Єршова А.П, Голобородько В.В., 
Крижановський О.Ф., Єршов С.В. 

http://pidruchnykpro.org.ua/course/pdrychniki/geometrya-
pdrychnik-dlya-9-klasy-zakladv-zagalno-seredno-osvti 

«Алгебра» підручник для 9 класу закладів загальної 
середньої освіти   

Прокопенко Н. С., Захарійченко 
Ю. О., Кінащук Н. Л. 

http://pidruchnykpro.org.ua/course/pdrychniki/algebra-
pdrychnik-dlya-9-klasy-zakladv-zagalno-seredno-osvti 
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