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Англійська мова (інтернет-ресурси) 

1. Підручник Англійська мова 10 клас М.А. Нерсісян, А. О. Піроженко 2018. 

10-й рік навчання, рівень стандарту. 
 https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-
2018/10-inozemna-mova-angliyska-10-klas/english-10-perun.pdf 
2. Англійська мова. Підручник для 10 класу закладів загальної середньої 

освіти. (10-й рік навчання, профільний рівень).  

Автор: Л.В.Калініна, І.В. Самойлюкевич  

https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/10-

inozemna-mova-angliyska-10-klas/kalinina-am-sp-p-10ang-083-17-sindd.pdf 

3. Підручник Англійська мова 10 клас О. Д. Карпюк 2018. 10-й рік навчання, 

рівень стандарту 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/10-

inozemna-mova-angliyska-10-klas/english-10-1.pdf 

4. Підручник Англійська мова 10 клас М. О. Кучма, І.П. Задорожна 2018. 6-

ий рік навчання, рівень стандарту 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/10-

inozemna-mova-angliyska-10-klas/978-966-10-5358-7-nk-bohdan-english-

10kl.pdf 

5. Підручник Англійська мова 10 клас Л. І. Морська 2018. 10-ий рік навчання, 

профільний рівень 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-
2018/10-inozemna-mova-angliyska-10-klas/english-morska-aston-10-klas.pdf 
6. Підручник Англійська мова 10 клас В. М. Буренко 2018. 10-ий рік 

навчання, рівень стандарту  

https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-
2018/10-inozemna-mova-angliyska-10-klas/angliyska-10kl-10rn-burenko-
ranok.pdf 
7. Англійська мова. Підручник для 11 класу закладів загальної середньої 

освіти. (11-й рік навчання, профільний рівень).  Автор: Л.В.Калініна, 

І.В.Самойлюкевич 
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https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/09-

inozemna-mova-angliyska-mova-11-klas/kalinina-ampr-p-11angl-107-18-s.pdf 

8. «Англійська мова (11-й рік навчання, профільний рівень)» підручник для 

11 класу (авт. Морська Л. І. ) – 2019. 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/09-

inozemna-mova-angliyska-mova-11-klas/aston-morska-english11-sayt.pdf 

9. «Англійська мова (11-й рік навчання, рівень стандарту)» підручник для 11 

класу закладів загальної середньої освіти  Нерсисян М. А., Піроженко А. О. 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/09-

inozemna-mova-angliyska-mova-11-klas/english11-perun26-06-imzo.pdf 

10. Англійська мова 11 клас 11-й рік навчання, рівень стандарту                            

О. Д. Карпюк (2019) 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/09-

inozemna-mova-angliyska-mova-11-klas/english-11-2019-dergavne-zamovlenna-

www-small-1.pdf 

11. «Англійська мова (7-й рік навчання, рівень стандарту)» підручник для 11 

класу закладів загальної середньої освіти  Кучма М. О., Задорожна І. П. 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/09-

inozemna-mova-angliyska-mova-11-klas/978-966-10-5784-4-kuchma-english-11-

kl-2019-sm.pdf 

12. Основна сесія ЗНО 2020 року Англійська мова 

https://zno.osvita.ua/english/411/ 

13. Англійська граматика у зручних таблицях 

 https://cambridge.ua/uk/blog/english-grammar-tables/ 

14. Англійська мова в таблицях  

http://newlifeman.com/files/books/pdf-doc/angl_mova_po4_kl_tabl.pdf 

15. Барановська Т.В. Граматика англійської мови. Збірник вправ 

http://ukraine.filolingvia.com/index/baranovska_t_v_gramatika_anglijskoji_movi_

zbirnik_vprav/0-48 
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