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Додаток до листа видавництва «Ранок» від 30.03.2017 р. № 159/17 

Перелік підручників для учнів 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, які підготовлено видавництвом 
 

№ 

з/п 
Назва підручника Автор(и) 

Посилання на супроводжуючі матеріали  

до підручника 

1 «Алгебра» підручник для 9 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Прокопенко Н. С.,  

Захарійченко Ю. О.,  

Кінащук Н. Л. 

http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/algebra-9-
klas-pdrychnik-ns-prokopenko-yuo-zaharyichenko-n-l-knashcyk 
 

2 «Геометрія» підручник для 9 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Єршова А. П.,  

Голобородько В. В.,  

Крижановський О. Ф.,  

Єршов С. В. 

http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/geometrya-9-
klas-pdrychnik-rshova-a-p-goloborodko-v-v-krizhanovskiyi-o-f-
rshov-s-v 
 

3 «Інформатика» підручник для 9 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Бондаренко О. О.,  

Ластовецький В. В.,  

Пилипчук О. П.,  

Шестопалов Є. А. 

http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/nformatika-9-
klas-pdrychnik-o-o-bondarenko-v-v-lastovetskiyi-o-p-pilipchyk-
a-shestopalov 
 

4 «Інформатика для загальноосвітніх навчальних 

закладів з поглибленим вивченням інформатики» 

підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних 

закладів 

Руденко В. Д.,  

Речич Н. В.,  

Потієнко В. О. 

http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/nformatika-9-
klas-pdrychnik-v-d-rydenko-n-v-rechich-v-o-potnko-poglibleniyi-
rven 
 

5 «Фізика» підручник для 9 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Бар’яхтар В. Г., Довгий С. О.,  

Божинова Ф. Я., Кірюхіна О. О.;  

за ред. В. Г. Бар’яхтара, 

С. О. Довгого 

http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/fzika-9-klas-
pdrychnik-v-g-baryahtar-f-ya-bozhinova-s-o-dovgiyi-o-o-
kryuhna 
 

6 «Фізика для загальноосвітніх навчальних закладів  

з поглибленим вивченням фізики» підручник  

для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів 

Гельфгат І. М. http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/fzika-9-klas-
pdrychnik-m-gelfgat-poglibleniyi-rven 
 

7 «Англійська мова (9-й рік навчання)» підручник  

для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів 

Буренко В. М. http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/anglyiska-
mova-9-klas-pdrychnik-v-m-byrenko 
 

8 «Німецька мова (5-й рік навчання)» підручник  

для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів 

Сотникова С. І., Гоголєва Г. В. http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/nmetska-
mova-9-klas-5-yi-rk-navchannya-hallo-freunde 
 

http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/algebra-9-klas-pdrychnik-ns-prokopenko-yuo-zaharyichenko-n-l-knashcyk
http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/algebra-9-klas-pdrychnik-ns-prokopenko-yuo-zaharyichenko-n-l-knashcyk
http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/geometrya-9-klas-pdrychnik-rshova-a-p-goloborodko-v-v-krizhanovskiyi-o-f-rshov-s-v
http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/geometrya-9-klas-pdrychnik-rshova-a-p-goloborodko-v-v-krizhanovskiyi-o-f-rshov-s-v
http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/geometrya-9-klas-pdrychnik-rshova-a-p-goloborodko-v-v-krizhanovskiyi-o-f-rshov-s-v
http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/nformatika-9-klas-pdrychnik-o-o-bondarenko-v-v-lastovetskiyi-o-p-pilipchyk-a-shestopalov
http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/nformatika-9-klas-pdrychnik-o-o-bondarenko-v-v-lastovetskiyi-o-p-pilipchyk-a-shestopalov
http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/nformatika-9-klas-pdrychnik-o-o-bondarenko-v-v-lastovetskiyi-o-p-pilipchyk-a-shestopalov
http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/nformatika-9-klas-pdrychnik-v-d-rydenko-n-v-rechich-v-o-potnko-poglibleniyi-rven
http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/nformatika-9-klas-pdrychnik-v-d-rydenko-n-v-rechich-v-o-potnko-poglibleniyi-rven
http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/nformatika-9-klas-pdrychnik-v-d-rydenko-n-v-rechich-v-o-potnko-poglibleniyi-rven
http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/fzika-9-klas-pdrychnik-v-g-baryahtar-f-ya-bozhinova-s-o-dovgiyi-o-o-kryuhna
http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/fzika-9-klas-pdrychnik-v-g-baryahtar-f-ya-bozhinova-s-o-dovgiyi-o-o-kryuhna
http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/fzika-9-klas-pdrychnik-v-g-baryahtar-f-ya-bozhinova-s-o-dovgiyi-o-o-kryuhna
http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/fzika-9-klas-pdrychnik-m-gelfgat-poglibleniyi-rven
http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/fzika-9-klas-pdrychnik-m-gelfgat-poglibleniyi-rven
http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/anglyiska-mova-9-klas-pdrychnik-v-m-byrenko
http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/anglyiska-mova-9-klas-pdrychnik-v-m-byrenko
http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/nmetska-mova-9-klas-5-yi-rk-navchannya-hallo-freunde
http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/nmetska-mova-9-klas-5-yi-rk-navchannya-hallo-freunde
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№ 

з/п 
Назва підручника Автор(и) 

Посилання на супроводжуючі матеріали  

до підручника 

9 «Німецька мова (9-й рік навчання)» підручник  

для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів 

Сотникова С. І., Гоголєва Г. В. http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/nmetska-
mova-9-klas-9-yi-rk-navchannya-deutsch-lernen-ist-super 
 

10 «Трудове навчання (обслуговуючі види праці)» 

підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних 

закладів 

Ходзицька І. Ю., Тименко В. П., 

Горобець О. В., Безносюк О. І. 

http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/trydove-
navchannya-obslygovyyuch-vidi-prats-9-klas-pdrychnik-yu-
hodzitska-v-p-timenko-o-v-gorobets-o-beznosyuk 
 

11 «Трудове навчання (технічні види праці)» підручник 

для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів 

Терещук А. І. 
 

12 «Біологія» підручник для 9 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Задорожний К. М. http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/bologya-9-
klas-pdrychnik-k-m-zadorozhniyi 
 

13 «Хімія» підручник для 9 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Григорович О. В. http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/hmya-9-klas-
pdrychnik-o-v-grigorovich 
 

14 «Основи здоров’я» підручник для 9 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів 

Тагліна О. В. http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/osnovi-
zdorovya-9-klas-pdrychnik-o-v-taglna 

 

15 «Історія України» підручник для 9 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів 

Гісем О. В., Мартинюк О. О. http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/storya-ykrani-
9-klas-pdrychnik-o-v-gsem-o-o-martinyuk 
 

16 «Географія» підручник для 9 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Довгань Г. Д., Стадник О. Г. http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/geografya-9-
klas-pdrychnik-g-d-dovgan-o-g-stadnik 
 

17 «Географія» підручник для 9 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Гілецький Й. Р., Сливка Р. Р.,  

Атаманюк Я. Д., Чобан Р. Д. 

http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/geografya-9-
klas-pdrychnik-yi-r-gletskiyi-r-r-slivka-ya-d-atamanyuk-r-d-
choban 
 

18 «Всесвітня історія» підручник для 9 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів 

Д’ячков С. В., Литовченко С. Д. http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/vsesvtnya-
storya-9-klas-pdrychnik-s-v-dyachkov-s-d-litovchenko 
 

19 «Всесвітня історія» підручник для 9 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів 

Гісем О. В., Мартинюк О. О. http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/vsesvtnya-
storya-9-klac-pdrychnik-o-v-gsem-o-o-martinyuk 
 

http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/nmetska-mova-9-klas-9-yi-rk-navchannya-deutsch-lernen-ist-super
http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/nmetska-mova-9-klas-9-yi-rk-navchannya-deutsch-lernen-ist-super
http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/trydove-navchannya-obslygovyyuch-vidi-prats-9-klas-pdrychnik-yu-hodzitska-v-p-timenko-o-v-gorobets-o-beznosyuk
http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/trydove-navchannya-obslygovyyuch-vidi-prats-9-klas-pdrychnik-yu-hodzitska-v-p-timenko-o-v-gorobets-o-beznosyuk
http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/trydove-navchannya-obslygovyyuch-vidi-prats-9-klas-pdrychnik-yu-hodzitska-v-p-timenko-o-v-gorobets-o-beznosyuk
http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/bologya-9-klas-pdrychnik-k-m-zadorozhniyi
http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/bologya-9-klas-pdrychnik-k-m-zadorozhniyi
http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/hmya-9-klas-pdrychnik-o-v-grigorovich
http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/hmya-9-klas-pdrychnik-o-v-grigorovich
http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/osnovi-zdorovya-9-klas-pdrychnik-o-v-taglna
http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/osnovi-zdorovya-9-klas-pdrychnik-o-v-taglna
http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/storya-ykrani-9-klas-pdrychnik-o-v-gsem-o-o-martinyuk
http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/storya-ykrani-9-klas-pdrychnik-o-v-gsem-o-o-martinyuk
http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/geografya-9-klas-pdrychnik-g-d-dovgan-o-g-stadnik
http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/geografya-9-klas-pdrychnik-g-d-dovgan-o-g-stadnik
http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/geografya-9-klas-pdrychnik-yi-r-gletskiyi-r-r-slivka-ya-d-atamanyuk-r-d-choban
http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/geografya-9-klas-pdrychnik-yi-r-gletskiyi-r-r-slivka-ya-d-atamanyuk-r-d-choban
http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/geografya-9-klas-pdrychnik-yi-r-gletskiyi-r-r-slivka-ya-d-atamanyuk-r-d-choban
http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/vsesvtnya-storya-9-klas-pdrychnik-s-v-dyachkov-s-d-litovchenko
http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/vsesvtnya-storya-9-klas-pdrychnik-s-v-dyachkov-s-d-litovchenko
http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/vsesvtnya-storya-9-klac-pdrychnik-o-v-gsem-o-o-martinyuk
http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/vsesvtnya-storya-9-klac-pdrychnik-o-v-gsem-o-o-martinyuk
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№ 

з/п 
Назва підручника Автор(и) 

Посилання на супроводжуючі матеріали  

до підручника 

20 «Основи правознавства» підручник для 9 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів 

Святокум О. Є., Святокум І. О. http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/osnovi-
pravoznavstva-9-klas-pdrychnik-o-svyatokym-o-svyatokym 
 

21 «Історія України для загальноосвітніх навчальних 

закладів з поглибленим вивченням історії» підручник 

для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів 

Гісем О. В., Мартинюк О. О. http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/storya-ykrani-
9-klas-pdrychnik-o-v-gsem-o-o-martinyuk-poglibleniyi-rven 
 

22 «Всесвітня історія для загальноосвітніх навчальних 

закладів з поглибленим вивченням історії» підручник 

для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів 

Гісем О. В., Мартинюк О. О. http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/vsesvtnya-
storya-9-klas-pdrychnik-o-v-gsem-o-o-martinyukpoglibleniyi-
rven 
 

23 «Географія для загальноосвітніх навчальних закладів з 

поглибленим вивченням географії» підручник  

для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів 

Масляк П. О., Капіруліна С. Л. http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/geografya-9-
klas-pdrychnik-p-o-maslyak-s-l-kaprylnapoglibleniyi-rven 

 

24 «Основи правознавства для загальноосвітніх 

навчальних закладів з поглибленим вивченням основ 

правознавства» підручник для 9 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Святокум О. Є., Святокум І. О. http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/osnovi-
pravoznavstva-9-klas-pdrychnik-o-svyatokym-o-svyatokym-
poglibleniyi-rven 

 

25 «Українська література» підручник для 9 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів 

Борзенко О. І., Лобусова О. В. http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/ykranska-
lteratyra-9-klas-pdrychnik-o-borzenko-o-v-lobysova 

 

26 «Інтегрований курс «Література» (російська та 

зарубіжна)» підручник для 9 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів з навчанням російською мовою 

Полулях Н. С., Надозірна Т. В. http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/integrirovannu
yi-kyrs-literatyra-rysskaya-i-zarybezhnaya-9-klass-ychebnik-tv-
nadozirnaya-ns-polylyah 
 

27 «Українська мова» підручник для 9 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів 

Глазова О. П. http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/ykranska-
mova-9-klas-pdrychnik-o-p-glazova 
 

28 «Українська мова» підручник для 9 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів 

Пентилюк М. І.,  

Омельчук С. А.,  

Гайдаєнко І. В.,  

Ляшкевич А. І. 

http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/ykranska-
mova-9-klas-pdrychnik-m-pentilyuk-s-a-omelchyk-v-gayidanko-
a-lyashkevich 

 

http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/osnovi-pravoznavstva-9-klas-pdrychnik-o-svyatokym-o-svyatokym
http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/osnovi-pravoznavstva-9-klas-pdrychnik-o-svyatokym-o-svyatokym
http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/storya-ykrani-9-klas-pdrychnik-o-v-gsem-o-o-martinyuk-poglibleniyi-rven
http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/storya-ykrani-9-klas-pdrychnik-o-v-gsem-o-o-martinyuk-poglibleniyi-rven
http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/vsesvtnya-storya-9-klas-pdrychnik-o-v-gsem-o-o-martinyukpoglibleniyi-rven
http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/vsesvtnya-storya-9-klas-pdrychnik-o-v-gsem-o-o-martinyukpoglibleniyi-rven
http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/vsesvtnya-storya-9-klas-pdrychnik-o-v-gsem-o-o-martinyukpoglibleniyi-rven
http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/geografya-9-klas-pdrychnik-p-o-maslyak-s-l-kaprylnapoglibleniyi-rven
http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/geografya-9-klas-pdrychnik-p-o-maslyak-s-l-kaprylnapoglibleniyi-rven
http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/osnovi-pravoznavstva-9-klas-pdrychnik-o-svyatokym-o-svyatokym-poglibleniyi-rven
http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/osnovi-pravoznavstva-9-klas-pdrychnik-o-svyatokym-o-svyatokym-poglibleniyi-rven
http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/osnovi-pravoznavstva-9-klas-pdrychnik-o-svyatokym-o-svyatokym-poglibleniyi-rven
http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/ykranska-lteratyra-9-klas-pdrychnik-o-borzenko-o-v-lobysova
http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/ykranska-lteratyra-9-klas-pdrychnik-o-borzenko-o-v-lobysova
http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/integrirovannuyi-kyrs-literatyra-rysskaya-i-zarybezhnaya-9-klass-ychebnik-tv-nadozirnaya-ns-polylyah
http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/integrirovannuyi-kyrs-literatyra-rysskaya-i-zarybezhnaya-9-klass-ychebnik-tv-nadozirnaya-ns-polylyah
http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/integrirovannuyi-kyrs-literatyra-rysskaya-i-zarybezhnaya-9-klass-ychebnik-tv-nadozirnaya-ns-polylyah
http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/ykranska-mova-9-klas-pdrychnik-o-p-glazova
http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/ykranska-mova-9-klas-pdrychnik-o-p-glazova
http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/ykranska-mova-9-klas-pdrychnik-m-pentilyuk-s-a-omelchyk-v-gayidanko-a-lyashkevich
http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/ykranska-mova-9-klas-pdrychnik-m-pentilyuk-s-a-omelchyk-v-gayidanko-a-lyashkevich
http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/ykranska-mova-9-klas-pdrychnik-m-pentilyuk-s-a-omelchyk-v-gayidanko-a-lyashkevich
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№ 

з/п 
Назва підручника Автор(и) 

Посилання на супроводжуючі матеріали  

до підручника 

29 «Українська мова для загальноосвітніх навчальних 

закладів з поглибленим вивченням філології» 

підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних 

закладів 

Караман С. О.,  

Горошкіна О. М.,  

Караман В. О.,  

Попова Л. О. 

http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/ykranska-
mova-9-klas-pdrychnik-s-o-karaman-o-m-goroshkna-o-v-
karaman-l-o-popovapoglibleniyi-rven 

 

30 «Російська мова (9-й рік навчання) для 

загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням 

українською мовою» підручник для 9 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів 

Баландіна Н. Ф. 
http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/rysskiyi-
yazuk-ychebnik-99-klass-n-f-balandina 
 

31 «Російська мова (5-й рік навчання) для 

загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням 

українською мовою» підручник для 9 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів 

Баландіна Н. Ф. 
http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/rysskiyi-
yazuk-ychebnik-95-klass-n-f-balandina 
 

32 «Зарубіжна література» підручник для 9 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів 

Ковбасенко Ю. І.,  

Ковбасенко Л. В. 
 

 

http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/ykranska-mova-9-klas-pdrychnik-s-o-karaman-o-m-goroshkna-o-v-karaman-l-o-popovapoglibleniyi-rven
http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/ykranska-mova-9-klas-pdrychnik-s-o-karaman-o-m-goroshkna-o-v-karaman-l-o-popovapoglibleniyi-rven
http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/ykranska-mova-9-klas-pdrychnik-s-o-karaman-o-m-goroshkna-o-v-karaman-l-o-popovapoglibleniyi-rven
http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/rysskiyi-yazuk-ychebnik-99-klass-n-f-balandina
http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/rysskiyi-yazuk-ychebnik-99-klass-n-f-balandina
http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/rysskiyi-yazuk-ychebnik-95-klass-n-f-balandina
http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/rysskiyi-yazuk-ychebnik-95-klass-n-f-balandina

