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Білоусов Є.В.
Тарасове перо: Повість-казка про  
дитинство та юність Т.Г. Шевченка

978-966-408-529-5; тверда; 170х240; 112 с.

Лесина пісня: Повість-казка про 
дитинство та юність Лесі Українки 

978-966-10-0252-3; тверда; 170х240; 112 с.

Чумарна М.І.
За тебе молюсь... Штрихи до портрета пророка

978-966-10-2945-2; тверда; 205х210; 288 с.
Тарас Шевченко — мистецький і духовний феномен всього людства: його 
проста, але сповнена пророчої сили постать збудила приспаний дух нації, 
освітила цілі покоління. Його Правда — точна, щира, істинна. Тому сло-
во Поета проникає від серця до серця. Книга «За Тебе молюсь» — новий 
погляд на многолику і багатогранну постать Шевченка: в ній розкривається 
внутрішня, духовна сутність Поета, його потаємна Молитва за Любов, 
Україну, Святе Материнство і Правду на Землі.

Шевченко Т.
Кобзар (паліт. в матер. + тисн. зол.)

978-966-10-1225-6; тверда; 100х140; 
960 с.

Він був сином мужика — і став 
володарем в царстві духа. Він 

був кріпаком — і став велетнем 
у царстві людської культури. Він 
був самоуком — і вказав нові, 

світлі і вільні шляхи професорам 
і книжним ученим... Найкращий 
і найцінніший скарб доля дала 

йому лише по смерті — невмирущу 
славу і всерозквітаючу радість, яку 

в мільйонів людських сердець все 
наново збуджуватимуть його твори.

Бражнікова Л.Д.
Солоспіви, ансамблі та хори на слова Тараса Шевченка

978-966-10-3360-2; м’яка; 205х290; 44 с.
До збірки увійшли солоспіви, ансамблеві та хорові твори  

Л. Бражнікової на слова Т.Г. Шевченка. Більшість запропонованого 
матеріалу апробована дитячими хоровими колективами. Для солістів, 

ансамблів і хорових дитячих колективів.

Ізотов В.М.
Ой три шляхи широкії... Пісні на слова Т. Шевченка.
Для мішан. чол. та жін. хору. 

979-0-707509-98-2; м’яка; 205х290; 36 с.
До збірки ввійшли пісні для шкільного мішаного, жіночого та
чоловічого хору українського копозитора Валентина Ізотова
на вірші Тараса Шевченка. Більшість творів вже апробовано
мистецькими колективами України. Для хорових колективів,
музичних працівників, студентів навчальних закладів та усіх,
хто закоханий в українську пісню.

159 00
грн

159 00
грн

Шевченко Т.
Кобзарик

978-966-10-1161-7; тверда; 190х220; 60 с. 

Франко І.
Круцю, круцю, журавлі...

978-966-10-1230-0; тверда; 190х220; 88 с.

Три міхи хитрощів. Казки, оповідання

978-966-10-1958-3; тверда; 185х210; 80 с.

Руданський С.
Наука (байки, співомовки, пісні)

978-966-10-1226-3; тверда; 185х210; 132 с. 

Українка Л.
Хотіла б я піснею стати. Поезії, казки

978-966-10-1239-3; тверда; 185х210; 96 с.

32 00
грн

17 50
грн

45 00
грн

45 00
грн

55 00
грн

55 00
грн

65 00
грн

45 00
грн

45 00
грн

59 00
грн
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Трач С.К.
Художні техніки. Великодні 

композиції.  
Альбом-посібник. Випуск 3

978-966-10-1648-3; м’яка; 
205х290; 40 с.

Художні техніки. 
Декорування писанок.  
Альбом-посібник. Випуск 4 

978-966-10-1048-1; м’яка; 
205х290; 40 с. Клід І.О.

Писанковий кошик.  
Розмальовка з коломийками про писанки

978-966-10-2827-1; м’яка; 205х290; 8 с.
Розмалюй писанку. Альбом-
розмальовка

966-692-865-5; м’яка; 205х290; 8 с.
Чия писанка краща? Альбом-
розмальовка

966-692-854-X; м’яка; 205х290; 8 с.

Клід І.О.
Аплікації. На Великдень

966-692-880-9; м’яка; 205х290; 8 с.
Аплікації. Великодні мотиви 

966-692-881-7; м’яка; 205х290; 8 с.

Плакат  "Христос Воскрес!"

2005000004148; м’яка; 
690х490; 2 с.

Плакат до Дня матері

2005000004063; м’яка; 
690х490; 2 с.

Кіналь О.С.
Ой котилась писанка.  
Альбом-розмальовка

966-692-879-5; м’яка; 170х200; 8 с.

Юськів З.Я.
Казка про чарівні писанки. 
Альбом-розмальовка

978-966-408-170-9; м’яка; 
205х290; 12 с.

Клід І.О.
На Великдень сонце грає. (Оповідки, 
біблійні перекази, легенди, вірші)

978-966-408-190-7; м’яка; 145х200; 112 с.
Якименко С.І.
Великдень

966-692-145-6; м’яка; 170х240; 16 с.
Дубіч Т.А.
Диво-писанка: Посібник для дітей мо-
лодшого та середнього шкільного віку

966-692-557-5; м’яка; 170х240; 24 с.

Трач С.К.
Кольорові писанки. Великодня листівка  
Набір для роботи з папером

2000000002774; м’яка; 145х200; 4 с.
Маленьке янголятко. Великодня листівка  
Набір для роботи з папером

2000000002767; м’яка; 145х200; 4 с.
Янголятко. Великодня листівка  
Набір для роботи з папером

2000000002750; м’яка; 145х200; 4 с.

Дем’янова І.В. та ін.
Великдень. Всі празники в гості

978-966-10-0665-1; тверда; 190х220; 84 с.

28 50
грн

28 50
грн

42 50
грн

9 00
грн

9 00
грн

9 00
грн

5 00
грн

6 00
грн

6 00
грн

15 00
грн 6 00

грн

6 00
грн

11 00
грн 15 00

грн

11 00
грн

15 00
грн
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Лем С.
Едем : роман

978-966-10-4768-5; тверда; 120х200; 296 с.

Едем : роман (диван)

978-966-10-4767-8; тверда; 120х200; 296 с.

Непереможний : роман

978-966-10-4770-8; тверда; 120х200; 180 с.

Непереможний : роман (диван) 

978-966-10-4771-5; тверда; 120х200; 180 с.

Повернення із зірок : роман

978-966-10-4764-7; тверда; 120х200; 264 с.

Повернення із зірок : роман (диван)

978-966-10-4765-4; тверда; 120х200; 264 с.

Соляріс : роман

978-966-10-4761-6; тверда; 120х200; 224 с.

Соляріс : роман (диван) 

978-966-10-4762-3; тверда; 120х200; 224 с.

Адамс Д.
Ресторан "Кінець світу" : роман

978-966-10-4648-0; тверда; 120х200; 
240 с.

Ресторан "Кінець світу" : роман 
(диван) 

978-966-10-4677-0; тверда; 120х200; 
240 с.

Адамс Д.
Життя, Всесвіт та все інше : роман

978-966-10-4723-4; тверда; 120х200; 
224 с.

Життя, Всесвіт та все інше : роман 
(диван)

978-966-10-4804-0; тверда; 120х200; 
224 с.

Адамс Д.
Путівник по 
Галактиці для 
космотуристів : 
роман

978-966-10-4358-8; 
тверда; 120х200; 
232 с.

Сіммонс Д.
Гіперіон : роман

978-966-10-4678-7; тверда; 
120х200; 608 с.

Гіперіон : роман (диван)

978-966-10-4679-4; тверда; 
120х200; 608 с.

Вілліс К.
Книга судного дня : роман

978-966-10-2037-4; тверда; 
145х215; 576 с.

79 00
грн 79 00

грн 79 00
грн

169 00
грн

169 00
грн

169 00
грн

79 00
грн 79 00

грн
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С
ерія "Горизонти ф

антастики"
Чотири романи Станіслава Лема: «Непереможний», 
«Соляріс», «Повернення із зірок» та «Едем» попов-

нили серію «Горизонти фантастики»!

Читаючи романи, ви разом із героями зможете:
-пошукати контакту з мислячим  
Океаном екзопланети Соляріс; 
-зіткнутись на пустельній та нежилій планеті  
з роботами, що еволюціонують самі по собі; 
-повернутись із космічної подорожі на Землю  
із затримкою в 127 років; 
-мати справу з владою на якійсь далекій планеті, 
що заперечує власне існування.

Романи найпопулярнішого польського письменника 
за кількістю мов, якими перекладено його твори, 

виходять у двох дизайнах, тож кожен може обрати 
собі обкладинку до смаку. Мову перекладних ви-
дань серії передано українською дуже майстерно. 
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Лем С.
Едем. Соляріс.  
Повернення з зірок. Непереможний

978-966-10-4535-3; тверда; 145х215; 768 с.

Казки роботів. Кіберіада. Маска

978-966-10-4532-2; тверда; 145х215; 528 с.

 До перших чотирьох томів увійдуть найбільш відомі фантастичні твори Лема, до п’ятого —  
його реалістична проза, присвячена Львову та повоєнним рокам. 

199 00
грн

199 00
грн

159 00
грн

Бредбері Р.
Все літо наче день один.  
100 оповідань. Том перший : у 2-х кн. Кн.1.

978-966-10-4269-7; тверда; 145х215;  
576 с. 

Все літо наче день один.  
100 оповідань. Том перший : у 2-х кн. Кн.2

978-966-10-4270-3; тверда; 145х215;  
592 с.

Все літо наче ніч одна.  
100 оповідань. Том другий : у 2-х кн. Кн.1

978-966-10-4528-5; тверда; 145х215;  
544 с. 

Все літо наче ніч одна.  
100 оповідань. Том другий : у 2-х кн. Кн.2

978-966-10-4608-4; тверда; 145х215;  
480 с.

До книги увійшли 50 відібраних самим автором 
оповідань. Українською мовою абсолютна більшість 
з-поміж них друкується вперше. Значний інтерес для 

любителів фантастики становитимуть передмова  
Рея Бредбері, у якій він розповідає про причини  

«появи» того чи іншого твору, а також ґрунтовні при-
мітки та «паспорти» кожного оповідання.

Яскрава палітурка, срібляста закладка, приємні для 
читання шрифти — кожна книга стане гарним пода-

рунком не тільки для себе, а й для близьких та друзів.  
У серії «Маєстат слова» вийшло аж 14 книг.

159 00
грн

159 00
грн 159 00

грн

Бредбері Р.
451 за Фаренгейтом : повість

978-966-10-3874-4; тверда; 90х145; 272 с.

День повернення додому : оповідання

978-966-10-4451-6; тверда; 90х145; 224 с.

Екзорцизм : оповідання

978-966-10-4458-5; тверда; 90х145; 528 с.

Жовтнева гра : оповідання 

978-966-10-4457-8; тверда; 90х145; 432 с.

Кульбабове вино : повість

978-966-10-2539-3; тверда; 90х145; 432 с.

Лід і вогонь : оповідання

978-966-10-4453-0; тверда; 90х145; 296 с.

Марсіанські хроніки : повість

978-966-10-3629-0; тверда; 90х145; 392 с.

Ніч перед кінцем світу : оповідання 

978-966-10-4455-4; тверда; 90х145; 176 с.

Прийми вітання і прощай : оповідання

978-966-10-4454-7; тверда; 90х145; 336 с.

Третя експедиція : оповідання

978-966-10-4452-3; тверда; 90х145; 336 с.

Усмішка : оповідання 

978-966-10-4450-9; тверда; 90х145; 368 с.

Адамс Д.
Путівник по Галактиці для космотуристів : 
роман 

978-966-10-4396-0; тверда; 90х145; 320 с.

Фіцджеральд С.
Великий Ґетсбі

978-966-10-4527-8; тверда; 90х145; 320 с.

Сігал Е.
Історія кохання : роман 

978-966-10-4491-2; тверда; 90х145; 176 с.

60
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грн
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Шевчук В.О.
Порослий кульбабами дворик : у 2 кн.  
Кн. 1. Жовте світло вікон : невидані оповідання 
та новели
Новий двотомник Валерія Шевчука особливий: 
тут зібрані невидані новели та оповідання. Пер-
ша книга — «Жовте світло вікон» складається з 
текстів, написаних упродовж 1960–1964 років. 
Видання проілюстроване світлинами й докумен-
тами із родинного архіву автора.

978-966-10-4236-9; тверда; 145х215; 272 с.

Порослий кульбабами дворик : у 2 кн.  
Кн. 2. Халабуда для коханки : невидані 
оповідання та новели 
Друга книга — «Халабуда для коханки» склада-
ється з текстів, написаних упродовж 1965–2006 
років. Видання проілюстроване світлинами й 
документами із родинного архіву автора.

978-966-10-4237-6; тверда; 145х215; 272 с.

Павлюк І.З.
Поза зоною : повість

978-966-10-2806-6; 
м’яка; 110х165; 268 с.

Гулько-Козій О.Д.
Посаг. Роман

978-966-10-1333-8; 
м’яка; 110х165; 384 с.

Курков А.Ю.
Улюблена пісня 
космополіта : роман

966-692-532-X; м’яка; 
120х165; 256 с.

Бондючна Ю.І.
Гряде любов : Ліричний роман із елементами літературного 
краєзнавства
Розумниці теж закохуються... Глибоко, вірно, часом безнадійно... Але в 
найбезнадійнішій ситуації може статися диво. І тоді закоханій розумниці 
стають у пригоді знаменні місця, бувальщини й легенди її рідного краю.
...І вона стає здатною творити неможливе!  

978-966-10-4603-9; м’яка; 108х200; 184 с.

Синюк С.Я.
Точки дотику : Краєзнавчі кіноповісті
Кіноповісті Сергія Синюка поєднують стрімкі вершини сюжетного 
азарту з глибинами людських взаємин, динамічний виклад із багатопла-
новою поліфонічною композицією.

978-966-10-4574-2; м’яка; 108х200; 168 с.

Сьома Р.Б.
Вакації у 
Тан´ермюнде: роман 
Випробування і долею, і 
буттям. Щирі, жертовні по-
чуття, незнищенна спрага 
жити й кохати. Все це — у 
захоплюючому романі, по-
будованому на достовір-
них фактах із поневірянь 
остарбайтерів.

978-966-10-2124-1; м’яка; 
130х200; 168 с.

Рубіна Д.
Біла голубка 
Кордови : роман
"Це роман про видат-
ного бездарного ху-
дожника, майстра під-
робок,"фальшаків". Світ 
аукціонів, колосальних 
афер, шалених гро-
шей... І самотня душа 
філігранного майстра, 
до геніальних пальців ко-
трого Бог забув додати 
первородний талант не-
повторності.

978-966-10-3155-4; 
тверда; 130х200; 448 с.

Лук’яненко Л.Г.
Незнищеність 
У книжці автор розмір-
ковує про незнищенність 
української національної 
ідеї, стверджує віру в не-
переможність українсько-
го народу, щиросердно 
висловлює думки націона-
ліста, який інтереси Укра-
їни ставить понад власні.

978-966-10-3243-8; м’яка; 
145х200; 136 с.

Талан С.О.
Мої любі зрадники: 
роман
Ця книга про відголос-
ки минулого та про 
перипетії сучасного. 
Про зраду й прощен-
ня, про щирість почут-
тів і про їх потоптання. 
Про спокусу та кару. 
Про непростий шлях 
становлення головної 
героїні та про її жер-
товність

978-966-10-2895-0; 
м’яка; 110х165; 280 с.

39 00
грн

89 00
грн

89 00
грн

69 00
грн 39 00

грн 59 00
грн

49 00
грн

35 00
грн 49 00

грн

59 00
грн

39 00
грн39 00

грн

49 00
грн

С
ерія "Гостинець"

49 00
грн

Матурата І.
Старші пані як явище

978-966-10-3183-7; м’яка; 120х165; 192 с.

Білик Л.П. та ін.
Портрет Діани : роман

978-966-10-3685-6; м’яка; 130х200; 144 с.

Гуменюк Н.
Янгол у сірому: роман

978-966-10-2830-1; тверда; 130х200; 200 с.
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Дойль А.К.
Пригоди Шерлока Холмса. Том I 

978-966-01-0448-8; тверда; 145х215; 412 с.

Пригоди Шерлока Холмса. Том IІ

978-966-01-0451-8; тверда; 145х215; 320 с.

Пригоди Шерлока Холмса. Том IІІ

978-966-01-0449-5; тверда; 145х215; 336 с.

Пригоди Шерлока Холмса. Том IV

978-966-01-0450-1; тверда; 145х215; 376 с.

Синюк С.Я.
Тисячоліття волинської книжності : 
літературознавчі лекції : випуск І

978-966-10-4595-7; м’яка; 100х140; 288 с.

Кралюк П.М.
Данило Острозький: образ,  
гаптований бісером : роман-дослідження 

978-966-10-4714-2; тверда; 100х140; 288 с.

Бондючна Ю.І.
Волинська височина : літературні портрети

978-966-10-4602-2; м’яка; 100х140; 176 с.

Білінський В.
Україна-Русь : історичне дослідження :  
у 3 кн. Кн. 1. : Споконвічна земля 

978-966-10-4233-8; тверда; 145х215; 384 с.

Україна-Русь : роман-дослідження :  
у 3 кн. Кн. 2. : Князі галицькі-острозькі

978-966-10-4199-7; тверда; 145х215; 376 с.

Україна-Русь : історичне дослідження :  
у 3 кн. Кн. 3. : Українська звитяга

978-966-10-4534-6; тверда; 145х215; 408 с.

Іванченко Р.
Історія без міфів : Бесіди з історії української 
державності : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. 
3-є вид., переробл. і доповн.

978-966-10-3777-8; м’яка; 145х200; 624 с.

Шутко О.Є.
Роксолана : міфи та реалії : видання друге, 
переробл., доповн.

978-966-10-4460-8; тверда; 145х200; 272 с.

Сабатіні Р.
Одіссея Капітана Блада : Роман (Світовид) 

978-966-10-4464-6; тверда; 130х200; 396 с.

Хроніка Капітана Блада : Роман (Світовид)

978-966-10-4465-3; тверда; 130х200; 268 с.

Пригоди капітана Блада : Одіссея капітана 
Блада. Хроніка капітана Блада (Світовид)

978-966-10-4467-7; тверда; 145х215; 496 с.

Фортуна Капітана Блада : Роман (Світовид)

978-966-10-4466-0; тверда; 130х200; 240 с.

89 00
грн

119 00
грн

79 00
грн

40 00
грн

89 00
грн

95 00
грн

Понад століття тому ім’я «Шерлок Холмс» уперше з’явилося з-під пера автора — англійського 
письменника Артура Конан Дойля. Не одне покоління читачів усього світу зацікавлено стежить 
за дивовижними пригодами «самітника із Бейкер-стрит», спостережливого, кмітливого, здатного 

розплутати найхимернішу детективну загадку... 
Чим же так приваблює нас цей герой, створений фантазією письменника? Відповідь на це запи-

тання отримає кожен, хто прочитає невмирущі детективні твори Артура Конан Дойля. 

Молодого лікаря Пітера Блада несправедливо звинувачують 
у державній зраді й продають у рабство на острів Барба-
дос — в англійську колонію. Він утікає з неволі, захопивши 
з товаришами іспанський корабель… Волею долі ставши 
піратом, юнак не втратив честі, благородства, милосердя. 

Його незвичайні, інтригуючі пригоди на суші й на морі, тала-
новито розказані Рафаелем Сабатіні, неодмінно зацікавлять 

і школярів, і дорослих.

39 00
грн

69 00
грн
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Нестайко В.
В Країні Сонячних Зайчиків : повість-казка

978-966-10-4615-2; тверда; 130х200; 128 с.

Незнайомка з Країни Сонячних Зайчиків : 
повість-казка 

978-966-10-4616-9; тверда; 130х200; 128 с.

У серії  вийшло друком уже понад 30 книжок всесвітньо відомих письменників, твори яких вивчаються  
у школі за новою Програмою! Видання мають оригінальний український переклад. Деякі твори, зокрема 

"Хроніки капітана Блада", в Україні публікуються вперше.

Серія налічує близько 50 книг відомих 
авторів: від античних часів до наших 
днів. Переклади зарубіжних творів 

виконані першокласними українськими 
перекладачами. Книги серії «Світовид» 

неодноразово отримували найвищі 
відзнаки та дипломи на книжкових 

форумах і фестивалях України. 

85 00
грн 85 00

грн

85 00
грн

95 00
грн

85 00
грн

105 00
грн

85 00
грн

85 00
грн

75 00
грн

85 00
грн

Пчілка О.
Годі, діточки, вам спать! : вірші, оповідання, 
казки, фольклорні записи 

978-966-10-4245-1; тверда; 130х200; 272 с.

Трублаїні М.
Шхуна "Колумб" : повість

978-966-10-4553-7; м’яка; 130х200; 416 с.

Нестайко В.
Чарівні окуляри : правдиво-фантаст. повість  
про надзвичайні пригоди київських школярів

978-966-10-4514-8; тверда; 130х200; 136 с.

Гаврош О.Д.
Пригоди тричі славного розбійника Пинті : 
повість

978-966-10-4531-5; тверда; 130х200; 208 с.

Стругацький А.І. та ін.
Малюк. Пікнік на узбіччі.  
Хлопець із пекла: повісті 

978-692-283-5; тверда; 145х215; 368 с.

Назарук О.
Роксоляна : історична повість з 16-го століття

978-966-10-4368-7; тверда; 130х200; 368 с.

Купер Ф.
Слідопит, або суходільне море: роман

966-692-727-6; тверда; 145х215; 464 с.

Дюма О.
Три мушкетери: роман

966-692-405-6; тверда; 145х215; 624 с.

Сігал Е.
Історія кохання : роман 

978-966-10-4490-5; м’яка; 130х200; 144 с.

Королів-Старий В.
Нечиста сила : казки

978-966-10-4446-2; м’яка; 130х200; 160 с.

Шевчук В.О.
Панна квітів та інші казки

978-966-10-3638-2; м’яка; 130х200; 256 с.

Подорожі Синдбада та інші арабські казки

978-966-10-3914-7; м’яка; 130х200; 184 с.

Твен М.
Пригоди Тома Сойєра : роман 

978-966-10-3630-6; м’яка; 130х200; 320 с.

Нестайко В.
Чарівний талісман : повісті

978-966-10-4239-0; м’яка; 130х200; 320 с.

49 00
грн
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Серію книг «Читання – це справді цікаво!» створено спеціально для пое-
тапного формування в дітей навичок вдумливого читання!

Книги відповідають різним рівням складності: 
I рівень — «Починаю читати» (30-100 слів) — короткі твори, в яких перева-

жають прості речення. 
II рівень — «Читаю з допомогою» (50-250 слів) — прості сюжети, зрозумілі 

слова, поступове ускладнення речень. 
III рівень — «Читаю самостійно» (250-750 слів) — складніші, але доступні 

для сприйняття твори, нові слова. 
IV рівень — «Читаю залюбки» (700-1 500 слів) — різні за жанром і темою 

твори. 
Приємного читання Вам і Вашим дітям!

Коли ви починаєте розмальовувати, то забуваєте про все навколо 
й поринаєте думками у світ любові та спокою. Для цього не потріб-
но мати якихось особливих талантів, усе, що вам потрібно — лише 
бажання. Це своєрідна медитація, котра допомагає вашому мозку 

розслабитися та пробуджує творче начало. І вже після короткої паузи 
ви знову спокійні та сповнені сили! 

35 00
грн 35 00

грн

35 00
грн

49 00
грн

35 00
грн

35 00
грн

39 00
грн

39 00
грн

Ушинський К.Д.
Гусак і журавель : 
1 — починаю читати : 
оповідання  

978-966-10-3617-7; 
м’яка; 150х230; 32 с.

Прудник С.В.
Дві миші у кота на 
спині : 2 — читаю 
самостійно : казка

978-966-10-3724-2; 
м’яка; 150х230; 32 с.

Крамар Р.Р.
Розмальовка-антистрес.  
Звіросад 

978-966-10-4797-5; м’яка; 245х223; 24 с.

Осадко Г.В.
Розмальовка-антистрес.  
Про головне

978-966-10-4581-0; м’яка; 245х223; 24 с.

Розмальовка-антистрес. Натхнення. 
Довкола світу 

978-966-10-4726-5; м’яка; 170х220; 64 с.

Розмальовка-антистрес. Натхнення. 
Душевний спокій

978-966-10-4724-1; м’яка; 170х220; 64 с.

Розмальовка-антистрес. Натхнення. 
Квітковий світ 

978-966-10-4725-8; м’яка; 170х220; 64 с.

Розмальовка-антистрес. Натхнення. 
Почувайся добре

978-966-10-4728-9; м’яка; 170х220; 64 с.

Розмальовка-антистрес. Натхнення. 
Райський сад 

978-966-10-4727-2; м’яка; 170х220; 64 с.

Розмальовка-антистрес. Натхнення. 
Щасливий світ

978-966-10-4729-6; м’яка; 170х220; 64 с.Лущевська О.В.
Єдиноріг : 4 — читаю 
залюбки : оповідання

978-966-10-4130-0; 
м’яка; 150х230; 32 с.

Мельничук Б.І.
Задерикуватий 
півень : 4 — читаю 
залюбки : казка

978-966-10-4751-7; 
м’яка; 150х230; 48 с.

Паронова В.І.
Старий пень : 2 — 
читаю з допомогою : 
оповідання

978-966-10-3598-9; 
м’яка; 150х230; 32 с.

Дем’янова І.В.
Ната і добрий ранок : 
3 — Читаю самостійно : 
оповідання 

978-966-10-3718-1;  
м’яка; 150х230; 32 с.
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15 00
грн

15 00
грн

№1. Повторення матеріалу  
2 класу. Розв’язування рівнянь  
та нерівностей.  
Задачі з буквеними даними 

2005000007699

№2. Нумерація трицифрових 
чисел. Задачі на знаходження 
четвертого пропорційного 
2005000007705

№3. Усне додавання і віднімання в 
межах 1000. Розширена задача на 
спосіб зведення до одиниці 

2005000007712

№4. Письмове додавання і віднімання в 
межах 1000. Задача, яка включає суми 
двох і трьох доданків 2005000007729

№5. Усне множення і ділення в межах 
1000. Задачі на сумісні дії першого і 
другого степенів 

2005000007736

№6. Множення і ділення на 
одноцифрове число. Задачі на 
знаходження четвертого пропорційного 
2005000007743

№7. Ділення суми на число. Ділення 
виду 39 : 3, 72 : 6. Розв’язування 
задач на всі дії 2005000007750

№8. Перевірка ділення і множення. 
Ділення виду 64 : 16, 125 : 25. 
Розв’язування задач 2005000007776

№9. Частини. Задачі на знаходження 
частини від числа та числа за 
величиною його частини.Ділення з 
остачею 2005000007774

№10. Повторення вивченого за 
рік. Ознайомлення з письмовим 
множенням і діленням. 2005000007781

№1. Повторення за 3 клас. Задачі на знаходження 
четвертого пропорційного та всі арифметичні дії в межах 
100 

2005000007385

№2. Письмове множення та ділення трицифрових чисел  
на одноцифрове числов межах 1000

2005000007422

№3. Письмове множення та ділення на двоцифрове число  
в межах 1000

2005000007439

№4. Нумерація багатоцифрових чисел. Ускладнені задачі 
на зведення до одиниці

2005000007446

№5. Одиниці вимірювання довжини

2005000007453

№6. Одиниці вимірювання маси 

2005000007460

№7. Одиниці вимірювання часу

2005000007477

№8. Додавання і віднімання 
багатоцифрових чисел. Додавання і 
віднімання іменованих чисел 

2005000007484

№9. Швидкість Час. Відстань

2005000007431

№10. Математика. Множення і ділення 
багатоцифрових чисел на одноцифрове 
число. Знаходження значень виразів

2005000007507

№11. Площа фігури

2005000007514

№12. Дроби

2005000007521

№13. Письмове множення і ділення на 
двоцифрове та трицифрове числа

2005000007538

№14. Повторення вивченого за 4 клас

2005000007415

№1. Звуки і букви. Алфавіт. 
Склад. Наголос

2005000008399

№2. Іменник 2005000008405

№3. Прикметник 2005000008412

№4. Дієслово 2005000008429

№5. Речення 2005000008436

№6. Текст 2005000008443

№1. Текст

2005000008139

№2. Речення

2005000008092

№3. Слово. Значення слова

2005000008108

№4. Будова слова

2005000008115

№5. Вимова і правопис слів 
із ненаголошеними [е], [и] в 
коренях

2005000008122

№6. Вимова і правопис слів 
із дзвінкими та глухими 
приголосними звуками

2005000008146

№7. Правопис префіксів роз-, 
без-, з-(с-)

2005000008153

№8. Іменник

2005000008160

№9. Прикметник

2005000008177

№10. Дієслово

2005000008184

№1. Текст. Речення

2005000007651
№2. Іменник. Відмінювання іменників

2005000007644
№3. Правопис відмінкових закінчень 
іменників

2005000007637
№4. Прикметник. Відмінювання 
прикметників

2005000007620

№9. Дієслова теперішнього часу

2005000007576
№10. Дієслова майбутнього часу

2005000007569
№11. Дієслова минулого часу

2005000007552
№12. Прислівник

2005000007545

№5. Правопис прикметників

2005000007613
№6. Числівник. Правопис числівників

2005000007606
№7. Займенник. Відмінювання 
займенників

2005000007590
№8. Дієслово. Змінювання дієслів за 
часами і числами

2005000007583

Будна Н.О.
Математика. 3 клас. 

Будна Н.О.
Математика. 4 клас. 

Шост Н.Б.
Українська мова. 4 клас. 

Шост Н.Б.
Українська мова. 3 клас. 

Шост Н.Б.
Українська мова. 2 клас. 

15 00
грн

15 00
грн

15 00
грн

Тренувальний блокнот це:
— 10 карток;
— 2-3 завдання на одній картці;
— завдання для власної перевірки 
(контроль знань);
— відповіді для самоперевірки;
— 1 картка розрахована на 10-хвилинне 
виконання;
— зручність у використанні (має картон-
ну основу);
— кожен блокнот висвітлює лише одну 
тему. 
Кожен блокнот з картонною 
основою;145х200;16 с.
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Телефон для замовлення (0352) 28-74-89; 51-11-41; (067) 350-18-70; (066) 727-17-62 

Беденко М.В.
Захоплююча літня школа.
Йдемо в 1-й клас

978-966-10-1292-8; м’яка; 
170х240; 120 с.

Захоплююча літня школа. 
З 1-го у 2-й клас

978-966-10-0790-0; м’яка; 
170х240; 120 с.

Захоплююча літня школа. 
З 2-го у 3-й клас

978-966-10-0792-4; м’яка; 
170х240; 120 с.

Захоплююча літня школа. 
З 3-го у 4-й клас

978-966-10-0791-7; м’яка; 
170х240; 120 с.

Захоплююча літня школа. 
Із 4-го у 5-й клас 

978-966-10-1435-9; м’яка; 
170х240; 120 с.

Криса Т.М.
Літній зошит :  з 1-го у 2-й кл. Мандрівка у казку

978-966-10-4217-8; м’яка; 170х240; 48 с.

Літній зошит : з 2-го у 3-й кл. Подорож із 
слоненям

978-966-10-3991-8; м’яка; 170х240; 48 с.

Копка Т.В.
Літній зошит : з 3-го у 4-й кл. Лісові таємниці

978-966-10-4218-5; м’яка; 170х240; 64 с.

Будна Н.О.
Канікули без нудьги. Я іду в 2-ий клас!

978-966-10-0867-9; м’яка; 170х240; 64 с.

Канікули без нудьги. Я іду в 3-й клас!

978-966-10-1055-9; м’яка; 170х240; 104 с.

Тучапська Г.В.
Канікули без нудьги. Я іду в 4-й клас!

978-966-10-1141-9; м’яка; 170х240; 104 с.

Шост Н.Б.
Канікули без нудьги. Я іду в 5-ий клас!

978-966-10-1033-7; м’яка; 170х240; 104 с.

Будна Н.О.
Нескучные летние каникулы. 
Я иду во 2 класс!

978-966-10-3899-7; м’яка; 
170х240; 64 с.

Нескучные каникулы.  
Я иду в 3 класс!

978-966-10-3923-9; м’яка; 
170х240; 64 с.

Тучапська Г.В. та ін.
Нескучные каникулы.  
Я иду в 4-й класс!

978-966-10-3924-6; м’яка; 
170х240; 88 с.

Шост Н.Б.
Нескучные каникулы.  
Я иду в 5 класс!

978-966-10-1872-2; м’яка; 
170х240; 80 с.

25 00
грн

17 00
грн 17 00

грн

24 00
грн

20 00
грн

24 00
грн

18 00
грн

24 00
грн

19 00
грн

18 00
грн

15 00
грн

15 00
грн
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ЗАМОВЛЕННЯ КНИГ ПОШТОЮ

1.  На сайті: www.bohdan-books.com.
2.  Електронною поштою: mail@bohdan-books.com.
3.  Телефоном: (0352) 28-74-89; 51-11-41; (067) 350-18-70; (066) 727-17-62.
4. Листом за адресою: “Книга-поштою”, а/с 529, м. Тернопіль, 46008.

 При замовленні обов’язково вказуйте: свою повну поштову адресу та індекс; прізвище, ім’я, по батькові; 
контактний телефон; назву книги, автора, кількість примірників.

 Надсилаючи лист, інформацію пишіть розбірливо друкованими літерами.

Зразок: 

978-966-10-0444-2; Чумарна М.І. Казки для друга 1 шт. 52,50 грн

Оплатити замовлення Ви можете в місцевому відділенні зв’язку при його отриманні.

ПОШТОВІ ВИТРАТИ
1.  Щоб література стала для Вас ще доступнішою, відтепер видавництво “Навчальна книга – Богдан” бере 

на себе витрати, пов’язані з упакуванням та страхуванням поштових відправлень, а також частину оплати 
за їх пересилання.

2.  Плата за пересилання книг “Укрпоштою” становить 10–20 грн, а “Новою поштою” — 25–45 грн.
3. Вартість кур’єрської доставки по Україні службою “Меркурій” від 20-ти грн.
4.  Термін виконання замовлення – 2 тижні з моменту його отримання (“Укрпошта”), 3-5 днів (“Нова пошта”) 

або 1-3 дні (“Меркурій”).
5. Поштове відділення зобов’язане повідомити Вас про надходження посилки протягом одного робочого 

дня.
6. Якщо Ви не забрали посилки, то через 3 робочі дні Вам вручать повторне повідомлення під розписку.

Важливо!
7. Протягом 5 робочих днів посилка зберігається на пошті безкоштовно. 
 Після завершення цього терміну поштове відділення буде нараховувати Вам додаткову плату за кожну 

добу зберігання згідно з чинними тарифами “Укрпошти”.
8.  Відповідно до чинних тарифів “Укрпошти” поштовий збір за післяплату становить 1,2-4% залежно від 

вартості посилки.
Увага! Замовлення на суму понад 250 грн Ви отримаєте, не оплачуючи поштових витрат,  

якщо пересилання здійснює “Укрпошта”.
* Ціни на книги в каталозі можуть змінюватися.

ДОРОГІ ЧИТАЧІ!
Наше видавництво працює для вас уже 19 років, і за цей час  

було видано багато хорошої і корисної літератури. 

Бланк замовлення

ISBN Автор Назва книги К-сть Ціна

Прізвище, ім’я та по батькові ________________________
Вул.______________________________________________
Село/місто ________________________________________
Район ____________________________________________
Область __________________________________________
Поштовий індекс __________________________________
Телефон _________________________________________

 “Укрпошта”   “Нова пошта”   “Меркурій” 

     номер відділення _______
Прошу надіслати післяплатою:

Просимо вказати, який саме каталог Ви хотіли б отримати, 
а також повідомити нас про коло Ваших читацьких 
зацікавлень (навчальна література, художня, дитяча 
тощо).

 1 клас

 2 клас

 3 клас

 4 клас

 Дошкільне виховання

 Основна та старша
    школи

 Дитяча і художня 
    література

 Таблиці та комплекти 
    наочності
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Беденко М.В.
Логіка. 2+

978-966-10-3834-8; м’яка; 205х290; 48 с.

Логіка. 3+

978-966-10-3879-9; м’яка; 205х290; 48 с.

Логіка. 4+

978-966-10-3832-4; м’яка; 205х290; 48 с.

Логіка. 5+

978-966-10-3830-0; м’яка; 205х290; 48 с.

Логіка. 6+

978-966-10-3831-7; м’яка; 205х290; 48 с.



Щоб стати членом «Навчального Книжкового Клубу»,
 потрібно зробити разову покупку книг на суму понад  

100 грн і заповнити анкету відповідно до правил:

*   Я записуюся у «Навчальний Книжковий Клуб» (далі Клуб) і погоджуюсь отримувати замов-
лену літературу та оплачувати її вартість.

*   Прошу надіслати мені замовлені книги, а також персональну Клубну картку.
*   Я даю згоду на використання моїх особистих даних з маркетинговою метою «Навчального 

Книжкового Клубу».
*   Я погоджуюсь отримувати інформацію від Клубу на e-mail, телефоном чи поштою.
    Переваги членства в Клубі:
*   Ставши членом Клубу, Ви отримаєте персональну дисконтну картку з особистим кодом, яка 

дає право на 10% знижку з моменту реєстрації та надання інформації про придбання літера-
тури, і зможете брати участь у розіграшах призів і різноманітних акціях для членів Клубу.

*   Кожні 10% від суми Вашого замовлення перетворюються на бонусні гривні, які Ви можете 
використати у наступних замовленнях.

*   Якщо загальна сума Ваших замовлень перевищить 1000 грн, то Ви отримаєте  
15% знижку на всю продукцію видавництва.

Адреса: а/с 529, м. Тернопіль, 46008. Тел. (0352) 28-74-89; 51-11-41;  
(067) 350-18-70; (066) 727-17-62; mail@bohdan-books.com

200500008290

Вітаємо переможця!
Видавництво «Навчальна книга – Богдан» 

та «Навчальний Книжковий Клуб» вітають 
переможців розіграшу термогорняток —  

Бондаренко Анастасію та Городюк Олену!
Дякуємо за прихильність до нашого Клубу!
Бажаємо наснаги в усіх добрих справах, 
здоров’я та миру Вам і Вашій родині!

Дата_______________     Підпис_______________

Я погоджуюсь стати учасником Клубу. Мої анкетні дані:
Прізвище

Ім’я По батькові

Домашня адреса

Контактний телефон

E-mail Дата народження




