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Áóäíà Í.Î.
Óêðà¿íñüêà ìîâà : 600 äèêòàíò³â ³ç çàâäàííÿìè : 1-4 êëàñè 

У посібнику подано навчальні та контрольні диктанти для закріплення і перевір-
ки знань учнів. Пропонуються вправи з каліграфії. Матеріал відповідає оновле-
ній навчальній програмі з української мови для учнів початкових класів.

978-966-10-5381-5; м’яка; 145х200; 112 с.

Êîçóá Î.Â., Ìåëüíè÷àéêî Î.².
Óêðà¿íñüêà ìîâà. Äèäàêòè÷íèé ìàòåð³àë äëÿ ïåðåêàç³â. 2-4 êëàñè

У посібнику подано тексти для переказів з української мови для учнів 2-4 класів. 
Організувати роботу ефективно й методично правильно допоможуть запитан-
ня, словник і план переказу, наведені після текстів. 

978-966-10-4931-3; м’яка; 145х200; 64 с.

Ìåëüíè÷àéêî Î.²., Ëåñíÿê Í.Â.
Óêðà¿íñüêà ìîâà. Ñëîâíèêîâ³ äèêòàíòè. 

2-4 êëàñè
Добірка містить обширний лексичний матеріал для різних видів словникових дик-
тантів до тем, що вивчають у початкових класах, і частково до тих тем, з якими 
учні стикаються лише на рівні практичних спостережень. Тому «Словникові дик-
танти» з успіхом можуть бути використані і в середніх класах для повторення,  
а також під час засвоєння нового правописного матеріалу. 

978-966-10-2251-4; м’яка; 145х200; 64 с.

Áóäíà Í.Î. òà ³í.
Óêðà¿íñüêà ìîâà. Äèêòàíòè ³ òåìàòè÷í³ ðîáîòè. 1-4 êëàñè. 

У посібнику пропонуються зразки текстів диктантів з граматичними завданнями 
і тематичних робіт для проведення навчальних та контрольних робіт з україн-
ської мови відповідно до вимог навчальної програми Міністерства освіти і науки 
України для 1–4 класів.

978-966-10-3626-9; м’яка; 145х200; 104 с.

Êàðíàóõ Ï.Ì.
Ö³êàâ³ çàâäàííÿ ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè. 1-4 êëàñè

Посібник містить вправи та ігрові завдання з української мови, дібрані відповідно 
до програмового матеріалу у початкових класах. Цікаві вправи, логічні та творчі 
завдання, загадки, кросворди, ребуси, скоромовки допоможуть учням в оволо-
дінні рідною мовою. Посібник призначений для вчителів початкових класів, бать-
ків та учнів.

966-692-124-3; м’яка; 145х200; 48 с.
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Ïàòëàíü Ò.Ì.
Óêðà¿íñüêà ìîâà. 

²ìåííèê. 1-4 êëàñè
У посібнику подано дидактичні ігри, ці-
каві вправи, творчі завдання, навчальні 
і контрольні диктанти, тексти для спису-
вання, картки контролю, тестові завдан-
ня та ребуси з української мови (1–4 кла-
си). Пропоновані вправи допоможуть 
вчителеві підібрати матеріал до уроків 
з теми «Іменник». Для вчителів початко-
вих класів, студентів, батьків.

966-692-192-8; м’яка; 145х200; 88 с.

Ïàë³ºâà Â.Ï.
Óêðà¿íñüêà ìîâà. Êàðòêè äëÿ çîðîâèõ äèêòàíò³â. 1-4 êëàñè

Зорові диктанти — це одна із форм роботи з розвитку навичок та тех-
ніки читання. Методика їх проведення (за І.Т. Федоренком) така: а) учи-
тель демонструє речення впродовж 4-7 секунд; б) учні читають його 

мовчки, тільки очима; в) повторю-
ють це речення про себе (при цьому 
не можна рухати губами); г) запису-
ють; ґ) перевіряють.

978-966-408-131-0; м’яка; 
205х290; 168 с.

Êàí³ùåíêî À.Ï. òà ³í.
Óêðà¿íñüêà ìîâà : àáåòêà â àñîö³àòèâíèõ êóùàõ òà ñåíêàíàõ

Інтегрований навчально-методичний посібник містить завдання з україн-
ської мови для учнів початкових класів, завдяки яким можна проводити ро-
боту з навчання грамоти, читання, аудіювання, розвитку зв’язного мовлення 
та малювання. Для вчителів початкових класів загальноосвітньої школи, ви-
хователів груп продовженого дня, студентів вищих навчальних педагогічних 
закладів І-ІV рівнів акредитації та батьків, які не байдужі до розвитку своїх 
дітей. 

978-966-10-4560-5; м’яка; 170х240; 176 с.

Áèÿê Ã.Ñ., Áèÿê Í.ß.
Óêðà¿íñüêà ìîâà. ²ìåííèêè-ñèíîí³ìè ó ïðèñë³â’ÿõ òà ïðèêàçêàõ. 

Äèäàêòè÷íèé ìàòåð³àë. 2-4 êëàñè
«Українська мова у прислів’ях та приказках» — серія збірників, які містять прак-
тичні вправи, складені на матеріалі зразків народної мудрості. Цей посібник про-
понує завдання для узагальнення і поглиблення вивченого з теми «Іменник».

978-966-10-1293-5; м’яка; 145х200; 144 с.

Ïàâëåíêî Ë.Ï.
Óêðà¿íñüêà ìîâà. Ìîâà ³ ìîâëåííÿ. 1-4 êëàñè

У посібнику подано різноманітний матеріал до теми 
«Мова і мовлення». Запропоновано вислови про 
українську мову, прислів’я та приказки, вірші укра-
їнських поетів, барвінковий словничок, родовід 
української мови.

978-966-10-1053-5; м’яка; 145х200; 104 с.
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Ìåëüíè÷àéêî Î.².
Âèâ÷åííÿ åëåìåíò³â ñèíòàêñèñó â ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ

У посібнику детально розроблена методика опрацювання словосполучення і ре-
чення як під час вивчення розділу «Речення», так і морфології на синтаксичній 
основі. Подаються приклади різноманітних вправ переважно комунікативного 
спрямування. 

966-692-957-0; м’яка; 145х200; 72 с.     

Êàí³ùåíêî À.Ï.
Â÷èìîñÿ ïèñàòè òâîðè. 
Äèäàêòè÷íèé ìàòåð³àë

Методичний посібник, в якому вміщено 
опор ний матеріал за методикою опрацю-
вання одного слова як основної мовної 
одиниці, рекомендується учителям для 
використання у роботі з дітьми початко-
вих та середніх класів з метою розвитку 
зв’язного образного мовлення, збагачен-
ня словникового запасу дітей та удоско-
налення умінь писати як художні, так і 
наукові твори.  

978-966-408-536-3; м’яка; 170х240; 
248 с.

Êàí³ùåíêî À.Ï., Áóäíà Í.Î.
Íàâ÷àºìî ä³òåé îáðàçíîãî çâ’ÿçíîãî 

ìîâëåííÿ. 1-4 êëàñè: äèäàêòè÷íèé ìàòåð³àë

978-966-10-2337-5; м’яка; 170х240; 152 с.

Âàðçàöüêà Ë.Î., Øèëüöîâà Ë.Ì.
²íòåãðîâàí³ óðîêè ð³äíî¿ ìîâè é ìîâëåííÿ. 1-4 êëàñè

У посібнику представлено інноваційну модель розвитку словесної творчості уч-
нів 1-4-х класів. Через систему уроків з’ясовуються методичні засади інтегрова-
ного уроку мови і мовлення. 

978-966-10-1076-4; м’яка; 145х200; 200 с.

Ãóáåíêî Î.Î.
Íå ïåðî ïèøå, à ðîçóì. Ïðèñë³â’ÿ íà óðîêàõ 

óêðà¿íñüêî¿ ìîâè. 1-4 êëàñè
Методичний посібник пропонує систему роботи з 
прислів’ями та приказками на уроках української 
мови й літературного читання. Він містить пізна-
вальні мовознавчі ігри, розробки уроків, інтерак-
тивні форми навчання молодших школярів, зразки 
дитячих робіт.   
978-966-408-187-7; м’яка; 145х200; 56 с.

Êàí³ùåíêî À.Ï.
Ð³äíà ìîâà. Ðîçâèòîê çâ’ÿçíîãî ìîâëåííÿ. 2-4 êëàñè

33 плани-конспекти уроків розвитку зв’язного мовлення для учнів 2-4-х класів 
та вправи, що стимулюють поглиблення розумових здібностей молодших шко-
лярів, укладено відповідно до чинної програми з урахуванням основного змісту 
навчання діючих підручників.

978-966-408-541-7; м’яка; 145х200; 128 с.
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Êàí³ùåíêî À.Ï.
Ñèñòåìà ðîáîòè íàä ðîçóì³ííÿì òåêñòó ó ïî÷àòêîâ³é øêîë³

У посібнику подано теоретичний матеріал щодо розуміння зовнішньої та вну-
трішньої структури тексту, логічно-лінійну схему опрацювання текстів у почат-
ковій школі, 150 прийомів роботи, спрямованих на первинне сприймання тексту, 
удосконалення якостей читання, розвиток пізнавального інтересу, виявлення 
потенційних можливостей кожного учня з метою їхнього своєчасного розвитку.

978-966-408-546-2; м’яка; 145х200; 96 с.

Êàí³ùåíêî À.Ï.
Ðîçâèòîê ôîíåòè÷íîãî ñëóõó, àêòèâíîãî ñëîâíèêà 

òà çâ’ÿçíîãî ìîâëåííÿ ìîëîäøèõ øêîëÿð³â
Пропонований навчальний посібник складається із п’яти розділів, кожен з яких 
містить цікавий пізнавальний матеріал, спрямований на розвиток фонетичного 
слуху молодших школярів та вироблення правильної артикуляції звуків україн-
ської мови.                                         

978-966-408-539-4; м’яка; 145х200; 160 с.

Âàðçàöüêà Ë.Î.
Óêðà¿íñüêà ìîâà. Îðãàí³çàö³ÿ ³íòåãðîâàíèõ 

óðîê³â ó ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ
Посібник допоможе вчителю початкових класів 
конструювати інтегровані уроки мови та мовлення, 
підібрати засоби, методи та прийоми навчання, 
спрямовані на успішне розв’язання завдань етапу 
формування задуму висловлювання. Корисними 
для педагога стануть запропоновані зразки зміс-
товно-логічних завдань, дидактичних ігор, нестан-
дартних завдань, спрямованих на розвиток пізна-
вальних процесів молодших школярів. 

978-966-10-4820-0; м’яка; 145х200; 104 с.

Âàðçàöüêà Ë.Î.
Óêðà¿íñüêà ìîâà. Íàâ÷àííÿ ìîâè òà ìîâëåííÿ íà îñíîâ³ òåêñòó. 2-4 êëàñè

У посібнику обґрунтовано і конкретизовано методичний підхід до навчання мови 
та мовлення на основі тексту. Розроблено вимоги до підбору текстів, способи їх 
використання на всіх етапах засвоєння граматичних і мовних умінь та навичок.

978-966-10-1739-8; 145х200; 112 с.

Êàí³ùåíêî À.Ï., Òêà÷óê Ã.Î.
Óêðà¿íñüêà ìîâà ç ìåòîäèêîþ íàâ÷àííÿ â ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ. 

²íòåãðîâàíèé êóðñ
Посібник адресовано викладачам вищих навчальних закладів, майбутнім учите-
лям, вихователям груп продовженого дня, батькам, які мають бажання поглибле-
но вивчати мову зі своїми дітьми.

978-966-10-1375-8; м’яка; 145х200; 264 с.
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Âàðçàöüêà Ë.Î.
Óêðà¿íñüêà ìîâà. Ðîçâèâàëüíå íàâ÷àííÿ â ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ

Пропонується сконструйована автором модель особистісно орієнтованого роз-
вивального навчання рідної мови й мовлення. Системою комплексних вправ, їх 
послідовністю програмується хід навчально-виховного процесу, що є для учнів 
основою самонавчання, саморозвитку, творчої активності.

978-966-10-1735-0; м’яка; 145х200; 360 с.

Êîëîì³ºöü Ë.Ì.
Óêðà¿íñüêà ìîâà. Ëåêñè÷í³ âïðàâè. 1-4 êëàñè. 

Äèäàêòè÷í³ ìàòåð³àëè
Навчально-методичні матеріали адресовано уч-
ням 1-4 класів, учителям, методистам, студентам 
факультетів підготовки учителів початкових кла-
сів. Запропоновані лексичні вправи можуть бути 
використані на уроках української мови у будь-яко-
му з початкових класів, оскільки вони різної склад-
ності.

978-966-408-385-7; м’яка; 145х200; 128 с.

Âàðçàöüêà Ë.Î.
Óêðà¿íñüêà ìîâà. Ñâÿòèí³ ð³äíî¿ çåìë³. 

²íòåãðîâàí³ óðîêè ð³äíî¿ ìîâè ³ ìîâëåííÿ. 
1-4 êëàñè

978-966-10-0054-3; м’яка; 145х200; 304 с.

Êàí³ùåíêî À.Ï., Áóäíà Í.Î.
Óêðà¿íñüêà ìîâà. Òâîð÷èé êàëåéäîñêîï. 1-4 êëàñè.  

Íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèé ïîñ³áíèê
Матеріали методичного посібника пропонуються студентам-
практикантам та вчителям початкової школи для використання у букварний
період навчання грамоти, на уроках класного та позакласного читання,
уроках мови та зв’язного мовлення. 

978-966-10-1630-8; м’яка; 145х200; 120 с.

Êàí³ùåíêî À.Ï., ×àáàéîâñüêà Ì.².
Óêðà¿íñüêà ìîâà. 

Ìåòîäèêà ðîáîòè íàä îäíèì ñëîâîì
Навчальний  посібник містить завдання 
з української мови для учнів початкових 
класів за методикою опрацювання одного 
слова, завдяки яким можна сформувати не 
лише мовленнєві, а й мовні уміння і навички, 
розвинути творчі здібності молодших шко-
лярів за інноваційними технологіями.

978-966-10-1364-2; м’яка; 145х200; 
128 с.

Êàí³ùåíêî À.Ï.
Êàçêîâèé âîäîãðàé. ×èòàíêà

«Казковий водограй» — читанка для дітей дошкільного віку та школярів 
1-2 класів. У ній вміщено казки членів літературної студії «Потенціал» 
НПУ ім. Драгоманова та Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

978-966-408-544-8; м’яка; 170х240; 128 с.
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Ìîâ÷óí Ë.Â.
Ìîâíà ë³êàðíÿ. Ïðèãîäè Ëºðêè Ñåâðþ÷êè ³ ö³êàâ³ çàâäàííÿ 

ç êóëüòóðè ìîâè. Äëÿ ó÷í³â 3-6 êëàñ³â
У казкову канву вплетені ігрові завдання, виконуючи які, учні позбува-
ються помилок у мовленні, спричинених інтерференцією української 
та російської мов. Це — посібник для викорінення суржику з мовлення 
школярів. Призначений для використання на уроках української мови, 
на заняттях у гуртках та на факультативах, а також для самостійної 
роботи учнів.

978-966-408-522-6; м’яка; 205х290; 96 с.

Êàí³ùåíêî À.Ï., Áóäíà Í.Î.
Âèâ÷åííÿ ïðèñë³âíèêà ó ïî÷àòêîâèõ òà 
ñåðåäí³õ êëàñàõ. Äèäàêòè÷íèé ìàòåð³àë

978-966-10-1421-2; м’яка; 145х200; 96 с.

Êàí³ùåíêî À. Ï. òà ³í.
Óêðà¿íñüêà ìîâà. Âèâ÷åííÿ äçâ³íêèõ òà ãëóõèõ 

ïðèãîëîñíèõ ó ïî÷àòêîâ³é øêîë³. 2-4 êëàñè
Матеріали посібника представлені для практичного використання в навчаль-
но-виховному процесі з учнями 2-4 класів за вимогами програми МОН України. 

978-966-10-3376-3; м’яка; 145х200; 88 с.

Áóäíà Í.Î. òà ³í.
Ïðèêìåòíèê. Çáàãà÷åííÿ àêòèâíîãî ñëîâíèêà 

ìîëîäøèõ øêîëÿð³â. 
Äèäàêòè÷íèé ìàòåð³àë. 1-4 êëàñè

У посібнику подається система дидактично-
го матеріалу з методичними рекомендаціями 
щодо виконання вправ на різноманітні розумові 
операції з метою збагачення як кількісного, так 
і якісного словника учнів. Для студентів педа-
гогічних ВНЗ, учителів початкових класів, вихо-
вателів груп продовженого дня та небайдужих 
батьків.                        

978-966-10-1422-9; м’яка; 145х200; 112 с.

Êàí³ùåíêî À.Ï., Áóäíà Í.Î.
Ä³ºñëîâî. Ðîçâèòîê íàâ÷àëüíî-ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ìîëîäøèõ øêîëÿð³â. 

Äèäàêòè÷íèé ìàòåð³àë. 1-4 êëàñè
978-966-10-1423-6; м’яка; 145х200; 120 с.
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кра нська мова

Êàí³ùåíêî À.Ï. òà ³í.
²ìåííèê. Ðîçâèòîê íàâ÷àëüíî-ï³çíàâàëüíî¿ 
àêòèâíîñò³ ìîëîäøèõ øêîëÿð³â. 2-4 êëàñè

У посібнику подається програма розвитку пізнавальної активності дітей молод-
шого шкільного віку, цілеспрямована система дидактичного матеріалу за ліній-
но-концентричним принципом програми, спрямована на розвиток умінь аналі-
зувати матеріал, користуватися прийомами синтезу, доводити правильність 
виконаного завдання, порівнювати мовні явища, знаходити спільне та відмінне, 
розв’язувати проблемні ситуації, створювати композиційні тексти.

978-966-10-0976-8; м’яка; 145х200; 136 с.

Ìåëüíè÷àéêî Î.²., Ëåñíÿê Í.Â.
Óêðà¿íñüêà ìîâà. Òâîð÷³ çàâäàííÿ òà äèêòàíòè. 1-4 êëàñè

У збірнику представлені досить поширені у шкільній практиці різновиди 
творчих завдань і диктантів. Вони дібрані так, що кожен з них, конкре-
тизуючи чи розширюючи завдання, можна застосувати у будь-якому з 
початкових класів, прив’язати до будь-якої виучуваної теми.

978-966-10-1737-4; м’яка; 200х145; 72 с.

Ñ³÷îâèê ².Ï.
Ñëîâîãðàé. ²ãðè ç áóêâàìè òà ñëîâàìè

У посібнику пропонуються цікаві завдання з буквами і словами, ігри, кро-
сворди, анагра ми, шаради, каверзні запитання, словникові загадки. 
Завдання ілюстровані. 

966-692-464-1; м’яка; 170х240; 64 с.

Êàí³ùåíêî À.Ï., Áóäíà Í.Î.
Óêðà¿íñüêà ìîâà. Àêòèâ³çàö³ÿ ìîâëåííºâî¿ 

ä³ÿëüíîñò³ ìîëîäøèõ øêîëÿð³â 
çà ìåòîäèêîþ ðîáîòè íàä îäíèì ñëîâîì.  

1-2 êëàñè

978-966-10-1680-3; м’яка; 145х200; 208 с.

Ïàâëåíêî Ë.Ï.
Ðîçâèòîê çâ’ÿçíîãî ìîâëåííÿ. Íåñòàíäàðòí³ óðîêè. 1-4 êëàñè

Запропонований посібник містить авторські курси «Слово про слово» (1 клас), 
«Мислю образами, звуками, музикою, поезією» (2 клас), «Школа поезії» (3 клас), 
«Школа юних казкарів» (4 клас), основними завданнями яких є формування твор-
чої уяви молодших школярів.

966-692-840-X; м’яка; 145х200; 160 с.
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Ñàñ Â.
Óêðà¿íñüêà ìîâà. Ìîâëåííºâèé ðîçâèòîê ó÷í³â. 1-4 êëàñè

У посібнику відповідно до програми Міністерства освіти і науки України та Дер-
жавного стандарту початкової загальної освіти з української мови подано комп-
лекс вправ з мовленнєвого розвитку учнів.

978-966-408-179-2; м’яка; 145х200; 56 с.

Àôòåí³é ².À.
Íàéòîíø³ â³äò³íêè ð³äíîãî ñëîâà. Ðîáîòà íàä òâîðîì ó ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ

Навчально-методичний посібник пропонує методику роботи над різними фор-
мами, типами, стилями мовлення, містить пізнавальні мовознавчі матеріали, 
розробки уроків розвитку зв’язного мовлення з методичними рекомендаціями до 
них, уривки дитячих творів.

966-692-489-7; м’яка; 145х200; 32 с.

Îñàä÷à Ò., Ìàòâåºâà Â.
Де гра — там і розум. 

Ðîçâèòîê ï³çíàâàëüíî¿ àêòèâíîñò³ ó÷í³â ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â
У посібнику зібрано матеріал для розвитку пізнавальної активності учнів почат-
кових класів засобами казки, етнопедагогіки, звичаєвої культури наших предків.   

978-966-10-0284-4; м’яка; 145х200; 80 с.

Áàðàí Î.Ì., Ïîëîøèíîâè÷ Í.Â.
Ìåäîâà ÷èòàíêà. 1-4 êëàñè

Посібник містить цікавий матеріал про бджіл. Запропоновано казки, оповідання, 
вірші, цікаві факти, сценки, прислів’я, загадки, скоромовки, рецепти, кросворди, 
розмальовки про цих невтомних трудівниць.

978-966-10-2616-1; м’яка; 145х200; 56 с.

Àíòîíþê Í.À.
ÊÂÊ â ïî÷àòêîâ³é øêîë³

У посібнику наведено сценарії КВК, спрямовані на 
розвиток розумової діяльності, зв’язного мовлен-
ня, творчого мислення учнів початкових класів. 
Дібрані завдання допоможуть не лише перевірити 
знання учнів з того чи іншого навчального пред-
мета, а й розширити та поглибити їх. Для вчителів 
та учнів початкових класів.  

978-966-10-3765-5; м’яка; 145х200; 56 с.
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Áóäíà Í.Î.
Ë³òåðàòóðíå ÷èòàííÿ. Äèäàêòè÷íèé ìàòåð³àë äëÿ ïåðåâ³ðêè 

íàâè÷êè ÷èòàííÿ : 2-4 êëàñè. Çà îíîâëåíîþ ïðîãðàìîþ
У посібнику подано спеціально дібрані художні тексти, що дозволяють протягом 
навчального року розвивати і перевіряти навички читання (вголос і мовчки) учнів 
2–4 класів. Числа у колонці поряд з текстом означають кількість слів від почат-
ку тексту до кінця даного рядка. Пропоноване видання містить також підсумкові 
роботи для перевірки рівня розвитку навички читання мовчки у 4 класі. У кінці 
посібника наведено журнал обліку техніки читання на весь навчальний рік. Для 
вчителів та учнів початкових класів, батьків.

978-966-10-4909-2; м’яка; 145х200; 144 с.

Ці книжки задумувались дуже давно і мали би прийти до українських дітей водночас із букварем «Ма-
теринка» та читанками «Ластівка», «Біла хата», «Писанка» і «Зелена неділя» ще у 1992–1993 рр. Вони 
мовби прочиняють віконце в розмаїтий широкий світ, багатий на чудову літературу. Завдяки майстер-
ності українських перекладачів чужомовна література стала надбанням нашої культури. Читанки до-
поможуть краще зорієнтуватися в цьому надбанні і стануть своєрідним дороговказом і для дітей, і для 
їхніх батьків.

Êèðïà Ã.Ì., ×åðåäíè÷åíêî Ä.Ñ.
Ñâ³ò â³ä À äî ß. 

Õðåñòîìàò³ÿ ñâ³òîâî¿ ë³òåðàòóðè äëÿ ïî÷àòêîâî¿ øêîëè. Ó 3-õ êí. 

Êí.1: Àâñòðàë³ÿ-²ðëàíä³ÿ.  978-966-408-167-9; тверда; 170х240; 368 с.
Êí.2: ²ñëàíä³ÿ-Ïîðòóãàë³ÿ.  978-966-408-168-6; тверда; 170х240; 368 с.
Êí.3: Ðîñ³ÿ-ßïîí³ÿ.  978-966-408-169-3; тверда; 170х240; 448 с.
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×óìàðíà Ì.².
Ìàëà é âåëèêà Óêðà¿íà. ×èòàíêà äëÿ ìîëîäøèõ øêîëÿð³â

Ця книжечка послідовно, крок за кроком, вводить дитину в барвистий 
світ її образів: від пізнання себе, свого найближчого оточення, сім’ї 
і родини, до якнайширшого розгляду тих понять, які ми означуємо сло-
вом «Україна». 

978-966-408-559-2; тверда; 170х240; 104 с.

Ñ³÷îâèê ².Ï.
Êîáçàðèê: ÷èòàíêà äëÿ ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â

До читанки увійшли твори класиків та сучасних українських і зарубіжних 
письменників, а також кращі зразки народної творчості — легенди, дитячі 
пісеньки, загадки, скоромовки, приказки, прислів’я, казки. Тематика та жан-
рова різноманітність зібраних у «Кобзарику» творів охоплюють широке коло 
читання й відповідають навчальній програмі МОН України. 

978-966-10-2597-3; тверда; 170х240; 448 с.

Ìîðñüêà ß.Ô., Øàðîâàðêî Ñ.Ì.
Âèâ÷åííÿ òâîð³â íàïàì’ÿòü 

ó ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ
У посібнику подано розробки нестандартних уроків з вивчення творів напам’ять, 
зміст яких відповідає навчальній програмі з читання для 2-4 класів. 

978-966-10-1250-8; м’яка; 145х200; 56 с.

Áóäíà Í.Î., Ïàðîíîâà Â.².
Ë³òåðàòóðíå ÷èòàííÿ. Áàéêè. Íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê. 2-4 êëàñè

До книжки увійшли кращі байки зарубіжних та українських авторів, які жили і 
творили в різні часи. Сюжети байок вчать розрізняти добро і зло, розпізнавати 
приховані мотиви вчинків інших людей та замислюватися над власними слова-
ми і вчинками. Для учнів 2–4 класів. 

978-966-10-4520-9; м’яка; 145х200; 96 с.
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Åä³ãåé Â.Á.
×èòàííÿ áåç íóäüãè.  Ïîñ³áíèê äëÿ â÷èòåëÿ òà ó÷íÿ

Книга «Читання без нудьги» — це методичний посібник, спеціально 
розроблений  для вчителів та батьків. Він націлений на інтелектуаль-
ний розвиток дитини, пробудження інтересу до читання та вироблення 
вміння користуватися друкованими джерелами для розв’язування піз-
навальних завдань.

978-966-408-136-5; м’яка; 170х240; 336 с.

Äåìåíò³é À.À.
Íó ïðî÷èòàé õî÷à á ñòîð³íêó... 

Ö³êàâ³ çàâäàííÿ äëÿ âäîñêîíàëåííÿ òåõí³êè ÷èòàííÿ : 1-2 êëàñè
Посібник рекомендовано учителям початкових класів, студентам педаго-
гічних навчальних закладів, а також батькам з метою навчання методики 
швидкого читання текстів різних стилів. Методикою передбачено навчання 
дітей цікавого опрацювання текстів, формування умінь знаходити опорні 
слова, на основі уяви переказувати твори або вивчати їх напам’ять.

978-966-10-1919-4; м’яка; 170х240; 72 с.

Áóäíà Í.Î. òà ³í.
Ö³êàâèé àëôàâ³ò

У посібнику запропоновано вірші, загадки, ребуси, скоромовки, чи-
стомовки, потішки, жарти, народні пісеньки, прислів’я та приказки, 
оповідання, казки, ігри до всіх букв української абетки, а також ці-
каві малюнки, що відображають графіку літер. Використання цього 
матеріалу допоможе вчителю створити творчу атмосферу на уро-
ках навчання грамоти, урізноманітнити й пожвавити навчальний 
процес, сприятиме розвитку зв’язного мовлення та фонематичного 
слуху у дітей. Для вчителів початкових класів, вихователів дитячих 
садків та студентів педагогічних навчальних закладів.

978-692-777-2; м’яка; 170х240; 360 с.

Êàí³ùåíêî À.Ï.
Ë³òåðàòóðíå ÷èòàííÿ : ðîçâèòîê òâîð÷èõ çä³áíîñòåé ó÷í³â 3-4 êëàñ³â : 

íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèé ïîñ³áíèê
У навчально-методичному посібнику подається 40 легенд і завдання до них, 
матеріал яких спрямований на розвиток творчих здібностей учнів. Навчаль-
но-методичний посібник спрямований на удосконалення вмінь робити висновки, 
виражати своє ставлення до подій, описаних у текстах легенд, та дійових осіб. 
Видання стане в нагоді як студентам, учителям, так і батькам для сімейного чи-
тання з дітьми.

978-966-10-2141-8; м’яка; 145х200; 
120 с.
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Серія «Всі празники в гості»

Äåì’ÿíîâà ².Â., Áóäíà Ò.Á.
Âåëèêäåíü

Ця книжечка — універсальна! Вона прислужиться і вихователям 
дошкільних закладів, і педагогам початкових класів, і вчителям на 
уроках рідної мови, народознавства чи християнської етики, і бать-
кам  — для сімейного прочитання, і, звичайно ж, юним читайликам.

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

Äåì’ÿíîâà ².Â.
Â³ä Ð³çäâà äî Âîäîõðåñòÿ

Різдвяні свята — казка нашого дитинства. Вони — диво, радість, таїна 
містерії, тепло родинного дому, приналежність до рідного краю. У цій 
книжці зібрано вірші, оповідки, казки, колядки, віншівки, щедрівки, автор-
ські сценки та вертепи, загадки, примовки та прикмети величних святку-
вань Різдва, Святого Василя (старого Нового року), Водохрестя.

978-966-10-1989-7; тверда; 185х210; 144 с.

Êàí³ùåíêî À.Ï.
Ó ñâ³ò³ ÷àð³âíîãî òà çàãàäêîâîãî. Õðåñòîìàò³ÿ äëÿ ïîçàêëàñíîãî 

÷èòàííÿ. 1-4 êëàñè: íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê
Хрестоматія «У світі чарівного та загадкового» містить сім цікавих змістов-
них розділів, як сім гармонійно поєднаних барв іскристої веселки. А в розді-
лах уміщено оповідання, вірші, загадки, смішинки тощо. Укладач книги веде 
маленьких читачів стежинками пізнання світу та значення людини в ньому; 
пізнання добра й зла, стосунків між людьми і їх співіснування з природою. 
Жваво спілкуючись із дітьми, пояснюючи їм окремі слова та вирази, спону-

каючи їх до роздумів над прочитаним, педагог 
А. Каніщенко привчає школярів до самостійно-
го й повноцінного засвоєння знань. 

978-966-10-0115-1; м’яка; 170х240; 200 с.

Áàðàí Î.Ì.
Æèâå ñëîâî Êîáçàðÿ : 1-4 êëàñè

У посібнику містяться тексти для диктантів і списування, конспект уроку поза-
класного читання, цікаві завдання, зміст яких пов’язаний із життєвим і творчим 
шляхом Тараса Шевченка. Запропонований матеріал допоможе урізноманітнити 
уроки літературного читання та рідної мови, виховати в учнів любов до Кобзаре-
вого слова і шану до постаті поета. Для вчителів початкових класів.

978-966-10-4518-6; м’яка; 145х200; 64 с.

Серія «Чарівний світ рідної мови»



14 www.bohdan-books.com

іт ратурн  читанн

Серія «Українські письменники дітям»

 Òàðàñ Øåâ÷åíêî

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

Íàóêà (áàéêè, ñï³âîìîâêè, ï³ñí³).  978-966-10-1226-3; тверда; 185х210; 132 с.
Ìàð³ÿ ×óìàðíà

Ðîçêàæó âàì êàçêó. Ïðîçà. 978-966-10-3843-0; тверда; 185х210; 128 с.
Ãàííà ×óáà÷

Óêðà¿í÷èêè ³äóòü! Â³ðø³. 978-966-10-4219-2; м’яка; 185х210; 120 с.

Ëåñÿ Óêðà¿íêà

Õîò³ëà á ÿ ï³ñíåþ ñòàòè. Ïîåç³¿, êàçêè.  978-966-10-1239-3; тверда; 185х210; 96 с.
²âàí Ôðàíêî

Òðè ì³õè õèòðîù³â. Êàçêè, îïîâ³äàííÿ.  978-966-10-1958-3; тверда; 185х210; 80 с.
Êðóöþ, êðóöþ, æóðàâë³.  978-966-10-1230-0; тверда; 190х220; 88 с.

Äìèòðî ×åðåäíè÷åíêî

Òóïö³, ëÿëþ, òóïö³. Äëÿ ìàëåíüêèõ.  978-966-10-2692-5; тверда; 185х210; 64 с.
Ìàð³ÿ Ïîíîìàðåíêî

              Ñîíÿ÷í³ çàé÷èêè: â³ðø³, îïîâ³äàííÿ, êàçêè, ï’ºñè.  978-966-10-2362-7; тверда; 185х210; 144 с.
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ат матика

×óìàðíà Ì.².
Äåñÿòü ïàëü÷èê³â ó ìåíå. Ë³÷èëêà-ðîçìàëüîâêà. 1 êëàñ

Лічилки, вірші, загадки, ігри в цікавій та доступній формі вводять ма-
люків у світ арифметичних понять і символів, плекають у дитячих сер-
деньках притаманну нашому народові правдивість, щирість, доброту 
у ставленні до всього живого. 

966-408-021-7; м’яка; 170х240; 32 с.

Ïàðòèêà Í.Â.
Ñåìèöâ³òêà. Çîøèò ç ìàòåìàòèêè. 1 êëàñ

Запропонований посібник розвиватиме в дитини не лише просторові уявлен-
ня, уміння лічити та логічно мислити, а й бачити і відчувати світ у цілісних об-
разах та радісних барвах. Адресований учням, учителям початкових класів, 
вихователям груп продовженого дня, батькам, студентам педвузів.

966-692-851-5; м’яка; 170х240; 64 с.

Áåäåíêî Ì.Â.
Математика — це справді цікаво! Збірник задач для учнів початкових класів
На сторінках задачника живуть і діють улюблені герої дитячих книжок – Вінні-Пух 
і барон Мюнхгаузен, Незнайко та Цибуліно, козаки Петро і Хома, персонажі зі сві-
ту мультиків. Ці задачі викличуть веселе пожвавлення в класі, засвітять вогники 
зацікавленості в очах дітей. Для учнів 1-4-х класів.

966-7437-39-6; м’яка; 145х200; 96 с.

Áîãäàíîâè÷ Ì. Â.

Ìåòîäèêà âèêëàäàííÿ ìàòåìàòèêè 
â ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ

У пропонованому посібнику розглянуто основні пи-
тання методики викладання математики відповідно 
до Державного стандарту початкової загальної осві-
ти та програми методики викладання математики в 
загальноосвітніх навчальних закладах. 

978-966-10-3920-8; м’яка; 145х200; 360 с.
Ê³ùóê Í.Â.

Îñíîâè ìåòîäèêè âèâ÷åííÿ åëåìåíò³â ãåîìåòð³¿ 
ó ïî÷àòêîâ³é øêîë³

978-966-10-1689-6; м’яка; 145х200; 104 с.
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Êîðîëü ß.À., Ðîìàíèøèí ².ß.
Ìàòåìàòè÷í³ ðåáóñè â ïî÷àòêîâ³é øêîë³. ×. 1

Матеріал посібника охоплює всі теми курсу математики 1-4 класів. У поданих ре-
бусах відображені математичні терміни, поняття, закони і властивості арифме-
тичних дій, правила, якими повинен оперувати учень початкових класів.

966-7437-48-5; м’яка; 145х200; 64 с.

Êîðîëü ß.À., Ðîìàíèøèí ².ß.
Ìàòåìàòè÷í³ ðåáóñè â ïî÷àòêîâ³é øêîë³. ×. 2

966-692-011-5; м’яка; 145х200; 68 с.

Áåäåíêî Ì.Â.
Ìíîæíè÷îê: çîøèò ç äðóêîâàíîþ îñíîâîþ äëÿ äîäàòêîâèõ çàíÿòü 

çà ïðîãðàìîþ 2-ãî òà 3-ãî êëàñó (ç ãîëîãðàìîþ)
У пропонованому зошиті вміщено завдання, які допоможуть швидко та ефек-
тивно опанувати таблицю множення. Для дітей молодшого шкільного віку.

978-966-10-3352-7; м’яка; 170х200; 32 с.

Áåäåíêî Ì.Â.
Ïðîñòî ìíîæèòè é ä³ëèòè 

ó ñòîâï÷èê (ç ãîëîãðàìîþ)
Пропоновані задачі та вирази в цікавій і нестандартній формі допо-
можуть учням закріпити навички ділення і множення у стовпчик. Для 
дітей молодшого шкільного віку.

978-966-10-3665-8; м’яка; 205х290; 24 с.

Âîçíÿê Ã.Ì.
Ìàòåìàòèêà. Ìàã³÷í³ ô³ãóðè òà ÷èñëà. 1-4 êëàñè

У посібнику розглядаються різні математичні завдання та ігри для активізації 
розумової діяльності учнів і пробудження інтересу до навчального матеріалу. 
Посібник адресований учителям 1-4 класів та батькам.

978-966-408-415-1; м’яка; 145х200; 56 с.

о іка
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Ãðå÷óê Â.Þ., Ê³ùóê Í.Â.
Îçíàéîìëåííÿ ç ãåîìåòðè÷íèìè ò³ëàìè ó ïî÷àòêîâ³é øêîë³. 

Çá³ðíèê âïðàâ. Êíèãà äëÿ â÷èòåëÿ
У даному посібнику запропонована система вправ з використанням геометрич-
них тіл, яка орієнтована не стільки на пропедевтику елементів стереометрії, 
скільки на забезпечення розвитку молодших школярів. 

978-966-10-3514-9; м’яка; 145х200; 60 с.

Áîãäàíîâè÷ Ì.Â.
Ö³êàâà ìàòåìàòèêà. 1-2 êëàñè: Íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê

У посібнику пропонуються цікаві задачі і вправи, логічні завдання, ребу-
си, загадки. Сюжети завдань тісно пов’язані з життям та інтересами дітей. 
Завдання ілюстровані виразними веселими малюнками. Задачі і вправи ба-
зуються на математичних поняттях, з якими діти знайомляться у першому 
і другому класах, і спрямовані на пробудження інте ресу до математики, фор-
мування навичок логічного мислення. Для учнів початкових класів, батьків 
і вихователів груп продовженого дня.

966-692-304-1; м’яка; 170х240; 128 с.

о іка

Ãðèöåíêî Í.²., Íåìåø Ë.Â., Ïèëüíèê Ë.Ï.
Ëîã³êà. Íåñòàíäàðòí³ çàäà÷³. 1-4 êëàñè. 

Ìåòîäè÷íî-äèäàêòè÷íèé ïîñ³áíèê
У посібнику запропоновано програму з курсу «Логіка. Нестандартні задачі», ка-
лендарне планування та методичні рекомендації до робочих зошитів для 1, 2, 
3, 4 класів. 
978-966-10-0353-7; м’яка; 145х200; 160 с.

Êîñîðîòîâà ª.²., ßêèìåíêî Ñ.².
Ìàòåìàòè÷íà ëîã³êà. Ïðîãðàìà äëÿ 2-4 êëàñ³â çàãàëüíîîñâ³òí³õ øê³ë

Пропонована авторська програма з математичної логіки передбачає ознайом-
лення учнів 2-4 класів зі змістом основних логічних понять, законів логіки, логіч-
них дій та операцій, а також із логічними прийомами отримання знань не лише з 
математики, але й з інших шкільних дисциплін. 

978-966-408-472-4; 145х200; 16 с.
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Ãðóùèíñüêà ².Â.
ßê ñïîñòåð³ãàòè çà ïðèðîäîþ. ×èòàíêà ç ïðèðîäîçíàâñòâà

У посібнику запропоновано різні способи організації спостережень за 
природою: екскурсії, подорожі, прогулянки, навчально-дослідна діяль-
ність тощо. Подано основні поняття, пов’язані з погодно-кліматичними 
явищами і процесами в живій природі, практичні завдання, цікавий літе-
ратурознавчий матеріал (вірші, загадки, прислів’я та приказки), народні 
прикмети, правила безпечної поведінки в природі. Для детальних спо-
стережень радимо вести щоденник, в якому фіксувати дату певного яви-
ща або процесу та зображувати його у вигляді малюнка чи схеми. Для 
учнів та вчителів загальноосвітніх шкіл, вихователів груп продовженого 
дня, студентів педагогічних закладів освіти. 

978-966-408-552-3; м’яка; 170х240; 296 с.

Серія «Цікаве природознавство»

Ãðóùèíñüêà ².Â.
Ïîðè ðîêó. Ë³òî. Âåäåííÿ ñïîñòåðå-

æåíü çà ïðèðîäîþ. 1-4 êëàñè
У посібнику запропоновано різні спо-
соби організації спостережень за при-
родою влітку. Подано цікавий матеріал про рослини та тварин рідного 
краю, практичні завдання, багатий літературознавчий матеріал про літо 
(вірші, загадки, прислів’я та приказки), народні прикмети, правила без-
печної поведінки в природі. Для детальних спостережень радимо вести 
щоденник, в якому фіксувати дату певного явища або процесу та зобра-
жувати його у вигляді малюнка чи схеми. Для учнів та вчителів загаль-
ноосвітніх шкіл, вихователів груп продовженого дня, студентів педаго-
гічних закладів освіти.

978-966-10-0846-4; м’яка; 170х200; 128 с.

Êë³ä ².Î.
Ïòàøèíå öàðñòâî

Пропонований посібник містить ре-
тельно дібраний пізнавальний матері-
ал про різноманітних птахів, їх спосіб 
життя, походження назв тощо. Видан-
ня приверне увагу дітей дошкільного 
і молодшого шкільного віку не тільки 
цікавим змістом, а й ілюстраціями, за-
хоплюючими іграми, завданнями.  

978-966-10-1994-1; м’яка; 
170х240; 96 с.

Êë³ä ².Î.
Öàðñòâî ñâ³éñüêèõ òâàðèí

Пропонований посібник містить ретельно дібрані цікаві відомості, а та-
кож народні прикмети, прислів’я, загадки, казки, байки, вірші про свій-
ських тварин, яких люди розводять і використовують у своєму госпо-
дарстві. Зміст книги доповнюють завдання для кмітливих: кросворди, 
ребуси, різні задачі. Для учнів молодших класів, учителів, вихователів 
дитячих садків.

978-966-10-3471-5; м’яка; 170х240; 160 с.
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Ãðóùèíñüêà ².Â.
Ïîðòðåòè ñâ³éñüêèõ òâàðèí òà ¿õí³õ äèêèõ ðîäè÷³â. 1-4 êëàñè

У навчальному посібнику наводяться цікаві відомості про най-
поширеніших в Україні представників свійських тварин. З’ясову-
ється, як свійські тварини виникли, хто були їхніми предками, чи 
живуть вони нині в дикій природі, чи давно вимерли, кого з них 
ще можна зустріти у віддалених незайманих куточках земної кулі.  

978-966-10-0572-2; м’яка; 170х240; 136 с.

Ïîíîìàðåíêî Ì.À.
Сонячна країна — моя Україна. 
×èòàíêà-õðåñòîìàò³ÿ. 1-4 êëàñè

Казки, загадки, оповідання, вірші та п’єси, що увійшли до цього видан-
ня, допоможуть сформувати в учнів уявлення про феномен людини, 
зрозуміти сутність понять «про тебе самого», «родина, рід, сім’я», «лю-
дина серед людей», «природа навколо нас», «Батьківщина».

978-966-10-0845-7; м’яка; 170х240; 152 с.

Ìàéõðóê Ì.².
Ïîçàêëàñíà ðîáîòà ç ïðèðîäîçíàâñòâà. 1-4 êëàñè. Ïîñ³áíèê äëÿ â÷èòåëÿ

У посібнику описано методику організації екскурсій, фенологічних спостере-
жень, кіноклубів, шкільних лісництв, гуртків юннатів тощо.

966-692-298-3; м’яка; 145х200; 112 с.

Êàí³ùåíêî À.Ï.
Ñâ³ò äîâê³ëëÿ. Ì³í³-åíöèêëîïåä³ÿ äëÿ ÷îìóñèê³â. 1-4 êëàñè

У посібнику подано матеріал, спрямований на розвиток пізнавального 
інте ресу та активності дітей, їхнього логічного мислення, на збагачен-
ня словникового запасу. Без примусу і перевтоми маленькі чомусики 
зможуть крокувати стежинами знань.  
978-966-408-537-0; м’яка; 170х240; 144 с.



20 www.bohdan-books.com

риродо навство

Ãðóùèíñüêà ².Â., Êîâàëü Í.Ñ.
Ã³äðîñôåðà. Âîäà ³ âîäîéìè: Åíöèêëîïåä³ÿ äëÿ ä³òåé

У книзі розповідається про дивовижні властивості води та зна-
чення різноманітних водойм для життя нашої неповторної пла-
нети Земля. Цікаво описано рослинний і тваринний світ, пов’яза-
ний з водою. Енциклопедія містить народні прислів’я, приказки, 
загадки, прикмети про воду, додатковий матеріал у вигляді ге-
ографічних карт, ілюстрацій, таблиць, завдання для перевірки 
знань. Для учнів загальноосвітніх шкіл, учителів, студентів та 
усіх, хто цікавиться природознавством і географією.  
978-966-10-0698-9; тверда; 205х290; 176 с.

Ñ³÷îâèê ². Ï.
Äèâîêðàé: ×èòàíêà ç ïðèðîäîçíàâñòâà â 2 ÷. ×.1.: 

Ñâ³éñüê³ òà äèê³ òâàðèíè
У читанці «Дивокрай» зібрано художні твори про свійських і диких тварин. 
Вірші, загадки, прислів’я та приказки, скоромовки, усмішки, народні казки та 
легенди, а також оповідання українських класиків і сучасних письменників 
нагадують про те, що ми в цьому світі не одні, поряд з нами — брати наші 
менші. 

978-966-10-2302-3; м’яка; 170х240; 224 с.     

Ñ³÷îâèê ². Ï.
Äèâîêðàé: ×èòàíêà ç ïðèðîäîçíàâñòâà â 2 ÷. ×.2:  

Ó íåá³, íà çåìë³, ó âîä³. 
Ïòàõè, êîìàõè, ðèáè òà ³íø³ òâàðèíè ð³äíîãî êðàþ

Книга складається із трьох розділів: «У небі», «На землі», «У воді». У кожному 
розділі подано загадки, скоромовки, вірші, прислів’я та приказки, усмішки, 
оповідання, казки та легенди про тих тварин, для яких рідними стихіями є 
небо, земля, вода. 

978-966-10-2304-7; м’яка; 170х240; 240 с.
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Åðâ³í Àéãíåð  Òâàðèíè ë³ñó. Íàâ÷àëüíà êíèæêà-ðîçìàëüîâêà
У наших лісах живе багато різних тварин. Вони великі та маленькі, а деякі з 
них надзвичайно полохливі і виходять зі своїх нірок чи схованок, коли почи-
нає смеркати, а то й взагалі уночі. До таких, хто полюбляє темну пору доби, 
належать борсук, куниця та сіра сова. Інших тварин ти можеш запросто се-
ред білого дня побачити у лісі.  
978-966-10-0747-4

Åðâ³í Àéãíåð  Ñï³âî÷³ ïòàõè. Íàâ÷àëüíà êíèæêà-ðîçìàëüîâêà
Багато пташок мають «свою мову». Вони розмовляють поміж собою, вико-
ристовуючи звуки, які прикликають, попереджують про небезпеку або ви-
ражають страх. Власне співати можуть лише самці певних співочих птахів. 
Співом вони приваблюють до себе самочок або ж відлякують ворогів. Самці 
мають зазвичай більш барвисте забарвлення пір’ячка, ніж самочки.

978-966-10-0748-1

Åðâ³í Àéãíåð  Ïîëüîâ³ êâ³òè. Íàâ÷àëüíà êíèæêà-ðîçìàëüîâêà
Деякі польові квіти є бур’янами, бо ростуть там, де і культурні рослини. Вони 
позбавляють буряк чи картоплю поживних речовин, овочі отримують менше 
води, світла або просто місця на грядці. Таким чином бур’яни суттєво змен-
шують зібраний врожай. Селяни борються з ними за допомогою різних зна-
рядь, а навіть хімічних засобів. Та попри все ці рослини завжди знаходять 
спосіб оборонитися і вижити. І милують вони наше око на полях та ланах 
своєю красою.  
978-966-10-0746-7

Åðâ³í Àéãíåð  Ñâ³éñüê³ òâàðèíè. Íàâ÷àëüíà êíèæêà-ðîçìàëüîâêà
Як тільки людина стала осілою, тобто перестала кочувати з місця на місце, 
вона почала одомашнювати або ж приручати диких тварин. Впродовж ба-
гатьох сторіч одомашнені тварини змінювали свій вигляд. Зміни відбулися 
настільки разючі, що мало хто тепер може розпізнати в таксі чи пуделеві їх 
спільного предка вовка. Ось так дикі тварини стали свійськими.

978-966-10-0743-6

Åðâ³í Àéãíåð  Õâîéí³ äåðåâà. Íàâ÷àëüíà êíèæêà-ðîçìàëüîâêà
Дерева, у яких листя має вигляд твердих маленьких голочок, називають 
хвойними. Хвойні стійко переносять і суворий клімат, і бідні на поживні речо-
вини Ґрунти. У нас ростуть суцільні хвойні ліси. Ці дерева чудово пристосо-
вуються як до гористої, так і до одноманітно рівнинної місцевості. Загалом 
хвойні ростуть набагато швидше від листяних дерев. Саме тому вони поста-
чають нам більшу частину деревини для господарських потреб.

978-966-10-0744-3

Åðâ³í Àéãíåð  Ëèñòÿí³ äåðåâà. Íàâ÷àëüíà êíèæêà-ðîçìàëüîâêà
Дерева, зазвичай, живуть довше за нас, людей. Цілком можливо, що липа чи 
дуб, які ростуть перед будинком, посаджені ще твоїм прадідом. В Америці є 
дерева, яким вже понад 4000 років. Дерева — найвищі з рослин, які ростуть 
на планеті Земля. У нас в Європі вони можуть вирости до 50 метрів у висоту, 
а от у Австралії деякі породи сягають і 130 метрів заввишки. Дерева розрізня-
ються за бруньками, листками, корою, плодами та формою крони.

978-966-10-0745-0

Серія «Природа рідного краю»
Обкладинка м’яка; формат 170х200; 20 с.
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снови доров

Òó÷àïñüêà Ã.Â.
Àáåòêà çäîðîâ’ÿ: Íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê

У посібнику запропоновано оригінальні розповіді про слова, пов’яза-
ні з темою «Основи здоров’я», розкрито їх походження (етимологію) 
і значення. Наведено основні правила здорового способу життя (гі-
гієна, харчування, спорт, загартовування, режим дня), корисні пора-
ди, рецепти здоров’я. Приведено різноманітний літературознавчий 
матеріал (оповідання, казки, вірші, прислів’я, приказки, загадки, пісні, 
усмішки). Подано творчі завдання, тести, ігри, диктанти, цікавинки, за-
дачі валеологічного змісту, кросворди, сканворди тощо.  
978-966-408-383-3; м’яка; 
170х240; 208 с.

Ïîíîìàðåíêî Ì.À.
Óñì³õíåíèé ñîíÿõ. ×èòàíêà-õðåñòîìàò³ÿ ç «Îñíîâ çäîðîâ’ÿ». 1-4 êëàñè

Запропоновані казки, загадки, оповідання, вірші, п’єси та інші художні твори 
допоможуть сформувати в учнів уявлення про феномен людини, зрозуміти 
сутність понять «здоров’я», «здоровий спосіб життя» та «безпека життєді-
яльності», закладуть основи духовності, доброти, любові.

978-966-408-458-8; м’яка; 170х240; 136 с.

Ñîðîêà Ï.².
Îñíîâè çäîðîâ’ÿ. 

Ïîñ³áíèê äëÿ â÷èòåëÿ ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â
У цій збірці зібрані вірші, загадки, казки, які 
допоможуть дітям краще засвоїти знання із 
«Основ здоров’я». 

978-966-10-2636-9; м’яка; 145х200; 40 с.

Òó÷àïñüêà Ã.Â.
Îñíîâè çäîðîâ’ÿ. Äîâ³äíèê ó÷íÿ. 1-4 êëàñè

Посібник містить довідкові відомості з курсу «Ос-
нови здоров’я». Крім того, у довіднику містяться 
рекомендації, як дбати про свій організм і як по-
водитись у різних небезпечних для життя та здо-
ров’я ситуаціях. 

978-966-10-0939-3; м’яка; 170х240; 72 с.

Ігри для двох і більше осіб, мета яких – роз-
вивати логічне мислення, тренувати пам’ять, 
сприяти засвоєнню правил дорожнього руху 
та протипожежної безпеки. Для дітей молод-
шого шкільного віку.

Òåñëÿ Â.Â.

Þíèé ³íñïåêòîð äîðîæíüîãî ðóõó. 
Êíèãà-ãðà  
978-966-10-2760-1; м’яка; 170х240; 32 с.
Þíèé ïîæåæíèê. Êíèãà-ãðà.  
978-966-10-2712-0; м’яка; 170х240; 32 с.
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Òðà÷ Ñ.Ê.
Îáðàçîòâîð÷å ìèñòåöòâî. 

Õóäîæí³ òåõí³êè: 
Àëüáîì-ïîñ³áíèê

м’яка; 205х290; 32 с.
Âèïóñê 1.  978-966-10-0301-8
Âèïóñê 2.  978-966-10-0428-2

Òðà÷ Ñ.Ê.
Õóäîæí³ òåõí³êè. 

Âåëèêîäí³ êîìïîçèö³¿. 
Àëüáîì-ïîñ³áíèê

м’яка; 205х290; 40 с.
Âèïóñê 3.  978-966-10-1648-3
Âèïóñê 4.  978-966-10-1048-1

бра отворч  мист тво

Äìèòð³ºâà Í.Ã.
Òîðêíèñü êðàñè. Îáðàçîòâîð÷å ìèñòåöòâî. 

1-4 êëàñè
Навчально-методичний посібник містить конспекти 
уроків із образотворчого мистецтва (1-4 класи). 

978-966-10-0895-2; м’яка; 145х200; 88 с.

Êîâàëü÷óê Ò.Ï.
Àçáóêà ïàïåðîâî¿ ïëàñòèêè

В альбомі запропоновано методично розроблені 
завдання і нескладні композиції на основі кон-
струювання із паперу — найпоширенішого й най-
доступнішого матеріалу для дітей будь-якого віку. 
Робота буде цікавою для керівників гуртків обра-
зотворчого мистецтва, студентів педагогічних і ху-
дожніх навчальних закладів.

978-966-10-1330-7; м’яка; 205х290; 24 с.

Ìåëüíèê Â.Ì., Òðà÷ Ñ.Ê.
Âèòèíàíêè íà óðîêàõ îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà 

966-7520-71-4; м’яка; 145х200; 48 с.

бра отворч  мист тво
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рудов  навчанн

Ñêëÿðåíêî Î.À.
Âåäìåä³ òà âåäìåäèêè

У пропонованому виданні викладено основні прийоми виготовлення 
ведмедів за технологією тедді від великих до мініатюрних розмірів. Ви-
крійки та покрокові інструкції допоможуть освоїти секрети шиття ігра-
шок. Таке ведмежа може стати цінним та вишуканим подарунком. Для 
початківців та бажаючих навчитися шити авторську іграшку своїми ру-
ками або вдосконалити свою швацьку майстерність. 

978-966-10-1157-0; тверда; 185х210; 144 с.

Õîðóíæèé Â.²., Ïîíîìàðåíêî Í.Â. 
Äèâîñâ³ò âèðîá³â ç íèòîê ³ òêàíèí. Äèäàêòè÷íèé ìàòåð³àë äëÿ óðîê³â 

òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ â ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ òà ïîçàêëàñíî¿ ðîáîòè
У посібнику подано короткі відомості з матеріалознавства, характеристику 
інструментів та пристроїв, описано технологію виготовлення виробів з ни-
ток, текстильних матеріалів, бісеру. 

978-966-10-1242-3; м’яка; 170х240; 200 с.

Áîòþê Î.Ô.
Êîíñòðóþâàííÿ ç ïàïåðó 

ìåòîäîì îð³ãàì³

966-7437-67-1; м’яка; 
145х200; 64 с.

Õîðóíæèé Â.². òà ³í.
Òðóäàðèê: Ïðàêòè÷íèé ìàòåð³àë äëÿ óðîê³â  
òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ òà ïîçàêëàñíî¿ ðîáîòè  

ç ìîëîäøèìè øêîëÿðàìè
У посібнику зібрано ребуси, кросворди, загадки, 
прислів’я, фізкультхвилинки, які можна використа-
ти на уроках трудового навчання в початковій школі 
та у позакласній роботі з молодшими школярами.  
Посібник рекомендовано учням молодших класів, 
батькам, вчителям початкових класів, виховате-
лям груп продовженого дня, працівникам закладів 
позашкільної освіти, студентам педагогічних на-
вчальних закладів.

966-692-877-9; м’яка; 145х200; 96 с.

Ñêëÿðåíêî Î.À.
²ãðàøêîâèé äèâîñâ³ò. Îñíîâè ìîäåëþâàííÿ ì’ÿêî¿ ³ãðàøêè

У виданні розповідається про основні принципи моделювання та виго-
товлення іграшки, а ще про те, як інколи дивно й несподівано можуть 
народжуватися іграшкові образи. Матеріал, викладений у книзі, був 
успішно апробований на майстер-класах автора. 

978-966-10-2081-7; тверда; 185х210; 228 с.
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Õîðóíæèé Â.².
Òðóäîâå íàâ÷àííÿ. Òåõíîëîã³÷í³ êàðòêè

 âèãîòîâëåííÿ âèðîá³â. 1-4 êëàñè
Посібник містить технологічні картки виготовлення виробів на уроках 
трудового навчання у початкових класах. 

978-966-10-0894-5; м’яка; 205х290; 160 с.

Õîðóíæèé Â.².
×óäîä³éíèé ñâ³ò ïàïåðó. 
Äèäàêòè÷íèé ìàòåð³àë  

äëÿ óðîê³â òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ  
â ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ

978-966-10-0725-2; м’яка; 
170х240; 152 с.

Êàðïîâà Ñ.Î.
Óðîêè õóäîæíüî¿ ïðàö³. Ôëîðèñòèêà: Ïîñ³áíèê äëÿ â÷èòåëÿ

У посібнику подано зразки уроків з художньої праці до теми «Робота з природним 
матеріалом». Автор пропонує різні типи уроків, наводить зразки вступних бесід, 
цікавий ігровий і пізнавальний матеріал, авторські практичні роботи в стилі фло-
ризму. 
966-692-423-4; м’яка; 145х200; 24 с.

Серія «Умілі рученята»

Ñêëÿðåíêî Î.À.  Øèºìî ³ãðàøêó câî¿ìè ðóêàìè

Åäâàðä. Íàéêðàùèé ïîäàðóíîê.  2000000002545; м’яка; 145х200; 8 с.
Çàé÷èê-âóõàí÷èê.  2000000002651; м’яка; 145х200; 8 с.

Ñåðäå÷êà-âàëåíòèíêè. Çàãàäàé áàæàííÿ.  2000000002644; м’яка; 145х200; 4 с.
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рудов  навчанн

Ìåëüíèê Â.Ì.
Àïë³êàö³¿ äëÿ ìàëþê³â

м’яка; 145х200; 8 с.
Êâ³òè. 2005000000805
Ïòàõè. 2005000000812
Ìåòåëèêè. 2005000000799

Серія «Чарівний світ мистецтва і природи»

Ìåëüíèê Â.Ì.\
Àëüáîìè âèòèíàíîê. Ïîðè ðîêó. 

Ïîñ³áíèêè äëÿ ó÷í³â ìîëîäøèõ ³ ñåðåäí³õ êëàñ³â
м’яка; 205х290; 64 с.
Âåñíà. 978-966-408-121-1
Ë³òî.  978-966-408-120-4
Çèìà.  978-966-408-485-4
Îñ³íü.  978-966-408-372-7

Серія «Диво-ножиці (аплікації)»
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Äì³òðóõ Ì.À.
Àïë³êàö³¿ äëÿ ìàëþê³â

м’яка; 145х200; 8 с.
Êóìàíåöü. 2005000000775
Çàáàâëÿíêè. 2005000000829
Ñí³ãîâè÷îê. 2005000000782

Аплікації

Áóäíà Ò.Á.
Àïë³êàö³¿. Çàêëàäêè äëÿ êíèæîê

Âèïóñê 1 (Ðîñëèíí³ îðíàìåíòè).  966-408-046-2; м’яка; 205х290; 8 с.
Âèïóñê 2 (Ãåîìåòðè÷í³ îðíàìåíòè).  966-408-045-4; м’яка; 205х290; 8 с.
Âèïóñê 3 (Îðíàìåíòè).  978-966-10-1453-3; м’яка; 205х290; 8 с.
Âèïóñê 4 (Ñåðâåòêè).  978-966-10-1454-0; м’яка; 65х100; 8 с.
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рудов  навчанн

Áîòþê Î.Ô. 

Äåêîðàòèâí³ êîøèêè. 
Êîíñòðóþâàííÿ ç ïàïåðó

966-692-056-5; м’яка; 145х200; 12 с.
Òðà÷ Ñ.Ê.

Ñâ³ò ïðèêðàñ. Âèïóñê 1

966-692-791-8; м’яка; 170х240; 32 с.

Êë³ä ².Î.

Àïë³êàö³¿. Âåëèêîäí³ ìîòèâè

966-692-881-7; м’яка; 205х290; 8 с.
Àïë³êàö³¿. Íà Âåëèêäåíü

966-692-880-9; м’яка; 205х290; 8 с.

Òðóäîâå íàâ÷àííÿ. Íàá³ð äëÿ ðóêîä³ëëÿ
м’яка; 65х100
3 êëàñ. Ñâ³÷êà.  2000000000268
3 êëàñ. Êà÷åíÿ.  2000000000305
4 êëàñ. Êóð÷à.  2000000000299
4 êëàñ. Âåäìåäèê.  2000000000275

Òðóäîâå íàâ÷àííÿ. Îáðàçîòâîð÷å ìèñòåöòâî.  
Íàá³ð äëÿ àïë³êàö³é. 1-4 êëàñè

978-966-10-0421-3; м’яка; 145х200; 8 с.

Набори для рукоділля
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Серія «Вчимося вишивати»

Â÷èìîñÿ âèøèâàòè. 
Íàá³ð äëÿ ðóêîä³ëëÿ. 1-4 êë.

м’яка; 145х200; 4 с.
Âèïóñê 5.  2000000000756
Âèïóñê 6.  2000000000763
Âèïóñê 7.  2000000000787

Âèïóñê 8.  2000000000800

Серія «Умілі рученята» 

Òðà÷ Ñ.Ê.
Âåëèêîäíÿ ëèñò³âêà. 

Íàá³ð äëÿ ðîáîòè ç ïàïåðîì
145х200; м’яка; 4 с.

Êîëüîðîâ³ ïèñàíêè.  2000000002774

Íåáåñíå ÿíãîëÿòêî.  2000000002743

ßíãîëÿòêî.  2000000002750
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у ичн  мист тво

Îñòðîâåðõèé ².Ë.

Âåðåñåíü-øêîëÿðèê. Çá³ðíèê ï³ñåíü.  978-966-10-1229-4; м’яка; 145х200; 72 с.
Çàãëÿäàº ç³ðîíüêà â êðèíèöþ. Çá³ðêà äèòÿ÷èõ ï³ñåíü.  978-966-10-2702-1; м’яка; 145х200; 48 с.

Ãóòíºâà Ñ.Â.

Íàâ÷àëüíèé ð³ê. Çá³ðêà ï³ñåíü äëÿ ä³òåé ìîëîäøîãî øê³ëüíîãî â³êó.  
978-966-10-2782-3; м’яка; 145х200; 64 с.

Ëåïåøêî Â.Ô.

Íàéäîðîæ÷å ñëîâî. Çá³ðíèê ï³ñåíü äëÿ ä³òåé äîøê³ëüíîãî òà ìîëîäøîãî øê³ëüíîãî â³êó
978-966-10-1329-1; м’яка; 145х200; 96 с.

Õëºáíèêîâà Ë.Î.
Ìåòîäèêà õîðîâîãî ñï³âó ó ïî÷àòêîâ³é øêîë³. Ìåòîäè÷íèé ïîñ³áíèê

У методичному посібнику подано відомості про витоки хорової культури в Украї-
ні, музичний розвиток дітей молодшого шкільного віку, співацький розвиток пер-
шокласників, запропонована методика виправлення інтонації, навчання співу 
методом ладової сольмізації, методика хорового співу (характеристика дитячого 
голосу, співацькі навички, хорові навички, розспівування у молодшому шкільному 
хорі, добір репертуару, методика розучування пісні, охорона дитячого голосу), 
деякі масові форми хорової діяльності у школі (конкурси класних хорів, гурток 
юних диригентів, свято пісні). 

966-408-059-4; м’яка; 145х200; 216 с.

Îñòðîâñüêèé Â.Ì., Ñèä³ð Ì.Â.
Óðîêè ìóçèêè. 1-4 êëàñè. Ïîñ³áíèê äëÿ â÷èòåëÿ

У посібнику вміщено поради вчителям музики з вокально-хорової роботи, фор-
мування відчуття ритму, слухання музики, підготовки до уроків музики та окремі 
поурочні розробки з різних тем для 1-4 класів. Для вчителів, студентів, батьків 
та учнів.

966-692-403-X; м’яка; 145х200; 60 с.
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Øåëàáîêîâà Â.Â.

Âåñåëêîâèé ñï³â. Òâîðè äëÿ õîðó ìîëîäøèõ êëàñ³â
978-966-10-3825-6; м’яка; 205х290; 48 с.

Ã³ðñüêèé Á.

Ï³ñåííèé ñàä. Çá³ðêà äèòÿ÷èõ ï³ñåíü
978-966-10-1965-1; м’яка; 145х200; 160 с.

Ïåðøèé ðàç ó ïåðøèé êëàñ. Çá³ðíèê äèòÿ÷èõ â³ðø³â òà ï³ñåíü
978-966-10-1979-8; 145х200; 80 с.

×óìàðíà Ì.². òà ³í.
Äçâ³íî÷êè ð³äíî¿ çåìë³ : ï³ñí³, â³ðø³ òà ðîçìàëüîâêè  

+ êîìïàêò-äèñê
«Дзвіночки рідної землі» – творчий проект композитора Оксани Гера-
сименко та письменниці Марії Чумарної. У піснях та віршах створюєть-
ся радісний образ світу української дитини, її найближчого оточення. 
Цікаві поетичні тексти та мелодійні ритми допоможуть розвинути твор-
чу уяву, пам’ять і музичний слух дитини. Пісні призначені як для соль-
ного виконання, так і для репертуару хорових колективів. До посібника 
додається компакт-диск із записами пісень. Книжка адресована як-
найширшому колу читачів: вихователям дитячих садочків, студентам, 
учителям музики загальноосвітніх та спеціалізованих музичних на-
вчальних закладів.  
978-966-10-5216-0; м’яка; 205х290; 80 с.

Áîíäàð Ì.Õ.
Kleine Theaterstucke und Spiele. Ìàëåíüê³ òåàòðàëüí³ ï’ºñè òà ³ãðè

Даний збірник є посібником для позакласної роботи з німецької мови як 
в загальноосвітніх школах, так і в школах з поглибленим її вивченням. 
Видання складається з двох частин. У першій частині вміщені інсцені-
зації, які можуть бути поставлені на шкільних вечорах. Це веселі сцен-
ки з тваринами, сценки з життя учнів, казки. Друга частина містить ігри. 
Вони оживляють уроки німецької мови і викликають інтерес в учнів. 
Книжка може бути використана як додатковий матеріал для читання до 
підручників німецької мови. Для вчителів, студентів та усіх, хто вивчає 
німецьку мову.

978-966-408-633-9; м’яка; 145х200; 80 с.

но мні мови
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но мні мови

Çåëåíà ².ß.
Àíãë³éñüêà ìîâà. ²ãðè äëÿ ïî÷àòêîâîãî íàâ÷àííÿ àíãë³éñüêî¿ ìîâè

Книга містить добірку цікавих ігор, які дозволяють значно полегшити процес 
початкового навчання англійської мови як дошкільнятам, так і школярам по-
чаткових класів.  
966-7924-14-9; м’яка; 170х200; 64 с.

²âàíþê Í.Â.
Íàâ÷àëüí³ ³ãðè íà óðîêàõ í³ìåöüêî¿ ìîâè

Пропонований посібник містить матеріал, що 
допоможе вчителям невимушено, в ігровій 
формі проводити уроки німецької мови у по-
чаткових класах. Для вчителів, учнів і всіх, хто 
вивчає і любить німецьку мову.

978-966-10-0179-3; м’яка; 145х200; 48 с.

Çàéêîâñê³ Ñ.À., Àäàìîâñüêà Ë.Ì.
Àíãëî-óêðà¿íñüêèé, óêðà¿íñüêî-àíãë³éñüêèé 

ñëîâíèê äëÿ ó÷í³â ìîëîäøèõ êëàñ³â
Пропонований словник укладений відповідно до 
навчальної програми з англійської мови для уч-
нів молодших класів середньої загальноосвітньої 
школи та містить понад 6 000 слів та виразів.   
978-966-10-1386-4; м’яка; 130х200; 192 с.

Áóäíà Ò.Á.
English Vocabulary:  

ñëîâíèê ç ³ëþñòðàö³ÿìè äëÿ øêîëÿð³â
Словник розроблений відповідно до вікових осо-
бливостей школярів; запропоновані ілюстрації 
розвинуть зорову пам’ять, допоможуть збагатити 
словниковий запас дитини. Для учнів та усіх, хто 
самостійно вивчає англійську мову. 

978-966-10-3211-7; м’яка; 170х200; 36 с.

Ïîò³õà Ã.Ò.
Pocket reference book. Êèøåíüêîâèé ñëîâíèê-äîâ³äíèê

В першій частині кишенькового словника-довідника — «Світ навколо нас» — подана 
інформація про алфавіт, дні тижня, пори року, місяці, Сонце і планети, час, сім’ю, 
професії, кольори, розміри і форми предметів, гроші, героїв улюблених казок. Друга 
частина довідника — «Граматичний путівник» — містить узагальнений та системати-
зований граматичний матеріал відповідно до шкільної програми з англійської мови. 
Глибоко продумана і виважена форма подачі довідкового 
матеріалу (вірші, пісні, лічилки, малюнки) сприятиме його 
якісному засвоєнню. 

966-743-750-7; м’яка; 120х165; 80 с.

Àäàìîâñüêà Ë.Ì., Çàéêîâñüê³ Ñ.À.
Øê³ëüíèé àíãëî-óêðà¿íñüêèé ñëîâíèê ç ³ëþñòðàö³ÿìè ³ ïðèêëàäàìè

Шкільний англо-український словник містить базові слова англійської мови та їх-
ній переклад українською. У ньому охоплено лексику різноманітної тематики, що 
відповідає чинній програмі з іноземних мов. Наведені приклади вживання слів до-
поможуть школярам навчитися правильно використовувати їх у тій чи іншій мовній 
ситуації, а ілюстрації розвинуть зорову пам’ять, оптимізуючи таким чином засвоєн-
ня англійського слова. Для учнів, студентів, вчителів і тих, хто самостійно вивчає 
англійську мову.

978-966-10-1529-5; тверда; 130x200; 656 с.
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Çàéêîâñê³ Ñ.À.
Í³ìåöüêî-óêðà¿íñüêèé, óêðà¿íñüêî-í³ìåöüêèé 

ñëîâíèê ç ³ëþñòðàö³ÿìè òà ïðèêëàäàìè
Пропонований словник містить понад 8000 слів та 
виразів, прикладів їх вживання у німецькій мові з пе-
рекладом на українську мову та ілюстрації, що спри-
ятиме розвитку зорової пам’яті та логічного мислення 
учня і кращому засвоєнню слова, яке вивчається. 

978-966-10-1670-4; м’яка; 130x200; 120 с.

Çîëîòíèê Î.Â.
Áîæà íèâêà. Õðèñòèÿíñüêà ÷èòàíêà. 1-4 êëàñè

Пропонований посібник покликаний у дохідливій художній формі розповісти ді-
тям про християнські цінності, мораль, віру. Вірші й оповідки на біблійну темати-
ку, що подаються до кожного уроку, допоможуть учителю виховувати бажання 
жити за Божим Законом. Для учнів 1-4-х класів, учителів християнської етики, 
батьків.   
978-966-10-0907-2; м’яка; 145х200; 352 с.

Êë³ä ².Î. òà ³í.
Ñòåæêàìè Áîæèõ çàïîâ³äåé. 

Ïîñ³áíèê äëÿ â÷èòåëÿ
Пропонований посібник покликаний у дохідли-
вій художній формі розповісти дітям про хрис-
тиянські цінності, мораль, віру. Вірші й оповідки 
на біблійну тематику, що подаються до кожного 
уроку, допоможуть учителю виховувати бажан-
ня жити за Божим Законом.

978-966-10-0116-8; м’яка; 145х200; 160 с.

Ïàöåðêîâñüêà Î.À.
Бог — Творець світу

978-966-10-1279-9; м’яка; 170х200; 16 с.

Êàë³áåðäà Ã.À.
Ïîäîðîæ Äîðîãîþ Äîáðà : Êîíñïåêòè óðîê³â òà âèõîâíèõ çàõîä³â 

³ç õðèñòèÿíñüêî¿ åòèêè. 1-4 êëàñè
Методичний посібник містить розгорнуті конспекти уроків із християнської етики 
та розробки виховних заходів для дітей молодшого шкільного віку з урахуванням 
вимог сучасних новітніх педагогічних технологій. Видання призначене вчителям 
початкових класів, християнської етики, студентській молоді, батькам.

978-966-10-3866-9; м’яка; 145х200; 140 с.

ристи нська тика

Ìàò³ºâ Ð.².
Í³ìåöüêî-óêðà¿íñüêèé òà óêðà¿íñüêî-í³ìåöü-

êèé ñëîâíèê-äîâ³äíèê. 2-4 êëàñè
Словник містить понад 11 000 слів та словоспо-
лучень німецької та української мов. 

978-966-10-0756-6; м’яка; 145х200; 104 с.
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о вива мо інт л кт дитини

Òåñëÿ Â.Â.  
«Êîçàöüêèé ïîêåð» òà ³íø³ ñëîâåñí³ ³ãðè

У настільній карточній грі «Козацький покер» гравці із карт, на яких зображено літери української абетки, скла-
дають слова, заробляючи за них призові очки. Перемагає той, хто набирає найбільше очок. Допомагають їм 
у цьому джокери-козаки: чорний козак замінює будь-яку літеру, що позначає приголосний звук, а червоний 
козак — літери, що позначають голосні звуки. Як у справжньому покері, усе відбувається динамічно — гравці 
вимінюють непотрібні карти, намагаючись якнайшвидше скласти слово чи слова. Гра вчить логічно мислити, 
комбінувати, приймати важливі рішення, розширює словесний запас гравців. Гра цікава тим, що у кожній на-
ступній партії комбінація карт є неповторною, вона дуже сподобається любителям кросвордів та словесних 
головоломок. 
Окрім «Козацького покера» гравці зможуть зіграти тими ж картами багато захопливих розвиваючих ігор (пра-
вила деяких додаються). «Запам’ятайко» — тренує пам’ять, увагу, «Порівняйко» — вчить порівнювати числа, 
«Фонтан» — дає змогу найменшим граючись засвоїти порядок літер в українській абетці.  
2005000001628; м’яка; 78х58; 140 с.

Òåñëÿ Â.Â.
«ÀÁåÂåÃå¥åÄÅÉß». Êîíñòðóêòîð ñë³â.

245 çàõîïëþþ÷èõ ãîëîâîëîìîê äëÿ òåáå, òâî¿õ äðóç³â òà ðîäè÷³â

Ð³âåíü 1 (ïî÷àòêîâèé).  978-966-10-0675-0; м’яка; 185х210; 60 с.
Ð³âåíü 2 (ñåðåäí³é).  978-966-10-0794-8; м’яка; 185х210; 60 с.
Ð³âåíü 3 (âèùèé).  978-966-10-0720-78; 185х210; 60 с.

Òåñëÿ Â.Â.
Òâîÿ ïåðøà åíöèêëîïåä³ÿ êðîñâîðä³â

978-966-10-0604-0; м’яка; 185х210; 64 с.



35

Áåäåíêî Ì.Â.
м’яка; 170х95; 64 с.
Ëîã³êà.  978-966-10-4221-5
Ñêëàä ÷èñëà.  978-966-10-4099-0
ß ïåðåêàçóþ òåêñò.  978-966-10-4222-2
ß ðîçâ’ÿçóþ çàäà÷³.  978-966-10-4100-3
ß ðîçóì³þ, ïðî ùî ÷èòàþ.  978-966-10-4101-0

Òåñëÿ Â.Â.
×àð³âíèé äçâîíèê: êíèãà-ãðà äëÿ ä³òåé

Пропоноване видання містить вправи-завдання розвивального характе-
ру. Ігри тренують та розвивають зорову пам’ять, вчать логічно мислити, 
приймати швидкі рішення у процесі вирішення завдань. Видання адресо-
ване дітям і вчителям для організації змагань-вікторин, а також буде ціка-
вим для батьків, бабусь і дідусів.

978-966-10-1418-2; м’яка; 170х240; 32 с.

Øåâ÷åíêî À.Â.
Ðîçâèâàëüí³ ³ãðè. Äëÿ ä³òåé ìîëîäøîãî øê³ëüíîãî â³êó

У посібнику запропоновано навчальні ігри, спрямовані на розвиток пізнавальної 
активності, уваги, пам’яті, уяви, фантазії дітей молодшого шкільного віку. 

978-966-10-1599-8; м’яка; 145х200; 72 с.

Пропоновані книги у цікавій формі озна-
йомлюють з основними поняттями еко-
номіки, економічними принципами та 
правилами підприємницької діяльності. 
Для широкого кола читачів.

Áåäåíêî Ì.Â.

м’яка; 185х210; 132 с.
Êíèãà þíîãî á³çíåñìåíà (àâòîìîá³ëü)

978-966-10-3829-4
Êíèãà þíîãî á³çíåñìåíà (ïàðîïëàâ)

978-966-10-3435-7

Серія «Тямущий школярик»
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о вива мо інт л кт дитини

Âàùåíêî Î.Ë.
Çîøèò äëÿ ðîçâèòêó òâîð÷èõ 
çä³áíîñòåé ä³òåé ìîëîäøîãî 

øê³ëüíîãî â³êó : â 2 ÷.

×. 1.  978-966-10-2638-3; м’яка; 
170х240; 72 с.
×. 2.  978-966-10-4080-8; м’яка; 
170х240; 80 с.

×ìåëüîâà Ë.².
Çîøèòè ç ðîçâèòêó òâîð÷èõ çä³áíîñòåé 

м’яка; 170х240
1 êëàñ.  978-966-10-4021-1; 40 с.
2 êëàñ.  978-966-10-4022-8; 36 с.
3 êëàñ.  978-966-10-4023-5; 64 с.
4 êëàñ.  978-966-10-4024-2; 88 с.

Серія «Хочу вчитися краще»

Òåñëÿ Â.Â.
Ïîäàðóíîê

Головоломки, задачки, ребуси, анекдоти, фокуси, приколи, загадки, кросворди, 
розмальовки. Для найкращого розвитку логічного мислення у процесі розв’язу-
вання логічних задачок та головоломок можна давати поради, вказувати, на що 
слід звернути увагу, але не повідомляти одразу правильну відповідь. І це буде 
надійний шлях до успіху. Хай щастить!
978-966-10-0552-4; тверда; 190х220; 64 с.
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Åä³ãåé Â.Á.
²íòåëåêòóàëüíèé ôåºðâåðê. 

Íàâ÷àëüí³ òåñòè. 
Ïîñ³áíèêè äëÿ ìîëîäøîãî 

øê³ëüíîãî â³êó
м’яка; 145х200; 112 с.
Ð³âåíü 1.  978-966-10-0533-3
Ð³âåíü 2.  978-966-10-0534-0
Ð³âåíü 3.  978-966-10-0538-8
Ð³âåíü 4.  978-966-10-0539-5
Ð³âåíü 5.  978-966-10-0540-1

У посібниках вміщено по 90 завдань, які призначені для інтелектуального розвитку молодших 
школярів. Завдання розподілено на 10 тестів, у кожному з яких є по 9 завдань, при цьому напри-
кінці посібника подаються відповіді до завдань кожного тесту, а також таблиця для оцінювання 
самим школярем свого інтелектуального рівня. Кожна книжка відповідає певному рівню склад-
ності завдань (усього ж є 5 рівнів), які послідовно, книжка за книжкою, ускладнюються, і це дедалі 
більше інтригуватиме і захоплюватиме школяра. 

овідники та словники

Áóäíà Í.Î., Êîçóá Î.Â.
Äîâ³äíèê ó÷íÿ ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â

У першому розділi вмiщено короткi вiдомостi про мову i мовлення, текст, речен-
ня, слово та подано правописний коментар частин мови. У додатку наведено 
зразки граматичних розборiв та подано слова, правопис яких необхiдно запам’я-
тати. В другому розділі вмiщено основнi вiдомостi про натуральний ряд чисел, 
дiї додавання, вiднiмання, множення, дiлення та їх застосування. Наведено ос-
новний геометричний матерiал і таблицi величин. У третьому розділі подано по-
яснення основних понять курсу природознавства в початкових класах, вміщено 
таблиці властивостей корисних копалин, природних зон 
України тощо.

966-7224-17-1; м’яка; 145х200; 80 с.

Áóäíà Í.Î.
Äîâ³äíèê ó÷íÿ ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â (ì³í³)

Мета довiдника — сприяти узагальненню знань учнiв по-
чаткових класiв з рiдної мови, математики та природо-
знавства, а також систематизувати загальнонавчальні 
навички i вмiння учнiв. 

978-966-408-581-3; м’яка; 120х165; 128 с.
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овідники та словники

Òó÷àïñüêà Ã.Â., Ãîëóá Ì.Ì.
Çàçèðíè ó ñëîâî. Åòèìîëîã³÷íèé ñëîâíèê øêîëÿð

Етимологічний словник покликаний донести у цікавій формі золоте зерно сучас-
ного слова до кожного читача. У словнику подані загадки, прислів’я, кросворди, 
казки, усмішки, крилаті вислови, що стосуються походження слів.  

966-7520-30-7; м’яка; 145х200; 96 с.

Òó÷àïñüêà Ã.Â.
Êâ³òêîâèé áàë: Åòèìîëîã³÷íèé ñëîâíèê 

â ëåãåíäàõ ³ ïåðåêàçàõ
Чи доводилося вам бувати на квітковому балі? Зі 
сторінок цієї книжки ви дізнаєтеся про походження 
назв знайомих з дитинства та екзотичних квітів. Ці-
каві легенди, ігри, кросворди, вікторини, лабіринти 
чекають на вас. 

966-692-494-3; м’яка; 145х200; 40 с.

Ìîâ÷óí Ë.Â.
Ïðàâîïèñ ³ áóäîâà ñë³â: 

Ñëîâíèê äëÿ ó÷í³â çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â
Словник містить понад 11 300 лексем. Це найуживаніші слова різних лексико-гра-
матичних розрядів, а також передбачені шкільною програмою терміни і геогра-
фічні назви. Реєстрові слова подано в початковій формі за алфавітно-гніздовим 
принципом із зазначенням граматичних форм, які є складними для написання. 

978-966-10-2047-3; тверда; 145х200; 272 с.     
978-966-10-3693-1; м’яка; 145х200; 272 с.     

Áóäíà Í.Î.
Óêðà¿íñüêà ìîâà. Ïàì’ÿòêà ðîáîòè íàä 

ïîìèëêàìè. Äîâ³äíèê äëÿ ó÷í³â 1-4 êëàñ³â
У довіднику наведено передбачені навчальною 
програмою з української мови орфограми, алго-
ритми і приклади опрацювання помилок, подано 
слова, значення, вимову і написання яких учні по-
чаткових класів повинні засвоїти. Мета видання — 
виховувати в школярів орфографічну пильність та 
прагнення грамотно писати, сприяти організації 
ефективної самостійної роботи над помилками. 

978-966-10-4064-8; м’яка; 120х165; 24 с.

Áóäíà Í.Î.
Ìàòåìàòèêà. Âåëèêèé äîâ³äíèê äëÿ ó÷í³â 1-4 êëàñ³â

Довідник містить теоретичний (відповідно до програми початкової школи)  
і практичний (вирази, рівняння, задачі, тести, картки, математичні диктанти, 
самостійні та контрольні роботи тощо) матеріал, що сприятиме формуванню 
й закріпленню математичних знань, умінь та навичок молодших школярів. 

978-966-408-360-4; тверда; 170х240; 688 с.
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Áåé Ï.².
Îñíîâè çäîðîâ’ÿ ó çàïèòàííÿõ 

³ â³äïîâ³äÿõ. 1-4 êëàñè: 
Ïîñ³áíèê-äîâ³äíèê

Здоров’я, як прояв нормальної життєдіяль-
ності людського організму, вимагає до себе 
постійної уваги, знань і неабияких зусиль 
щодо його збереження та зміцнення. 

966-692-524-9; м’яка; 145х200; 112 с.

Âèõðóù Â.Î.
Ïðèðîäîçíàâñòâî â öèôðàõ ³ ôàêòàõ: 1-4 êëàñè: 
äîâ³äíèê äëÿ â÷èòåë³â òà ó÷í³â ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â

Матеріал довідника розподілено за основними розділами навчальної програми 
Міністерства освіти і науки України з природознавства для учнів 1-4-х класів. Учи-
тель може добирати необхідну інформацію на власний розсуд, орієнтуючись на 
рівень підготовки класу, і використовувати її у доступній для учнів формі. 

978-966-10-3367-1; м’яка; 145х200; 104 с.

Áóäíà Í.Î., Ñòàõóðñüêà Â.Ï., Ìàéõðóê Ì.².
Ðîñëèíè ³ ãðèáè: Âèçíà÷íèê äëÿ ó÷í³â ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â

Визначник містить відомості про 266 видів рослин та грибів, поширених 
на території України. Довідковий матеріал про ботанічні характеристи-
ки рослин, їхні корисні властивості та сфери застосування згруповано у 
десять розділів за темами: «Водорості», «Мохи», «Папороті, хвощі, плау-
ни», «Рослини лісу», «Рослини луків», «Рослини водойм і вологих місць», 
«Рослини поля», «Рослини парків і садів», «Рослини живого куточка» та 
«Гриби».

978-966-408-504-2; тверда; 170х240; 128 с.       

Òàëïîø Â., Ìàéõðóê Ì.².
Òâàðèíè: Âèçíà÷íèê äëÿ ó÷í³â ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â

Визначник містить відомості про понад 370 видів тварин, поширених на 
території України. Довідковий матеріал  про особливості тілобудови, роз-
витку та способу життя безхребетних, земноводних, плазунів, риб, птахів 
і ссавців згруповано у сім розділів за ареолами їх існування.

978-966-408-350-5; тверда; 170х240; 192 с.

Áóäíà Í.Î.
Ì³é ñëîâíè÷îê: 1-4 êëàñè

Посібник «Мій словничок» призначений для індивідуальної роботи учнів 
1-4 класів над передбаченими програмою словами, вимову і правопис яких 
потрібно запам’ятати. Кожна сторінка відведена для запису слів, що почи-
наються певною літерою української абетки. 

978-966-10-1980-4; м’яка; 170х240; 40 с.
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овідники та словники

Êàí³ùåíêî À.Ï.
Ñëîâíèê áàãàòîçíà÷íî¿ ëåêñèêè ç äèäàêòè÷íîþ ñèñòåìîþ 

âïðàâ äëÿ ó÷í³â ïî÷àòêîâî¿ øêîëè
У посібнику подається тлумачення багатозначних іменників, прикметників та ді-
єслів, що зустрічаються на сторінках діючих підручників для учнів початкових 
класів. Лексика пояснюється на високохудожніх прикладах, запозичених із оди-
надцятитомного Словника української мови (К.: Наукова думка). Для закріплення 
знань та розвитку зв’язного мовлення з використанням багатозначної лексики 
пропонується дидактична система вправ, спрямована на розвиток розумової ак-
тивності, допитливості, пізнавальної діяльності та інтересу школяра до рідного 
слова. 

978-966-408-542-4; м’яка; 145х200; 160 с.

Áóðÿ÷îê À.À.
Îðôîãðàô³÷íèé ñëîâíèê ó÷íÿ

Орфографічний словник української мови розрахований на школярів, студентів 
та широкий загал людей, які користуються державною мовою в повсякденному 
житті. Він відображає сучасний стан розвитку всіх сфер літературної мови, вклю-
чаючи й найновіші запозичення. 

966-743-741-8; м’яка; 145x200; 288 с.

Áàáîâàë Ò.²., Áóäíà Í.Î., Ãîëîâêî Ç.Ë.
Ñëîâíèê ó÷íÿ ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â. Ñèíîí³ìè, àíòîí³ìè, ìîðôåìè

Словник синонімів подає основні синонімічні гнізда української мови (майже 
2000), супроводжувані тлумаченням та прикладами вживання. Слова виведені в 
реєстр та містять відсилки.  У словнику антонімів подано 226 антонімічних пар із 
різних частин мови, які виражають різні типи і ступені протилежності.

966-692-534-6; м’яка; 145х200; 160 с.

Ìåëüíè÷àéêî Î.².
Øê³ëüíèé òëóìà÷íèé ñëîâíèê 
óêðà¿íñüêî¿ ìîâè. 1-4 êëàñè

Однотомний «Шкiльний тлумачний словник укра-
їнської мови» призначений для учнiв та вчителiв 
початкових класiв. Вiн мiстить малознайомi сло-
ва, якi трапляються в пiдручниках чотирирiчної 
початкової школи з українською мовою навчан-
ня. Тут у стислiй i доступнiй формi подано їх тлу-
мачення, особливостi вимови i написання вiдпо-
вiдно до норм сучасної лiтературної мови.

978-966-10-1144-0; м’яка; 145х200; 324 с.

978-966-10-0578-4; м’яка; 170х240; 288 с.
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Áàáîâàë Ò.²., Áóäíà Í.Î.
Óêðà¿íñüêà ìîâà : ïàì’ÿòêà ðîáîòè íàä ïîìèëêàìè : 

äîâ³äíèê äëÿ ó÷í³â 1-4 êëàñ³â. Çà îíîâëåíîþ ïðîãðàìîþ
Мета посібника — сприяти організації самостійної роботи учнів початкових кла-
сів над помилками, закріпити навички правильного написання слів. У довідни-
ку наведено орфограми, алгоритми і приклади опрацювання помилок, подано 
словник написання слів. Для учнів початкових класів та вчителів.

978-966-10-4982-5; м’яка; 145x200; 16 с.

У посібниках подано систематизовану у вигляді схем і таблиць довідкову інформацію з математики 
та української мови, що охоплює всі розділи навчальної програми для початкових класів. Мета довід-
ника — сприяти узагальненню та закріпленню знань молодших школярів з математики та української 
мови із передбачених програмою тем. Для учнів початкових класів та вчителів.

Áóäíà Í.Î. 

Äîâ³äíèê : ìàòåìàòèêà â ñõåìàõ ³ òàáëèöÿõ : 
ïîñ³áíèê äëÿ ó÷í³â 1-4 êëàñ³â

978-966-10-4658-9; м’яка; 120х165; 32 с.
Äîâ³äíèê : óêðà¿íñüêà ìîâà â ñõåìàõ ³ òàáëèöÿõ :  

ïîñ³áíèê äëÿ ó÷í³â 1-4 êëàñ³â
978-966-10-4597-1; м’яка; 120х165; 56 с.

Áóäíà Í.Î. òà ³í.
Äîâ³äíèê ó÷íÿ ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â. Çà îíîâëåíîþ ïðîãðàìîþ

Мета довiдника — сприяти узагальненню знань учнiв початкових класiв з україн-
ської мови, математики та природознавства, а також систематизувати загально-
навчальні навички i вмiння учнiв. Зміст, об’єм та послiдовнiсть викладу матерiа-
лу довiдника вiдповiдають оновленій програмi початкових класів. У довiднику 
видiлено не тiльки основнi граматичнi правила, математичнi поняття, але й на-
ведено типовi приклади i зразки виконання практичних завдань. Довiдник при-
значений для учнiв початкових класiв, учителiв, батьків, вихователів груп про-
довженого дня.

978-966-10-5058-6; м’яка; 145x200; 80 с.
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овідники та словники

Çàéêîâñê³ Ñ.À. òà ³í.
Ì³é ïåðøèé àíãëî-óêðà¿íñüêèé, óêðà¿íñüêî-àíãë³éñüêèé 

³ëþñòðîâàíèé ñëîâíèê ç ïðèêëàäàìè : 1-4 êëàñè
Англо-український словник містить базові слова англійської мови та їхній переклад 
українською. У ньому охоплено лексику різноманітної тематики, що відповідає чин-
ній програмі з іноземних мов для 1-4 класів. Наведені приклади вживання слів до-
поможуть школярам навчитися правильно використовувати їх у тій чи іншій мовній 
ситуації, а ілюстрації розвинуть зорову пам’ять, оптимізуючи таким чином засвоєн-
ня англійських лексем. Для учнів, студентів, вчителів і тих, хто самостійно вивчає 
англійську мову.

978-966-10-2534-8; тверда; 130x200; 480 с.

Серія «Хочу вчитися краще»

Çàéêîâñê³ Ñ.À.
Ì³é ïåðøèé àíãë³éñüêèé àëüáîì: ó 3-õ ÷. ×. 1

978-966-10-2864-6; м’яка; 290х415; 24 с.

Áóäíà Í.Î.
Ì³é ïåðøèé äîâ³äíèê. 1 êëàñ

978-966-10-2880-6; м’яка; 290х415; 16 с.
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Серія «Словничок школяра»

Áóäíà Í.Î. òà ³í.  Ñëîâíèêè-äîâ³äíèêè

ßê ïèñàòè: ç âåëèêî¿ ë³òåðè ÷è ìàëî¿?  1-4 êëàñè.  978-966-10-0566-1; 264 с.
ßê ïèñàòè: ç àïîñòðîôîì ÷è áåç? 1-4 êëàñè.  978-966-10-1109-9; 48 с.

Øîñò Í.Á.

ßê ïèñàòè: -à (-ÿ) ÷è -ó (-þ) â ðîäîâîìó â³äì³íêó? Ñëîâíèê-äîâ³äíèê.  978-966-10-1201-0; 136 с.
Ìåëüíè÷àéêî Î.²., Ëåñíÿê Í.Â. 

Ìàëèé òëóìà÷íèé ñëîâíèê ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà ÷èòàííÿ. 1-4 êëàñè.  978-966-10-1712-1; 92 с.
Òó÷àïñüêà Ã.Â.

Åòèìîëîã³÷íèé ñëîâíèê. 1-4 êëàñè. ×îìó òàê íàçèâàºòüñÿ?  978-966-10-2593-5; 72 с.
Áóäíà Í.Î. òà ³í. 

Ïðèñë³âíèê. 4-7 êëàñè.  978-966-10-1886-9; 104 с.

Серія «Канікули без нудьги»

Кожен із батьків хоче, щоб 
його дитина не тільки добре 
відпочила влітку, загартува-
лася, набралася сил, а й не 
забула вивченого в школі. 
Як цього досягти? У запро-
понованих посібниках на 
кожному розвороті подано 
завдання для повторення 
пройденого за предметами: 
літературне читання, мате-
матика, українська мова та 
природознавство. 

анікули б  нудь и

Обкладинка м’яка; формат 145х200
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анікули б  нудь и

Запропоновані завдання з української мови, 
літературного читання, математики, курсів 
«Я і Україна» й «Основи здоров’я» розподілено 
за місяцями та тижнями. Працюючи з посібника-
ми, школяр має змогу протягом літніх канікул не 
лише повторити і закріпити вивчений матеріал, 
а й на основі цікавих пізнавальних текстів, не-
стандартних творчих завдань розвинути увагу, 
пам’ять, мислення, розширити світогляд, цікаво 
провести своє дозвілля. 

Áóäíà Í.Î.  
Êàí³êóëè áåç íóäüãè

м’яка; 170х240
ß ³äó â 2-é êëàñ!  978-966-10-0867-9; 64 с.
ß ³äó â 3-é êëàñ!  978-966-10-1055-9; 104 с.

Òó÷àïñüêà Ã.Â.
Êàí³êóëè áåç íóäüãè

ß ³äó â 4-é êëàñ!
978-966-10-1141-9; м’яка; 170х240; 104 с.

Øîñò Í.Á.
Êàí³êóëè áåç íóäüãè 

ß ³äó â 5-é êëàñ!
978-966-10-1033-7; м’яка; 170х240; 104 с.

Áåäåíêî Ì.Â.
Çàõîïëþþ÷à ë³òíÿ øêîëà
м’яка; 170х240; 120 с.

Éäåìî â 1-é êëàñ.  978-966-10-1292-8
Ç 1-ãî ó 2-é êëàñ.  978-966-10-0790-0
Ç 2-ãî ó 3-é êëàñ.  978-966-10-0792-4
Ç 3-ãî ó 4-é êëàñ.  978-966-10-0791-7
Ç 4-ãî ó 5-é êëàñ.  978-966-10-1435-9
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Êðèñà Ò.Ì.

Ìàíäð³âêà ó êàçêó. Ë³òí³é çîøèò: ç 1-ãî ó 2-é êëàñ.  978-966-10-4217-8; м’яка; 170х240; 48 с.
Ïîäîðîæ ³ç ñëîíåíÿì. Ë³òí³é çîøèò: ç 2-ãî ó 3-é êëàñ.  978-966-10-3991-8; м’яка; 170х240; 48 с.

Ë³ñîâ³ òàºìíèö³. Ë³òí³é çîøèò: ç 3-ãî ó 4-é êëàñ.  978-966-10-4218-5; м’яка; 170х240; 64 с.

Ö³êàâ³ çèìîâ³ êàí³êóëè

Øîñò Í.Á.  1 êëàñ.  978-966-10-4066-2; 
м’яка; 170х240; 36 с.
Áóäíà Í.Î.  2 êëàñ.  78-966-10-4067-9; 
м’яка; 170х240; 32 с.

Ö³êàâ³ çèìîâ³ êàí³êóëè

Ëåâ÷óê Ë.Ô.  3 êëàñ.  978-966-10-4068-6; 
м’яка; 170х240; 32 с.
Øîñò Í.Á.  4 êëàñ.  978-966-10-4069-3; 
м’яка; 170х240; 32 с.
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анікули б  нудь и

Çèìîâ³ êàí³êóëè áåç íóäüãè
м’яка; 170х240; 16 с.

Äóíåöü ².Ð. Êðèñà Ò.Ì.

Ñí³ãîâè÷îê. 1 êëàñ.  978-966-10-3016-8 ×àð³âíà ÿëèíî÷êà. 3 êëàñ.  978-966-10-3018-2
Êîïêà Ò.Â. Êðèñà Ò.Ì.

Ñí³æèíêà. 2 êëàñ.  978-966-10-3249-0 Ð³çäâÿíà ç³ðîíüêà. 4 êëàñ.  978-966-10-3224-7

Íåñêó÷íûå êàíèêóëû
м’яка; 170х240

Áóäíàÿ Í.À. Ëåâ÷óê Ë.Ô., Òó÷àïñêàÿ À.Â.

ß èäó âî 2 êëàññ!  978-966-10-3899-7; 64 с. ß èäó â 4 êëàññ!  978-966-10-3924-6; 88 с.
Áóäíàÿ Í.À. Øîñò Í.Á.

ß èäó â 3 êëàññ!  978-966-10-3923-9; 64 с. ß èäó â 5 êëàññ!  978-966-10-1872-2; 80 с.
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Êîðí³ºíêî Ñ.Ì.
Âåñåëà ïåðåðâà. 1-4 êëàñè: íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèé ïîñ³áíèê

Посібник містить різноманітні навчально-практичні матеріали, які допоможуть 
молодшим школярам весело й цікаво організовувати перерви між уроками, а та-
кож дозвілля в післяурочний час. 

978-966-10-1900-2; 145х200; 96 с.

Äîðîø À.Ã.
Â³äêðèòèé óðîê. ²ç ïåäàãîã³÷íîãî äîñâ³äó ðîáîòè 

â÷èòåëÿ ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â
У посібнику подано добірку конспектів підсумкових 
та інтегрованих уроків з різних предметів, зміст 
яких відповідає навчальній програмі для початко-
вих класів. Запропоновано цікаві ігри та різноманіт-
ний дидактичний матеріал на основі новітніх техно-
логій навчання. 

978-966-10-2506-5; м’яка; 145х200; 92 с.

Êàðàñü Î.Â.
Çðîñòàéòå ñïðàâæí³ìè ëþäüìè. Êîíñïåêòè óðîê³â. Ç äîñâ³äó ðîáîòè çà 

òâîðàìè Â.Î. Ñóõîìëèíñüêîãî: ïîñ³áíèê äëÿ â÷èòåë³â 1-4 êëàñ³â
У посібнику запропоновано 12 конспектів уроків читання, в тому числі й поза-
класного, та виховний захід для учнів 1-4 класів, мета яких — виховання молод-
ших школярів на педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського.

978-966-10-2790-8; м’яка; 145х200; 72 с.

Ïåòð³â Ò.Î., Êðèâà Í.².
Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ, ç³ ùåäðèõ äîëîíü. 

Íåñòàíäàðòí³ óðîêè â ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ : ïîñ³áíèê äëÿ â÷èòåëÿ
У посібнику запропоновано конспекти нестандартних уроків у початкових кла-
сах із досвіду роботи вчителів Богданівської загальноосвітньої школи І-ІІ сту-
пенів Підволочиського району Тернопільської області. Подано конспекти уроків 
1-4 класів з різних дисциплін (природознавства, української мови, літературного 
читання, математики, основ здоров’я та ін.) та різних типів: урок-мандрівка, урок-
звіт, урок-телепередача, інтегрований урок. Для вчителів початкових класів і сту-
дентів педагогічних спеціальностей.

978-966-10-3569-9; м’яка; 145х200; 232 с.

Ò³ò÷åíêî Î.Ì.
Áàðâè ð³äíîãî ñëîâà. Çá³ðíèê òåêñò³â-îïèñ³â. 2-4 êëàñè

У збірнику подано тексти-описи рослин, тварин, природи, зовнішності людей, 
дібрані з художньої та науково-популярної літера-
тури, а також учнівські твори. 

978-966-10-1164-8; м’яка; 145х200; 80 с.

Ãîðä³þê Í.Ì., Ä³äåíêî Ë.À.
Âåäåííÿ ä³ëîâî¿ äîêóìåíòàö³¿  

â ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ
У посібнику наведено правила і рекомендації щодо 
ведення ділової документації у загальноосвітніх 
навчальних закладах I-III ступенів, а саме: вимо-
ги до оформлення особових справ учнів, класних 
журналів, до оцінювання, порядку переведення та 
випуску учнів, обліку відвідування тощо.

966-408-001-2; м’яка; 145х200; 32 с.

осібники дл  вчит лів
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ßêèìåíêî Ñ.².
Ñòåæèíàìè Ïàâëèøà. Äèäàêòè÷íèé ìàòåð³àë ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè. 3-4 êëàñè

Навчальний посібник складається з казок видатного українського педагога 
В.О. Сухомлинського та диференційованих завдань, пов’язаних з їх змістом. 
Мета цього посібника — виховувати гуманне та шанобливе ставлення дитини до 
людей та навколишнього світу. 

978-966-10-2649-9; м’яка; 145х200; 88 с.

Áóäíà Í.Î., Òó÷àïñüêà Ã.Â., Ðîìàíèøèí ².ß.
Ïðåäìåòí³ îë³ìï³àäè ó ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ: Íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê

Посібник містить олімпіадні завдання для проведення шкільних, районних, місь-
ких турів олімпіад та організації факультативних занять з української мови, мате-
матики, курсу “Я і Україна”. Для вчителів початкових класів.

966-692-441-2; м’яка; 145х200; 32 с.

Ãîðä³þê Í.Ì.
Ðîáîòà ç îáäàðîâàíèìè ä³òüìè. Ñõîäèíêè òâîð÷îãî çðîñòàííÿ. 

1-4 êëàñè: Ïîñ³áíèê äëÿ â÷èòåëÿ
У посібнику відповідно до програми Міністерства освіти і науки України з україн-
ської мови, читання, математики, курсу «Я і Україна» розроблено комплекс за-
вдань для учнів з високим рівнем інтелектуальної обдарованості.

966-692-780-2; м’яка; 145х200; 152 с.

Êàí³ùåíêî À.Ï.
Îïîðí³ ãðóïè ëåêñèêè äëÿ ðîçâèòêó 

çâ’ÿçíîãî ìîâëåííÿ. 1-4 êëàñè: 
Äèäàêòè÷íèé ìàòåð³àë

Опорні групи відібраної лексики на певну тему — 
це фундамент для написання творів, різнома-
нітних лексичних вправ, мета яких — викликати 
в учнів інтерес до слова, розвивати їхнє зв’язне 
мовлення. 

978-966-408-545-5; м’яка; 145х200; 96 с.

Ã³ìëà Ê.Î.
Ñîëî øê³ëüíîãî â³òðîâ³þ. Ç äîñâ³äó ðîáîòè â÷èòåëÿ ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â

Посібник містить поради щодо організації співпраці школи і родини з метою 
успішного становлення особистості молодшого школяра. Сценарії поданих захо-
дів пройшли успішну апробацію.  

978-966-10-2644-4; м’яка; 145х200; 96 с.
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Ìèöêàí Á.Ì., Ïðåçëÿòà-Âîðîáåé Ã.Â.
Ðóõàíêîâà àáåòêà: Íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèé ïîñ³áíèê

Запропонований додаток до Букваря допоможе вчителю початкових класів 
урізноманітнити навчальну діяльність дітей, запобігти гіпокінезії, створити 
умови для активного відпочинку, підвищити розумову й фізичну працездат-
ність, закласти основи бережного ставлення до власного здоров’я як до най-
вищої індивідуальної та суспільної цінності.              
966-692-687-3; м’яка; 170х240; 64 с.

ßêèìåíêî Ñ.².
Óðîêè-êàçêè: Íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê

Посібник запрошує дорослих і дітей у дивовиж-
ний і мудрий світ казки, котра є важливим еле-
ментом розумового, морального й естетичного 
виховання підростаючого покоління. У виданні 
пропонуються оригінальні, творчі уроки-казки з 
математики, образотворчого мистецтва, укра-
їнської мови, природознавства.

978-966-408-218-8; м’яка; 145х200; 80 с.

Äåìê³â Ã.ª.
Ö³êàâèé êàëåíäàð: ïîñ³áíèê äëÿ â÷èòåëÿ

У посібнику дібрано та систематизовано матеріал про найпоширеніші професій-
ні, релігійні та міжнародні свята. Посібник містить теоретичні відомості, приказки 
та прислів’я, загадки, вірші.

978-966-10-2835-6; м’яка; 145х200; 198 с.

Òðîÿíîâñüêà Ã.Ï.
ß ³äó íà óðîê. ²ç ïåäàãîã³÷íîãî äîñâ³äó ðîáîòè â÷èòåëÿ ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â. 

1-4 êëàñè
У посібнику подано шість розгорнутих конспектів уроків з різних предметів та 
один конспект нестандартного виховного заходу «Презентація твого імені» з пе-
дагогічного досвіду роботи вчителя початкових класів.

978-966-10-2540-9; м’яка; 145х200; 48 с.

×óìàðíà Ì.².
Ðàíêîâ³ çóñòð³÷³ â ïî÷àòêîâ³é øêîë³ : äèäàêòè÷íèé ìàòåð³àë

Запропоноване видання містить авторські твори, різноманітні за тематикою, 
жанрами, емоційною спрямованістю. Змістове наповнення поданого дидак-
тичного матеріалу об’єднане метою гармонійного та різнобічного розвитку 
молодших школярів. Використовуючи посібник у своїй повсякденній роботі, 
вчителі вдосконалять методику навчання дітей мовленню і читанню, розши-
рять і збагатять тематичні заняття, урізноманітнять ранкові зустрічі зі своїми 
вихованцями.

978-966-10-5163-7; м’яка; 170х240; 24 с.
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Áàðàí Î. Ì.
Ë³òåðàòóðíå ÷èòàííÿ. Óêðà¿íñüêà ìîâà. 2-4 êëàñè: 

Äèäàêòè÷íèé ìàòåð³àë çà òâîð÷³ñòþ Ì. Øàøêåâè÷à òà ². Ôðàíêà
У посібнику подано завдання та вправи на матеріалі відомостей про життєвий 
і творчий шлях І. Франка та М. Шашкевича, а також фрагменти творів цих пись-
менників. 

978-966-10-3977-2; м’яка; 145х200; 32 с.

Ò³ò÷åíêî Î. Ì.
Ñï³ø³ìî òâîðèòè äîáðî. ²íòåãðîâàí³ óðîêè â ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ

У посібнику подано розгорнуті конспекти інтегрованих уроків та інтегрованих 
днів із педагогічного досвіду роботи вчителів початкових класів Тернопільської 
ЗОШ №27. 

978-966-10-3000-7; м’яка; 145х200; 208 с.

Àíòîíþê Í.À.
Çîøèò âèõîâàòåëÿ ãðóïè ïðîäîâæåíîãî äíÿ

Запропонований зошит містить зразки щоденного планування роботи 
ГПД, календар релігійних, духовних і професійних свят, орієнтовну 
тематику бесід з учнями та батьками, комплекс загальнорозвиваючих 
вправ і дидактичний матеріал ігрового характеру. Для вихователів 
ГПД, студентів педагогічних навчальних закладів.

978-966-10-3985-7; м’яка; 205х290; 56 с.

Ïàðòèêà Í.Â., Êîðí³ºíêî Í.Ì., 
Êàðäàø Í.Â., Ãðèìàëþê ².À.

Íåñòàíäàðòí³ óðîêè òà âèõîâí³ çàõîäè. 2-4 êëàñè: Ïîñ³áíèê äëÿ â÷èòåëÿ
У посібнику подано нестандартні та інтегровані уроки з української мови, читан-
ня, християнської етики, художньої праці, математики та виховні заходи. 

978-966-10-1163-1; м’яка; 145х200; 64 с.
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Ïàðîíîâà Â.².
Слухняна дитина — радість для родини : Родинне свято 

äëÿ ä³òåé ìîëîäøîãî øê³ëüíîãî â³êó
«Слухняна дитина — радість для родини» — сценарій, спрямований на допомо-
гу педагогам молодших класів загальноосвітніх навчальних закладів у підготов-
ці тематичних родинних святкувань.

978-966-10-4935-1; м’яка; 145х200; 24 с.

Êàí³ùåíêî À.Ï..
Îïîðí³ ãðóïè ëåêñèêè äëÿ ðîçâèòêó çâ’ÿçíîãî ìîâëåííÿ. 1-4 êëàñè: 

Äèäàêòè÷íèé ìàòåð³àë.
Опорні групи відібраної лексики на певну тему — це фундамент для написання 
творів, різноманітних лексичних вправ, мета яких — викликати в учнів інтерес 
до слова, розвивати їхнє зв’язне мовлення. Для студентів педагогічних і філоло-
гічних факультетів, учителів початкових класів, вчителів-словесників та батьків.

978-966-408-545-5; м’яка; 145х200; 96 с.

²ÃÐÈ

Òåñëÿ Â.Â.
Ôóòáîëüí³ òåðì³íè. Àíãë³éñüêà ìîâà

978-966-10-2342-9; м’яка; 135х150; 80 с.

Òåñëÿ Â.Â.
Ôóòáîëüíà ìîçà¿êà

Кросворди, анекдоти, курйози, ре-
корди, головоломки, задачки, запи-
таннячка, цiкаві факти, статистика 
та обширнi «витяги» з футбольних 
правил i норм.

м’яка; 190х220; 64 с.
Êíèãà 1.  978-966-10-0837-2
Êíèãà 2.  978-966-10-0953-9
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Ìîìîò Ò.Ë.
Âåñåëèé ðîòèê. Á³áë³îòåêà ëîãîïåäà-ïðàêòèêà

Вправи й кольорові сигнальні картки допоможуть збагатити і вдосконалити 
роботу логопедів, вихователів, учителів, стануть у пригоді батькам, які дба-
ють про мовний розвиток своїх дітей.

978-966-408-502-8; м’яка; 170х200; 24 с.

Ñàâ÷åíêî Ì.À.
Ìåòîäèêà âèïðàâëåííÿ âàä âèìîâè ôîíåì ó ä³òåé

У посібнику дано рекомендації щодо розвитку в учнів умінь сприймати немовні 
звуки й мову, виділяти зі слів окремі звуки, аналізувати слова, різні за звуковою 
будовою, а також методичні вказівки щодо подолання вад у вимові голосних і 
приголосних.   
966-408-084-5; м’яка; 145х200; 160 с.

Ìîìîò Ò.Ë.
Ãðàìîò³éêî: Ëîãîïåäè÷í³ çîøèòè äëÿ ðîçâèòêó óñíîãî ³ ïèñåìíîãî ìîâëåííÿ

¹1.  966-692-344-0; м’яка; 205х290; 48 с.
¹2.  966-692-360-2; м’яка; 205х290; 56 с.
¹3.  966-692-361-0; м’яка; 205х290; 48 с.

Ìîìîò Ò.Ë.
Õòî ïðî çäîðîâ’ÿ äáàº, òîé éîãî ³ ìàº. 

Á³áë³îòåêà ëîãîïåäà-ïðàêòèêà
(+ êîëüîðîâà âêëàäêà)

У посібнику запропоновано комплекс оздо-
ровчих заходів, адаптованих для роботи з 
дітьми дошкільного та молодшого шкільно-
го віку. Вправи, їх віршований супровід та 
сигнальні картки допоможуть раціонально 
організувати режим збереження здоров’я 
у навчально-виховному процесі, що спри-
ятиме зміцненню психіки дошкільнят і мо-
лодших школярів, розвитку їх емоційно-во-
льової сфери, рухової і слухової активності, 
мислення, мовлення. Для логопедів, вихо-
вателів, учителів, а також для батьків, які 
дбають про мовний та психофізичний роз-
виток своїх дітей.

978-966-10-0480-0; м’яка; 170х200; 16 с.



53

Äÿ÷åíêî Ê.Ã.
Ëîãîïåäè÷í³ çîøèòè äëÿ ó÷í³â 2-4 êëàñ³â

Çâóêè [ò]-[ä], [ä]-[ä’], [ò]-[ò’].  978-966-10-2371-9; м’яка; 170х200; 76 с.
Çâóêè [÷]-[ö], [ö]-[ö’], [ñ]-[ö], [ñ]-[÷].  978-966-10-2372-6; м’яка; 170х200; 104 с.
Çâóêè [ø]-[æ], [ñ]-[ø], [ç]-[æ], [ö]-[ù].  978-966-10-2373-3; м’яка; 170х200; 116 с.
Çâóêè [ï]-[á], [ô]-[â], [ã]-[ê]-[õ].  978-966-10-2369-6; м’яка; 170х200; 80 с.
Çâóêè [ð]-[ë], [ë]-[ë’], [ð]-[ð’].  978-966-10-2370-2 ; м’яка; 170х200; 80 с.
Çâóêè [ñ]-[ç], [ñ]-[ñ’], [ç]-[ç’].  978-966-10-2368-9; м’яка; 170х200; 72 с.

Äÿ÷åíêî Ê.Ã.
²ííîâàö³¿ â êîðåêö³¿ ïèñåìíîãî ìîâëåííÿ ìîëîäøèõ øêîëÿð³â

У посібнику запропоновані інноваційні технології корекційної роботи для 
подолання розладів писемного мовлення дітей. Указані технології спря-
мовані на те, щоб кожен учень усвідомив себе творчою особистістю, на-
вчився взаємодіяти з партнером та постійно відчувати свої успіхи.

978-966-10-0764-1; м’яка; 145х200; 320 с.
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Ìîìîò Ò.Ë.
Êîðåêö³ÿ äèñëåêñ³é. Äèäàêòè÷íèé ìàòåð³àë

Дидактичний матеріал містить таблиці для читання та картки, зміст 
яких структоровано відповідно до інноваційних технологій у корекції 
усного мовлення дітей. Завдяки цьому посібнику логопеди та учителі 
зможуть урізноманітнити методику проведення занять, зробити про-
цес навчання цікавим і ефективним.

978-966-10-3213-1; м’яка; 205х290; 40 с.

Ìîìîò Ò.Ë.
Êíèãà ïîìèëîê. Äëÿ òèõ, 

õòî íå ëþáèòü ÷èòàòè
Запропоновані тексти з «помилка-
ми» перетворять читання на цікаве 
заняття, допоможуть усунути недо-
ліки писемного мовлення школярів, 
сприятимуть розвитку в дітей фоне-
матичного сприймання. Для логопе-
дів, учителів і дбайливих батьків.

978-966-10-3212-4; м’яка; 
170х200; 32 с.

Áàðèùóê Ã.Ñ.
Ìîâà íàøèõ ä³òåé. Âèïðàâëåííÿ ïîðóøåíü çâóêîâèìîâè ó ä³òåé. 

Íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê
У посібнику містяться методичні поради та ілюстрований дидактичний ма-
теріал для виправлення вад звуковимови у дітей. Запропоновані завдання 
можна використовувати комплексно (при складних мовленнєвих порушен-
нях), чи частково (наприклад, при дислалії). 

978-966-408-304-8; м’яка; 170х240; 64 с.

Ìîìîò Ò.Ë.
Пальчиками граємо — мову розвиваємо: 

Á³áë³îòåêà ëîãîïåäà-ïðàêòèêà
У посібнику запропоновано пальчикові 
вправи у віршованому супроводі для роз-
витку мовлення дошкільнят і молодших 
школярів. 

978-966-408-191-4; м’яка; 170х200;  
24 с.

Áàðèùóê Ã.Ñ.
Ïðèñëóõàéòåñü, ÿê ãîâîðèòü âàøà äèòèíà

Посібник складається з трьох розділів: 1-ий розділ — правильна артикуля-
ція, підготовчі вправи та способи постановки звуків; 2-ий розділ — кольоро-
вий дидактичний матеріал для виправлення найпоширеніших вад вимови 
звуків, диференціації цих звуків; 3-ій розділ — картки із завданнями з роз-
витку зв’язного мовлення (з акцентуванням уваги на відкорегованих звуках). 

978-966-10-0454-1; м’яка; 170х240; 40 с.
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Ìîìîò Ò.Ë.
Êîðåêö³ÿ äèñãðàô³é. Äèäàêòè÷íèé ìàòåð³àë

Завдяки цьому посібнику логопеди та учителі зможуть урізноманітни-
ти методику проведення занять, зробити процес навчання цікавим і 
ефективним.

978-966-10-3214-8; м’яка; 205х290; 40 с.

Áàðèùóê Ã.Ñ.
Óñóíåííÿ âàä ïèñüìà. 1-4 êëàñè

Посібник призначено для логопедів, учителів початкових класів, вихователів, 
батьків, студентів дефектологічних факультетів та факультетів початкового нав-
чання.  

966-692-115-4; м’яка; 145х200; 40 с.

Áàðèùóê Ã.Ñ.
ßê óñóíóòè âàäè ïèñüìà. 
Äèäàêòè÷íèé ìàòåð³àë

Посібник пропонує систему роботи для профілактики і корекції недоліків 
письма. У першій частині запропоновано завдання для запобігання пору-
шенням письма першокласників у добукварний період. Друга частина посіб-
ника призначена для учнів, у яких виявлено специфічні порушення письма. 
У третій частині подано вправи для запобігання помилкам на письмі. 

966-692-267-3; м’яка; 170х200; 48 с.

Àðêóøà Î.ß., ×îïèê Ì.Ò.
Àáåòêà. Êðóãîâåðòü íàâêîëî À òà... ß. 

Íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê
Посібник написано для логопедів, вихователів дитячих садочків, учи-
телів, батьків. У ньому зібрано цікаві чистомовки, віршики, скоромов-
ки, загадки та музично-ритмічні вправи, які допоможуть виправленню 
мовленнєвих вад у дітей.

966-692-343-2; м’яка; 205х290; 144 с.
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Запропоновані комплекти складаються із 12 логопедичних кубиків з яскравими малюнками на гранях.
У назвах усіх зображених предметів містяться звуки [л], [р] у різних позиціях. Ігрові вправи з кубиками допо-
можуть усунути недоліки усного мовлення вашої дитини, сприятимуть розвитку уваги, дрібної моторики рук, 
збагатять словниковий запас, тренуватимуть зорову й образну пам’ять, уяву. Для дбайливих батьків.

Ðîæí³â Â.Ì.
Ëîãîïåäè÷í³ êóáèêè

м’яка; 205х290; 4 с.
Âèìîâëÿºìî çâóê [ð].  
2005000004124
Âèìîâëÿºìî çâóê [ë].  
2005000004247

Серія «Розвивальні логопедичні ігри»

Ðîæí³â Â.Ì.
Ëîãîïåäè÷íå ëîòî : Àñîö³àö³¿ : ó 3 ÷.

м’яка; 205х290
Êîìïëåêò 1 : çâóêè [ñ]-[ø], [ç]-[æ], [ö]-[÷], [ë]-[ë], [ð]-[ð], [ð]-[ë].  2005000004544; 84 с.
Êîìïëåêò 2 : çâóêè [æ]-[ø], [ø]-[ø], [æ]-[æ], [÷]-[÷], [÷]-[ø÷].  2005000004551; 60 с.

Êîìïëåêò 3 : çâóêè [ñ]-[ç], [ñ]-[ñ], [ç]-[ç], [ñ]-[ö], [ö]-[ö].  2005000004568; 64 с.

Ігри та мовні завдання, розроблені логопедом, допоможуть виявити й виправити у дітей недоліки вимови окре-
мих звуків, збагатити словниковий запас, розвинути зв’язне мовлення. У процесі гри розвиваються сприйман-
ня, пам’ять, увага, мислення, навички узагальнення і класифікації, спілкування. Логопедичне лото «Асоціації» 
знадобиться логопедам, психологам, педагогам і дбайливим батькам у роботі з дітьми.
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Ìîìîò Ò.Ë.
Ëîòî. Äàâàé ïîãðàºìî! 

Äëÿ äîøê³ëüíÿò ³ ìîëîäøèõ øêîëÿð³â
м’яка; 205х290
Òâàðèíè òà ¿õ ìàëÿòà.  978-966-10-1233-1; 24 с.
Ïòàõè.  2005000004551; 60 с.
Ñàä. Ë³ñ. Ãîðîä.  2005000004551; 60 с.
Ó ñåë³.  2005000004551; 60 с.
Ðîêîâèê.  2005000004568; 64 с.

м’яка; 145х200                                     Áóäíà Í.Î.

Êàëåíäàðíå ïëàíóâàííÿ. 1 êëàñ. Çà îíîâëåíîþ ïðîãðàìîþ.  2005000008870; 80 с.
Êàëåíäàðíå ïëàíóâàííÿ. 2 êëàñ. Çà îíîâëåíîþ ïðîãðàìîþ.  2005000008887; 104 с.
Êàëåíäàðíå ïëàíóâàííÿ. 3 êëàñ. Çà îíîâëåíîþ ïðîãðàìîþ.  2005000008894; 96 с.
Êàëåíäàðíå ïëàíóâàííÿ. 4 êëàñ. Çà îíîâëåíîþ ïðîãðàìîþ.  2005000008856; 72 с.
Êàëåíäàðíå ïëàíóâàííÿ äî ï³äðó÷íèêà «Ìàòåìàòèêà. 4 êëàñ» äëÿ ïîãëèáëåíîãî 
âèâ÷åííÿ ìàòåìàòèêè.  978-966-10-1504-2; 16 с.

ал ндарн  плануванн

осібники дл  ло оп дів
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Êîçóá Î.Â.
À-áå-âå-ãå-äåéêà. Ñöåíàð³¿ ñâÿòà Áóêâàðÿ. Êîìïëåêò íàî÷íîñò³

До сценаріїв додається комплект наочності (кольорові букви українського 
алфавіту, маски персонажів, обкладинки підручників початкової школи), 
який знадобиться не тільки для проведення свята Букваря.

966-692-105-7; м’яка; 205х290; 128 с.

Ïàðîíîâà Â.²., Øåâ÷åíêî Í.Ì.
Áàë êàçêîâèõ ãåðî¿â. 

Çá³ðíèê ñöåíàð³¿â íîâîð³÷íèõ ñâÿò  
äëÿ ä³òåé äîøê³ëüíîãî  

³ ìîëîäøîãî øê³ëüíîãî â³êó
Посібник містить сценарії новорічних свят,  
в яких використані цікаві ігри, конкурси, піс-
ні, таночки. Для вчителів початкових класів, 
вихователів дитсадків, музичних керівників.

978-966-408-419-9; м’яка; 145х200; 96 с.

Êîäëþê ß.Ï., Êîðí³ºíêî Ñ.Ì.
Áàòüê³âñüê³ çáîðè ó ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ: çì³ñò òà ìåòîäèêà ïðîâåäåííÿ. 

Íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèé ïîñ³áíèê
У посібнику розкрито тематику, зміст, форми і методи проведення батьківських 
зборів у початкових класах, подано рекомендації щодо організації навчання і ви-
ховання дітей в умовах сім’ї.  
978-966-408-404-5; м’яка; 145х200; 144 с.

Òîìàø³âñüêà Î.Ã., Ìàñòèêàø Ã.À.
Божу іскру — в дитячі серця. Виховні заходи

Пропонований посібник містить рекомендації щодо спільних дій школи і сім’ї з 
питань релігійного виховання дітей. Автори подають цікавий підхід до організації 
роботи з учнями та батьками.   
978-966-10-2446-4; м’яка; 145х200; 132 с.

Ïàâëþê À.²., Ñàâ÷óê Ë.Ï.
Âåñåë³ ï³ñåíüêè

М-707509-21-0; м’яка; 
205х290; 40 с.

Êîíäðàöüêà Ë.Â.
Âåñåëêîâà ñòåæå÷êà.  

Íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèé ïîñ³áíèê 
äëÿ â÷èòåë³â ìîëîäøèõ êëàñ³â 

çàãàëüíîîñâ³òí³õ øê³ë

978-966-408-389-5; м’яка; 
125х200; 48 с.
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У посібниках відповідно до програми «Основні орі-
єнтири виховання учнів загальноосвітніх навчаль-
них закладів України» подано сценарії, розробки 
виховних заходів та матеріали для батьківських 
зборів, створених з урахуванням вікових особливос-
тей учнів початкової школи. Зміст виховних заходів 
передбачає формування ціннісного ставлення до 
суспільства і держави, людей, природи, мистецтва, 
праці, себе. 

Âèõîâóºìî îñîáèñò³ñòü. 
Íà äîïîìîãó êëàñíîìó êåð³âíèêó

Êð³ëü Ë.Ñ., Ëîäæóê Í.Ð.

1 êëàñ.  978-966-10-0707-8; м’яка; 145х200; 152 с.
Áóòîâà Î.Â., Áè÷îê Í.É., Ãðèöèíà Ì.Ñ., Êîð³íü Ë.Ì.

2 êëàñ.  978-966-10-0645-3; м’яка; 145х200; 224 с.
Çîòüêî Î.Â., Äîáðîâîëüñüêà Î.Ì.

3 êëàñ.  978-966-10-0455-8; м’яка; 145х200; 160 с.
Á³ëåöüêà Î.²., Ê³íàñåâè÷ À.Í.

4 êëàñ.  978-966-10-0499-2; м’яка; 145х200; 168 с.

Êîðí³ºíêî Ñ.Ì.
Âèõîâíèé ïðîñò³ð ïåðøîêëàñíèê³â 

Пропонований посібник є першою спробою поєднання методики виховання 
і практики організації виховного процесу першокласників. Він містить методичні 
рекомендації і практичні розробки різноманітних форм роботи з учнями першого 
класу.

966-692-675-X; м’яка; 145х200; 216 с.

Êîðí³ºíêî Ñ.Ì.
Çäîðîâ’ÿ äèòèíè: ðîäèíí³ îáåðåãè. 
Íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèé ïîñ³áíèê

У посібнику подано технологію збереження здо-
ров’я молодших школярів у родинному колі. Він 
містить навчально-тематичний план розробки за-
нять в педагогічній школі упродовж чотирьох років 
навчання.

978-966-10-0219-6; м’яка; 145х200; 96 с.

×îïèê Ì.Ò., Âîéíàðñüêèé Â.².
Äçâ³íêî ëèíå ãîëîñîê. 

Çá³ðíèê ï³ñåíü äëÿ äîøê³ëüíîãî ³ ìîëîäøîãî øê³ëüíîãî â³êó
Пісні авторів М. Чопик та В. Войнарського створені з урахуванням психології й ві-
кових особливостей дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Вони мело-
дійні та легко запам’ятовуються. Кожна пісня-загадка пройнята ніжною любов’ю 
до всього живого, відразу захоплює своєю мелодикою слухача.

978-966-10-0964-5; м’яка; 145х200; 28 с.
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Ãðèöþê Í.².
Çàñï³âàéìî, 

ìàëþêè.  
Çá³ðíèê ï³ñåíü 

äëÿ ä³òåé  
ìîëîäøîãî 

øê³ëüíîãî â³êó

978-966-10-
0039-0; м’яка; 
170х240; 64 с.

Êë³ä ².Î.
Â³ä ñâÿòà äî ñâÿòà. Äóõîâíà ñêàðáíè÷êà

Запропоновані у даному виданні біблійні перекази, легенди, інсценізації, кро-
сворди, завдання, вірші з цікавістю сприйматимуться і легко засвоюватимуться 
школярами різного віку, які вивчають християнську етику на уроках як у початко-
вих, так і в старших класах, недільних школах та вдома з батьками. 

978-966-10-2092-3; м’яка; 145х200; 136 с.

Ïàâëåíêî Î.².
Ç äîáðèì ñëîâîì â äîáðó ïóòü. 

Íåñòàíäàðòí³ âèõîâí³ çàõîäè: íà äîïîìîãó 
êëàñíîìó êåð³âíèêó. 1-4 êëàñè

Представлені матеріали відповідають програмі 
«Основні орієнтири виховання учнів загальноос-
вітніх навчальних закладів України» і передбача-
ють формування ціннісного ставлення до себе, до 
суспільства і держави, людей, природи, до мисте-
цтва і праці.

978-966-10-2749-6; м’яка; 145х200; 96 с.

Äåì’ÿí÷óê Â.Ï.
Çàñï³âàéìî, äðóç³!  
Çá³ðíèê ï³ñåíü äëÿ 
ä³òåé äîøê³ëüíîãî  

òà ìîëîäøîãî 
øê³ëüíîãî â³êó

М-707509-39-5; 
м’яка; 145х200; 
44 с.

Äåì’ÿí÷óê Â.Ï., Ïàðîíîâà Â.²., Øåâ÷åíêî Í.Ì.
Ìè ä³òè òâî¿, Óêðà¿íî. 

Çá³ðêà ï³ñåíü äëÿ ä³òåé äîøê³ëüíîãî ³ ìîëîäøîãî øê³ëüíîãî â³êó
Посiбник створено з метою збагачення пiсенного репертуару дiтей дошкiль-
ного i молодшого шкiльного вiку. До нього увiйшли зразки фолькльору, твори 
класикiв XIX-XX ст., а також твори сучасних авторiв. 

966-692-585-0; м’яка; 170х240; 128 с.

Ô³öàé Ì.Ì.
Áåç âåðáè ³ êàëèíè íåìà Óêðà¿íè:  

ñöåíàð³¿ âèõîâíèõ çàõîä³â: 
1-4 êëàñè

У посібнику запропоновано виховні заходи для 
учнів початкових класів. Сценарії свят апробо-
вані у практичній роботі. При проведенні цих 
нестандартних заходів учні навчаться декла-
мувати вірші, співати пісні, інсценізувати діа-
логи, танцювати. Для вчителів початкових кла-

сів, вихователів груп продовженого дня.

978-966-10-3751-8; м’яка; 145х200; 88 с.



61

Ìàëüöåâà Ì.Â.
Êðîê çà êðîêîì äî ñ³ìåéíî¿ ãàðìîí³¿

У посібнику висвітлено глибокий психологічний аналіз сучасної сім’ї. Сутність 
сімейної гармонії реалізується через гарантії чинного законодавства, створення 
відповідних умов і гуманного оточення, дотримання моральних норм взаємосто-
сунків у сім’ї та суспільстві.   

978-966-10-3581-1; 145х200; 96 с.

Ò³ò÷åíêî Î.Ì.
Ми — діти твої, Україно.  

Ñöåíàð³¿ âèõîâíèõ çàõîä³â: 1-4 êëàñè
У посібнику запропоновані виховні заходи для уч-
нів початкових класів. Сценарії свят, інформацій-
но-розважальних занять, КВК, ранків апропобовані 
у школах. Для вчителів початкових класів, вихова-
телів груп продовженого дня.     

978-966-10-2586-7; м’яка; 145х200; 320 с.

Запропоновані робочі зошити містять орієнтовний план виховної роботи з учнями 
1-4 класів на І та ІІ навчальні семестри. У часовій послідовності розроблено про-

ведення заходів із організації та активації навчаль-
но-виховної діяльності учнів школи І ступеня за 
системою супідрядних, поетапно конкретизованих 
цілей за напрямками виховання, сконцентрованих 
на вихованні цінностей природи, культури, соціаль-

них та цінностей «Я». 

Êîðí³ºíêî Ñ.Ì. òà ³í.
Ïëàí âèõîâíî¿ ðîáîòè â÷èòåëÿ ïî÷àòêîâèõ 

êëàñ³â: ðîáî÷èé çîøèò â÷èòåëÿ

² ñåìåñòð.  978-966-10-3578-1; м’яка; 
145х200; 80 с.
²² ñåìåñòð.  978-966-10-3799-0; м’яка; 
145х200; 88 с.

Ìîðñüêà ß.Ô. òà ³í.
Óðîêè äóõîâíîñò³. 

Çà ãóìàííîþ 
ïåäàãîã³êîþ Àìîíàøâ³ë³ Ø.Î. 

Ïîñ³áíèê äëÿ â÷èòåëÿ
978-966-10-2951-3; м’яка; 145х200; 72 с.

Äîñÿê ². Ì.
Íàâêðóãè âñå ìàº äóøó... Âèõîâí³ çàõîäè. 

1-4 êëàñè. Ïîñ³áíèê äëÿ â÷èòåëÿ
Даний матеріал стане добрим помічником та по-
радником учителям і виховникам у їх роботі з діть-
ми під час проведення масових заходів як у школі, 
так і поза нею.

978-966-10-3361-9; м’яка; 145х200; 352 с.
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Ñòàí³ñëàâñüêà Ã.Ï. òà ³í. Ñèìâîëè Óêðà¿íè. 1-4 êëàñè
м’яка; 145х200
Â³íî÷îê.  978-966-10-1166-2; 80 с. Êàëèíà.  978-966-10-1170-9; 64 с.
Âèøèòà ñîðî÷êà.  978-966-10-1169-3; 32 с. Õàòà.  978-966-10-1173-0; 64 с.
Ëåëåêà.  978-966-10-1172-3; 32 с.

Серія «Інтерактивні форми роботи в позаурочний час»

Ãóáåíêî Î.Î., Ìåëüíè÷óê Ë.Â.
²íòåðàêòèâí³ ôîðìè ðîáîòè ç áàòüêàìè ïåðøîêëàñíèê³â 

У збірнику пропонуються плани-конспекти батьківських зборів у першому класі з 
використанням інтерактивних форм роботи. Матеріал містить рекомендації щодо 
правильної організації навчання і виховання дітей в умовах сім’ї.

966-692-762-4; м’яка; 145х200; 48 с.

Âåäìåäåðÿ Ì.Î.
Ì³é ð³äíèé êðàé

Збірник пісень для дітей.

978-966-408-461-8; м’яка; 145х200; 64 с.

Âåäìåäåðÿ Ì.Î.
Ìåëîä³¿ îñåí³

978-966-408-416-8; м’яка; 
145х200; 56 с.

Âåäìåäåðÿ Ì.Î.
Ï³ñåííå äæåðåëî.  

Çá³ðêà ï³ñåíü äëÿ ä³òåé äîøê³ëüíîãî  
òà ìîëîäøîãî øê³ëüíîãî â³êó

Пісні композитора М. Ведмедері створені з 
урахуванням психології й вікових особли-
востей дітей молодшого та середнього 
шкільного віку. Вони мелодійні, легко за-
пам’ятовуються і сприяють формуванню 
любові до рідного краю.

978-966-10-0952-2; м’яка; 145х200; 
88 с.
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Äóá³÷ Ò.À. òà ³í.  Íåñòàíäàðòí³ âèõîâí³ çàõîäè

1 êëàñ.  978-966-10-0814-3; м’яка; 145х200; 72 с.
2 êëàñ.  978-966-10-1442-7; м’яка; 145х200; 64 с.
3 êëàñ.  978-966-10-1704-6; м’яка; 145х200; 64 с.
4 êëàñ.  978-966-10-2818-9; м’яка; 145х200; 88 с.

Представлені матеріали відповідають програмі «Ос-
новні орієнтири виховання учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів України» і передбачають фор-
мування ціннісного ставлення до себе, суспільства і 
держави, людей, природи, мистецтва і праці.

Áóöü Ç.
Î êðàþ ì³é îñï³âàíèé. 

Ðåïåðòóàðíèé çá³ðíèê äëÿ øê³ëüíèõ âîêàëüíèõ 
àíñàìáë³â ó ñóïðîâîä³ ñîï³ëîê

Збірник містить авторські пісні та обробки народ-
них пісень для голосу у супроводі ансамбля україн-
ських сопілок. Спираючись на багаторічний досвіт 
роботи з дітьми, автор видання передбачає розши-
рити репертуар учнівських ансамблів загальноос-
вітніх шкіл. 

978-966-10-0771-9; м’яка; 145х200; 60 с.

Òàðàñåíêî Ã.Ñ.
Ïàðîñòîê. Ìåòîäèêà ãóìàí³ñòè÷íîãî âèõîâàííÿ 

ìîëîäøèõ øêîëÿð³â çàñîáàìè ïðèðîäè. 1-4 êëàñè
Посібник відкриває нові шляхи впливу на формування гуманістично значущих 
ціннісних орієнтацій молодших школярів. Запропонований методичний підхід пе-
редбачає активізацію механізмів аксіологічної (ціннісної) діяльності дітей. 

966-692-162-6; м’яка; 145х200; 144 с.

Структура оформлення зошитів дозволяє вибрати 
(підкресливши) те, що рекомендують автори, і дописа-
ти (на чистих лінійках) те, що вчитель вважає за по-
трібне для конкретного класного колективу. 

Êîðí³ºíêî Ñ.Ì. òà ³í.
Îð³ºíòîâíèé ïëàí âèõîâíî¿ ðîáîòè â÷èòåëÿ 

ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â. Ðîáî÷èé çîøèò

² ñåìåñòð.  966-692-680-6; м’яка; 145х200; 64 с.
²² ñåìåñòð.  966-692-720-9; м’яка; 145х200; 64 с.
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Îñòðîâåðõèé ².Ë., Ïîíîìàðåíêî Ì.À.
Ï³ñåííå äæåðåëüöå. Çá³ðêà äèòÿ÷èõ ï³ñåíü

Зміст пісенної збірки спрямований на практичну допомогу вчителям музики та 
вихователям-керівникам дитячої художньої самодіяльності, які працюють з діть-
ми дошкільного та молодшого шкільного віку.

978-966-10-1348-2; м’яка; 145х200; 48 с.

Ïàðîíîâà Â.²., Øåâ÷åíêî Í.Ì.
Ïîâåðòàéñÿ, ëàñò³âêî.  

 Çá³ðíèê ñöåíàð³¿â äëÿ ä³òåé äîøê³ëüíîãî  
òà ìîëîäøîãî øê³ëüíîãî â³êó

Посiбник мiстить сценарiї, у яких використанi цiкавi 
iгри, пiснi. Для вчителiв початкових класiв, вихова-
телiв дитячих садочкiв, музичних керiвникiв.

978-966-10-0470-1; м’яка; 145х200; 112 с.

Ïàíüê³â À.Ñ.
² íà ò³ì ðóøíè÷êîâ³... 

Ñöåíàð³¿ âèõîâíèõ çàõîä³â.  
1-4 êëàñè

978-966-10-3112-7; м’яка; 
145х200; 128 с.

Ãóáåíêî Î.Î., Ìåëüíè÷óê Ë.Â.
Ðîçâèòîê ìîâëåííºâèõ 

çä³áíîñòåé ìîëîäøèõ øêîëÿð³â. 
²íòåðàêòèâí³ ôîðìè ðîáîòè ç áàòüêàìè

У збірнику пропонуються плани-конспекти бать-
ківських зборів у першому класі з використанням 
інтерактивних форм роботи.

978-966-10-0474-9; м’яка; 145х200; 64 с.

Áåíöàë Í.Ì., Çàáðîöüêà Ñ.Ã.
Ñâÿòî â øêîë³. Íåñòàíäàðòí³ ôîðìè ïðîâåäåííÿ. 1-4 êëàñè

Посібник містить розробки нестандартних свят, забав, ігор. Для вчителів почат-
кових класів, студентів педагогічних навчальних закладів, батьків.

978-966-10-0061-1; м’яка; 145х200; 88 с.

Посiбники створено з метою збагачення пiсен-
ного репертуару дiтей дошкiльного i молодшо-
го шкiльного вiку. До них увiйшли зразки фольк-
льору, твори класикiв XIX-XX ст., а також твори 
сучасних авторiв. Для музичних працiвникiв 
дошкiльних закладiв та вчителiв початкової 

школи.

Äåì ’ÿí÷óê Â.Ï. òà ³í.
Ïîðè ðîêó. Çá³ðêà ï³ñåíü äëÿ ä³òåé 

äîøê³ëüíîãî ³ ìîëîäøîãî øê³ëüíîãî â³êó

×. 1 (îñ³íü, çèìà).  966-692-466-8; 
м’яка; 170х240; 96 с.
×. 2 (âåñíà, ë³òî).  966-692-467-6; м’яка; 
170х240; 88 с.



65

Êîðí³ºíêî Ñ.Ì.
Ðîäèííå äîçâ³ëëÿ ó ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ. Íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèé ïîñ³áíèê

Посібник містить покласні розробки сценаріїв родинних виховних заходів та ре-
комендації щодо їх проведення у початкових класах. 

966-7437-27-2; м’яка; 145х200; 160 с.

Ïàðîíîâà Â.²., Øåâ÷åíêî Í.Ì.
Ñï³âó÷à îñ³íü. Çá³ðíèê ñöåíàð³¿â äëÿ ä³òåé 
äîøê³ëüíîãî ³ ìîëîäøîãî øê³ëüíîãî â³êó

Посiбник мiстить сценарiї осiннiх свят, у яких ви-
користанi цiкавi iгри, конкурси, пiснi, таночки. Для 
вчителiв початкових класiв, вихователiв дитсад-
кiв, музичних керiвникiв.

978-966-408-261-4; м’яка; 145х200; 80 с.

Ä³äåíêî Ë.À.
Ó ïîøóêàõ îáäàðóâàíü. Ìåòîäè÷í³ ðåêîìåíäàö³¿

978-966-10-2361-0; м’яка; 145х200; 80 с.

Çàãðóäíèé À.À.
Ñï³âàíî÷êà. Ï³ñåííà ñêàðáíè÷êà 

äëÿ ä³òåé äîøê³ëüíîãî òà øê³ëüíîãî â³êó. Ñêðèíüêà 4
Пісні композитора Леля-Анатолія Загрудного створені з урахуванням психо-
логії й вікових можливостей дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. 
Вони мелодійні, легко запам’ятовуються і сприяють формуванню любові до 
рідного краю, заохочують до вивчення української мови. Видання призна-
чені для музичних працівників дошкільних закладів та вчителів початкової 
школи.

М-707509-36-4; м’яка; 170х240; 24 с.

Êë³ä ².Î.
Ó äåíü Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ. 

Ïîñ³áíèê äëÿ â÷èòåëÿ
Посібник містить легенди, 
перекази, вірші, казки, опо-
відання та пісні до свята Ми-
колая. 

978-966-408-443-4; м’яка; 
145х200; 32 с.

Âåäìåäåðÿ Ì.Î.
Øê³ëüíèé ï³ñåííèé êàëåíäàð

До пропонованого збірника увійшли пісні, що стосу-
ються навчального процесу школи і допоможуть у 
проведенні шкільних заходів. 

978-966-408-418-2; м’яка; 145х200; 96 с.
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Êîçàê Ñ.Ï.
Óêðà¿íñüêèé øê³ëüíèé 

ï³ñåííèê

978-966-10-1015-3; 
м’яка; 145х200; 92 с.

Ðÿáîâà Ñ.².
Ùîäåííèê êëàñîâîäà. 

1-4 êëàñè
978-966-10-1497-7; 

м’яка; 145х200; 64 с.

Ìàêàðåíêî Î.Ï.
Áàáóñèíà õàòà

Посібник містить оповідання, казки, легенди, приповідки, вірші, прислів’я, загад-
ки, скоромовки, лічилки про один із найголовніших наших символів і оберегів — 
рідну домівку. Для вихователів дошкільних установ, учителів початкових класів, 
студентів педагогічних закладів, батьків.

978-966-408-373-4; м’яка; 145х200; 72 с.

Ï³ñòóí Ò.Â.
Óêðà¿íñüê³ ïðàäàâí³ îáåðåãè

Наші предки все своє життя супроводжували ри-
туальними діями, піснею, танцем… В українських 
духовно багатих обрядах відтворено світогляд на-
роду, його національну самобутність, добру лагідну 
душу. У народі говорили: «Якщо хочеш відродити 
здоровий рід, треба відродити все потоптане, за-
буте, відродити свої корені». Зараз модними стали 
китайські традиції «фен-шуй». Та нам і запозичувати 
нічого не потрібно. У цій книзі ви знайдете все про 
наші прадавні українські обереги — землю, воду, 
вогонь, вишитий рушник, сорочку, пояс, хусточку, 
рослини. Нехай хоч щось із прочитаного стане вам 
у пригоді.

978-966-408-132-7; м’яка; 145х200; 40 с.

Серія «Наші обереги»

Ìàêàðåíêî Î.Ï.
Áàðâ³íêîâèé êðàé: Íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê

Посібник вміщує навчально-методичні, науково-практичні матеріали: розроб-
ки занять, розваг, антологію художніх творів та фольклорних жанрів про квіти. 
Видання розраховане на вихователів дошкільних установ, вчителів початкових 
класів, студентів педагогічних закладів, батьків.

966-692-076-X; м’яка; 145х200; 112 с.
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Ïîíîìàðåíêî Ì.À., Êàì³íñüêà ß.².
Âàì êàçî÷êà, à íàì áóáëèê³â â’ÿçî÷êà. Ñöåíàð³¿ ëÿëüêîâèõ âèñòàâ

Посібник містить добірку сценаріїв лялькових вистав, в яких оригінально й не-
нав’язливо розкриваються поняття добра, милосердя, любові, щирої дружби. 
Запропоновані сценарії призначені для лялькового театру (як аматорського, так і 
професійного), однак окремі ролі в них можуть грати дорослі чи діти.

966-692-808-6; м’яка; 145х200; 96 с.

Ïàðîíîâà Â.².
Êàçêè òà îïîâ³äàííÿ äëÿ äèòÿ÷îãî âèõîâàííÿ

До збiрки увiйшли невеликi оповiдання й казки, 
згрупованi за тематичним принципом — це доз-
воляє використовувати тексти пiд час проведення 
виховних занять у дитсадку та школi. З допомогою 
дiбраного матерiалу дорослi зможуть легко й до-
ступно спiлкуватися з дiтьми на морально-етичнi 
теми в родинному колi.

978-966-10-0996-6; м’яка; 145х200; 176 с.

Ïàâëåíêî Î.Ï.
Êàçêîãîñò³ ç âèñîêîñò³. Ñöåíàð³¿ ñâÿò

У посібнику вміщено розробки виховних заходів, які сприятимуть підвищенню за-
гальної культури учнів, їх моральної та національної гідності. Чимало сценаріїв 
цієї збірки пройшли випробування часом і практикою.

978-966-10-0287-5; м’яка; 145х200; 260 с.

Êóëü÷èöüêà Î.Ì.
Êàëåéäîñêîï ö³êàâèõ øê³ëüíèõ ñâÿò

Посібник містить розробки сценаріїв шкільних, родинних свят, конкурсів, вечорів, 
які цікаво й оригінально розкривають основні теми виховної роботи. Для вчителів, 
організаторів виховної роботи та студентів педагогічних навчальних закладів.  

978-966-408-146-4; м’яка; 145х200; 176 с.

Ìàêàðåíêî Î.Ï.
Êîòèêó ñ³ðåíüêèé. Íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê

Посібник містить практичні матеріали: оповідання, 
казки, вірші, пісеньки, загадки, скоромовки, лічилки 
про улюблену домашню тваринку, що є оберегом 
українського дому, — котика.

966-692-279-7; м’яка; 145х200; 32 с.

Êë³ä ².Î.
Íà Âåëèêäåíü ñîíöå ãðàº 

Збірочка, яка виткана з перлин народної творчості, 
дасть можливість учням, вчителям, батькам глиб-
ше пізнати й вивчити фольклор, історію та тради-
ції святкування нашими предками Великодня. 

978-966-408-190-7; м’яка; 145х200; 112 с.
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и овна робота

Ïàðîíîâà Â.²., Øåâ÷åíêî Í.Ì.
Îñ³íü, îñ³íü âæå ïðèéøëà. Çá³ðíèê ñöåíàð³¿â

Посiбник мiстить сценарiї осiннiх свят, казку «Кривенька качечка», в яких вико-
ристанi цiкавi iгри, конкурси, пiснi, таночки. Для вчителiв початкових класiв, вихо-
вателiв дитсадкiв, музичних керiвникiв.

966-692-235-5; м’яка; 145х200; 96 с.

Ïîíîìàðåíêî Ì.À.
Ïîäàðóíîê ìàëüâè. Ñöåíàð³¿ ì³í³-âèñòàâ

У цьому збірнику представлено сценарії міні-вистав 
на морально-етичні теми. Це — твори про вірну 
дружбу, шанобливе ставлення до батьків, довкілля 
тощо. Для вихователів, музичних керівників дитячих 
садочків, учителів молодших класів.

966-692-866-3; м’яка; 145х200; 56 с.

Посібники містять розробки виховних годин, диспутів, 
бесід з учнями, годин спілкування, сценарії родинних 
свят, зустрічей, хвилинок політінформування, бать-
ківських зборів тощо. Адресовані вчителям, вихова-
телям, студентам педагогічних навчальних закладів.

Ñåðåäþê Ã.Ì.
Ïåäàãîã³÷íèé ïîøóê êëàñíîãî êåð³âíèêà

×. 1.  966-692-074-3; м’яка; 145х200; 
120 с.
×. 2.  978-966-10-0918-8; м’яка; 
145х200; 184 с.

Ïàðîíîâà Â.²., Øåâ÷åíêî Í.Ì.
Ïðèëèíü, ïðèëèíü, Âåñíîíüêî

Посiбник мiстить сценарiї весняних свят, цiкавi 
iгри, конкурси, пiснi, таночки. 

966-692-297-5; м’яка; 145х200; 80 с.

Ïàðîíîâà Â.²., Áóäíà Í.Î.,  Øåâ÷åíêî Í.Ì.
Ñèïëå çèìîíüêà ñí³ãàìè. Çá³ðíèê ñöåíàð³¿â

Посiбник мiстить сценарiї зимових свят, казку 
«Снiгова королева», цiкавi iгри, конкурси, пiснi, та-
ночки. 

966-692-278-9; м’яка; 145х200; 96 с.

Ìàêàðåíêî Î.Ï.
ßêáè ó ìåíå ïåñèê áóâ...

Посібник містить оповідання, казки, легенди, при-
повідки, вірші, прислів’я, загадки, скоромовки, лічилки про вірного друга і поміч-
ника людей — собаку.  Для вихователів дошкільних установ, учителів початко-
вих класів, студентів педагогічних закладів, батьків. 

966-692-868-X; м’яка; 145х200; 32 с.
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Ï³ñòóí Ò.Â.
Ñâîþ Óêðà¿íó ëþá³òü...

Посібник рекомендовано вчителям, класним керівникам, вихователям, студен-
там, учням, а також широкому загалу читачів. Його з успіхом можна використати у 
просвітницькій роботі, в підготовці до свят, визначних дат та інших урочистостей.

966-692-166-9; м’яка; 145х200; 176 с.

Êë³ä ².Î.
Ñâÿòî Ìèêîëàÿ: Íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèé ïîñ³áíèê
Посібник містить легенди, перекази, вірші, пісні, сце-
нарії виховних заходів до свята Миколая. Для вчите-
лів початкових класів, вихователів груп продовжено-
го дня та дитсадків.

966-692-734-9; м’яка; 145х200; 40 с.

Êë³ä ².Î.
Ñâÿòà ìîãî äèòèíñòâà

У посібнику подано бесіди про походження різдвяних свят, народні звичаї та об-
ряди, пов’язані з ними, а також віншування, легенди, вертепи. Запропоновано 
рецепти приготування страв та іншої звичаєвої атрибутики. 

966-692-815-9; м’яка; 145х200; 120 с.

Êóöåíêî Í.ß., Ïîõîäæàé Í.ß.
Ñâÿòî ìàòåð³

У посібнику вміщено бесіди та сценарії до Свята 
Матері, прислів’я, приказки, вірші, оповідання, 
казки, легенди й пісні про маму. 

966-692-043-3; м’яка; 145х200; 64 с.

Ðàä÷óê Ã.Ê., Ò³óíîâà Î.Â.
Ñ³ìåéíå âèõîâàííÿ. Îñâ³òí³é òðåí³íã äëÿ áàòüê³â

У навчально-методичному посібнику представлено програму та зміст освітнього 
тренінгу для батьків, котрий присвячений проблемі діалогу з дитиною.  Подано 
модулі та вправи, що розраховані на активну співпрацю учасників тренінгу та 
психологів.  
978-966-408-572-1; м’яка; 
145х200; 120 с.

Ïóíäà Ë.Â.
Ñêàðáíèöÿ äóø³ íàðîäó. 

Ñöåíàð³¿ âèõîâíèõ çàõîä³â
Посібник містить сценарії шкільних та родинних свят, які цікаво й 
оригінально розкривають традиційні теми виховних заходів. 

978-966-10-0514-2; м’яка; 145х200; 72 с.
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и овна робота

Áðóäêî Í.Ï., Ôó÷èëà Î.Ï.
Скільки днів — стільки свят. Нестандартні виховні заходи. 1-4 класи

У посібнику подано сценарії нестандартних виховних заходів, родинних свят, кон-
курсів, бесід, ігор, виховних годин із використанням інтерактивних форм роботи.                                                   

978-966-10-1085-6; м’яка; 145х200; 192 с.

Ìàêàðåíêî Î.Ï.
Ñòåïîâ³ ëèöàð³. 

Óðîêè òà âèõîâí³ çàõîäè íà òåìó êîçà÷÷èíè
Посібник вміщує уроки та виховні заходи на тему козач-
чини, добірку художніх та музичних творів, козацький 
словничок.

966-7520-38-2; м’яка; 145х200; 88 с.

ßðèíêî Ë.Î.
Óêðà¿íñüêèé â³íî÷îê

Українському віночку, який здавна вважався в Укра-
їні жіночим оберегом, присвячено приказки і при-
слів’я, перекази і легенди. 

966-692-782-9; м’яка; 145х200; 64 с.

Ìèðîïîëüñüêà Í.ª., Õëºáíèêîâà Ë.Î., Íè÷êàëî Ñ.À., 
Ðàãîç³íà Â.Â., Øàõðàé Â.Ì.

Óðîêè õóäîæíüî-åñòåòè÷íîãî öèêëó â øêîë³: 
íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ

Книга розглядає проблему естетичного розвитку 
школярів у багатоманітті форм і методів педагогіч-
ної діяльності. Основний матеріал видання присвя-
чено методиці естетичного навчання і виховання  
учнів засобами мистецтва.

966-408-033-0; м’яка; 145х200; 240 с.

Äâ³ðíèê Ì.².
Õðèñòèÿíñüêà åòèêà. 

Çåðíèíè äóõîâíîñò³ â ñó÷àñí³é øêîë³
Пропонований посібник репрезентує диктанти з української мови на духовну те-
матику для початкових класів, тексти до уроків з християнської етики, сценарій 
родинного свята, усний журнал та матеріали для роботи з батьками. 

978-966-408-393-2; м’яка; 145х200; 104 с.

Ìàêàðåíêî Î.Ï.
Ñòåæêàìè ìèíóâøèíè: Ä³òÿì ïðî çâè÷àºâó îáðÿäîâ³ñòü

У посібнику розкрито зміст і методику вивчення звичаєвої обрядовості. Матеріал 
буде корисним для вихователів дитсадків, учителів шкіл, батьків.

966-692-246-0; м’яка; 145х200; 160 с.
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Êóëü÷èöüêà Î.Ì.
Ö³êàâ³ øê³ëüí³ ñâÿòà. Íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê

Посібник містить розробки сценаріїв шкільних, родинних свят, конкурсів, вечо-
рів, які цікаво й оригінально розкривають основні теми виховної роботи. Для 
вчителів, організаторів виховної роботи та студентів педагогічних навчальних 
закладів.

978-966-408-348-2; м’яка; 145х200; 176 с.

Êóëü÷èöüêà Î.Ì.
Øê³ëüí³ ñâÿòà. Íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê

966-692-345-9; м’яка; 145х200; 160 с.

Âëàäèìèðñüêà Ã.Î., Âàêñ Ï.Î.
Ìèñòåöòâî ³ãðîâîãî âèõîâàííÿ

Ця книга розрахована на спільне читання батьками 
та дошкільнятами чи молодшими школярами. Вона 
присвячена вічній проблемі — неслухняній дитині. 

966-692-817-5; м’яка; 130х200; 160 с.

Серія «Зрозумій свою дитину»

Áóäíà Í.Î.
Ïàëü÷èêîâèé òåàòð. Óêðà¿íñüê³ íàðîäí³ êàçêè

Пропонований посібник містить тексти українських народних казок 
та комплект із зображеннями казкових героїв для пальчикового 
театру. Мета пальчикового театру — розвивати моторно-рухову, 
зорову та слухову координацію дітей, формувати творчі здібності 
й артистизм, збагачувати пасивний і активний словник, використо-
вувати в грі уяву, пам’ять, мислення та увагу. Матеріали посібника 
стануть у пригоді вчителям початкових класів, вихователям до-
шкільних закладів, керівникам драмгуртків.

978-966-10-5312-9; м’яка; 205х290; 24 с.

Êîðíººâà Î.Ì.

Âàøà äèòèíà éäå äî øêîëè. 
Ïîðàäè áàòüêàì ìàéáóòí³õ ïåðøîêëàñíèê³â

978-966-10-3364-0; м’яка; 130х200; 208 с.
Âè ³ âàøà äèòèíà. 100 â³äïîâ³äåé íà çàïèòàííÿ «÷îìó?»

978-966-10-2724-3; м’яка 130х200; 232 с.
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омпакт диски

Ñèä³ð Ì.Â. Ìóçè÷íå ìèñòåöòâî. 1 êëàñ. Ôîíîõðåñòîìàò³ÿ. Ï³ñåííèé ðåïåðòóàð

Ñèä³ð Ì.Â. Â÷èìîñÿ ìóçèêè. 2 êëàñ. Ôîíîõðåñòîìàò³ÿ. Ï³ñåííèé ðåïåðòóàð

Ñèä³ð Ì.Â. Â÷èìîñÿ ìóçèêè. 3 êëàñ. Ôîíîõðåñòîìàò³ÿ. Ï³ñåííèé ðåïåðòóàð

Ñèä³ð Ì.Â. Ìóçè÷íå ìèñòåöòâî. 2 êëàñ. Ôîíîõðåñòîìàò³ÿ.   
CD1-ï³ñåííèé ðåïåðòóàð. ÑD2-òâîðè äëÿ ñëóõàííÿ.

Êîìïàêò-äèñê. Â÷èìîñÿ ìóçèêè. 1 êëàñ. Äëÿ ó÷íÿ (ÑD)

Êîìïàêò-äèñê. Â÷èìîñÿ ìóçèêè. 2 êëàñ. Äëÿ â÷èòåëÿ (MP3)

Êîìïàêò-äèñê. Â÷èìîñÿ ìóçèêè. 3 êëàñ. Äëÿ â÷èòåëÿ (MP3)

Êîìïàêò-äèñê. Â÷èìîñÿ ìóçèêè. 4 êëàñ. Äëÿ â÷èòåëÿ (MP3)

Êîìïàêò-äèñê. Äîäàòîê äî ï³äðó÷íèêà. ×èòàíêà. 2 êëàñ

Êîìïàêò-äèñê. Äîäàòîê äî ï³äðó÷íèêà. ×èòàíêà. 3 êëàñ

Êîìïàêò-äèñê. Äîäàòîê äî ï³äðó÷íèêà. ×èòàíêà. 4 êëàñ

ÔÎÍÎÕÐÅÑÒÎÌÀÒ²¯

Ôîíîõðåñòîìàò³ÿ. Ë³òåðàòóðíå ÷èòàííÿ. 
Äîäàòîê äî ï³äðó÷íèêà.

2 êëàñ. (ÑD) (àâòîð Íàóìåíêî Â. Î.)

Ôîíîõðåñòîìàò³ÿ. Ë³òåðàòóðíå ÷èòàííÿ.
 Äîäàòîê äî ï³äðó÷íèêà.

3 êëàñ. (ÑD) (àâòîð Íàóìåíêî Â. Î.)
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абли і та компл кти наочності

Áóäíà Í.Î. òà ³í.  Íàâ÷àëüí³ ïîñ³áíèêè â òàáëèöÿõ

Àëôàâ³ò â ìàëþíêàõ.  978-966-408-547-9; м’яка; 340х490; 66 с.

Ïðîïèñ. Çðàçêè êàë³ãðàô³÷íîãî ïèñüìà.  966-692-380-7; м’яка; 340х490; 32 с.

Ðóññêèé ÿçûê. 2-4 êëàññû.  978-966-10-2474-7; м’яка; 690х490; 52 с.

Óêðà¿íñüêà ìîâà. Êàë³ãðàô³÷í³ õâèëèíêè. 1-4 êëàñè.   966-692-960-0; м’яка; 690х490; 64 с.

Ïðàâèëà äîðîæíüîãî ðóõó.   966-692-671-7; м’яка; 340х490; 32 с.
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абли і та компл кти наочності

Áóäíà Í.Î.
Áóêâè äðóêîâàí³ òà ïèñàí³. 

Äåìîíñòðàö³éí³ êàðòêè. 1-4 êëàñè

966-692-102-2; м’яка; 205х290; 60 с.

Áóäíà Í.Î.   Êîìïëåêò íàî÷íîñò³
м’яка; 205х290

Ðîñëèíè.  966-962-108-1; 26 с.

Ïðåäìåòí³ ìàëþíêè.  966-692-167-7; 40 с.
Ôðóêòè òà ÿãîäè.  978-966-10-3461-6; 48 с.

Îâî÷³.  966-692-508-7; 24 с.

Áóäíà Í.Î. òà ³í.  
Íàâ÷àëüí³ ïîñ³áíèêè â òàáëèöÿõ. 1-4 êëàñè 

м’яка; 340х490;

Ïðîòèïîæåæíà áåçïåêà.  978-966-408-487-8; 24 с.

Твій друг — книга.  978-966-408-129-7; 24 с.

Ïîðè ðîêó.  978-966-408-201-0; 32 с.

Óñíà íàðîäíà òâîð÷³ñòü.  966-692-706-3; 16 с.
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×óìàðíà Ì.².

Ðàíêîâ³ çóñòð³÷³. Êîìïëåêò íàî÷íîñò³. 
2005000009396; м’яка; 340х490; 48 с.

Áóäíà Í.Î. òà ³í.
×àð³âíà ñêðèíüêà øêîëÿðà. 1-4 êëàñè

Ìàòåìàòèêà
2000000000329; м’яка; 95х145; 32 с.

Óêðà¿íñüêà ìîâà 
978-966-10-1208-9; м’яка; 95х145; 24 с.

Çàìîðîç Ò. ß.
Learn to Read: 

Â÷èìîñÿ ÷èòàòè: 
íàá³ð ôëåø-êàðòîê

978-966-10-3609-2; 
м’яка; 205х290; 96 с.
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абли і та компл кти наочності

ªâ÷óê Î.Â. òà ³í. 
Êîìïëåêò íàî÷íîñò³ 
«We Learn English» 

(«Ìè âèâ÷àºìî àíãë³éñüêó»): 
1-4 êëàñè: ó 5 ÷.

м’яка; 205х290; 20 с.

×àñòèíà 1.  978-966-10-1819-7

×àñòèíà 2.  978-966-10-2719-9

×àñòèíà 3.  978-966-10-2720-5

×àñòèíà 4.  978-966-10-2721-2

×àñòèíà 5.  978-966-10-2722-9

Òàëïîø Â.
Êîìïëåêò íàî÷íîñò³

м’яка; 205х290
Ïòàõè ë³ñ³â Óêðà¿íè.  966-692-965-1; 40 с.

Ïòàõè ì³ñò ³ ñ³ë Óêðà¿íè.  966-692-907-4; 32 с.

Áóäíà Í.Î.
м’яка; 205х290

Ðîñëèíè ëóê³â Óêðà¿íè.  966-692-966-Х; 24 с.

Ðîñëèíè ïîë³â Óêðà¿íè.  966-692-964-3; 48 с.
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Áóäíà Í.Î.
Êîìïëåêò íàî÷íîñò³

м’яка; 205х290; 48 с.

Ìóçè÷í³ ³íñòðóìåíòè.  978-966-408-575-2

Óêðà¿íñüê³ íàðîäí³ ³íñòðóìåíòè.  978-966-408-576-9
Òðà÷ Ñ. Ê.

Õóäîæíüî-ïðîäóêòèâíà ä³ÿëüí³ñòü 
â äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ. Òàáëèö³. 

Íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê (ç ãîëîãðàìîþ)

2005000001802; м’яка; 340х490; 36 с.

Áóäíà Í.Î.

Òâàðèíè. Êîìïëåêò íàî÷íîñò³.  966-692-109-X; м’яка; 205х290; 48 с.
Ñþæåòí³ ìàëþíêè. Êîìïëåêò íàî÷íîñò³.  966-692-168-5; м’яка; 205х290; 48 с.
Ñâ³éñüê³ òâàðèíè. Êîìïëåêò íàî÷íîñò³.  966-692-428-5; м’яка; 205х290; 48 с.



78 www.bohdan-books.com

Грамоти, дипломи та інша учнівська атрибутика

Êîä: 1253

Êîä: 1307 Êîä: 1239 Êîä: 1246 Êîä: 0065

Формат: 20х30 см    

2005000000492; м’яка; 170х200; 80 с.
2005000000430; м’яка; 170х200; 80 с.

Êîä: 2880

Êîä: 1277

Êîä: 1291 Êîä: 1284

Êîä: 0867 Êîä: 0874 Êîä: 0850 Êîä: 1260



79

Формат: 20х30 см    

ÒÀÁÅËÜ

Міністерство   освіти і науки 
україни

óñï³øíîñò³ òà â³äâ³äóâàííÿ íàâ÷àëüíîãî 
çàêëàäó çà 201__/ 201__ íàâ÷àëüíèé ð³ê 

äëÿ I-IV êëàñ³â
  учня              класу                                                                
учениці                                                              
                                                              
                                                              
Місто, село                                                                   
район                                                                                                        

область                                                                                                  

ÏÐÈÌ²ÒÊÈ

видавництво «навчальна книга — Богдан»
свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців 

 Дк  №370 від 21.03.2001 р.

навчальна книга — Богдан, а/с 529, м.тернопіль, 46008
тел./факс (0352) 52-06-07, 52-05-48, 52-19-66

publishing@budny.te.ua 
. - .

1. табель заповнює класний керівник. 
2. навчальні досягнення учнів оцінюються  

балами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,   у разі   
неатестації  вноситься запис «не атестований(а)».

3. у кінці кожного семестру класний керівник 
видає табель успішності   та відвідування 
учневі.

4. учень повертає підписаний батьками табель 
класному керівникові першого дня наступ-
ного семестру.

5. табель зберігається в школі.

6. у кінці навчального року табель з відповідни-
ми записами класного керівника, підписом 
директора й печаткою видають учневі.

ÒÀÁÅËÜ

Міністерство   освіти і науки 
україни

óñï³øíîñò³ òà â³äâ³äóâàííÿ íàâ÷àëüíîãî 
çàêëàäó çà 201__/ 201__ íàâ÷àëüíèé ð³ê 

äëÿ V-XI êëàñ³â
  учня              класу                                                               
учениці                                                              
                                                              
                                                              
Місто, село                                                                                           

район                                                                                                          

область                                                                                                   

ÏÐÈÌ²ÒÊÈ

1. табель заповнює класний керівник. 
2. навчальні досягнення учнів оцінюють-

ся балами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
у разі неатестації  вноситься запис «не 
атестований(а)».

3. у кінці кожного семестру класний керівник 
видає табель успішності  та відвідування 
учневі.

4. учень повертає підписаний батьками та-
бель класному керівникові першого дня 
наступного семестру.

5. табель зберігається в школі.
6. у кінці навчального року табель з відпо-

відними записами класного керівника, 
підписом директора й печаткою видають 
учневі.

видавництво «навчальна книга — Богдан»
свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців 

 Дк  №370 від 21.03.2001 р.

навчальна книга — Богдан, а/с 529, м.тернопіль, 46008
тел./факс (0352) 52-06-07, 52-05-48, 52-19-66

publishing@budny.te.ua 
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Êîä: 2873

Êîä: 0331 Êîä: 0324 Êîä: 0317

Êîä: 0300 Êîä: 0300 Êîä: 2958 Êîä: 0416

Êîä: 0980 Êîä: 0997 Êîä: 2903

Òàáåëü óñï³øíîñò³ òà â³äâ³äóâàííÿ 
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó  

Êîä: 1482

Êîä: 0072

Êîä: 3382      2-4 êëàñ Êîä: 3399       5-11 êëàñ



Òåðíîï³ëü
âóë. Ðóñüêà, 14

(0352) 42-05-52; 
(068) 105-15-31

shop1@bohdan-books.com

âóë. Çëóêè, 37
(0352) 51-06-65

shop2@bohdan-books.com

âóë. Æèâîâà, 15 à
(ÒÖ «Îðíàâà»)

(096) 155-06-73

âóë. É. Ñë³ïîãî, 1
(0352) 43-03-71 

shop6@bohdan-books.com

âóë. Êîïåðí³êà, 19/1
(0352) 43-01-39; 
(097) 29-03-906

shop16@bohdan-books.com

âóë. Òàíöîðîâà, 11
Äð³áíîãóðòîâèé ìàãàçèí

(0352) 25-37-62
shop_nk@bohdan-books.com

Ãóðòîâèé ìàãàçèí
(0352) 43-42-72; 25-16-00; 

25-56-45; 52-37-65; 
(067) 350-25-49; 
(067) 354-80-57;
(067) 676-64-35

dk@bohdan-books.com

×åðí³âö³
âóë. Ñàãàéäà÷íîãî, 6

(0372) 52-27-34; 
(050) 952-31-88 

shop3@bohdan-books.com

âóë. Åíòóç³àñò³â, 2 à (ðèíîê) 
(0372) 90-09-30; 
(067) 350-14-96; 
(099) 023-85-56 

shop14@bohdan-books.com

Ñëàâóòà
âóë. ß. Ìóäðîãî, 34/2

(03842) 2-21-13; 
(098) 604-58-23; 
(096) 750-26-73

shop4@bohdan-books.com

Âèøí³âåöü
ì-ä. Øåâ÷åíêà, 28
(067) 184-22-97

shop9@bohdan-books.com

Òåðåáîâëÿ
âóë. êí. Âàñèëüêà, 105

(03551) 2-38-44; 
(097) 443-34-47

shop7@bohdan-books.com

Õìåëüíèöüêèé
âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 50

(0382) 70-40-04; 
(097)714-22-92

shop10@bohdan-books.com

Ëóöüê
âóë. Ë. Óêðà¿íêè, 34 
(Êíèæêîâèé ïàñàæ)

(067) 350-39-18 
shop11@bohdan-books.com

âóë. Ñåíàòîðêè Ëåâ÷àí³âñüêî¿, 
13

(0332) 29-07-50; 
(067) 350-39-16

shop12@bohdan-books.com

Ìîíàñòèðèñüêà
âóë. Øåâ÷åíêà, 36
(03555) 2-16-37; 
(096) 941-36-18

shop13@bohdan-books.com

Â³ííèöÿ
âóë. Ñîëîâéîâà, 3/2

(0432) 65-65-99; 35-60-57; 
(067) 350-09-17

shop15@bohdan-books.com

âóë. Êîöþáèíñüêîãî, 33 à
(0432) 26-78-25; 
(067) 350-48-07

shop17@bohdan-books.com

âóë. Ïèðîãîâà, 55
(094) 051-38-00

Ëüâ³â
 ïë. Ì³öêåâè÷à, 8

(032) 235-70-04; 235-57-50; 
(067) 350-37-93

shop19@bohdan-books.com

ïðîñï. ×åðâîíî¿ êàëèíè, 105
(097) 136-65-43;
(067) 458-23-90

shop22@bohdan-books.com

Êè¿â
ïðîñï. Þ. Ãàãàð³íà, 27 

1-é ïîâåðõ 
(Êíèæêîâà ïàëàòà Óêðà¿íè)

(044) 296-89-56; 292-89-42
nk-bogdan@ukr.net

Ìàãàçèíè «Ä³ì êíèãè» • Ìàãàçèíè «Ä³ì êíèãè» • Ìàãàçèíè «Ä³ì êíèãè»  

Інтернет-магазин www.dk-books.com

×óìàðíà Ì.².
Ïðèãîäè Ëóìïóì÷èêà. Ïðèãîäíèöüêî-ôàíòàñòè÷íà ïîâ³ñòü : ó 4-õ êíèãàõ

тверда; 185х210;96 с.
Ïðèáóëåöü ³ç Ñàòóðíà. Êíèãà 1.  978-966-10-3535-4

Ïîñëàíåöü Âñåñâ³òó. Êíèãà 2.  978-966-10-3536-1

Ïëàíåòà Ðîæåâîãî Ñâ³òàíêó. Êíèãà 3.  978-966-10-3339-8

Ìå÷ ßã³ëà. Êíèãà 4.  978-966-10-3537-8




