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Дорогі освітяни, батьки!
Видавництво «Генеза» пропонує до Вашої уваги новий каталог, який уміщує найсвіжішу
інформацію про видання для початкової школи на 2018/2019 навчальний рік.
Оскільки цьогоріч пріоритетного значення набула Нова українська школа (НУШ), наше
видавництво взяло активну участь у її розбудові. Тож до Вашої уваги – Нові підручники для
1 класу НУШ, які стали фіналістами конкурсного відбору. До кожного з них ми пропонуємо комплект
посібників (зошитів, методичних порадників тощо), аудіосупровід на електронних носіях, а також
допоміжні матеріали для вчителів, які розміщено на сайті видавництва для безкоштовного
користування. Заходьте на наш сайт www.geneza.ua, поповнюйте свою педагогічну скарбничку якісними навчальними матеріалами, а складові обраних комплектів поспішіть придбати у виробника!
Також у широкому спектрі видань «Генези» чільне місце посідає навчальна література
для 2–4 класів. Знані підручники й складові навчально-методичних комплектів до них стануть
незамінними помічниками під час реалізації освітніх програм.
Для організації цікавого дозвілля молодших школярів на літніх канікулах радимо низку
чудових видань серії «Грай, навчайся, розвивайся!»: «Щодня півгодини для розвитку дитини» для
1–3 класів, «Книжкова подорож до 2 (3–4) класу», «2 + 2. Весела лічба» для 1–3 класів, «Легко,
весело, у грі – табличка множення тобі» для 2 класу. Переконані, що авторські методики від
науковця-практика Анни Данієлян, творчих, досвідчених учителів Олени Ємельяненко, Тетяни
Куляси й Галини Бетюги допоможуть Вашим дітям краще закріпити навчальний матеріал.
Посібники з курсу «Фінансова грамотність» Тетяни Гільберг та Оксани Юхимович для
2–4 класів забезпечать вимогу Державного стандарту НУШ щодо формування фінансової компетентності учнів початкової школи.
Яскравими наочними таблицями з усіх предметів початкової школи, зробленими у зручному
великому форматі, на якісному цупкому картоні, Ви зможете скористатися і на уроках, і в позаурочний
час, і в оформленні окремих навчальних осередків у класах.
Ми завжди готові до співпраці та діалогу з Вами, дорогі педагоги, турботливі батьки! Із
задоволенням дослухаємося до Ваших порад, зауважень, пропозицій, котрі можете надсилати на
електронну скриньку geneza@geneza.ua.
Віримо, що новий навчальний рік, яким розпочнеться відлік для Нової української школи,
стане щаблем для того якісно кращого рівня освіти, якого ми всі прагнемо.
Головний редактор видавництва «Генеза»
Заступник головного редактора

Наталія Заблоцька
Марія Москаленко

Îáåðåæíî: ï³äðîáêà!
Ïðîòÿãîì ïåâíîãî ÷àñó âèäàâíèöòâî «Ãåíåçà» âåäå áîðîòüáó ç òàêèì ãàíåáíèì ÿâèùåì, ÿê êîíòðàôàêòíà ïðîäóêö³ÿ òàê çâàíèõ «êíèæêîâèõ ï³ðàò³â», ÿê³ ïåðåäðóêîâóþòü íàéá³ëüø ìàñîâ³ âèäàííÿ äëÿ øêîëÿð³â: ðîáî÷³ çîøèòè,
íàâ÷àëüí³ ïîñ³áíèêè, çá³ðíèêè òåñòîâèõ çàâäàíü òîùî.
Ñåðåä ï³äðîáîê – âèäàííÿ, ÿê³ ìàþòü íàéá³ëüøèé ïîïèò. ¯õ âèãîòîâëÿþòü â àíòèñàí³òàðíèõ óìîâàõ òà áåç
äîòðèìàííÿ âñòàíîâëåíèõ äåðæàâîþ ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ íîðì ³ âèìîã, âîíè ìàþòü íåÿê³ñíèé äðóê çîáðàæåíü òà
òåêñòó. Øàõðà¿ âèêîðèñòîâóþòü äåøåâ³ äðóêàðñüê³ ôàðáè ç âèñîêèì óì³ñòîì ñâèíöþ, îëîâà, öèíêó ³
íàâ³òü ðàä³îàêòèâíèõ ìàòåð³àë³â, ùî âêðàé çãóáíî âïëèâàþòü íà çäîðîâ’ÿ ëþäèíè, îñîáëèâî äèòèíè.
Âèäàâíèöòâî «Ãåíåçà» çàõèùàº ñâî¿ âèäàííÿ çà äîïîìîãîþ ãîëîãðàì, ïðîòå îñòàíí³ì ÷àñîì ï³äðîáëÿþòü íàâ³òü
ãîëîãðàìè! Òîìó áóäüòå ïèëüí³ òà îáåðåæí³! Íåð³äêî «ðîçïîâñþäæóâà÷³», ùî ïðîïîíóþòü ë³òåðàòóðó â íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, º çâè÷àéíèìè øàõðàÿìè, ÿê³ ñâî¿ìè ïðîòèïðàâíèìè ä³ÿìè ìîæóòü çàâäàòè øêîäè Âàøîìó çäîðîâ’þ
³ çäîðîâ’þ Âàøèõ ó÷í³â. Êóïóéòå íàâ÷àëüíó ë³òåðàòóðó áåçïîñåðåäíüî ó âèäàâíèöòâà àáî â éîãî ïàðòíåð³â òà òîðãîâåëüíèõ ïðåäñòàâíèê³â. Ò³ëüêè òàê Âè çìîæåòå óáåçïå÷èòèñÿ â³ä øê³äëèâèõ ï³äðîáîê!
ßêùî Âè ñòàëè ñâ³äêîì âèãîòîâëåííÿ, ðîçïîâñþäæåííÿ êîíòðàôàêòíî¿ ë³òåðàòóðè ÷è âèïàäêîâî ïðèäáàëè òàêó
ïðîäóêö³þ, òåëåôîíóéòå çà íîìåðîì: 050-474-64-44.

З питань придбання звертайтеся:
ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ – «ВСЕСВІТ»
За телефоном

(044) 379-10-54
(044) 379-14-07
(050) 386-50-15

Електронною поштою за адресою

sales@tdvsesvit.com.ua

На сайті

www.geneza.ua

Доставка

Доставка по Україні

www.tdvsesvit.com.ua

Доставка по Україні здійснюється компаніями-перевізниками Нова пошта або Укрпошта до найближчого до Вас відділення:
● Новою поштою протягом 1–2 днів з моменту оформлення замовлення;
● Укрпоштою протягом 7–10 днів з моменту оформлення замовлення.

Кур’єрська доставка по Києву

Кур’єрська доставка товарів по Києву здійснюється протягом двох-трьох робочих днів після оформлення замовлення компанією-перевізником Нова пошта.

Вартість доставки

У разі замовлення на суму до 1000 грн доставка Новою поштою складає 50 грн.
У разі замовлення на суму до 1000 грн доставка Укрпоштою складає 35 грн + вартість післяплати.
Якщо вартість замовлення від 1000 грн – доставка Новою поштою безкоштовна.
Вартість кур’єрської доставки, незалежно від суми замовлення, складає 70 грн.
У разі замовлення 1 зошита ціна доставки на склад перевізника – 35 грн.
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60
грн

Умовні позначення каталогу:
– ціна видання;
– видання з компакт-диском;
– нове видання;
– видання розміщено на сайті www.geneza.ua;
– видання, що готується до друку.

Ваші діти вважають математику
нецікавим предметом?
Читання книжок видається
їм важким і нудним?

«Грай, навчайся, розвивайся» –

цікаво і в школі, і вдома, і у групі продовженого дня,
і на канікулах!

40

40

грн

2 + 2. Весела лічба, 1 кл.
Анна Данієлян

40

грн

грн

2 + 2. Весела лічба, 2 кл.
Анна Данієлян

2 + 2. Весела лічба, 3 кл.
Анна Данієлян

Швидка усна лічба

Математичні пригоди
Завдання з «миттєвою»
перевіркою

4

5

35

35

Щодня півгодини для
розвитку дитини, 1 кл.

Щодня півгодини для
розвитку дитини, 2 кл.

грн

О. В. Ємельяненко

Анна Данієлян

Щодня півгодини для
розвитку дитини, 3 кл.
О. В. Ємельяненко

Логічні задачі, ребуси,
загадки

Зручний формат: одна
сторінка на день

35

60

35

грн

Книжкова подорож
до 2 класу

грн

О. В. Ємельяненко

Завдання на повторення
з різних предметів

3

60

грн

грн

грн

Книжкова подорож
до 3 класу
Анна Данієлян

Цікаві сучасні твори

Книжкова подорож
до 4 класу
Анна Данієлян

Читання як розвага
Вправляння у
швидкому читанні

5

«ЛЕГКО, ВЕСЕЛО, У ГРІ –
ТАБЛИЧКА МНОЖЕННЯ ТОБІ»
Навчально-методичний комплект для 2 класу
Автори: Тетяна Куляса, Галина Бетюга

• Методика асоціативного навчання.
• Навчання через ігрову діяльність.
• Засвоєння математичних понять та операцій через казкові сюжети.
• Кольорові малюнки для візуальної фіксації асоціативних образів.
• Віршована форма подання матеріалу.
• Методичні рекомендації щодо використання.

3

на 3 –
мишка
хвостико
м
махає,
9 фотогр
афій
має.

6

5

КОМПЛЕКТ МІСТИТЬ

• 2 картки з лічилкою про персонажів
• 34 сюжетні картки з ілюстраціями до математичних виразів
та віршами на звороті
• 4 картки, по 9 виразів таблички множення на кожній
• 4 картки: на кожній по 9 карточок з результатами дій таблички
множення та асоціативними малюнками-підказками на звороті
• методичні рекомендації до посібника
• папка для всіх матеріалів посібника

7

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА 1 клас

НАВЧАННЯ ГРАМОТИ (українська мова)

Навчально-методичний комплект до підручника «Українська мова.
Буквар» для 1 класу закладів загальної середньої освіти,
автори: С. С. Тарнавська, В. О. Науменко

• Застосовуємо прийоми звукового
аналізу й синтезу слів.

• Розвиваємо зв’язне мовлення.
• Удосконалюємо читацьку навичку

в дітей, які вже вміють читати.
• Запроваджуємо елементи методики
читання цілими словами.
• Пропонуємо вправи на розвиток
фонематичного слуху.
• Граємо з буквами.
Українська мова. Буквар, 1 кл.,
у двох частинах

Безкоштовно
на сайті
www.geneza.ua

С. С. Тарнавська, В. О. Науменко

30

Зошит для письма і розвитку мовлення,
1 кл., у двох частинах

грн

С. С. Тарнавська

Зошит з розвитку мовлення «Подружися зі словом», 1 кл.
К. І. Пономарьова

Безкоштовно
на сайті
www.geneza.ua

Безкоштовно
на сайті
www.geneza.ua

грн

«Книжкова веселка. Хрестоматія для 1 класу»
Л. В. Йолкіна

Перевіряємо предметні компетентності з навчання грамоти
С. С. Тарнавська
Безкоштовно
на сайті
www.geneza.ua

8

30

«Навчання української мови в 1 класі».
Методичний порадник
С. С. Тарнавська

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА 1 клас

МАТЕМАТИКА

Навчально-методичний комплект до підручника «Математика»
для 1 класу закладів загальної середньої освіти,
автори: Г. П. Лишенко, С. С. Тарнавська, К. О. Лишенко
Математика, 1 кл.
Г. П. Лишенко,
С. С. Тарнавська,
К. О. Лишенко

• Формуємо ключові, предметні

та міжпредметні компетентності.
• Закріплюємо новий матеріал
за допомогою яскравого
унаочнення.
• Реалізуємо диференційований
підхід за допомогою вправ
з логічним навантаженням та
додаткових завдань.
• Застосовуємо методи
спостереження, дослідження.
• Орієнтуємо учнів на різні
форми роботи: групову,
самостійну та в парах.

Зошит з математики, 1 кл., у двох частинах

60
грн

Г. П. Лишенко, К. О. Лишенко

Безкоштовно
на сайті
www.geneza.ua

Перевіряємо предметні компетентності з математики
С. С. Тарнавська

Безкоштовно
на сайті
www.geneza.ua

Уроки математики в 1 класі.
Посібник для вчителя
Г. П. Лишенко
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НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА 1 клас

Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ

Навчально-методичний комплект до підручника інтегрованого курсу
«Я досліджую світ» для 1 класу, автори: Т. Г. Гільберг,
С. С. Тарнавська, О. В. Гнатюк, Н. В. Павич
(Для ЗЗСО з навчанням українською і російською мовами)

• Долучаємо першокласників

до проведення дослідів і спостережень.
• Подаємо матеріал
у діалогічному стилі.
• Репрезентуємо історичний аспект
через зв’язок із життям.
• Формуємо емоційно-ціннісне ставлення
до природи.
Я досліджую світ, 1 кл., у двох частинах
Т. Г. Гільберг, С. С. Тарнавська,
О. В. Гнатюк, Н. В. Павич

Зошит з інтегрованого курсу
«Я досліджую світ», 1 кл.,
у чотирьох частинах

120
грн

Т. Г. Гільберг, С. С. Тарнавська, Н. В. Павич

«Я досліджую світ». Альбом (технологічна
освітня галузь), 1 кл.

40
грн

А. В. Бровченко

Безкоштовно
на сайті
www.geneza.ua

Перевіряємо предметні компетентності з інтегрованого
курсу «Я досліджую світ»
С. С. Тарнавська
Безкоштовно
на сайті
www.geneza.ua
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Уроки з курсу «Я досліджую світ» у 1 класі.
Посібник для вчителя
Т. Г. Гільберг

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА 1 клас

МИСТЕЦТВО

Навчально-методичний комплект до підручника інтегрованого
курсу «Мистецтво» для 1 класу закладів загальної середньої освіти,
автори: Л. М. Масол, О. В. Гайдамака, О. М. Колотило
Мистецтво, 1 кл.
Л. М. Масол,
О. В. Гайдамака,
О. М. Колотило

• Органічно поєднуємо музичну та образотворчу

лінії.
• Ознайомлюємо з основними елементами
художньо-образної мови.
• Сприяємо поліхудожньому вихованню особистості.
• Формуємо основи цілісної художньої картини світу.
• Розвиваємо художньо-творчу самореалізацію
учнів.

Мистецтво. Робочий зошит-альбом
з інтегрованого курсу, 1 кл.

40
грн

Л. М. Масол, О. В. Гайдамака, О. М. Колотило

Безкоштовно
на сайті
www.geneza.ua

Уроки з мистецтва в 1 класі.
Посібник для вчителя

Л. М. Масол, О. В. Гайдамака, О. М. Колотило

11

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА 1 клас

РОСІЙСЬКА МОВА

Навчально-методичний комплект до підручника «Російська мова»
для 1 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням
українською мовою. Перший рік навчання,
автори: О. І. Самонова, Ю. О. Горобець
Русский язык,
1 кл., в двух
частях
(Устный курс)

О. І. Самонова,
Ю. О. Горобець

• Сприяємо вивченню кількох мов

з метою ознайомлення з різними
культурами.
• Готуємо до толерантного
міжнаціонального спілкування,
міжкультурного діалогу.
• Формуємо навички успішного
користування російською мовою для
спілкування та навчання.
• Закладаємо фундамент для
подальшого вивчення російської мови.
• Формуємо цілісну картину світу.
• Додаємо аудіосупровід.

Тетрадь по развитию речи, 1 кл.
О. І. Самонова

Безкоштовно
на сайті
www.geneza.ua

12

Уроки русского языка в 1 классе.
Пособие для учителя
В. І. Статівка, О. І. Самонова

30
грн

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА 1 клас

ІСПАНСЬКА МОВА

Навчально-методичний комплект до підручника «Іспанська мова»
для 1 класу закладів загальної середньої освіти,
автори: В. Г. Редько, В. І. Береславська
Espa ol, 1 кл.

В. Г. Редько,
В. І. Береславська

• Формуємо комунікативну компетенцію через

мовленнєвий і соціокультурний досвід.
• Опановуємо мову як засіб міжнаціонального
спілкування.
• Розвиваємо пізнавальний інтерес.
• Вивчаємо культурні особливості іспаномовних країн.
• Пропонуємо вправи, спрямовані на оволодіння всіма
видами мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння,
читання, письма.
• Додаємо аудіосупровід.

Зошит з іспанської мови, 1 кл.

35
грн

В. Г. Редько, В. І. Береславська

Безкоштовно
на сайті
www.geneza.ua

Методичні рекомендації для
професійної діяльності вчителя
(до підручника «Іспанська мова, 1 клас»)
В. Г. Редько

13

2 клас
УКРАЇНСЬКА МОВА

для ЗЗСО з навчанням українською мовою
Навчальний комплект з української мови

Навчайся рідної мови. Пізнавальні і творчі завдання
з української мови, 2 кл.
К. І. Пономарьова, Л. А. Гайова

20

грн

(128 с.)

• Закріплюємо нові знання у процесі виконання репродуктивних і конструктивних
завдань.
• Формуємо мовну компетенцію під час виконання творчих робіт.
• Розвиваємо логічне мислення учнів за допомогою загадок, ребусів, кросвордів.

Зошит з розвитку мовлення «Подружися зі словом», 2 кл.
К. І. Пономарьова

22
грн

(56 с.)

• Навчаємо дітей цікаво: 17 уроків РЗМ з казковими персонажами.
• Збагачуємо мовлення другокласників виражальними засобами мови.
• Формуємо вміння будувати речення, діалоги, усні й письмові розповіді, описи.

Посібники для контролю навчальних досягнень
Зошит для тестової перевірки знань з української мови, 2 кл.
К. І. Пономарьова

14
грн

(40 с.)

• Допомагаємо вчителеві перевірити теоретичні знання з мови.
• Пропонуємо тестові завдання у двох варіантах, по 5 завдань у кожному.
• Перевіряємо аудіативні вміння за допомогою тестових завдань до поданих

текстів.

Експрес-контроль. Тестові завдання з української мови, 2 кл.
Г. Й. Волкотруб

15
грн

(64 с.)

• Здійснюємо оперативну перевірку досягнень з української мови.
• Пропонуємо 11 тестових робіт за чотирма варіантами.
• Зазначаємо кількість балів, якою можна оцінити правильне виконання роботи.

Зошит для контрольних робіт з української мови, 2 кл.
К. І. Пономарьова

15
грн

(32 с.)

• Подаємо завдання для тестової перевірки мовних знань, тексти для списування,
тести для перевірки аудіативних умінь, місце для диктантів.
• Уміщуємо в додатку завдання для перевірки вмінь будувати діалог, тексти для
усного переказу, диктантів і аудіювання.
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2 клас
УКРАЇНСЬКА МОВА

для ЗЗСО з навчанням російською мовою

Українська мова, 2 кл.

Н. В. Гавриш, Т. С. Маркотенко

90

грн

(160 с.)

ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ

для ЗЗСО з навчанням українською мовою

Навчально-методичний комплект до підручника з літературного
читання, автор В. О. Науменко

Літературне читання, 2 кл.
В. О. Науменко

Перлинка. Книга з літературного читання, 2 кл.
(додаток до підручника)
В. О. Науменко

• Пропонуємо обов’язкові для читання художні твори.
• Активізуємо діяльність учнів за допомогою системи

90

грн

(160 с.)

36
грн

(144 с.)

запитань за змістом
твору, завдань на випередження – прогнозування подальших подій у творі.
• Доповнюємо художні твори авторським зверненням, характеристикою твору,
біографічною довідкою про письменника.

Зошит з літературного читання, 2 кл.
В. О. Науменко

17
грн

(96 с.)

• Пропонуємо завдання на уважність, завдання на дії за аналогією, за зразком,
на виокремлення головного.
• Спонукаємо дитину до виявлення творчих здібностей.
• Полегшуємо роботу в зошиті, оскільки його структура повторює будову
підручника.

15

2 клас
Уроки літературного читання в 2 класі. Методичний посібник
В. О. Науменко

28
грн

(208 с.)

• Подаємо докладні методичні рекомендації: алгоритми вивчення окремих тем,
методику введення літературознавчих понять.
• Вивчаємо творчість письменників за монографічним принципом.
• Пропонуємо орієнтовні сценарії окремих уроків.
Книжкова країна. Позакласне читання, 2 кл.
Л. В. Йолкіна

30
грн

(112 с.)

• Пропонуємо твори, зазначені в програмі з літературного читання.
• Розширюємо коло читання відповідно до розділів підручника.
• Формуємо вміння самостійно працювати з текстом.

Посібник для контролю навчальних досягнень
Експрес-контроль з літературного читання, 2 кл.
О. П. Третяк

• Пропонуємо доступні завдання в тестовій формі.
• Організовуємо самостійну роботу на уроках протягом 10–15 хвилин.
• Оцінюємо швидкість і правильність виконання вербально або в балах.

15
грн

(88 с.)

РОСІЙСЬКА МОВА

для ЗЗСО з навчанням українською мовою

Навчально-методичний комплект до підручника з російської мови,
автори: О. І. Самонова, В. І. Статівка, Т. М. Полякова
Русский язык, 2 кл.

О. І. Самонова, В. І. Статівка, Т. М. Полякова

Тетрадь по развитию речи, 2 кл.
О. І. Самонова

90

грн

(160 с.)

20
грн

(48 с.)

• Формуємо комунікативну компетенцію з російської мови.
• Розширюємо й закріплюємо сформовані у процесі роботи

з підручником знання та навички.
• Подаємо цікаві тексти, дидактичні ігри, творчі вправи.

Уроки русского языка во 2 классе. Методическое пособие
О. І. Самонова, В. І. Статівка, Т. М. Полякова

• Пропонуємо конспекти-схеми уроків.
• Розкриваємо основні особливості курсу.
• Подаємо загальні рекомендації щодо організації уроків.
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26
грн

(128 с.)

2 клас
РОСІЙСЬКА МОВА

для ЗЗСО з навчанням російською мовою

Навчально-методичний комплект до підручника з російської мови,
автори: Е. С. Сильнова, Н. Г. Каневська, В. Ф. Олійник
90

грн

Русский язык, 2 кл.

Е. С. Сильнова, Н. Г. Каневська, В. Ф. Олійник

(160 с.)

Тетрадь по русскому языку «Пишу и читаю –
учусь и играю», 2 кл.
Е. С. Сильнова, Н. Г. Каневська, В. Ф. Олійник

20
грн

(96 с.)

• Подаємо різнорівневі й різнопланові завдання.
• Розміщуємо питання для контролю та самоконтролю.
• Включаємо вправи з розвитку зв’язного мовлення.

Уроки русского языка во 2 классе.
Методическое пособие

Е. С. Сильнова, Н. Г. Каневська, В. Ф. Олійник

• Подаємо орієнтовне календарне планування й розробки уроків.
• Допомагаємо вчителю ефективно організувати навчальний

26
грн

(176 с.)

процес на уроках
російської мови.
• Пропонуємо різні види та форми робіт, творчі завдання, ігровий матеріал.

Посібники для контролю навчальних досягнень
Тестовые задания по русскому языку, 2 кл.
О. В. Більська

15
(56 с.)

грн

• Пропонуємо тести у двох варіантах, по сім запитань у кожному.
• Подаємо завдання закритого та відкритого типів, останнє завдання кожного тесту

має творчий характер.
• Додаємо детальну інструкцію для учнів та пояснювальну записку для вчителів.

Экспресс-контроль. Карточки по русскому языку,
2 кл., ч. 1, ч. 2
(Ч. 1 – 94 с.)

О. Ю. Камишанська

(Ч. 2 – 94 с.)

12
грн

12
грн

• Допомагаємо вчителю здійснювати контроль на різних етапах вивчення
теми.
• Рекомендуємо використовувати під час проведення вибіркового або
фронтального опитування, а також самостійної роботи.
• Пропонуємо 5 варіантів завдань.

17

2 клас
ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ

для ЗЗСО з навчанням російською мовою

Навчально-методичний комплект до підручника з літературного
читання, автори: Н. В. Гавриш, Т. С. Маркотенко

Литературное чтение, 2 кл.

Н. В. Гавриш, Т. С. Маркотенко

90

(160 с.)

Читаем на уроке и дома. Книга по литературному чтению,
2 кл.
Н. В. Гавриш, Т. С. Маркотенко

грн

30
грн

(96 с.)

• Пропонуємо обов’язкові для читання художні тексти.
• Радимо використовувати як для роботи на уроці, так і для занять удома.
• Подаємо творчі та ігрові завдання.

Литературный калейдоскоп. Внеклассное чтение, 2 кл.
Анна Данієлян

30
грн

(112 с.)

• Пропонуємо тексти для позакласного читання.
• Підвищуємо читацький інтерес в учнів.
• Розвиваємо творчі здібності школярів.

Тетрадь по литературному чтению, 2 кл.
О. В. Ємельяненко

18
грн

(80 с.)

• Закріплюємо та поглиблюємо знання учнів з усіх тем навчальної програми.
• Розвиваємо мовно-комунікативну компетенцію.
• Допомагаємо учням опанувати світ літератури, робимо його цікавим і захопливим.

Уроки литературного чтения во 2 классе
О. В. Ємельяненко
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• Подаємо методичні рекомендації щодо вивчення літературного читання у 2 класі.
• Включаємо календарно-тематичне планування.
• Пропонуємо орієнтовні розробки уроків.

18

2 клас
АНГЛІЙСЬКА МОВА

Навчальний комплект до підручника з англійської мови для 2 класу
закладів загальної середньої освіти «English»,
автор Алла Несвіт
English, 2 кл.
Алла Несвіт

English. Workbook, 2 кл.
Алла Несвіт

90
грн

(160 с.)

35
грн

(96 с.)

• Пропонуємо зошит з друкованою основою для роботи в класі.
• Включаємо вправи для розвитку орфографічних умінь.
• Наповнюємо зміст зошита цікавими завданнями для опрацювання, систематизації

та закріплення лексико-граматичного матеріалу підручника.

Навчально-методичний комплект до підручника
з англійської мови для 2 класу спеціалізованих шкіл
з поглибленим вивченням англійської мови «English»,
автори: Л. В. Калініна, І. В. Самойлюкевич
English, 2 кл.

Л. В. Калініна, І. В. Самойлюкевич

English. Workbook, part 1, 2 кл.
English. Workbook, part 2, 2 кл.

Л. В. Калініна, І. В. Самойлюкевич

100
грн

(160 с.)

25
грн

(Ч. 1 – 96 с.)
(Ч. 2 – 88 с.)

25
грн

• Сприяємо практичному використанню мовного та мовленнєвого
матеріалу, опрацьованого за підручником.
• Включаємо вправи для опанування тематичної лексики, зразків
мовлення та комунікативних функцій кожного уроку підручника.

English. Teacher’s Guide, 2 кл.

Л. В. Калініна, І. В. Самойлюкевич

26
(64 с.)

грн

• Пропонуємо календарно-тематичне планування.
• Надаємо поради вчителеві щодо складання поурочних планів.
• Включаємо методичний конструктор, який допоможе правильно підібрати методи

та форми роботи на уроці.

19

2 клас
ФРАНЦУЗЬКА МОВА

Для 2 класу закладів загальної середньої освіти

Французька мова, 2 кл.
Ю. М. Клименко

120
грн

(160 с.)

ІСПАНСЬКА МОВА

До підручника з іспанської мови для 2 класу закладів загальної
середньої освіти «Іспанська мова», автор В. Г. Редько
Зошит з іспанської мови, 2 кл.
В. Г. Редько, В. І. Береславська

• Удосконалюємо графіко-орфографічні навички.
• Вправи, що систематизують навчальний матеріал,

25
грн

(72 с.)

доповнюємо ілюстраціями.
• Пропонуємо письмові вправи для виконання на уроці й під час підготовки
домашніх завдань.

МАТЕМАТИКА

Навчально-методичний комплект до підручника з математики,
автори: М. В. Богданович, Г. П. Лишенко
(Для ЗЗСО з навчанням українською та російською мовами)

100

Математика, 2 кл.

äëÿ ÇÇÑÎ ç íàâ÷àííÿì
ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ

М. В. Богданович, Г. П. Лишенко

20

Математика, 2 кл.

М. В. Богданович, Г. П. Лишенко

(160 с.)

грн

100
(160 с.)

грн

2 клас
Зошит з математики, 2 кл.

М. В. Богданович, Г. П. Лишенко

17
грн

(80 с.)

• Пропонуємо зошит, який повторює структуру підручника.
• Розвиваємо логічне мислення учнів за допомогою цікавих задач та логічних

äëÿ ÇÇÑÎ ç íàâ÷àííÿì
ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ

вправ.
• Вводимо до зошита алгоритмізовані завдання, у яких зашифровано певне
слово, що несе українознавчий зміст.

Тетрадь по математике, 2 кл.

М. В. Богданович, Г. П. Лишенко

Уроки математики в 2 класі. Посібник для вчителя
М. В. Богданович, Г. П. Лишенко

17
грн

(80 с.)

26
грн

(176 с.)

• Подаємо методичні рекомендації до вивчення курсу математики в 2 класі.
• Уміщуємо орієнтовні розробки уроків.
• Надаємо вчителеві дієву допомогу для підготовки ефективних уроків

математики.

21

2 клас
МАТЕМАТИКА

Посібники для контролю навчальних досягнень

(Для ЗЗСО з навчанням українською та російською мовами)

Тестові завдання з математики, 2 кл.
О. М. Кондратюк, С. О. Жукова

15

грн

(72 с.)

äëÿ ÇÇÑÎ ç íàâ÷àííÿì
ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ

• Пропонуємо матеріал для перевірки навчальних досягнень у вигляді
тестів.
• Сприяємо оперативній перевірці рівня знань другокласників з математики.
• Подаємо тестові завдання у двох варіантах за всіма розділами програми.

Тестовые задания по математике, 2 кл.
О. М. Кондратюк, С. О. Жукова

Зошит для контрольних робіт з математики, 2 кл
Н. І. Прима

• Здійснюємо тематичну перевірку знань з математики.
• Пропонуємо 8 контрольних робіт по 2 варіанти за

15
грн

(72 с.)

15
грн

(32 с.)

всіма розділами
програми.
• Подаємо комбіновані контрольні роботи, які містять завдання на розв’язування сюжетних задач, обчислення значень виразів, побудову геометричних фігур.

22

2 клас
ІНФОРМАТИКА

Навчальний комплект до підручника
«Сходинки до інформатики»,
автор О. В. Коршунова

Сходинки до інформатики, 2 кл.
О. В. Коршунова

Робочий зошит з інформатики, 2 кл.
О. П. Антонова, Н. В. Васильєва

90
грн

(112 с.)

22
грн

(64 с.)

• Пропонуємо завдання різного типу для розвитку логічного мислення.
• Сприяємо оволодінню практичними навичками роботи з комп’ютером.
• Учимо розв’язувати навчальні та життєві задачі.

Зошит «Сходинки до інформатики», 2 кл.
О. В. Коршунова

17
грн

(64 с.)

• Пропонуємо різнорівневі завдання.
• Особливе місце відводимо вправам на розвиток логіки.
• Сприяємо впевненому використанню комп’ютера у навчанні та повсякденні.

До підручника «Сходинки до інформатики, 2 клас»,
автори: М. М. Корнієнко, С. М. Крамаровська,
І. Т. Зарецька
Зошит з інформатики, 2 кл.
О. П. Антонова

24
грн

(64 с.)

• Забезпечуємо пропедевтичність навчання інформатики.
• Формуємо уявлення учнів про основні поняття інформатики

на основі
їхнього життєвого досвіду.
• Розвиваємо початкові навички роботи на персональному комп’ютері.

23

2 клас
ПРИРОДОЗНАВСТВО

Навчально-методичний комплект до підручника з природознавства,
автори: Т. Г. Гільберг, Т. В. Сак

Природознавство, 2 кл.
Т. Г. Гільберг, Т. В. Сак

Зошит з природознавства, 2 кл.
Т. Г. Гільберг, Т. В. Сак

100
грн

(160 с.)

25
грн

(64 с. + вкладка)

• Сприяємо закріпленню знань, розвитку пізнавальних інтересів, емоційної
сфери.
• Пропонуємо різноманітні завдання, вправи на розвиток уваги і спостережливості.
• Подаємо вкладку з перевірними роботами у двох варіантах.

Практичні роботи та навчальні проекти
з природознавства, 2 кл.
О. В. Ємельяненко, І. В. Кіндій

25
грн

(56 с.)

• Допомагаємо ефективно організувати практичні роботи й навчальні проекти.
• Включаємо інструкції з виконання завдань і рекомендації щодо реалізації проектів.
• Подаємо тестові завдання, місце для оформлення результатів роботи.

Уроки природознавства в 2 класі. Методичний посібник
Т. Г. Гільберг, Т. В. Сак

(136 с.)

26
грн

• Подаємо календарне планування уроків.
• Пропонуємо розробки уроків з описом основних видів діяльності вчителя і учнів.
• Наводимо різні дидактичні форми роботи.

24

2 клас
До підручника «Природознавство. 2 клас», автор І. В. Грущинська
Зошит з природознавства, 2 кл.
І. В. Андрусенко

25
(46 с. + 18 с. вкладки)

грн

• Пропонуємо різноманітні типи завдань, що відповідають змісту підручника
й оновленій програмі.
• Перевіряємо предметні компетентності.
• Уміщуємо календар погоди й завдання для тематичного контролю.

Посібник для контролю навчальних досягнень

Тестові завдання з природознавства, 2 кл.
І. В. Андрусенко

• Перевіряємо рівень сформованості природознавчої компетентності.
• Пропонуємо тематичні й підсумкові тестові завдання.
• Уміщуємо різнорівневі завдання у двох варіантах.

22
грн

(56 с.)

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ

Навчальний комплект до підручника з трудового навчання,
автори: І. М. Веремійчик, В. П. Тименко

Трудове навчання, 2 кл.

І. М. Веремійчик, В. П. Тименко

80

грн

(160 с.)

Робочий зошит-альбом з трудового навчання, 2 кл.
А. В. Бровченко

36
грн

(64 с.)

• Формуємо навички предметно-перетворювальної діяльності з дотриманням безпечних прийомів ручної праці та економного використання матеріалів.
• Демонструємо поетапне виконання робіт.
• Виховуємо шанобливе ставлення до людей праці й трудових
традицій українського народу.

25

2 клас
ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я

Навчально-методичний комплект до підручника з основ здоров’я,
автор О. В. Гнатюк

Основи здоров’я, 2 кл.
О. В. Гнатюк

100
грн

(112 с.)

25

Зошит з основ здоров’я, 2 кл.

грн

О. В. Гнатюк

(64 с.)

• Формуємо предметні компетентності.
• Вдало використовуємо різноманітні цікаві ігри.
• Реалізуємо міжпредметні зв’язки з уроками української

мови, літературного
читання, математики, природознавства, трудового навчання.

Уроки з основ здоров’я в 2 класі. Посібник для вчителя
О. В. Гнатюк

28
грн

(192 с.)

• Подаємо методичні рекомендації до вивчення предмета «Основи здоров’я».
• Пропонуємо орієнтовні поурочні розробки.
• Широко використовуємо ігрові завдання, практичні вправи.
• Розгорнуто подаємо матеріал для проведення на уроках фізкультхвилинок.

Посібник для контролю навчальних досягнень
Тестові завдання з основ здоров’я, 2 кл.
Я. С. Фруктова

• Перевіряємо предметні компетентності.
• Подаємо 8 тестових робіт для поточного

15
(56 с.)

грн

контролю і 4 тестові роботи для
тематичного оцінювання, у двох варіантах кожну.
• Питання формулюємо у вигляді відкритих і закритих тестових завдань.

26

2 клас
МИСТЕЦТВО

Навчальний комплект до підручника з мистецтва,
автори: Л. М. Масол, О. В. Гайдамака, Н. В. Очеретяна, О. М. Колотило
(Для ЗЗСО з навчанням українською та російською мовами)

90

грн

Мистецтво, 2 кл.

äëÿ ÇÇÑÎ ç íàâ÷àííÿì
ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ

Л. М. Масол, О. В. Гайдамака, Н. В. Очеретяна,
О. М. Колотило

(144 с.)

90

грн

Искусство, 2 кл.

Л. М. Масол, О. В. Гайдамака,
Н. В. Очеретяна,
О. М. Колотило

(144 с.)

Робочий зошит з мистецтва, 2 кл.

Л. М. Масол, О. В. Гайдамака, Н. В. Очеретяна,
О. М. Колотило

30
грн

(64 с.)

• Розвиваємо ключові, предметні мистецькі та міжпредметні естетичні компетентності.
• Подаємо цікаві й різноманітні завдання.
• Формуємо елементарні художні вміння й навички у процесі
творчості.

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО
Робочий зошит-альбом з образотворчого
мистецтва, 2 кл.
А. В. Бровченко

36
грн

(64 с.)

• Подаємо докладні педмалюнки та пояснення етапів виконання
роботи.
• Прищеплюємо любов до прекрасного за допомогою художніх
зразків.
• Використовуємо загадки й вірші для підвищення інтересу учнів до
предмета.

27

3 клас
УКРАЇНСЬКА МОВА

для ЗЗСО з навчанням українською мовою
Навчальний комплект з української мови

Зошит з розвитку мовлення «Подружися зі словом», 3 кл.
К. І. Пономарьова

22
грн

(56 с.)

• Сприяємо формуванню умінь створювати діалог, розповідь, опис, міркування,
план тексту, докладний переказ, лист.
• Збагачуємо мовлення третьокласників виражальними засобами мови.
• Створюємо ігрову атмосферу за допомогою казкових героїв Знайка та
Чомучки.

Посібники для контролю навчальних досягнень
Зошит для тестової перевірки знань з української мови,
3 кл.
К. І. Пономарьова

22
грн

(56 с.)

• Допомагаємо перевірити теоретичні знання учнів з мови.
• Пропонуємо тестові завдання для перевірки знань у двох варіантах.
• Уміщуємо тексти й тестові завдання для аудіювання.

Зошит для контрольних робіт з української мови, 3 кл.
К. І. Пономарьова

15
грн

(40 с.)

• Пропонуємо завдання для тестової перевірки мовних знань (у двох варіантах),
тексти для списування, тестові завдання для перевірки аудіювання, місце для
написання диктантів і письмового переказу.
• Подаємо рекомендації вчителеві щодо проведення контрольних робіт.

Експрес-контроль. Тестові завдання з української мови,
3 кл.
Г. Й. Волкотруб

15
грн

(72 с.)

• Подаємо тести для поточної і тематичної перевірки навчальних досягнень.
• Пропонуємо чотири варіанти завдань.
• Уміщуємо питання, які відповідають вимогам до оцінювання навчальних

досягнень.

28

3 клас
ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ

для ЗЗСО з навчанням українською мовою

Навчально-методичний комплект до підручника з літературного
читання, автор В. О. Науменко

Літературне читання, 3 кл.
В. О. Науменко

Перлинка. Книга з літературного читання, 3 кл.
(додаток до підручника)
В. О. Науменко

90

грн

(176 с.)

36
грн

(112 с.)

• Формуємо предметні компетентності.
• Включаємо твори, обов’язкові для вивчення в 3 класі.
• Удосконалюємо читацьку навичку.

Зошит з літературного читання, 3 кл.
В. О. Науменко

24
грн

(112 с.)

• Пропонуємо завдання для поточного оцінювання навчальних досягнень.
• Розвиваємо творче мислення третьокласників.
• Заохочуємо дітей до читання.

55
Уроки літературного читання в 3 класі. Методичний посібник + СD
В. О. Науменко, Л. А. Харітоненко

грн

(272 с.)

• Подаємо методичні рекомендації щодо організації уроків літературного читання за
підручником.
• Пропонуємо календарно-тематичне планування, орієнтовні плани уроків.
• Додаємо компакт-диск з наочними матеріалами.

Книжкова країна. Позакласне читання, 3 кл.
Л. В. Йолкіна

30
грн

(120 с.)

• Уміщуємо художні тексти, обов’язкові для позакласного читання.
• Пропонуємо найцікавіші зразки фольклору, художні твори українських

біжних письменників.
• Розвиваємо творче мислення за допомогою ігрових завдань.

та зару-

29

3 клас
Посібник для контролю навчальних досягнень

Зошит для оцінювання навчальних досягнень
з літературного читання, 3 кл.
В. О. Науменко

14
грн

(40 с.)

• Подаємо тестові завдання для підсумкового оцінювання за кожний семестр
і для поточного тематичного оцінювання.
• Перевіряємо навичку читання мовчки.
• Пропонуємо якісний матеріал для самоконтролю й підготовки до ДПА
в 4 класі.

УКРАЇНСЬКА МОВА

для ЗЗСО з навчанням російською мовою

Навчально-методичний комплект до підручника з української мови,
автори: Н. В. Гавриш, Т. С. Маркотенко

Українська мова, 3 кл.

Н. В. Гавриш, Т. С. Маркотенко

Уроки української мови в 3 класі

О. Ф. Золочевська, К. В. Дегтяренко, Є. В. Шастіна

90
грн

(144 с.)

45
грн

(128 с.)

• Надаємо вчителеві допомогу в підготовці уроків української мови.
• Пропонуємо новий, більш зручний у використанні формат.

30

3 клас
РОСІЙСЬКА МОВА

для ЗЗСО з навчанням українською мовою

Навчально-методичний комплект до підручника з російської мови,
автори: О. І. Самонова, В. І. Статівка, Т. М. Полякова

70

Русский язык, 3 кл.
О. І. Самонова, В. І. Статівка, Т. М. Полякова

грн

(176 с.)

20
грн

Тетрадь по развитию речи, 3 кл.
О. І. Самонова

(64 с.)

• Сприяємо розвитку всіх видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання, письма.
• Включаємо систему вправ для закріплення мовних тем.
• Пропонуємо мовні ситуації, що спонукають учнів висловлювати власні
думки.

Уроки русского языка в 3 классе. Методическое пособие
О. І. Самонова, Т. М. Полякова, Н. Г. Корбут

38
грн

(144 с.)

• Висвітлюємо цілі й задачі курсу, змістові лінії програми.
• Описуємо методи й прийоми навчання.
• Пропонуємо календарно-тематичне планування й розробки уроків до всіх тем.
• Подаємо у новому форматі з місцем для записів учителя.

Посібник для контролю навчальних досягнень
20
Тетрадь для контрольных работ по русскому языку, 3 кл.
О. І. Самонова

грн

(48 с.)

• Оптимізуємо роботу вчителя, направлену на організацію контролю знань
учнів.
• Пропонуємо контрольні роботи з усіх видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання, письма.
• Подаємо контрольні роботи у двох варіантах.

31

3 клас
РОСІЙСЬКА МОВА

для ЗЗСО з навчанням російською мовою

Навчально-методичний комплект до підручника з російської мови,
автори: Е. С. Сильнова, Н. Г. Каневська, В. Ф. Олійник
90

грн

Русский язык, 3 кл.

Е. С. Сильнова, Н. Г. Каневська, В. Ф. Олійник

(176 с.)

20

«Пишу и читаю, учусь и играю».
Тетрадь по русскому языку, 3 кл.

грн

Е. С. Сильнова, Н. Г. Каневська, В. Ф. Олійник

(112 с. )

• Формуємо у третьокласників інтерес до вивчення російської мови.
• Подаємо цікаві мовленнєві ігри.
• Наприкінці кожного розділу розміщуємо питання для контролю та

самоконтролю.
• Включаємо вправи з розвитку зв’язного мовлення.

Уроки русского языка в 3 классе. Методическое пособие + CD
Е. С. Сильнова, Н. Г. Каневська, В. Ф. Олійник

50
грн

(144 с.)

• Подаємо календарно-тематичне планування та орієнтовні розробки уроків.
• Додаємо компакт-диск із цікавими матеріалами та ілюстраціями.
• Пропонуємо новий, більш зручний формат, який передбачає місце для записів

учителя.

Посібники для контролю навчальних досягнень
Тетрадь для контрольных работ по русскому языку, 3 кл.
О. В. Більська

15
грн

(48 с.)

• Пропонуємо контрольні роботи з усіх видів мовленнєвої діяльності.
• Подаємо тестові завдання з усіх мовних тем програми.
• У додатку вміщуємо тексти для аудіювання, диктантів, переказів, а також методичні

рекомендації щодо проведення та оцінювання контрольних робіт.

Экспресс-контроль. Карточки по русскому языку,
3 кл., ч. 1, ч. 2
(Ч. 1 – 96 с.)
О. Ю. Камишанська

(Ч. 2 – 96 с.)

12
грн

12
грн

• Допомагаємо вчителеві здійснювати контроль знань на різних
етапах вивчення теми.
• Рекомендуємо використовувати під час проведення вибіркового
або фронтального опитування, а також самостійної роботи.
• Усі завдання пропонуємо у 5 варіантах.

32

3 клас
ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ

для ЗЗСО з навчанням російською мовою

Навчально-методичний комплект до підручника з літературного
читання, автори: Н. В. Гавриш, Т. С. Маркотенко

Литературное чтение, 3 кл.

Н. В. Гавриш, Т. С. Маркотенко

90

грн

(176 с.)

30

Читаем на уроке и дома. Книга по литературному чтению,
3 кл. (приложение к учебнику)
Н. В. Гавриш, Т. С. Маркотенко

грн

(104 с. )

• Пропонуємо доповнення до підручника «Литературное чтение, 3 класс»
(Н. В. Гавриш, Т. С. Маркотенко).
• Радимо використовувати як для роботи на уроці, так і для занять удома.
• Подаємо тексти, обов’язкові для вивчення на уроках літературного читання.

18

Тетрадь по литературному чтению, 3 кл.
О. В. Ємельяненко

грн

(72 с.)

• Сприяємо закріпленню та поглибленню знань з усіх тем навчальної програми.
• Удосконалюємо навичку швидкого та усвідомленого читання.
• Допомагаємо учням опанувати світ літератури цікаво – пропонуємо творчі
ігрові завдання.

Уроки литературного чтения в 3 классе.
Методическое пособие + CD
О. В. Ємельяненко

50
грн

(272 с.)

• Пропонуємо розробки уроків і календарно-тематичне планування.
• Допомагаємо вчителю методичними рекомендаціями.
• Розширюємо можливості педагога: новий формат дозволить перетворити

товні розробки у повноцінні індивідуальні конспекти уроків.

Литературный калейдоскоп. Внеклассное чтение, 3 кл.
Анна Данієлян

та

орієн-

32
грн

(120 с.)

• Формуємо предметні компетентності.
• Підвищуємо читацький інтерес в учнів.
• Розвиваємо творче мислення за допомогою мовних ігор і творчих завдань.

33

3 клас
АНГЛІЙСЬКА МОВА

Навчальний комплект до підручника з англійської мови для 3 класу
закладів загальної середньої освіти «English»,
автор Алла Несвіт
90
грн

English, 3 кл.
Алла Несвіт

(176 с.)

35
грн

English. Workbook, 3 кл.
Алла Несвіт

(104 с.)

• Пропонуємо робочий зошит з друкованою основою для роботи в класі.
• Уміщуємо вправи з розвитку орфографічних умінь.
• Наповнюємо зміст зошита цікавими завданнями для опрацювання, систематизації

та закріплення лексико-граматичного матеріалу підручника.

Навчально-методичний комплект до підручника з англійської мови
для 3 класу спеціалізованих шкіл з поглибленим
вивченням англійської мови «English»,
автори: Л. В. Калініна, І. В. Самойлюкевич
120

English, 3 кл.
Л. В. Калініна, І. В. Самойлюкевич

грн

(160 с.)

25

English. Workbook, 3 кл.
Л. В. Калініна, І. В. Самойлюкевич

грн

(80 с.)

• Сприяємо практичному використанню мовного та мовленнєвого матеріалу,
опрацьованого за підручником.
• Включаємо вправи для опанування тематичної лексики, зразків мовлення та
комунікативних функцій кожного уроку підручника.

20

English. Teacher’s Book, 3 кл.
Л. В. Калініна, І. В. Самойлюкевич

• Пропонуємо календарно-тематичне планування.
• Надаємо поради вчителеві щодо поурочних планів.
• Включаємо методичний конструктор, який допоможе

методи та форми роботи на уроці.

34

грн

(48 с.)

правильно підібрати

3 клас
ФРАНЦУЗЬКА МОВА

Навчальний комплект до підручника з французької мови
для 3 класу закладів загальної середньої освіти
«Французька мова», автор Ю. М. Клименко

Французька мова, 3 кл.
Ю. М. Клименко

Зошит з французької мови, 3 кл.
Ю. М. Клименко, Л. М. Файзуліна

150
грн

(160 с.)

25
грн

(96 с.)

• Пропонуємо тренувальні вправи й завдання, спрямовані на опрацювання
та закріплення лексико-граматичного матеріалу підручника.
• Включаємо в зошит завдання для розвитку навичок письма й аудіювання.
• Дбаємо про те, щоб навчальний матеріал відповідав віковим особливостям,
інтересам учнів та їхнім пізнавальним можливостям.
• Рекомендуємо вправи для виконання як на уроці, так і самостійно вдома.

ІСПАНСЬКА МОВА

До підручника з іспанської мови для 3 класу закладів
загальної середньої освіти «Іспанська мова»,
автори: В. Г. Редько, О. Г. Іващенко

Зошит з іспанської мови, 3 кл.
В. Г. Редько, В. І. Береславська

• Закріплюємо лексичний і граматичний матеріал.
• Вправи доповнюємо цікавими ілюстраціями.
• Уміщуємо письмові роботи як для виконання на

підготовки домашніх завдань.

25
грн

(72 с.)
уроці, так і під час

35

3 клас
МАТЕМАТИКА

Навчально-методичний комплект до підручника з математики,
автори: М. В. Богданович, Г. П. Лишенко
(Для ЗЗСО з навчанням українською та російською мовами)

100

Математика, 3 кл.

äëÿ ÇÇÑÎ ç íàâ÷àííÿì
ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ

М. В. Богданович, Г. П. Лишенко

Математика, 3 кл.

М. В. Богданович, Г. П. Лишенко

Зошит з математики, 3 кл.
Г. П. Лишенко

(176 с.)

грн

100
грн

(176 с.)

18

грн

(104 с.)

äëÿ ÇÇÑÎ ç íàâ÷àííÿì
ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ

• Пропонуємо систему завдань на закріплення і систематизацію знань з математики.
• Розвиваємо логічне мислення завдяки системі цікавих задач та ігрових завдань.
• Забезпечуємо диференційоване навчання.

Тетрадь по математике, 3 кл
Г. П. Лишенко

Уроки математики в 3 класі. Методичний посібник
М. В. Богданович, Г. П. Лишенко

22

грн

(104 с.)

45

грн

(176 с.)

• Подаємо методичні рекомендації до вивчення курсу математики в 3 класі.
• Уміщуємо орієнтовні поурочні розробки уроків.
• У новому форматі видання передбачаємо місце для нотаток учителя.

36

3 клас
МАТЕМАТИКА

Посібники для контролю навчальних досягнень

15

Тестові завдання з математики, 3 кл.

грн

Н. І. Прима

(40 с.)

• Сприяємо оперативній перевірці рівня знань третьокласників з математики.
• Подаємо тестові завдання закритого й відкритого типів.
• Пропонуємо два варіанти завдань за всіма розділами програми.

Зошит для контрольних робіт з математики, 3 кл.
Н. І. Прима

15
грн

(40 с.)

• Здійснюємо перевірку предметних компетентностей.
• Пропонуємо 9 комбінованих контрольних робіт по два варіанти.
• Сприяємо перевірці математичних знань, сформованості вмінь

здатності застосовувати вивчений матеріал

і навичок,

Експрес-контроль. Картки з математики, 3 кл.,
ч. 1, ч. 2
(Ч. 1 – 112 с.)

Г. П. Лишенко

(Ч. 2 – 96 с.)

12
грн

12
грн

• Уміщуємо 34 картки, кожну з яких подаємо у трьох варіантах
різного рівня складності.
• Сприяємо отриманню об’єктивної інформації про рівень засвоєння матеріалу учнями.
• Пропонуємо зручний формат – учні виконують завдання безпосередньо на картках.

37

3 клас
ІНФОРМАТИКА

Навчальний комплект до підручника «Сходинки до інформатики,
3 клас», автор О. В. Коршунова

Сходинки до інформатики, 3 кл.
О. В. Коршунова

Робочий зошит з інформатики, 3 кл.
О. П. Антонова, Н. В. Васильєва

90
грн

(176 с.)

24
грн

(64 с.)

• Пропонуємо завдання різного типу з розвитку логічного мислення.
• Сприяємо оволодінню практичними навичками роботи з комп’ютером.
• Учимо розв’язувати навчальні та життєві задачі.

Зошит «Сходинки до інформатики», 3 кл.
О. В. Коршунова

17
грн

(80 с.)

• Пропонуємо різнорівневі завдання.
• Особливе місце відводимо вправам на розвиток логіки.
• Сприяємо впевненому використанню комп’ютера у навчанні та повсякденні.

До підручника «Сходинки до інформатики, 3 клас»,
автори: М. М. Корнієнко, С. М. Крамаровська,
І. Т. Зарецька
Зошит з інформатики, 3 кл.
О. П. Антонова

24
грн

(56 с.)

• Пропонуємо різноманітні типи завдань.
• Перевіряємо предметні компетентності.
• Розвиваємо початкові навички роботи на персональному комп’ютері.
• Залучаємо дітей до вивчення основ програмування.

38

3 клас
ПРИРОДОЗНАВСТВО

Навчально-методичний комплект до підручника з природознавства,
автори: Т. Г. Гільберг, Т. В. Сак

Природознавство, 3 кл.
Т. Г. Гільберг, Т. В. Сак

Зошит з природознавства, 3 кл.
Т. Г. Гільберг, Т. В. Сак

100
грн

(176 с.)

25
грн

(64 с.)

• Пропонуємо цікаві й різноманітні завдання, вправи на розвиток уваги і
спостережливості.
• Подаємо практичні роботи та інструкції щодо їх виконання.
• Уміщуємо вкладку з тестовими завданнями для тематичного контролю.

Навчальні проекти та практичні роботи
з природознавства, 3 кл.
О. В. Ємельяненко, І. В. Кіндій

25
грн

(56 с.)

• Допомагаємо вчителю ефективно організувати й реалізувати на практиці
всі практичні роботи та навчальні проекти.
• Включаємо інструкції з виконання завдань та рекомендації щодо реалізації
проектів.
• Подаємо тестові завдання, місце для оформлення результатів роботи.

Уроки природознавства в 3 класі.
Методичний посібник + CD
Т. Г. Гільберг, Т. В. Сак

50
грн

(136 с.)

• Подаємо календарно-тематичне планування й методичні рекомендації.
• Пропонуємо орієнтовні розробки уроків.
• Включаємо ігри-завдання, вправи на розвиток мислення, спостережливості,

пам’яті, загадки, вірші, оповідання, казки, прислів’я про навколишній світ.

39

3 клас
До підручника «Природознавство. 3 клас»,
автор І. В. Грущинська
25
грн

Зошит з природознавства, 3 кл.
І. В. Андрусенко

(56 с. + 16 с. вкладки)

• Перевіряємо предметні компетентності.
• Пропонуємо різноманітні типи завдань, що відповідають змісту підручника

й оновленій програмі.
• Уміщуємо календар погоди й завдання для тематичного контролю.

Посібник для контролю навчальних досягнень
22

Тестові завдання з природознавства, 3 кл.
І. В. Андрусенко

грн

(48 с.)

• Пропонуємо різнорівневі тестові завдання для тематичного й підсумкового
оцінювання.
• Перевіряємо рівень сформованості предметних компетентностей.
• Подаємо 12 тестових завдань відкритого й закритого типів у двох варіантах.

Я У СВІТІ

До підручника «Я у світі, 3 клас»,
автори: О. В. Тагліна, Г. Ж. Іванова
«Я у світі». Робочий зошит для 3 класу
О. В. Гнатюк

22
грн

(48 с.)

• Сприяємо формуванню соціальної компетентності.
• Пропонуємо чітку структуру посібника, яка допоможе учневі закріпити набуті

знання.
• Активізуємо діяльність учнів за допомогою творчих завдань.

До підручника «Я у світі, 3 клас»,
автор Н. М. Бібік
«Я у світі». Робочий зошит для 3 класу
О. В. Гнатюк

22
грн

(48 с.)

• Пропонуємо навчальні посібники за оновленою програмою 2016 року.
• Уміщуємо репродуктивні, творчі, тестові завдання різних рівнів складності.
• Подаємо єдину уніфіковану систему умовних позначень, покликану полег-

шити користування зошитами.

40

3 клас
ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я

Навчально-методичний комплект до підручника з основ здоров’я,
автор О. В. Гнатюк
100

Основи здоров’я, 3 кл.

грн

О. В. Гнатюк

(144 с.)

25

Зошит з основ здоров’я, 3 кл.

грн

О. В. Гнатюк

(56 с.)

• Використовуємо загадки, ребуси, кросворди, прислів’я.
• Подаємо завдання для контролю знань.
• Реалізуємо міжпредметні зв’язки з уроками української

мови, літературного читання, математики, природознавства, трудового навчання.

Уроки з основ здоров’я в 3 класі. Методичний посібник
О. В. Гнатюк

30
грн

(114 с. + 6 с. вкладки)

• Пропонуємо календарно-тематичне планування, деталізовані
орієнтовні розробки уроків різного типу.
• Подаємо методичні рекомендації з організації навчання учнів основ
здоров’я.
• Наводимо зразки орієнтовних бесід, цікаві вправи, творчі завдання,
практичні роботи; вірші, казки, оповідання, загадки; ігри, інсценізації.

Посібник для контролю навчальних досягнень

Тестові завдання з основ здоров’я, 3 кл.
Я. С. Фруктова

15
(56 с.)

грн

• Допомагаємо визначити рівень навчальних досягнень учнів.
• Подаємо завдання для поточного й тематичного контролю.
• Питання будуємо у вигляді відкритих і закритих тестових завдань.

41

3 клас
ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ

До підручника з трудового навчання,
автори: І. М. Веремійчик, В. П. Тименко
36

Робочий зошит з трудового навчання, 3 кл.

грн

А. В. Бровченко

(64 с.)

• Формуємо навички предметно-перетворювальної діяльності з дотриманням безпечних прийомів ручної праці та економного використання
матеріалів.
• Демонструємо поетапне виконання робіт.
• Виховуємо шанобливе ставлення до людей праці й трудових традицій
українського народу.

МИСТЕЦТВО

Навчальний комплект до підручника з мистецтва,
автори: Л. М. Масол, О. В. Гайдамака, Н. В. Очеретяна

(Для ЗЗСО з навчанням українською та російською мовами)
90

грн

Мистецтво, 3 кл.

äëÿ ÇÇÑÎ ç íàâ÷àííÿì
ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ

Л. М. Масол, О. В. Гайдамака, Н. В. Очеретяна

(144 с.)

90

Искусство, 3 кл.

Л. М. Масол, О. В. Гайдамака,
Н. В. Очеретяна

грн

(144 с.)

• Інтегруємо музичну, образотворчу та мистецько-синтетичну
змістові лінії.
• Уміщуємо завдання та запитання до кожної теми, узагальнювальні запитання в кінці семестру, подаємо мистецьку абетку.
• Формуємо в учнів основи цілісної художньої картини світу

Мистецтво. Робочий зошит, 3 кл.

Л. М. Масол, О. В. Гайдамака, Н. В. Очеретяна

30
грн

(72 с.)

• Розвиваємо ключові, предметні мистецькі та міжпредметні естетичні
компетентності.
• Формуємо елементарні художні вміння й навички у процесі творчості.

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО
Робочий зошит з образотворчого мистецтва, 3 кл.
А. В. Бровченко

36
грн

(64 с.)

• Подаємо докладні педмалюнки та пояснення етапів виконання
роботи.
• Прищеплюємо любов до прекрасного за допомогою художніх зразків.
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4 клас
УКРАЇНСЬКА МОВА

для ЗЗСО з навчанням українською мовою
Навчальний комплект з української мови

«Подружися зі словом». Зошит з розвитку мовлення, 4 кл.
К. І. Пономарьова

22

грн

(64 с.)

• Пропонуємо завдання для всіх видів перевірок.
• Сприяємо формуванню в учнів умінь складати

й записувати розповідь,
опис, міркування, створювати діалог, писати різні види переказів.
• Навчаємо школярів у письмовій формі висловлювати свої думки.
• Створюємо ігрову атмосферу на уроках з казковими героями Знайком і
Чомучкою.

Посібники для контролю навчальних досягнень

Зошит для контрольних робіт з української мови, 4 кл.
К. І. Пономарьова

15
грн

(48 с.)

• Перевіряємо предметні компетентності.
• Уміщуємо контрольні роботи з усіх видів мовленнєвої діяльності та мовних

тем за семестрами.
• Подаємо рекомендації щодо проведення контрольних робіт.

Зошит для тестової перевірки знань з української мови,
4 кл.
К. І. Пономарьова

14
грн

(56 с.)

• Пропонуємо тестові завдання для перевірки знань з мови й аудіативних
умінь.
• Перевіряємо мовні знання за допомогою тематичних тестових робіт з усіх тем.
• Кожну роботу подаємо у двох варіантах, використовуючи диференційовані
завдання відкритого й закритого типів.

Експрес-контроль. Картки з української мови, 4 кл.
Г. Й. Волкотруб

15
грн

(96 с.)

• Перевіряємо рівень сформованості предметних компетентностей.
• Подаємо перевірні роботи у формі тестових завдань, призначених
для ситуативної й тематичної швидкої перевірки навчальних
досягнень четвертокласників.
• У практикум включаємо 10 тестів по два варіанти: перший містить
завдання достатнього рівня, другий – завдання високого рівня.
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4 клас
ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ

для ЗЗСО з навчанням українською мовою

Навчально-методичний комплект до підручника з літературного
читання, автор В. О. Науменко
90

Літературне читання, 4 кл.

грн

В. О. Науменко

(176 с.)

32

грн

Перлинка. Книга з літературного читання, 4 кл.
В. О. Науменко

(192 с.)

• Удосконалюємо читацькі компетентності.
• Пропонуємо твори, обов’язкові для вивчення в 4 класі.
• Активізуємо діяльність учнів за допомогою ігрових завдань.
• Забезпечуємо диференціацію навчання.
18

Зошит з літературного читання, 4 кл.
В. О. Науменко

(80 с.)

грн

• Перевіряємо засвоєння учнями змісту художніх творів, уміщених у підручнику.
• Пропонуємо ігрові завдання, завдання на дії за аналогією, за зразком, на

виокремлення головного, узагальнення.
• Спонукаємо дитину до виявлення власних творчих здібностей.

Уроки літературного читання в 4 класі.
Методичний посібник
В. О. Науменко, Л. А. Харітоненко
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• Подаємо методичні рекомендації щодо організації уроків літературного читання.
• Пропонуємо календарно-тематичне планування та орієнтовні плани уроків.
• Уміщуємо орієнтовні сценарії окремих уроків.
• На сайті видавництва репрезентуємо як посібник, так і додаткові матеріали

для ефективної реалізації дидактичної мети.

30

Книжкова країна. Позакласне читання, 4 кл.
Л. В. Йолкіна

• Уміщуємо тексти, призначені для позакласного читання.
• Представляємо найцікавіші зразки фольклору, твори сучасних

(136 с.)

грн

українських і
зарубіжних письменників.
• Розвиваємо творче мислення за допомогою ребусів, мовних ігор, творчих
завдань.
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4 клас
Посібник для контролю навчальних досягнень

16

Зошит для оцінювання навчальних досягнень
з літературного читання, 4 кл.

грн

В. О. Науменко

(48 с.)

• Уміщуємо тестові завдання для підсумкового оцінювання за кожний семестр
та для поточного тематичного оцінювання.
• Перевіряємо навичку читання мовчки.
• Пропонуємо якісний матеріал для самоконтролю й підготовки до ДПА

УКРАЇНСЬКА МОВА

для ЗЗСО з навчанням російською мовою
Навчально-методичний комплект до підручника
з української мови, автори: Н. В. Гавриш,
Т. С. Маркотенко
Українська мова, 4 кл.

Н. В. Гавриш, Т. С. Маркотенко

Зошит з української мови, 4 кл.
Г. П. Джемула

90

грн

(144 с.)

20
грн

(80 с.)

• Допомагаємо четвертокласникам в опануванні української мови.
• Пропонуємо вправи на закріплення знань і формування правописних умінь.
• Учимо спостерігати за мовними явищами й формуємо відчуття слова.

Уроки української мови в 4 класі.
Методичний посібник

Т. С. Маркотенко, О. В. Ємельяненко
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• Уміщуємо календарне планування й орієнтовні розробки уроків.
• Наводимо різноманітні види роботи над мовним матеріалом.
• Пропонуємо методичні поради щодо особливостей роботи із ситуативними,

творчими завданнями.
• Добираємо цікавий дидактичний матеріал, фізкультхвилинки.

Посібник для контролю навчальних досягнень
Зошит для контрольних робіт з української мови, 4 кл.
О. В. Більська

15
грн

(48 с.)

• Визначаємо рівень засвоєння знань про найважливіші мовні одиниці, сформованості вмінь і навичок з усіх видів мовленнєвої діяльності.
• Перевіряємо орфографічні та пунктуаційні уміння й навички.
• Усі контрольні представляємо у двох варіантах.
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4 клас
РОСІЙСЬКА МОВА

для ЗЗСО з навчанням українською мовою

Навчально-методичний комплект до підручника
з російської мови, автори: О. І. Самонова, В. І. Статівка,
Т. М. Полякова

Русский язык, 4 кл

О. І. Самонова, В. І. Статівка, Т. М. Полякова

Русский язык. Тетрадь по развитию речи, 4 кл.
О. І. Самонова

90

грн

(176 с.)

20
грн

(64 с.)

• Формуємо комунікативну компетенцію.
• Пропонуємо систему вправ для розвитку усного та писемного мовлення,

збагачення активного словникового запасу.
• За рахунок творчих та ігрових завдань робимо уроки російської мови
цікавими, різноманітними й максимально ефективними.

Уроки русского языка в 4 классе.
Методическое пособие
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О. І. Самонова, Т. М. Полякова, Н. Г. Корбут

• Пропонуємо календарно-тематичне планування й поурочні розробки з усіх
тем.
• Об’єднуємо мовний і мовленнєвий матеріал, використовуючи інформацію
соціокультурної спрямованості.
• Подаємо загальні рекомендації щодо організації уроків.

Посібник для контролю навчальних досягнень
Тетрадь для контрольных работ по русскому языку, 4 кл.
О. І. Самонова

20
грн

(56 с.)

• Оптимізуємо роботу вчителя щодо організації контролю знань з російської
мови.
• Включаємо пам’ятки, які допоможуть учням засвоїти алгоритм виконання
завдань різних типів.
• Пропонуємо допоміжні матеріали для складання усного твору, орієнтовні
теми, ситуації та схеми для складання діалогу, теми письмових творів.
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4 клас
РОСІЙСЬКА МОВА

для ЗЗСО з навчанням російською мовою

Навчально-методичний комплект до підручника
з російської мови, автори: Е. С. Сильнова, Н. Г. Каневська,
В. Ф. Олійник
90

Русский язык, 4 кл.
Е. С. Сильнова, Н. Г. Каневська, В. Ф. Олійник

(176 с.)

22

«Пишу и читаю, учусь и играю».
Тетрадь по русскому языку, 4 кл.
Е. С. Сильнова, Н. Г. Каневська, В. Ф. Олійник

грн

грн

(80 с.)

• Закріплюємо й поглиблюємо знання з усіх тем навчальної програми.
• Формуємо в школярів зацікавленість до вивчення російської мови.
• Наприкінці кожного розділу розміщуємо питання для контролю та самоконтролю.
• Пропонуємо використовувати зошит і на уроках, і вдома.
о
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Уроки русского языка в 4 классе.
Методическое пособие
Е. С. Сильнова, Н. Г. Каневська, В. Ф. Олійник

• Подаємо календарно-тематичне планування та розробки уроків різних типів.
• Допомагаємо вчителю ефективно організувати процес опанування російської мови.
• Пропонуємо додатковий наочний матеріал, який учитель може використовувати

на власний розсуд.

Посібники для контролю навчальних досягнень
Тетрадь для контрольных работ по русскому языку, 4 кл.
О. В. Більська

15
грн

(48 с.)

• Перевіряємо аудіативні вміння, усне діалогічне й монологічне мовлення,
орфографічну й пунктуаційну грамотність.
• Контрольні роботи розподіляємо за семестрами.
• Подаємо рекомендації щодо оцінювання контрольних робіт.
Экспресс-контроль. Карточки по русскому языку, 4 кл.
О. Ю. Камишанська

(112 с.)

15
грн

• Перевіряємо рівень сформованості предметних компетентностей.
• Пропонуємо картки для фронтального й індивідуального контролю.
• Охоплюємо всі розділи й теми навчальної програми.
• Подаємо три варіанти однієї картки, по два завдання у кожному варіанті.
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4 клас
ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ

для ЗЗСО з навчанням російською мовою

Навчальний комплект до підручника з літературного читання,
автори: Н. В. Гавриш, Т. С. Маркотенко
90
грн

Литературное чтение, 4 кл.
Н. В. Гавриш, Т. С. Маркотенко

(176 с.)

Читаем на уроке и дома. Книга по литературному чтению,
4 кл. (приложение к учебнику)
Н. В. Гавриш, Т. С. Маркотенко

30
грн

(88 с.)

• Подаємо тексти, обов’язкові для вивчення.
• Розвиваємо творче мислення і здібності за допомогою творчих та ігрових завдань.
• Включаємо твори різних жанрів.

18

Тетрадь по литературному чтению, 4 кл.
О. В. Ємельяненко

(72 с.)

грн

• Сприяємо закріпленню та поглибленню знань з усіх тем навчальної програми.
• Розвиваємо мовно-комунікативну компетенцію.
• Удосконалюємо навички швидкого й усвідомленого читання.
• Подаємо нестандартні мовні ігри і творчі завдання.

32

Литературный калейдоскоп. Внеклассное чтение, 4 кл.
Анна Данієлян

(120 с.)

грн

• Пропонуємо посібник, що відповідає жанрово-тематичним вимогам програми
з літературного читання.
• Сприяємо розширенню читацького кола школярів.
• Наприкінці текстів уміщуємо запитання і завдання, спрямовані на розвиток
мовлення і творчих здібностей учнів.

Посібник для контролю навчальних досягнень
20

Тетрадь для оценивания учебных достижений
по литературному чтению, 4 кл.
О. В. Ємельяненко

• Включаємо підсумкові контрольні роботи.
• Оцінюємо читацьку компетентність школярів.
• Проводимо поточне оцінювання.
• Перевіряємо навичку читання мовчки.

48

грн

(56 с.)

4 клас
АНГЛІЙСЬКА МОВА

Навчальний комплект до підручника з англійської мови
для 4 класу закладів загальної середньої освіти «English»,
автор Алла Несвіт

90

English, 4 кл.
Алла Несвіт

(144 с.)

30

English. Workbook, 4 кл.
Алла Несвіт

грн

грн

(112 с.)

• Сприяємо формуванню у школярів комунікативної компетенції.
• Пропонуємо робочий зошит, структурований за тематичним принципом.
• Оптимально формуємо систему вправ і завдань – від мовних до творчих.
• Вчимо учнів правильно писати вивчені слова, вживати в мовленні вивчені

граматичні структури, розгадувати загадки й кросворди.

Навчальний комплект до підручника з англійської мови
для 4 класу спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням
англійської мови «English», автори: Л. В. Калініна, І. В. Самойлюкевич

100

English, 4 кл.
Л. В. Калініна, І. В. Самойлюкевич

(176 с.)

25

English. Workbook, 4 кл.
Л. В. Калініна, І. В. Самойлюкевич

грн

(96 с.)

грн

• Пропонуємо зошит, що розкриває авторську концепцію навчання англійської
мови, покладену в основу підручника.
• Включаємо вправи для тренування лексичних і граматичних навичок.
• Уміщуємо цікавий ілюстративний матеріал до вправ.
• Пропонуємо варіативність мовних і мовленнєвих вправ.
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4 клас
ФРАНЦУЗЬКА МОВА

Навчальний комплект до підручника з французької мови
для 4 класу закладів загальної середньої освіти
«Французька мова», автор Ю. М. Клименко

Французька мова, 4 кл.
Ю. М. Клименко

Зошит з французької мови, 4 кл.
Ю. М. Клименко, Л. М. Файзуліна

120
грн

(168 с.)

25
грн

(96 с.)

• Пропонуємо тренувальні вправи й завдання, спрямовані на опрацювання
та закріплення лексико-граматичного матеріалу підручника.
• Включаємо в зошит завдання для розвитку навичок письма й аудіювання.
• Дбаємо про те, щоб навчальний матеріал відповідав віковим особливостям,
інтересам учнів та їхнім пізнавальним можливостям.
• Рекомендуємо вправи для виконання як на уроці, так і самостійно вдома.

ІСПАНСЬКА МОВА

Для 4 класу закладів загальної середньої освіти

Іспанська мова, 4 кл.

В. Г. Редько, О. Г. Іващенко

50

280
грн

(176 с.)

4 клас
МАТЕМАТИКА

Навчально-методичний комплект до підручника з математики,
автори: М. В. Богданович, Г. П. Лишенко
(Для ЗЗСО з навчанням українською та російською мовами)
Математика, 4 кл.

грн

äëÿ ÇÇÑÎ ç íàâ÷àííÿì
ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ

М. В. Богданович, Г. П. Лишенко

äëÿ ÇÇÑÎ ç íàâ÷àííÿì
ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ

100

Математика, 4 кл.

М. В. Богданович, Г. П. Лишенко

(176 с.)

100
(176 с.)

18

Зошит з математики, 4 кл.

Г. П. Лишенко

грн

(88 с.)

грн

• Уміщуємо систему завдань на закріплення й
систематизацію знань з математики.
• Сприяємо розвитку логічного мислення за
допомогою вправ підвищеної складності
• Включаємо цікаві задачі та ігрові завдання.

Тетрадь по математике, 4 кл.
Г. П. Лишенко

Уроки математики в 4 класі. Методичний посібник
Г. П. Лишенко

18

(88 с.)

грн
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• Надаємо вчителеві допомогу в організації навчального процесу.
• Подаємо методичні рекомендації до вивчення курсу математики в 4 класі.
• Уміщуємо календарно-тематичне планування й орієнтовні розробки уроків.

Посібники для контролю навчальних досягнень
Зошит для контрольних робіт з математики, 4 кл.
Н. І. Прима

15

(56 с.)

грн

• Пропонуємо 10 комбінованих контрольних робіт у двох варіантах.
• Здійснюємо тематичний контроль навчальних досягнень четвертокласників.
• Уміщуємо завдання на перевірку рівня сформованості обчислювальних навичок,

уміння працювати із задачею, алгебраїчним і геометричним матеріалом.

Експрес-контроль. Картки з математики, 4 кл.
Г. П. Лишенко

15
(128 с.)

грн

• Пропонуємо 18 карток, у трьох варіантах за різними рівнями складності.
• Рекомендуємо використовувати для фронтального та індивідуального

контролю.
• Охоплюємо всі теми курсу математики для 4 класу.

51

4 клас
ІНФОРМАТИКА

Навчальний комплект до підручника «Інформатика, 4 клас»,
автор О. В. Коршунова

100

Інформатика, 4 кл.
О. В. Коршунова

грн

(176 с.)

24

Робочий зошит з інформатики, 4 кл.
О. П. Антонова, Н. В. Васильєва

грн

(80 с.)

• Формуємо предметні компетентності.
• Пропонуємо цікаві й творчі завдання.
• Сприяємо оволодінню практичними навичками роботи з комп’ютером.
• Особливе місце відводимо вправам на розвиток логіки.

17

Зошит з інформатики, 4 кл.
О. В. Коршунова

грн

(72 с.)

• Допомагаємо оптимально організувати навчальний процес.
• Пропонуємо різнорівневі завдання.
• Уміщуємо вправи на розвиток логічного мислення.
• Сприяємо впевненому використанню комп’ютера в навчанні й повсякденні.

До підручника «Інформатика, 4 клас»,
автори: М. М. Корнієнко, С. М. Крамаровська, І. Т. Зарецька
24

Зошит з інформатики, 4 кл.
О. П. Антонова

(64 с.)

грн

• Формуємо й перевіряємо предметні компетентності за допомогою
різноманітних і різнорівневих типів завдань.
• Пропонуємо різноманітні типи завдань.
• Формуємо уявлення учнів про основні поняття інформатики на основі
їхнього життєвого досвіду.
• Продовжуємо розвивати початкові навички роботи на персональному
комп’ютері.

52

4 клас
ПРИРОДОЗНАВСТВО

Навчально-методичний комплект до підручника з природознавства,
автори: Т. Г. Гільберг, Т. В. Сак

Природознавство, 4 кл.
Т. Г. Гільберг, Т. В. Сак

Зошит з природознавства, 4 кл.
Т. Г. Гільберг, Т. В. Сак

100
грн

(176 с.)

25

грн

(72 с. + вкладка)

• Розвиваємо природознавчі компетентності.
• Здійснюємо поточний контроль навчальних досягнень.
• Уміщуємо вкладку з тестовими завданнями за всіма навчальними темами

для контролю та самоконтролю навчальних досягнень школярів.

Навчальні проекти та практичні роботи
з природознавства, 4 кл.
О. В. Ємельяненко, І. В. Кіндій

25

грн

(64 с.)

• Допомагаємо вчителеві ефективно організувати й реалізувати на практиці всі
передбачені оновленою програмою практичні роботи та навчальні проекти.

• Включаємо інструкції з виконання завдань і рекомендації щодо реалізації

проектів.
• Подаємо тестові завдання та місце для оформлення результатів роботи.

Уроки природознавства в 4 класі.
Методичний посібник
Т. Г. Гільберг, Т. В. Сак
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• Подаємо календарно-тематичне планування уроків.
• Пропонуємо орієнтовні розробки уроків і методичні рекомендації.
• Посібник, а також таблиці, ілюстрації, додаткові матеріали до

репрезентуємо в електронному вигляді на сайті видавництва.

уроків

53

4 клас
До підручника «Природознавство. 4 клас»,
автор І. В. Грущинська
Зошит з природознавства, 4 кл.
І. В. Андрусенко

25

(60 с. + 20 с. вкладки)

грн

• Перевіряємо предметні компетентності.
• Пропонуємо різноманітні типи завдань, що відповідають змісту підручника

й оновленій програмі.
• Уміщуємо календар погоди й тестові завдання для тематичного контролю.

Посібник для контролю навчальних досягнень
Тестові завдання з природознавства, 4 кл.
І. В. Андрусенко

22
(64 с.)

грн

• Пропонуємо тестові завдання, розроблені відповідно до вимог оновленої
навчальної програми.
• Включаємо 14 тестових завдань у двох варіантах для тематичного й
підсумкового оцінювання.
• Додаємо пояснювальну записку для вчителя й інструкцію для учнів.

Я У СВІТІ

До підручника «Я у світі, 4 клас»,
автори: О. В. Тагліна, Г. Ж. Іванова
«Я у світі». Робочий зошит, 4 кл.
О. В. Гнатюк

22

(48 c.)

грн

• Сприяємо формуванню соціальної компетентності.
• Пропонуємо чітку структуру посібника, яка допоможе учневі закріпити набуті

знання.
• Активізуємо діяльність учнів за допомогою творчих завдань.

До підручника «Я у світі, 4 клас», автор Н. М. Бібік

«Я у світі». Робочий зошит, 4 кл.
О. В. Гнатюк

22
грн

(48 с.)

• Пропонуємо навчальні посібники за оновленою програмою 2016 року.
• Уміщуємо репродуктивні, творчі, тестові завдання різних рівнів складності.
• Подаємо єдину уніфіковану систему умовних позначень, покликану

полегшити користування зошитами.

54

4 клас
ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я

Навчально-методичний комплект до підручника з основ здоров’я,
автор О. В. Гнатюк

Основи здоров’я, 4 кл.

О. В. Гнатюк

100
(160 с.)

Зошит з основ здоров’я, 4 кл.
О. В. Гнатюк

• Пропонуємо посібник, котрий має чітку структуру.
• Заохочуємо до навчання цікавими вправами.
• Подаємо практичні та творчі завдання.

Уроки з основ здоров’я в 4 класі. Методичний
посібник
О. В. Гнатюк

грн

25

грн

(64 с.)
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• Подаємо календарно-тематичне планування, розробки уроків різного типу.
• Для вчителя уміщуємо методичні рекомендації.
• Наводимо зразки орієнтовних бесід, вправи, творчі завдання, практичні

роботи.
• До кожної теми підручника добираємо різноманітний допоміжний матеріал.

Посібник для контролю навчальних досягнень

Тестові завдання з основ здоров’я, 4 кл.
Я. С. Фруктова

15

грн

(56 с.)

• Перевіряємо рівень навчальних досягнень учнів.
• Пропонуємо завдання для поточного й тематичного контролю.
• Питання будуємо у вигляді відкритих і закритих тестових завдань.

55

4 клас
ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ

Навчальний комплект до підручника з трудового навчання,
автори: І. М. Веремійчик, В. П. Тименко
Трудове навчання, 4 кл.

І. М. Веремійчик, В. П. Тименко

Альбом з трудового навчання, 4 кл.
А. В. Бровченко

80

грн

(104 с.)

36
грн

(64 с.)

• Формуємо навички предметно-перетворювальної діяльності з дотриманням безпечних прийомів ручної праці та економного використання
матеріалів.
• Демонструємо поетапне виконання робіт.
• Виховуємо шанобливе ставлення до людей праці й трудових традицій
українського народу.

МИСТЕЦТВО

Навчальний комплект до підручника з мистецтва,
автори: Л. М. Масол, О. В. Гайдамака,
Н. В. Очеретяна, О. М. Колотило
90

грн

Мистецтво, 4 кл.

Л. М. Масол, О. В. Гайдамака, Н. В. Очеретяна,
О. М. Колотило

(144 с.)

30

Мистецтво. Робочий зошит, 4 кл.

Л. М. Масол, О. В. Гайдамака, Н. В. Очеретяна,
О. М. Колотило

грн

(64 с.)

• Розвиваємо ключові, предметні мистецькі та міжпредметні естетичні
компетентності.
• Подаємо цікаві й різноманітні завдання.
• Формуємо елементарні художні вміння й навички у процесі творчості.

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО
Альбом з образотворчого мистецтва, 4 кл.
А. В. Бровченко

36
грн

(64 с.)

• Подаємо докладні педмалюнки та пояснення етапів виконання роботи.
• Використовуємо загадки та вірші для підвищення інтересу учнів до

предмета.
• Пропонуємо творчі завдання з використанням різних технік і матеріалів, детальні інструкції, художні зразки.

56

ДПА 4 клас
ГОТУЄМОСЯ ДО ДЕРЖАВНОЇ
ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ 2019 РОКУ
Навчальні видання відповідають оновленій програмі
для 1–4 класів та новим «Орієнтовним вимогам до контролю
та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи»
Схвалено для використання в закладах
загальної середньої освіти

«Збірник завдань для підсумкових контрольних
робіт з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ та ЛІТЕРАТУРНОГО
ЧИТАННЯ
В. О. Науменко, Ф. І. Мовчун

(56 с.)

• Подаємо зразки інтегрованих робіт для підготовки та проведення
державної підсумкової атестації з української мови (оцінювання результатів
навчання з української мови і літературного читання).
• Кожну роботу подаємо у двох варіантах, які включають текст для
самостійного читання, виділену в ньому частину для списування, по три
завдання з української мови та літератури й одне творче завдання.
• Пропонуємо сучасні тексти, дібрані з урахуванням жанрової різноманітності, доступності для сприймання.

«Збірник завдань для підсумкових контрольних
робіт з МАТЕМАТИКИ»
Н. Є. Пархоменко

(64 с.)

• Перевіряємо рівень сформованості в четвертокласників предметної
математичної компетентності за допомогою завдань різних рівнів складності.
• Подаємо 12 контрольних робіт, у двох рівноцінних варіантах кожна.
• Пропонуємо контрольні роботи двох видів: 7 тестових та 5 комбінованих.

57

2–4 класи

ЗОШИТИ-ПОСІБНИКИ

для вивчення курсу за вибором «Фінансова грамотність»
у 2–4 класах, автори: Т. Г. Гільберг, О. А. Юхимович

25

грн

25

грн

• Закладаємо основи фінансової грамотності.
• Розкриваємо сутність економічних понять.
• Формуємо ключові компетентності та діагностуємо їх рівень у процесі

25

грн

самостійної роботи, у парах і групах.
• Пропонуємо цікаві матеріали до кожного уроку: тести, ситуативні завдання,
ребуси, загадки, кросворди.

58

2–4 класи

РОЗВИВАЄМО УМІННЯ СПІЛКУВАННЯ
Нові навчальні посібники з англійської мови для учнів 2, 3, 4 класів
закладів загальної середньої освіти, автори: Алла Несвіт, Галина
Ворон, Мар’яна Гаврилюк

35

грн

35

грн

35

грн

• Сприяємо підвищенню мотивації учнів щодо оволодіння іншомовною

комунікаційною компетенцією.
• Упроваджуємо сучасні інтерактивні форми взаємодії між учителем і учнем.
• Забезпечуємо розвиток автономії школярів у процесі їх самонавчання
та самореалізації.
• Пропонуємо цікавий лінгвокраїнознавчий матеріал.
• Подаємо тематичні модулі по 7–12 видів завдань.

59

3 клас

«ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА» –

нова серія посібників видавництва «Генеза», призначена
для дбайливих батьків, прогресивних учителів і вихователів
ВІДПОВІДІ
до завдань та зразки виконання творчих вправ з математики, української
мови, літературного читання, природознавства та основ здоров’я

3 клас

30

грн

(160 с.)

• Пропонуємо відповіді до виразів, тестових
завдань, пояснення до розв’язування задач.
• Сприяємо організації поточного контролю
навчальних досягнень.
• Допомагаємо здійснювати корекцію
навчальної діяльності дітей.

60

3 клас

61

4 клас
ВІДПОВІДІ
до завдань та зразки виконання творчих вправ з математики, української
мови, літературного читання, природознавства та основ здоров’я

4 клас

30

грн

• Подаємо орієнтовні зразки виконання

творчих завдань.
• Включаємо методичний коментар
до розв’язання задач з логічним
навантаженням.
• Пропонуємо графічні відповіді до
геометричних задач.

62

4 клас

63

1–4 класи

КОМПЛЕКТИ
ДЕМОНСТРАЦІЙНИХ ТАБЛИЦЬ
ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Використання наочних навчальних посібників, таблиць, плакатів доповнює та розширює можливості вчителя, допомагає раціональніше організувати роботу на уроці та підвищити ефективність
навчання. За допомогою таблиць учні краще засвоюють нову інформацію та пригадують вивчене. Деякі таблиці доцільно вивішувати
на стінах кабінету на тривалий час. Кожен комплект містить серію
таблиць та методичні рекомендації з коментарями, розробками уроків до кожної з таблиць. Усі плакати виготовлено з якісного картону,
формату 70×100 см.
280

230

грн

грн

Математика.
1–2 класи
17 плакатів

Математика.
3–4 класи

310

14 плакатів

грн

280
грн

Математика. Десяток. Арифметичні дії.
Одиниці вимірювання величин.
Геометричні фігури. Задачі
19 плакатів

Математика. Таблиці мір.
Порядок дій у виразах. Кути.
Периметр і площа геометричних фігур
17 плакатів

64

1–4 класи

Природознавство.
1–2 класи

160
грн

10 плакатів

Природознавство. 3–4 класи

180
грн

11 плакатів

Образотворче мистецтво. 1–4 класи

230
грн

12 плакатів

Трудове навчання. 1–4 класи

100
грн

6 плакатів

Музичне мистецтво.
Початкова школа
8 плакатів

150
грн

Основи здоров’я. 1–4 класи

210
грн

12 плакатів
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Шановні колеги!

Видавництво «Генеза» відгукнулося на запит педагогів і випустило у світ навчальні
великоформатні демонстраційні картини високоякісного художньо-поліграфічного виконання.

Пропонуємо Вашій увазі навчально-методичні комплекти
Автори: А. М. Богуш, Н. В. Гавриш
ЗАПРОШУЄМО ДО РОЗМОВИ
Розповідання за сюжетними картинами
16 картин та методичні
рекомендації

180
грн

Автори: Н. В. Гавриш, С. О. Бадер, О. О. Стаєнна

СОНЕЧКО МАНДРУЄ УКРАЇНОЮ
12 картин, 3 контурних
зображення карти України
та методичні
рекомендації

250
грн

Автор К. І. Пасічник
МОЯ ПОДРУЖКА ЗЕБРА
Формування навичок та вмінь з безпеки
життєдіяльності
11 картин та методичні
рекомендації

160
грн
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ВИДАВНИЦТВО
«ГЕНЕЗА»
репрезентує книжки серії
«Найкращий подарунок»
для дошкільнят і молодших школярів

Бізнес-партнери
та торговельні
представники
видавництва «Генеза»
у регіонах України
Вінницька
Волинська
Волинська
Дніпропетровська
Дніпропетровська
Дніпропетровська
Дніпропетровська
Дніпропетровська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Запорізька
Запорізька
Івано-Франківська
Івано-Франківська
Київська
Київська
Київська
Київська
Київська, м. Біла Церква
Київська, м. Бориспіль
м. Київ, Петрівка
м. Київ, Голосіївський р-н
м. Київ, Дарницький р-н
м. Київ, Дарницький р-н
м. Київ, Деснянський р-н
м. Київ, Дніпровський р-н
м. Київ, Оболонський р-н
м. Київ, Подільський р-н
м. Київ, Святошинський р-н
м. Київ, Соломʼянський р-н
м. Київ, Шевченківський р-н
Кіровоградська
Кіровоградська
Кіровоградська
Львівська
Луганська
Миколаївська
Миколаївська
Миколаївська
Миколаївська
Одеська
Одеська
Одеська
Одеська
Полтавська
Полтавська
Рівненська
Рівненська
Рівненська
Рівненська
Тернопільська
Харківська
Харківська
Харківська
Харківська
Херсонська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Черкаська
Черкаська
Чернівецька
Чернівецька
Чернігівська
Чернігівська

Бабак Микола Іванович
Богінський Леонід Миколайович
ТОВ «Універсальний книжковий центр», м. Луцьк
Книжковий магазин «Оксфорд»
Лавріненко Любов Павлівна
Малахов Ігор Володимирович
Петросян Володимир Лаврентійович
Петченко Надія Фаниківна
Франщук Віталій Владиславович
Жаховська Ірина Леонідівна
Орлик Руслан Миколайович
Морозов Геннадій Геннадійович
Титаренко Андрій Олександрович
Кириченко Світлана Геннадіївна, ФО-П
Магазин «КНИГИ»
Сухорослов Євген Володимирович
Магазин «Школяр»
Ворона Дмитро Михайлович
Ілащук Анжеліка Сергіївна
Котляревський Євгеній Анатолійович
Мельник Інна Миколаївна
Магазин «Книги»
Лаврик Володимир Андрійович
Горгуль Максим Олександрович
Говоруха Олег Олексійович
Зотова Анастасія Олексіївна
Цукренко Андрій Юрійович
Зотова Анастасія Олексіївна
Суравський Андрій Віталійович
Грищенко Олександр Вікторович
Романюк Олександр Іванович
Фірстов Олександр Миколайович
Суравський Андрій Віталійович
Ілащук Анжеліка Сергіївна
Фірстов Олександр Миколайович
Вінниченко Олена Олександрівна
Бондаренко Андрій Вікторович
Мережа магазинів «Шкільний всесвіт»
ТзОВ «ОКСАРТ»
Рєзніков Володимир Семенович, магазин «Навчальна
книга»
Сабіна Ольга Миколаївна
Магазин навчальної та методичної літератури(МОІППО)
Тонконогова Тетяна Іванівна
Лук’яненко Сергій Юрійович
Загородній Сергій Володимирович
Одеса книга ПП
Седлачек Ганна Вацлівна
Філоненко Дмитро Миколайович
Гудзь Наталія Олексіївна, магазин «Лiтера»
Білоусько Сергій Васильович
Богінський Сергій Леонідович
Немерюк Роман Євгенович
Овчаренко Андрій Миколайович
Лісовський Анатолій Анатолійович
Мережа магазинів «Дім книги»
Момот Олександр Андрійович
Панюков Олександр Анатолійович
Філоненко Ольга Петрівна
Артеменко Наталія Григорівна
Лісова Ганна Валеріївна, магазин «Учбова книга»
Магазин «Книжковий ряд»
Сєрєбрянський Ігор Миколайович
Бровченко Вадим Анатолійович
Провозюк Андрій Михайлович
Тесля Роман Віталійович
Магазин «Книги»
Герасименко Роман Петрович
Котляревський Геннадій Анатолійович
Усова Світлана Вікторівна

097 912 42 02
097 547 39 54
0332 24 23 98
098 189 97 15
096 304 39 16
067 959 32 72
050 526 0978
097 239 94 97
097 321 69 65
050 168 12 23
097 585 28 22
096 740 38 36
066 535 55 71
0612 70 08 39
0612 52 14 42
050 433 89 29
0342 53 73 45
098 644 33 41
098 838 34 36
067 445 23 25
098 838 34 37
067 859 94 11
067 452 61 42
098 610 22 31
093 034 94 74
067 489 87 15
063 393 30 93
067 489 87 15
099 237 48 28
067 407 59 84
067 687 51 87
099 912 65 47
099 237 48 28
098 838 34 36
099 912 65 47
050 933 41 32
050 487 12 22
0522 34 86 75
0322 95 05 39
050 532 12 72
050 196 06 86
050 490 64 24
066 328 92 93
099 725 18 52
048 757 82 34
048 728 98 34
050 584 87 90
063 290 28 73
066 016 67 98
097 034 08 27
097 481 14 67
097 771 62 37
067 701 01 39
067 110 29 09
067 354 80 57
066 559 03 72
063 924 42 78
097 232 79 45
095 144 09 28
095 162 37 27
095 277 10 21
068 750 68 00
095 424 88 86
067 473 43 55
067 473 93 23
066 038 41 07
097 131 44 74
068 018 41 15
093 409 57 82

0332 28 11 95
067 279 92 57
068 891 54 74
066 211 47 94

097 656 71 60
096 503 63 39
097 398 97 22
050 290 39 72
096 494 53 64
050 735 44 67
097 798 61 47
097 823 69 32
0342 50 38 44
095 370 72 03
067 243 91 70
063 680 12 28
093 889 57 09
067 859 94 01
0459 55 48 37
099 313 89 16
050 582 36 51

067 217 03 08
067 502 53 74
067 217 03 08
067 243 91 70
067 502 53 74
098 354 76 50
067 499 24 35
050 371 53 17
050 476 39 16
098 333 82 94
073 026 34 50
098 512 44 04
096 534 97 72
067 706 32 56
094 940 43 86
067 48 200 16
067 777 79 72
0362 26 34 20
095 766 80 01
099 918 86 15
095 492 03 05
067 676 64 35
097 974 79 10
063 787 95 49
096 411 59 40
0552 26 22 10
067 125 70 05
067 380 20 00
067 472 60 30
096 117 55 66
067 472 77 97
098 007 70 79
066 089 72 52
093 453 91 83

