Літери «У» та «Р» у коді вказують на мову видання

Вітаємо вас, шановні освітяни!
Непомітно добігає кінця 2013/2014 навчальний рік, і вже зовсім
скоро ви замислитесь над тим, де знайти необхідну навчальнометодичну літературу на новий 2014/2015 навчальний рік. Відповідь на це питання ви знайдете в цьому каталозі. Ми підготували для
вас: календарно-тематичні плани і розробки уроків, робочі зошити та зошити для контролю знань, довідники й словники, дидактичні
та наочні матеріали і ще багато іншої найнеобхіднішої навчальнометодичної літератури, яка відповідає всім вимогам сучасної початкової освіти та створена за новим Державним стандартом та
новими навчальними програмами. Творчий колектив видавництва
«Ранок», як завжди, зробив все, щоб навчання в початковій школі
було інноваційним, особистісно-орієнтованим, цікавим та сприяло розвитку і вихованню дітей. Вчителям наші видання допоможуть
крокувати в ногу з життям, самовдосконалюватися, а також звільнити більше часу для родинних справ і відпочинку.
З побажанням творчих успіхів на педагогічній ниві,
щиро ваш «Ранок»
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Зробіть замовлення за телефоном 8 (057) 727-70-90 (с 8:30 до 21:00). Це прискорить його отримання.
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КРАЩІ ПІДРУЧНИКИ НОВОГО ПОКОЛІННЯ
РЕКОМЕНДОВАНО МІНІСТЕРСТВОМ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
●●Я у світі. 3 клас: Підручник
для загальноосвітніх навчальних закладів
(автори: Тагліна О. В., Іванова Г. Ж.)
ТОВ Видавництво «Ранок»

●●Я у світі. 3 клас: Підручник
для загальноосвітніх навчальних закладів
(автор: Бібік Н. М.)
ТОВ «Видавнича група «Основа»

Підручники створені з метою:
Наказ МОНмолодьспорту
України від 07.02.2012 р.
№ 118

Наказ МОНмолодьспорту
України від 07.02.2012 р.
№ 118

●●Сходинки до інформатики.
2 клас: Підручник для загальноосвітніх
навчальних закладів

Наказ МОНмолодьспорту
України від 07.02.2012 р.
(автори: Корнієнко М. М., Крамаровська С. М., № 118
Зарецька І. Т.) ТОВ Видавництво «Ранок»

●●Сходинки до інформатики.
3 клас: Підручник для загальноосвітніх
навчальних закладів

Наказ МОН України
від 17.07.2013 р.
(автори: Корнієнко М. М., Крамаровська С. М., № 994
Зарецька І. Т.) ТОВ Видавництво «Ранок»

●●Математика. 1 клас: Підручник
для загальноосвітніх навчальних закладів
(автори: Скворцова С. О., Онопрієнко О. В.)
ТОВ Видавництво «Ранок»

Наказ МОНмолодьспорту
України від 07.02.2012 р.
№ 118

●●Математика. 1 клас: Навчальний зо- Свалено комісією з педагогіки
та методики початкового навчання
шит (автори: Скворцова С. О., Онопрієнко О. В.) НМР з питань освіти МОН України

ТОВ Видавництво «Ранок»

протокол № 6 від 06.06.2012 р.

●●Математика. 2 клас: Навчальний зо- Свалено комісією з педагогіки
та методики початкового навчання
шит (автори: Скворцова С. О., Онопрієнко О. В.) НМР з питань освіти МОН України

ТОВ Видавництво «Ранок»

●● забезпечити організацію співпраці
вчителя й учнів
●● допомогти учням у пізнанні
та розумінні навколишнього світу
●● розкрити зв’язок предмета,
що вивчається, з іншими предметами та реальним життям

На базі кожного підручника
створено навчальнометодичний комплект:
●●робочий зошит для учня
●●методичний посібник для вчителя

Допоміжні матеріали:
●●інтерактивні вправи на CD-диску
●●мультимедійні презентації
●●експрес-контроль
●●флеш-картки
●●навчальні плакати
●●дидактичні ігри
●●зошити проектів

протокол № 2 від 27.02.2014 р.

●●Англійська мова. 1 клас: Підручник
Наказ МОНмолодьспорту
для загальноосвітніх навчальних закладів
(автори: Доценко І. В., Євчук О. В.)
ТОВ Видавництво «Ранок»

●●Німецька мова. 1 клас: Підручник
для загальноосвітніх навчальних закладів
«Deutsch lernen ist super!»
(автори: Сотникова С. І., Гоголєва Г. В.)
ТОВ Видавництво «Ранок»

●●Німецька мова. 2 клас: Підручник
для загальноосвітніх навчальних закладів
«Deutsch lernen ist super!»
(автори: Сотникова С. І., Гоголєва Г. В.)
ТОВ Видавництво «Ранок»

України від 07.02.2012 р.
№ 118

Лист МОНмолодьспорту
України від 05.10.2012 р.
№ 1/11-15620

Лист МОН України
від 15.07.2013 р.
№ 1/11-11502
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Настільна книга-календар

Усі форми контролю – в одному зошиті!

Дванадцять місяців

зошит для контролю
навчальних досягнень

●● Коли й чому з’явилося те чи інше свято?
●● Чому місяці так називаються?
●● Хто винайшов велосипед?
●● Яку саморобку зробити для гри з друзями?
●● Як прикрасити свій дім до свята?
●● Чому взимку птахи бояться холоду?..

А ще оповідання, вірші, прислів’я, чудові ілюстрації та безліч цікавих ігор та саморобок до кожної пори року! Це видання стане для дитини довідником, помічником та консультантом одночасно.

Чудова розвага для дитини та засіб для її розвитку!
●● Код 73-К19675У
●● Ціна 69,00 грн

Серія «Робота в парі»

У зошитах подані всі необхідні роботи для здійснення якісного поточного
та підсумкового контролю результатів навчання. Кожна робота наведена
у 2-х варіантах. Зошити є кращими доповненнями до всіх чинних підручників.
165х210 мм, 48–64 с.

Українська мова

Русский язык

Математика

●● докладніше на с. 15

●● докладніше на с. 19

●● докладніше на с. 40

Для ЗНЗ з українською та російською мовами навчання

Впровадження сучасних прийомів навчання
на уроках у початковій школі
Картки до уроків
145х200 мм, 64 с.

Посібники серії «Робота в парі» допоможуть вчителю на різних етапах уроку урізноманітнити
методи роботи, організувати самостійну та парну роботу учнів; оперативно перевірити теоретичні та практичні знання учнів з математики, української та російської мов.
• Допоможуть підтримувати інтерес дитини до навчання.
• Сприяють розвитку в дітей комунікативних навичок, самостійності, логічного мислення.
• Навчають мислити, швидко приймати рішення, доводити свою думку.

Серія «Починається урок»
Ефективне навчання на перших етапах уроку
Посібники допоможуть вчителю протягом 5—10 хвилин
провести первинне закріплення матеріалу. Зошити сприяють системній організації та проведенню на кожному уроці
таких видів робіт, як каліграфічні хвилинки, опрацювання
правопису складних і словникових слів, етап актуалізації
опорних знань за темою кожного конкретного уроку, повторення матеріалу тощо. Спеціально для ефективного навчання зошити містять довідкову інформацію з предметів,
а також зразки цифр, букв.
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Серія «За партою»
Ґрунтовна підготовка з предметів: математика, українська та російська мови
Зошити серії «За партою» спрямовані допомогти дитині вчитися, закріплювати здобуті на уроках знання та удосконалювати
набуті навички за певними розділами
програми. Видання містить теорію, зразки
виконання завдань і практичні вправи, які
допоможуть краще засвоїти навчальний
матеріал та розвинути в дитини необхідні
практичні уміння та навички. Крім цього
зошити містять вправи різної складності та
тести для перевірки набутих навичок. Для
кращого засвоення базового програмного матеріалу кожен зошит серії доповнено
кольоровим постером-пам'яткою.
180х215 мм, 64 с., кольоровий постер

2

Зробіть замовлення за телефоном 8 (057) 727-70-90 (с 8:30 до 21:00). Це прискорить його отримання.

Посібники з української та російської мов
складаються з тематичних і підсумкових
контрольних робіт, текстів для контрольного
списування та контрольних диктантів, завдань для
перевірки навичок монологічного й діалогічного
мовлення та аудіативних умінь учнів, а також
самостійних робіт для поточного контролю. Зошит
доповнює додаток до вчителя, до якого увійшли
додаткові матеріали для проведення уроку.

Посібники з математики містять комбіновані і
тестові контрольні роботи для тематичної перевірки,
тренувальні та контрольні усні обчислення, а також
самостійні роботи для поточного контролю.

Учні мають змогу здійснити самооцінку,
використовуючи наліпки — смайлики,
які безкоштовно додаються до посібника
До 10 зошитів додається посібник, що містить матеріали для
проведення уроків з контролю знань.

Усі виданння в інтернет-магазині www.ranok.com.ua
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Навчання грамоти
Комплект з навчання грамоти до «Букваря»
М. С. Вашуленка, О. В. Вашуленко

Літери «У» та «Р» у коді вказують на мову видання

1

Мій перший зошит.
Прописи з калькою

Навчання грамоти
Скористайтеся ПОВНИМ навчально-методичним
комплектом з навчання грамоти,
і результати навчання Вас приємно здивують
Літери «У» та «Р» у коді вказують на мову видання
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2 Мій перший зошит.
Прописи з калькою
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●● код 73-Н17893У
●● ціна 25,00 грн
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165х210 мм, ч. 1 — 64 с., ч. 2 — 64 с.
Безкоштовні методичні рекомендації (за умови купівлі
від 15 зошитів); калька
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1 клаc. У 2-х частинах
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Зошит з читання
1 клас

Цепова І. В. 		

одані пр
яп
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165х210 мм, 48 с.

●● код 73-Н18050У
●● ціна 9,00 грн

1 клаc. У 2-х частинах
Заїка А. М.

7

1

165х210 мм, ч. 1 — 64 с., ч. 2 — 64 с., калька, додаток

●● код 73-Н18099У
●● ціна 25,00 грн

Букварятко
Навчальний посібник. 1 клаc

Цепова І. В.

145х210 мм, 96 с.

●● код 73-Н18049У
●● ціна 15,00 грн

7
Навчальний
фільм
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www.ranok.com.ua
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Слідом за Букварем
Навчання грамоти. 1 клас

Назаренко А. А.
Жодн
и

165х105 мм, 96 с., аркуші з перфорацією
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Прописи в широку
лінію з калькою

1 клаc. У 2-х частинах
Цепова І. В.
165х210 мм, ч. 1 — 64 с., ч. 2 — 64 с., калька, додаток

●● код 73-Н18100У
●● ціна 25,00 грн

4 Мій перший зошит.
Прописи-помічничок
з калькою
Заїка А. М.

165х210 мм, 48 с., калька

●● код 73-Н18090У
●● ціна 9,00 грн

9

8

●● код 73-Н18054У
●● ціна 9,00 грн
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Гусельникова І. А.		

11 Навчання читання
Розробки уроків
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●● код 73-Н18104У
●● ціна 29,90 грн
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12 Навчання письма
Розробки уроків

Цепова І. В.
165х210 мм, 288 с.

●● код 73-Н18103У
●● ціна 29,90 грн

о
им

●● 1 рівень код 73-К19190У
●● 2 рівень код 73-К19189У
●● ціна 12,50 грн

л

4

165х210 мм, 336 с.

Дозво

165х210 мм, 64 с., Методичний коментар

165х210 мм, 48 с.

●● код 73-Н18051У
●● ціна 9,00 грн

Цепова І. В.

Виручалочка
Учуся читати

Вправи з удосконалення техніки
читання

Зошит для письма. 1 клас

165х210 мм, 48 с.

●● код 73-Н19622У
●● ціна 10,00 грн

5

Мої перші літери

Цепова І. В., Звіркова Н. В.

вування
то

• Прописи з калькою. Головний помічник учителя на уроках навчання письма.
• Прописи з калькою для лівшів. Відтепер ніякого переучування ліворуких дітей, і весь
клас працює в одному темпі!
Прописи в широку лінію з калькою — якщо “класичні” прописи з калькою Вас не задовільняють. Чи зможете Ви навчити Ваших учнів писати відразу в зошитах в одну лінію?
Сміливий експеримент уже схвалений МОН України.
• Прописи-помічничок з калькою дають змогу потренуватися перед виконанням вправи
у чистових прописах.
• Мої перші літери: зошит для письма. Необхідний додаток до прописів побудовано
на використанні художньо-зорових образів літер української абетки. Творчий підхід дає
чудовий результат!
• Зошит-шаблон з письма. Навички письма буде доведено до автоматизму!
• Букварятко. Навчальний посібник виконано в традиційному жанрі «супутника букваря», але з новим методичним наповненням. Цікаво, що автор задіяв УСІ напрями мовленнєвої діяльності учнів.
• Зошит з читання. На уроках читання потрібний зошит з друкованою основою. Підтверджено фахівцями!
• Слідом за Букварем. Оптимальний засіб здійснення експрес-контролю.
• Навчання письма та навчання читання. Розгорнуті розробки уроків для 1-го класу.

Обр
а

3

Зробіть замовлення за телефоном 8 (057) 727-70-90 (с 8:30 до 21:00). Це прискорить його отримання.

Усі виданння в інтернет-магазині www.ranok.com.ua
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Навчання грамоти
Комплект з навчання грамоти до «Букваря»
М. Д. Захарійчук, В. О. Науменко

Літери «У» та «Р» у коді вказують на мову видання

1

Мій перший зошит.
Прописи з калькою

Навчання грамоти
Скористайтеся ПОВНИМ навчально-методичним
комплектом з навчання грамоти,
і результати навчання Вас приємно здивують
Літери «У» та «Р» у коді вказують на мову видання

1 клаc. У 2-х частинах

а

6

вч
На

Зр

аще з

Зошит з читання

Кравченко Г. Ю., Бацула Н. В. 165х210 мм, 48 с.

6

і

аворуч
пр

Мій перший зошит.
Прописи з калькою
для лівшів.
2

и кр

ва р

подан

2

я
нн

●● код 73-Н18055У
●● ціна 25,00 грн

ки написа
аз

т

к
Бу

165х210 мм, ч. 1 — 64 с., ч. 2 — 64 с.
Безкоштовний методичний посібник (за умови купівлі
від 15 зошитів); калька, сторінки з секретом

а є чи т
а

Цепова І. В., Звіркова Н. В.

●● код 73-О18002У
●● ціна 9,00 грн

7

1 клаc. У 2-х частинах

Букварятко
Навчальний посібник. 1 клаc

Кравченко Г. Ю., Бацула Н. В. 145х210 мм, 96 с.

Цепова І. В., Звіркова Н. В.
165х210 мм, ч. 1 — 64 с., ч. 2 — 64 с., калька, додаток

●● код 73-О17996У
●● ціна 15,00 грн

1

●● код 73-Н18098У
●● ціна 25,00 грн

8

Слідом за Букварем
Навчання грамоти. 1 клас

Бацула Н. В., Кравченко Г. Ю.
165х105 мм, 96 с., аркуші з перфорацією

Навчальний
фільм
www.ranok.com.ua
за кодом посібника

на

Жодн
и
охилих л
хп

ін

ій

3

Прописи в широку
лінію з калькою

1 клаc. У 2-х частинах
Цепова І. В., Звіркова Н. В.
165х210 мм, ч. 1 — 64 с., ч. 2 — 64 с., калька, додаток

●● код 73-Н18856У
●● ціна 25,00 грн

Мій перший зошит.
Прописи-помічничок
з калькою
4

Цепова І. В., Звіркова Н. В.

9

●● код 73-Н19707У
●● ціна 9,00 грн

8

Зошит-шаблон
10 з письма
Гусельникова І. А.		
●● код 73-Н18052У
●● ціна 9,00 грн
е
зн

9

11 Зошит для списування з калькою

запам
'я

Назаренко А. А., Діптан Н. В.
165х210 мм, 48 с.

10

●● 1 рівень код 73-К19668У
●● 2 рівень код 73-К19667У
●● ціна 12,50 грн

6

и

165х210 мм, 336 с.

●● код 73-О18222У
●● ціна 29,90 грн

дитині «в

п

о
им

13 Уроки письма
л

165х210 мм, 64 с., Методичний коментар

●● код 73-Н3199У
●● ціна 9,00 грн

Ляшенко Л. П.

т и с я»
иса

Дозво

Вправи з удосконалення техніки
читання

165х210 мм, 48 с.

12 Читання. Розробки уроків

●● код 73-Н19644У
●● ціна 10,00 грн

5

Зошит для письма. 1 клас

165х210 мм, 48 с.

165х210 мм, 48 с., калька

Виручалочка
Учуся читати

Мої перші літери

Цепова І. В., Звіркова Н. В.

вування
то

• Прописи з калькою. Головний помічник учителя на уроках навчання письма.
• Прописи з калькою для лівшів. Відтепер ніякого переучування ліворуких дітей, і весь
клас працює в одному темпі!
Прописи в широку лінію з калькою — Якщо “класичні” прописи з калькою Вас не задовільняють. Чи зможете Ви навчити Ваших учнів писати відразу в зошитах в одну лінію?
Сміливий експеримент уже схвалений МОН України.
• Прописи-помічничок з калькою дають змогу потренуватися перед виконанням вправи
у чистових прописах.
• Мої перші літери: зошит для письма. Необхідний додаток до прописів побудовано
на використанні художньо-зорових образів літер української абетки. Творчий підхід дає
чудовий результат!
• Зошит-шаблон з письма. Навички письма буде доведено до автоматизму!
• Букварятко. Навчальний посібник виконано в традиційному жанрі «супутника букваря»,
але з новим методичним наповненням. Цікаво, що автор задіяв УСІ напрями мовленнєвої
діяльності учнів.
• Зошит з читання. На уроках читання потрібен зошит з друкованою основою. Підтверджено фахівцями!
• Слідом за Букварем. Оптимальний засіб здійснення експрес-контролю.
• Уроки письма та Читання. Розгорнуті розробки уроків для 1-го класу.

Обр
а

3

●● код 73-О18220У
●● ціна 9,00 грн

7

4

5

Зробіть замовлення за телефоном 8 (057) 727-70-90 (с 8:30 до 21:00). Це прискорить його отримання.

11

12

13

Розробки уроків

Ляшенко Л. Л.
65х210 мм, 288 с. + СD

●● код 73-О18539У
●● ціна 39,90 грн

Усі виданння в інтернет-магазині www.ranok.com.ua
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Навчання грамоти
Комплект для обучения грамоте к «Букварю»
Н. С. Вашуленко, И. Н. Лапшиной

Літери «У» та «Р» у коді вказують на мову видання

1

Моя первая тетрадь.
Прописи с калькой.

Навчання грамоти
Воспользуйтесь ПОЛНЫМ учебно-методическим
комплектом первоклассника по обучению грамоте,
и результаты Вас приятно удивят
Літери «У» та «Р» у коді вказують на мову видання

аще з

а

вч
На

Зр

2

ки написа
аз

я подані
нн

●● код 73-Н18091Р
●● ціна 25,00 грн

и кр

ва р

165х210 мм, ч. 1 — 64 с., ч. 2 — 64 с., калька, бесплатные
методические рекомендации (при покупке от 15 тетрадей)

т

к
Бу

Цепова И. В.

а є чи т
а

1 клаcс. В 2-х частях

7

8

1

Цепова И. В.

т и с я»
са

4

од

итині «вип
и

●● код 73-Н19476Р
●● ціна 10,00 грн

Дозволи

м

Упражнения по совершенствованию
техники чтения

8

www.ranok.com.ua
за кодом посібника

на

• Прописи с калькой. Главный помощник учителя на уроках обучения грамоте.
• Прописи с калькой для левшей. Теперь никакого переучивания леворуких детей и весь
класс работает в одном темпе!
• Мои первые буквы: тетрадь для письма. Необходимое приложение к прописям построено на использовании художественно-зрительных образов букв русского алфавита.
Творческий подход дает прекрасный результат!
• Прописи-помощничек с калькой позволяют потренироваться перед выполнением
упражнения в чистовых прописях.
• Тетрадь-шаблон по письму. Навык письма будет доведен до автоматизма!
• Букваренок. Учебное пособие выполнено в традиционном жанре «спутника букваря»,
но с новым методическим содержанием. Интересно, что автор задействовал ВСЕ направления речевой деятельности учащихся.
• Тетрадь по чтению. На уроках чтения тоже нужна тетрадь с печатной основой. Подтверждено специалистами!
• Вслед за Букварем. Оптимальный способ осуществления экспресс-контроля.
• Уроки письма. Развернутые разработки уроков для 1-го класса позволят провести
современный эффективный и насыщенный урок обучения грамоте.
• Уроки чтения. Развернутые разработки уроков дополнены CD с презентациями.

6

Тетрадь-шаблон
по письму. 1 класс

Гусельникова И. А.		

Экспресс-контроль. 1 класс

●● код 73-Н18096Р
●● ціна 9,00 грн

10 Мои первые буквы
Тетрадь для письма. 1 класc

Цепова И. В., Суржан Н. В.

9

165х210 мм, 48 с.

●● код 73-Н18094Р
●● ціна 9,00 грн

10

е
зн

запам
'я

11 Тетрадь для списы
вания с калькой
Назаренко А. А., Диптан Н. В.
165х210 мм, 48 с., калька

●● код 73-Н11756Р
●● ціна 9,00 грн

12 Уроки чтения
Цепова И. В.

65х210 мм, 288 с., СD

●● код 73-Н135023Р
●● ціна 39,90 грн

5

13 Уроки письма

6

Цепова И. В.

165х210 мм, 48 с.

Зробіть замовлення за телефоном 8 (057) 727-70-90 (с 8:30 до 21:00). Це прискорить його отримання.

65х210 мм, 288 с., СD

●● код 73-Н135041Р
●● ціна 39,90 грн

●● код 73-Н18088Р
●● ціна 9,00 грн (кількість обмежена)

8

Вслед за букварем

165х105 мм, 96 с., страницы с перфорацией

11

165х210 мм, 64 с., Методичний коментар

●● 1 уровень код 73-К19669Р
●● 2 уровень код 73-К19671Р
●● ціна 12,50 грн

145х210 мм, 96 с.

Назаренко А. А.

Навчальний
фільм

вування
то

5

Виручалочка
Учусь читать

9

Обр
а

165х210 мм, 48 с.

Учебное пособие. 1 клаcс

●● код 73-Н18097Р
●● ціна 15,00 грн

●● код 73-Н18092Р
●● ціна 25,00 грн

Цепова И. В.		

Букваренок

Цепова И. В. 		

165х210 мм, ч. 1 — 64 с., ч. 2 — 64 с., калька,
приложение

4 Моя первая тетрадь:
прописи-помощничек
с калькой. 1 клаcc

165х210 мм, 48 с.

●● код 73-Н18089Р
●● ціна 9,00 грн

7

2

1 клаcc. В 2-х частях

1 клас

Цепова И. В.

аворуч
пр

Моя первая тетрадь.
Прописи с калькой
для левшей

Тетрадь по чтению

Усі виданння в інтернет-магазині www.ranok.com.ua
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Навчання грамоти
Комплект для обучения грамоте к «Букварю»
А. Н. Рудякова, Т. Я. Фроловой, Л. А. Мироновой

Літери «У» та «Р» у коді вказують на мову видання

1

Моя первая тетрадь.
Прописи с калькой.

Навчання грамоти
Воспользуйтесь ПОЛНЫМ учебно-методическим
комплектом первоклассника по обучению грамоте,
и результаты Вас по-настоящему поразят
Літери «У» та «Р» у коді вказують на мову видання

1 клаcс. В 2-х частях

а є чи т
а

аще з

а

вч
На

ва р

165х210 мм, ч. 1 — 64 с., ч. 2 — 64 с., калька, странички
с секретом, бесплатнае методическое пособие
(при покупке от 15 тетрадей)

и кр

к
Бу

Цепова И. В., Зверькова Н. В.

т

Тетрадь по чтению
1 клас

Кравченко А. Ю., Бацула Н. В.
165х210 мм, 48 с.

6

●● код 73-О18011Р
●● ціна 9,00 грн

і

2

2

6

подан

Моя первая тетрадь.
Прописи с калькой
для левшей

ки написа
аз

я
нн

Зр

●● код 73-Н18056Р
●● ціна 25,00 грн

аворуч
пр

1 клаcc. В 2-х частях
Цепова И. В.

7

165х210 мм, ч. 1 — 64 с., ч. 2 — 64 с., калька,
приложение

●● код 73-Н18857Р
●● ціна 25,00 грн

1 клаcc
Цепова И. В.		

145х210 мм, 96 с.

●● код 73-О17995Р
●● ціна 15,00 грн

7

Моя первая тетрадь:
прописи-помощничек
с калькой.
165х210 мм, 48 с.

Навчальний
фільм

8

www.ranok.com.ua
за кодом посібника

на

●● код 73-О18221Р
●● ціна 9,00 грн

9

о
им

Дозво

• Уроки письма. Развернутые разработки уроков для 1-го класса позволят провести
современный эффективный и насыщенный урок обучения грамоте.

Выручалочка
Учусь читать.

е
зн

165х210 мм, 48 с., калька

●● код 73-Н11756Р
●● ціна 9,00 грн

• Уроки чтения. Развернутые разработки уроков, дополненные CD с презентациями

10

л

●● 1 уровень код 73-К19670Р
●● 2 уровень код 73-К19672Р
●● ціна 12,50 грн

10 Тетрадь-шаблон
по письму. 1 класс
Гусельникова И. А.
●● код 73-Н18057Р
●● ціна 9,00 грн

10

Тетрадь для списы
вания с калькой

Назаренко А. А., Диптан Н. В.

Упражения по усовершенствованию
техники чтения
165х210 мм, 64 с., Методичний коментар

●● код 73-Н19706Р
●● ціна 9,00 грн

10

запам
'я
вування
то

5

9

• Букваренок. Учебное пособие выполнено в традиционном жанре «спутника букваря»,
но с новым методическим содержанием. Интересно, что автор задействовал ВСЕ направления речевой деятельности учащихся.

• Вслед за Букварем. Оптимальный способ осуществления экспресс-контроля.

Тетрадь для письма. 1 класc

165х210 мм, 48 с.

• Тетрадь-шаблон по письму. Навык письма будет доведен до автоматизма!

• Тетрадь по чтению. На уроках чтения тоже нужна тетрадь с печатной основой. Подтверждено специалистами!

Мои первые буквы

Цепова И. В., Суржан Н. В.

Обр
а

дитині «в

и

• Прописи-помощничек с калькой позволяют потренироваться перед выполнением
упражнения в чистовых прописях.

4

Экспресс-контроль. 1 класс

165х105 мм, 96 с., страницы с перфорацией

• Мои первые буквы: тетрадь для письма. Необходимое приложение к прописям построено на использовании художественно-зрительных образов букв русского алфавита.
Творческий подход дает прекрасный результат!

сатися»
пи

Вслед за букварем

Бацула Н. В., Кравченко А. Ю.

8

• Прописи с калькой. Главный помощник учителя на уроках обучения грамоте.
• Прописи с калькой для левшей. Теперь никакого переучивания леворуких детей и весь
класс работает в одном темпе!

●● код 73-Н19647Р
●● ціна 10,00 грн

Учебное пособие. 1 клаcс

Бацула Н. В., Кравченко А. Ю.

1

4

Букваренок

10

11 Уроки чтения
Цепова И. В.

65х210 мм, 288 с., СD

●● код 73-Н135036Р
●● ціна 9,00 грн

12 Уроки письма
Цепова И. В.

65х210 мм, 288 с., СD

●● код 73-Н135031Р
●● ціна 9,00 грн

165х210 мм, 48 с.

5

Зробіть замовлення за телефоном 8 (057) 727-70-90 (с 8:30 до 21:00). Це прискорить його отримання.

Усі виданння в інтернет-магазині www.ranok.com.ua
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Українська мова

Літери «У» та «Р» у коді вказують на мову видання

Комплект з української мови
1

для шкіл з українською мовою навчання

Українська мова. 4 клас

Зошит з української мови до підручника М.  С. Вашуленка та ін. У 2-х частинах
Тимченко Л. І. 				

165х210 мм, 64 + 64 с.

●● код 73-Н12810У
●● ціна 18,00 грн

2

Комплект з української мови

для шкіл з українською мовою навчання

• Соловейко: Робочий зошит з української мови

• Українська мова: Розробки уроків

Зошит містить різнорівневі завдання, вправи для роботи в парі,
мовні ігри, загадки. Велику увагу приділено вихованню самостійності учнів у визначенні й розумінні способів дій, у контролі за їх
результатом.
У додатку учні знайдуть цікаві завдання з кольоровими картками,
пам’ятку.

Автори дібрали багатий дидактичний матеріал, який дозволить
урізноманітнити навчальну діяльність учнів. Збагатити уроки новим цікавим матеріалом учителю допоможуть презентації, зібрані
на електронному диску. Відомо, що створення та використання
уроків-презентацій дають максимальний ефект у початковій школі.

До підручника М. С. Вашуленка, С. Г. Дубовик

Рідна мова. 4 клас.
Розробки уроків

Мошсеенко С. В.

1

●● код 73-Н1173У
●● ціна 29,90 грн

3

Українська мова

Літери «У» та «Р» у коді вказують на мову видання

2

1

Соловейко. 2 клаc

Робочий зошит з української мови.
У 2-х частинах
Тимченко Л. І.

Горішок. 4 клас

165х210 мм, ч. 1 — 64 с., ч. 2. — 64 с., постер, пам'ятка
для учня

Зошит з української мови для ЗНЗ з українською
мовою навчання до підручника М. С. Вашуленка та ін.
Воскресенська Н. О. 			

●● код 73-Н18699У
●● ціна за 2 частини 20,00 грн

165х210 мм, 80–96 с.

●● код 73-Н6348У
●● ціна 12,50 грн

3

2

2
Українська мова

Розробки уроків
Моісеєнко С. В., Агаркова І. П.
205х260 мм, 336 с. + CD

●● 2 клас +СD
●● 3 клас +СD

4

73-Н18714У
73-Н135008У

39,90
39,90

Зошит з каліграфії та розвитку мовлення. 2 клас. У 2-х частинах

Цепова І. В.				

1

165х210 мм, 48+48 с.

• повторення елементів букв українського алфавіту;
• прописування слів і речень за зразком;
• завдання на перевірку правильності написання літер і їх поєднань;
• списування текстів за час;
• опрацювання ситуацій за малюнками та запитаннями;
• складання й розігрування діалогів;
• виразне читання й інтонування;
• вірші, скоромовки, анаграми, ребуси.
●● код 73-Н18695У
●● ціна 15,00 грн

До підручника М. Д. Захарійчук
3

Соловейко. 2 клаc

Робочий зошит з української мови.
У 2-х частинах

4

Володарська М. О.
165х210 мм., ч. 1 — 64 с., ч. 2. — 64 с., постер

5

Цепочко Н. Л.			
165х210 мм, 32 с.
Зошити серії «Абетка каліграфії» створено для організації роботи над каліграфією під час навчання дітей письма в широку
лінію. Крок 1 — вправи для написання літер та їхніх елементів,
зразки з’єднань. Крок 2 — допоможе дитині опрацювати різні
види з’єднань і потренуватися їх застосовувати під час запису
слів. Крок 3 містить вправи на списування з рукописного тексту,
а Крок 4 — з друкованого. При цьому спеціальні форми сіток допоможуть дитині орієнтуватися на рядку, дотримуватися висоти
та нахилу букв.
●● Крок 1
●● Крок 2
●● Крок 3
●● Крок 4

12

●● код 73-О18536У
●● ціна за 2 частини 20,00 грн

Абетка каліграфії

73-К14805У
73-К14804У
73-К14802У
73-К14800У

4

Українська мова

3

Розробки уроків. 2 клас

5

8,00
8,00
8,00
8,00

Зробіть замовлення за телефоном 8 (057) 727-70-90 (с 8:30 до 21:00). Це прискорить його отримання.

Ляшенко Л. Л.
205х260 мм, 228 с. + CD

●● 2 клас +СD
●● 3 клас +СD

73-О18650У
73-О135009У

39,90
39,90

4

Усі виданння в інтернет-магазині www.ranok.com.ua
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Українська мова

Літери «У» та «Р» у коді вказують на мову видання

Комплект з української мови
Буду мову я вивчати: Зошит з української мови.
Видання відрізняється:
• практичними завданнями, призначеними для успішного засвоєння мови;
• завданнями на розвиток розумової діяльності дитини (спостереження, аналіз, самостійний висновок).

• Українська мова: Розробки уроків

для шкіл з російською мовою навчання
• Експрес-контроль з української мови
• Зручний спосіб організації поточного контролю навчальних
досягнень учнів
• Економія часу уроку
• Диференційний підхід
• Закріплення навичок самостійної роботи
• Розвиток швидкості мислення

До підручника О. Н. Хорошковської, Г. І. Охоти
1

Буду мову я вивчати

Зошит з української мови.
У 2-х частинах
205х260 мм, ч. 1 — 56 с., ч. 2. — 56 с., постер, кольор.
вкладка

●● 1 клас
●● 2 клас
●● 3 клас
●● 4 клас

73-Н18048У
73-Н18701У
73-Н900230У
73-Н10201У

1

25,00
25,00
25,00
15,00

3

73-Н18102У
73-Н18721У
73-Н135024У

29,90
39,90
39,90

3

Коченгіна М. В.
105х165 мм, 128 с., аркуші з перф.

73-Н18696У
73-Н103016У

9,00
9,00

2

Чекіна О. Ю.

73-Н18047У
73-Н18703У
73-Н900229У

25,00
25,00
25,00

детальніше на с. 3

3

2

Методичні рекомендації та завдання для контролю й оцінювання
навчальних досягнень. 2–4 класи.
Українська мова

4

145х215 мм, 144 с.

●● код 73-Н12823У
●● ціна 17,50 грн

Кидисюк Н. П., Голосна С. В.		
●● 2 клас
●● 3 клас
●● 4 клас

4

205х260 мм, 308 с.

73-Б135052У
73-Б19250У
73-Б135051У

29,90
39,90
35,00

6

Експрес-контроль.
Українська мова

105х165 мм, 128 с., аркуші з перф.

73-Н19136У
73-Н103017У

9,00
9,00

5

5

Зробіть замовлення за телефоном 8 (057) 727-70-90 (с 8:30 до 21:00). Це прискорить його отримання.

73-Н18697У
73-Н103015У
73-Н4283У

6

9,00
9,00
9,00

5

Вивчаю орфограми.
Українська мова. Експрес-контроль

Агаркова І. П.

Кидисюк Н. П., Голосна С. В.
●● 2 клас
●● 3 клас

105х165 мм,

96–128 с., аркуші з перф.

Розробки уроків

●● 1 клас
●● 2 клас +СD
●● 3 клас +СD

Експрес-контроль.
Українська мова

Для ЗНЗ з українською мовою навчання

Українська мова

Євдокимова Л. В.

14

Українська мова. Зошит для конт
ролю навчальних досягнень

3

4

205х260 мм, ч. 1 — 56 с., ч. 2. — 56 с.

●● 1 клас
●● 2 клас
●● 3 клас

6

165х210 мм, 48 с.

Буду мову я вивчати.

Зошит з української мови.
У 2-х частинах

5

1

Українська мова. Зошит для контролю
навчальних досягнень

Тимченко Л. І. 			

До підручника Н. В. Гавриш, Т. С. Маркотенко
4

●● код 73-Н16191У для ЗНЗ з українською мовою навчання
●● код 73-Н16194У для ЗНЗ з російською мовою навчання

●● 3 клас 73-Н105001У для ЗНЗ з українською мов. навчання
●● 3 клас 73-Н105003У для ЗНЗ з російською мовою навчання
●● ціна 15,00 грн

145х210 мм, 308 с.

Експрес-контроль.
Українська мова

●● 2 клас
●● 3 клас

165х210 мм, 48 с.

205х260 мм, 80 с., наліпки 		

Розробки уроків

●● 1 клас
●● 2 клас +СD
●● 3 клас +СD

Українська мова. 1 клас.
Перевірні роботи

Тимченко Л. І. 		

2

Українська мова

Кобзар О. Г.

1

●● 2 клас 73-Р18549У для ЗНЗ з українською мов. навчання
●● 2 клас 73-Р18550У для ЗНЗ з російською мовою навчання
●● 4 клас 73-Н12806У
●● ціна 9,00 грн

(кількість обмежена)

2

Контроль навчальних досягнень

Тимченко Л. І. 		

Кобзар О. Г.

Українська мова

Літери «У» та «Р» у коді вказують на мову видання

●● 2 клас
●● 3 клас
●● 4 клас

107х165 мм, 96 с., аркуші з перф.

73-К18879У
73-К18878У
73-К18877У

9,00
9,00
9,00

6

Граматичні розбори.
Українська мова. Експрес-контроль

107х165 мм, 96 с., аркуші з перф.

●● 1 клас
●● 2 клас
●● 3 клас
●● 4 клас

Усі виданння в інтернет-магазині www.ranok.com.ua

73-К18219У
73-К18218У
73-К18217У
73-К18216У

9,00
9,00
9,00
9,00

15

Українська мова
Серія «За партою»

Літери «У» та «Р» у коді вказують на мову видання

Російська мова
Комплект для обучению русскому языку

Літери «У» та «Р» у коді вказують на мову видання

2

для школ с украинским языком обучения

170х215 мм, 64 с., кольор. вкладка

Докладніше на с. 3

1

73-К18161У
73-К18162У
73-К18203У
73-К18205У

12,50
12,50
12,50
12,50

1

Чому так пишеться?
Вивчаємо орфограми

●● 2 класс 73-К14798У
●● 3 класс 73-К18473У
●● 4 класс 73-К18447У

3

• Продуманная система разнообразных заданий
• Тщательно подобранные упражнения
• Задания на вырезание, наклеивание и раскрашивание
• Сопоставление лексического материала двух языков
• Особое внимание – развитию связной речи
• Упор на работу в парах

Граматичні розбори.
Українська мова

●● 1 клас
●● 2 клас
●● 3 клас
●● 4 клас

2

• Соловушка: Тетрадь по русскому языку

3

12,50
12,50
12,50

Пишу грамотно
Готуюся до диктантів

●● 2 класс 73-К18477У
●● 3 класс 73-К18118У
●● 4 класс 73-К18120У

12,50
12,50
12,50

(кількість обмежена)

170x215 мм, 64 с.

Докладніше на с. 2
●● 2 клас
●● 3 клас
●● 4 клас

73-К14816У
73-К14817У
73-К14818У

10,00
10,00
10,00

Цікаві завдання з української мови
Назаренко А. А. 			
170x215 мм, 32 с., кольор. вкладка
Зацікавити молодшого школяра українською мовою зовсім не
складно. Треба лише запропонувати дитині справді цікаві завдання: зошит містить веселі плутанки, ігри, загадки, лабіринти, зміст
яких відповідає сучасним вимогам програми. Перед завданнями
подані коротенькі оповідки або віршики, які підводять до виконання
й зацікавлюють дитину. У кінці зошита подані правильні відповіді.
●● 2 клас
73-Н16176У
●● 3 клас
73-Н16180У
●● 4 клас
73-Н16182У
●● ціна 9,00 грн

165х240 мм, 32–70 с., вкладыш

73-Н17575Р
73-Н18692Р
73-Н900008Р
73-Н6868Р

12,50
20,00
20,00
12,50

1

Русский язык.
Разработки уроков

145х210 мм, 336 с.

Серія «Робота в парі»
5

Українська мова
145x200 мм, 64 с.

Докладніше на с. 2
●● 2 клас
●● 3 клас
●● 4 клас

73-К14821У
73-К14822У
73-К14823У

9,00
9,00
9,00

(кількість обмежена)

Серія «У вільний час»

Соловушка. Русский язык.

Бабенко Е. А.

4

Українська мова

• Удобный способ организации текущего контроля
• Экономия времени урока
• Дифферинционный подход
• Закрепление навычек самостоятельной работы
• Развитие быстроты мышления

Тимченко Л. И., Голосна С. В.

●● 1 класс
●● 2 класс
●● 3 класс
●● 4 класс

2

Серія «Починається урок»
4

1

• Русский язык: Разработки уроков.
• Экспресс-контроль по Русскому языку

Серія «Тренажер»
Українська мова. Тренажер

●● 1 класс к учебнику Лапшиной И. Н.,
Зорьки И. Н.
●● 2 класс + СD к учебнику Лапшиной И. Н., Зорьки И. Н.
●● 2 класс + СD к учебнику Самоновой Е. И., Стативки В.И., Поляковой Т. М.
●● 3 класс + СD к учебнику Лапшиной И. Н., Зорьки И. Н.
●● 3 класс + СD к учебнику Самоновой Е. И., Стативки В.И., Поляковой Т. М.
●● 4 класс

3

29,90

73-Н18718Р

39,90

73-Н18719Р

39,90

73-Н135038Р 39,90
73-Н135028Р 39,90
73-Н11170Р

2

29,50

Экспресс-контроль.
Русский язык

Вельбой О. А

Коченгіна М. В.

105х165 мм, 16—24 с., аркуші
з перфорацією

105х165 мм, 128 с., аркуші з перф.

●● 2 клас
73-Ф11150У
●● 3 клас
73-Ф11151У
●● 4 клас
73-Ф11152У
●● ціна 9,00 грн (кільк. обмежена)

73-Н18101Р

●● 2 класc
●● 3 класc

73-Н18691Р
73-Н103003Р

9,00
9,00

3
Азбука каллиграфии
Журавель И. А. 				
170х215 мм, 32 с.
Тетради серии «Азбука каллиграфии» созданы для организации
работы над каллиграфией во время обучения письму в широкую
линию. Шаг 1 – упражнения для написания букв и их элементов,
образцы соединений. Шаг 2 – поможет ребенку разработать
различные виды соединений и потренироваться их применять при
записи слов. Шаг 3 содержит упражнения на списывание с рукописного текста, а Шаг 4 – с печатного. При этом специальные
формы сеток помогут ребенку ориентироваться на строке, соблюдать высоту и наклон букв. Благодаря заданиям можно исправить
недостатки почерка и научиться каллиграфически писать.
●● Шаг 1
●● Шаг 2
●● Шаг 3
●● Шаг 4

16

Зробіть замовлення за телефоном 8 (057) 727-70-90 (с 8:30 до 21:00). Це прискорить його отримання.

Усі виданння в інтернет-магазині www.ranok.com.ua

73-К14806Р
73-К14803Р
73-К14801Р
73-К14799Р

8,00 (кільк. обмежена)
8,00 (кільк. обмежена)
8,00
8,00 (кільк. обмежена)

17

Російська мова
Комплект по обучению русскому языку

Літери «У» та «Р» у коді вказують на мову видання

Контроль учебных достижений

для школ с русским языком обучения

• Волшебный ключик: Тетрадь по русскому языку

• Экспресс-контроль по Русскому языку

Пособия содержат разнообразные задания для проверки знаний учащихся по каждой из изучаемых тем для выявления уровня
сформированности орфографических и пунктуационных навыков,
для определения умения применять теоретические знания по языку
на практике.

• Удобный способ организации текущего контроля
• Экономия времени урока
• Дифферинционный подход
• Закрепление навычек самостоятельной работы
• Развитие быстроты мышления

• Русский язык: Разработки уроков

1

Тимченко Л. И.		

165х210 мм, 56+56 с.

73-Н18680Р 20,00
73-н900076р 20,00
73-Н3711Р
12,50

2

2

1

Разработки уроков
73-Н18708Р 39,90
73-Н135037Р 39,90

Русский язык. Методические
рекомендации и задания для
контроля и оценивания учебных достижений. 2–4 классы
3

К учебникам А. Н. Рудякова, И. Л Челышевой.
Волшебный ключик
Рабочая тетрадь по русскому языку

Володарская М. А.		
●● 2 класс
●● 3 класс

4

145х215 мм, 144 с.

165х210 мм, 64+64 с.

●● код 73-Н12824Р
●● ціна 17,50 грн

73-Н18681Р 20,00
73-н900231р 20,00

Русский язык

4

Разработки уроков

73-Н18707Р 39,90
73-Н135033Р 39,90

4

Тетрадь по каллиграфии и развитию
речи. 2 класс. В 2-х частях

5

Цепова И. В. 				
165х210 мм, 48+48 с.
• задания на проверку правильности написания букв и их соединений,
прописывание слов и предложений по образцу;
• списывание текстов на время;
• конструирование ситуаций по рисункам и вопросам;
• выразительное чтение и интонирование;
• стихотворения, скороговорки, анаграммы, ребусы.
●● код 73-Н18693Р
●● ціна за 2 частини 15,00 грн

6

●● 2 класс
●● 3 класс
●● 4 класс

18

73-Н18690Р
73-Н103014Р
73-Н4286Р

9,00 (кільк. обмежена)
9,00 (кільк. обмежена)
9,00 (кільк. обмежена)
9,00 (кільк. обмежена)

5

Изучаю орфограммы.
Русский язык. Экспресс-контроль

Виконуючи завдання, учень вчиться:
• делать орфографический разбор слова;
• применять изученные правила;
• объяснять орфограммы.
●● 2 класс
●● 3 класс
●● 4 класс

6

6

Зробіть замовлення за телефоном 8 (057) 727-70-90 (с 8:30 до 21:00). Це прискорить його отримання.

73-К18876Р
73-К18875Р
73-К18874Р

9,00 (кільк. обмежена)
9,00 (кільк. обмежена)
9,00

Серия
«Тренажер»
7

Русский язык
Соколенко О. Е.

105х165 мм, 16—24 с., аркуші з перфорацією

6

105х165 мм, 128 с., аркуші з перф.

9,00
9,00
9,00

73-К18215Р
73-К18214Р
73-К18213Р
73-К18212Р

107х165 мм, 96 с., стр. з перф.

5

Экспресс-контроль. Русский язык
Коченгина М. В. 		

Грамматические разборы.
Русский язык. Экспресс-контроль

●● 1 клас
●● 2 клас
●● 3 клас
●● 4 клас

3

145х210 мм, 336 с.

5

4

107х165 мм, 96 с., стр. з перф.

Володарская М. А., Ковальчук Н. А.,
Настенко А. И., Пылаева Е. М.
●● 2 класс + СD
●● 3 класс + СD

3

2

●● 3 класс 73-Н105004У для школ с украинским языком обучения
●● 3 класс 73-Н105002Р для школ с русским языком обучения
●● ціна 15,00 грн

145х210 мм, 336 с.

3

Русский язык. Тетрадь
для контроля учебных достижений

205х260 мм, 80 с., наліпки

Грецких В. Н.
●● 2 класс + СD
●● 3 класс + СD

165х210 мм, 48—80 с.

●● 2 класс 73-Р18553Р для школ с украинским языком обуч.
●● 2 класс 73-Р18554Р для школ с русским языком обучения
●● 4 класс 73-Н12821Р для школ с русским языком обучения
●● ціна 9,00 грн (кільк. обмежена)

Володарская М. А., Аралова Э. А.

2

1

Русский язык. Тетрадь
для контроля учебных достижений

Рабочая тетрадь по русскому языку

Русский язык.

165х210 мм, 48 с..

●● код 73-Н16187Р для школ с украинским языком обучения
●● код 73-Н16185Р для школ с русским языком обучения

Волшебный ключик

●● 2 класс
●● 3 класс
●● 4 класс

Русский язык. 1 класс.
Проверочные работы

Тимченко Л. И.		

К учебникам Э. С. Сильновой, Н. Г. Каневской, В. Ф. Олейник
1

Російська мова

Літери «У» та «Р» у коді вказують на мову видання

Орфографический тренажер
по русскому языку. 4 класс

107х165 мм, 64 с., стр. з перф.

●● код 73-Н4600Р
●● ціна 9,00 грн

73-Ф11145Р
●● 1 класc
73-Ф11146Р
●● 2 класc
73-Ф11147Р
●● 3 класc
73-Ф11148Р
●● 4 класc
●● ціна 9,00 грн (кільк. обмежена)
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Російська мова
Серия «За партой»

Літери «У» та «Р» у коді вказують на мову видання

1

170х215 мм, 64 с., цветной вкладыш

Грамматические
разборы. Русский язык

●● 1 класс
●● 2 класс
●● 3 класс
●● 4 класс

2

73-К18163Р
73-К18164Р
73-К20308Р
73-К18211Р

2

●● код 73-Н10337У
●● ціна 12,50 грн.

2

12,50 (кільк. обмежена)
12,50 (кільк. обмежена)
12,50 (кільк. обмежена)

12,50
12,50
12,50

3

Русский язык

●● 2 класс 73-К186005Р 10,00 (кільк. обмежена)
●● 4 класс 73-К14809Р 10,00

2

Щебетун. Говорю, читаю, пишу.

3

Тетрадь по развитию речи

Меренцова О. И.

Подробнее на с. 2

180x215 мм, 64 с., методичний пос.

●● 2 класс
73-Д18460Р
●● 3 класс
73-Д20399Р
●● 4 класс
73-Д11743Р
●● ціна 12,50 грн

4

Серия «Работа в паре»
Русский язык

6

145x200 мм, 64 с.

Подробнее на с. 2
●● 2 класс 73-К18476Р
●● 4 класс 73-К14815Р

180x215 мм, 64 с., методичний пос.

●● 2 клас
73-Д18461У
●● 3 клас
73-Д20398У
●● 4 клас
73-Д11917У
●● ціна 12,50 грн

3

Рабочая тетрадь-пособие

170x215 мм, 64 с.

5

Зошит із розвитку зв’язного мовлення

• Посібник допоможе вчителю створити позитивну
мотивацію до вивчення української мови.
• Завдання сприяють розширенню словарного
запасу учнів, розвитку граматичного строю їхнього
мовлення.
Пропонований дидактичний матеріал носить пізнавальний характер, має виховний потенціал, відповідає
віковим особливостям учнів.

Серия «Начинается урок»
4

Щебетун. Говорю, читаю, пишу.

Меренцова О. І.

Пишу грамотно
Готовлюсь к диктантам

●● 2 класс 73-К18117Р
●● 3 класс 73-К18119Р
●● 4 класс 73-К18121Р

1

Методичні рекомендації на с. 20

12,50
12,50
12,50
12,50

Почему так пишется?
Изучаем орфограммы

●● 2 класс 73-К18469Р
●● 3 класс 73-К18470Р
●● 4 класс 73-К18471Р

3

1

Моя барвиста мова. Зошит із розвитку зв’язного мовлення. 4 клас

Коченгіна М. В.			
200х260 мм, 48 с., кольор. вкладка
Запропонована система вправ забезпечує формування передбачених програмою мовленнєвих умінь та навичок, сприяє розвитку
творчих здібностей школярів.

Подробнее на с. 2

1

Розвиток мовлення

Літери «У» та «Р» у коді вказують на мову видання

Живой родничок.
Тетрадь по развитию речи. 4 класс

Коченгина М. В.			

9,00 (кільк. обм.)
9,00

200х260 мм, 48 с., кольор. вкладка

●● код 73-Н2373Р
●● ціна 12,50 грн. (кільк. обмежена)

На допомогу вчителю
1

Серія «Тренажер»

Готуємось до уроків розвитку
зв’язного мовлення

4

Методичний посібник для роботи з хрестоматією «Веселий
струмочок» та робочим зошитом «Моя барвиста мова»
Коченгіна М. В.			
145х215 мм, 160—176 с.
У посібнику розглядаються принципи, методи й прийоми навчання.
Подається класифікація помилок учнів і способи їх попередження
та усунення. Зазначається специфіка структури уроку.
●● 4 класс 73-Н6031У

2

●● 2 класс 73-О4212Р
●● 3 класс 73-О4213Р
●● 4 класс 73-О4214Р

20

15,00
15,00
15,00

145х215 мм, 64 с.

Вельбой О. А.

4

●● 2 клас
73-Ш18671У
●● 3 клас
73-Ш18672У
●● 4 клас
73-Ш18673У
●● ціна 9,00 грн (кільк. обмежена)

Готовимся к урокам развития речи

Володарская М. А.			

6

105х165 мм, 16—24 с., аркуші з перфорацією

15,00 (кільк. обмежена)

Методическое пособие по работе с хрестоматией
«Веселый ручеек» и рабочей тетрадью «Живой родничок»

Розвиток мовлення. Тренажер

3

Опорні малюнки до уроків розвит
ку зв’язного мовлення

Мочула О., Яріш Г. П.		
●● 2 клас
●● 3 клас
●● 4 клас

73-Н10495У
73-Н10496У
73-Н10497У

245х340 мм, 12 карток

24,90 (кільк. обмежена)
24,90 (кільк. обмежена)
24,90 (кільк. обмежена)

Зробіть замовлення за телефоном 8 (057) 727-70-90 (с 8:30 до 21:00). Це прискорить його отримання.

5

Развитие речи. Тренажер
Вельбой О. А.

●● 2 класс
73-Ш18668Р
●● 3 класс
73-Ш18669Р
●● 4 класс
73-Ш18670Р
●● ціна 9,00 грн (кільк. обмежена)
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На допомогу вчителю

Літери «У» та «Р» у коді вказують на мову видання

Літературне читання
Комплект з навчання читання

Літери «У» та «Р» у коді вказують на мову видання

• Соловейко: Хрестоматія для додаткового читання

• Читайко: Зошит з читання
• Різноманітні завдання на вдосконалення навичок читання
• Численні вправи з розвитку мовлення
• Матеріали для перевірки знань
• Тексти для перевірки техніки читання
У додатках: корисні пам’ятки, щоденник читача, словничок.

• Літературне читання: Розробки уроків
У посібнику автор дібрав багатий дидактичний матеріал. Урізноманітнити уроки цікавим матеріалом допоможуть презентації, зібрані на електронному диску.

• читання: Експрес-контроль

До підручника О.  Я. Савченко
145х215 мм, 144 с.

1

145х215 мм, 144 с.

Збірник диктантів з української
мови. 1–4 класи

●● код 73-Н18852У
●● ціна 24,50 грн

2

3

Сборник диктантов по русскому
языку. 1–4 классы

●● код 73-Н18579Р
●● ціна 24,50 грн (кільк. обмежена)

Збірник переказів з української
мови. 1–4 класи

●● код 73-Н18853У
●● ціна 24,50 грн (кільк. обмежена)

4

Сборник упражнений по русскому
языку. 2–4 класи

1

Читайко. Зошит з читання
Царевська Н. І.

165х210 мм, 64 с., додаток: помічник юного читача

●● 2 клас
●● 3 клас
●● 4 клас

2

12,50 (кільк. обмежена)
12,50
12,50

2

Літературне читання
Розробки уроків

Нев’ядомська Т. В.			
●● 2 клас
●● 3 клас
●● 4 клас

●● код 73-Н18858Р
●● ціна 24,50 грн

73-Н18700У
73-Н113004У
73-Н2919У

73-Н18717У
73-Н135007У
73-Н2828У

6
1

165х210 мм, 288 + СD

39,90
39,90
34,90

Журавлик. Хрестоматія
до уроків літературного читання.
2 клас 				
170х240 мм, 160 с.
3

●● код 73-К215005У
●● ціна 20,00 грн

4

3
4

Читання. Експрес-контроль
105х165 мм, 96 с., аркуші з перф.

●● 2 клас
●● 3 клас

73-Ш18666У
73-ш103031У

9,00 (кільк. обмежена)
9,00

До підручника В. О. Науменко
5

Словникові слова. Дидактичні
матеріали для 1–4 класи

7

Готуємось до уроків позакласного
читання

Методичний посібник для роботи з хрестоматією «Веселий
струмочок»

●● код 73-Н19757У
●● ціна 24,50 грн

Коченгіна М. В.			
●● 2 клас
●● 3 клас
●● 4 клас

6

Литературное чтение.
Материалы к урокам

Джежелей О. В., Емец А. А.			

●● код 73-Ш18360Р
●● ціна 24,50 грн

8
145х215 мм., 176 с.

73-Н6032У
73-Н6033У
73-Н6034У

145х215 мм, 160—176 с.

15,00 (кільк. обмежена)
15,00 (кільк. обмежена)
15,00 (кільк. обмежена)

Позакласне читання.
Розробки уроків

Свір Т. І.
●● 2 клас
●● 3 клас
●● 4 клас

145х215 мм, 160—176 с.

73-Н16170У
73-Н17044У
73-Н17045У

19,90
19,90
19,90

5

Читайко. Зошит з читання
Бацула Н. В., Кравченко Г. Ю., Володарська М. О

●● 2 клас
●● 3 клас

12,50 (кільк. обмежена)
12,50

Журавлик. Хрестоматія
до уроків літературного читання.
2 клас 				
170х240 мм, 160 с.
●● код 73-К215008У
●● ціна 20,00 грн

7

5

Літературне читання.
Розробки уроків

Тітова М. В.		
●● 2 клас
●● 3 клас

165х210 мм, 288 + СD

73-Н18716У
73-Н135004У

39,90
39,90

7

Читання. Експрес-контроль
105х165 мм, 96 с., аркуші з перф.

●● 2 клас
●● 3 клас

Зробіть замовлення за телефоном 8 (057) 727-70-90 (с 8:30 до 21:00). Це прискорить його отримання.

73-О18542У
73-О900073У

6

8

22

6

165х210 мм, 64 с., додаток: помічник юного читача

73-Ш18665У
73-ш103023У

9,00
9,00

8
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Літературне читання
Комплект по обучению чтению

Літери «У» та «Р» у коді вказують на мову видання

• Соловушка: Хрестоматия для дополнительного чтения

• Читайка: тетрадь по чтению
• Задания на совершенствование навыков чтения
• Упражнения по развитию речи
• Материалы для проверки знаний
• Тексты для проверки техники чтения
В приложении: словарь для учащихся, полезные памятки.

• Литературное чтение: Разработки уроков
Работа с пособием способствует формированию у детей полноценных навыков чтения. Разнообразить уроки интересным материалом помогут презентации собранные на электронном диске.

• чтение: Експресс-контроль

1

2

Читайка. Тетрадь по чтению
к учебнику Гудзик

●● 4 класс

73-Н2922Р

Чтение. Авторские уроки к учебнику Гудзик

●● код 73-Н7161Р
●● ціна 34,50 грн.

12,50

Читайка. Тетрадь по чтению

4

73-О18543Р
73-О900074Р

Бацула Н. В., Кравченко А. Ю.
●● 2 класс
●● 3 класс

5

73-О18523Р
73-О135013р

4
3

165х210 мм, 288 + СD

39,90
39,90

Гребенькова Л. А.		

●● код 73-Н11194У/ 73-Н11195Р
●● ціна 18,00 грн

73-Ш18667Р
73-ш103021Р

105х165 мм, 96 с., аркуші з перф.

9,00 (кільк. обмежена)
9,00

Веселий струмочок

Читайка. Тетрадь по чтению

Гребенькова Л. О.

Царевская Н. И.

Добірка 1
●● 2 клас
●● 3 клас
●● 4 клас

165х210 мм, 64 с., приложения: помощник юного читания

●● 2 класс
●● 3 класс

73-Н18679Р
73-Н113003Р

12,50
12,50

Литературное чтение.
Разработки уроков

Варвашевич С. И., ЛЕонова С. Н,
●● 2 класс
●● 3 класс

73-Н18715Р
73-Н135040У

8

7

165х210 мм, 288 + СD

39,90
39,90

73-Ш19191Р
73-ш013022Р

73-К6702У
73-К6703У
73-К6704У

18,00
18,00
18,00

Володарская М. А.

Сборник 1 (кільк. обмежена)

10

9

Експресс-контроль
10 Чтение.
105х165 мм, 96 с., аркуші з перф.
●● 2 класс
●● 3 класс

18,00
18,00
18,00

Весёлый ручеек

Журавлик. Хрестоматия к урокам
литературного чтения . 2 класс

●● код 73-К215006Р
●● ціна 20,00 грн

73-К3175У
73-К3176У
73-К3177У

Добірка 2
●● 2 клас
●● 3 клас
●● 4 клас

170х240 мм, 160 с.

24

Посібник містить вправи, що допоможуть дитині, яка засвоїла
буквар, удосконалювати навички читання з розумінням до рівня
60 слів на хвилину, підготуватися до засвоєння основних правил
письма (за програмою для 1-го і 2-го року навчання).

6

К учебнику И. Н. Лапшиной, Т. Д. Поповой

9

Навчальний посібник для 1 класу

Чтение. Експресс-контроль

●● 2 класс
●● 3 класс

8

2

5

Журавлик. Хрестоматия к урокам
литературного чтения . 2 класс

●● код 73-К215007Р
●● ціна 20,00 грн

7

Моя перша книга після букваря

1

165х240 мм, 96 с., повнокольоровий друк, безкоштовний методичний посібник

170х240 мм, 160 с.

6

Гребенькова Л. О.				
170х240 мм, 64 с.
Посібник містить різноманітні вправи й завдання на відпрацювання й удосконалення навчальних умінь із різних видів мовленнєвої
діяльності: слухання й розуміння, говоріння й читання. Завдання
об’єднані тематично, що дає змогу вчителеві логічно завершено
використовувати матеріал на уроках навчання грамоти в післябукварний період. Різні за складністю завдання дають можливість
учням відчути свою успішність. Дібрані твори розширюють світогляд
дітей і сприяють залученню учнів 1-го класу до читацької діяльності,
розвивають їхню уяву, увагу, пам’ять, логічне мислення.

Джежелей О. В., Коваленко О. М., Ємець А. А.

12,50
12,50

Литературное чтение.
Разработки уроков

Читанка після «Букваря»

Посібник для учнів 1 класу для використання у післябукварний період

2

Бацула Н. В., Кравченко А. Ю.

165х210 мм, 64 с., приложения: помощник юного читания

●● 2 класс
●● 3 класс

1

●● код 73-К10706У
●● ціна 15,00 грн

К учебнику Н. В. Гавриш, Т. С. Маркотенко
3

Читання

Літери «У» та «Р» у коді вказують на мову видання

9,00 (кільк. обмежена)
9,00

Зробіть замовлення за телефоном 8 (057) 727-70-90 (с 8:30 до 21:00). Це прискорить його отримання.

●● 2 класс
●● 3 класс
●● 4 класс

73-о3237Р
73-о3239Р
73-о3242Р

18,00
18,00
18,00

Сборник 2 (кільк. обмежена)
●● 2 класс
●● 3 класс
●● 4 класс

73-О10516Р 18,00
73-О10517Р 18,00
73-О10518Р 18,00

Збірник найкращих казок, оповідань, віршів, які входять до
програми для позакласного читання. Зібрані у хрестоматії твори
навчать любити Батьківщину, розвивати кращі риси характеру, з
повагою ставитися до старших. Збірник дає можливість увесь рік
проводити уроки позакласного читання без використання додаткової літератури.
• «Щоденник читача» — безкоштовний додаток до хрестоматії, у якому діти
зможуть записати свої враження про твори,
що їм найбільше сподобалися.

Методичні рекомендації на с. 22

Усі виданння в інтернет-магазині www.ranok.com.ua
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Читання
Серія «Цікаве читання»

Літери «У» та «Р» у коді вказують на мову видання

Сучасна модель читання

1

Попова Н. М., Журавель І. О.
170х240 мм, 24 с., повнокольоровий друк

Посібники містять різноманітні за жанрами тексти: оповідання, казки, вірші, загадки, скоромовки, усмішки, а також різні цікаві та пізнавальні завдання-ігри, які дозволять дитині читати
з легкістю і задоволенням. Книга сприяє вдосконаленню читацьких
навичок, учить бути свідомим читачем, заохочує дитину до самостійного читання.

1 клас
Книга 1. Зрозумій інших,
або Дещо про тварин

●● 73-К16479У
●● 73-К17752Р

9,00

Книга 2. Упізнай себе,
або Секрети поведінки

●● 73-К16480У
●● 73- К17753Р

9,00

Книга 3. Озирнись навколо,
або Про навколишній світ

●● 73-К16481У
●● 73-К17754Р

9,00

Книга 4. Уяви неможливе,
або Подорож до казки

●● 73-К16482У
●● 73-К17755Р

9,00

4 книги разом 27,00

2 клас
Книга 1. Літаємо у мріях,
або Про тих, хто вміє літати

●● 73-К18122У
●● 73-К18130Р

9,00

Книга 2. Блакитна стрічка,
або Про що шепоче водичка

●● 73-К18123У
●● 73-К18129Р

9,00

Книга 3. Природні годинники, або Дещо про час

●● 73-К18124У
●● 73-К18128Р

9,00

Книга 4. Пограй з друзями,
або Про дитячі розваги

●● 73-К18125У
●● 73-К18127Р

9,00

4 книги разом 27,00

3 клас
Книга 1. Зелені дива, або
Дещо про рослини

●● 73-К184009У 9,00

Книга 2. Водними просторами, або Про тих, хто вміє
плавати

●● 73-К184011У 9,00

Книга 3. Таємниче небо, або
Мандрівка в космос

●● 73-К154012У 9,00

Книга 4. Дзвінок на урок,
або Шкільні історії

●● 73-К184010У 9,00

4 книги разом 27,00

Літери «У» та «Р» у коді вказують на мову видання

1

Хрестоматії
для позакласного читання

130х200 мм, 224—384с., тверда обкл.

●● Солнышко
73-о10730р (кільк. обмежена)
73-ге2у
●● Ластівки
●● Яка пора найкраща
73-о10659У
●● Дітям про тварин і птахів 73-о10425У
●● ціна 29,90 грн (кільк. обмежена)
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Зробіть замовлення за телефоном 8 (057) 727-70-90 (с 8:30 до 21:00). Це прискорить його отримання.

Золотий віночок
Хрестоматія для додаткового читання

Упоряд.: Агаркова І. П., Мірошниченко В. А.,
Попова Н. М., Цепочко Н. Л.
145x215 мм, 176—208 с., кольор. друк

• На уроках з предмета «Читання» та у вільний час;
• під час проведення тематичних класних годин;
• протягом усього року та на шкільних канікулах.
●● 1 клас
●● 2 клас
●● 3 клас
●● 4 клас

2

73-К11792У / 73-К15711Р
73-К11793У / 73-К15712Р
73-К11794У / 73-К15713Р
73-К11795У / 73-К15714Р

25,00 (кільк. обмежена)
25,00
25,00 (кільк. обмежена)
25,00

Золотий віночок. Зошит
Учусь працювати з текстом. 1 клас.

Агаркова І. П.
145x215 мм, 176—208 с., кольор. друк
Посібник становить єдиний навчальний комплект із хрестоматією
«Золотий віночок». Містить завдання до 15-ти вибіркових текстів хрестоматії, які розбиті на три блоки за предметами: читання, українська мова, природознавство – і змістовно і тематично
пов’язані з текстом твору. Завдання подаються за принципом «від
простого до складного» і обов’язково містять творчий елемент, що
сприяє підвищенню читацької компетенції учнів, закріпленню їхніх
орфографічних навичок, розширенню словникового запасу.
Виконуючи завдання, школяр зможе:
• навчитися аналізувати прочитане;
• потренуватися творчо працювати з текстом;
• розвинути увагу до деталей.
●● 1 клас
●● 2 клас
●● 3 клас
●● 4 клас

73-К19227У/ 73-К19223Р
73-К19226У/ 73-К19222Р
73-К19225У/ 73-К19221Р
73-К19224У/ 73-К19220Р

12,50
12,50
12,50
12,50

Серія «Класики — дітям»
3

Позакласне читання в початковій
та середній школі

145x215 мм, 320 с., тверда обкл.

Ця книжка містить твори улюблених дитячих письменників і буде корисною для вчителів і учнів під час підготовки до уроків позакласного читання. Книжка полегшить роботу батьків — не треба кожного разу шукати нову книгу. Достатньо придбати саме цю збірку,
бо в ній зібрано всі необхідні твори для позакласного читання.
●● Українські класики — дітям 73-О12401У 34,90
●● Зарубіжні класики — дітям 73-О12403У 34,90
●● Русские классики — детям 73-О12404Р 34,90

Тематичні хрестоматії «Дивосвіт України»
4

2

Читання

Упоряд.: Попова Н. М., Мірошниченко В. А.,
Цепочко Н. Л., Агаркова І. П.

145x215 мм, 272—288 с., тверда обкл.

Кожна із запропонованих хрестоматій розкриває одну
з чотирьох тем: класика, природа, країна, народне слово.
Відсутність суворого розподілу на класи дозволила зібрати
у кожній книзі тільки найкращі твори з певної сфери.
●● Читаємо класиків
●● Чарівний світ природи
●● Наша країна
●● Скарбничка народного слова
●● ціна 29,90 грн

73-К12138У (кільк. обмежена)
73-К12152У
73-К12153У (кільк. обмежена)
73-К12154У

Усі виданння в інтернет-магазині www.ranok.com.ua
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Довідники. Словники
1

Літери «У» та «Р» у коді вказують на мову видання

Словникові слова
Робочий словничок

Царевська Н. І. 				
145х215 мм, 40 с.
Посібник містить завдання зі словами, написання яких не можна
пояснити правилами сучасного правопису, оскільки воно склалося історично.

Українська мова

Русский язык

●● 1 клас код 73-Н19759У
●● 2 клас код 73-Н19648У
●● ціна 9,00 грн

●● 1 клас код 73-Н19758Р
●● ціна 9,00 грн

2

1

170х215 мм, 112 с.

• Всі правила орфографії, що вивчаються у початковій школі
• тренувальні вправи різної складності до кожної орфограми
• пам'ятки роботи над помилками відповідно до орфограм

2

Універсальний комплексний словникдовідник молодшого школяра

2

170х215 мм, 112 с., тверда обкладинка

Тлумачний, орфографічний, орфоепічний, наголосний, словотвірний, синонімів, омонімів, фразеологічний, іншомовних слів, короткий довідник з української (російської) мови.

4

●● код 73-Н10650У/Р
●● ціна 45,00 грн

4

Комплексний словник молодшого школяра
170х215 мм, 112 с.+ довідник молодшого школяра

Серія «Навчальний
словничок школяра»

●● Слитно, раздельно или через дефис
●● Две согласных или одна
●● С большой буквы или с маленькой
●● Разом, окремо чи через дефіс
●● Дві приголосні чи одна
●● З великої букви чи з малої

28

●● Level 3
●● ціна 10,00 грн

2

73-И13055УА

Activity Book. Level 1
Куварзіна М. В.		

170х240 мм, 80 с., кольор. друк

●● код 73-И20634УА / 73-И20634РА
●● ціна 15,00 грн

3

Серія «Мої перші словнички»

Серію складають:				
145х210 мм, 96–112 с.
●● Етимологічний словничок. 1–4 класи
73-Н11454У 15,00
●● Этимологический словарик. 1–4 классы
73-Н16183Р 15,00
●● Морфемний словничок. 1–4 класи
73-Н14512У 15,00
●● Орфографічний словничок. 1–4 класи
73-Н001У
15,00
●● Орфографический словарик. 1–4 классы
73-Н0002Р 15,00
●● Русско-украинский словарик. 1–4 класси
73-Н3Р
15,00
●● Словничок антонімів і омонімів. 1–4 класи 73-Н15310У 15,00
●● Словничок епітетів. 1–4 класи
73-Н16204У 15,00
●● Словничок іншомовних слів. 1–4 класи
73-Н14496У 15,00
●● Словничок мовних труднощів. 1–4 класи
73-Н7020У 15,00
●● Словничок синонімів. 1–4 класи
73-Н14478У 15,00
●● Словарик синонимов. 1–4 классы
73-Н17253Р 15,00
●● Тлумачний словничок. 1–4 класи
73-Н006У
15,00
●● Українсько-англійський словничок. 1–4 класи73-Н2180УА 15,00
●● Фразеологічний словничок. 1–4 класи
73-Н11580У 15,00

6

Smart Dictionary. Посібник-помічник

Гандзя І. В.			
170х215 мм, 48 с., кольор. друк
Додатковий посібник подає лексичний матеріал відповідно до чинної програми з іноземних мов, містить тренувальні вправи та окремі сторінки для вписування слів. У кінці посібника містяться розділи
«Reading Corner» та «Grammar Corner», у яких діти знайдуть усю
необхідну інформацію про правила читання й відомості про деякі
граматичні явища англійської мови.

3

3

●● код 73-Р18849У/Р
●● ціна 45,00 грн

5

1

●● код 73-И10364УА / 73-И19744РА
●● ціна 17,50 грн

●● код 73-К16469У / 73-К17756Р
●● ціна 15,00 грн (кільк. обмежена)

3

Англійська мова. Прописи

Куварзіна М. В.		
205х260 мм, 80 с., кольор. друк
Літери англійської абетки подано в алфавітному порядку, отже, прописи можуть використовуватися разом з будь-яким підручником.
• Поступове формування навичок письма: від елементів до друкованих літер, від прописних — до буквосполучень і слів.
• Зразки правильної послідовності написання кожної літери.
• Однакова зручність як для учнів, які пишуть правою рукою, так
і для учнів, яким звичніше писати лівою.
• Базова англійська лексика й цікаві скоромовки, розмаїття
малюнків, ігрових вправ, завдань на розвиток пам’яті, асоціативного, логічного мислення й креативності.

1

Правопис для початкової школи
Агаркова І. П.			

Англійська мова
Серія «Enjoy English» до будь-якого підручника
Літери «У» та «Р» у коді вказують на мову видання

4

12,50
12,50
12,50
12,50
12,50
12,50

до будь-якого підручника

Губарєва C. С. 		
205х260 мм, 64 с.
Видання створено для наймолодших школярів, які щойно розпочали вивчати англійську мову, й може використовуватися як допоміжний матеріал на уроках до будь-якого підручника для 1 та 2 класів
або вдома для самостійного опрацювання. Являє собою комбінований навчальний посібник, що поєднує в собі абетку, прописи та
елементи робочого зошита.

4

●● код 73-И11551УА
●● ціна 15,00 грн

5

(кільк. обмежена)

73-Ф7042Р
73-Ф7041Р
73-Ф7043Р
73-Ф7039У
73-Ф7038У
73-Ф7040У

Funny English. Starter book

6

Зробіть замовлення за телефоном 8 (057) 727-70-90 (с 8:30 до 21:00). Це прискорить його отримання.

5

Англійська мова. Зошит-шаблон

Матвієнко Т. М., Пащенко Л. В.
168х215 мм, 64 с.
Зошит-шаблон з англійської мови призначений для першого року
навчання у загальноосвітніх навчальних закладах.
Крім завдань на написання друкованих і прописних літер, букво
сполучень, слів подано контурні малюнки, робота з якими сприяє
розвиткові дрібної моторики руки. Зразки літер подано з обох боків рядка — для дітей, що пишуть правою, і дітей, що пишуть лівою
рукою. Після основної частини подано буквосполучення та слова,
які містять ці буквосполучення.
●● код 73-И1798УА
●● ціна 10,00 грн

Усі виданння в інтернет-магазині www.ranok.com.ua
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Англійська мова

Літери «У» та «Р» у коді вказують на мову видання

Англійська мова
Комплект за курсом «Англійська мова»

Літери «У» та «Р» у коді вказують на мову видання

Підручник “Start Up!” – переможець Всеукраїнського конкурсу підручників 2011 року

Комплекс «Start Up!» для вивчення англійської мови
в загальноосвітніх навчальних закладах відповідає положенням Державного стандарту початкової загальної освіти, чинній
програмі з іноземних мов, а також враховує Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти.
У концептуальному плані комплекс ґрунтується на особистісно-орієнтованому підході як новій парадигмі навчання та виховання, має чітко виражену комунікативну та діяльнісну орієнтованість, націлений на формування в учнів мовленнєвих
компетенцій на рівні, який уможливлює здійснення іншомовного спілкування в чотирьох видах мовленнєвої діяльності
(читанні, письмі, аудіюванні, говорінні), що відбувається в типових ситуаціях.
Комплекс складається з підручника з аудіодиском з вправами для аудіювання, робочого зошита, книги для вчителя, комплекта флеш-карток, зошита для контролю знань (2 клас).

1

Англійська мова.
Підручник з СD-диском

1

Доценко І. В., Євчук О. В., Тучина Н. В., Перлова В. В.

2

60,00
75,00

3

36 кольорових карток

5

Доценко І. В., Євчук О. В.		
●● код 73-И18267УА
●● ціна 45,00 грн

30

3

4

3

205х260 мм, 208—320 с.

73-И18141УА
73-И18724УА

До будь-якого підручника
6

Запам’ятай слова.
2–4 роки навчання

Полякова О. М.

Карпенко О. В.

Близько 400 найуживаніших англійських слів за різною тематикою подаються з опорою на малюнки. Також посібник містить транскрипції до всіх слів
і вправи на закріплення вивченого.

●● код 73-И2130УА
●● ціна 15,00 грн

Англійська мова
Книга для вчителя. 1 клас

73-И18726УА
73-И103059УА

Робочий зошит

205х260 мм, 80 с.

●● код 73-И19420УА
●● ціна 35,00 грн

2

165х105 мм, 96 с., арк. з перф.

До підручника
В. М. Плахотника

• Літери англійського алфавіту з ілюстраціями;
• цифри від 1 до 10;
• кросворди, ребуси, анаграми;
• цікаві завдання й ігри на закріплення лексики.

4

205х260 мм, 48—64 с., арк. з перф.

Англійська мова.
Плани-конспекти уроків

●● 1 клас
●● 2 клас
●● ціна 45,00 грн

Англійська мова. Флеш-картки. 1 клас

1

73-И18722УА

Павліченко О. М., Мясоєдова С. В.

15,00
25,00

16,00
18,00
18,00

Англійська мова.
Експрес-контроль

●● 2 клас
●● 3 клас
●● ціна 9,00 грн

4

73-И18139УА
73-И18728УА
73-И900057УА

Англійська мова.
Зошит для контролю знань

Куварзіна М. В.		

Доценко І. В., Євчук О. В., Тучина Н. В., Перлова В. В.

Гоголєва Г. В., Щербак О. Ю.		

Англійська мова. Робочий зошит
Павліченко О. М., Мясоєдова С. В.

●● 2 клас
●● ціна 15,00 грн

Робочий зошит є невід’ємною складовою навчально-методичного комплексу. Він доповнює практичний матеріал підручника, включаючи завдання для розвитку навичок письма й аудіювання. У робочому зошиті свідомо
подається надлишкова кількість вправ і завдань, що дає можливість учителеві варіювати обсяг матеріалу залежно від можливостей і рівня знань
школярів. Видання містить вправи творчого та ігрового характеру.

3

1

Мясоєдова С. В. 		

205х260 мм, 72–96 с., кольоровий друк, кольор. наліпки

73-И18152УА
73-И19415УА

• Англійська мова: Плани-конспекти уроків
Посібники містять календарно-тематичне планування, методичні
розробки уроків англійської мови, на яких застосовуються різноманітні форми й методи роботи з класом.

До підручника А. М. Несвіт

2

2

Англійська мова. Робочий зошит

●● 1 клас з прописами
●● 2 клас

• Англійська мова: Зошит для контролю знань
Посібник містить семестрові, тематичні контрольні та поточні перевірочні роботи. Тести подані у двох рівнозначних варіантах. Видання дозволить комплексно перевірити знання учнів з усіх основних
видів діяльності — аудіювання, говоріння, читання й письма.

●● 1 клас з прописами
●● 2 клас з наліпками
●● 3 клас з наліпками

• Підручник має зручний для роботи формат.
• До книги безкоштовно додається диск з аудіозаписами.
• Аудіозаписи та велика кількість ілюстрацій сприятимуть легкому
запам’ятовуванню нової лексики.
• Діти навчаться правильно вимовляти звуки та сприймати англійську
на слух завдяки аудіозаписам, озвученим носіями мови.
• Вправи на підстановку дозволять школярам не лише засвоїти певні
мовленнєві зразки, але й складати власні висловлювання на їх основі.
• Підручник допоможе сформувати в учнів усі мовленнєві компетенції
на початковому рівні.
• Ігри, проектні та творчі завдання дозволять школярам сформувати
навички роботи у групі й оволодіти різними соціальними ролями.
73-И16956УА
73-И17563УА

• Англійська мова: Експрес-контроль
• Чудовий спосіб організації поточного контролю навчальних
досягнень учнів.
• Економія часу уроку.
• Диференційований підхід.
• Закріплення навичок самостійної роботи.
• Розвиток швидкості мислення.

205х260 мм, 64–96 с., кольор. друк

205х260 мм, 112–192 с, повнокольоровий друк, CD

●● 1 клас
●● 2 клас

• Англійська мова: Робочий зошит
Посібник складається з різноманітних завдань, переважна більшість яких супроводжується малюнками. Нескладні, але цікаві
вправи побудовано таким чином, щоб якомога повніше охопити
матеріал, поданий у підручнику, та відпрацювати його в класі чи
вдома. Згідно з вимогами методики видання містить багато комунікативних вправ, що сприяє розвитку усного мовлення.

145х215 мм, 64 с.

●● код 73-И2947УА
●● ціна 10,00 грн

170х215 мм, 152 с.

4

Зробіть замовлення за телефоном 8 (057) 727-70-90 (с 8:30 до 21:00). Це прискорить його отримання.
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Англійська мова
Комплект з курсу «Англійська мова»

Літери «У» та «Р» у коді вказують на мову видання

1

• Англійська мова: Робочий зошит

• Англійська мова: Експрес-контроль

Робочий зошит складається з різноманітних завдань, переважна
більшість яких супроводжується малюнками. Нескладні, але цікаві
вправи побудовано таким чином, щоб якомога повніше охопити
матеріал, поданий у підручнику, та відпрацювати його у класі чи
вдома. Згідно з вимогами методики, видання містить багато комунікативних вправ, що сприяє розвиткові усного мовлення.

• Чудовий спосіб організації поточного контролю навчальних
досягнень школярів.
• Економія часу уроку.
• Диференційований підхід.
• Закріплення навичок самостійної роботи.
• Розвиток швидкості мислення.

• Англійська мова: Зошит для контролю знань
Посібник містить семестрові, тематичні контрольні та поточні перевірочні роботи. Тести подані у двох рівнозначних варіантах. Видання дозволить комплексно перевірити знання учнів з усіх основних
видів діяльності — аудіювання, говоріння, читання й письма.

• Англійська мова: Плани-конспекти уроків
Посібники містять календарно-тематичне планування, методичні
розробки уроків англійської мови, на яких застосовуються різноманітні форми й методи роботи з класом.

До підручника О. Д. Карп’юк
1

●● код 73-И10362УА / 73-И10362РА
●● ціна 19,90 грн (кількість обмежена)

2

3

205х260 мм, 64–96 с., кольор. друк

2

73-И18140УА
73-И18794УА
73-И900056УА
73-И2124УА

5

3

Павліченко О. М., Мясоєдова С. В.
●● 1 клас
●● 2 клас
●● 4 клас

4

15,00
15,00
12,50

Англійська мова.
Плани-конспекти уроків
И18142УА
И18725УА
И7264УА

2

205х260 мм, 208—320 с.

45,00
45,00
45,00 (кільк. обмежена)

3

●● 2 клас з прописами
●● 3 клас

9,00
9,00

4

Англійська мова.
Експрес-контроль. 4 клас

Куварзіна М. В.		

6

145х215 мм, 176 с.

●● код 73-И6752УА
●● ціна 19,90 грн
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4

73-Ш16805У
73-Ш16808У
73-Ш16807У
73-Ш16806У

5
6

Ілюстрований словник
Погарська Т. В., Нефьодова Г. В., Нєвєрова Л. В.

Зробіть замовлення за телефоном 8 (057) 727-70-90 (с 8:30 до 21:00). Це прискорить його отримання.

73-И7286РА

Мій ілюстрований
англо-український словник

Копиця Н. В. 		

5

Англійська мова.
Нестандартні уроки. 1–4 класи

Куварзіна М. В. 		

3

Англо-український словник, який допоможе дітям молодшого шкільного віку у вивченні англійської й вдосконаленні української мови,
містить близько 3000 англійських слів та словосполучень. Матеріал видання широко охоплює лексику в обсязі програми початкової
та середньої школи.
73-И7286УА
●● Ілюстрований англо-український словник

7

165х105 мм, 96 с., арк. з перф.

●● код 73-И4047УА
●● ціна 9,00 грн

6

Мій перший англійський ілюстрований словник

●● Иллюстрированный англо-русский словарь
●● ціна 45,00 грн

До будь-якого підручника
5

Універсальний довідник з англійської мови для молодших школярів

170х240 мм, 224 с.

165х105 мм, 96 с., арк. з перф.

73-И18727УА
73-И103002У

Посібник з англійської мови
для молодших школярів

●● Удома
●● У школі
●● У місті
●● На канікулах
●● ціна 10,00 грн

6

Англійська мова
Експрес-контроль.

Куварзіна М. В.		

2

Joy Olivier
220х290 мм, 16+2 с., кольор. друк, багаторазові наліпки
Кольоровий, веселий та ігровий «Мій перший англійський ілюстрований словник» ідеально підходить дітям, які починають вивчати англійські слова. Всередині словника ви знайдете наліпки, які можнa
використовувати багато разів. Вивчення англійських слів стане для
вашої дитини захопливою грою.

205х260 мм, 48—64 с., арк. з перф.

73-И18723УА
73-И141003У
73-И6725УА

1

●● код 73-З19657У
●● ціна 16,00 грн

16,00
18,00
18,00
15,00

Англійська мова.
Зошит для контролю знань

●● 2 клас з прописами
●● 3 клас
●● 4 клас

Святкові заходи англійською
мовою у початковій школі

●● код 73-О10926У
●● ціна 19,90 грн

4

Павліченко О. М., Мясоєдова С. В.

●● 1 клас з прописами
●● 2 клас з наліпками
●● 3 клас
●● 4 клас

MERRY HOLIDAYS at SCHOOL
Сценарії свят для молодшої школи

●● код 73-З19656У
●● ціна 35,00 грн

1

Англійська мова. Робочий зошит

Англійська мова

Літери «У» та «Р» у коді вказують на мову видання

205х260 мм, 80 с., кольор. друк

• Майже 1000 слів
• 28 основних тем
• Зрозумілі речення
• Прості запитання
• Цікаві факти
• Яскраві ілюстрації
• Легке і захоплююче навчання
●● код 73-Ш12296УА
●● ціна 29,90 грн

Усі виданння в інтернет-магазині www.ranok.com.ua
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Німецька мова

Літери «У» та «Р» у коді вказують на мову видання

Від авторів підручника-переможця Всеукраїнського конкурсу підручників

Навчально-методичний комплекс «Deutsch lernen ist super!»
розрахований на вивчення німецької мови як першої
іноземної в загальноосвітніх навчальних закладах і відповідає
положенням Державного стандарту початкової загальної
освіти, чинній програмі з іноземних мов, а також ураховує
Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти.
Навчально-методичний комплекс націлений на подолання психологічних бар’єрів у використанні іноземної мови і формування в учнів необхідних умінь і навичок читання, письма, аудіювання, говоріння. Велика кількість пісень, римувань, ігор
і кумедних ілюстрацій допоможе підвищенню мотивації молодших школярів до вивчення іноземної мови, зацікавленості
в отриманні країнознавчої інформації, розвитку творчих здібностей.

Німецька мова. Польська мова

Літери «У» та «Р» у коді вказують на мову видання

1

Німецька мова. Зошит-шаблон
Матвієнко Т. М.			

170х215 мм, 64 с.

• Призначений для першого року вивчення німецької мови.
• Літери розташовані за абеткою, що дає змогу використовувати зошит празом з будь-яким підручником.
• У зразку до кожної літери подано послідовність її написання,
що сприяє правильному відтворенню літери дитиною.
• Пунктиром подано контури предметів чи тварин, які діти обводять, тренуючи руку перед написанням літер.
• Для зручності використання учнями, які пишуть лівою рукою,
зразок написання розташований з обох боків рядка.

1

●● код 73-И2069УН
●● ціна 10,00 грн

До складу навчально-методичного комплексу входять: підручник з аудіодиском, робочий зошит, зошит для контролю
знань (2 клас), книга для вчителя, комплект флеш-карток.

1

Німецька мова. Підручник з СDдиском «Deutsch lernen ist super!»

2

1

До підручника Н. П. Басай

Лазарева І. Ю., Чепіга І. В.			
205х260 мм, 80 с.
До складу посібника входять робочий зошит і зошит для контролю
знань учнів. Перший містить різноманітні тренувальні вправи, створені на базі сучасних методів і форм викладання іноземної мови,
а другий — детально розроблені тести.

Сотникова С. І., Гоголєва Г. В.
205х260 мм, 128–240 с, повнокольоровий друк, CD

• Видання має зручний для роботи формат
• До книги безкоштовно додається аудіодиск
• Процес вивчення нових слів полегшать аудіозаписи і велика
кількість зорових опор
• Школярі навчаться сприймати німецьку мову на слух і правильно вимовляти звуки. У цьому їм допоможе диск, озвучений
носіями мови
• Підручник допоможе сформувати у школярів усі мовленнєві
компетенції на початковому рівні.
• Наявність великої кількості ігор перетворить вивчення німецької
на цікавий процес, підвищуючи мотивацію учнів.
●● 1 клас
●● 2 клас

2

73-И16960УН
73-И18928УН

Німецька мова. Робочий зошит
та зошит для контролю знань

2

●● код 73-И10367УН
●● ціна 15,00 грн (кільк. обмежена)

3

Німецька мова. Експрес-контроль
165х105 мм, 96 с., арк. з перфорацією

●● 2 клас
73-И18793УН
●● 3 клас
73-И103001УН
●● 4 клас
73-И4053УН
●● ціна 9,00 грн (кільк. обмежена)

60,00
70,00

3

Німецька мова. Робочий зошит
Сотникова С. І., Гоголєва Г. В.

205х260 мм, 80–112 с., кольор. друк, наліпки

2

Видання містить:
• різноманітні вправи;
• анаграми, кросворди, ігри.
●● 1 клас з прописами
●● 2 клас з наліпками

73-И18224УН
73-И19031УН

Польська мова

15,00
25,00 (кільк. обмежена)

4

Зошит-шаблон
Ткачова Н. В.

200х240 мм, 64 с.

3

• Зошит-шаблон укладений з врахуванням особливостей написання польських літер;
• літери розташовані у порядку їх вивчення на уроках польської
мови;
• пунктиром подано контури букв, які діти обводять, тренуючи
руку перед написанням літер;
• для кращого засвоєння вивченого матеріалу у посібнику подано буквосполучення, слова та речення.

Німецька мова. Флеш-картки. 1 клас
36 кольорових карток

●● код 73-И19421УН
●● ціна 35,00 грн (кільк. обмежена)

4

Німецька мова. Книга для вчителя
1 клас

3

145х215 мм, 208 с.

●● код 73-И18268УН
●● ціна 45,00 грн (кільк. обмежена)

34

4

●● код 73-Б11624у
●● ціна 10,00 грн (кільк. обмежена)

4

Зробіть замовлення за телефоном 8 (057) 727-70-90 (с 8:30 до 21:00). Це прискорить його отримання.
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Математика

Літери «У» та «Р» у коді вказують на мову видання

Навчальне видання

Навчальне видання

Нового покоління

Нового покоління

Від авторів Державного стандарту початкової
загальної освіти, навчальної програми з математики
та підручника – переможця Всеукраїнського конкурсу

Єдиний навчально-методичний комплект для початкової школи, який
проходить експериментальну перевірку перед масовим використанням
у загальноосвітніх навчальних закладах України

Скворцової С. О., Онопрієнко О. В.
Унікальне видання органічно
поєднує в собі функції підручника
і робочого зошита

1

У 4-х частинах.
205х260 мм, ч. 1 — 88 с., ч. 2 — 88 с., ч. 3 — 88 с., ч. 4 — 104 с.

●● код 73-Т19182У
●● код 73-Т19246Р
●● ціна 75,00 грн за 4 частини

1

2

Навчальний
фільм
www.ranok.com.ua
за кодом посібника

Математика
Зошит для контролю навчальних
досягнень. 2 класс
3

2

Скворцова С. О., Онопрієнко О. В.

205х260 мм, ч. 1 — 88 с., ч. 2 — 96 с., ч. 3 — 96 с.

205х260 мм, 80 с.

●● код 73-Т16117У
●● код 73-Т16115Р
●● ціна 55,00 грн за 3 частини

3

●● код 73-Т19472У / 73-Т19473Р
●● ціна 15,00 грн

Математичні прописи. 1 клас

4

Скворцова С. О., Онопрієнко О. В.

145х215 мм, 48 с.

Математика
Навчальний зошит. 3 клас

Скворцова С. О., Онопрієнко О. В.

Посібник забезпечить:
• формування в учнів навичок написання цифр
• набуття початкових графічних умінь
• розвиток дрібної моторики
• орієнтування на площині зошита
• оволодіння вмінням визначати закономірності в побудові
візерунка

У 4-х частинах
205х260 мм, ч. 1 — 88 с., ч. 2 — 88 с., ч. 3 — 88 с., ч. 4 — 104 с.

●● код 73-Т900114У
●● код 73-Т900259Р
●● ціна 75,00 грн за 4 частини

●● код 73-Т18154У
●● ціна 9,00 грн

5

4

Математика
Розробки уроків. 3 клас

Скворцова С. О., Онопрієнко О. В.

Математика. Розробки уроків
1 клас

205х260 мм, 432 с.

●● код 73-Т135042У / 73-Т135043Р

Скворцова С. О., Онопрієнко О. В.
205х260 мм, 432 с.
Розробки уроків вирізняє наявність:
• опису методики формування нових знань і способів дії
• проектів уроків
• зразків коментування завдань
• матеріалів для мотивації навчальної діяльності
• математичних, зорових і графічних диктантів
• завдань для розвитку логічного мислення
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●● код 73-Т19474У / 73-Т19475Р
●● ціна 45,00 грн

на

Математика
Навчальний зошит.1 клас

●● код 73-Т16122У /73-Т19197Р
●● ціна 45,00 грн

Математика
Розробки уроків. 2 клас

205х260 мм, 432с.

У 3-х частинах

3

1

Скворцова С. О., Онопрієнко О. В.

Кожна тема подана як модель відповідного уроку.

2

Математика
Навчальний зошит. 2 клас

Скворцової С. О., Онопрієнко О. В.

Видання містить:
• правила, пам’ятки та зразки виконання завдань,
як у кожному сучасному підручнику;
• тренувальні вправи та творчі завдання з місцем
для розв’язання, як у робочому зошиті.
До зошита безкоштовно додається Роздавальний матеріал, який не потребує розрізання – його
легко можна витиснути (геометричні фігури різного
розміру і кольору, модель годинника, опорні схеми
задач тощо)

1

Математика

Літери «У» та «Р» у коді вказують на мову видання

●● ціна 45,00 грн

2

Математика.
Зошит для контролю
навчальних досягнень. 3 клас
6

Скворцова С. О., Онопрієнко О. В.

6

205х260 мм, 80 с.

3

Зробіть замовлення за телефоном 8 (057) 727-70-90 (с 8:30 до 21:00). Це прискорить його отримання.

●● код 73Т105009У / 73-Т105010Р
●● ціна 15,00 грн

Усі виданння в інтернет-магазині www.ranok.com.ua
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Математика

Літери «У» та «Р» у коді вказують на мову видання

Комплект з навчання математики

• Математика: Робочий зошит
• Допоможе засвоїти знання про способи виконання
навчальних дій;
• узагальнити й закріпити зміст математичних уявлень і понять;
• застосувати знання та вміння на практиці;
• навчитися логічно міркувати, знаходити різні варіанти розв’язку
однієї проблеми;
• розкрити зв’язок математики з іншими предметами та життям.

Комплект з навчання математики

• Математика: Розробки уроків

У посібнику автор дібрав багатий дидактичний матеріал. Урізноманітнити уроки цікавим матеріалом допоможуть презентації, зібрані на електронному диску.

• Конструктор уроку: Плани-конспекти уроків на друкованій основі
«Конструктор уроку» дає вчителю можливість отримати власну
розробку уроку з мінімумом зусиль і за короткий час.

До підручника М. В. Богдановича, Г. П. Лишенка
1

Математика. Робочий зошит

2

73-Н17981У/ 73-Н17982Р
15,00
73-Н18688У/ 73-Н18689Р
20,00
73-Н900233У / 73-Н900234Р 20,00
73-Н6345У/Р
15,00

манітнити уроки цікавим матеріалом допоможуть презентації, зібрані на електронному диску.

• Конструктор уроку: Плани-конспекти уроків на друкованій основі
«Конструктор уроку» дає вчителю можливість отримати власну
розробку уроку з мінімумом зусиль за короткий час.

• Математика: Розробки уроків
У посібнику автор дібрав багатий дидактичний матеріал. Урізно-

До підручника Ф. М. Рівкінд, Л. В. Оляницької
Математика. Робочий зошит
Цимбалару А. Д., Камінська О. В.

1

165х210 мм, 64+64 с.

●● 1 клас
●● 2 клас
●● 3 клас

1

73-Т17908У
73-Т18861У
73-Т900055Р

15,00
20,00
20,00

Математика. Розробки уроків
Бутрім В. Л., Киясь С. В.

●● 1 клас
●● 2 клас з CD
●● 3 клас з CD
●● 4 клас

3

• Математика: Робочий зошит
Зошит містить тренувальні й розвивальні вправи, завдання для самостійного виконання та самоперевірки. Використання казкових
сюжетів сприяє створенню мотиваційного середовища, забезпечує інтеграцію математики з іншими навчальними предметами.

1

Назаренко А. А., Ольховська З. М. 165х240 мм, 64+64 с.

●● 1 клас
●● 2 клас
●● 3 клас
●● 4 клас

Математика

Літери «У» та «Р» у коді вказують на мову видання

145х210мм, 272–384 с.

73-Н18053У/ 73-Н18058Р
73-Н18710У/ 73-Н18706Р
73-Н135032У / 73-Н135026Р
73-Н7160У

29,90
39,90
39,90
29,90

2

Бутрім В. Л., Киясь С. В.

●● 1 клас
●● 2 клас
●● 3 клас

Плани-конспекти уроків на друкованій основі. Математика. 1 клас

Запольська А. Т.			
205х260мм, 272 с. + СD
Посібник містить:
• надруковані шаблони планів-конспектів уроків
• електронний диск, на якому розміщено:
• календарно-тематичний план,
• шаблони розробок уроків,
• матеріали до уроку,
• роздавальні матеріали для учнів.

Математика. Розробки уроків

3

73-Б18225У
73-Б18923У
73-Б135050У

29,90
39,90
39,90

Плани-конспекти уроків на друкованій основі. Математика

Курапова І. А., Сухіна А. В.		
●● 1 клас
●● 2 клас

2

145х210мм, 272–384 с. + СD

205х260мм, 280 с. + СD

73-Ш18675У
73-Ш18677У

59,90
59,90

2
3

3

●● код 73-Ш18674У
●● ціна 59,90 грн

4

Серія «Починається урок»
Математика. 1 клас

Забєліна Г. Д., Чишкала Н. В.

4

4

170х215 мм, 64 с.

Сухарева Л. С. 		
165х210 мм, 48 с., калька
Прописи заощадять час учителя, звільнюючи його від необхідності
записувати у кожному учнівському зошиті зразки накреслення елементів цифр, самих цифр, а також зразки оформлення записів.

●● код 73-К18115У / К18113Р
●● ціна 10,00 грн (кільк. обмежена)

Математика. 4 класс.
Тетради для самостоятельных
и контрольных работ по математике
5

5

165х240 мм, 64 с.

6

Математика. 4 класс.
Разрабботки уроков

145х210мм, 272–384 с

5
6

●● код 73-Н7297Р
●● ціна 29,90 грн (кільк. обмежена)

38

4

●● код 73-Н10198У / 73-Н10198Р
●● ціна 9,00 грн

К учебнику Л. П. Кочиной, Н. П. Листопад

●● код 73-Н3436Р
●● ціна 10,00 грн

Математичні прописи з калькою

Зробіть замовлення за телефоном 8 (057) 727-70-90 (с 8:30 до 21:00). Це прискорить його отримання.

Зошит-шаблон з математики

Гусельникова І. А. 			
Дитина, що працює в цьому зошиті:
• тренує координацію руки
• розвиває дрібну моторику кисті
• виконує прості логічні завдання
• учиться писати цифри.
●● код 73-Н695У / 73-Н695Р

165х210 мм, 32 с.

●● ціна 9,00 грн

Усі виданння в інтернет-магазині www.ranok.com.ua
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Математика
Контроль навчальних досягнень

Літери «У» та «Р» у коді вказують на мову видання

Серія «За партою»

Зошити містять усі види завдань для оцінювання математичних
умінь і навичок учнів:
• тематичні контрольні роботи
• підсумкові контрольні роботи за семестр
• підсумкову контрольну роботу за рік
У додатках містяться завдання для учнів, які завчасно впоралися
із контрольною роботою. Вони оцінюються окремою.

1

1

1

Математика. Перевірні роботи
Сухарева Л. С.

165х210 мм, 48 с., безкоштовний додаток з додатковими вправами

●● 1клас

73-Н16192У / 73-Н17054Р (кільк. обмежена)

Математика. Зошит для контролю
навчальних досягнень

3

73-Т19472У / 73-Т19473Р
73-Т105009У / 73-Т105010Р

Агаркова І. П.

●● 1 клас
73-К11680У/Р
●● 2 клас
73-К11681У/Р
●● 3 клас
73-К11682У/Р
●● 4 клас
73-К11683У/Р
●● ціна 12,50 грн (кільк. обм.)

●● 3 клас
●● 4 клас

73-К12100У
73-К19416Р
73-К12098У
73-К19417Р

1

●● ціна 12,50 грн

Учуся обчислювати. Прийоми усної лічби
Муренець О. Г.

2

Цікаві завдання з математики

Сухарева Л. С. 		
170х215 мм, 32 с., кольор. додаток
Зошит містить математичні цікавинки, детективи, лабіринти, ігри,
загадки, шифри, зміст яких відповідає сучасним вимогам програми
з курсу математики для початкової школи. Перед кожним завданням подається коротенька оповідка, яка підводить до виконання
й зацікавлює самим процесом розв’язання. Перевірити правильність результатів допоможуть відповіді в кінці зошита.

Математика. Експрес-контроль

3

●● 1 клас
73-Н17983У
●● 2 клас
73-Н16167У / 73-Н16633Р
●● 3 клас
73-Н16175У / 73-Н16634Р
●● 4 клас
73-Н16177У / 73-Н16635Р
●● ціна 9,00 грн

Назаренко А. А., Максимова Л. В.

105х165 мм, 96–128 с., арк. з перф.

●● 1 клас
73-Н18172У / 73-Н18559р
●● 2 клас
73-Н18575У / 73-Н18576Р
●● 3 клас
73-Н103010У / 73-Н103020р
●● 4 клас
73-Н3204У/р
●● ціна 9,00 грн

4

Математика. Розв’язую задачі
Агаркова І. П.

Серія «Математичні розминки»
Зошит-посібник

Лакисова В. М., Шеремета В. В.
145х215 мм, 48 с.+ наліпки
Посібники серії «Математичні розминки» містять завдання з усіх основних
тем математики. Завдяки посібникам дітилегко засвоять математичні ази,
навчаться рахувати точно, правильно й миттєво.

105х165 мм, 96 с., аркуші з перфор.

●● 1 клас
73-К17681У / 73-К17693Р
●● 2 клас
73-К17682У / 73-К17694Р
●● 3 клас
73-К17683У / 73-К17695Р
●● 4 клас
73-К17684У / 73-К17696Р
●● ціна 9,00 грн

6

Обчислюємо залюбки
Зошит для 1 класу

Копосов П. Г., Копосова О. Г.
180х215 мм, 48 с.

У посібнику подано систему вправ для засвоєння дітьми таблиць
додавання і віднімання в межах 10.
Мета посібника — формування міцних обчислювальних навичок
з опорою на ейдотехніку та асоціативний спосіб запам’ятовування
цифр та числових даних.
●● код 73-О13577У
●● ціна 9,00 грн (кільк. обмежена)

40

Агаркова І. П.

3

Математика. Самостоятельные
и контрольные работы. 4 класс

Серія «Експрес-контроль»

5

Розв’язую рівняння

Серія «У вільний час»

2

●● код 73-Н3436У / 73-Н10482Р
●● ціна 10,00 грн

4

докладніше на с. 2

●● 1 клас
73-К17685У / 73-К17689Р
●● 2 клас
73-К17686У / 73-К17690Р
●● 3 клас
73-К17687У / 73-К17691Р
●● 4 клас
73-К17688У / 73-К17692Р
●● ціна 18,00 грн (за 2 частини)

●● 2 клас
73-Р18559У / 73-Р18559Р (кільк. обмежена)
●● 4 клас
73-Н14905У / 73-Н14501Р
●● ціна 9,00 грн

●● 2 клас
●● 3 клас

170х215 мм, 64 с., кольор. вкладка

Розв’язую задачі

2

Математика. Зошит для контролю навчальних досягнень

2

Математика

Літери «У» та «Р» у коді вказують на мову видання

Зробіть замовлення за телефоном 8 (057) 727-70-90 (с 8:30 до 21:00). Це прискорить його отримання.

●● Додавання та віднімання в межах 20
●● Додавання та віднімання в межах 100
●● Додавання та віднімання в межах 1 000
●● Додавання та віднімання в межах 1 000 000
●● Множення та ділення в межах 100
●● Множення та ділення в межах 1 000
●● Множення та ділення в межах 1 000 000
●● Розв’язання рівнянь у межах 1 000
●● Розв’язання рівнянь у межах 1 000 000
●● Дії з іменованими числами в межах 100
●● Дії з іменованими числами в межах 1 000
●● Дії з іменованими числами в межах 1 000 000
●● ціна 10,00 грн

73-Ш17409У / Ш17420Р
73-Ш17415У / Ш17411Р
73-Ш17416У / Ш17413Р
73-Ш17414У / Ш17412Р
73-Ш17423У / Ш17427Р
73-Ш17422У / Ш17428Р
73-Ш17425У / Ш17424Р
73-Ш17426У / Ш17432Р
73-Ш17421У / Ш17435Р
73-Ш17430У / Ш17410Р
73-Ш17429У / Ш17433Р
73-Ш17418У / Ш17431Р

Усі виданння в інтернет-магазині www.ranok.com.ua
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Математика
Серія «Тренажер»
1

Літери «У» та «Р» у коді вказують на мову видання

1

Додатковий зошит із математики
Бойко І. Г.		

●● код 73-Б11290У
●● ціна 17,50 грн

205х260 мм, 16–24 с.

1
2

140х200 мм, 192 с.

●● код 73-Б16358У
●● ціна 17,50 грн

Серія «Починається урок»
Чишкала Н. В., Забєліна Г. Д.

170х215 мм, 64 с., картки

Логіка

●● 1 клас
73-К18115У / 73-К18113Р
●● 2 клас
73-К18107У / 73-К18105Р
●● 3 клас
73-К186001У / 73-К14832Р
●● 4 клас
73-К14831У / 73-К14830Р
●● ціна 10,00 грн (кільк. обмежена)

3

Математика. Картки до уроків
Муренець О. Г.			

145х200 мм, 64 с.

2

докладніше на с. 2

●● 1 клас
73-К18116У / 73-К18114Р
●● 2 клас
73-К18112У / 73-К18106Р
●● 3 клас
73-К14827У / 73-К14826Р
●● 4 клас
73-К14825У / 73-К14824Р
●● ціна 9,00 грн (кільк. обмежена)

Березіна О. Б.			

165х215 мм, 32 с.

На ваших учнів чекають:
• необхідні теоретичні відомості
• різноманітні логічні завдання
• олімпіадні задачі
• вправи на розвиток уваги
• завдання на розвиток просторової уяви

3
Збірники з математики.
1–4 класи

145х215 мм, 176—192 с.

73-Н12807У / 73-Н17042Р

●● Сборник задач по математике

73-Н18855Р

●● 500 логічних задач

73-Н14518У
73-Н14519Р

●● Нестандартні задачі з математики

73-О11107У

●● Оригінальні задачі з математики

73-О11917У

●● Занимательные задачи по математике

73-О15299Р

●● Пізнавальні та логічні задачі з математики

73-О15299У

●● ціна 24,50 грн

Зробіть замовлення за телефоном 8 (057) 727-70-90 (с 8:30 до 21:00). Це прискорить його отримання.

4
145х215 мм, 144 с.

●● 1 клас
73-Н14482У
●● 2 клас
73-н11186У
●● 3 клас
73-н11187У
●● 4 клас
73-н11188У
●● ціна 17,50 грн

5
73-Н18854У

Практична логіка
Розробки занять

Сухарева Л. С. 			

●● ціна 19,90 грн (кільк. обмежена)
●● Збірник задач з математики

3

●● 1 клас
73-н11759У/Р
●● 2 клас
73-н6349У/Р
●● 3 клас
73-н6350У/Р
●● 4 клас
73-н6351У/Р
●● ціна 9,00 грн (кільк. обмежена)

4

●● Логічні ігри

Логіка. Робочий зошит

Навчіть ваших учнів міркувати — і у світі не залишиться
жодної задачі, яку вони не зможуть розв’язати!

Серія «Робота в парі»

42

2

Математика

докладніше на с. 2

4

Формування життєвих компетентностей
на уроках математики у початковій школі

Яріш Г., Мочула О.

1

3

Кращі конспекти уроків з математики

упор. Сачко Л. М.

140х200 мм, 144 с.

●● 1 клас 73-Ш18960У / 73-Ш19194Р
●● 2 клас 73-Ш18959У / 73-Ш19195Р
●● 3 клас 73-Ш12275У/ 73-Ш12263Р
●● 4 клас 73-Ш12276У/ 73-Ш12269Р
●● ціна 9,00 грн (кільк. обмежена)

2

Математика. Логіка

Літери «У» та «Р» у коді вказують на мову видання

Логіка
Зошит для додаткових завдань

Митник О. Я. , Сухарева Л. С.

165х215 мм, 32 с., додаток

Від автора програми з логіки О. Митника

5

• Математичні задачі
• Вправи до уроків навчання грамоти
• Природознавчі завдання
• Завдання до мистецьких дисциплін
●● 1 клас
73-Р17586У / 73-Р17587Р
●● 2 клас
73-Р17576У / 73-Р17577Р
●● 3 клас
73-Р17581У / 73-Р17580Р
●● 4 клас
73-Р17588У / 73-Р17589Р
●● ціна 10,00 грн

Усі виданння в інтернет-магазині www.ranok.com.ua
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Геометрія
1

Літери «У» та «Р» у коді вказують на мову видання

Серія «АРТ»

Математика. Зошит з геометрії
Сухарева Л. С.

1

165х188 мм, 40 с., кольор. додаток

• Стислі теоретичні відомості в доступній формі
• Нестандартні геометричні завдання
• Цікавий ілюстративний матеріал
• Завдання на розвиток просторової уяви
• Незвичайні геометричні ігри із кольоровими наліпками

1

●● 1 клас
73-К11708У/Р
●● 2 клас
73-К11709У/Р
●● 3 клас
73-К11710У/Р
●● 4 клас
73-К11711У/Р
●● ціна 12,50 грн (кільк. обмежена)

Геометрія
для учнів початкової школи

Мірошниченко В. А.		
170х240 мм, 64 с., картонна вкл.
У доступній формі школярам подається геометричний матеріал,
який включає нова програма з математики. Видання допоможе
дітям опанувати основні геометричні поняття, навчитися креслити
геометричні фігури, вимірювати довжину ліній, знаходити периметр різних фігур, розв’язувати геометричні задачі. Матеріали посібника можна використовувати на уроках з математики, а також
на додаткових заняттях.

2

Посібники створені за новими програмами і відповідають матеріалу нових підручників для 1–2 класів. Призначені для розвитку
в учнів відповідних навичок та необхідних пізнавальних процесів:
пам’яті, уваги, логічного мислення, уяви, дрібної моторики руки.
Завдання зошитів мають нестандартний, розвивальний характер.
Їх можна використовувати як на уроках, так і під час проведення
додаткових занять і підготовки до навчання вдома.

2

Геометрія в початковій школі.
1–4 клас. Розробки уроків

●● Розвивальні завдання з математики
●● Розвивальні завдання з української мови
●● Развивающие задания по русскому языку
●● Розвивальні завдання з читання

Сухарева Л. С.
●● код 73-Н12813У
●● ціна 19,90 грн

Розвивальні завдання. 1–2 клас
Лазарєва А. І.

170х215 мм, 64 с., кольоровий друк

●● 1–2 клас 73-К17254У /73-К17255Р
●● 3–4 клас 73-К10127У/Р
●● ціна 12,50 грн

3

Розвивальні завдання
для початкової школи

Лазарєва А. І., Гришко А. А.
170х215 мм, 64 с., кольоровий друк
Зошит містить комплекс завдань, які сприяють розвитку пам’яті,
уваги, логічного мислення, уяви, а також мовлення та дрібної моторики руки. Окремі завдання можна використовувати на уроках
мови, математики, природознавства, читання. Зошит можна використовувати на уроках під час закріплення й повторення тем,
на додаткових заняттях, а також як різновид домашніх завдань.

1

●● 1 клас
73-Н13956У / 73-Н15949Р
●● 2 клас
73-Н13957У / 73-Н15950Р
●● 3 клас
73-Н13958У / 73-Н15951Р
●● 4 клас
73-Н13959У / 73-Н15952Р
●● ціна 10,00 грн

2

Інтегровані заняття

Літери «У» та «Р» у коді вказують на мову видання

3

●● Розвивальні завдання з природознавства

2

73-К19214У
73-К19209Р
73-К19216У
73-К19211Р
73-К19218У
73-К19213Р
73-К19471У
73-К19470Р

●● ціна 12,50 грн

Інтегровані заняття
Дібраний матеріал можна використовувати на уроках під час закріплення й повторення, на додаткових заняттях, а також як різновид домашніх завдань.

3

Предметні олімпіади
Меренцова О. В., Муренець О. Г.

170х215 мм, 64 с., кольоровий друк, методичні рекомендації для вчителів

4

Стежкою предметів

4

Моісеєнко С. В.
182х215 мм, 64 с., повнокольор. друк
Зошит «Стежкою предметів» серії «Після уроків» — новий вид навчальної літератури, яка створена за принципом інтеграції таких
дисциплін, як читання, образотворче мистецтво й математика.

●● 1 клас 73-К18111У/73-К18109Р
●● 2 клас 73-К11713У/Р
●● 3 клас 73-К11714У/Р
●● 4 клас 73-К11715У/Р
●● ціна 15,00 грн (кількість обмежена)
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Зробіть замовлення за телефоном 8 (057) 727-70-90 (с 8:30 до 21:00). Це прискорить його отримання.

Посібник призначений для підготовки молодших школярів до
предметних олімпіад. Працювати з ним можуть учні з різним рівнем знань, адже завдання дібрані за принципом «від простого до
складного». Після опрацювання тренувальних завдань у посібнику
пропонуються вправи для проведення класного та шкільного турів
олімпіад з предметів. Завдання зошита мають нестандартний, розвивальний характер, доповнюють матеріал чинних підручників, але
не виходять за межі нових навчальних програм.
Додаток: Методичні рекомендації для вчителів щодо організації
та проведення шкільних олімпіад, які містять додаткові тренувальні
вправи та відповіді до завдань зошита.

3

●● 2 клас
73-К18871У/73-К18868Р
●● 3 клас
73-К18872У/73-К18869Р
●● 4 клас
73-К18873У/73-К18870Р
●● ціна 12,50 грн

Усі виданння в інтернет-магазині www.ranok.com.ua
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Сходинки до інформатики
Комплект з курсу «Сходинки до інформатики»

Літери «У» та «Р» у коді вказують на мову видання

До підручників М. М. Корнієнко, С. М. Крамаровської, І. Т. Зарецької
Підручник-переможець Всеукраїнського конкурсу підручників

1

Сходинки до інформатики
Підручник.

Корнієнко М. М., Крамаровська С. М., Зарецька І. Т.
170х215, 144–160 с., кольор. друк, тверда обкладинка

Підручник складається з розділів, що відповідають навчальній програмі «Сходинки до інформатики». Розділ охоплює декілька тем, які
розглядаються на окремих уроках. Кожний урок містить:
• вступну частину, в якій зазначено тему й мету уроку, основні
знання та навички, яких набудуть учні в ході уроку;
• теоретичну частину, поділену на кілька змістових блоків, що надає можливість дитині засвоювати певний обсяг систематизованих знань поступово;
• практичне завдання з описом порядку його виконання та очікуваними результатами;
• запитання і завдання, які містять запитання для контролю і самоконтролю знань, творче завдання або дослідження та логічну
задачу.
До кожного уроку також включено рубрики «Комп’ютерний словничок», що містить нові слова, засвоєні на уроці, та «Цікавинки»,
у якій подано пізнавальну інформацію.

Сходинки до інформатики
Комплект з курсу «Сходинки до інформатики»

Літери «У» та «Р» у коді вказують на мову видання

• Сходинки до інформатики: Робочий зошит

• Сходинки до інформатики: Розробки уроків

Посібник побудований таким чином, щоб діти із задоволенням вивчали інформатику! Разом із веселими героями учні зможуть:
• перевірити свої знання з теми уроку
• застосувати знання в нестандартних умовах
• розвинути спостережливість, кмітливість, логічне мислення
• виявити творчі здібності
Безкоштовний додаток «Методичні рекомендації для вчителя»
(надається за умови придбання 10 примірників посібника)

Пропонований посібник містить розгорнуті плани-конспекти уроків інформатики та додаткові матеріали для вчителя: вправи для
психологічного настроювання, методичні вказівки щодо організації
групової діяльності тощо. Видання має два додатки: календарнотематичний план та електронні демонстраційні матеріали, які містять презентації у форматі PowerPoint.

• Сходинки до інформатики: Експрес-контроль
Призначений для оперативного здійснення поточного контролю
знань учнів.

До підручників Г. В. Ломаковської, Г. О. Проценко,
Й. Я. Ривкінда, Ф. М. Рівкінд
1

1

Сходинки до інформатики
Робочий зошит

Золочевська М. В., Рикова Л. Л.		

165х210 мм, 64 с.

●● 2 клас
73-Т900113У / 73-Т900115Р
●● 3 клас
73-Т900263У / 73-Т900264Р
●● ціна 15,00 грн

1
2

●● 2 клас 73-Т16965У
●● 3 клас 73-Т900018У
●● ціна 45,00 грн

Сходинки до інформатики
Розробки уроків

Золочевська М. В., Рикова Л. Л.
145х215 мм, 240 с., мультимедійні презентації до уроків

●● 2 клас
73-Т19655У / 73-Т20247Р
●● 3 клас
73-Т135046У/ 73-Т135047Р
●● ціна 39,90 грн

2

Сходинки до інформатики.
Робочий зошит

3

Корнієнко М. М., Крамаровська С. М., Зарецька І. Т.

105х165 мм, 96 с., аркуші з перфор.

205х260 мм, 64 с. + CD, наліпки

Вправи дібрано таким чином, що надають можливість закріпити
отримані знання, здійснити підготовку до виконання практичного
завдання, а також провести інтелектуальну розминку на початку
уроку та рефлексію в кінці уроку. Матеріал, вміщений на диску, допоможе реалізувати електронну підтримку всіх етапів уроку.

Сходинки до інформатики
Експрес-контроль

2

2

До підручників О. В. Коршунової

●● 2 клас
73-Т18955У
●● 3 клас
73-Т900262У
●● ціна 20,00 грн

4

Сходинки до інформатики
Робочий зошит

Золочевська М. В., Рикова Л. Л.

3

3

●● 2 клас
73-Т103028У / 73-Т103029Р
●● 3 клас
73-Т103085У/ 73-Т103086Р
●● ціна 9,00 грн

165х210 мм, 64–80 с.

●● 2 клас
73-Т19124У
●● 3 клас
73-Т900265У
●● ціна 15,00 грн

Сходинки до інформатики.
Експрес-контроль

Корнієнко М. М., Крамаровська С. М., Зарецька І. Т.
105х165 мм, 96 с., аркуші з перфор.

Посібник «Експрес-контроль», до якого ввійшло 16 тестів у двох
варіантах, призначений для оперативного здійснення поточного
контролю знань учнів.

5

Сходинки до інформатики
Експрес-контроль

105х165 мм, 96 с., аркуші з перфор.

●● 2 клас
73-Т19457У
●● 3 клас
73-Т103084У
●● ціна 9,00 грн

●● 2 клас
73-Т103030У
●● 3 клас
73-Т103087У
●● ціна 9,00 грн

5

4

3
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Зробіть замовлення за телефоном 8 (057) 727-70-90 (с 8:30 до 21:00). Це прискорить його отримання.

Усі виданння в інтернет-магазині www.ranok.com.ua

47

Природознавство
Комплект з курсу природознавство

Літери «У» та «Р» у коді вказують на мову видання

• Природознавство: Робочий зошит

• Природознавство: Розробки уроків

Зошит створено відповідно до нової програми з курсу «Природознавство». Різнорівневі завдання з використанням малюнків сприятимуть розвитку мислення та мовлення молодших школярів, збагатять їхні уявлення про навколишній світ, навчать досліджувати зміни
в природі, виконувати цікаві практичні роботи, несподівані досліди,
завдання дослідницького практикуму. Двобічний кольоровий постер ознайомить з лікарськими рослинами, рослинами й тваринами, занесеними до Червоної книги, покаже чарівні куточки природи на карті України та навчить молодших школярів бути природі
справжніми друзями. Учителі, які працюватимуть за цими зошитами, отримають безкоштовний додаток — «Методичні рекомендації
до робочих зошитів “Природознавство” для 1 класу»

Посібник створено досвідченими вчителями-практиками. Видання
містить різноманітний дидактичний матеріал, докладні описи проведення екскурсій, дослідів, додаткову інформацію для вчителя.

1

• Конструктор уроку: Плани-конспекти уроків на друкованій основі
Посібник містить шаблони для планів-конспектів уроків, із достатньою кількістю форм і методів та вільними місцями для записів. До
посібника безкоштовно додається електронний диск, який містить
додаткові матеріали до уроків, роздавальні картки для учнів, календарний план, ділові папери обов’язкової звітності та планиконспекти уроків.

• Природознавство: Експрес-контроль

Природознавство
Робочий зошит. 1 клас

165х210 мм, 64 с., повнокольорова вставка, постер,
методичний посібник.

Природознавство. Робочий зошит
Тетьоркіна В. А., Погорелова С. М.

205х260 мм, 64 с., постер

●● 2 клас
73-Р18557У / 73-Р18557Р
●● 3 клас
73-Н900236У
●● ціна 12,50 грн

2

1

Природознавство
Розробки уроків

Тетьоркіна В. А., Погорелова С. М.

3

●● код 73-Н17515У
●● ціна 12,50 грн

2

1

205х260 мм, 288 с. + CD

●● 1 клас
73-Н135027У / 73-Н1350029Р
●● 2 клас
73-Р18556У / 73-Р18555Р
●● 3 клас
73-Н135039У / 73-Н135034Р
●● ціна 39,90 грн

1

Діптан Н. В., Назаренко А. А.

Природознавство. Я і Україна
До підручників І. В. Грущинської
Літери «У» та «Р» у коді вказують на мову видання

Природоведение
Экспресс-контроль

Назаренко А. А.

105х165 мм, 96 с., аркуші з перфорацією

●● 1 класс
73-Н17252Р
●● 2 класс
73-Н18687Р
●● 3 класс
73-Н103012Р
●● ціна 9,00 грн

Природознавство
Плани-конспекти уроків

Гребенькова Л. О., Боришполь С. В.

2

3

205х260 мм, 80 с. + СD

●● 1 клас
73-Ш17453У
●● 2 клас
73-Ш18678У
●● 3 клас
73-ш177001у
●● ціна 35,00 грн

3

Я і Україна
4

До підручників Т. М. Байбари, Н. М. Бібік, Н. С. Коваль

Природознавство
Експрес-контроль

Назаренко А. А.

Діптан Н. В., Хитяєва Л. П., Тетьоркіна В. Г., Погорелова С. М.

3

105х165 мм, 96 с., аркуші з перфорацією.

●● 1 клас
73-Н14472У
●● 2 клас
73-Н18698У
●● 3 клас
73-Н103018У
●● ціна 9,00 грн

2

205х260 мм, 64 с., календар погоди та кольорові картки.

Насичені різноманітним матеріалом, робочі зошити чудово доповнюють підручники, дозволяють працювати на уроці та вдома,
стимулюють розумову діяльність молодших школярів.

5

Діптан Н. В., Гільберг Т. Г., Сак Т. В.

4
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8

7

29,90
39,90

5

Зробіть замовлення за телефоном 8 (057) 727-70-90 (с 8:30 до 21:00). Це прискорить його отримання.

Я і Україна. Розробки уроків. 4 клас
Діптан Н. В., Назаренко А. А., Хитяєва Л. П. 145х215 мм, 320 с.

●● код 73-Н2216У
●● ціна 24,90 грн

Я і Україна. Кольоровий додаток
до робочих зошитів
245х340 мм, 16 карток

●● код 73-н6733у
●● ціна 24,90 грн

205х260 мм, 80 с. + СD

73-Г18180У
73-Г19396У

6

Діптан Н. В., Назаренко А. А.

Природознавство
Розробки уроків

●● 1 клас
●● 2 клас

105х165 мм, 96 с., аркуші з перфорацією

●● код 73-Н14502У
●● ціна 8,00 грн

Природознавство. Робочий зошит

●● 1 клас
73-Г17894У
●● 2 клас
73-Г19398У
●● 3 клас
73-Н900237У
●● ціна 12,50 грн

5

Я і Україна. 4 клас
Експрес-контроль

Назаренко А. А.

165х210 мм, 64 с., кольор. вкл.

5

4

●● код 73-н1966у/р
●● ціна 12,50 грн

До підручників Т. Г. Гільберг, Т. В. Сак
4

Я і Україна. Громадянська освіта
Робочий зошит. 4 клас

9

Готуємось до уроків «Я і Україна»
4 клас

Грецьких В. М., Діптан Н. В., Назаренко А. А.

Педагогічна майстерня. Цікаві
завдання з природознавства

упоряд. Голик Л. І.
●● код 73-Н6025У
●● ціна 15,00 грн

Усі виданння в інтернет-магазині www.ranok.com.ua

145х215 мм, 160 с.

●● код 73-Н7166У
●● ціна 14,90 грн

10 Кращi конспекти урокiв
з «Я і Україна»
●● код 73-Б12783У
●● ціна 17,50 грн
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Я у світі

Літери «У» та «Р» у коді вказують на мову видання

Комплект з курсу «Я у світі»
• Я у світі: Підручник

Переможець Всеукраїнського конкурсу 2012 р. Підручник
«Я у світі» спрямований на реалізацію освітньої галузі «Суспільствознавство» Державного стандарту початкової загальної освіти
і ґрунтується на засадах особистісно-орієнтованого і компетентнісного підходів. Видання передбачає використання різноманітних
практичних, словесних, наочних науково-методичних прийомів
оволодіння навчальним матеріалом.

Призначений для оперативного здійснення поточного контролю
знань учнів.

• Я у світі: Комплект навчальних плакатів

Комплект з курсу «Я у світі»
• Я у світі: Підручник

• Я у світі: Робочий зошит
Ретельно підібраний матеріал посібника дає змогу вчителю обрати
тренувальні вправи з кожної теми. Зошит допоможе учням активно
пізнавати природне та соціальне оточення, самостійно працювати з
інформацією, розвивати комунікативні навички в сумісній діяльності,
практично і творчо застосовувати набуті знання. Безкоштовні додатки: ігрові картки-ілюстрації «Чудеса світу», пам’ятка учня, методичні рекомендації (при замовленні на класс).

• Я у світі: Розвивальні картки

• Я у світі: Розробки уроків
• Я у світі: Експрес-контроль

Матеріали для підготовки до уроків сприяють впровадженню активних форм навчання, формуванню інтересу до предмета. Ілюстративний матеріал, проблемні запитання та додаткова інформація для вчителя дозволять зробити уроки насиченими й цікавими,
а також суттєво скоротять час на підготовку до уроку.

До підручника О. В. Тагліної, Г. Ж. Іванової
1

Я у світі. Підручник. 3 клас
Тагліна О. В., Іванова Г. Ж.

●● код 73-Н900143У
●● ціна 45,00 грн

1

3

Я у світі. Експрес-контроль. 3 клас
105х165 мм, 96 с., аркуші з перфор.

2

107х140 мм, 16 шт. + методичний коментар

4
5

(для потрібного вам підручника)

лише за 25 гривень*

●● економія 5 гривень на комплекті!
(*незалежно від кількості замовлень)
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Щоденник з безпеки
життєдіяльності. 1–4 класи

145х215 мм, 48+16 с.

●● код 73-Н100009У
●● ціна 99,00 грн

«Я у світі» (с. 50–51) +
«Природознавство» (с. 48–49)

2

Я у світі. 3 клас.
Розробки уроків

●● код 73-ПШУ026 (укр) / ПШУ028 (рус)
●● ціна 39,90 грн

700х1000 мм, 8 шт..

Спеціальна пропозиція
Комплект зошитів:

4

145х215 мм, 144 с. + CD

●● код 73- Н900190У
●● ціна 15,00 грн

Тільки до 30 червня!
Тільки для учнів 3 класу!

Я у світі. 3 клас.
Експрес-контроль

●● код 73-ПШУ029 (укр) / ПШУ027 (рус)
●● ціна 9,00 грн

Я у світі. Розвивальні картки.
3 клас

Я у світі. Комплект навчальних
плакатів. 3 клас

Я у світі. 3 клас. Робочий зошит

105х165 мм, 96 с., аркуші з перфор.

●● код 73-Н103011У
●● ціна 9,00 грн

6

1

●● код 73-ПШУ015 (укр) / ПШУ016 (рус)
●● ціна 17,50 грн

●● код 73-Н135035У
●● ціна 39,90 грн

5

Я у світі. 3 клас. Підручник

Бібік Н. М., Бондарчук Г. П. 170х215 мм, 64 с.
Посібник містить:
• питання на підвищення мотивації
• вправи дослідницького характеру
• завдання на пошук асоціацій, творчі завдання
• вправи для виконання з батьками

145х215 мм, 144 с. + CD

4

1

2

●● код 73-Н900019У
●● ціна 17,50 грн

Тагліна О. В., Іванова Г. Ж.

• Я у світі: Розробки уроків
• Я у світі: Експрес-контроль

До підручника Н. М. Бібік

Тагліна О. В., Іванова Г. Ж.

Я у світі. Розробки уроків. 3 клас

• Я у світі: Робочий зошит

Видання про все, що оточує молодшого школяра, — його рідних, друзів, школу, місто і країну!
Зміст робочого зошита спрямований на прищеплення учням
морально-правових норм; набуття життєвого досвіду як члена
сім’ї, колективу, суспільства; розвинення навичок спілкування; розширення уявлень про історію своєї країни, культуру народів світу;
формування активної творчої особистості.

●● код 73-ПШУ012 (укр) / ПШУ017 (рус)
●● ціна 45,00 грн

Я у світі. Робочий зошит. 3 клас

170х215 мм, 64 с.

3

Підручник-переможець Всеукраїнського конкурсу —
створений співавтором нового Державного стандарту
початкової загальної освіти і нової програми «Я у світі»
для 3–4 класів
Матеріал підручника охоплює теми «Людина», «Людина серед
людей», «Людина в суспільстві», «Людина і світ», що зорієнтовані
на розвиток в учнів навичок взаємодії в сім’ї, колективі, суспільстві;
їх виховання як гуманних, соціально активних особистостей.
Матеріал поданий у цікавій і доступній формі з урахуванням психологічних особливостей молодших школярів.

Бібік Н. М.				
170х215 мм, 160 с.
Навчальний матеріал підручника зорієнтований:
• на засвоєння загальнолюдських, загальнокультурних і національних цінностей
• усвідомлення соціальних та морально-правових норм
• розвиток навичок взаємодії у сім’ї, колективі, суспільстві
• формування гуманної, соціально активної творчої особистості

170х215 мм, 64 с.

2

Я у світі

Літери «У» та «Р» у коді вказують на мову видання

●● 73- ЯП01У Я у світі. 3 кл. Робочий зошит до підр. Н.М. Бібік

Природознавство. 3 кл. Робочий зошит до підр. І.В. Грущинської

●● 73- ЯП02Р Я в мире. 3 кл. Рабочая тетрадь Н.М. Бибик

Природоведение. 3 кл. Рабочая тетрадь к уч. И.В. Грущинской

●● 73-ЯП03У Я у світі. 3 кл. Робочий зошит до підр. Н. М. Бібік

Природознавство. 3 кл. Робочий зошит до підр. Т.Г. Гільберг та ін.

●● 73- ЯП04У Я у світі. 3 кл. Робочий зошит до підр. О.В. Тагліної та ін.

Природознавство. 3 кл. Робочий зошит до підр. І.В. Грущинської

●● 73- ЯП06У Я у світі. 3 кл. Робочий зошит до підр. О.В. Тагліної та ін.

Природознавство. 3 кл. Робочий зошит до підр. Т.Г. Гільберг та ін.

Зробіть замовлення за телефоном 8 (057) 727-70-90 (с 8:30 до 21:00). Це прискорить його отримання.

Цей щоденник є, перш за все, посібником для класного керівника при
проведенні бесід за темами з безпеки
життєдіяльності. Його створення обумовлене прагненням допомогти класному
керівникові, заступнику директора з виховної роботи систематизувати роботу
з попередження всіх видів травматизму
серед учнів, підготувати їх до життя
у сучасному світі.
●● код 73-Т4111У
●● ціна 10,00 грн (кільк. обмежена)

6

Основи здоров’я. Авторські уроки
4 клас

Малашенко М. П.			

205х260 мм, 308 с.

• Розгорнуті оригінальні планиконспекти уроків
• багатющий дидактичний матеріал — пальчикові ігри та інші веселі
вправи та ігри
• кращі вірші та загадки, прислів'я
та приказки
• цікавинки про все-все-все
• пам'ятки

Усі виданння в інтернет-магазині www.ranok.com.ua

●● код 73-н2931у
●● ціна 29,90 грн
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Основи здоров’я
1

Літери «У» та «Р» у коді вказують на мову видання

Основи здоров’я. 1 клас
Робочий зошит

Діптан Н. В., Чекіна О. Ю.
165х210 мм, 64 с., повнокольо. вкладка, постер, безкоштовний методичний посібник

Головне завдання пропонованого посібника — сформувати в молодших школярів позитивне ставлення до здорового способу життя. Працюючи із зошитом, першокласники закріплять свої уявлення
про гігієну, захист від інфекцій і правильне харчування, загартовування організму та фізичні вправи. Посібник допоможе учням
запам’ятати правила спілкування й особистої безпеки вдома, на
вулиці, у школі, на відпочинку.
Важливими складовими посібника є кольорова вставка та постери
«Режим дня», «Доріжка здоров’я», «Розклад уроків».
Насичені різноманітним матеріалом, робочі зошити чудово доповнюють підручники, дозволяють працювати на уроці та вдома, стимулюють розумову діяльність молодших школярів.
Безкоштовний додаток при замовленні від 10 посібників – Методичні рекомендації для вчителя.

1

1

170х215 мм, 64 с.

1

2

До підручників І. Д. Беха, Т. В. Воронцової,
В. С. Пономаренка, С. В. Страшка

2

3

145х210 мм, 128 с.

Основи здоров’я. Робочий зошит.
Діптан Н. В., Чекіна О. Ю.

170х215 мм, 64 с., постер, щоденник здоров'я

●● 1 клас
73-Н19477У
●● 2 клас
73-К18729У / 73-К18730Р
●● 3 клас
73-О900067У / 73-О900068Р
●● ціна 12,50 грн

Бугайова Т. О., Чірік-Степанова О. В.
205х260 мм, 80–96 с. + СD
«Конструктор уроку» – це шаблони для розробки уроків, із достатньою кількістю форм і методів та вільними місцями для записів,
що надають можливість учителеві скласти власний сценарій уроку.
До посібника безкоштовно додається електронний диск, який містить додаткові матеріали до уроків, роздавальні картки для учнів,
календарний план, ділові папери обов’язкової звітності та такі
саме плани-конспекти уроків, як і в посібнику. Кожний із цих компонентів можна корегувати в текстовому редакторі та при необхідності роздрукувати.

4

Основи здоров’я. Експрес-контроль

3

Основи здоров’я. Розробки уроків
Єфімова Ю. В.		

145х210 мм, 160 с. + CD

●● 2 клас
73-К18829У / 73-К18828Р
●● 3 клас
73-О135014У / 73-О134015Р
●● ціна 35,00 грн

4

3

5

Основы здоровья
Экспресс-контроль. 3 класс

5
4

●● код 73-Н103013Р
●● ціна 9,00 грн

●● 1 клас
73-К11308У
●● 4 клас
73-К12163У
●● ціна 39,90 грн

52

145х210 мм, 160 с. + CD

●● 2 клас
73-Н18720У
●● 3 клас
73-Н135025У
●● ціна 39,00 грн

Основи здоров’я. Плани-конспекти
уроків на друкованій основі

●● 1 клас
●● 2 клас
●● 3 клас
●● 4 клас
●● ціна 9,00 грн

Основи здоров’я
Розробки уроків.

Грецьких В. М. 			

Основи здоров’я. 4 клас
Розробки уроків

Чекіна О. Ю.

Діптан Н. В., Чекіна О. Ю.

●● 2 клас
73-Н18686У
●● 3 клас
73-Н900075У
●● ціна 12,50 грн

●● код 73-Н2714У/Р
●● ціна 17,50 грн

5

Основи здоров’я. Робочий зошит

170х215 мм, 64 с., постер, щоденник здоров'я

Основи здоров’я. 4 клас
Робочий зошит зі збірником тестів

Бугайова Т. О., Єфімова Ю. В. 		

Урізноманітнити та збагатити уроки новим цікавим матеріалом учителю допоможуть презентації, зібрані на
електронному диску.

До підручника О. В. Гнатюк

●● код 73-Н1967У/Р
●● ціна 12,50 грн

4

• Основи здоров’я: Розробки уроків
• детальні розробки уроків, наочні схеми, дидактичні ігри
• завдання для фронтальної та самостійної роботи учнів

2

Діптан Н. В..				

3

• Основи здоров’я: Робочий зошит
• Практичні роботи
• Завдання для роботи в парі
• Тести
Додаток: Щоденник здоров’я

• Основи здоров’я: Експрес-контроль

●● код 73-Н17512У / Н17513Р
●● ціна 12,50 грн

2

Основи здоров’я
Комплект з курсу «Основи здоров’я»

Літери «У» та «Р» у коді вказують на мову видання

5

105х165 мм, 96 с., аркуші з перфорацією

73-Н14481У / 73-Н17251Р
73-Н18577У / 73-Н18578Р
73-Н103019У
73-Н14514У

Зробіть замовлення за телефоном 8 (057) 727-70-90 (с 8:30 до 21:00). Це прискорить його отримання.

Основи здоров’я
Кольоровий додаток
до робочих зошитів
6

Діптан Н. В., Назаренко А. А.
245х340 мм, 16 с.

●● 1 клас
73-н6734у
●● 2 клас
73-н6735у
●● 3 клас
73-н6736у
●● 4 клас
73-н6737у
●● ціна 29,50 грн (кільк. обмежена)

Усі виданння в інтернет-магазині www.ranok.com.ua

Кращi конспекти
урокiв з «Основ
здоров’я». 1–4 клас
7

●● код 73-Б10885У
●● ціна 17,50 грн
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Трудове навчання
1

Літери «У» та «Р» у коді вказують на мову видання

1

Шкільна майстерня подарунків
до свят. Альбом саморобок

Трудове навчання

Літери «У» та «Р» у коді вказують на мову видання

Вчуся все робити сам. Альбом
з трудового навчання із шаблонами

Хорунжий В. І.
210х275 мм, 48 с., повнокольоровий друк, безкоштовний методичний посібник

Євченко М. А.				
215х275 мм, 32 с.
Посібник містить творчі завдання з ліплення, аплікації, конструювання, завдяки яким учень виготовить сувеніри, прикраси до свят.
Крім цього, на сторінках альбому є детальні інструкції та фотографії, які демонструють процес виготовлення саморобок, цікаву
інформацію з історії свят.
73-К16484У / 73-К16483Р
●● для дівчат
●● для хлопчиків 73-К16486У / 73-К16485Р

Яскраво ілюстрований посібник містить різноманітні творчі завдання,
точні зразки готових виробів, детальні схеми виконання виробів, які
мають виготовити учні, доступні малюнки щодо правил безпечної роботи з інструментами, веселі й повчальні вірші та загадки. У додатку
до альбому подані шаблони для виготовлення окремих виробів.
Безкоштовний додаток при замовленні від 10 посібників — Методичні рекомендації для вчителя.

1

●● 1 клас
●● 4 клас

●● ціна 15,00 грн

73-Н17578У / 73-Н17574Р
73-н4039у/р

18,00
20,00

До підручника В. К. Сидоренка, Н. В. Котелянець
●● 1 клас
73-Н19645У / 73-Н19649Р
●● 2 клас
73-Н18711У / 73-Н18709Р
●● 3 клас
73-Н900300У
●● ціна 20,00 грн (кільк. обмежена)

До підручника В. П. Тименко, І. М. Веремійчика
●● 1 клас
73-Н19646У
●● 2 клас
73-Н19249У
●● 3 клас
73-Н900301У
●● ціна 20,00 грн

2

Альбом для творчості

2

Гаврилова В. Ю.

Трудове навчання. Розробки уроків

Хорунжий В. І.			
145х215 мм, 176 с.
Автор, досвідчений професійний викладач, автор численних посібників з трудового навчання для середньої школи, наводить у своїй книзі
повний інструктаж; малюнки, що ілюструють усі етапи виконання трудових операцій; пізнавальні матеріали, що сприяють мотивації учнів;
цікаві легенди, вірші, загадки.

280х195 мм, 48 с, кольоровий друк

Такий альбом для творчості припаде до душі і дорослим, і дітям. У ньому цікаві вироби з докладними
покроковими інструкціями та кольоровим папером.
●● Орігамі. Тварини
●● Чарівний пластилін

73-Р17145У/Р
73-Р17098У/Р

●● 1 клас
●● 2 клас + CD
●● 3 клас+ CD

●● ціна 20,00 грн

2

3

73-Н17585У
73-Н18713У
73-Н135005У

●● 1 клас
●● 2 клас
●● 3 клас
●● 4 клас
●● ціна 27,50 грн

4
Матеріали до уроків трудового
навчання. 1–4 класи
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Зробіть замовлення за телефоном 8 (057) 727-70-90 (с 8:30 до 21:00). Це прискорить його отримання.

3

73-Н17584У
73-Н18712У
73-Н6728У
73-Н6729У
(кільк. обмежена)

Кращі уроки трудового навчання
Хорунжий В. І.

Посібник містить методичні рекомендації
щодо проведення уроків трудового навчання в 1–4 класах з використанням
альбомів-посібників «Вчуся все робити
сам».

3

2

245х340 мм, 12 карток.

145х215 мм, 208 с., тверда обкл.

Глінка І. В., Довгопола Н. О.			
145х215 мм, 224 с.
Автори пропонують дидактичні матеріали для урізноманітнення
технічної роботи й зацікавлення школярів у створенні нових виробів.
●● код 73-Н4263У
●● ціна 19,90 грн

29,90
35,00
35,00

Технологічні карти
з трудового навчання

Хорунжий В. І.			

3

1

●● код 73-Н6849У
●● ціна 19,90 грн

5

Готуємось до уроків трудового
навчання. 4 клас

Хорунжий В. І., Масевич Л. Д.
145х215 мм, 160 с.

Автори пропонують повний інструктаж
та малюнки, що ілюструють етапи виконання трудових операцій, пізнавальні
матеріали з виникнення й поширення
різних інструментів, технік декоративноприкладного мистецтва, технічних засобів, відомості про винахідників, а також
додаткову інформацію.

Усі виданння в інтернет-магазині www.ranok.com.ua

●● код 73-Н6843У
●● ціна 19,90 грн (кільк. обмежена)
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Образотворче мистецтво
1

Літери «У» та «Р» у коді вказують на мову видання

Учуся малювати. Альбом із шаблонами з образотворчого мистецтва

1

Климова Л. В., Ланіна І. В.

170х240 мм, 64 с. + 16 с. (відрівний додаток), кольоровий додаток

1

Матеріал посібника повністю відповідає чинній програмі. Альбом
містить творчі вправи і завдання, що дозволяють розвивати й закріпляти практичні вміння молодших школярів, а також просторову уяву,
окомір, навички роботи з олівцем, фарбами. До посібника включено
необхідний теоретичний матеріал, зразки репродукцій художників.
При замовленні зошита на клас надається безкоштовний додаток
«Методичні рекомендації щодо використання альбому».

Цей посібник полегшить навчання дітей сприйманню музичних
творів, розвине в них музичний слух, відчуття ритму, артистизм та
виконавські здібності. Містить чудові пісні та поспівки — захопливі
музичні ігри, цікаві творчі завдання, словничок музичних понять і
термінів.
●● 1 клас
73-О17081У / 73-О18253Р
●● 2 клас
73-О18526У / 73-О18527Р
●● 3 клас
73-О900062У
●● ціна 10,00 грн

73-К17527У / 73-К17526Р 20,00
73-К6764У
18,00

Фесенко Л. В., Черниш З. О.; Горошко Н. А.

Яскулко М. К. 		

●● 2 клас
73-О18520У / 73-О18522Р
●● 3 клас
73-О900063У
●● ціна 20,00 грн

До підручника Трач С.К., Резніченко М.І.

2

Хрестоматії охоплюють основний, додатковий та варіативний матеріал для виконання і сприймання музики; матеріал для музикування та виконання в русі. Пісні українських і зарубіжних композиторів, музичні п’єси для слухання та українські народні пісні дають
можливість закласти основи розуміння предмета учнями, виробити навички як хорового, так і сольного виконання, розширити коло
музичних знань. Подані у хрестоматіях твори підібрані відповідно
до чинної програми.
●● 1 клас

1 семестр 73-О17083У
2 семестр 73-О17774У
●● 2 клас
1 семестр 73-О18531У
2 семестр 73-О18530У
●● ціна 19,90 грн

●● код 73-К17528У
●● ціна 39,90 грн

3

Образотворче мистецтво. Конспекти уроків
Фесенко Л. В., Черниш З. О., Горошко Н. А.			

Фонохрестоматія

Хлєбникова Л. О., Дорогань Л. О., Міщенко Н. І.,
Наземнова Т. О. Аранжування, запис музики: Карманний В.

145х215 мм, 208 с. + СD

• Посібник містить орієнтовне тематичне планування, детальні розробки уроків та допоможе вчителям спланувати й організувати власну педагогічну діяльність, дібрати навчальний матеріал, обрати
доцільні методи й педагогічні прийоми для проведення уроків.
• Компакт-диск містить презентації уроків та багатий ілюстративний матеріал і є незамінним помічником учителя у процесі опанування учнями художніх цінностей і способів художньої діяльності.

4

І семестр – 2 аудіодиски; ІІ семестр – 2 аудіодиски

3

●● 1 клас
73-О17840У / 73-О17840Р
●● 2 клас
73-О18547У / 73-О18546Р
●● 3 клас
73-О200003У
●● ціна 39,90 грн
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2

2

Серія «Інтерактивний урок»

●● код 73-К16007У
●● ціна 10,00 грн

У 2-х частинах

170х240 мм, 158+158 с.

Климова Л. В., Ланіна І. В. 		
205х260 мм, 80 с, СD-диск
Книга містить шаблони для розробки уроків із достатньою кількістю форм і методів та вільними місцями для записів, що надають
можливість учителеві скласти власний сценарій уроку з предмета. До посібника безкоштовно додається електронний диск, який
містить додаткові матеріали до уроків, календарний план, ділові
папери обов’язкової звітності та такі саме плани-конспекти уроків, як і в посібнику. Кожний із цих компонентів можна корегувати
в текстовому редакторі та при необхідності роздрукувати.

210х280 мм, 32 с.

Музичне мистецтво. Хрестоматія

Хлєбникова Л. О., Дорогань Л. О., Міщенко Н. І., Наземнова Т. О.

Образотворче мистецтво. 1 клас
Плани-конспекти уроків

4 Образотворче
мистецтво. 4 клас
Конструктор уроку

170х240 мм, 64 с.

●● код 73-О4604У
●● ціна 10,00 грн

●● 2 клас
73-О19413У
●● 3 клас
73-О900064У
●● ціна 20,00 грн

3

1

Мій зошит з музики. 4 клас

До підручника Калініченко О.В., Сергіенко В.В.

2

Музичне мистецтво
Робочий зошит

Хлєбникова Л. О., Наземнова Т. О., Міщенко Н. І., Дорогань Л. О.

205х260 мм, 64 с., повнокольоровий друк, безкоштовний методичний посібник

●● 1 клас
●● 4 клас

Музичне мистецтво

Літери «У» та «Р» у коді вказують на мову видання

Образотворче
мистецтво. 4 клас
Плани-конспекти уроків
5

Климова Л. В., Ланіна І. В.
145х215 мм, 112 с.

●● код 73-К6768У/Р
●● ціна 15,00 грн

Зробіть замовлення за телефоном 8 (057) 727-70-90 (с 8:30 до 21:00). Це прискорить його отримання.

Кожний комплект містить твори для сприймання та твори для виконання (мінусові фонограми). На конверті є докладний перелік
поданих творів, що значно полегшує організацію уроку з музики.
Твори відповідають чинній програмі.
●● 1 клас

1 семестр 73-О17959
2 семестр 73-О17082
●● 2 клас
1 семестр 73-О18517
2 семестр 73-О18518
●● 3 клас
1 семестр 73-О203001
2 семестр 73-О203002
●● 4 клас
73-О11040У
●● ціна 45,00 грн (кільк. обмежена)

Музичне мистецтво
Конспекти уроків

4

Хлєбникова Л. О., Наземнова Т. О., Міщенко Н. І.,
Дорогань Л. О., Макаренко Г. М.
145х215 мм, 208 с. + СD

• Посібник містить орієнтовне тематичне планування, детальні
розробки уроків та допоможе вчителям спланувати й організувати власну педагогічну діяльність, дібрати навчальний матеріал,
обрати доцільні методи й педагогічні прийоми для проведення
уроків.
• Компакт-диск містить презентації уроків, багатий ілюстративний матеріал та є незамінним помічником учителя у процесі
опанування учнями художніх цінностей і способів художньої
діяльності.

3

●● 2 клас
73-О18544У / 73-О18548Р
●● 3 клас
73-О200001
●● ціна 39,90 грн

Усі виданння в інтернет-магазині www.ranok.com.ua
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Музичне мистецтво
1 Серія «Конструктор уроку»

Літери «У» та «Р» у коді вказують на мову видання

1

Хлєбникова Л. О., Наземнова Т. О., Дорогань Л. О., Міщенко Н. І.
205х260 мм, 80 с, СD-диск
Книга містить шаблони для розробки уроків із достатньою кількістю форм і методів роботи
та вільними місцями для записів, що надають можливість учителеві скласти власний сценарій уроку з предмета. До посібника безкоштовно додається електронний диск, який містить додаткові
матеріали до уроків, роздавальні картки для учнів, календарний план, ділові папери обов’язкової
звітності та такі самі плани-конспекти уроків, як і в посібнику. Кожний із цих компонентів можна
корегувати в текстовому редакторі та при необхідності роздрукувати.

●● код 73-О10503У
●● ціна 15,00 грн

●● 2 клас
73-О18534У
●● 3 клас
73-О177005У
●● ціна 39,90 грн

2

1

●● Вчимося співати. 1–2 кл.
●● Вчимося співати. 3–4 кл.
●● ціна 12,50 грн

3

2

73-Н17891У
73-Н20302У

24,90
35,00
35,00

2

145х215 мм, 288 с.

3
5

145х200 мм, 112–128 с.

Серія «Бібліотека вчителя
фізичної культури»
5

Кращі українські народні пісні
+мінусові фонограми

4

145х200 мм, 64–80 с. + СD

●● Від Миколая до Маланки
●● Козацькі й стрілецькі пісні
●● Жартівливі й танцювальні пісні
●● Котився віночок
●● Українка я маленька
●● ціна 19,90 грн

73-О14299У
73-О18519У
73-О17548У
73-О16970У
73-О16969У

5
Пісенник для дітей
молодшого шкільного віку

145х200 мм, 32–64 с.

До серії входять:
73-Б10863У
73-Б15031У
73-Б15823У
73-Б11622У
73-Б16392У
73-Б11605У
73-Б15034У
73-Б15830У
73-Б10412У
73-Б14116У

45х215 мм, 256—272 с.

До серії входять:

●● Система фізичного виховання учнів спеціальних
медичних груп. 1–4 класи
●● Система фізичного виховання
●● Нетрадиційні ігри та вправи на уроках фізкультури. 1–11 клас
●● Загальнорозвивальні та гімнастичні вправи
●● Здоров’я школярів: практичні матеріали для
повсякденної роботи педагога. 1–11 класи
●● Фізкультурно-оздоровча робота в початковій
школі. 1–4 класи
●● Спортивні та рухливі ігри в початковій школі
●● Легка атлетика та гімнастика в початковій школі
●● ціна 17,50 грн

До серії входять:

●● Виростайте, юні соколята!
●● Весела сімейка
●● Весняний, святковий час
●● Вчимося і співаємо разом
●● Коли батьків немає вдома
●● Кольорова стрічка
●● Коралове намисто
●● Маленький школярик
●● Україну вітаю зі святом
●● Мандрівка по «Дитячому
альбому» П.І.Чайковського
●● ціна 10,00 грн

Легка атлетика в школі

●● код 73-Х2029У/Р
●● ціна 27,50 грн

Серія «Співають діти»
Карманний В. Г.		

Фізична культура. Розробки уроків
1–4 класи

●● код 73-О6249У
●● ціна 29,90 грн

●● код 73-Б11609У
●● ціна 10,00 грн
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73-О17923У
73-О18524У
73-О135020У

145х215 мм, 192–208 с.

145х215 мм, 240 с.

Найповніше зібрання творів
для учнів початкових класів. 4 клас

Вислоцька Н. І.			

5

Васьков Ю. В., Пашков І. М.		

●● 1 клас
●● 2 клас + СD
●● 3 клас + СD

4

4

1

Фізична культура. Розробки уроків

Збірник пісень

Яскулко М. К.			
145х210 мм, 96–144 с.
Тексти пісень подані українською та російською мовами.

3

Робочий зошит вчителя фізичної культури

Васьков Ю. В., Пашков І. М.			
205х260 мм, 96—128 с.
У пропонованих матеріалах розкрито нормативні основи професійної діяльності вчителя фізичної культури, особливості підготовки та організації уроку, зміст фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі дня,
рухливих ігор. Також додаються сторінки для фіксації показників фізичної підготовленості учнів.

Музичне мистецтво. Плани-конспекти уроків

2

Фізична культура

Літери «У» та «Р» у коді вказують на мову видання

6

73-О10927У
73-О6939У
73-О11033У

8

73-О6642У
73-О6957У
73-О6620У

9

73-О6895У
73-О10422У

8

Спортивні ігри в школі
145х200 мм, 128 с.

Серія «Музична казка»
6

Казки на сучасний лад з піснями
і танцями

145х200 мм, 32—48 с.

●● Котигорошко та Шапочка в горошок
●● Ми Букварик прочитали
●● Пташиний ранок
●● Про Семена-бруднулю та Іринку-чистюлю
●● Хоробрий пожежник Жмик і песик Чмик
●● Чарівні пиріжки Червоної Шапочки
●● Чарівна гілка, або Дід Мороз та інопланетяни
●● ціна 8,00 грн

73-Б15829У
73-Б16598У
73-Б16599У
73-Б16823У
73-Б14117У
73-Б14035У
73-Б15836У

Зробіть замовлення за телефоном 8 (057) 727-70-90 (с 8:30 до 21:00). Це прискорить його отримання.

6

Ми – господарі Євро-2012
Васьков Ю. В. 			

145х200 мм, 128 с.

●● код 73-О16435У
●● ціна 15,00 грн

7

●● Гімнастика
●● Баскетбол
●● Рухливі ігри та естафети
●● Волейбол
●● Легка атлетика
●● Футбол
●● ціна 15,00 грн

250 подвижных игр и эстафет
для школьников

Ламкова О. И., Дорофеева С. В.		
●● код 73-Х2030Р
●● ціна 10,00 грн

9

145х200 мм, 128 с.

73-Х7004У
73-Х7002У
73-Х2030У
73-Х7000У
73-Х7003У
73-Х7001У

Створення фізкультурноспортивного клубу в школі

145х215 мм, 160 с.

Усі виданння в інтернет-магазині www.ranok.com.ua

●● код 73-О6160У
●● ціна 17,50 грн
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Тематичне оцінювання

Літери «У» та «Р» у коді вказують на мову видання

Зошит для тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів
+ безкоштовні додатки для вчителів
1

Назаренко А. А., Діптан Н. В.
170х215 мм, 128—144 с.
Зошити призначені для тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи з читання, української та російської мови, математики і курсів «Природознавство» «Я і Україна»,
«Основи здоров'я». Видання впорядковані відповідно до чинної
програми й підручників, рекомендованих Міністерством освіти
і науки України.
• Посібники містять не тільки перевірні, але й тренувальні роботи. Це дозволяє підготувати учнів до проведення перевірки техніки
читання вголос і мовчки, аудіювання, усного переказу, складання
діалогу, виконання тестових робіт з української та російської
мови, математики, громадянської освіти й природознавства.
• Зошит супроводжується методичним посыбником для вчителів.
• Головною перевагою цих зошитів є те, що в кожному з них
зібрані завдання з УСІХ основних предметів. Це економить час
учителя на підготовку до контролю знань і вмінь учнів та робить
зручною процедуру перевірки робіт.
• Наведені два варіанти робіт.
• Наведені завдання різного рівня складності.
• Автори зошита — відомі методисти з великим досвідом роботи
в початковій школі.
Ці зошити користуються постійним підвищеним попитом.
●● 2 клас. Сходинки до вершин
(усі предмети в одному зошиті)

73-Р18551У
73-Р18552Р

●● 3 клас. Сходинки до вершин
(усі предмети в одному зошиті)

73-Н123003У
73-Н123004Р

●● 4 клас. Сходинки до вершин
(усі предмети в одному зошиті)

73-Н3206у
73-Н3853р

5

Пропонуємо універсальну книгу-помічник на кожен день
навчання!

4

Перший довідник учня. 1–4 класи

Ємець А.  А. та ін.			
145х215 мм, 128 с.
Ця книга допоможе вчитися молодшому школяреві. В ній ви знайдете найголовніше з усього, що вивчають у початковій школі протягом
чотирьох років.

61-Н11190У

1

Матеріали до уроків права

Бахтінова О. В.			
145х215 мм,176 с.
У посібниках ви знайдете унікальну добірку літературних творів
(народних казок, авторських оповідань та віршів), що ілюструють
теоретичний матеріал з права, запитання й завдання до творів.

Озбройте молодших школярів важливими знаннями,
без яких їм не обійтися в сучасному житті!
73-Н10115у
73-Н10410У

2

Калинка. Робочий зошит з екології

Шматько Н. О., Забашта Н. О.
165х210 мм, 32 с.
Пропонований зошит є авторською розробкою до курсу «Екологія». У ньому подаються завдання для засвоєння й перевірки екологічних знань.

4

Левченко Т. Г.		
130х200 мм, 128—144 с.
Пропоноване видання містить усі правила з української мови
та математики, що вивчають молодші школярі. У книзі також містяться алгоритми складання творів і переказів, виконання письмових арифметичних дій, розв’язання задач та рівнянь.
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2

73-Н17591У
73-Н11196У
73-Н11197У
73-Н11198У

3

4

3

Пам’ятки учня

●● Пам’ятки учня. 1–4 класи
(українська мова, математика)
●● ціна 12,50 грн (кільк. обмежена)

●● 1 клас
●● 2 клас
●● 3 клас
●● 4 клас
●● ціна 9,00 грн

●● 2 клас
●● 73-Н11172У
●● 3 клас
●● 73-Н11173У
●● 4 клас
●● 73-Н11174У
●● ціна 9,00 грн (кільк. обмежена)

2

●● код 73-К13918У
●● код 73-К16470Р
●● ціна 45,00 грн

Правознайко
Робочий зошит з права

Бахтінова О. В.		
165х210 мм, 48 с., кольорова вставка
Пропоновані зошити дають молодшим школярам перші уявлення
про права людини. У зошитах учні виконують цікаві завдання, малюють і розфарбовують, грають, розгадують лабіринти та криптограми,
розв’язують кросворди й тести. А допомагають їм дізнатися про права людини герої улюблених казок.

3

145х215 мм, 448 +16 с. , тверда обкладинка

3

1

Екологія

Універсальний довідник
молодшого школяра

• Українська мова
• Російська мова
• Читання
• Математика
• Природознавство
• Громадянська освіта
• Основи здоров’я
• Мистецтво
• Правила ведення зошитів

Право

●● Матеріали до уроків права. 1—2 класи
●● Матеріали до уроків права. 3—4 класи
●● ціна 19,90 грн

●● ціна 15,00 грн

2

Варіативна складова

Літери «У» та «Р» у коді вказують на мову видання

●● код 61-Н3041У/Р
●● ціна 15,00 грн

5

Довідник молодшого школяра

Екологія. Розробки уроків
2–4 класи

Шматько Н. О., Забашта Н. О. 		
145х215 мм, 160 с.
Методичний посібник розроблений відповідно до чинної програми «Екологія для молодших школярів» (автори: О. В. Бугакова,
С. О. Малікова). Він містить календарний план на рік, детальні
плани-конспекти уроків та розробки нестандартних уроків.
●● 2 клас
●● 73-Н11183У
●● 3 клас
●● 73-Н11184У
●● 4 клас
●● 73-Н11185У
●● ціна 17,50 грн

4

145х215 мм, 128 с., тверда обкдинка

●● код 61-Н6760У/Р
●● ціна 35,00 грн

Зробіть замовлення за телефоном 8 (057) 727-70-90 (с 8:30 до 21:00). Це прискорить його отримання.
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Варіативна складова
Етика
1

●● 1 клас
●● 2 клас
●● 3 клас
●● 4 клас
●● ціна 15,00

На допомогу вчителю

Літери «У» та «Р» у коді вказують на мову видання

1

Основи християнської етики
Робочий зошит

Жаровська Н. В.			

2

Літери «У» та «Р» у коді вказують на мову видання

Закладки-підказки
Правила, формули, алгоритми

Українська мова. Російська мова. Математика. Природознавство. Основи здоров’я

245х340 мм, 64 с., кольр. вкладиш

Голосна С. В.

73-Б16817У
73-Б16818У
73-Б17089У
73-Б17090У
грн

107х165 мм, 32 с., кольоровий друк

Розумні закладки допоможуть не тільки знайти потрібну сторінку,
а й нагадають основні правила, які вивчають молодші школярі. Використання закладок зробить навчання простішим і приємнішим.
Ілюстративний матеріал допоможе краще зрозуміти математичні
закономірності, сутність природних явищ, правила правопису.

Матеріали до уроків етики. 1–4 класи

●● 1 клас
●● 2 клас
●● 3 клас
●● 4 клас
●● ціна 12,50 грн

1

Бахтінова О. В.			
145х215 мм,176 с
Як пояснити учням молодших класів етичні, моральні норми суспільства? Чи можливо прищепити дітям 6–10-річного віку прагнення завжди
і з усіма бути ввічливими, дбати не лише про власні інтереси, а й про
близьких, оточуючих людей і навколишнє середовище? Скористайтеся
збірником матеріалів з етики!
●● код 73-Н10649У
●● ціна 19,90 грн

2

73-К14166У / 73-К14165Р
73-К14164У / 73-К14163Р
73-К14160У / 73-К14159Р
73-К14162У / 73-К14161Р

1

Таблиці та схеми
для початкової школи

Діптан Н. В., Назаренко А. А, Левченко Т. Г.,
Тельпуховська Ю. М.

2

145х215 мм, 48 с.

3

●● Математика
●● Українська мова
●● Русcкий язык
●● Я і Україна

Календарно-тематичний план із основ
християнської етики. 1–4 класи

Самолюк Г. С., Николин М. М. 		

145х215 мм, 64 с.

●● код 73-Б15827У
●● ціна 12,50 грн

4

●● Основи здоров'я
●● ціна 10,00 грн

Відкритий урок: Кращі конспекти
уроків з основ християнської етики

Самолюк Г. С., Николин М. М. 		

3

145х215 мм, 64 с.

●● код 73-Б10841У
●● ціна 19,50 грн

3

4

Варіативний курс «Психологічний розвиток»
5

Психологічний розвиток молодших
школярів. Навчальна програма

Марінушкіна О. Є.			

Психологічний розвиток молодших
школярів. Розробки уроків

Марінушкіна О. Є.			

5

6

145х215 мм, 80 с.

●● код 73-Н6844У
●● ціна 10,00 грн

3

Ця серія для корисного та цікавого навчання!
Вона відкриє дитині нові знання, зацікавить предметом,
розширить світогляд та допоможе в навчанні.

Русский язык

Марінушкіна О. Є.			
145х215 мм, 80 с.
Матеріал посібника зорієнтований: на розвиток пізнавальних процесів, формування в учнів позитивного ставлення, підвищення самооцінки та впевненості, рефлексію навчальної діяльності.
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Моісеєнко С. В.			
170х240 мм, 48 с., кольор. друк
Записуй до неї: свої досягнення, бажання і мрії, маленькі таємниці,
розповіді про цікаве.

130х200 мм, 128—144 с.

Психологічний розвиток молодших
школярів. Робочий зошит

●● 1 клас
73-О11960У
●● 2 клас
73-О900070У
●● 3 клас
73-О900071У
●● ціна 10,00 грн

Книга про мене:
альбом молодшого школяра

Предметні довідники укладено відповідно до чинної програми. Задача видання — допомогти учневі засвоїти базовий матеріал, опрацювати правила, алгоритми тощо. Крім цього, кожен довідник містить спеціальну рубрику, яка зацікавить навчальним предметом, розширить світогляд дитини, та «Завдання для ерудитів», що стимулюватимуть її розумову активність,
допитливість, а дібрані цікаві завдання допоможуть розвинути у дитини логічне мислення, увагу
та кмітливість.

●● 1 клас
73-О11057У
●● 2 клас
73-О135016У
●● 3 клас
73-О135017У
●● ціна 19,90 грн

7

2

Серія «Предметний довідник»

145х215 мм, 64 с.

●● код 73-О19796У
●● ціна 15,00 грн

6

73-Н6131У/р
73-Н4851У
73-н4852р
73-н10651У/р
73-Н20110У / 73-Н20111Р

7

Зробіть замовлення за телефоном 8 (057) 727-70-90 (с 8:30 до 21:00). Це прискорить його отримання.

Математика

Волосник В. П.

Муренець О. Г.

●● код 73-К14862Р
●● ціна 30,00 грн

●● код 73-К14866У/ 73-К14865Р
●● ціна 30,00 грн

Українська мова

Природознавство

Гребенькова Л. О.

Моісеєнко С. В.

●● код 73-К14859У
●● ціна 30,00 грн

●● код 73-К14864У/ 73-К14863Р
●● ціна 30,00 грн

Усі виданння в інтернет-магазині www.ranok.com.ua
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Канікулярні зошити

Літери «У» та «Р» у коді вказують на мову видання

Літери «У» та «Р» у коді вказують на мову видання

Читаємо на канікулах

Cерія «Літня хрестоматія»
1

Кошичок: Літня хрестоматія
Упорядники Бабаєва Л. П., Аралова Е. О.

145х215 мм, 128 с. + 16с. додаток.

У хрестоматії містяться твори відомих дитячих письменників, казки
різних народів світу, віршовані ігри в рими та вірші-забавки, з якими буде цікаво ознайомитися школярам влітку. Повчальні казки,
веселі оповідання, добрі вірші допоможуть закріпити навичку читання, поліпшити техніку читання, навчитися швидко й виразно читати, краще усвідомлювати прочитане, розвинути увагу, пам’ять,
творчі здібності і цікаво провести дозвілля під час літніх канікул.
У «Цікавих завданнях для уважного читача» діти зможуть виконати
різноманітні творчі вправи.

1

Кошичок

●● для майбутніх другокласників
●● для майбутніх третьокласників
●● для майбутніх четвертокласників
●● для майбутніх п’ятикласників

73-Н11175У
73-Н11176У
73-Н11177У
73-Н11178У

Лукошко

1

●● для будущих второклассников
●● для будущих третьеклассников
●● для будущих четвероклассников
●● для будущих пятиклассников
●● ціна 15,00 грн (кільк. обмежена)

Гребенькова Л. А.
170х215 мм, 80 с., повнокольоровий друк, постер-пам'ятка

Працюючи із зошитом школяр:
• вивчає основні предмети: письмо, математику, читання, навколишній світ,
малювання;
• розв’язує кросворди, головоломки, ребуси, загадки;
• розвиває пам’ять, мислення, увагу, дрібну моторику;
• набуває необхідних навичок для навчання.
У наших зошитах немає нудних та одноманітних завдань! А є багато яскравих малюнків, цікавих текстів та захопливих ігрових вправ. Із «Літніми вправами» дитина проведе канікули з користю та задоволенням!
●● Літні вправи у 1 клас
●● Літні вправи з 1 в 2 клас
●● Літні вправи з 2 в 3 клас
●● Літні вправи з 3 в 4 клас
●● Літні вправи з 4 в 5 клас
●● ціна 18,00 грн

2

2

Пропоновані хрестоматії стануть у пригоді школярам під час відпочинку на канікулах. Мета збірників не лише познайомити дітлахів зі скарбницею вітчизняної та світової дитячої літератури, але й
залучити до рідного слова, зробити читання улюбленим заняттям.
Хрестоматії містять оповідання, казки, вірші, загадки та інші твори, які обов’язково сподобаються юним читачам і збагатять їхній
кругозір.

73-К14211У / 73-К14210Р
73-К18850У / 73-К18851Р
73-К20389У / 73-К160004Р
73-К14170У / 73-К14169Р
73-К14168У / 73-К14167Р

●● 1 клас
●● ціна 25,00 грн

3

170х215 мм, 32 с.

2

Супер канікули
Попова Н. М., Бакаєва Г. А.

170х215 мм, 64 с., повнокольоровий друк

Зошит включає: незвичайні завдання, цікаві
головоломки, захопливі тексти, різноманітні
ігри, веселі мандрівки.
●● Супер канікули. 1 клас
●● Супер канікули. 2 клас
●● Супер канікули. 3 клас
●● Супер канікули. 4 клас
●● ціна 12,50 грн
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Хрестоматія

170х215 мм, 208 с., повнокольоровий друк

●● код 73-К14796У / 73-К14797Р
●● ціна 5,00 грн

3

2

Читаємо на канікулах

Володарська М. О.

Альбом-щоденник учня
«Мої літні канікули»

Моісеєнко С. В.		

73-Н11179Р
73-Н11180Р
73-Н11181Р
73-Н11182Р

73-К14166У
73-К14164У
73-К14160У
73-К14162У

3

Зробіть замовлення за телефоном 8 (057) 727-70-90 (с 8:30 до 21:00). Це прискорить його отримання.

73-О199004У / 73-О199001Р

Цікаві експерименти

Серія «Цікаві експерименти» зацікавить юних допитливих
читачів. Вона навчить їх ставити запитання й самостійно знаходити
на них відповіді. Для чого рослинам потрібне коріння? Чи має повітря вагу? Чому листя зелене? Як змусити воду світитися?
Серія призначена для допитливих дослідників світу природи. Юні
читачі зможуть самостійно або разом з батьками провести цікаві
експерименти й дізнатися про природу багато нового й дивовижного. Детальні інструкції до всіх експериментів та яскраві ілюстрації допоможуть розгадати деякі секрети природи і зроблять процес
досліджень захоплюючим і веселим.
●● Цікаві експерименти з водою
●● Цікаві експерименти з електрикою
●● Цікаві експерименти з повітрям
●● Цікаві експерименти з рослинами
●● Интересные эксперименты с водой
●● Интересные эксперименты с воздухом
●● Интересные эксперименты с растениями
●● Интересные эксперименты
с электричеством
●● ціна 10,00 грн.

3

73-Ш18248У
73-Ш18042У
73-Ш18249У
73-Ш18043У
73-Ш18243Р
73-Ш18247Р
73-Ш18040Р
73-Ш18041Р
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На допомогу вчителю

Літери «У» та «Р» у коді вказують на мову видання

На допомогу вчителю
Cерія «Практикум вихователя ГПД»

Літери «У» та «Р» у коді вказують на мову видання

1

145х215 мм, 144 с.

Посібник допоможе:

1

1

2

Календарне планування для шкіл
з українською мовою навчання

Діптан Н. В., Назаренко А. А.		

145х215 мм, 96–128 с.

4

4

5

6

Усе для атестації
вчителя початкової школи

Новожилова М. О., Яськова Л. М.		

5

Календарне планування для шкіл
з російською мовою навчання

●● 1 клас
●● 2 клас
●● 4 клас
●● ціна10,00 грн

145х215 мм, 240 с.

Настільна книга заступника директора з НВР початкових класів

Лісовенко Г. В. 				

Діптан Н. В., Назаренко А. А.		

До серії входять:

●● код 73-Н7431У
●● ціна 19,90 грн

●● 1 клас
73-Н17579У
●● 2 клас
73-Р18562У
●● 4 клас
73-Н10270У
●● ціна 10,00 грн

2

• розробити ефективний режим дня в ГПД
• підготувати детальний план на день
• грамотно провести виховні та навчальні заняття
• дібрати цікавий матеріал для занять за віком та інтересами тощо

145х215 мм, 96–128 с.

73-Н17583У
73-Р18561У
73-Н10266У

145х215 мм, 240 с.

●● код 73-Н10647У
●● ціна 19,90 грн

6

Настільна книга молодого вчителя
початкової школи

Новожилова М. О., Яськова Л. М.		

145х215 мм, 240 с.

●● код 73-Н7432У
●● ціна 19,90 грн

●● Система фізичного виховання у групі подовженого дня
●● Шестирічні першокласники у групі подовженого дня
●● ціна 15,00 грн (кільк. обмежена)

2

Серія «Педагогічна майстерня»

	До серії входять:

●● Педагогика здоровья в начальной школе
●● Коррекционные сказки для младших школьников
●● Слушаю — слышу — говорю. Исправление дефектов речи
●● Вивчення зарубіжних творів у початковій школі
●● Виховуємо дітей змалку
●● Естетичне виховання молодших школярів
●● Інтегровані уроки рідної мови й мовлення в початковій школі
●● Моральне виховання молодших школярів
●● Розвиток навичок мовлєнневої діяльності: аудіювання, говоріння
●● Система фізичного виховання в початковій школі
●● Уроки за програмою "Довкілля" в початковій школі
●● Цікаві завдання з природознавства в початковій школі
●● Батьки і початкова школа: партнерство заради дитини
●● ціна 14,90 грн (кількість обмежена)

3
3

73-Н10174У
73-Н10172У

73-Н4848Р
73-Н6869Р
73-Н6026Р
73-Н4845У
73-Н2933У
73-О6367У
73-Н6024У
73-О6368У
73-О6848У
73-О6964У
73-Н6027У
73-Н6025У
73-Н7324У

Серія «Класний керівник»
145х215 мм, 176 с.

Книги охоплюють широкий спектр тем:

Серія «Предметні тижні»
7
8

• формування особистості вчителя: сучасний учитель сьогодні;
• спілкування зі школярами: у чому запорука успіху;
• організація навчально-виховного процесу: вчимося вчитися;
• сценарії проведення свят та розробки годин спілкування, батьківських зборів.
●● Попередження нещасних випадків серед дітей шкільного віку
●● Формування здорового способу життя підлітків
●● Трикутник партнерства: педагоги — батьки — діти
●● ціна 17,50 грн

73-О6356У
73-О6609У
73-И4229У

Батьківські збори
7
• Розгорнуті сценарії
• розробки заходів по класах
• екскурсії
• проблемні ситуації;
• літературні твори й запитання до них
• конкурси, ігри, вікторини, пісні, вірші, загадки, КВК, та ін.
• кросворди, лабіринти

145х215 мм, 128 с.

●● код 73-Б10878У
●● ціна 17,50 грн (кільк. обмежена)

8
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73-Н10644У
73-Н10645У / 73-Н14110Р
73-Н10643У
73-Н10642У / 73-Н14466Р
73-Н12796Р

Метод проектів у початковій школі
●● код 73-Н15775У
●● ціна 19,90 грн

Серію складають:
●● Предметні тижні з правил
дорожнього руху
●● Предметні тижні з математики
●● Предметні тижні з української мови
●● Предметні тижні з природознавства
●● Неделя русского языка и чтения
●● ціна 15,00 грн

Ігрові технології навчання на уроках у початковій школі

9

Метод проектів у практиці сучасної школи

●● код 73-Ф6409У
●● ціна 19,90 грн

Зробіть замовлення за телефоном 8 (057) 727-70-90 (с 8:30 до 21:00). Це прискорить його отримання.

●● 1 класи
●● 2 класи
●● 3 класи
●● 4 класи
●● 1–4 класи

4

73-О11081У
73-О11082У
73-О11083У
73-О11084У
73-О4216У

17,50
17,50
17,50
17,50
17,50

Щоденник класного керівника

1–4 класи

6

• Схеми і таблиці відомостей
• методичні рекомендації
• зразок плану-конспекту виховної роботи

145х215 мм., 176 стр.

●● код 73-Б10883У
●● ціна 17,50 грн

5

Довідник класного керівника

●● код 73-Т3470У
●● ціна 19,90 грн

Усі виданння в інтернет-магазині www.ranok.com.ua

Робочий зошит класного керівника

●● код 73-Б10880У
●● ціна 17,50 грн

7

Щоденник вихователя групи
продовженого дня

●● код 73-Б10881У
●● ціна 17,50 грн (кільк. обмежена)
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На допомогу вчителю
Серія «Наш клас»

Літери «У» та «Р» у коді вказують на мову видання

5

Серія «День святковий»
145х215 мм, 176—256 с.

Збірники серії містять: методичні матеріали, різновиди сценаріїв,
найголовніші етапи організації театралізованого свята, тематично
різноманітну й доступну для впровадження добірку сценаріїв фольклорних свят.

На допомогу вчителю

Літери «У» та «Р» у коді вказують на мову видання

1

Виховна робота в школі: тренінги
для вчителів

Шалімова Л. Л.			

145х215 мм, 160 с.

●● код 73-О18006У
●● ціна 29,90 грн (кільк. обмежена)

2

Метод проектів у розвитку якості
початкової освіти

Методичний посібник для вчителів та завучів
170х215 мм, 128 с.

●● код 73-О18003У
●● ціна 29,90 грн (кільк. обмежена)

1

Виховна година

Шалімова Л. Л.		
145х215 мм, 192 с.
Ця книга стане цінним помічником для вчителя, який прагне тематично збагатити виховні години, організувати дружні стосунки між
учнями, налаштувати їх на творчість.
●● 1 клас
●● 2 клас

2

3

73-Б10281У

73-О18538У

19,90

●● Веселые праздники в начальной школе

73-Б16391Р

●● Осінь золота несе нам свята

73-Б10597У

●● Народознавчі свята в школі

73-Б10596У

●● Родинні свята в школі

73-Б10714У

●● Духовні снопики

73-Б11628У

●● Свято букваря

73-Б15833У

●● Сегодня в школе праздник

73-О2261Р
73-Б11627У

4

73-Б10716У
73-Б10864У
73-Б10861У

Серія «Шкільний гурток»

27,50

73-О18540У

27,50

●● Учительських сердець палкий вогонь
(сценарії проведення Дня вчителя)

73-Б11718У

●● Шкільні виховні заходи. Випуск 1

73-Б10865У

●● Шкільні виховні заходи. Випуск 2

73-Б10870У

●● Шкільні виховні заходи. Випуск 3

73-Б11641У

Серію складають:

●● Шкільні виховні заходи. Випуск 5

73-Б15837У

●● Виховні заходи в початковій школі. Випуск 1

73-Б14030У

●● Виховні заходи в початковій школі. Випуск 2

73-Б15032У

●● Вироби з природного матеріалу
●● Журналістика у школі
●● Еколого-натуралістичний гурток
●● Клаптикова мозаїка
●● Народні ремесла
●● Поетично-фольклорний театр
●● Репертуарний збірник поетично-фольклорного
театру
●● Писанкарство
●● Репертуарний збірник для шкільного лялькового
театру
●● Студія екологічного дизайну
●● Спортивний туризм
●● Танцювальний гурток
●● Туристсько-екологічний гурток
●● Фольклорно-етнографічний гурток
●● Шаховий гурток
●● Шкільний ляльковий театр
●● Шкільний хор
●● Юні господарі лісу
●● Юні інспектори руху
●● Юні екологи
●● Юні рятувальники
●● ціна 15,00 грн

145х215 мм, 196 с. + CD

73-О18009У

27,50

73-О18545У

27,50

●● ціна 19,90 грн

6

Серія «Шкільне свято»

Серія «Народні свята»

●● Великодній кошик
(Збірник матеріалів для святкування Великодня)
●● Вербна неділя
●● Івана Купала
●● Отче Миколаю, прийди до нас із раю!
●● Різдво
●● Дай, Андрію, знати, яку долю ждати
(Збірник матеріалів для проведення вечорниць)
●● Стрітення (матеріали для святкування
Стрітення, Масляної та зустрічі весни)
●● ціна 14,90 грн

73-Б10274У
73-Б10914У
73-Б10725У
73-Б10713У
73-Б10839У
73-Б15033У
73-Б16201У

145х215 мм, 176—256 с.

●● Кращі зимові свята

73-О10658У (кільк. обмежена)

●● Кращі весняні свята

73-О6904У (кільк. обмежена)

●● Кращі КВК і свята. Сценарії

73-О14301У/О14302Р

●● Наші улюблені свята і розваги

73-О11103У

●● ціна 19,90 грн

Зробіть замовлення за телефоном 8 (057) 727-70-90 (с 8:30 до 21:00). Це прискорить його отримання.

4

Програма роботи, дидактичний матеріал, методика,
зразки.

73-О17698У

	До серії входять:

68

●● Юні інспектори руху
●● Юні екологи
●● Юні рятувальники
●● ціна 15,00 грн

●● Стрічати сонце підемо всі разом

Книга складається з чотирьох розділів. Перший розділ містить матеріали з організації навчально-виховної роботи сучасного вчителя, а також тести для першокласників. Другий розділ присвячений
теорії методу проектів та особливостям цієї роботи. Третій розділ
пропонує матеріали для проведення батьківських зборів та консультацій з актуальних питань родинного виховання першокласників. Завершальний розділ присвячений аспектам організації
навчання та дозвілля учнів першого класу. Ігрові фізкультхвилинки,
загадки, скоромовки, вміщені в посібнику, мають допомогти класоводу зробити навчальний процес для першокласників захоплюючим та цікавим.

4

73-Б7498У

●● Вертайсь, рідна мово, у серце народу!

Порадник вчителя. 1 клас

●● 1 клас
●● 2 клас

●● Гучна, ясна, іде весна!

19,90

Шалімова Л. Л.		
145х215 мм, 160 с. + CD
У цій книзі вчителі початкової школи знайдуть розробки дитячих
розваг, призначених для проведення не шкільним загалом, а безпосередньо учнями класу. Також у пригоді педагогам стануть слушні поради щодо організації світ й ігри та конкурси, наведені в додатковому розділі. А яскравості святам надасть музичний супровід.

Серія «Шкільні агітбригади»

До серії входять:

До серії входять:

73-О17519У

Святкові заходи. 1 клас

●● 1 клас
●● 2 клас

3

НА ДОПОМОГУ
БАТЬКАМ УЧНІВ

Серію складають:
73-Б11878У
73-Б11637У
73-Б10373У
73-Б11669У
73-Б10276У
73-Б12791У
73-Б13842У

●● Як навчити вашу дитину писати перекази
і твори

73-Н7318У

●● Як навчити вашу дитину швидко і правильно
рахувати

73-Н7319У

●● Як навчити вашу дитину розв'язувати задачі

73-Н7320У

●● Як навчити вашу дитину розв'язувати логічні
завдання

73-Н10458У

73-Б10279У
73-Б10278У

●● Як навчити вашу дитину виразно читати
і заучувати вірші

73-Н7321У

●● Як навчити вашу дитину писати без помилок

73-Н7322У

●● Як розвинути просторову уяву вашої дитини

73-Н10117У

●● Як залучити вашу дитину до читання

73-Н10640У

●● Як навчити вашу дитину швидко і правильно
читати

73-Н10639У

●● Як навчити вашу дитину таблиці множення

73-Н12826У

73-Б11639У
73-Б11881У
73-Б10715У
73-Б10840У
73-Б10595У
73-Б13840У
73-Б10277У
73-Б10871У
73-Б16396У
73-Б10716У
73-Б10864У
73-Б10861У

●● ціна 12,50 грн
●● Как помочь младшему школьнику по математике

73-Н12773Р

●● Как помочь младшему школьнику по чтению

73-Н12801Р

●● ціна 19,90 грн

Усі виданння в інтернет-магазині www.ranok.com.ua
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На допомогу вчителю та шкільному логопеду
1

Літери «У» та «Р» у коді вказують на мову видання

Серія «Діти твої, Україно»

3

Документація для шкільних бібліотек
●● Книга сумарного обліку бібліотечного фонду підручників

73-О4325У 12,50

●● Журнал обліку довідково-бібліографічної роботи

73-О4329У 12,50

73-Б10843У

●● Книга сумарного обліку бібліотечного фонду

73-О4326У 12,50

●● Журнал замовлень на навчальну літературу

73-О4331У 12,50

●● Контрольно-візитаційна книга

73-О4334У 12,50

●● Щоденник роботи бібліотеки

73-О4332У 12,50

●● Журнал обліку видань, прийнятих від читачів замість загублених

73-О4330У 12,50

●● Книга знахідок

73-О4328У 12,50

●● Інвентарна книга

73-О4327У 12,50

●● Журнал обліку та реєстрації подарункової літератури

73-О4335У 12,50

●● Журнал обліку робочого часу працівників

73-О4336У 12,50

●● Формуляр читача бібліотеки + вкладень

73-Х10258У 0,75

●● Каталожна карточка

73-О15645 0,20

73-Б10868У

2
73-Б10886У

73-Б10275У
73-Б10719У
73-Б10726У

Серія «Сімейна психологія»

До серії входять:

5

73-Н10048У
73-Н10113У
73-Н10111У
73-Н10259У
73-Н10112У
73-Н10114У

Настільна книга шкільного психолога
Марінушкіна М. О.

Серія «Школа
народної мудрості»

До серії входять:
●● Зозуля кувала – мороз одігнала
●● Хто в світі не бував, той дива не видав
●● Ене, бене, раба, вінтер, пінтер, жаба (Українські
народні усмішки, забавлянки, лічилки, скоромовки)
●● Коло вуха завірюха, а у вусі ярмарок
(Українські народні загадки)
●● ціна 15,00 грн

4

73-Б10723У
73-Б10372У
73-Б10877У
73-Б10867У

Документація для шкільних їдалень

Серія «Батькам про дітей»

Зотова Н. В.		
165х205 мм, 128 с., тв. обкладинка
Книга розповідає про те, що ми, батьки, можемо зробити, коли
наша дитина виходить у новий, великий світ школи, де існують свої
норми та правила. Адже головне — допомогти їй пізнати себе,
розкритися та виявити свою творчу сутність.
До серії входять:

●● Перший раз у перший клас.
Адаптація до школи
●● Дозвілля вашої дитини
●● Здоров'я вашої дитини
●● Ваша успішна дитина
●● ціна 29,90 грн

73-Р14648У/Р
73-Р14635У/Р
73-Р14651У/Р
73-Р14667У/Р

●● код 73-Н10648У
●● ціна 19,90 грн

На допомогу шкільному логопеду
6

150х215 мм, 48 с.

Логопедичний зошит містить артикуляційні вправи, які сприятимуть:
• розвитку дихання, органів мовлення та дрібної моторики пальців рук;
• вихованню правильної вимови свистячих, шиплячих, а також звуків [р] та [л];
• розширенню пасивного та активного словникового запасу.
●● код 73-Н2927У / 73-Н11757Р
●● ціна 9,00 грн

7

Вимовляйчик. Логопедичний зошит
Рожнів В. М.			

●● Вчуся вимовляти звуки С, Ш
●● Вчуся вимовляти звуки З, Ж
●● Вчуся вимовляти звук Р
●● Вчуся вимовляти звук Ч, ШЧ
●● Вчуся вимовляти звук Л
●● ціна 8,00 грн

70

145х215 мм, 32 с.

73-Н11193У
73-Н11192У
73-Н11191У
73-Н13955У
73-Н14468У

●● Журнал контролю температ. режиму холодильників на харчоблоці

73-Х4361У

●● Журнал обліку бракеражу готової продукції

73-О4363У 12,50

●● Журнал огляду працівників харчоблоку на гнойно-кишечні захворювання

73-О4360У 12,50

●● Журнал обліку бракеражу сирої продукції

73-Х4362У

●● Журнал контролю за харчуванням дітей, яким необхідне дієтичне харчування

73-О4359У 12,50

12,50

12,50

Комплект журналів практичного психолога (соціального педагога)
●● Робочий журнал практичного психолога (соціального педагога)

73-О11041У 15,00

●● Журнал щоденного обліку роботи практичного психолога (соціального педагога)

73-О13576У 12,50

●● Журнал спостережень і психологічного аналізу діяльності педагогів практичним психологом
(соціальним педагогом)

73-О13575У 12,50

●● Журнал проведення корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи практичного психологом
(соціального педагогом)

73-О13574У 12,50

●● Журнал планування роботи практичного психолога (соціального педагога)

73-О13573У 12,50

●● Журнал індивідуальних і групових консультацій практичного психолога (соціального педагога)

73-О13572У 12,50

Документація для медичних установ і медичних кабінетів навчальних закладів

Зошит для логопедичних занять
Різник Г. Е.			

73-О11602У 0,35

73-Б10371У
73-Б10158У

165х205 мм, 128 с., тв. обкладинка

●● Як розвинути пам'ять вашої дитини
●● Як розвинути інтелект вашої дитини
●● Як розвинути мовлення вашої дитини
●● Як допомогти дитині навчитися письма
●● Як навчити вашу дитину володіти емоціями
●● Як навчити вашу дитину спілкуватися і дружити
●● ціна 12,50 грн

На допомогу вчителю

●● Табель навчальних досягнень та відвідування школи учнів I–IV класів (з захисною сіткою)

До серії входять:
●● Історичні постаті України (Збірник сценаріїв)
●● Згадаймо праведних гетьманів (Репертуарний
збірник шкільного драматичного гуртка)
●● 10 лицарів слова (Богдан-Ігор Антонич, М. П. Бажан, В. Винниченко, В. Королів-Старой, Л. Кисельов,
Богдан Лепкий, І. С. Нечуй-Левицький, В. М. Сюсюра,
Осип-Юрій Федькович, П. А. Загребельний)
●● 10 берегінь слова (Олена Пчілка, Леся Українка,
Марко Вовчок, О. Ю. Кобилянська, Н. Кобринська,
Н. Л. Забіла, Марійка Підгірянка, О. І. Теліга, Оксана Іваненко, Л. В. Костенко)
●● 10 світочів культури (Феофан Прокопович,
О. М. Вересай, М. В. Лисенко, М. К. Заньковецька,
С. Крушельницька, С. Людкевич, В. Івасюк, К. Білокур,
П. Майборода, А. Солов’яненко)
●● Шануймо слово Кобзаря (Розробки тематичних
вечорів, родинних свят, літературно-музичних свят)
●● Лесиними стежками (Л. Українка)
●● Безсмертний каменяр (І. Франко)
●● ціна 15,00 грн

Літери «У» та «Р» у коді вказують на мову видання

7

6

Зробіть замовлення за телефоном 8 (057) 727-70-90 (с 8:30 до 21:00). Це прискорить його отримання.

●● Амбулаторний журнал

73-О4344У 12,50

●● Диспансерний журнал

73-О4351У 12,50

●● Журнал здоров'я

73-О4338У 12,50

●● Журнал медичного контролю за уроками фізкультури

73-Х4356У

12,50

●● Журнал місячного плану профілактичних щеплень

73-Х4345У

12,50

●● Журнал обліку вакцини

73-Х4357У

12,50

●● Журнал обліку дітей, уперше направлених до тубдиспансеру

73-Х4348У

12,50

●● Журнал обліку дітей, отримуючих хіміопрофілактику у туб. диспансері

73-Х4350У

12,50

●● Журнал обліку інфекційних захворювань

73-О4354У 12,50

●● Журнал обліку медичних відводів від профілактичних щеплень

73-Х4346У

●● Журнал обліку травматизму

73-О4353У 12,50

●● Журнал обліку туберкулінових проб

73-Х4347У

●● Журнал огляду дітей на педикульоз

73-О4352У 12,50

●● Журнал реєстрації дітей у туб. диспансері

73-Х4349У

12,50

●● Журнал спостережень за контактними дітьми

73-Х4355У

12,50

Усі виданння в інтернет-магазині www.ranok.com.ua

12,50
12,50
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Літери «У» та «Р» у коді вказують на мову видання

Придбати літературу видавництва
ÊÐÀÙ² «Ранок»
Ï²ÄÐÓ×ÍÈÊÈ

за видавничими цінами ви можете в офіційних
ÍÎÂÎÃÎпредставників:
ÏÎÊÎË²ÍÍß
●● Вінниця
●● Одеса

ПВ «РАНОК»: пр-т Коцюбинського, 32. тел. (0432) 27-70-08, (067) 506-65-95
«БАМБУК»: вул. Генерала Петрова, 9, тел.: (048) 765-37-67, (063) 524-60-62
ПВ «РАНОК»: вул. Кірова, 12, тел.: (0432) 55-61-10, (067) 506-65-95
«БАМБУК»:вул. Катеринінська, 91, тел.: (048) 709-51-23, (063)524-60-62
ПВ «РАНОК»: вул. Острозького, 32 (Педуніверситет), тел.: (063)108-71-26,
Фірмовий магазин видавництва «Ранок»: вул. Академіка Вільямса, 55-а,
(063) 169-87-04
тел.: (063) 524-60-62
ПВ «РАНОК»: вул. Козицького, 29-а, тел.: (0432) 67-46-05, (063)108-71-26,
Філія видавництва «Ранок»: вул. Головківська, 36-в, тел./ф.: (048) 737-46-54,
(098) 777-18-06
(067) 481-22-11, (067) 551-10-79, (063) 343-05-44
●● Дніпропетровськ
ПВ «РАНОК»: вул. Рекордна, 68/1, тел.: (048) 757-82-34, (048) 757-82-35,
Філія в-ва «Ранок»: вул. Академіка Янгеля, 35, тел.: (056) 785-01-74, (056) 789-06-24,
(067) 706-32-56, (063) 586-43-60
факс (056) 790 07-97, (067) 635-19-85
ПВ «РАНОК»: вул.Маршала Жукова, 67, тел.: (0482) 33-60-68, (048) 32-31-06,
«Книголенд»: пр. Карла Маркса, 60, тел.: (056) 767 59 10
(048) 771-17-78
Фірмовий магазин видавництва «Ранок»: вул. Робоча, 146, тел.: (056) 735-18-33
ПВ «РАНОК»: вул. Сахарова, 36, тел. (067) 706-32-56, (063) 586-43-60
«Портфель»: вул. С. Ковалевської, 2, тел.: (056) 7344325
«Книголенд»: вул. Преображенська, 82, тел.: (048) 722-18-19
«Портфель»: вул. Свердлова, 77, тел.: (056) 7345223
ПВ «РАНОК»: вул. Нежинська, 71, тел.: (048) 726-45-82, (048) 715-02-54
●● Донецьк
●● Павлоград
Філія видавництва «Ранок»: вул. Куйбишева, 58, тел.: (067) 620-00-27,(095) 291-40-30,
«Книголенд»: вул. Станкостроителей, 8-а, тел.: (096) 048-53-93, (066) 570-20-78
(062) 344-38-38
●● Полтава
Фірмовий магазин видавництва «Ранок»: Калінинський ринок, тел.: 095-573-05-55
Магазин «Литера»: вул. Шевченко, 58-а, тел.: (066) 01-66-798, (067) 79-02-193
ПВ «РАНОК»: ТК «Маяк»,11-й ряд, 163, тел.: (050) 904-96-11, (062) 203-51-27
«Книголенд»: вул.Жовтнева, 50, тел.: (0532) 22-06-16
ПВ «РАНОК»: вул. 50-річчя СРСР, 104, тел.: (062) 304-67-02, (095) 00-17-106,
●● Рівне
(066) 48-57-077
ПВ «РАНОК»: вул. Соборна, 57, тел: (0362) 26-34-20
●● Дубно
●● Сімферополь
«Книгарня»: вул. Замкова, 21, тел.: (03656) 3-23-04
Філія видавництва «Ранок»: вул. Линейная, 2, тел./ф.: (0652) 54-21-38, (067) 692-32-43
●● Житомир
Фірмовий магазин видавництва «Ранок»: вул. Київська, 153-б (АТБ), тел.: (050) 188-64-29,
ПВ «РАНОК»: майдан Згоди, 3/75, к. 99, тел.: (0412) 41-27-95, 22-90-24, 41-27-95,
(099) 904-99-18
067 43-00-345, 067-489-36-49
Фірмовий магазин видавництва «Ранок»: вул. Гагарина, 3 (АТБ), тел.: (099) 755-99-62,
Фірмовий магазин видавництва «Ранок»: вул. Перемоги, 54, тел.: (0412) 46-52-13,
(0652) 54-25-91
46-86-28
Фірмовий магазин видавництва «Ранок»: вул. Ялтинська, 169 (АТБ), тел.: (050) 250-96-54,
●● Запоріжжя
(0652) 60-29-85
«Навчальна книга»: вул. Українська, 143, тел.: (061) 270-08-39, 270-73-87
Фірмовий магазин видавництва «Ранок»: вул. Маршала Жукова, 21, тел.: (050) 250-96-54
«Книги»: вул. Щаслива, 9, тел.: (0612) 52-14-42, 8(096) 761-38-03
ПВ «РАНОК»: вул. Проїздна, 13, тел.: (0652) 25-32-75, (050) 190-84-40
●● Івано-Франківськ
●● Севастополь
Фірмовий магазин видавництва «Ранок»: вул. Володимира Великого 11,
Фірмовий магазин видавництва «Ранок»: вул. Адм. Юмашева, 24, тел.: (0652) 41-41-15,
тел.: (0342) 71-07-17
(050) 656-67-16
Філія видавництва «Ранок»: вул. Промислова, 2-д, тел.: (0342) 72-41-54, 067-343-11-37
●● Суми
Книгарня «РАНОК»: вул. Мазепи, 4, тел.: (0342) 53-75-88
«Книголюб»: вул. Козацький Вал, 1, тел.: (0542) 22-53-00, 77-07-35,
Комплект
навчання
грамоти
«Академія»:
пл. Ринок,з14,
тел.: (0342) 77-86-25
наб. ріки Стрілки, 46 (Будинок природи), тел.: (0542) 61-05-82
«Підручники
посібники»: вул.
Міцкевича,
12-а, тел.: (03422)
до «Букваря»
М.
С. Вашуленка,
О. В.2-47-82
Вашуленко . . . . . . . 2«РаноКнига»: пр-кт Лушпи, 15, тел. (0542) 32-65-63, (095) 100-11-88
«Дім книги»: вул. Тичини, 61, тел.: (0342) 71-34-72, 71-34-73
«Книжковий мінімаркет»: пр-кт Лушпи, 15, тел. (0542) 79-45-89, (099) 313-06-60
«Школяр»:
вул. Незалежності,
29, тел.: грамоти
(0342 )53-73-45, 50-57-73
Комплект
з навчання
●● Тернопіль
«Світ знань»: вул. Галицька 10, тел.: (0342) 50-38-44
Філія видавництва «Ранок»: вул. Об’їзна,12 (Ринок «Західний»), 3 ряд,
до
«Букваря»
М.
Д.
Захарійчук,
В.
О.
Науменко
.
.
.
.
.
.
.
.
4
●● Київ
тел./ф.: (0352) 49-58-36, (067)395-33-05, (067) 350-19-05
ПВ «РАНОК»:
вул. Вербова,
17-а, тел.: (044)
599-14-53, 377-73-23, 22, 536-04-11
Магазин «Дім Книги»: вул. Подільська, 44, тел.: (0352) 25-16-00, (067) 354-80-57,
Комплект
для обучения
грамоте
Фірмовий магазин видавництва «Ранок»: вул. Княжий Затон, 4 (ст. м. Позняки),
(067) 350-25-49
к «Букварю»
Н. С. Вашуленко,
тел.: (044) 377-73-21,
(067) 539-38-62И. Н. Лапшиной . . . . . . . . 6●● Ужгород
Фірмовий магазин видавництва «Ранок»: вул. Тимошенка, 21, корп. 5 (ст. м. Мінська),
«Абетка»: вул. Волошина, 26 (ТЦ«Едельвейс»), тел.: (050) 17-77-345,
Комплект
для обучения грамоте к «Букварю»
тел.: (044) 377-73-22
«Абетка плюс»: вул. Грушевського, 61, тел.: (0312) 66-41-13, (050) 546-46-88,
Фірмовий
магазин
видавництва Я.
«Ранок»:
пр-т Маяковського,
тел.: (044) 377-73-24
А. Н.
Рудякова,Т.
Фроловой,
Л. А. 70,
Мироновой
. . . . . . . 8●● Харків
Фірмовий магазин видавництва «Ранок»: «Школярик»: книжковий ринок «Букініст»
Книжковий ринок «Райский уголок»: вул. Клочківська, 28, 1 ряд, 2, 3 місце,
Українська
мова.
. . .тел.:
. . .(044)
. . . .377-73-32
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ряд С (ст. м.
Петрівка),
тел.: (057) 759-89-57, (063) 842-86-50, (067)781-86-03,
«Книголенд»:
Харьковское
Русский
языкшоссе,
. . . . 152
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21«Книголенд»: вул. Чернишевського, 14 (навпроти «Будинка вчителя»), тел.: (057) 757-26-42
ТОВ «ВОІР-Н»: вул. Борщагівська, 174/32, тел.: (044) 599-14-15, 457-44-24,
«Книголенд»: вул.23 Серпня, 47, тел.: (057) 752-04-55, 752-04-56

(095) 011-33-42,
Читання
. . . . . . . .(098)214-02-83
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25«Книголенд»: Стадіонний проїзд, 11, тел.: (057)720-15-89
●● Кіровоград
«Книголенд»: проспект Гагарина, 167, тел.: (057) 721-32-77,(067)919-21-32
Англійська
мова7-В,
. . тел.:
. . . (0522)
. . . . .34-86-75,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55«Книголенд»: вул. Плеханівська, 66, тел.: (057) 781-08-15
ПВ «РАНОК»:
вул. Поповича,
«Шкільний
всесвіт»: вул.
Тімірязєва,
Німецька
мова
. . . . 63;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59«Книголенд»: вул. Блюхера, 15/17, тел.: (050) 230-86-75
«Книжковий світ»: вул. Набережна, 11, тел.(0522)24-94-64
«Книголенд»: вул. Проскуры, 5, тел.: (057) 315-11-43
Польська мова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59«Книголенд»: пр-т Героев Сталинграда, 136/8, 2 этаж ТЦ Класс
●● Кременчук
«Школярик»: вул. Красіна, 63/62, тел.: (05366) 2-23-77
Математика. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29«Книголенд»: пр-т Людвига Свободы, 43, нижний уровень ТЦ Класс
«Школярик»: пр-кт. 50 років Жовтня, 21, тел.: (05366) 4-41-18
●● Херсон
«Книголенд»:
вул. Леніна, 7комплекс
(ТРК «Європа»), тел.: (0536) 79-26-83
Методичний
ПВ «РАНОК»: вул. Декабристів, 5, к. 13, тел.: (0552) 26-21-71, 26-22-10
«Книголенд»: пр. 50-річчя Жовтня, 39, тел.: (0536) 72-02-62
«Учбова книга»: вул. Декабристів, 22, тел.: (0552) 22-26-10
Скворцова
С.
О.,
Онопрієнко
О.
В.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
31
●● Кривий Ріг
«Учбова книга»: вул. І. Куліка, 135, тел.: (0552) 34-22-90
Філія Логіка
видавництва
. .«Ранок»:
. . . . . Днепропетровское
. . . . . . . . . . . . шоссе,
. . . . . 28
. . (Обувная
. . . . . . .фабрика,
. . . . . .1.этаж),
. . . . . . 35ПВ «РАНОК»: вул. Покришева, 41 (маг. «Книжковий меридіан»), тел.: (0552) 37-01-85,
тел.: (056) 401-27-11, (067) 539-59-79 (дир.)
(066) 944-80-55, (099) 270-28-92, (0552) 37-05-92
●● Луганськ
Природознавство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38ПВ «РАНОК»: вул. Соборная, 14 (маг. «Книжный ряд»), тел./ф.: (0552) 49-64-23,
ПВ «РАНОК»: вул. Жовтнева, 15-а, тел./ф.: (0642) 53-34-51, (050) 53-21-272,
(0552) 22-14-56, (095) 277-10-21, (067) 125-70-05
Я і Україна
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40●● Хмельницький
(095)42-63-100
ЛОІППО:
вул. Слов’янська,
1-б, .(р-н
«СЕМ»), тел./ф.: (0382) 64-16-46,
Основи
здоров’я
. . СШ
. . . №5)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41Філія видавництва «Ранок»: пров. Купріна, 15 (база

кв. Сонячний, 1-а, тел.: (0642) 41-94-59
64-16-45, 706-316, (067)381-06-33
Вариативна
складова
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
43
ТЦ «Мега-Стар-Плаза», 2 поверх (башня), тел.: (095) 206-67-60
Фірмовий магазин видавництва «Ранок»: вул. Свободи, 2/1 (Будинок дитячої творчості)
г. Северодонецк, пр. Хіміків, 32, тел.: (0645) 70-44-65;
тел.: (0382)706-316
Тематичне
оцінювання
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
45
г. Краснодон, ул Артема, 18, Центральний ринок (з боку Будинку Побуту),
Фірмовий магазин видавництва «Ранок»: вул. Панаса Мирного (ост. школа №28),
тел.: (050) 138-26-31
Образотворче
мистецтво . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
тел.: (097) 724-82-18
●● Луцьк
Фірмовий магазин видавництва «Ранок»: вул. Озёрна, 14 (Спеціалізований
Трудове
навчання
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
50
«Дім книги»: вул. Конякіна, 37-а, тел.: (0332) 71-66-97, ф.: 73-01-59
ліцей-інтернат поглибленої підготовки в галузі науки), тел.: 096 516-24-45
Філія Музичне
видавництва «Ранок»:
вул. Рівненська,
мистецтво
. . . . 44,
. . .тел./ф:
. . . . (0332)
. . . . .23-39-53,
. . . . . . . . . . . . . . . . . 51Фірмовий магазин видавництва «Ранок»: вул. Черновола, 52/1, тел.: (097) 110-70-26
(067) 370-10-23,(066)73-000-74
Фірмовий магазин видавництва «Ранок»: ул Гарнизонная, рынок “Раково”, 0989019281
●● Львів
Фізична культура . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53●● Черкаси
Філія видавництва «Ранок»: вул. Володимира Великого, 2, тел./ф: (032) 244-14-36,
вул. Бидгощська, 38/1, тел.: (0472) 51-22-51, (067) 473-93-23,
Довідкова
література . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62ПВ «РАНОК»:(067)
(067) 340-36-60
472-77-97;
Фірмовий
магазин видавництва
«Ранок»:
На допомогу
вчителю
. .вул.
. . Щирецька,
. . . . . . . .36. .(ТВК
. . .«Південний»
. . . . . . . .ТК. №3),
. . . . . . 63Магазин «Книжковий Світ»: вул. 30-річчя Перемоги, 50, тел.: (0472) 65-42-59,
098-423-21-86
(097) 48-00-368
На допомогу
класному
керівнику.
. . . 243-08-85,
. . . . . . . . . . . . . . . . 64Магазин «Шкільний Світ»: вул. Бидгощська, 38/1, тел.: (0472) 51-22-51
ПВ «РАНОК»:
вул. Замарстинівська,
11 (ЗОШ
№87), тел.: .(032)
(067) 416-16-56
Позакласна
робота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66●● Чернігів
«Світ знань»: вул. Леонтовича, 2 (ЗОШ №11), тел.: (0322) 72-92-56, (067) 27-89-335
ПВ «РАНОК»: вул. Чернишевського, 3, тел.: (0462) 93-14-30, (067) 448-33-62
●● Миколаїв
(через філіювидання
у Одесі) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69КП«Облмагазин наочних посібників»: вул. Дніпровська, 6-а, тел.: (0462) 66-46-49
Подарункові

Філія видавництва «Ранок»: вул. Головківська, 36-в, тел./ф.: (048) 737-46-54,
пров. Коцюбинського, 4, тел.: (0462) 61-03-79
Шкільна
документація
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
(067) 481-22-11,
(063) 343-05-44
(ПВ «Ранок» – представництво видавництва «Ранок»)
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Зміст

72

Ціни дійсні до 31.06.2014

Зробіть замовлення за телефоном 8 (057) 727-70-90 (с 8:30 до 21:00). Це прискорить його отримання.

êîä Ä15888Ó/Ä15900Ð
ö³íà çà 3 ÷àñòèíè 35,00 ãðí.

êîä 5329/5329À(ðîñ.)
ö³íà 20,00 ãðí.

êîä Ä19127Ó/Ä19126Ð
ö³íà 10,00 ãðí.

êîä Ä15902Ó/Ä16799Ð
ö³íà 20,00 ãðí.

Óñ³ ïîñ³áíèêè âèäàíî óêðà¿íñüêîþ òà ðîñ³éñüêîþ ìîâàìè.

Óñ³ âèäàííÿ íà www.ranok.com.ua

Ціни дійсні на 1 березня 2014 року.
Уточнюйте ціни у представника у вашому регіоні
або за телефонами: (057) 727-70-80, (057) 727-70-90.
Всі знижки зберігаються!

