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Бібліотека автомобіліста

Правила розробленi колективом 
авторiв ЦБДР та АС при МВС 
України
Правила дорожнього руху:
Відповідає офіційному тексту

У цьому виданні регламентовано 
порядок дорож нього руху на 
території України, затверджений 
постановою Кабінету Міністрів 
України № 1306 від 10 жовтня 
2001 року з урахуванням усіх 
останніх змін.

Обкладинка м’яка, 48 с., 
формат 145х200 мм
мова: укр; рос.

З. Д. Дерех, Ю. Є. Заворицький
Ілюстровані Правила 
 дорожнього руху України

У посібнику продемонстровано 
понад 1200 дорожніх ситуацій, а 
також дорожніх знаків і розмітки, 
які дають можливість легко 
засвоїти вимоги Правил.

Обкладинка м’яка, 120 с., 
формат 205х260 мм
мова: укр; рос.

Схвалено Міністерством освіти 
і науки України
(Лист № 21.1/12-Г-597 
від 22.08.2017)

З. Д. Де рех, Ю. Є. Заворицький
Правила дорожнього руху 
України з ілюстраціями 
основних положень

Правила дорожнього руху є 
нормативним документом, який 
регламентує порядок руху на 
вулицях і дорогах України. Знання 
положень Правил допоможе кожному 
учаснику дорожнього руху безпечно 
рухатися та правильно орієнтуватися 
в ситуаціях, що виникають на дорозі 
майже щодня.
Положення, що потребують 
додаткових пояснень, проілюстровані 
рисунками та схемами. Усі 
останні зміни в Правилах, внесені 
постановами Кабінету Міністрів 
України, враховано та виділено.
Книга призначена для всіх 
учасників дорожнього руху.

Обкладинка м’яка, 72 с., 
формат 145х200 мм
мова: укр; рос.

З. Д. Дерех, В. Ф. Душник,
Ю. Є. Заворицький
Правила дорожнього руху 
з коментарями 
та ілюстраціями

Книга являє собою офіцій-
ний текст Правил дорож нього 
руху, доповнений докладними 
коментарями, роз’ясненнями та 
кольоровими ілюстраціями, які 
відображають реальні дорожні 
ситуації.

Обкладинка м’яка, 176 с., 
формат 205х260 мм
мова: укр; рос.

З. Д. Дерех, Ю. Є. Заворицький
Небезпечні ситуації на дорозі. 
Як їх уникнути: практичні поради 
водіям

У посібнику розглянуто 200 дорожніх 
ситуацій, за яких певні дії учасників 
руху можуть призвести до виникнення 
небезпечної ситуації, а часом навіть і 
до дорожньо-транспортної пригоди, 
та викладено поради, як діяти, щоб їх 
уникнути.
Призначений для всіх учасників 
дорожнього руху.

Обкладинка м’яка, 72 с., 
формат 140х200 мм
мова: укр; рос.

З. Д. Дерех, Ю. Є. Заворицький
Вчимося керувати 
автомобілем. 33 уроки

У посібнику у вигляді уроків розгля-
нуто основи безпечного керування 
автомобілем. Охоплено такі важливі 
питання, як правильна  посадка в 
автомобіль, методи кермування, 
виконання різних ма неврів — по во-
роту, розвороту, заїзду на стоянку, 
керування автомобілем за різних 
дорожніх ситуацій і за різних 
погодних умов. 
Книга буде корисною для вивчення 
як новачкам (перед заняттями з 
практичного водіння в автошколі), 
так і водіям із невеликим досвідом 
водіння, які прагнуть вдосконалити 
свої навички керування автомобі-
лем.
Призначена для широкого кола 
автолюбителів.

Обкладинка м’яка, 64 с., 
формат 165х235 мм
мова: укр; рос.
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Бібліотека автомобіліста

У книзі у вигляді білетів подано екзаменаційні питання 
для оцінки знань кандидатів у водії транспортних засо-
бів категорій «А» і «В». Білети призначені для перевірки 
знань Правил дорожнього руху, будови транспортних 
засобів, основ безпечного керування транспортними 
засобами, першої долікарняної медичної допомоги 
потерпілим у ДТП і законодавчих актів, що стосуються 
відповідальності за порушення Правил і безпеки дорож-
нього руху. 
Книга стане у нагоді слухачам навчальних закладів із 
підготовки та перепідготовки водіїв (автошкіл), викла-
дачам Правил і безпеки дорожнього руху, а також усім 
учасникам дорожнього руху, хто прагне оцінити свої 
теоретичні знання.

Обкладинка м’яка, 184 с., формат 205х260 мм

Затверджено наказом Головного сервісного центру 
МВС України №1 від 30.05.2017 р. для складання 
іспитів на право керування транспортними засобами.

З. Д. Дерех, 
Ю. Є. Заворицький
Екзаменаційні 
завдання для 
підготовки водіїв 
категорій АВ

До книги увійшли 
питання, 
зміст яких відпові-
дає винесеним 
на теоретичний іспит 
у сервісних центрах 
МВС України.

З. Д. Дерех, 
Ю. Є. Заворицький

ТЕМАТИЧНІ ЗАПИТАННЯ 
ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ 
Правил і безпеки дорожнього 
руху, законодавства, основ 
надання першої медичної 
допомоги, складання 
Європротоколу, етики 
та режимів праці й відпочинку 
водія, основ будови 
й експлуатації ТЗ, 
його впливу на екологію

З. Д. Дерех, 
Ю. Є. Заворицький
Тестові питання для 
кандидатів у водії 
транспортних засобів 
категорій «А1», «А», 
«C1», «C», «D1», «D», «BE», 
«C1E», «CE», «D1E», «DE» 
відповідно до вимог 
Європейської Директиви. 
Білети

З. Д. Дерех, 
Ю. Є. Заворицький
Екзаменаційні 
завдання для 
підготовки водіїв 
категорій АВ

До книги увійшли 
питання, 
зміст яких відпові-
дає винесеним 
на теоретичний іспит 
у сервісних центрах 
МВС України.

У книзі містяться екзаменаційні питання для оцінки знань кандидатів у 
водії транспортних засобів, що охоплюють усі положення Правил дорож-
нього руху, а також інших дисциплін з підготовки водіїв, передбачені про-
грамою навчання. До книги увійшли питання щодо знань основ безпеч-
ного керування транспортними засобами, першої долікарняної медичної 
допомоги потерпілим у ДТП і законодавчих актів, що стосуються відпові-
дальності за порушення Правил і безпеки дорожнього руху, страхування 
відповідальності власників наземних транспортних засобів та складання 
Європротоколу.
Після запровадження Головним сервісним центром МВС України нової 
версії екзаменаційних питань завдання цієї книги було перероблено, до-
опрацьовано та доповнено. У книзі враховано всі внесені зміни до Правил 
дорожнього руху.
У кінці видання наведено таблицю кодів правильних відповідей з поси-
ланнями на пункти Правил дорожнього руху або законодавчих актів Укра-
їни, на підставі яких слід обирати правильну відповідь.
Книга стане у нагоді викладачам і слухачам Правил і безпеки дорож-
нього руху закладів з підготовки та перепідготовки водіїв (автошкіл), а 
також усім учасникам дорожнього руху, хто прагне оцінити свої теоре-
тичні знання.

У книзі наведено набір питань у вигляді білетів, розроблених на 
основі чинних Правил до рожнього руху, нормативних документів 
у галузі безпеки дорожнього руху і дисциплін, що передбачені 
програмою підготовки за спеціальністю «водій мото-, автотран-
спортного засобу». 
Перелік теоретичних знань кандидатів у водії визначено Ди-
рективою 2006/126/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 
20.12.2006 р. про посвідчення водія, якою уніфікуються міні-
мальні вимоги до іспитів на право керування транспортними за-
собами, а також проектом Закону України № 5184 від 26.09.2016 р. 
«Про дорожній рух та його безпеку».
Білети, що містяться у книзі, можуть бути використані для оці-
нювання знань кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів 
залежно від категорії.
У кінці книги наведено таблицю правильних відповідей.

Обкладинка м’яка, 120 с., формат 200х260 мм

З. Д. Дерех, 
Ю. Є. Заворицький

ТЕМАТИЧНІ ЗАПИТАННЯ 
ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ 
Правил і безпеки дорожнього 
руху, законодавства, основ 
надання першої медичної 
допомоги, складання 
Європротоколу, етики 

З. Д. Дерех, 
Ю. Є. Заворицький
Тестові питання для 
кандидатів у водії 
транспортних засобів 
категорій «А1», «А», 
«C1», «C», «D1», «D», «BE», 
«C1E», «CE», «D1E», «DE» 
відповідно до вимог 
Європейської Директиви. 
Білети

У книзі містяться екзаменаційні питання для оцінки знань кандидатів у 

До книги увійшли питання, зміст яких відповідає винесе-
ним на теоретичний іспит у сервісних центрах МВС Украї-
ни. Такі питання у книзі позначені зірочкою.

Схвалено Міністерством освіти і науки України (Лист № 21.1/12-Г-595 
від 22.08.2017)

Обкладинка м’яка, 272 с., формат 200х260 мм, мова: укр; рос.

2020
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Курс підготовки водія

З. Д. Дерех, Ю. Є. Заворицький
Курс підготовки водія. 
Медичне забезпечення у запитаннях і відповідях

За європейськими стандартами та вимогами Головного сер-
вісного центру МВС України до теоретичного іспиту на право 
керування транспортними засобами, обов’язково 2 із 20 пи-
тань стосуються надання першої домедичної допомоги по-
терпілим в автопригодах. Оскільки у Правилах дорожнього 
руху наведено лише перелік дій водіїв, пасажирів і пішоходів 
у разі їх участі у ДТП, автори цього посібника охопили широ-
ке коло питань щодо надання допомоги у разі різних видів 
травм потерпілих унаслідок ДТП, їхнього транспортування, 
надали докладні коментарі до правильних відповідей на ек-
заменаційні питання, що ставляться на теоретичному іспиті в 
сервісних центрах МВС, та поради лікарів із урахуванням 
сучасних методик надання домедичної допомоги.
Книга адресована усім учасникам дорожнього руху, адже знан-
ня та вміння надавати першу допомогу до приїзду спеціаліс-
тів-медиків дають можливість збільшити шанси потерпілого 
у разі отримання ним травм або навіть урятувати його життя.

Обкладинка м’яка, 48 с., формат 145х200 мм

З. Д. Дерех, Ю. Є. Заворицький
Курс підготовки водія. Дорожні знаки

У книзі докладно розглянуто тему «Дорожні знаки» за 
розділом «Правила дорожнього руху», вивчення якої 
передбачено навчальною програмою підготовки та пе-
репідготовки водіїв. За допомогою рисунків та фото-
графій реальних дорожніх ситуацій проілюстровано 
застосування дорожніх знаків, передбачених Правила-
ми дорожнього руху і вимогами ДСТУ 4100-2002 «Зна-
ки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосу-
вання». Висвітлено порядок дій учасників дорожнього 
руху (водіїв та пішоходів) та наведено рекомендації, 
які допоможуть майбутнім водіям безпечно керувати 
транспортним засобом.
Призначена для студентів навчальних закладів та слу-
хачів автошкіл, а також усіх, хто самостійно прагне 
засвоїти теоретичний курс Правил дорожнього руху та 
успішно скласти іспити в сервісних центрах МВС Укра-
їни на право керування транспортними засобами.

Обкладинка м’яка, 64 с., формат 145х200 мм

З. Д. Дерех, Ю. Є. Заворицький
Курс підготовки водія. 
Правила  проїзду перехресть

У посібнику наведено класифікацію перехресть, ви-
кладено порядок в’їзду на них і техніку проїзду всіх 
типів перехресть відповідно до вимог Правил і безпе-
ки дорожнього руху. Він призначений для поглиб-
леного вивчення теми «Проїзд перехресть» Правил 
дорожнього руху, передбаченої програмою підготовки 
водіїв транспортних засобів та затвердженої постано-
вою Кабінету Міністрів України № 229 від 02.03.2010 р. 
«Про затвердження Типової навчальної програми під-
готовки та перепідготовки водіїв транспортних засо-
бів».
Книга стане у нагоді слухачам закладів із підготовки 
водіїв (автошкіл) на право керування транспортними 
засобами усіх категорій, викладачам курсів як додат-
ковий ілюстративний матеріал на заняттях, а також 
усім учасникам дорожнього руху.

Обкладинка м’яка, 104 с., формат 145х200 мм
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Читаю англійською

Книги поділяються на сім рівнів складності та розра-
ховані на учнів і студентів, які вивчають та удоскона-
люють англійську мову. Вони містять адаптований 
текст, ілюстрації, словник, вправи для перевірки розу-
міння прочитаного та закріп лення навичок мовленнє-
вої діяльності.

Обкладинка м’яка, формат 130х200 мм

ч и т а ю
анг л і й с ь к ою

перші кроки

середній

початковий

найвищий

простий

вищий

базовий

перші кроки
Starter  A1

середній
Intermediate B1

початковий
Elementary A1/A2

найвищий
Advanced B2/C1

простий
Beginner  A1

вищий
Upper-Intermediate B2

базовий
Pre-Intermediate A2

64 с. 48 с. 32 с. 64 с.

64 с. 48 с. 64 с. 64 с.

64 с. 64 с. 32  с. 64 с.
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64 с. 64 с. 64 с. 96 с. 112 с. 128 с. 96 с.

64 с. 80 с. 96 с. 80 с. 96 с. 128 с. 96 с,

160 с. 112 с. 96 с. 112 с. 128 с. 144 с. 128 с.

Читаю англійською

64 с. 64 с. 64 с. 96 с. 112 с. 128 с. 96 с.64 с. 64 с. 64 с. 96 с. 112 с. 128 с. 96 с.64 с. 64 с. 64 с. 96 с. 112 с. 128 с. 96 с.64 с. 64 с. 64 с. 96 с. 112 с. 128 с. 96 с.64 с. 64 с. 64 с. 96 с. 112 с. 128 с. 96 с.64 с. 64 с. 64 с. 96 с. 112 с. 128 с. 96 с.64 с. 64 с. 64 с. 96 с. 112 с. 128 с. 96 с.
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112 с. 128 с. 80 с. 160 с. 144 с. 80 с. 128 с.

96 с. 160 с. 144 с. 144 с. 160 с. 128 с.  112 с.

144 с. 112 с. 144 с. 128 с. 144 с. 176 с. 160 с.

Читаю англійською

112 с. 128 с. 80 с. 160 с. 144 с. 80 с. 128 с.112 с. 128 с. 80 с. 160 с. 144 с. 80 с. 128 с.112 с. 128 с. 80 с. 160 с. 144 с. 80 с. 128 с.112 с. 128 с. 80 с. 160 с. 144 с. 80 с. 128 с.112 с. 128 с. 80 с. 160 с. 144 с. 80 с. 128 с.112 с. 128 с. 80 с. 160 с. 144 с. 80 с. 128 с.112 с. 128 с. 80 с. 160 с. 144 с. 80 с. 128 с.
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176 с. 176 с. 112 с. 80 с. 96 с. 176 с.

128 с.  160 с. 144 с. 160 с. 192 с. 192 с.

192 с. 144 с. 192 с. 144 с. 160 с. 160 с.

176 с. 176 с. 112 с. 80 с. 96 с. 176 с.176 с. 176 с. 112 с. 80 с. 96 с. 176 с.

128 с.  160 с. 144 с. 160 с. 192 с. 192 с.

176 с. 176 с. 112 с. 80 с. 96 с. 176 с.176 с. 176 с. 112 с. 80 с. 96 с. 176 с.176 с. 176 с. 112 с. 80 с. 96 с. 176 с.176 с. 176 с. 112 с. 80 с. 96 с. 176 с.

128 с.  160 с. 144 с. 160 с. 192 с. 192 с.

Читаю англійською
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176 с. 144 с. 128 с.  176 с.  160 с. 176 с.

160 с. 144 с. 160 с. 176 с.  160 с.  128 с.

 160 с. 160 с. 160 с. 192 с.

176 с. 144 с. 128 с.  176 с.  160 с. 176 с.

Читаю англійською

 160 с. 160 с. 160 с. 192 с.
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Іноземна мова для дітей

Гацкевич М. А.
Граматика англійської 
мови для школярів. 
Кн. I, II, III, IV
Збірники вправ є посібни-
ками для вивчення та за-
кріплення основ граматики 
англійської мови. Великий 
обсяг завдань дасть змогу 
легко засвоїти граматичний 
матеріал. Окрім звичайного 
словника, до книжок вклю-
чено тематичний лексичний 
мінімум.
Обкладинка м’яка, 
224 с., 272 с., 272 с., 272 с., 
формат 130х200 мм

Навчальний посібник 
містить основні грама-
тичні правила та вправи 
й тести на їх засвоєння. 
Матеріал викладено для 
дітей легко та доступно.
Обкладинка м’яка, 96 с., 
формат 130х200 мм

Цей візуальний англійський 
словничок ознайомить до-
шкільнят із навколишнім 
світом. Яскраві кольорові 
ілюстрації зроблять процес 
навчання легким і цікавим.
Обкладинка картон, 14 с., 
формат 200х200 мм

Книжка адресована малю-
кам, які починають вивчати 
англійську мову з батьками 
або з викладачами. Вона 
допоможе дитині легко 
запам’ятати найуживанішу 
лексику, адже кожне нове 
слово супроводжується 
яскравою ілюстрацією, 
перекладом та українською 
транс літерацією.

Обкладинка картон, 14 с., 
формат 200х200 мм

Ця навчалочка допомо-
же дитині отримати ба-
зові знання з англійської 
мови, адже 100 запропо-
нованих слів можна не 
лише вчити напам’ять, 
але й прописувати.
Обкладинка м’яка, 16 с., 
формат 145х200 мм

Ефективність методи-
ки В. Скульте доведена 
часом і вважається кла-
сикою у викладанні анг-
лійської мови для дітей. 
Легко, доступно,  весело 
і результативно!
Обкладинка тверда, 496 с., 
формат 130х200 мм

Книги стануть у пригоді малюкам, які починають вивча-
ти іноземну мову. До кожного поняття подано ілюстрацію, 
тому дитина зможе легко запам’ятати нове слово або ви-
слів. Кожен візуальний словник містить сучасну лексику, 
яку використовують у повсякденному житті. Для зручності 
всі іноземні слова супроводжуються транскрип цією, а також 
українською або російською транслітерацією.

Обкладинка м’яка, 64 с., формат 130х200 мм

Книги стануть у пригоді малюкам, які починають вивча-

Цей візуальний англійський 
словничок ознайомить до-
шкільнят із навколишнім 
світом. Яскраві кольорові 
ілюстрації зроблять процес 

Цей візуальний англійський 
словничок ознайомить до-
шкільнят із навколишнім 
світом. Яскраві кольорові 
ілюстрації зроблять процес 
навчання легким і цікавим.
Обкладинка 
формат 

Книжка адресована малю-
кам, які починають вивчати 
англійську мову з батьками 
або з викладачами. Вона 
допоможе дитині легко 
запам’ятати найуживанішу 
лексику, адже кожне нове 
слово супроводжується 
яскравою ілюстрацією, 
перекладом та українською 
транс літерацією.

Обкладинка картон, 14 с., 
формат 200х200 мм
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Вивчаємо іноземні мови

Перші іноземні слова. 360 карток 
для запам’ятовування

Цей набір із 360 окремих демонстраційних 
карток з основною лексикою призначений для 
тих, хто починає вивчати іноземну мову. Кожна 
картка містить кольорову ілюстрацію та інозем-
не слово-назву, а на звороті — його переклад. 
Це базові слова, які обов’язково зустрінуться 
під час навчального процесу. 
Використання цих карток допоможе розширити 
словниковий запас та поліпшити навички чи-
тання. Їх можна використовувати з будь-яким 
підручником з іноземної мови як додатковий 
дидактичний і роздатковий матеріал, який до-
поможе відпрацювати лексику за темами, уріз-
номанітнити навчальний процес та зацікавити 
учнів у вивченні іноземної мови. 

Скориставшись картками, можна організувати 
різні види групової та індивідуальної роботи як у 
класі, так  і вдома (скласти речення, розповіді, діа-
логи, провести ігри тощо).

Завдяки комплексному впливу на органи чуттів 
лексика засвоюється значно легше та швидше.

ілюстрація

іноземне
слово

переклад
кольорова 

смужка 
позначає 

тематичну групу
та номер картки

транскрипція

4.3 см

6.
8 

см

1.  Місто і транспорт

2.  Професії

3.  Музика

4.  Спорт

5.  Посуд

6.  Їжа

7.  Меблі

8.  Будинок

9.  Природа

10. Дикі тварини

11. Домашні тварини

12. Фрукти та овочі

13. Іграшки

14. Школа

15. Людина

16. Сім’я

17. Фігури

18. Числівники

19. Кольори

20. Абетка

Увесь 
матеріал 
поділено 
на 20 тем



12 Замовити легко й зручно:        (044)537�29�20        (044)407�22�75       03148, Київ-148,                        info@ariy.com.ua      www.ariy.com.ua
                                                                                                      

просп. Леся Курбаса 2-Б, а/с 24
            

Замовити легко й зручно:        (044)537�29�20        (044)407�22�75       Замовити легко й зручно:        (044)537�29�20        (044)407�22�75       Замовити легко й зручно:        (044)537�29�20        (044)407�22�75       @

Англійська мова

Цель пособия — само-
стоятельное изучение 
англий ского языка в 
пределах, позволяющих 
чи тать и переводить 
научную и техническую 
литературу. Лексическую 
основу книги составляют 
2000 слов.
Обкладинка м’яка, 368 с., 
формат 145х215 мм

Самовчитель містить 43 
уроки, у яких в доступній 
формі викладено основні 
теми граматики англійсь-
кої мови, що супрово-
джуються вправами із 
ключами (відповідями) 
для самоконтролю.

Обкладинка м’яка, 448 с., 
формат 130х200 мм

Мета видання —
ознайомити 
зі структурою, 
методами, прийо-
мами та спосо-
бами створення 
коротких нарисів 
на різні актуальні 
теми, що потре-
бують особливої 
підготовки та 
майстерності.
Обкладинка 
м’яка, 96 с., 
формат 130х200 мм

Цей посібник 
вирізняється 
«легким» стилем 
викладу мате-
ріалу. Правила 
відпрацьовуються 
за допомогою 
вправ і тестів із  
використанням 
сучасної розмов-
ної лексики.
Обкладинка м’яка, 
304 с., 
формат 130х200 мм

Довідник стане у пригоді 
усім, хто прагне дізна-
тися про географічне 
положення, історію, 
населення, політичну 
систему, традиції й куль-
туру Великої Британії, 
США, Канади та інших  
англомовних країн.
Обкладинка м’яка, 256 с., 
формат 130х200 мм

Книга містить 
правила 
спілкування 
та поведінки, 
що охоплюють 
основні сфери 
приватного, 
суспільного та 
ділового життя 
англійців і 
американців.
Обкладинка 
м’яка, 144 с., 
формат 
130х200 мм

Схвалено Міністерством освіти і науки України 
для використання у загальноосвітніх навчальних 
закладах
У збірнику подано впра ви з усіх розділів англійської 
граматики, що  містять просту лексику, для відпра-
цювання та закріплення основних граматичних форм. 
Збірник доповнено теоретичним матеріалом і словни-
ками. Друга книга містить ключі (відповіді) до вправ.
Обкладинка м’яка, 544 с., 288 с., формат 130х200 мм.

Мета видання —
ознайомити 
зі структурою, 
методами, прийо-
мами та спосо-
бами створення 
коротких нарисів 
на різні актуальні 
теми, що потре-
бують особливої 
підготовки та 
майстерності.
Обкладинка 
м’яка
формат 130х200 мм

Самовчитель містить 43 Цель пособия — само- Довідник стане у пригоді 

Цей посібник 
вирізняється 
«легким» стилем 
викладу мате-
ріалу. Правила 
відпрацьовуються 
за допомогою 
вправ і тестів із  
використанням 
сучасної розмов-
ної лексики.
Обкладинка 
304 с., 
формат 130х200 мм

що охоплюють 
основні сфери 

ділового життя 

формат 130х200 мм

Книга містить 
правила 
спілкування 
та поведінки, 
що охоплюють 
основні сфери 
приватного, 
суспільного та 
ділового життя 
англійців і 
американців.
Обкладинка 
м’яка, 144 с., 
формат 
130х200 мм

Ця серія книг містить розмовні теми різного рівня 
складності для учнів початкової та середньої школи, 
що відповідають новій програмі Міністерства освіти та 
науки України для загальноосвітніх та спеціалізованих 
шкіл. Кожна тема супроводжується словником, а та-
кож корисними словами та висловами.
Обкладинка м’яка, 64 с., 96 с., формат 130х200 мм

Обкладинка м’яка, 544 с., 288 с., формат 130х200 мм.

Ця серія книг містить розмовні теми різного рівня 

Посібник містить най-
уживані ші теми: родина, 
погода, театр, освіта, 
подорожі тощо. Кожна 
тема супроводжується 
завданнями та вправами, 
спрямованими на закріп-
лення навичок складання 
розповіді англійсь кою 
мовою.
Обкладинка м’яка, 416 с., 
формат 130х200 мм

У посібнику макси-
мально стисло завдяки 
таблицям охоплено 
основні граматичні 
правила, необхідні для 
практичного володіння 
англійською мовою. Усі 
правила проілюстрова-
но прикладами.
Обкладинка м’яка, 176 с., 
формат 130х200 мм

У посібнику макси-
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Метою навчального посібника 
є ознайомлення читачів із істо-
рією Польщі. У ньому подано 
багато цікавих фактів про кра-
їну від її заснування до сучас-
ності. 
Для учнів загальноосвітніх і 
спеціалізованих шкіл, студен-
тів гуманітарних спеціальнос-
тей та всіх, хто цікавиться істо-
рією сусідньої держави.
Обкладинка м’яка, 144 с.
формат 130х200 мм

У цій книзі можна ознайоми-
тися з основними визначни-
ми пам’ятками, історією та 
біографією відомих громадян 
Польщі. Для учнів загаль-
ноосвітніх і спеціалізованих 
шкіл, а також для студентів 
гуманітарних спеціальнос-
тей.
Обкладинка м’яка, 384 с., 
формат 130х200 мм

Навчальний посібник 
призначений для са-
мостійного вивчення 
основ польської мо-
ви. Уживання складних 
термінів і граматичних 
форм зведено до міні-
муму. Усі тексти запи-
сано на диск.
Обкладинка м’яка, 
256 с.,
формат 130x200 мм

Книга містить тексти 
для читання та вправи, 
що сприятимуть розши-
ренню активного слов-
никового запасу та фор-
муванню мовленнєвих 
навичок у межах поданих 
розмовних тем. Для сту-
дентів, учнів шкіл, гімна-
зій, ліцеїв і коледжів.
Обкладинка м’яка, 416 с., 
формат 145x215 мм

Посібник призначений для 
комп лексної роботи над ні-
мецькою граматикою на по-
чатковому та наступних ета-
пах вивчення німецької мови. 
У ньому подано вправи, 
розміщені за принципом 
ускладнення, а та кож конт-
рольні зав дання та ключі (від-
повіді) до них.
Обкладинка м’яка, 352 с., 
формат 145x215 мм

Англійська за 6 тижнів
Польська за 6 тижнів 
Румунська мова. Самовчитель
Угорська мова. Самовчитель

Английский за 6 недель 
Испанский за 6 недель 
Португальский за 6 недель
Румынский за 6 недель

Іноземна мова за 6 тижнів
КНИГА + АУДІОДОДАТОК
Сучасна методика дає змогу навчитися спілкуватися іно-
земною мовою без нудного запам’ятовування граматики.
Лідер у системі самонавчання
Пропонований курс за методом швидкого навчання дасть 
змогу легко засвоїти найуживаніші слова та вислови інозем-
ної мови, які стануть у пригоді під час поїздки за кордон та 
спілкування з іноземцями. Експрес-картки зроблять процес 
навчання легким і приємним, а прослуховування диска допо-
може розвинути навички розмовної мови та правильної ви-
мови. Для всіх, хто прагне швидко навчитися розмовляти та 
розуміти іноземну мову.

Лідер у системі самонавчання

змогу легко засвоїти найуживаніші слова та вислови інозем-

Вивчаємо іноземні мови
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Вивчаємо іноземні мови

Ці кишенькові довідники охоплюють основні питан-
ня, що виникають під час вивчення іноземних мов.
Вони призначені для широкого кола читачів, пере-
дусім для тих, хто самостійно вивчає іноземні мови 
або вдосконалює свої знання.

Обкладинка м’яка, формат 107x140 мм

96 с. 112 с. 48 с. 64 с. 112 с.

112 с. 48 с. 112 с. 32 с. 64 с. 32 с. 64 с.

64 с. 48 с. 32 с. 48 с. 48 с. 48 с. 96 с.

112 с. 48 с. 112 с. 32 с. 64 с. 32 с. 64 с.112 с. 48 с. 112 с. 32 с. 64 с. 32 с. 64 с.

96 с. 112 с. 48 с. 64 с. 112 с.

64 с. 48 с. 32 с. 48 с. 48 с. 48 с. 96 с.64 с. 48 с. 32 с. 48 с. 48 с. 48 с. 96 с.

112 с. 48 с. 112 с. 32 с. 64 с. 32 с. 64 с.

96 с. 112 с. 48 с. 64 с. 112 с.96 с. 112 с. 48 с. 64 с. 112 с.

64 с. 48 с. 32 с. 48 с. 48 с. 48 с. 96 с.

112 с. 48 с. 112 с. 32 с. 64 с. 32 с. 64 с.

96 с. 112 с. 48 с. 64 с. 112 с.

112 с. 48 с. 112 с. 32 с. 64 с. 32 с. 64 с.

64 с. 48 с. 32 с. 48 с. 48 с. 48 с. 96 с.64 с. 48 с. 32 с. 48 с. 48 с. 48 с. 96 с.64 с. 48 с. 32 с. 48 с. 48 с. 48 с. 96 с.

112 с. 48 с. 112 с. 32 с. 64 с. 32 с. 64 с.112 с. 48 с. 112 с. 32 с. 64 с. 32 с. 64 с.

64 с. 48 с. 32 с. 48 с. 48 с. 48 с. 96 с.

96 с. 112 с. 48 с. 64 с. 112 с.
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Вивчаємо іноземні мови

96 с. 96 с. 48 с. 32 с. 64 с. 96 с.

112 с. 64 с. 96 с. 112 с. 112 с. 96 с. 96 с.

 64 с. 96 с. 96 с. 80 с. 112 с. 96 с.

112 с. 64 с. 96 с. 112 с. 112 с. 96 с. 96 с.112 с. 64 с. 96 с. 112 с. 112 с. 96 с. 96 с.112 с. 64 с. 96 с. 112 с. 112 с. 96 с. 96 с.

 64 с. 96 с. 96 с. 80 с. 112 с. 96 с.

96 с. 96 с. 48 с. 32 с. 64 с. 96 с.

112 с. 64 с. 96 с. 112 с. 112 с. 96 с. 96 с.

 64 с. 96 с. 96 с. 80 с. 112 с. 96 с. 64 с. 96 с. 96 с. 80 с. 112 с. 96 с.

96 с. 96 с. 48 с. 32 с. 64 с. 96 с.96 с. 96 с. 48 с. 32 с. 64 с. 96 с.

112 с. 64 с. 96 с. 112 с. 112 с. 96 с. 96 с.112 с. 64 с. 96 с. 112 с. 112 с. 96 с. 96 с.

96 с. 96 с. 48 с. 32 с. 64 с. 96 с.96 с. 96 с. 48 с. 32 с. 64 с. 96 с.96 с. 96 с. 48 с. 32 с. 64 с. 96 с.

 64 с. 96 с. 96 с. 80 с. 112 с. 96 с.

96 с. 96 с. 48 с. 32 с. 64 с. 96 с.96 с. 96 с. 48 с. 32 с. 64 с. 96 с.

 64 с. 96 с. 96 с. 80 с. 112 с. 96 с. 64 с. 96 с. 96 с. 80 с. 112 с. 96 с.

112 с. 64 с. 96 с. 112 с. 112 с. 96 с. 96 с.

 64 с. 96 с. 96 с. 80 с. 112 с. 96 с. 64 с. 96 с. 96 с. 80 с. 112 с. 96 с. 64 с. 96 с. 96 с. 80 с. 112 с. 96 с.

96 с. 96 с. 48 с. 32 с. 64 с. 96 с.96 с. 96 с. 48 с. 32 с. 64 с. 96 с.96 с. 96 с. 48 с. 32 с. 64 с. 96 с.

 64 с. 96 с. 96 с. 80 с. 112 с. 96 с. 64 с. 96 с. 96 с. 80 с. 112 с. 96 с.
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Шевченко Л. І., Дергач Д. В.
Англо-український, 
українсько-англійський 
словник. 100 тис. слів.
Обкладинка тверда, 544 с., 
формат 130х200 мм

Шевченко Л. І., Дергач Д. В.
Німецько-український,  
українсько-німецький 
словник. 100 тис. слів.
Обкладинка тверда, 544 с., 
формат 130х200 мм

Таланов О. С.
Англо-український, 
українсько-англійський 
словник. 35 тис. слів.
Обкладинка тверда, 512 с., 
формат 100х140 мм

Таланов О. С.
Італійсько-
український, 
українсько-
італійський 
словник. 
100 тис. слів.
Обкладинка 
тверда, 544 с., 
формат 
130х200 мм

Таланов О. С.
Польсько-
український, 
українсько-
польський 
словник. 
100 тис. слів.
Обкладинка 
тверда, 544 с., 
формат 
130х200 мм

Шевченко Л.И., Дергач Д. В.
Англо-русский, русско-
английский словарь. 
100 тыс. слов.
Обкладинка тверда, 544 с., 
формат 130х200 мм

Таланов О. С.
Угорсько-український, 
українсько-угорський словник. 
100 тис. слів.
Рекомендовано Міністерством 
освіти і науки України
Обкладинка тверда, 544 с., 
формат 130х200 мм

тверда, 544 с., 

Таланов О. С.
Французько-
український, 
українсько-
французький 
словник. 
100 тис. слів.
Обкладинка 
тверда, 544 с., 
формат 
130х200 мм

Словники
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Розмовники

Серія «Іноземна мова в малюнках»:

Розмовники
Обкладинка м’яка, формат 120х165 мм

Обкладинка м’яка, 32 c., 
формат 107x177 мм

Англійська мова в малюнках
Арабська мова в малюнках
Іврит у малюнках
Іспанська мова в малюнках
Італійська мова в малюнках
Китайська мова в малюнках
Німецька мова в малюнках
Польська мова в малюнках
Португальська мова в малюнках
Румунська мова в малюнках
Словацька мова в малюнках
Турецька мова в малюнках
Угорська мова в малюнках
Французька мова в малюнках
Чеська мова в малюнках
Японська мова в малюнках

Английский язык в картинках
Венгерский язык в картинках
Испанский язык в картинках
Итальянский язык в картинках
Немецкий язык в картинках
Польский язык в картинках
Румынский язык в картинках
Словацкий язык в картинках
Турецкий язык в картинках
Французский язык в картинках
Чешский язык в картинках

Англо-український розмовник
(English-Ukrainian phrase-book)

Українсько-англійський розмовник

Українсько-болгарський розмовник

Українсько-іспанський розмовник

Українсько-італійський розмовник

Українсько-німецький розмовник 

Українсько-новогрецький розмовник

Українсько-польський розмовник

Українсько-румунський розмовник

Українсько-турецький розмовник

Українсько-угорський розмовник

Українсько-французький розмовник

Українсько-чеський розмовник

Русско-английский разговорник 

Русско-испанский разговорник

Русско-итальянский разговорник

Русско-немецкий разговорник

Русско-нидерландский разговорник

Русско-норвежский разговорник

Русско-польский разговорник

Русско-румынский разговорник

Русско-французский разговорник

Русско-чешский разговорник
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Вивчаємо рідну мовуВчимося граючись

Обкладинка картон,
формат 200х200 мм

Яскраві кольорові ілюстрації, 
привабливі персонажі допомо-
жуть перетворити нудний про-
цес навчання на захопливу гру. 
Книжечки виготовлено з цупко-
го картону в зручному форматі, 
тому вони завжди можуть бути 
під рукою: і вдома, і на щоден-
ній прогулянці, і в далекій подо-
рожі.

Книга допоможе бать-
кам і вихователям роз-
ширити словниковий 
запас дітей та навчити 
їх узагальнювати понят-
тя. Усі слова тематично  
згруповано та проілю-
стровано. 

Обкладинка м’яка, 64 с., 
формат 205x260 мм

У довіднику подано поради 
щодо нормативного слово-
вживання. У ньому зібрано 
найпоширеніші приклади від-
хилень від лексичних норм су-
часної української літературної 
мови та наведено правильні 
словоформи. 

Обкладинка м’яка, 80 с., 
формат 107x140 мм

Ця навчалочка допомо-
же підготувати малюка 
до школи, адже 100 за-
пропонованих слів мож-
на не лише читати, але й 
прописувати.

Обкладинка м’яка, 16 с., 
формат 145х200 мм

Книга допоможе бать- Ця навчалочка допомо-

У довіднику подано поради 
щодо нормативного слово-
вживання. У ньому зібрано 
найпоширеніші приклади від-
хилень від лексичних норм су-
часної української літературної 
мови та наведено правильні 
словоформи. 

Обкладинка м’яка, 
формат 107x140 мм
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Вивчаємо рідну мову

До цієї  унікальної серії увійшли книги сучасних авторів, 
які неупереджено досліджують історичне минуле, роз-
вінчуючи популярні міфи й очевидні вигадки, та разом 
з читачами шукають істину на «мінному полі історії». 

Завдяки цим книгам читачі стануть свідками резонанс-
них історичних подій і нечуваних історій, великих афер 
і неймовірних замахів, а також відкриють маловідомі 
факти про таємну діяльність секретних спецслужб.

Таємниці історії
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Таємниці історії

Ця серія книг зацікавить широке коло читачів, а передусім 
усіх, хто прагне дізнатися про таємне життя відомих пись-
менників, художників, артистів, які через різні обставини 
стали шпигунами, а також про те, яким був шлях до вер-

шин влади європейських і азіатських диктаторів, монар-
хів, дипломатів та воєначальників, які зіграли фатальну 
роль в історії. Ці книги не менш захопливі, ніж будь-який 
детектив.

Обкладинка тверда, формат 135х205 мм
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Славетні українці

Це корпусне видання усіх збережених досі слідчих і наглядових справ 
 Тараса Шевченка як цілісних діловодних комплексів поліцейсько-
жан дармського й військового відомств. Це перша повна академіч-
на публікація шевченківських документів подібного типу. До неї 
увійшли метаграфовані тексти і факсимільне відтворення близько 
400 документів за тринадцять  років життя поета (1847–1859); із них 
147 документів уперше вводяться до наукового обігу. 

Книга містить факсимільну публікацію нещодавно віднайдених 
понад тридцяти листів до Тараса Шевченка, що вважалися втраче-
ними. Уперше  публікуються документи ХVIII ст., зібрані поетом під 
час служби в Тимчасовій комісії для розгляду давніх актів. Прове-
дено реконструкцію масштабної картини півторастолітніх міграцій 
архівної шевченкіани.
Для спеціалістів і широкого кола читачів.

Обкладинка тверда, 880 с., формат 165х245 мм

Документи про переслідування поета та його поневіряння 
у засланні, солдатчині відкривають таємницю його світобачення, 
мрій про нову Україну.

Документи про переслідування поета та його поневіряння 
у засланні, солдатчині відкривають таємницю його світобачення, 
мрій про нову Україну.

Це корпусне видання усіх збережених досі слідчих і наглядових справ Книга містить факсимільну публікацію нещодавно віднайдених 

мрій про нову Україну.
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Славетна історія України
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ЗМІСТ
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У цій книзі увазі читача пропону-
ється історичний образ Україн-
ської козацької держави. Процеси 
її становлення та функціонуван-
ня у змінних реаліях XVII–XVIII ст. 
вписано у найширший контекст 

інтегрування України у цивілізацію 
раннього нового часу.
Розрахована як на фахівців, так і 
найширший читацький загал, який 
цікавиться минулим своєї країни.

Обкладинка тверда, 720 с., формат 165х245 мм
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Справжній український детектив
Сучасні автори цієї серії книг розкри-
вають таємниці кримінального світу, 
авантюрне й сповнене небезпечних 
пригод життя аферистів, махлярів, 
картярів, злодіїв і шулерів. 
Книги адресовані широкому читацько-
му колу, насамперед шанувальникам 
детективної літератури.

Обкладинка м’яка, формат 115х165 мм
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В сборнике юмористических рассказов 
Сергея Проценко об армейской службе 
описаны невероятные и смешные слу-
чаи, атмосфера и незабываемый коло-
рит, которыми была наполнена жизнь 
воинских частей и отдельных гарнизо-
нов в девяностых годах прошлого столе-
тия — начале нулевых. 
Эта книга добавит романтики в во-
сприятие  армейских  будней тем, 
кто не служил, и поможет вспом-
нить палитру ощущений и чере-
ду веселых историй у служивших. 
И возможно, кто-то даже узнает 
в событиях и героях рассказов себя или 
кого-то из знакомых. 

Среди героев книги Владимира Быстря-
кова встретятся разные люди. И знаме-
нитые, такие как, к примеру, Лайза Ми-
нелли, Джина Лоллобриджида, Николай 
Караченцов, Валерий Леонтьев, и люди, 
не известные широкому кругу читателей. 
Все истории, случившиеся с ними, ин-
тересные и жизненные. В основе почти 
всех баек лежат реальные факты. Тут 
есть и сленг, и суржик, «подслушанные» 
автором в реальной жизни, и словечки-
неологизмы, до которых так охоч 
Быстряков.

Третья книга Владимира Быстрякова содержит снова-таки байки. Ее название — 
это само ощущение писателя во времени и пространстве. Его байки — преломле-
ние разных событий в жизни писателя через призму юмора. А что может быть нын-
че благодарнее, чем поднимать людям настроение? 
Все байки Быстрякова — «живые» свидетели достаточно интересной и разнообра-
зной жизни автора, они пропитаны оптимизмом и юмором. И появление в «писа-
тельском портфеле» таких «несмешных» повествований, как «Сын» и «Ольчик», 
совсем не связано с желанием «записного юмориста» пооригинальничать, сотво-
рить что-нибудь этакое, не вмещающееся в жанр  байки. Они «надиктованы» самой 
жизнью. 
Автор адресует книгу широкому кругу читателей — всем, кто хочет «получить удо-
вольствие от тех жизненных коллизий и мелочей, коими нафаршированы байки, и 
вместе порадоваться любопытнейшей штуке под названием Жизнь».

Гумористичні оповідання
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Закладам ресторанного господарства

До книги увійшли:
Збірник рецептур національних страв та кулінарних виробів для 
підприємств громадського харчування, затверджений наказом 
Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 
06.07.99 № 484, що складається з 15 розділів, у яких пропонують-
ся рецептури кухонь народів України, Росії, Білорусі, Молдови, Ес-
тонії, Литви, Латвії, Грузії, Вірменії, Азербайджану, Узбекистану, 
Казахстану, Туркменистану, Киргизстану й Таджикистану; основні 
правові, нормативно-правові та інші акти, які регулюють діяльність 
суб’єктів господарювання у сфері ресторанного господарства.

Авторы-составители: 
А. И. Здобнов, 
В. А. Цыганенко, 
М. И. Пересечный

Автор-розробник 
і укладач: 
О. В. Шалимінов

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий об-
щественного питания разработан Научно-исследовательским инсти-
тутом общественного питания, специалистами и практическими ра-
ботниками отрасли. Он содержит разделы: холодные блюда; супы; 
блюда из картофеля, овощей и грибов; блюда из круп; блюда из ма-
каронных изделий; блюда из яиц; блюда из творога; блюда из рыбы, 
море продуктов и раков; блюда из мяса и мясных продуктов; блюда 
из сельскохозяйственной птицы, пернатой дичи и кролика; гарниры; 
соусы; сладкие блюда; напитки; коктейли; мучные изделия.
Для предприятий общественного питания.

Обкладинка тверда, 
формат 165х245 мм

Обкладинка тверда, 
формат 165х245 мм
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Подарункові видання

До популярної серії «Готуємо разом» увійшли три чудово ілю-
стровані кулінарні книги, створені за мотивами однойменної 
телевізійної програми завдяки спільній творчості великого 
дружнього колективу проекту та його вдячних телеглядачів. 

У книгах читачі не лише знайдуть багато цікавих і оригіналь-
них рецептів, у тому числі й авторських, але й переконаються в 
тому, що навіть із повсякденних продуктів можна приготувати 
справжні кулінарні шедеври.
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Подарункові видання
У книзі викладено основні принципи правильної харчової 
поведінки та відновлення здоров’я. У ній читач знайде 
корисні поради, як можна поліпшити фізичне, психоло-
гічне і навіть духовне здоров’я, змінивши харчові звички, 
осягнувши ази оздоровчого голодування, розібравшись у 
тому, що корисно їсти та від чого варто відмовитися.

Обкладинка тверда, 288 с., формат 205х270 мм

Ця книга адресована всім, хто прагне не просто готувати 
на домашній кухні смачні страви, а й красиво подавати їх 
на стіл. Наведені в ній рецепти грають фарбами, як кар-
тини художника, написані в стилі модернізму, романтиз-
му або поп-арту, — вони різнопланові. Тут ви не знайдете 
звичного борщу або смаженої картоплі, але все буде дуже 
смачно, яскраво, а головне — натурально. У палітрі ав-
торських рецептів не використовуються харчові барвники, 
але гра фарб порадує око, а тарілка стане полотном.

Обкладинка тверда, 96 с., формат 205х270 мм

МУДРІСТЬ ТИСЯЧОЛІТЬ 
В ОДНІЙ КНИЗІ

У цьому виданні репрезентовано 
афористичну думку людства за 
весь період її історії — від давніх 
часів до сьогодення.

Обкладинка тверда, 632 с., 
формат 205х270 мм
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