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 Н19

Схвалення для використання у закладах загальної середньої освіти  
підтверджується відповідним листом ІМЗО 

(www.ranok.com.ua/grifi_mon.html)
Об’єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки  

(висновок № 05.03.02-04/114320 від 21.11.2012 р.)

Назаренко А. А.
Н19  Зошит для списування. 1 клас / А. А. Назаренко, Н. В. Діптан.  — 

Харків : Вид-во «Ранок», 2018.— 32 с.: іл.

ISBN 978-617-09-0056-2
Зошит для списування з друкованого тексту призначений для учнів 1-х класів. 

Посібник має універсальний характер, оскільки може використовуватися під час 
роботи за будь-яким букварем.

Завдання подані в певній послідовності, з поступовим ускладненням — від 
наслідування рукописного зразка до списування з друкованого шрифту.

Вправи посібника носять пропедевтичний характер: наведено форми однини  
й множини, слова з чергуванням голосних і приголосних у корені, спільнокореневі 
слова тощо. Тексти для списування дібрані від легких — за написанням букв, з’єднань 
і кількістю слів — до перевірних, контрольних.

УДК [003:37.016](076)

Написання букв відповідає «Єдиним зразкам каліграфічного письма цифр,  
українських і російських букв та їх з’єднань», затверджених рішенням Колегії 

Міністерства освіти і науки України  
(протокол № 8/2–19 від 18.07.2003 р.)

Навчальне видання 
Діптан Наталія Володимирівна  
Назаренко Антоніна Андріївна 

Н900953У. Підписано до друку 13.08.2018.  
Формат 70×90/16. Папір офсетний.  
Гарнітура Шкільна. Друк офсетний.  
Ум. друк. арк. 3,51.

ЗОшит Для СпиСУвАННя. 
1 клас

ТОВ Видавництво «Ранок»,  
вул. Кібальчича, 27, к. 135, Харків, 61071.  
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи 
ДК № 5215 від 22.09.2016. 
Для листів: вул. Космічна, 21а, Харків, 61145. 

Провідний редактор І. В. Єфімова 
Технічний редактор О. В. Романова 

Художник О. Ф. Звольська 
Макет, верстка О. В. Романова

E-mail: office@ranok.com.ua 
Тел. (057)  719-48-65,  
тел./факс (057) 719-58-67.

Регіональні представництва  
видавництва «Ранок»:

Київ – тел. (044) 229-84-01,  
e-mail: office.kyiv@ranok.com.ua, 
Львів – тел. (067) 269-00-61,  
e-mail: office.lviv@ranok.com.ua.

З питань придбання продукції 
видавництва «Ранок» звертатися за тел.:  

у Харкові – (057) 727-70-80;   
Києві – (044) 599-14-53, 377-73-23;  

Вінниці – (0432) 55-61-10; 
Дніпрі – (056) 785-01-74, 789-06-24; 

Житомирі – (067) 122-63-60; 
Львові – (032) 244-14-36;  
Миколаєві та Одесі – (067) 551-10-79;  
Черкасах – (0472) 51-22-51;  
Чернігові – (0462) 93-14-30. 
E-mail: commerce@ranok.com.ua.

«Книга поштою»: вул. Котельниківська, 5, Харків, 61051 
Тел. (057) 727-70-90, (067) 546-53-73. 

E-mail: pochta@ranok.com.ua 

www.ranok.com.ua
 

безпечний для здоров’я  
та повністю  

переробляється

з оптимальною білизною,  
рекомендованою  
офтальмологами

вибілювався  
без застосування  

хлору

папір, на якому надрукована ця книга,

Разом дбаємо про екологію та здоров’я

 Разом дбаємо  
про екологію та здоров’я

© А. А. Назаренко, Н. В. Діптан, 2016
© О. Ф. Звольська, іл., 2016
© ТОВ Видавництво «Ранок», 2018ISBN 978-617-09-0056-2
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