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Автор Бойко О.

Історія України. 
6-те видання, 
стереотипне

ЗАМОВИТИ

Нині це видання має статус підручника. При його 
підготовці уточнено багато формулювань, розширено, 
конкретизовано висвітлення окремих подій і фактів. Їх 
викладено в єдностях і суперечностях різноманітних 
тенденцій з осмисленням зумовленості вчинків 
історичних постатей. Проаналізовано і сучасні 
політичні, соціально-економічні, духовні процеси і 
тенденції до середини літа 2014 р.

підручник

720 с.

тверда, ламінована

150×220 мм (60х90/16)

2014

140 грн

Назва

Тип

Обсяг

Оправа

Формат

Рік

Ціна

" "

http://academia-pc.com.ua/product/61


Автор за ред. Вокальчук Г.

Сучасна українська 
літературна мова.
Вправи. Завдання. 
За творами Т. Г. Шевченка

ЗАМОВИТИ

Вправи і завдання навчального посібника складені 
на основі творів Тараса Шевченка — і в цьому його 
особливість. Використання їх сприятиме розвитку 
мовних компетентностей, літературознавчих знань, 
логічного й асоціативного мислення. Можуть 
вони прислужитися в підготовці та проведенні 
різноманітних тематичних заходів.

навч. посібник

224 с.

тверда, ламінована

145×210 мм (60х90/16)

2016

80 грн

Назва

Тип

Обсяг

Оправа

Формат

Рік

Ціна

" "

http://academia-pc.com.ua/product/suchasna-ukranska-literaturna-mova-vpravi-zavdannya-za-tvorami-t-g-shevchenka-vc-akademiya


Автор за ред. Голубовської І.

Вступ до 
мовознавства

ЗАМОВИТИ

Цей підручник вирізняють інноваційний підхід і 
сучасний погляд на питання, які визначають його 
тематичну структуру і зміст. У ньому узагальнено 
знання про мову, сформовані за всю історію 
мовознавства, з урахуванням ключових концептів 
порівняльно-історичної, системно-структурної і 
сучасної антропологічної лінгвістики.

підручник

320 с.

тверда, ламінована

145×210 мм (60х90/16)

2015

120 грн

Назва

Тип

Обсяг

Оправа

Формат

Рік

Ціна

" "

http://academia-pc.com.ua/product/vstup-do-movoznavstva-vc-akademiya


Автор Забіяка В., Забіяка І.

Світ фразеологізмів. 
Eтимологiя, тлумачення, 
застосування

ЗАМОВИТИ

Уміння точно і дотепно висловлюватися — важливий 
чинник комунікаційної і життєвої ефективності. У 
мові людей, які дбають про це, завжди більше змісту, 
ніж слів. Такою її робить доречне використання 
фразеологізмів, про різноманітні аспекти (етимологію, 
семантику, комунікаційну роль) яких ідеться в цьому 
виданні. Є в ньому і тлумачний словник найуживаніших 
фразеологізмів, різноманітні вправи і завдання, робота 
над якими сприятиме збагаченню власного мовлення.

навч. посібник

304 с.

тверда, ламінована

150×220 мм (60х90/16)

2014

65 грн

Назва

Тип

Обсяг

Оправа

Формат

Рік

Ціна

" "

http://academia-pc.com.ua/product/305


Автор Качак Т.

Українська 
література для дітей 
та юнацтва

ЗАМОВИТИ

У підручнику запропоновано естетично вмотивовану 
періодизацію історії літератури для дітей та юнацтва, 
розкриває її особливості, методику аналізу та 
інтерпретації творів фольклору і найпомітніших 
авторів від давнини до сьогодення.

підручник

352 с.

тверда, ламінована

150×220 мм (60х90/16)

2016

110 грн

Назва

Тип

Обсяг

Оправа

Формат

Рік

Ціна

" "

http://academia-pc.com.ua/product/ukrainska-literatura-dlya-ditej-ta-yunactva-vc-akademiya


Автор Ковалів Ю.

Історія української 
літератури 
(кін. ХІХ-поч. ХХІ ст.)

ЗАМОВИТИ

П’ятий том висвітлює літературний процес в 
Україні під час національно-визвольних змагань і 
драму «розстріляного відродження» в культурно-
соціальному контексті 20-х років.

підручник

544 с.

тверда, ламінована

150×220 мм (60х90/16)

2017

150 грн

Назва

Тип

Обсяг

Оправа

Формат

Рік

Ціна

" "
Інші 4 томи можна знайти 

http://academia-pc.com.ua/product/istoriya-ukrainskoi-literaturi-tom-pyatij


Автор Кузьменко В.

Історія української 
літератури
ХХ — поч. ХХІ ст.

ЗАМОВИТИ

Радикальні зрушення в українській літературі останніх 
десятиліть ХХ — початку ХХІ ст. проявилися як відгук на 
потребу «зруйнувати Карфаген української провінційності» 
(Ю. Шевельов) і надати українському Слову не 
заідеологізовано-провінційного, а спрямованого у світ 
естетичного звучання.
На розкритті цих явищ у поезії, прозі й драматургії 
зосереджений третій том навчального посібника.

навч. посібник

544 с.

тверда, ламінована

150×220 мм (60х90/16)

2017

150 грн

Назва

Тип

Обсяг

Оправа

Формат

Рік

Ціна

" "

Інші 2 томи можна знайти 

http://academia-pc.com.ua/product/istoriya-ukrainskoi-literaturi-xx-poch-xxi-st-u-trox-tomax-3-tom-vc-akademiya


Автор Савчин М.

Вікова психологія. 
3-тє видання, 
перероблене,доповнене

ЗАМОВИТИ

У підручнику висвітлено загальні засади, теоретичні 
основи й історію вікової психології, розкрито 
особливості психічного буття людини від початку 
життя до останніх днів.

навч. посібник

384 с.

тверда, ламінована

145×210 мм (60х90/16)

2017

100 грн

Назва

Тип

Обсяг

Оправа

Формат

Рік

Ціна

" "

http://academia-pc.com.ua/product/78


Автор Седих К. 

Психологія сім'ї

ЗАМОВИТИ

У сучасному світі радикально змінюються чинники 
психологічних перенапруг. Без новітніх знань про людину 
неможлива ефективна психотерапія. Якісна підготовка 
фахівців потребує дедалі насиченіших  інноваційною 
проблематикою навчальних видань. Ці вимоги взято 
за основу при створенні пропонованого навчального 
посібника. У ньому розкрито засади психотерапії, ключові  
психотерапевтичні ідеї і теорії,  напрями і методи дослідження 
психічної реальності, найактуальніші методики і техніки 
психотерапевтичної діяльності.

навч. посібник

192 с.

тверда, ламінована

150×220 мм (60х90/16)

2017

90 грн

Назва

Тип

Обсяг

Оправа

Формат

Рік

Ціна

" "

http://academia-pc.com.ua/product/379


Автор Дичківська І. 

Інноваційні педагогічні 
технології

ЗАМОВИТИ

У підручнику розкрито сутність та особливості педагогічної 
технології, загальні засади педагогічної інноватики та 
інноваційної діяльності педагога, а також найпоширеніші в 
дошкільній і початковій освіті інноваційні практики. Ідеться 
в ньому і про особистісні аспекти готовності педагога до 
інноваційної діяльності з урахуванням сучасних пріоритетів 
освіти.

підручник

304 с.

тверда, ламінована

145×215 мм (60х90/16)

2015

90 грн

Назва

Тип

Обсяг

Оправа

Формат

Рік

Ціна

" "

http://academia-pc.com.ua/product/306


Автор Павелків Р., Цигипало О.

Дитяча психологія.
2-ге видання, 
виправлене

ЗАМОВИТИ

У підручнику розкрито сутність, основні засади, методи 
дитячої психології та її значення в діяльності вихователя 
дошкільного закладу, а також висвітлено основні психічні 
процеси, які зумовлюють життєдіяльність дошкільника, 
становлення особистості, вікові новоутворення, кризи і шляхи 
їх подолання. Пізнавальну і практичну цінність має інформація 
про психологічну готовність дитини до школи, методи 
опанування різних видів діяльності.

навч. посібник

400 с.

тверда, ламінована

150×220 мм (60х90/16)

2015

100 грн

Назва

Тип

Обсяг

Оправа

Формат

Рік

Ціна

" "

http://academia-pc.com.ua/product/51


Автор Поніманська Т.

Дошкільна педагогіка.
3-тє видання, 
виправлене

ЗАМОВИТИ

Ключові особливості підручника — системний погляд на 
проблематику становлення індивідуальності дитини в сім’ї 
та дошкільних закладах;  висвітлення перевірених часом та 
інноваційних надбань дошкільної педагогіки у фізичному, 
розумовому, моральному, трудовому й естетичному вихованні 
дошкільників. Ідеться і про виховання дітей у грі, взаємодію 
педагогічних закладів, сім’ї та школи в роботі з ними.

підручник

448 с.

тверда, ламінована

145×215 мм (60х90/16)

2015

100 грн

Назва

Тип

Обсяг

Оправа

Формат

Рік

Ціна

" "

http://academia-pc.com.ua/product/347


Автор Седих К., Фільц О.

Основи психотерапії

ЗАМОВИТИ

У підручнику розкрито засади психотерапії, ключові  
психотерапевтичні ідеї і теорії,  напрями і методи дослідження 
психічної реальності, найактуальніші методики і техніки 
психотерапевтичної діяльності.

навч. посібник

192 с.

тверда, ламінована

120×165 мм (70х100/32)

2016

90 грн

Назва

Тип

Обсяг

Оправа

Формат

Рік

Ціна

" "

http://academia-pc.com.ua/product/osnovi-psixoterapii-akademvidav


Автор Ткалич М.

Гендерна психологія

ЗАМОВИТИ

Нове бачення проблеми пропонують гендерні концепції, 
що проголошують рівноправність статей як передумову 
суспільної гармонії. Цей принцип покладено в основу 
навчального посібника, в якому, крім загальнотеоретичних 
і методологічних питань, розкрито соціально-психологічні 
основи гендерної ідентичності, гендерної соціалізації, 
гендерних відмінностей, вплив гендерних стереотипів 
на розвиток і самореалізацію особистості, соціально-
психологічні характеристики гендерних ролей.

навч. посібник

256 с.

тверда, ламінована

150×220 мм (60х90/16)

2016

80 грн

Назва

Тип

Обсяг

Оправа

Формат

Рік

Ціна

" "

http://academia-pc.com.ua/product/genderna-psixologiya-2-ge-vidannya-akademvidav


Автор Марко В.

Аналіз художнього твору

ЗАМОВИТИ

Аналіз (розкодування) художнього  твору — мистецтво, яке 
ґрунтується на теоретичному знанні та художньому смаку, 
вмінні бачити, чути і розуміти текст. У такій праці поєднуються 
раціональне і чуттєве, глибоко особистісне та актуальне для 
певного часу і конкретних спільнот. Цей концепт організовує 
теоретичний і прикладний матеріал навчального посібника, 
в якому розкрито сутність, принципи, цілі та загальні 
прийоми аналізу твору як феномену літератури в її жанрово-
стильовому багатоманітті. Особливу цінність становлять 
конкретні аналітичні розвідки.

навч. посібник

256 с.

тверда, ламінована

145×215 мм (60х90/16)

2015

80 грн

Назва

Тип

Обсяг

Оправа

Формат

Рік

Ціна

" "

http://academia-pc.com.ua/product/350


Автор Голосовська Г.

Українська мова 
для всіх
2-ге видання, виправлене, 
доповнене

ЗАМОВИТИ

Культура мовлення починається із самоусвідомлення мовної 
особистості і виявляється у послуговуванні мовними нормами. 
Оволодінню ними сприятиме робота з пропонованим 
навчальним посібником. Його структуру формують аналіз 
складних випадків творення і вживання частин мови, а також 
відомості про основні мовні норми з морфології, синтаксису, 
лексичної сполучуваності, дієслівного керування, семантики, 
акцентуації. Завдання і матеріали додатків допоможуть 
усвідомити, узагальнити і перевірити набуті знання, 
мовностилістичні рекомендації — уникнути поширених помилок.

навч. посібник

208 с.

тверда, ламінована

150×220 мм (60х90/16)

2015

80 грн

Назва

Тип

Обсяг

Оправа

Формат

Рік

Ціна

" "

http://academia-pc.com.ua/product/334


Автор Омельковець Я., Журавльов О..

Біологія.
тестові завдання. 6–11 класи

ЗАМОВИТИ

Навчальний посібник пропонує тестові завдання відповідно 
до вимог чинних програм із вивчення біології (біології 
бактерій і грибів, біології рослин, біології тварин, біології 
людини і загальної біології) у 6—11 класах середньої 
загальноосвітньої школи.
Усі завдання диференційовано за двома рівнями складності, 
кожен рівень передбачає виконання завдань різних форматів.

навч. посібник

416 с.

тверда, ламінована

150×220 мм (60х90/16)

2016

100 грн

Назва

Тип

Обсяг

Оправа

Формат

Рік

Ціна

" "

http://academia-pc.com.ua/product/64


Автор

Українська література.
Тестовi завдання 5-11 класи

ЗАМОВИТИ

Навчальний посібник укладено з урахуванням вимог 
до літературної освіти учнів середніх загальноосвітніх 
закладів. Він містить тести закритої і відкритої форм, які 
охоплюють матеріал, виучуваний у 5—11 класах.

навч. посібник

476 с.

тверда, ламінована

150×220 мм (60х90/16)

2014

60 грн

Назва

Тип

Обсяг

Оправа

Формат

Рік

Ціна

" "

http://academia-pc.com.ua/product/375


Автор Гуйванюк Н.

Українська мова.
Тестовi завдання 5-11 класи

ЗАМОВИТИ

Навчальний посібник охоплює теоретичні і практичні 
аспекти основних розділів курсу сучасної української 
мови і передбачає різні за функціональним 
призначенням тестові завдання, які можуть бути 
використані на уроках, під час самостійної роботи учнів, 
при підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання.

навч. посібник

504 с.

тверда, ламінована

150×220 мм (60х90/16)

2015

90 грн

Назва

Тип

Обсяг

Оправа

Формат

Рік

Ціна

" "

http://academia-pc.com.ua/product/294


Автор Куратова Т., Курмакова І.

Хімія.
Тестовi завдання 7-11 класи

ЗАМОВИТИ

В основі навчального посібника — розуміння тестових 
завдань як важливого засобу організування і 
самоорганізування учнів у навчальному процесі, а 
також контролю їхніх знань. Системна робота над 
ним сприятиме актуалізації логічного мислення, 
впорядкуванню почерпнутої з різних  джерел інформації, 
діагностуванню і самодіагностуванню навчальних 
досягнень. 

навч. посібник

208 с.

тверда, ламінована

145×210 мм (60х90/16)

2016

80 грн

Назва

Тип

Обсяг

Оправа

Формат

Рік

Ціна

" "

http://academia-pc.com.ua/product/92


Автор за ред. Петра Білоуса

Давня українська
література

ЗАМОВИТИ

Словник-довідник містить художню і наукову інформацію 
з української літератури ХІ—XVIII ст.: основні поняття 
медієвістики, відомості про актуальні персоналії і художні 
твори. Сукупність його статей (їх 650) — своєрідна 
літературознавча мозаїка, яка відображає особливості 
розвитку української художньої словесності Середньовіччя 
і доби Бароко, а також стан супровідних явищ — фольклору, 
конфесійних орієнтацій, суспільно-політичних обставин, 
історичних умов та естетичних концепцій.

словник-довідник

208 с.

тверда, ламінована

150×220 мм (60х90/16)

2015

80 грн

Назва

Тип

Обсяг

Оправа

Формат

Рік

Ціна

" "

http://academia-pc.com.ua/product/davnya-ukrainska-literatura-slovnik-dovidnik-vc-akademiya


Автор Лучик В.

Етимологічний 
словник топонімів 
України

ЗАМОВИТИ

У словнику, що містить понад 2600 етимологічних статей, 
пояснено походження близько 3700 сучасних та історичних 
топонімів, які називають або називали раніше найвідоміші 
географічні об’єкти України.
Етимологія цих назв відображає формування топонімного 
простору на українських землях від часів існування трипільської 
культури та індоєвропейської етномовної спільноти до 
сьогодення, а також багатовікову лінгвальну і позалінгвальну 
(історичну, географічну, етнографічну, культурну) інформацію, що 
репрезентує в динаміці фрагменти мовної картини світу.

словник

544 с.

тверда, ламінована

170×240 мм (70х100/16)

2014

125 грн

Назва

Тип

Обсяг

Оправа

Формат

Рік

Ціна

" "

http://academia-pc.com.ua/product/378


Автор Сайко О.

Птахи завжди 
повертаються

В останньому класі школи її життя розкололося на 
"до" і "після". Щоб збагнути себе, Олена мусить усе 
згадати. А правда схована в подіях, яких не пам'ятає.
Їй не просто витримати нгові обставини. Пережити 
втрати. Зрозуміти, де справжній дім. Перетерпіти 
жорстокість людей. І все-таки вихід знаходить. Бо 
вона  — сильна. 

літ.-худ. видання

128 с.

тверда, ламінована

145×200 мм (60х84/16)

2017

60 грн

Назва

Тип

Обсяг

Оправа

Формат

Рік

Ціна

" "

ЗАМОВИТИ

НОВИНКА

http://academia-pc.com.ua/product/ptaxi-zavzhdi-povertayutsya-povist-vc-akademiya


Автор Марія Морозенко

Я закохалася

У героїні цієї повісті —  чуйне серце. Думками 
і почуттями вона вже доросла. Закохується. 
Розчаровується. Знаходить правильні думки. І 
опиняється на порозі кохання, про яке мріяла.

літ.-худ. видання

128 с.

тверда, ламінована

145×200 мм (60х84/16)

2017

55 грн

Назва

Тип

Обсяг

Оправа

Формат

Рік

Ціна

" "

ЗАМОВИТИ

НОВИНКА

Більше про книжку читайте

http://academia-pc.com.ua/bez-rubriki/mariya-morozenko-u-kiyevi-narodilisya-mo%25D1%2597-najvazhlivishi-tvorinnya
http://academia-pc.com.ua/product/ya-zakoxalasya-povist-vc-akademiya


Автор Біла Н.

Крута компанія

ЗАМОВИТИ

Є люди, після зустрічі з якими  треба вимити руки з милом. І, як 
на зло, — саме вони стають першими досвідами. Але завжди 
можна сказати собі і їм: "Пасажири, поїзд далі не їде. Звільніть 
вагони".
Ненаситне Я юних героїв повісті хаотично рветься пізнати 
себе в собі й себе в іншому, бо вже такх хочеться щастя. І в 
певний момент до них приходить усвідомлення, що кожен 
крок, навіть помилковий, не забирає можливості зробити ще 
один крок — правильніший.

літ.-худ. видання

128 с.

тверда, ламінована

130×200 мм (84х108/32)

2017

60 грн

Назва

Тип

Обсяг

Оправа

Формат

Рік

Ціна

" "

Більше про книжку читайте

http://academia-pc.com.ua/product/kruta-kompaniya-povist-vc-akademiya


Автор Гридін С.

Відчайдушні

Дмитро і його друзі, намагаючись дізнатися, чому і куди 
в Озерному зникають діти, опинилися в центрі складної 
інтриги. Долаючи небезпеки, вони встановлюють особу 
злочинця і дивують навіть бувалих оперативників. Повість-
детектив "Відчайдушні" захоплює сюжетними і психологічними 
несподіванками. І навіть за ризикованих обставин її героїв не 
оминає закоханість.

літ.-худ. видання

128 с.

тверда, ламінована

145×200 мм (60х84/16)

2017

55 грн

Назва

Тип

Обсяг

Оправа

Формат

Рік

Ціна

" "

ЗАМОВИТИ

НОВИНКА

http://academia-pc.com.ua/product/vidchajdushni-povist-detektiv-vc-akademiya


Автор Гридін С.

Відчайдушні

ЗАМОВИТИ

Дмитро і його друзі, намагаючись дізнатися, чому і куди 
в Озерному зникають діти, опинилися в центрі складної 
інтриги. Долаючи небезпеки, вони встановлюють особу 
злочинця і дивують навіть бувалих оперативників. Повість-
детектив "Відчайдушні" захоплює сюжетними і психологічними 
несподіванками. І навіть за ризикованих обставин її героїв не 
оминає закоханість.

літ.-худ. видання

144 с.

тверда, ламінована

145×200 мм (60х84/16)

2016

55 грн

Назва

Тип

Обсяг

Оправа

Формат

Рік

Ціна

" "

http://academia-pc.com.ua/product/ne-angel


Автор Гридін С.

Незрозумілі

ЗАМОВИТИ

Можна витерпіти безвихідь і дочекатися, здавалося, 
недосяжного кохання, якщо бути справжнім, мати друзів і 
відвагу постояти за них як друг. Якщо вміти розуміти і ставати 
зрозумілішим. Такими є шлях і досвід юного героя цієї повісті, 
сповненої драматичних напружень, неординарних пригод і 
щемливих переживань.

літ.-худ. видання

128 с.

тверда, ламінована

145×200 мм (60х84/16)

2016

55 грн

Назва

Тип

Обсяг

Оправа

Формат

Рік

Ціна

" "

http://academia-pc.com.ua/product/nezrozumili-povist-akademvidav


Автор Купріян О.

Солоні поцілунки

ЗАМОВИТИ

Повість Ольги Купріян "Солоні поцілунки" - 
про звичайних підлітків зі звичайними проблемами й 
переживаннями. Вони ще шукають себе, і в них є одне 
літо для виправлення надзвичайно складних речей. 

літ.-худ. видання

128 с.

тверда, ламінована

145×200 мм (60х84/16)

2016

55 грн

Назва

Тип

Обсяг

Оправа

Формат

Рік

Ціна

" "
Більше про книжку читайте

http://academia-pc.com.ua/product/soloni-pocilunki


Автор Мацко І.

Перехідний вік 
моєї... мами

ЗАМОВИТИ

Ніби несподівано до Алі прилетіли її тринадцять. І знову все 
стало якимось дивним — світ, друзі, події в сім’ї і навіть сама 
собі. Алю приваблює і насторожує її ж загадкова дорослість. 
Тіло, погляди, думки і кругозір змінюються так швидко, що 
обертом іде голова. Її захоплюють нові почуття, бажання, 
можливості, тривожить внутрішня невизначеність. Багато нових 
вражень і відчуттів прийшло до неї на порозі дорослості. 

літ.-худ. видання

128 с.

тверда, ламінована

145×200 мм (60х84/16)

2016

55 грн

Назва

Тип

Обсяг

Оправа

Формат

Рік

Ціна

" "

Більше про книжку читайте

http://academia-pc.com.ua/product/perexidnij-vik-moy-mami


Автор Кешеля Д.

Родаки (роман-колаж)

ЗАМОВИТИ

Багато стихій, історій і почерків у цьому романі: 
екзотика краю й унікальність покарбованих 
вітроломами доль, містичні сили світу, фатальності 
життя і відчайдушне чіпляння за нього. А над усім — 
невблаганний час.

літ.-худ. видання

384 с.

тверда, ламінована

130×200 мм (84х108/32)

2017

70 грн

Назва

Тип

Обсяг

Оправа

Формат

Рік

Ціна

" "

http://academia-pc.com.ua/product/rodaki-roman-kolazh-vc-akademiya


Автор Кешеля Д.

Дай сили заплакати
(роман-видіння)

ЗАМОВИТИ

У цьому світлому романі — не трагізм двох 
романтичних сердець, а потужний струмінь життя. 
І наснажена мудрістю часів афористичність.
У цьому світлому романі — не трагізм двох 
романтичних сердець, а потужний струмінь життя. 
І наснажена мудрістю часів афористичність.

літ.-худ. видання

128 с.

тверда, ламінована

130×200 мм (84х108/32)

2017

50 грн

Назва

Тип

Обсяг

Оправа

Формат

Рік

Ціна

" "

http://academia-pc.com.ua/product/daj-sili-zaplakati-roman-vidinnya-vc-akademiya


Автор Кешеля Д.

Помилуй і прости 
(роман-покаяння)

ЗАМОВИТИ

Кров'ю впивався Василь Пастеляк і гнався за 
маєтностями, не думаючи про розплату за гріхи. А вона 
таки нагрянула — погибеллю на війні і братовбивством 
синів, неминучістю безслівно просити у онуків прощення, 
жорстокою необхідністю травмованих дитячих душ 
переживати родинні трагедії. І на останньому своєму 
рубежі він зі страхом і каяттям дивиться в очі скоєним 
гріхам...

літ.-худ. видання

160 с.

тверда, ламінована

130×200 мм (84х108/32)

2017

50 грн

Назва

Тип

Обсяг

Оправа

Формат

Рік

Ціна

" "

http://academia-pc.com.ua/product/pomiluj-i-prosti-roman-pokayannya-vc-akademiya


Автор Гуменюк Б.

Блокпост

ЗАМОВИТИ

У віршах, новелах і публіцистичних одкровеннях цієї 
книжки — пережита автором правда Майдану і війни.
Так бачили, відчували і думали мільйони, а тільки він 
знайшов такі слова.

літ.-худ. видання

336 с.

тверда, ламінована

145×240 мм

2016

90 грн

Назва

Тип

Обсяг

Оправа

Формат

Рік

Ціна

" "

http://academia-pc.com.ua/product/blokpost-vc-akademiya


Автор Пуніна О.

Самітній геній.
Олесь Ульяненко.
літературний портрет

ЗАМОВИТИ

Різнобічно і доступно аргументована праця «Самітний геній» 
наближає до розуміння Олеся Ульяненка як незвично цілісної 
особистості, допомагає побачити геніальне і в його прозі. 
Літературознавців, психологів, культурологів і людей, яких 
захоплюють інтелектуальні тексти, чекають при читанні цієї 
книжки бентежні спостереження, враження і роздуми.

літ.-худ. видання

288 с.

тверда, ламінована

120×165 мм (70х100/32)

2016

60 грн

Назва

Тип

Обсяг

Оправа

Формат

Рік

Ціна

" "

http://academia-pc.com.ua/product/samitnij-genij-oles-ulyanenko-literaturnij-portret


Автор Редінґ Б.

Безумці

ЗАМОВИТИ

Роман про таємниче кохання і драму двох людей — 
Михайла Коцюбинського та Олександри Аплаксіної.

літ.-худ. видання

184 с.

тверда, ламінована

135×206 мм (84х108/32)

2012

50 грн

Назва

Тип

Обсяг

Оправа

Формат

Рік

Ціна

" "

http://academia-pc.com.ua/product/318


Автор Горак Р.

Твого ім'я не вимовлю 
ніколи

ЗАМОВИТИ

Чи можна було вірити Франкові, що до написання 
інтимних поезій, які спровокували гострі літературні 
суперечки, непорозуміння між ним і критикою, 
причетні чужі переживання, а не його особисті? 
Хто та незнайомка, яку покохав ліричний герой 
і взаємності якої не знайшов? Ім’я її так і не було 
відкрито — Франко вмів зберігати таємниці.

літ.-худ. видання

224 с.

тверда, ламінована

135×206 мм (84х108/32)

2008

30 грн

Назва

Тип

Обсяг

Оправа

Формат

Рік

Ціна

" "

http://academia-pc.com.ua/product/160


Автор Врублевська В.

Шарітка з Рунгу

ЗАМОВИТИ

Письменники не живуть на самоті. Ольга 
Кобилянська, як і герої її творів, любила свої мрії, 
любила рідних, друзів. Любила… Переборювала 
обставини, нерідко — і себе. Все вона прощала, все 
терпіла. Її унікальне життя є фактологічною основою 
роману, в якому документ поєднується з авторським 
баченням героїні, її життєвої і літературної долі, часу, 
в якому вона жила, людей, з якими зналася. Уважний 
читач відшукає в ньому і свою правду, яку не зміг 
розповісти документ.

літ.-худ. видання

512 с.

тверда, ламінована

135×206 мм (84х108/32)

2008

32 грн

Назва

Тип

Обсяг

Оправа

Формат

Рік

Ціна

" "

http://academia-pc.com.ua/product/49


Автор Горак Р.

Кров на чорній ріллі

ЗАМОВИТИ

Есе-біографія Василя Стефаника.
Його називали Володарем дум селянських, 
Мужицьким Бетховеном, а він вважав себе Великим 
страдником. Франко вважав його своїм наслідником 
у літературі, критикував тих, хто хотів спримітизувати 
написане ним.

літ.-худ. видання

608 с.

тверда, ламінована

135×206 мм (84х108/32)

2012

60 грн

Назва

Тип

Обсяг

Оправа

Формат

Рік

Ціна

" "

http://academia-pc.com.ua/product/227


Автор Даниленко В.

Лісоруб у пустелі

ЗАМОВИТИ

«Лісоруб у пустелі» — провокативна спроба нетрадиційного 
осмислення специфіки творчого життя чотирьох 
письменницьких поколінь української літератури після 
шістдесятників. Не обтяжений канонічністю погляд автора 
проникає в особливості літературних містифікацій, 
літературного легіонерства в постколоніальній Україні, 
залежність творчого успіху від віку літературного дебютанта, 
ролі столиці й провінції в національних літературах, 
гонорарів в українській і світовій практиці, найпомітніших 
явищ сучасної української поезії, прози, драматургії.

літ.-худ. видання

352 с.

тверда, ламінована

207х135 мм (84х108/32)

2008

32 грн

Назва

Тип

Обсяг

Оправа

Формат

Рік

Ціна

" "

http://academia-pc.com.ua/product/130


Автор Турянський О.

Поза межами болю.
Дума пралісу. Вибране.

ЗАМОВИТИ

«Поза межами болю» Осипа Турянського поряд із 
романами «Смерть героя» Р. Олдінгтона, «На західному 
фронті без змін» Е.-М. Ремарка, «Прощавай, зброє!» Е. 
Хемінгвея визнаний одним із кращих творів світової 
літератури про Першу світову війну і «втрачене 
покоління». Трагічна боротьба за життя у пащі смерті, 
спротив нелюдським інстинктам задля збереження 
людського задають йому напружену епіко-ліричну 
інтонацію. «Дума пралісу» — алегорична повість про 
«українське дводушшя» та інші комплекси українства.

літ.-худ. видання

312 с.

тверда, ламінована

120х190 мм (80х100/32)

2015

50 грн

Назва

Тип

Обсяг

Оправа

Формат

Рік

Ціна

" "

http://academia-pc.com.ua/product/381


Автор Стефаник В.

І чого ти, серце моє… 
Вибране

ЗАМОВИТИ

Жоден письменник не сказав про своє слово так, як 
Василь Стефаник: «…я не пишу для публіки, а пишу на 
те, щоб прийти ближче до смерті». Ніхто не зумів такими 
очима побачити людину, як він. Усе найяскравіше, що 
зробив, — у цій книжці.

літ.-худ. видання

272 с.

тверда, ламінована

135×206 мм (84х108/32)

2015

50 грн

Назва

Тип

Обсяг

Оправа

Формат

Рік

Ціна

" "

http://academia-pc.com.ua/product/i-chogo-ti-serce-moye-vibrane-2


Автор Підмогильний В.

Повість без назви… 
Вибране

ЗАМОВИТИ

Проза Валер’яна Підмогильного природно вписується 
в контекст високого європейського літературного 
модернізму. Останній його твір  «Повість без назви…» 
визнано найблискучішим у тогочасній українській 
літературі. Це — досконала за художньою формою, а за 
пафосом близька до сковородинівства самодискусія, 
в якій протистоять актуальні для того часу і людського 
майбутнього ідеї та принципи.

літ.-худ. видання

320 с.

тверда, ламінована

120х190 мм (80х100/32)

2017

60 грн

Назва

Тип

Обсяг

Оправа

Формат

Рік

Ціна

" "

http://academia-pc.com.ua/product/povist-bez-nazvi-vibrane-vc-akademiya


Автор Могилянський М.

Честь. Вбивство.
Вибране

ЗАМОВИТИ

«Честь» — один із перших інтелектуальних романів в 
українській літературі. Складні зіткнення професійного 
обов’язку й особистісних поривів поглинутої справами 
людини, фатальні ілюзії наукового вдосконалення 
світу структурують фабулу цього вершинного твору М. 
Могилянського.
Оповідання — про загадковість бажань, 
непередбачуваність учинків людини і нерозгаданість 
підсвідомих стихій, що керують нею.

літ.-худ. видання

208 с.

тверда, ламінована

135×206 мм (84х108/32)

2015

40 грн

Назва

Тип

Обсяг

Оправа

Формат

Рік

Ціна

" "

http://academia-pc.com.ua/product/380


Автор Леся Українка

З людської намови.
Проза

ЗАМОВИТИ

Леся Українка, почавши із традиційного народницького 
письма, творила майстерну психологічно напружену 
модерністську прозу, цікаву розкриттям переживань 
людини (найчастіше — жінки) в буденних і в 
неординарних ситуаціях.
У цьому томику — найкраща її белетристика.

літ.-худ. видання

384 с.

тверда, ламінована

120х190 мм (80х100/32)

2015

60 грн

Назва

Тип

Обсяг

Оправа

Формат

Рік

Ціна

" "

http://academia-pc.com.ua/product/lesya-ukrainka-z-lyudskoi-namovi-proza-2


Автор Крушельницький А.

Той третій. 
Вибране

ЗАМОВИТИ

Антін Крушельницький сміливо порушував табуйовані 
теми, відтворюючи ранньомодерністське світовідчуття. 
Його оповідання насичені духовною атмосферою 
галицької інтелігенції на початку ХХ ст. і львівським 
колоритом.  Розгортаючи події у внутрішньому 
світі персонажів, переважно жінок, він активно  
використовував психоаналіз, натуралістичну стилістику і 
прийоми «потоку свідомості».

літ.-худ. видання

320 с.

тверда, ламінована

120х190 мм (80х100/32)

2017

60 грн

Назва

Тип

Обсяг

Оправа

Формат

Рік

Ціна

" "

http://academia-pc.com.ua/product/antin-krushelnickij-toj-tretij-vibrane-vc-akademiya


Автор Івченко М.

Шуми весняні.
Напоєні дні. Вибране.

ЗАМОВИТИ

У прозі Михайла Івченка буяє чуттєва і чутлива природа, 
а кохання — вегетація людського — п’янить і поглинає 
заворожену поривами до справжності людину. «Шуми 
весняні» — повість про її намагання знайти у стихіях 
природи захист від знавіснілої урбанізації, «Напоєні 
дні» — про втечу Григорія Сковороди у самостворений 
світ напередодні свого весілля. Проникнення у делікатні 
сфери людського життя і тонкий психологічний ліризм 
поєднують повісті й оповідання цієї книжки.

літ.-худ. видання

240 с.

тверда, ламінована

135×206 мм (84х108/32)

2015

40 грн

Назва

Тип

Обсяг

Оправа

Формат

Рік

Ціна

" "

http://academia-pc.com.ua/product/shumi-vesnyani-napoyeni-dni-vibrane


Автор Гжицький В.

Чорне озеро
(Кара-кол)

ЗАМОВИТИ

Романом «Чорне озеро» Володимир Гжицький увійшов 
у літературу як блискучий белетрист із особливим 
баченням життя і колоритним словом. Перша редакція 
роману спричинилася до заслання автора, друга — 
наслідок ідеологічного тиску після його реабілітації.
У цій книжці — автентичний варіант найяскравішого 
у творчості В. Гжицького роману, визнаного одним із 
кращих в українській літературі ХХ ст.

літ.-худ. видання

352 с.

тверда

120х190 мм (80х100/32)

2015

50 грн

Назва

Тип

Обсяг

Оправа

Формат

Рік

Ціна

" "

http://academia-pc.com.ua/product/chorne-ozero-kara-kol-roman
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