
    Нові надходження 
                                          Шановні користувачі ! 

    Пропонуємо Вам нові надходження літератури,  одержані у  2014 року від 

обласної бібліотеки, за 11 квартал. Детальніше дізнатися про новинки 

літератури Ви зможете  в  районній  д и т я  ч і й  бібліотеці  ,а  саме зараз : 

                                         
 
 

Д         Пори року : Оповідання, вірші, казки, загадки / 

Упор.Г.М.кирпа.-Х.:Белкар- книга,2008.-64с.(Веселка)  

           Незбагненний світ природи завжди приваблював 

людину. Ця книжка відкриє читачеві красу і загадковість 

рідної землі, познайомить його з найкращими віршами, 

оповіданнями, казками для дітей, написанними 

українськими авторами. Кожній порі року присвячено 

окремий розділ книги. Дана книга може використовуватися 

вихователями та батьками у виховному процесі, а також 

буде цікава маленьким читачам особисто. Для дітей 

дошкільного та молодшого шкільного віку.  
 
 

 

Д  Бойко,Богдана  Оповідки дерева й квітки : Казкові 

оповідання / Б.В.Бойко.- Х.:ТОВ»Сінтекс ЛТД» ,2008.-64с.         

Kaзкoвi oпoвiдaння, щo ввiйшли дo цієї книги дoпoможyть 

дiтям cтaти зіркішими i пoмiтити в навколишньому свiтi 

справжні дивa. 3бipкa aдpeсoвaнa читaчaм дoшкiльнoгo тa 

мoлoдшoгo шкiльнoгo вiкy. Має чудові ілюстрації!  
 
 
 
 



Д Чарівний світ казок : Збірка.-Х.:Промінь,2005.-64с. 

                До збірки увійшли популярні, найвідоміші казки для малят , які 

сповідують красу і любов . доброту і взаємоповагу. Тут зло завжди  карається, бо не 

може бути щасливого життя на Землі, коли перемагає зло. 

 Д      Горбатенко Л.П. Повчальні казки/ Л.П.Горбатенко.-Х.:Промінь,2007.-

48с. 

          Казки призначені для сімейного читання та обміркування. Сприяють 

естетичному та етичному вихованню дітей, розвитку образного мислення.  

                 
 
 
 
 

 
 
 

 

82.93      Що? Де ? Як?  :популярна енциклопедія для 

дошкільнят і дітей молодшого шкільного віку.-

Х.:Белкар-книга,2012.-64с.:іл..-(Пізнаємо світ) 

 Дітям властива допитливість. Їм цікаво пізнавати світ, 

дістаючи відповіді на всі свої численні запитання. Читаючи 

разом з батьками цю книгу, малюки в доступній і цікавій 

формі познайомляться з навколишнім світом. Вони 

дізнаються багато цікавого про нашу планету Земля, про 

Сонце та Сонячну систему, про те, хто такі динозаври, як 

ростуть рослини, про різних дивовижних тварин. Книжка 

розповість про те, з чого складається наш організм, коли 

з’явилися санчата, лижі, велосипед, автомобіль тощо. 

Одним словом, малюкам відкриється багато див світу.  

 Для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.  

 
 

                                            Література для молодшого шкільного віку  

 
 
 

82.3    Русалочка : казки /Відпов.за випуск 

Н.Горбурукова.-Х.:ТОВ «SEPTIMA»,2008.-68с. 

          У цій книзі ви знайдете найкращі казки всесвітньо 

відомих казкарів Г.Х. Андерсена і Братів Грімм-«Русалочка», 

«Дюймовочка»,  «Свинопас» та інші.  
 
 

 
 
 



84.4УКР6     Крюкова,Тамара  Потапов, до дошки ! / 

Т.Ш.Крюкова.-Х.:Ранок,2012.-208с.-(Шкільні прикольні 

історії) 

Книга відомої дитячої письменниці Тамари Крюкової 

«Потапов,до дошки!»  витримала не одне видання і припала до 

душі як школярам. Так і їх батькам. Це збірка кумедно-смішних 

оповідань про школу. За сюжетами деяких оповідань знята 

однойменна кінокомедія. За цикл розповідей про Женьки Москвичова і леха 

Потапова Тамара Крюкова удостоїлася звання лауреата Першої премії 1У 

всеукраїнського конкурсу творів для дітей та юнацтва «Червоні вітрила».  
 

 

84.4УКР6-4ЧЕК)- кр       Василенко, Михайло. Неслухняний їжачок :Поема- 

казка /М.василенко, С.Урбанська.-К.: ТОВ «Задруга», 2013.-46с. 

              У віршованій повчальній казці-бувальщині йде мова про пригоди 

маленького їжачка, який не послухав мами, без її дозволу пішов гуляти і заблукав. 

Для нього все в лісі, гаю, на полі було нове і дивне . чого він не знав. Побачивши 

трактора. Їжачок злякався , впав у воду й застудився. Мама знайшла свого сина- 

їжачка, покликала лікаря і вилікувала неслухняного малючка.  

             Але що з нього буде? Яким він виросте ? Яке потрібне для цього 

виховання? Адже він уже маленьким повинен бути слухняним і чемним.  
 
 
 
 

 
 
 

                                               Література для середнього шкільного віку  

26.8я6     Астон,Клэр  Атлас мира /К.Астон;пер.с англ.-Х.:Книжный Клуб 

«Клуб Семейного Досуга», 2007.-64с. 

     Столицы и флаги. Площади стран Европы, Азии,Африки, Америки и Австралии. 

Интересные факты из истории государств. Сведения о культуре, быте и основных 

занятиях населения… В очередом прекрасно иллюстрированном томе 

энциклопедии вы познакомитесь с географией различных уголков земного шара, с 

жизнью людей на бескрайних просторах севера и в тропических лесах, в 

многонаселенных городах и в  далеких горных деревушках. Атлас станет 

незаменимым помощником юным читателям в школе и дома.  

 

28.69    Астон, Клер тварини /К.Астон;пер. з англ…-

Х.:Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2009.-64с.,іл.. 

        Дивовижні й прекрасні , яскраві й непоказні , вони живуть на 

морі й на суходолі. Ссавці, плазуни, птахи, риби, комахи, 

павуки,безхребетні… 

         В ілюстрованій енциклопедії розповідається про життя наших 

сусідів по планеті. Особливості їхньої будови, поведінки та способу 



життя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.4УКР   Стельмах, Я. М. Митькозавр із Юрківки: 

повість та оповідання / Я.М. Стельмах худож. -

ілюстратор О.Г. Жуков; худож.-оформлювачі: Б.П. 

Бублик, В.А Мурликін. – Харків: Фоліо, 2006. – 223 с. - 

(Українська література).  

 

  Історія ця починалась зовсім звичайно. Друзі-

п'ятикласники Сергій та Митько приїхали на літній 

відпочинок у село. Вчителька ботаніки дала їм завдання – 

зібрати колекцію комах. Але хто ж міг уявити, що замість 

комах хлопці почнуть полювати... на страшну химеру, що 

живе в озері. Звідки взялась та потвора, як її захопити? 

Друзі починають діяти...  

Про незвичайні, таємниці пригоди Сергія та Митька (і не тільки їх) весело 

розповідає відомий український письменник Ярослав Стельмах у своїй книжці 

повістей та оповідань «Митькозавр із Юрківки». 

     84.4УКР6я7          Твоя планета - Земля : Кн.для читання про природу для 

мол. школярів /Авт. –упоряд. В.О.Мартиненко.-Донецьк :ТОВ «Глорія 

Трейд»,2010.-352с. 

                      До книги увійшли науково-популярні, прозові та віршовані твори , які 

мають доповнити знання молодших школярів з природознавства. Тут зібрано 

матеріали, які допоможуть юним читачам познайомитися з сучасною науково- 

природничою картиною світу, повніше довідатися про природу України , 

сприятимуть розвитку спостережливості, формуванню екологічної культури 

школярів. 
 
 
 
 

                                                Література для старшокласників  

 

28.0я2          Заведея Т.Л. Біологія : Довідник школяра і студента/Т.Л.Заведея.-

Донецьк:БАО»,2006.-688с. 

                     Біологія- один із найважливіших шкільних предметів. Вона допомагає 

оволодіти екологічним способом мислення , принципами здорового способу життя, 

осягнути красу і гармонію навколишнього світу.  



                     До книжки ввійшли довідкові матеріали з усіх галузей біології - 

ботаніки, зоології, анатомії і фізіології людини, загальної біології, екології. За 

допомогою книги учні зможуть підготуватися до уроку, лабораторної та 

контрольної роботи , до заліку, іспиту. Видання розраховане на учнів 

загальноосвітніх шкіл ( у томі числі з поглибленим вивченням біології ), 

абітурієнтів, викладачів.  

   84(4УКР-4Чек)6-5   Івашкевич Я.І. Іскрою викрешусь : Поезії / Я.Івашкевич 

.-Черкаси :Інлес,2002.-98с. 

              Вірші. 

 

 
 

84(3)-4     Бессон,Люк.  Артур і війна двох світів : Роман / 

Л.Бессон;пер. з фр.-К.:Махаон-Україна,2007.-320с. 

        Які диявольські задуми збирається втілити Упир, щоб 

завоювати новий для себе світ , у який він проник5, удавшись 

жо обману. Як Артур, зоставшись у світі мініпутів. Зможе 

перемогти жорстокого Жахливого У? Щоб зберегти кохання 

прекрасної принцеси Селенії, Артур готовий устіпити у двобій з 

Упирем як у світі мініпутів, так і в великому реальному світі…  
 
 

 
 

                                           
 
 

 

                                       Шановні батьки,  

тільки спільними  зусиллями ми зможемо відродити гарну традицію сімейного 

читання, тільки ви станете запорукою успішності ваших дітей,  

 якщо надасте їм можливість долучитися до світових книжкових скарбів, що 

зберігає наша бібліотека.  

 

  
 

  



 
  
 
  
 

 
 
 
 
 
 

 


