
                    Нові надходження 

                                          Шановні користувачі ! 

    Пропонуємо Вам нові надходження літератури,  одержані  2015 року від 

обласної бібліотеки, за  1  квартал. Детальніше дізнатися про новинки 

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

                                        

 

 

 Д     Яковенко Л.В. Українська абетка / Л.В. Яковенко .-

Х.:Чайка ,2012.-64с. 

       Патріотична абетка маленького українця! З яскравою 

книжкою малюк легко вивчить усі літери українського алфавіту і 

дізнається багато цікавого про рідний край, його історію, народні 

традиції тощо  

 

 

 

 

 

Д       Усачов, Андрій . Розумна  собачка Соня /А.Усачов.-

Х.:ВД. Школа,2015.-80с.-(Дит. бестлер).  

Розумна й допитлива собачка Соня повсякчас потрапляє в різні 

дивовижні й кумедні ситуації. Та з кожної ситуації кмітлива Соня 

робить висновки на майбутнє.  Книжка порадує і батьків, і дітей 

цікавими сюжетами, яскравими малюнками та тонким гумором. 

 



   

  Д       Коротяєва,Є.В. Абетка здоров’я /Є.В. Коротяєва.-Х.: 

Пегас,2014.-64с.-(Я навчаюсь) 

  

      Цей посібник містить добірку різноманітних цікавих ігор, в які 

можна гратися з дитиною впродовж дня: на заняттях, прогулянках, 

під час відпочинку тощо. Для вихователів дошкіль них навчальних 

закладів, батьків дітей дошкільного віку  

 

                                Література для молодшого шкільного віку 

 

 

 

84(4РОС) Матюшкіна, Катя. Лапи вгору! : повість-казка :для 

мол.щк. віку і дошкільнят / К.Матюшкіна, К. Оковитая.-

К.:Рідна мова, 2014.-192с. 
У світі звірів часто трапляються надзвичайні пригоди, а інколи й 
загадкові злочини. Двоє друзів — винахідливий пес Фу-Фу та 
довірливий кіт Киць-Киць — надумали стати детективами. 
 
У місцевому музеї зникла статуя собаки, і друзі взялися за справу. 

На їхньому шляху постійно постають усілякі перешкоди. Долаючи їх, Фу-Фу та Киць-
Киць просуваються до поставленої мети.  

 

84(4РОС)6-4    Матюшкіна Катя. Ага, упіймався : Повість – 

казка / К.Матюшкіна, К.Оковитая. -К.: Рідна мова, 2014 ,-

192с.іл. 

        Казкову повість про веселі пригоди знаменитих детективів пса 

Фу-Фу і кота Киць-Киця та їхніх друзів — лісових мешканців — 

діти прочитають із захопленням. Юні читачі разом із героями 

книжки потраплятимуть у кумедні ситуації, долатимуть несподівані 

перешкоди і розгадуватимуть найзаплутаніші таємниці.  

        Для дошкільнят, школярів, а також їхніх дідусів і бабусь, 

татусів і матусь, і всіх, хто любить читати цікаві книжки.  

 

 

 

84(4УКР)5    Йде до діток Миколай : Вірші , колядки , щедрівки 

, оповідання.-К.: ПП Голяка В.М. ,2014.-48с. 

 

 

 

 

 



84(4УКР)5   Прийшла Баба Зима : Віпші , колядки , щедрівки , 

засіваночки, віншівки / Упоряд..: С.В. Хркстальова.-К.: 

Література ЛТД,2014.-48с.  

 

 

У книзі представлені вірші, колядки, щедрівки, засіваночки, 

віншівки до зимових свят. Малятам вірші прочитають дорослі, а 

старші діти зможуть прочитати їх самі і ті, які найбільше 

сподобалися, вивчити напам’ять. Ця книжечка стане у пригоді 

вихователям масових і спеціальних дошкільних установ, логопедам, студентам 

педагогічних коледжів і вузів, батькам дітей середнього та старшого дошкільного 

віку.  
 

 

84(4РОС)6 Матюшкіна, Катя. Шкарпетки Нарізно! : Повість 

–казка / К.Матюшкіна, К.Оковитая.-К.: Рідна мова, 2014.-

224с. 

    Веселі пригоди лісових детективів пса Фу-Фу і кота Киць-

Киця та їхніх друзів тривають. У цій книжці слідчі розплутують 

іще одну казкову історію: рятують зниклого крота Шишу, 

розгадують таємницю старовинної книги і знаходять 

справжнього спадкоємця замку.  

 

 

 

 

                                     84(4РОС)6 Амосова, Аня. Кіт Джеймс, 

агент 009 / Амосова А.,Б.Запаренко,-К.:Астамір.-В2014.-

208с.,іл..-(Морські пригоди).  

 

Хлопчики та дівчатка! Привіт! Я — художник Лемінг 4У хочу 

розповісти вам про одну шпигунську операцію з порятунку 

світу від нової секретної зброї. Історія ця захоплююча і 

небезпечна, так що будьте готові — на вас чекають загибель 

«Китаника» та щасливі порятунки, погоні і перестрілки, 

монстри на вулицях Нью-Йорка... А почалася вона на борту морського лайнера 

«Китаник» після мого знайомства з котом Джеймсом, агентом 009 британської 

розвідки...  

 

 



84(;РОС)6   Крюкова,Т. 
Чорний альбатрос /Т.Крюкова.-Х.: Ранок,2013.-384с. 

       Дія пригодницького роману відомої дитячої письменниці 

Тамари Крюкової "Чорний альбатрос" захоплює з перших сторінок. 

Герої книги потрапляють з волі бога часу Хроноса в таємничий світ 

лихоліття, де їм судилося пройти нелегкий шлях, перш ніж вдасться 

зрозуміти, хто є друг, а хто - ворог. 

 

 

 

84(3)-4    Уманські , Кей. Тхнуся і пантоміма : Ранок/ К. 

Уманські.-Х.: Ранок,2014.-208с. 

       Тхнусії і відьмам край потрібні гроші, але їм набридло збирати 

їх у звичний спосіб. І тут Тхнусії сяйнула думка: відьми можуть 

продати квитки і поставити пантоміму! Хіба щось може зіпсувати 

виставу? Кумедна історія, до якої намішані баговиння, каламуть і 

дуже брудні звички.  
 
 

 

 

 

84(4РОС)6-4  Прокоф’єва , Софія. Латочка та Хмарення / 

С.Прокоф’єва .-Х.:ВД Школа, 2015.-224с. 

       Ця книжка розповідає про одне королівство, у якому існувала 

жахлива заборона на вільне користування водою. Тож вода стала 

на вагу золота. Та ось у запилюжене, втомлене посухою 

королівство навідалася... справжня хмарка, а точніше Хмареня, яке 

збурило геть усе.    Воно подружилося з бідною дівчинкою-

служницею на ім'я Латочка, і вже разом вони, потрапляючи в 

неймовірні пригоди, нарешті перемагають жадібного Фонтаніуса 

та його підступного прислужника Слуха.  

84(4РОС)6    Матюшкіна , Катя. Аквадар:Для мол. Та сер. Шк. 

Віку / К.Матюшкіна.-К.: Астамір _В,2013.-192с. 

 

Рик Рубль, мальчик, живущий в будущем, вместе с отцом 

летит в соседнюю галактику и случайно спасает маленького 

робота, потерявшегося в космосе. Оказывается, что у робота есть 

таинственная карта, за которой охотятся пираты. И жизнь Рика 



круто меняется. Он попадает на таинственную планету и обретает магический дар. 

Но сумеет ли Рик спасти своих новых друзей - принцессу Лулу и дракона Кусябу? 

Что ему ждать от встречи с пустынными странниками, мрачным властителем воды 

Акваром и ужасным ледяным духом Жохой? И как ему вернуться обратно?  

 

 

84(3)-4 Вайт, Елвін Брус. Павутиння Шарлотти : Повість-казка 

Е.Б.Вайт.-К.: Країна  мрій ,2013.-288с.  

       Ця повість-казка, написана в 1952 році американським 

письменником Елвісом Бруксом Вайтом, стала однією з 

найулюбленіших дитячих книжок в усьому світі, тому що в ній 

ідеться про справжню дружбу, відданість, невичерпні вигадки й 

веселі пустощі.  

Маленька дівчинка на ім'я Ферн урятувала і виростила поросятка 

Вілбера як свого домашнього улюбленця.  

На фермі, куди згодом відправили Вілбера, він потоваришував з 

багатьма тваринами. Але найвідданіший його друг — гарненька і розумна павучиха 

Шарлотта — вдруге врятувала Вілберове життя, а як — ви дізнаєтеся самі, 

прочитавши цю цікаву книжку.  

Для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку.  

 

 

83.34 УКРя7  Улюблена українська читанка : Хрестоматія для 

позакласного та сімейного читання : 1-5 кл. / Уклад. С.М. 

Заготова.-Донецьк : ТОВ ВКФ БАО ,2013.-608с. 

       Темі дитинства присвячено багато творів. У них зображується 

внутрішній світ дитини, її почуття, переживання, настрої і думки. 

Це видання дає вам змогу ознайомитись із творами, які становлять 

золотий фонд української дитячої літератури. Книгу адресовано 

шанувальникам вітчизняної літератури. Рекомендовано для читання 

в сімейному колі.  

 

 

                                 Література для середнього шкільного віку  

 

84(4УКР)6     Ініна Ніка . Хрангели :Якьи не вони , світ став би 

іншим /Н.Ініна.-Х.:Ранок,2014.-256с. 

        Фантастична повість київської письменниці Ніки Ініної 

розповідає про чудових істот — хрангелів, мета яких — 

підтримувати, оберігати, охороняти довірених їм дітей. Навіювати 

їм гарні сни. Бути поруч, коли дитині боляче. Або просто сумно. 

Або хочеться плакати, а — нікому. Або коли в темряві ховаються 



якісь жахливі істоти, і навіть маму покликати немає сил ...  Драматична історія 

починається тоді, коли шість хрангелів розпочинають бій із темнонами. Останнім 

дуже хочеться керувати душами дітей, вчинками. Чим закінчиться протистояння, хто 

з хрангелов постраждає, і що мають зробити темнони після вироку, — читач 

дізнається, пройшовши разом… 

 
 
84(3)-4     Додж, Мері Мейп. Срібні ковзани /М.Додж.- К.:Країна 

Мрій,2009.-336с. 

Улюблена з дитинства повість Мері Мейп Додж про казкову 

Голландію — країну тюльпанів і гребель, де взимку всі катаються 

на ковзанах, а на Різдво трапляються дива. Цей твір перекладений 

багатьма мовами і відомий в усьому світі. Розповідаючи 

зворушливу історію з життя голландських школярів, письменниця 

запрошує у захопливу подорож країною, наводить цікаві відомості з 

географії та історії Голландії, описує звичаї жителів цього 

самобутнього краю. Для дітей середнього шкільного віку.  

 

84(3)-4    Абеді, Ізабель Аплодисменти для Лоли : Кн.4 / І. Абеді 

.-Х.: Ранок,2014.-256с. 

 

Лола — дівчина-кішка. Вона не лише супергероїня, яка рятує світ 

від абсолютного зла, але й талановита кіноактриса, котра викликає 

захват у глядачів своїм драматичним талантом. На жаль, усе це 

відбувається лише ночами, коли Лола не може заснути й поринає у 

світ своїх фантазій. Вдень же вона — Білосніжка у шкільній 

виставі. Шлях до слави, як відомо, ніколи не буває простим. Але 

цілком несподівано Лолу та її найкращу подругу Фло запрошують 

пройти кастинг на головні ролі у фільмі «Дочки Дракули»! І вчорашня дівчина -кішка 

вже бачить себе в ролі дочки знаменитого на весь світ вампіра…  

 

84(3)-4 Абеді, Ізабель. Секретна місія  Лоли :Книга 3 / І.Абеді.-

Х.:Ранок,2014.-224с. 

       Лола – дівчинка-кішка. Як супер-героїня вона бореться за добро, 

а як відома актриса надихає всіх кіноглядачів. На жаль, це 

відбувається тільки ночами, коли вона не може заснути і 

занурюється в свій вигаданий світ. Вдень вона Білосніжка в 

шкільній п’єсі. Дорога до слави довга і важка.  Але Лола і її краща 

подруга Фло зустрічають працівника дитячого кастинг-агентства, 

який запрошує їх на прослуховування для фільму «Дочка Дракули»! 

Дівчинка-кішка – це було вчора, сьогодні Лола вже бачить як у повітрі літають 

вампіри… 



 

84(3)-4       Абеді , Ізабель. Сенсаційний репортаж Лоли : Книга 

2/ І. Абеді.-Х.: Ранорк,2014.-176с. 

    Але, вони швидко розуміють, що знайти цікаву і сенсаційну 

тему не так то й легко.І навіть нові підопічні з першого класу, які 

завдають багато клопоту, зовсім не підходять для захоплюючої 

історії. 

  Не довго думаючи, Лола вирішує написати про небезпечного 

злочинця з водяним пістолетом, який вже багато тижнів тримає в 

страху все місто. Але спочатку його треба зловити…  

 

84(3)-4     Абеді- любляче серце: Кн.7 / І.Абеді.-Х.:Ранок,2013.-

320с. 
      Відтепер немовлята, які репетують, матері, які ридають, і 

батьки, які не можуть дати їм ради, зітхнуть спокійно — з усіма 

їхніми проблемами чудово впорається Лала Лу, найкраща нянька у 

світі. Щоправда, тільки ночами й в уяві нашої Лоли. А вдень Лола 

готується до ролі старшої сестри. Ось тільки де знайти малюка, на 

якому можна потренуватися? На щастя, Лола знайомиться зі 

старшокласницею Саллі, яка стає для неї зразком для 

наслідування. Обидві — дівчинка-підліток і молода дівчина — 

відвідують заняття в танцювальній групі, і одного дня Саллі пропонує Лолі 

допомогти їй поняньчити маленького хлопчика. До того ж, тільки їй Лола може 

відверто розповісти про свої проблеми з Алексом, який живе в Парижі й у якого вона 

закохана. Але незабаром проблеми виникають у Саллі, та ще й які! Тепер уже Лолі 

доводиться допомогти старшій подрузі...  

 

 

 

84(3)-4       Абеді, Ізабель. Лола шукає подругу : Кн.1 / І.Абеді .-

Х.: Ранок,2014.-192 с.іл 

      Лолин тато родом із Бразилії, а її тітка заввишки лише 

вісімдесят сантиметрів. А ще від неї божеволіють мільйони 

шанувальників, коли вночі вона перетворюється на знамениту поп -

зірку Джекі Джонс. Але чого в Лоли немає, то це найкращої 

подруги — а знайти її дівчинці хочеться понад усе на світі! Треба 

негайно щось придумати — і Лола відправляє листа, в якому 

звіряється про своє заповітне бажання, прямо в небо на повітряній 

кульці. А у відповідь отримує таємниче послання в пляшці 



84(3)-4    Абеді, Ізабель. Лола та аварійний вхід : Книга 5 / 

І.Абеді.-Х.: Ранок, 2012.-304с. 
Ночами Лола перетворюється на знамениту захисницю тварин 

Лолу Левине Серце. Вона відважно рятує тварин із неволі та 

спеціальним літаком доправляє їх до спеціального притулку — 

заповідника у горах. Саме так полягають справи вночі, коли Лола 

не може заснути й поринає у світ своїх фантазій. Але вдень у неї 

із чотириногими друзями самі лише проблеми: навіть її власна кішка не дозволяє себе 

погладити! От якби вона була такою ж лагідною і товариською, як циркова кізка 

Білосніжка, яка залишилася бездомною! Головні пригоди в цій книзі починаються з 

того, що Лола приводить чарівну кізку додому й навіть вирушає з нею в далеку 

подорож на своєму суперкосмічному кораблі… А ось фінал цієї історії не має ніякого 

відношення до космосу!  

 

 

 84(3)-4   Абеді, Ізабель . лола у весільній подорожі : Книга 6 / І. 

Абеді.-Х.:Ранок, 2013.-320с., іл.. 

        Весілля в бронежилетах для таємних агентів? Гламурне 

весілля в замку й екзотичний медовий місяць для всесвітньо 

відомих поп-зірок? Нема питань! Лола Лавкісс — найкращий у 

світі організатор весіль. Для кожної пари вона готує зовсім 

особливу урочистість, сповнену сюрпризів. Але, звісно, тільки 

ночами і в уяві. Тому що насправді Лола дуже хоче дочекатися 

весілля своїх батьків. Мама та папай вирішили обвінчатися в 

Бразилії. Аж тут виникають такі проблеми, яких Лола ну ніяк не 

могла собі уявити 

 

84(3)-4    Портер , Элинор. Поллианна. Возвращение 

Поллианны / Элинор  Портер .-М.: Сибирская благозвонная, 

2013.-462с. 

       Читателям многих стран уже давно полюбилась удивительная 

девочка по имени Поллианна. Две повести о ее жизни принесли 

мировую славу американской писательнице Элинор Портер. 

Сирота, которую взяла на попечение ее суровая тетка, обладает 

поразительной способностью при любых обстоятельствах 

радоваться жизни, видеть во всем и во всех лучшие стороны. Это 

не только помогает ей самой, но и изменяет жизнь многих 

горожан.  

Почти детективные повороты сюжета, психологическая точность, с которой автор 

создает образы, - все это неизменно привлекает к книге внимание читателей на 

протяжение вот уже нескольких поколений.  

 

 



84(4УКР)5-4  Крюкова, Тамара Ш. Зоряний лицар / Т.Ш. 

Крюкова.-Х.: Ранок,2013.-430с.,іл. 

      У світі, де правлять чарівники й закони магії часом сильніші 

від фізичних законів, час тече по -іншому. Привиди давніх легенд 

оживають, чарівництво й магія вриваються в твоє життя, - і тобі 

вже складно відрізнити реальність від чарівництва...  

Таємничий Зоряний лицар вимагає повернути старий борг... Задля 

цього наслідному принцу Глібу доведеться пройти нелегкий 

шлях поневірянь і, витримавши чимало випробуваннь, пізнати 

справжнє кохання. Та чи дійсно його кохана - та, за кого себе видає? 

 

 

84(4РОС)-6-44 Чарская, Дидия Алексеевна. Лучшие повести 

для девочек / Л.Чарская.-М.:Астрель, АСТ,2011.-765с. 

          У героинь замечательных книг Лидии Чарской есть чему 

поучиться: доброта, благородство, смелость, отзывчивость... И 

пусть иногда за подобные качества в жизни им приходилось 

страдать, но эти страдания окупились сторицей. Ведь только такие 

светлые люди способны на любовь, дружбу, подвиг во имя 

Родины... Для среднего школьного возраста 

 

 

37.248 Оригами  : лучшие модели : от простого к 

сложно му: болем 100 новых оригинальных моделей , 

разработанных ведучими янонскими дизайнерами / Пер.с 

яп. Ю.Е.Бугаева.-М.:АСТ,Астрель,2010.-239с.,ил. 

      Оригами – древнее восточное искусство складывания 

фигурок из бумаги , пришедшее из ЧЯпонии и очень быстрор 

ставшее необычно популярным во всем мире.  

    Это идивительное занятие , одинаково интересное и детям. И взорослым, 

открывает неограниченные возможности для развития фантазии и пространственного 

воображения.  

     Приведенное в книге полдробное поэтапное опмсание работы, подкреслен ное 

красочными наглядными иллюстрациями, поможет вам успешно мправиться с 

заданиями и собрать все модели – от свмой простой до самой сложной.  

   84(4УКР)6-44  Дерманський, Сашко   Чудове чудовисько і 

погане поганисько : Казкова повість / С. Дерманський.-К.: 

А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГАЧ ,2014.-288с.  

Пригоди  Чудового Чудовиська і дівчинки Соні тривають! 

Улюблений дитячий письменник Сашко Дерманський зумів 

і Майдан відстояти, і третю частину трилогії дописати! 



Та ще й яку!.. Блискучі діалоги, живописні характери, природна й багата художня 

мова яскраво засвідчують, що Сашко Дерманський гідно продовжує літературні 

традиції наших веселих класиків — від Котляревського й Гоголя до Остапа Вишні 

і Всеволода Нестайка...  

Нова порція смішних, моторошних і захопливих пригод чекає на  тебе. Погане 

Поганисько готове звоювати усіх нас, але в сучасній Україні так багато відважних 

малих і  великих героїв, що навіть абсолютне зло не завжди має шанс на перемогу... 

84(4УКР)6  Вольских ,Алека. Мила Рудик и Магический синод 

: Роман/А.Вольских.-Х.:Виват,2014.-432с. 

        Мила попадает в передрягу! Еѐ ожидает жестокий ордалий 

суд за события, к которым отношения не имеет. А тут ещѐ учитель 

Милы впадает в необычный сон. Вот кто теперь спасет девушку от 

угрозы и для чего еѐ так хотят подставить? Пока ответ неизвестен, 

но уже скоро все карты будут раскрыты, а загадочный 

недоброжелатель найден...  

 

 

84(4УКР)6   Щерба,Наталія. Часове ім”я : Роман / Н.Щерба.-

Х.:Школа,2014.-384 с.-(Часодії). 

 

У книзі "Часове ім'я" продовжується оповідь про неймовірні, 

захопливі та часто небезпечні пригоди в часодійному світі 

володарки ЧорноКлюча Василини. 

 

Ці пригоди змішуються з шаленними переживаннями в її серці: чи 

буде коли-небудь їхня родина разом? Чи розв'яжуться нарешті 

непорозуміння з її найближчим другом? У кого ж таки вселиться 

страшний і підступний Дух Астрагор? 

 

Та крім того, на тендітну юну дівчинку чекає участь у перегонах на зорепташці, 

пошуки Чорної Кімнати, падіння в страшну розщелину Розколотого замку, таємне 

проникнення в чужий замок, жорстоке покарання. І нарешті головне - здобуття 

часодійної речі і Чорній Кімнаті..  

Для дітей середнього та старшого шкільного віку.  

 

84(4УКР)6  Щерба, Наталія. Часодії .Часове серце  : Роман / 

Н.Щерба.-Х.:Школа,2014.-384с.-(Часодії). 

 

Василина разом з іншими володарями семи Часових Ключів знов 

опиняється на Землі. Їхня мета - дочекатися цвітіння таємничого 

http://ababahalamaha.com.ua/uk/%D0%A1%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9


Пурпурового Квіту і за його допомогою врятувати Ефлару, часодійний світ, та нашу 

Землю від зіткнення.  

      Проте в хід подій втручається запеклий ворог часівників Дух Астрагор, який має 

власні інтереси. Адже тільки він знає, яку таємницю криє в собі Пурпуровий Квіт та 

яке прокляття тяжіє над ЧорноКлючем, яким володіє Василина.  

      Для дітей середнього та старшого шкільного віку  

 

 

84(4УКР)6  Щерба, Наталія. Часодії .Часова вежа : Роман / 

Н.Щерба.-Х.:Школа,2014.-384 с.-(Часодії).  

 

Усі ключники мають знайти Часову вежу й повернути час у 

Розколотий замок. Василина ладна зробити все, аби довести своє 

вміння керувати Часом. Але на її шляху стають її одвічні вороги.  

    І ось Василина знову опиняється сам на сам зі смертельною 

небезпекою. Чи зможе дівчинка протистояти Олені, впливовій 

подрузі свого батька? Чи вдасться їй використати часівну стрілу й 

повернути до життя фею Діану? Чи доведе вона всьому часодійному світу, наскільки 

сильна в її серці синя іскра? 

    Адже дівчинка ще має вступити до часової школи, пройти карколомні 

випробування і... знайти ключ до серця найближчого друга.  

    Для дітей середнього та старшого шкільного віку.  

 

 

 

 

84(4УКР)6  Щерба, Наталія. Часодії .Часовий ключ : Роман / 

Н.Щерба.-Х.:Школа,2014.-352с.-(Часодії). 

Звичайна дівчинка-підліток Василина несподівано дізнається, 

що її рідний батько, якого вона ніколи ще не бачила, - 

впливовий маг Ефлари, світу, створеного особливою часовою 

магією. 

    Батько забирає доньку до себе, і дівчинка опиняється в 

самому серці небезпечної гри часодіїв, фей і лютів. Ніхто не 

може зрозуміти, хто ж така Василина: батькова шпигунка, наївне дівчисько чи... 

могутня часівниця, якій кориться Час і яка може врятувати увесь часодійний світ?  

  Для дітей середнього та старшого шкільного віку.  

 

 

84(4УКР)6  Щерба, Наталія. Часодії .Часограма : Роман / 

Н.Щерба.-Х.:Школа,2014.-416с.-(Часодії). 

 

П'ята книга фантастичної епопеї Наталії Щерби ―Часодїї‖ знову 

захоплює дух! У ключників попереду захопливі і небезпечні  



пригоди, перші втрати, відчайдушна боротьба та зіткнення зі справжнім злом. 

Василина повинна зробити важкий вибір, розгадати найбільш важливу таємницю в 

своєму житті. Чи впорається вона з величезною відповідальністю, яка неочікувано 

лягла на її юні плечі? 

 

 

84(4РОС)6 Матюшкіна, Катя. Кіт да Вінчі : посмішка  Анаконди / 

Катя Матюшкіна .-К.: Рідна Мова, 2014.-192с. 

Нахабний злочинець викрав із музею знамениту картину "Посмішка 

Анаконди". Підступне мишеня залякало півміста. Решта мешканців 

Звіриного намагається його впіймати й отримати в нагороду мішок 

ковбасок. А ще шалену повагу.  

 

 

 

 

        84(4РОС)  Матюшкіна , Катя . Кіт да Вінчі : Навала сновид / 

К.: Матюшкіна .-К.: Рідна Мова,2014.-208с. 

 Книжка присвячена Всім! 

 

А особливо справжньому генію — Тобі!!! Книжку не можна їсти, 

прати й викидати! Розділові знаки — не викреслювати! 

 

Звірине місто. Дерево.  

 

Видавництво «Сова» 

 

 84(4РОС)6  Матюшкіна , Катя. Кіт да Вінчі : Пограбування  

банку / К. Матюшкіна.-К.: Нац. Кн.. проект,2011.-192с.- 

      Кіт да Вінчі виявив мапу скарбів Анаконди. Але підступний 

мишище Зиза викрав її й має намір, хоч що б там стало, першим 

захопити скарби. Але на його шляху стоїть суперсищик – кіт да 

Вінчі. Пригоди геніального кота тривають!  

    Настав час дізнатися, що ж було далі!  

 

 

 

 

84 (3)-4 Портер, Е. Полліанна: роман присвячується моїй кузині 

Белль / Елеонор Портер; пер. з англ. В. Наливаної; іл. О. 

Воронкової. — К.: Країна Мрій, 2013. — 304 с.: іл.  

 

    Роман американської письменниці Елеонор Портер, уперше 

надрукований у 1913 році, відомий в усьому світі. За мотивами цього 

твору знято кілька телесеріалів і художніх фільмів. Секрет 



популярності роману криється у принадливості образу Полліанни — сонячної 

дівчинки, "дівчинки-радості". Це захоплива розповідь про дванадцятирічне чарівне 

створіння, з появою якого змінилося життя в провінційному містечку. Маленька 

дівчинка завдяки своїй доброті, безпосередності, життєрадісності та енергійності 

зуміла розтопити серця людей, приречених на сіре, безпросвітне існування.  

     Для дітей молодшого і середнього шкільного віку.  

 

 

84(3)-44 Баррі, Мартін. Таємниця Мораг : Т.1. Заборонений 

шлях / М. Баррі.-Х.: Ранок,2013.-448с. 

       У цій книзі- першій з трилогії Мартіна Баррі «Таємниця 

Мораг»- дивним чином переплітаються фантастика, чудеса й 

прадавні міфи. «Заборонений шлях»- це захоплююча оповідь про 

небувалу одіссею, події якої паралельно розвиваються в 

Середньовіччі й у наші дні.  

  «Таємниця Мораг» буквально заворожує читачів різного віку 

,але, насамперед, юних- тих , хто захоплюється історико- 

пригодницьким жанром і фентезі.  

 

 

 

84(3)-4      Секора, Онджей. Мурахи не здаються /О. Секора.-Х.: 

Школа, 2014.-96с. 

Сказка «Муравьи не сдаются» написана современным детским 

писателем Онндржеем Секорой. 

Герой сказки — муравей Ферда.  

Много забавных приключений происходит с Фердой: вот он 

борется со страшным, огромным Пауком, строит со своими 

друзьями самый лучший в лесу муравейник, воюет с жадными 

жестокими Отрокарами.  

Мягким юмором проникнуто произведения Ондржея Секоры. Неунывающий, 

бодрый, жизнерадостный муравей Ферда своей смелостью, трудолюбием и 

находчивостью близок чешским ребятам и горячо любим ими.  

Ондржей Секора не только написал сказку, но ярко и интересно иллюстрировал еѐ.  

В русском переводе книга издаѐтся с рисунками автора.  

 

                                   Літаратура для старшого віку 

 

 

 37.248 Валюх, Оксана. Модельное оригами : Веселые объемные 

фігурки / О.Вавлюх. А. А.Валюх.-Х.:Белгород : Клуб семейного 

досуга , 2014.-95с. 

      Модульное оригами — это простая техника, которая позволяет из 

обычных листов бумаги собирать объемные модели. Отличие этой 

техники от традиционного оригами в том, что поделка складывается 



не из одного листа бумаги, а собирается из нескольких одинаковых частей — 

модулей. 

 

 

 

84(3)-4      Ріордан , Ріе. Персі Джексон та Останнє пророцтво : 

роман / Р. Ріордан .-Х.: Ранок, 2012.-511с. 

        Гряде війна проти Кроноса, а Персі Джексону ось-ось 

виповниться шістнадцять. А це означає, що в силу вступить 

велике пророцтво, сказане Дельфійським оракулом. Герою 

здається, що це пророцтво говорить про те, що він неминуче 

повинен загинути, рятуючи Олімп і це не додає йому впевненості 

в собі. Персі повинен зануритися у води Стіксу, як це зробив в 

античності герой Ахілл, і отримати невразливість. Кронос і його 

армія чудовиськ вже на підходах до міста, і напівкровки вступають у відчайдушну 

сутичку. Персі розуміє, що ще трохи і пророцтво виповниться...  

 

 

 

84(3)-4     Ріордан, Рік. Персі джексон та море чудовиськ : 

роман / Р. Ріордан.-Х.: Ранок, 2014.-367с.  

     Пригоди продовжуються! 

   Ще більше небезпек підстерігають Персі - сина Посейдона, в 

ризикованій подорожі через Море чудовиськ за Золотим руном.  

   Супербестселери Ріка Ріордана про нові пригоди Персі Джексона 

стали ще більш популярними в усьому світі після виходу вже 

другого фільму про Персі Джексона режисера Кріса Коламбуса.  

 

 

 

 

 

84(4)-4     Тімайєр, Томас. Хроніка шукачів світів : Скляне 

прокляття / Т. Тімайєр.- Х.: Ранок, 3013.-464с. 

 

 

Високо в горах Бандіагари у Французькому Судані (сучасному 

Малі), етнограф Рихард Беллхайм у жовтні 1893 року виявив 

покинуте багато століть тому місто таємничого народу теллем, який 

прибув у ці краї з Центральної Сахари. Згідно з переказами, ці люди 

мали дивовижні астрономічні знання. Повернувшись до Берліна кілька тижнів 

потому Беллхайм робить доповідь, на яку запрошують Карла Фрідріха фон 

Гумбольдта. Але, як не дивно, Рихард Беллхайм більше не впізнає друга своєї юності. 

Більше того — відтоді, як етнограф повернувся з Африки, він дивовижно змінився, 



— навіть, схоже, почав живитися склом. Дружина Беллхайма, Гертруда, умовляє 

Гумбольдта з’ясувати, що ж насправді сталося з її чоловіком в Африці. І ось 

«Пачакутек», повітряне судно мандрівника й дослідника, доправляє Гумбольдта, 

Оскара, Шарлотту й Елізу в гори, де їм належить відшукати сліди Скляного 

прокляття... 

 

 

 

 

84(3)-4      Тімайєр, Т шукачів світів : Місто заклиначів дощу / 

Т. Тімайєр.-Х.: Ранок,2014.-448с.омас. Хроніки  

 

 

 

Це історія про людину на ім`я Карл Фрідріх Донхаузер , котрий 

називав себе сином великого натураліста Вільгельма фон 

Гумбольдта. Разом зі своїми вірними супутниками він не раз 

навідувався до найвіддаленійших і найменьш досліджених куточків Землі, стираючи 

одну за одною з карти "білі плями" Він відкривав невідомі світові народи й племена, 

зав`язував дружбу з неймовірними істотами, відшукував фантастичні скарби і звідав 

при цьому простотаки грандіозні пригоди  

 

 

 

84(3)-4 Тімайєр ,Томас.  Хроніки шукачів світів : Палац 

Посейдона/ Т. Тімайєр.-Х.: Ранок,2013.-480с. 

Всього через кілька тижнів після сенсаційного повернення з Міста 

заклинателів дощу, Карл Фрідріх Донхаузер, який називає себе 

сином великого натураліста Вільгельма фон Гумбольта, береться за 

нову справу.  

   Йому і його вірним супутникам належить відшукати в Егейському 

морі причину таємничого зникнення кількох десятків кораблів. Щоб 

досягти цієї мети, Донхаузер-Гумбольт орендує "Каліпсо", 

найсучасніше дослідне судно свого часу, і першу в світі батисферу - 

апарат для глибоководних занурень, що дозволяє проводити по декілька годин під 

водою. 

   Однак вченому і його супутникам доводиться провести на морському дні набагато 

більше часу, ніж вони припускали, - на глибині понад двісті метрів вони здійснюють  

неймовірне відкриття... 

 

 

 

 

 

 

http://azbooka.dp.ua/product-2059268-kniga-msto-zaklinachv-doshchu-tomas-tmayr-hronki-shukachv-svtv-kniga-1.aspx
http://azbooka.dp.ua/product-2059268-kniga-msto-zaklinachv-doshchu-tomas-tmayr-hronki-shukachv-svtv-kniga-1.aspx


84(3)-4     пекарська , Малгожата – Кароліна. Лотерея /М.-

К.Пекарська.-Х.:ВД Школа,2014.-528с. 

      У "Лотереї", продовженні книги "Клас пані Чайки", герої 

дорослішають і перед ними великий світ розкриває свої широкі 

обійми. І зараз їм доводиться вибрати майбутній фах, друзів, 

коханих і навіть... життя чи смерть! А це вже справді Вибір з 

великої літери. І здається, що життя скидається на лотерею, де 

кожен із героїв має білет.  

 

Тільки-от постає питання: як дістати виграшний білет? Як зробити певну "ставку" на 

щось чи на ккогось і не помилитися? І нарешті - що треба вчинити, аби пощастило у 

цій шаленій лотереї під назвою "Життя"? 

 

 

 

 

 

                                  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.  

 

 

                                                             Підготувала провідний бібліограф ЦБС   К.П.Дудар                             


