
           Нові надходження 

                                          Шановні користувачі ! 

    Пропонуємо Вам нові надходження літератури,  куплені за кошти 

місцевого  бюджету та обласного бюджету , за  4  квартал 2015 року. 

Детальніше дізнатися про новинки літератури Ви зможете   в  районній  

д и т я  ч і й  бібліотеці  ,а  саме зараз : 

                                

 

 

 

   Д   Віршики для малят : Вірщі для малят : Вірші та 

загадки.-Х.: Сінтекс,ЛТД,2013.-64с. 

    До книжки ввійшли вірші , загадки та прислів’я 

українських письменників та надбання народної 

творчості.  

 

 

 

 

  Д      Що не звір, то дивина : Вірші та загадки / 

Упоряд. І.Січовик.-Х.: ТОВ Сінтекс, ЛТД, 2013.-64с. 

 

До книжки ввійшли вірші та загадки українські 

письменників та надбання народної творчості. Книга 

призначена для дітей дошкільного молодшого шкільного 

віку. 



 

   Д      Я все люблю в своїм краю : Оповідання, 

казки, вірші / Упоряд. Г.М.Кирпа.-Х.:Белкар- 

книга,2014.-64с. 

 

Для молодшого шкільного віку. Книга привчає 

дитину любити свою країну. Розповідає про 

рідний край, про нашу рідну землю Україну 

 

 

 

 Д  Про пухнастих та смугастих : Абетка у віршах і 

загадках / Авт. Віршів Н.Д. Черкес, 2012.-48с. ;іл.. 

 

 

За допомогою цієї книжки, у якій уміщено багато 

веселих віршиків, загадок і скоромовок, діти зможуть 

вивчити літери. На кожній чудово ілюстрованій 

сторінці дітлахи знайдуть своїх улюблених друзів — 

тварин. Пропонована абетка допоможе малюкам 

запам'ятовувати і впізнавати літери, розвинути пам'ять і 

логічне мислення. Книга призначається для дітей дошкільного віку.  

 

 

 

   Д Сонечко : Пісні,вірші,забавлянки, 

загадки.-Х.: Аргумент- Принт, 2015.-16с. 

 

 

Із моменту народження дитини необхідно 

приділяти особливу увагу розвитку її мовлення і 

мислення. Цьому найкраще сприяє спілкування за 

допомогою народного фольклору. У книжказ серії 

"Забавлянки для малятка" зібрано забалянки та 

колисанки, загадки і чистомовки, а також 

жартівливі віршики, які дуже допоможуть вам у в 

розвитку вашої крихітки.  

 

 

 Д   Сорока- ворона : Пісні, вірші, забавлянки. 

Загадки .-Х .: Аргумент- Принт, 2015.-16с. 

Із самого моменту народження дитини необхідно 

приділяти особливу увагу розвитку її мовлення та 



мислення. Цьому краще за все сприяє спілкування за допомогою фольклору. 

У книжці «Сорока-ворона. Пісні, вірші, забавлянки, загадки» зібрані 

забавлянки і кумедні віршики, які допоможуть у розвитку вашого малюка.  

 

 

 

 Д  Коровай- коровай : Пісні, вірші, забавлянки. 

Загадки .-Х .: Аргумент- Принт, 2015.-16с.- Серія 

«Забавлянки для малятка» 

 

 

 

Із самого моменту народження дитини необхідно 

приділяти особливу увагу розвитку її мовлення та 

мислення. Цьому краще за все сприяє спілкування за 

допомогою фольклору. У книжці «Коровай-коровай. 

Пісні, вірші, забавлянки, загадки» зібрані забавлянки і 

кумедні віршики, які допоможуть у розвитку вашого малюка. 

 

 

 

 

 

  Д  Сіре козенятко : Пісні , вірші, забавлянки. 

Загадки .-Х .: Аргумент- Принт, 2015.-16с.- Серія 

«Забавлянки для малятка» 

 

     Цікаві потішні і ніжні колискові, веселі загадки та 

жартівливі вірші, що увійшли до цієї книжки, - 

справжній скарб  народної творчості для дітей. 

Розважайте і розвивайте свого малюка за допомогою 

фольклору! Адже справжнє не втрачає своєї цінності 

століттями. 

 

 

 

 

  Д Зозуленька : Пісні , вірші, забавлянки. 

Загадки .-Х .: Аргумент- Принт, 2015.-16с.- Серія 

«Забавлянки для малятка» 

 

Із самого моменту народження дитини необхідно 

приділяти особливу увагу розвитку її мовлення та 

мислення. Цьому краще за все сприяє спілкування 

за допомогою фольклору. У книжці «Зозуленька. 



Пісні, вірші, забавлянки, загадки» зібрані забавлянки і кумедні віршики, які 

допоможуть у розвитку вашого малюка.  

 

 

 

 мл  28.1  Динозаври.-Х.:Белкар- книга, 2015.-64с.: 

іл..- (Пізнаємо світ разом).  

 

      Дітям властива допитливість. Їм цікаво пізнавати 

сівт , дістаючи відповіді на всі свої численні запитання. 

У цій книзі перед читачами відкриється загадковий світ 

найбільших істот , які  коли – небудь мешкали на нашій 

планеті,- динозаврів. Як виникли динозаври? Які види 

динозаврів існували? Що стало причиною їхньої 

загибелі ? Відповіді на ці та багато інших запитань  про 

дивних давніх істот ви знайдете у книзі.  

 

  мл 28.6я2        Тварини і рослини / Уклад. 

В.В.Гуріна, В.Г.Біляєв.-Х.:Белкар- книга,2015.-64с.- 

(Пізнаємо світ разом).  

 

 

 

Дітям властива допитливість. їм цікаво пізнавати світ, 

дістаючи відповіді на всі свої численні запитання. Разом 

з книжкою та маленьким хлопчиком Чомусиком юні 

читачі вирушать у цікаву подорож світом рослин і тварин нашої планети. 

Читачі отримають відповіді на багато запитань: чи можуть риби жити без 

води, чому ящірки, рятуючись, відкидають хвости, чи існують дракони, чому 

змія плюється, чому на зиму багато птахів відлітають у теплі краї та багато 

інших. 

 Для дошкільнят і дітей молодшого шкільного віку.  

 

 

мл   28.6    Полулях Н.С.    Про тварин : від колібрі до 

кита / Н. Полулях.-Х.: Ранок, 2014.-24с. 

 

У серію увійшли книги для дітей, які вміють читати та 

готові удосконалювати навички читання. У серію 

вміщено захопливі авторські оповідання про хлопчиків 

і дівчаток та цікаві статті про тварин, а також добрі 

казки про життя тварин і людей. Тексти адаптовані для 

читачів-початківців. Видання призначене для дітей 

дошкільного віку та першокласників.  

 



 

  мл 28.8       Людина / Укладач В.Г.Біляєва.- 

Х.:Белкар- книга, 2015.-48с.: іл..- (Пізнаємо світ 

разом).  

 

Ця книжка розповість юним допитливим читачам про 

дивовижні властивості людського організму, його 

будову і можливості, а також відповість на багато 

цікавих запитань : «Як ми ростемо?», «Чому в людей 

таке різне волосся?», «Як ми запам’ятовуємо?», «Чому 

ми потіємо?», «Як ми  розрізняємо кольори?» тощо.  

 

 

 

   мл  63.3    Зростаємо українцями / Уклад. Г.С. 

Тетельман, Г.П. Шаповалова.-Х.: Юнісофт, 2015.-

128с. 

 

Культура українців надзвичайно багата, і розглядати її 

можна з різного погляду. Ми вирішили показати звичаї 

та вірування українського народу очима дитини — так, 

ніби маленький читач мандрує крізь віки й спілкується з 

нашими прабабусями та прадідусями, коли ті самі були 

дітьми. Який одяг вони носили? Якими забавками 

гралися? Як дражнили друзів? Яких пісень співали? Які подарунки готували 

на свята?..  

 

 Книга вводить дитину в захоплюючий і мудрий світ етнографії. Ми 

познайомимося з ритуалами і традиціями, якими керуємося і зараз, навіть не 

підозрюючи, наскільки вони древні. А також дізнаємося багато цікавого про 

звичаї і побут українського народу, його фольклор та давню історію.  

 

 

мл    74.102      Мої перші казка :Казки.Ігри. Завдання 

:Ріпка; Сорока-ворона; Колосок;  Вовк та семеро 

козенят ;Коза- Дереза; Два веселі гуси ;Троє поросят; 

Теремок.-Донецьк :Глорія-Трейд.2013.60с. 

Яскраві казки з чудовими  малюнками допоможуть дитині 

легко, граючись,навчаючись читати, рахувати, думати та 

міркувати. В цю збірку  увійшли найкращі українські 

казки , а також завдання та ігри для малюків ,які 

допоможуть розвинути увагу, кмітливість та уяву.    

 

 



 

мл 74.102          Червона шапочка :Солом’яний бичок 

:Казки.-К.:Глорія,2012.-16с. 

 

Яскраві казки з чудовими малюнками допоможуть дитині 

легко, граючись, навчитись читати, рахувати, думати та 

міркувати. В цю збірку увійшли найкращі українські 

казки, а також завдання та ігри для малюків, які 

допоможуть розвинути увагу.  

 

 

 

мл 74.102      Мої перші казки :Казки. Ігри.Завдання : 

Колобок; Котик та Півник ;Три ведмеді ;Лисиця і 

журавель; Пан Коцький ; Курочка Ряба ; Червона 

Шапочка ;Соломяний бичок.-Донецьк :Глорія-

Трейд,2013.-64с. 

       Яскраві казки з чудовими малюнками допоможуть 

дитині легко , граючись , навчаючись читати, рахувати, 

думати та міркувати. В цю збірку увійшли найкращі 

українські казки , а  також завдання  та ігри для малюків , які допоможуть 

розвинути увагу, кмітливість та уяву.   

 

     82.3 (УКР)    Улюблені казки: казки  та завдання : 

Лисичка з качалкою ; Сестричка Оленка і братик 

Іванко; Лисичка та Вовк ; Чарівна сопілка, 

Скатертина, баранчик і торба; Вершечки та корінці;  

Ців,цвірінь, цвірусю; Хвости.-Донецьк : Глорія- Трейд, 

2011.-64с. 

Яскраві казки з чудовими малюнками допоможуть дитині 

легко , граючись , навчаючись читати, рахувати, думати та 

міркувати. В цю збірку увійшли найкращі українські казки 

, а  також завдання  та ігри для малюків , які допоможуть 

розвинути увагу, кмітливість та уяву.   

 

 

 

мл82.3(4УК)  Котигорошко : українська народна 

казка / перек. Ю.Дворецька ; худ. Ю. Сплавник.-К.: 

Наш час, 2015.-26с.-(Серія»Равлик»).  

     Хоробрий і кмітливий Котигорошко – улюблений 

багатьма читачами герой однойменної української 

народної казки, хлопчик надзвичайної сили, який 

народився з горошини.  



      В українському фольклорі він- яскравий образ переможця над злом, 

негараздами та підступами недругів. Котигорошко – втілення багатирської 

сили , стійкості у боротьбі проти ворогів, вірності та кмітливості. Він 

перемагає змія та рятує від смерті своїх братів та сестру, визволяє прекрасну 

королівну з полону злого чаклуна.  

        Котигорошко- одна з найулюбленіших народних казок, на якій виросло 

не одне покоління українців. Книгу проілюструвала чудова українська 

художниця Юля сплавник, чиї малюнки вже давно полюбилися нашим 

маленьким читачам. 

 

мл 82.3(4УКР)   Добро переможе зло : казки, 

оповідання / Упорядник Г.М. Кирпа.-Х.: Белкар- 

книга, 2014.-64с.:іл..-(Веселка). 

 

Нас скрізь оточують люди. Всі вони різні, зі своїм 

характером, настроєм. Не всі вони добрі і порядні. Є 

серед них і злі, і жадібні, є ті, що заздрять чужому успіху 

або багатству, є ледачі, є брехливі. Існує безліч казок і 

оповідань, де добро бореться зі злом і перемагає його. 

Одні з кращих творів для дітей на цю тему подані у книзі 

«Добро переможе зло». 

 

Для дітей молодшого шкільного віку.  

 

Мл   84.2   Улюблені казки : Казки та завдання : Гуси 

– лебеді; Крилатий, волохатий та маслений; Двое 

жадібних ведмежат; Сивко- бурко; Дюймовочка; 

Марійка та ведмідь; За щучим велінням. -Донецьк : 

Глорія- Трейд, 2011.-64с. 

 

Яскраві казки з чудовими малюнками допоможуть 

дитині легко , граючись , навчаючись читати, рахувати, 

думати та міркувати. В цю збірку увійшли найкращі 

українські казки , а  також завдання  та ігри для малюків 

, які допоможуть розвинути увагу, кмітливість та уяву.    

 

 мл92 Що? Де? Як ? : Популярна енциклопедія для 

дошкільнят і дітей  мл. шк.. віку . -Х.: Белкар- 

книга,2015.-64с.-(Пізнаємо світ разом )  

 

 

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.  

 

 

 

     мл  84(3)-4    Брати Грімм  Золота гуска : казка / 

Брати Грімм.-Х.: Вид. ООО «Сентіма ЛТД»,2003.-

10с. 

 

 

 

 

 

мл 84(4УКР)6-4      Винник,Тетяна Анатоліївна  

Відлуння нашої хати / Т.Винник.-Чернівці: Букрек, 

2015.-69с. 

 

 

Проте, коли Ромчик народився, Даринка засумувала ще 

дужче, адже увага родини тепер зосереджувалася на 

малюкові. Життя Дарусі змінюється, коли на старому 

горищі вона знайомиться із хлопчиком-відлунням на ім´я Талалайко. Зі своїм 

новим другом Даринка дізнається багато цікавого про тих істот, які 

заселяють їхній дім, про дружбу і допомогу. З Даринкою і Талалайком 

трапляються цікаві і повчальні пригоди, після яких дівчинка починає більше 

цінувати дружбу та батьківську любов. Унікальним у повісті є те, що 

головний герой Талалайко розмовляє приказками. Це сповнює текст 

гумором, актуалізує дитячу увагу, робить процес читання цікавим, 

захоплюючим та повчальним. 

 

   мл 84(4УКР)6-5   Палійчук ,Олена .  Іван- космонавт : 

Віпші для дітей дошк. Та мол. шк.. віку / О.Палійчук. -

К.: ТОВ. Боривітер, 2015.- 64с. 

    Вірші Олекси Палійчука вчать любить  Батьківщину, 

рідну мову, виховують гідні людські риси. Його книжка- 

це багате розмаїття  тем і поетичних образів, з яких 



українська дитина знатиме, чому треба берегти природу, стежити за 

порядком у хаті і в класі, бути добрим товаришем. Тут і пори року, загадки, 

скоромовки тощо. 

Сам досвідчений педагог, автор уміє в доступній формі донести до дітей 

свою думку,  всебічно й оригінально  показати всі її корисні грані. У цьому 

якраз і полягає вагоме пізнавально- виховне значення книжки. Так, у вірші 

«Київ» О.Палійчук розповідає дітям про нашу столицю, її красу і роль у 

житті країни. Щирими і зрозумілими дітям словами звертається він до 

Батьківщини у вірші «Дорога Україна».  

      З вірша «Ми у Каневі були» маленький читач довідається , як жваво і 

невимушено описує  свої враження від побаченого його ровесниця. 

Дізнається про нашого Кобзаря, відчує гордість за свого великого земляка. 

Вірш «Рідна Україна» знайомить дитину з державними символами 

незалежної України – гербом і прапором.  

       Книжка Олекси Палійчука слугуватиме цінним допоміжним матеріалом 

для вихователя і вчителя, оскільки за тематикою орієнтована на навчально - 

виховні програми дитсадків та шкіл.  

 

мл84(4УКР)  Франко, Іван.  Коли ще звірі говорили / І. 

Франко,-К.: АВІАЗ,2015.-64с. 

 

     Казки для дітей дошкільного та молодшого шкільного 

віку. 

 

 

 

 

 

83.3(4УКР)   Коляда І.А. Володимир Сосюра / 

І.А.Коляда, Ю.І.Коляда.- Х.:Бібколектор, 2015.-119с. 

 

Доля видатного українського лірика, лауреата 

Шевченківської премії 1963 року Володимира Сосюри 

тісно пов’язана з подіями Жовтневої революції і 

громадянської війни в Україні, громадським та 

літературним життям 20 – 50-х років ХХ століття. Його 

творчий шлях був драматичним. Якщо першим збіркам 

Сосюри притаманна романтика боротьби й кохання, то пізніше він відчуває 

внутрішнє роздвоєння («комунар і націоналіст»), неможливість поєднати 

відданість революції з почуттям національного обов'язку. У 1951 році за вірш 

«Любіть Україну» поета звинуватили у «буржуазному націоналізмі», 

перестали друкувати його твори. І сьогодні яскрава щира поезія В. Сосюри 



має багато шанувальників, як і раніше, вона чарує своєю задушевністю, 

теплотою і правдивістю почуттів.  

 

83.3(4УКР)       Коляда І. Максим Рильський / І. та Ю. 

Коляда.-Х.:Бібколектор, 2015.-120с. 

 

      Видатний український поет, перекладач, публіцист, 

громадський діяч, академік АН України понад 50 років 

працював у літературі і залишив нам велику спадщину. 

«Поет – це людина, що палко любить слово, як 

найгострішу зброю», – говорив Рильський, і він дійсно 

був «володарем слів ясних і мудрих». Його поезії 

сповнені щирістю, відвертістю, пронизані мотивами любові до усього 

сущого. «Читачу! Поглянь, усміхнись: я твій, я не вмер, я живий!» – ці слова 

спадають на думку, коли читаєш безсмертні вірші Максима Тадейовича 

Рильського. 

 

 

                                  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.  

 

 

 


