
Нові надходження

                                          Шановні користувачі !

    Пропонуємо  Вам  нові  надходження  літератури,  куплені  за  кошти

місцевого  бюджету та обласного бюджету , за  4  квартал 2016 року.

Детальніше дізнатися про новинки літератури Ви зможете  в  районній  д

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

                        

                                     
   Д 

Розвиток рівноваги, моторики та координації рухів, зміцнення 
хребта – таку величезну користь може дати найпростіша гра в 
коника, коли тато, сидячи на стільці, розповідає віршика та 
підкидає на колінах малюка, імітуючи тим самим їзду на 
конику. 
Діти, з якими займаються такою динамічною гімнастикою, 
заливисто сміються навіть під час складних вправ. Вони в 
захваті від подібних ігор. Але головне – дитина відкриває для 
себе нові можливості. Спершу страшнувато перекочуватися 
туди-сюди або летіти без будь-якої підтримки... Майже падати. 

Але згодом дитину вже не зупиниш. Адже 
що старшою вона стає, то більше руху 
потребує. І врешті ви з гордістю скажете про неї: 
„НАШ – НАЙКРАЩИЙ!” 

«Веселі віршики з мальованого глека» — видання 
для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, 
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яке у доброзичливій та легкій для сприйняття формі через призму українського 
слова та барвистих ілюстрацій допомагає дитині позитивно сприймати 
оточуюючий світ, дає поштовх до розвитку почуття ритму, творчої уяви 
та фантазії.
Звідки беруться назви кольорів? Як навчитися вимовляти букву «ер»? Чому 
у страху великі очі? Хто якими словами дякує? Відповіді на ці та багато інших 
питань чекають на дитину в збірці веселих віршиків.
Кожна розгортка книги — це маленька історія, яка тематично і гармонійно 
об’єднує в одне ціле твори та ілюстрації до них. 
Читаючи це видання усією родиною, ви відчуєте як світліше стане у вашому 
домі та у ваших серцях

                  Література для молодшого шкільного віку

 мл. 22.65   Нумо, малята! Час мандрувати! Чи готові 
ви до фантастичних пригод у великому космосі? Тут 
на вас чекають невідомі та прекрасні планети, які для 
вас відкриють свої секрети! 

мл 82.3(4УКР) Йде до нас колядочка : [вірші] / 
упоряд. А. М. Зеленська ; іл. К. Іванова. – Київ : 
АВІАЗ, 2016. – 39 с. : іл.

   Хто з малечі не любить зимових свят? Веселощі, 
пісні, хороводи... Усе це є у цій книжці. А ще 
привітання зі святами колядками та щедрівками. 
Видання має чудове художнє оформлення, яке буде до 
вподоби і малятам, і дорослим.

    Для читачів дошкільного та молодшого 
шкільного віку.

мл 84 (4УКР)6- 5Майданович Т. В. Країна 
Українія : вірші для дітей дошк. та мол. і серед. 
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шк. віку / Тетяна Майданович ; пердм. Л. І. Андрієвського ; іл. І. Е. Хомчак 
(Гереги). – Київ : Криниця, 2016. – 120 с. : іл.

 Поетичне слово авторки та чудесні мальовані образи художниці 
вводять читачів у дивовижну країну Українію – через живу красу 
української природи та знаменні сторінки історії нашої 
Батьківщини. Ця країна «і звичайна, і немов казкова»: вона 
вкорінюється у видимій Україні і рясно квітує в уяві, а головне – 
приходить у людське серце. Це світ, у якому діти, весело граючись, 
вчаться бути господарями довкілля, майбутніми свідомими і 
творчими громадянами.

мл 84(3)-4 Казки для хлопчиків / пер. з чес. В. 
Павлюка : упоряд. О. М. Івасюк ; худож. оформ. І. С. 
Стасюк. – Чернівці : Букрек, 2016. – 71 с. : іл.

Серед літератури для дітей є безліч книг для дівчаток. У 
цьому виданні зроблено спробу подати перекладені з 
чеської мови казки , метою яких є виховання хлопчиків 

вправжніми чоловіками. 
мл 84.4УКР6 Чубач Г. Т. Живі літери : абетки, лічилки 
та різні навчилки / Ганна Чубач ; іл. Є. Житник. – Харків :
Школа, 2016. – 93 с. : іл.

Веселі  абетки,  лічилки  та  різні  навчилки  улюбленої
дитячої  української поетеси Ганни Чубач допомогли вже
багатьом-багатьом  малятам  весело  опанувати  початки
грамоти.

Ваша дитина також із радістю буде слухати у виконанні
дорослих  та  читати  сама  про  акулу  зубату,  баранчиків

круторогих, цуценя та цапленя й черепаху-чарівницю. А ще веселі побрехенькі,
вірші про різні професії, загадки-відгадки та багато інших добрих історій.

мл 84(4УКР)  Винничук Ю. П. Лежень / Юрій 
Винничук ; іл. В. Серцової ; худож.-оформлювач В. М. 
Карасик. – Харків : Фоліо, 2016. – 32 с. : іл.  

  В одному замку завелися Страхи. Що тільки не робив 
король, але нічого подіяти не міг — нікуди Страхіття не 
уходили і не давали спокою мешканцям замку. 
Повиганяти чудовиськ зголосився хлопець, якого 
називали Лежнем, бо він весь час лежав. А за свій подвиг 
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він попросив лише одне — щоб його весь час годували варениками, так він їх 
полюбляв. Що було далі? Це ви і дізнаєтесь з книжки.

За цією казкою було знято мультфільм з однойменною назвою.

мл 84 .4 УКР6  Мухарський , Антон. Дивовижна 
знахідка  : Повість – казка / А.Мухарський.-Київ.: 
«Джерела М», 2003.-80с.

  Вам ніколи не доводилось потрапляти в пастки , ями чи 
пілземелля? А знаходити там справжнісінького 
прадавнього дракона … точніше , драконицю, яка тихо 
проспала під землею тисячі років ?
   Вигадка, вкажете? Професор казкової пелеонтології 
Чудлик так не вважав. Він був абсолютно впевнений , що 
волошкові  дракони –хіпозаврики давно вимерли, а також 

що дитячі візочки не придатні для міжзоряних мандрів , що  ді-джеї не 
ганяються  за міжгалактичними терористами і що дівчатка не вміють 
користуватися бластерами…
     А насправді все навпаки ! Перегорніть обкладинку та переконайтеся на 
власні очі !

мл 84 .4 УКР6  Мухарський , Антон. День пробудження
: Повість – казка / А.Мухарський.-Київ.: «Джерела М»,
2003.-64с.

   У який спосіб можна розбудити Сплячу Красуню – 
відомо всім.  А як розбудити хіпозавриху ? Авжеш не 
холодною вродою, гарматною стріляниною  чи державним
гімном. Навряд чи їй це сподобається. Можете спробувати
її поцілувати. Але пам’ятайте – хіпозаврики теж люблять  
жартувати…
  Отже, про те , як хіпозаврики розважаються , що їм до 

вподоби і що ні , а особливо що буває з тими , хто не любить хіпозавриків, - 
читайте у цій книзі. Авма буде весело , обіцяємо  !
    А початок цієї карколомної історії ви знайдете у книзі «Дивовижна знахідка».

 мл 84 .4 УКР6  Мухарський , Антон. Пригоди на планеті
іграшок  : Повість – казка / А.Мухарський.-Київ.: 
«Джерела М»,2003.-80с.
  Ви вже прочитали перші дві книжки  про пригоди Заврика 
та його друзів ? 
   Тоді настав час довідатися , що буває, коли двоє 
міжгалактичних терористові закохуються в примхливу 



дівчину. Ви не повірите – цього не здатен передбачити навіть найкращий 
міжзоряний шпигун містер Пуп.І тому в його лиходійських планах не буває 
ніяких дівчат, А от в житті  дівчатка бувають. І що в такому випадку стає з усіма
шпигунськими розрахунками  та злодійськими планами – про це ви дізнаєтесь 
від Антона Мухарського. Бо йому все відомо достеменно!  

мл 84 .4 УКР6  Мухарський , Антон. День народження 
Заврика  : Повість – казка / А.Мухарський.-Київ.: 
«Джерела М»,2003.-64с.

  От і наближається розв’язка історії про Заврика та його 
друзів , яку ви прочитали у перших трьох книжках Антона 
Мухарського.
   Уявіть собі ситуацію – ви повертаєтесь до дому , 
здійснивши  небачений подвиг, а вас хапають за карк , 
зачиняють у кімнаті і позбавляють улююленої музики ! 

несправедливо – скажете ви. Але що вдієш сам- один проти  злих  та байдужих 
людей зі зброєю та  владою…
 А якщо не один ? То зовсім інша справа Адже коли є друзі – не страшні ніякі 
вороги. І значить , все закінчується добре . А як це буде – читайте в  в останній 
книжці.

мл 85.1я721 Любарська Л. М. Мистецтво для тебе / 
Лорина Любарська, Тетяна Харламова ; іл. В. Кузнєцов, М.
Коваленко. – Київ : Наш час, 2016. – 104 с. : фотоіл. – 
(Равлик).

   Ця  книга  допоможе  дітям  молодшого  шкільного  віку
здійснити  захопливу  подорож  у  світ  образотворчого
мистецтва. Репродукції визнаних творів, вірші, оповідки,
загадки, різноманітні ігри сприятимуть розвитку творчих
здібностей  дитини.  Адже  в  кожній  із  них  живе
непересічний Художник. Треба тільки відкрити його.

 85.94 Кириліна І. Вінок з барвінку : пісні для дітей / І. 
Кириліна. - К. : Музична Україна, 2016. - 128 с.
До збірки пісень відомого сучасного композитора Ірини 
Кириліної увійшли найвідоміші твори, що вже чверть 
століття виконуються дитячими колективами і солістами в 
Україні та за її межами



ср 26.8994УКР)  Допитливій малечі про цікаві речі. 
Подорож по Україні. - К. : Радуга, 2016. - 240 с. : іл.
     Віковічні гори та швидкоплинні річки, темні печери 
і широкі степи, розкішні палаци, нездолані замки... Ви 
любите подорожувати? Відкривати для себе нові місця,
дізнаватися про їхню історію, уявляти їхнє майбутнє?
Ця книга створена для тих, хто хоче ближче 
познайомитися з Україною, торкнутися багатств 
нашого краю та відвідати його цікаві місцини. 
Можливо, саме це видання надихне вас на реальні 

подорожі.

84(4УКР)6-4 Героям слава! : Розповіді для дітей про 
героїв фронту і тилу .- Київ : Мамине сонечко , 2016.- 
44с.
 Наші воїни повертаються з війни.  І розповідають –
розповідають – розповідають. Або скупо кидають по 
слову. Або просто мовчать. Але ми хочемо  почути їхні 
розповіді, нам потрібно знати про все : про бойових 
побратимів ; про героїчні вчинки , які самі воїни 
вважають простою роботою; про помічників, без яких не 
обійтися ; і про нас з вами . Бо  ми всі  - воїми діями і 

мріями – наближаємо перемогу !
  Звичайно , оповідання у цій книжці не завжди в уіх деталях  збігаються з 
реальними історіями . Та це – пряма мова воїнів , які бронять Україну!

ср63.3(4УКР) 512 Каляндрук, Тарас.
  Дітям про козаків / Тарас Каляндрук.-Львів : 
Апріорі, 2016.-88с.:-(Серія «Апріорі-дітям»). 

Тарас Каляндрук розповів про те, чому нову книгу він 
вирішив писати для дітей: саме їм особливо потрібно 
знати нашу справжню історію, її захоплюючі й героїчні 
сторінки. Молодь у наш час дуже потребує хороших 

прикладів, їй потрібні герої для наслідування. В той же час телебачення, кіно та 
й віртуальний світ комп’ютерів заповнюють японські ніндзя й самураї, 
американські ковбої, російські спецназівці. Козаки в цьому морі якось відійшли 
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на задній план. А в них сучасному воїнові є чому повчитися. Адже козаки були 
чудовими розвідниками-пластунами, блискуче володіли різноманітними 
бойовими прийомами, мали багатющі традиції і звичаї, втілювали в собі кращі 
риси нашого народу.

84(4УКР)6-4  Тарабанчук , Юрій. Небезпечні 
хованки, або Розвідник Люка і Terra incognita.-Київ: 
Гамазин, 2007.-224с.

Хованки – весела й приємна гра.
За єдиним винятком – якщо доводиться грати на 
невідомій небезпечній території, та ще й із бандою 
смердючих скунсів-розбійників, які захопили у полон 
молодшого брата самого коменданта Фортеці Доброї 
Надії. Проте Серж Люка, розвідник загону бойових 

собак, не збирається поступатися нахабам. У нього є вірні друзі, а ще – чудова 
ідея, як визволити бранця. Люка точно знає: підступним скунсам його жарт буде
до вподоби!

ср 84.4УКР6  Ешлі, Марина . Корабль надії : 
Повісті / М.Ешлі;пер. З рос.-К.: Гамазин, 2008.-392с.-
(Серія «А+В»).
Корабель – символ надії.
Хай навіть вітрила у цієї надії подерті на лахміття, 
корпус тріщить усіма шпангоутами від найменшого 
подуву вітру, а рангоут ледь тримає такелаж… Коли 
немає, на що сподіватися, залишається єдине – 
триматися за міць невтомних рук, незламність власної 
душі та за силу кохання нескореного серця.

Адже поки б’ється серце, надія не вгасає. 

ср 84(4УКР)6-4 Есаулов, Олександр Юрійович. 
Таємниця Великого сканера : Повість / Олександр 
Есаулов.-К.: Гавмазин, 2009.-192с.-(Серія «Під 
партою»).
Комп’ютерний світ знову потребує допомоги. На планеті 
Ц з’явився Великий Сканер, потім гаплик, невідомий 
вірус, заражені...Тут якась таємниця, хтось зазіхає на 
повну й безконтрольну владу...
Розгадати таємницю можуть реальні люди, тому й 

експедиція у складі знавців віртуальних ігор вирушила на порятунок. 
Приєднуйся: ти можеш врятувати Заекрання! 



Про комп’ютерні пригоди також читай у книжках Олександра Есаулова: “Game 
over”, “Антивірус”, “Канікули для Інформи” та “Вихідний формат”

ср Крапивін, Владислав . Повернення кліпера 
«Кречет»/ В.Крапивін.-К.: Гамазин, 2006.-192с
    .Гадаєш, у небі здатні літати лише птахи, повітряні 
кулі та літаки? Владислав Крапивін - один з 
найвідоміших дитячих письменників світу - впевнений, 
що це не так. Якщо ти маленький та легкий і ваги в тобі, 
як у маковому зернятку, то сильний вітер заввиграшки 
підніме тебе в повітря. Все місто з його будинками, 
вулицями, синіми бухтами опиниться під тобою, наче на 
долоні, а душу опанує неймовірне відчуття - наче ти усім
володієш і все на світі до снаги… І залишається тільки 

довести, що справді здатен перевернути світ Не боїшся вітру, пригод і 
несподіванок? Тоді перегортай сторінку

ср 84 (;УКР)6-4 Тарабанчук , Юрій. Хто не заховався ,
або Розвідник Люка і облога фортеці / 
Ю.Тарабанчук.-К.:Гамазин, 2006.-224с.
Ховайся, хто може – пірати готуються напасти на 
Фортецю Доброї Надії! Ціла армада жорстоких, 
безжалісних та хижих мавп, тих самих, що їх не добив 
розвідник Люка у книжці «Ховайся, хто може!» Вороги 
нечемні та невиховані. Вони наводять жах на кожного, і 
лише неприступна фортеця Доброї Надії протистоїть 
негідникам. Захопити укріплену фортецю – годі й 
думати. Проте у ватажка піратів, здається, виник 

неймовірний і несподіваний план. Він неодмінно вдасться, адже місто не очікує 
такого нахабства. Ніхто не зможе зупинити піратів. І хто не заховався – Юрій 
Тарабанчук не винуватий! Кожен нарікає на себе

ср 84.4УКР6 Ковальська , Ксенія. Тятіка і Патіка / 
Ксенія  Ковальська .-К.: Гамазин, 2008.-112с.:іл.- 
(Серія «Для тих , хто не любить читати»)
Якщо до однієї старої ворони додати два невідомих 
створіннячка, що буде? А буде повітряний атракціон!
А якщо помножити цей атракціон на одну хитрющу 
кішку? То буде надзвичайний, карколомний, 
неймовірний цирк!
А якщо над цим цирком поставити зверху капосного і 

бридкого директора? То вже буде детектив, і розслідуватиме той детектив 
справжній собака – вірний, чесний і бескомпромісний. 
Тож хто кого подолає? 
Якщо хочеш дізнатися – мерщій перегортай сторінку
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Ср 84(4УКР)6-4   Птіцин, Анатолій Олександрович. 
Лопухасте щастя : повість казка / А.Птіцин.-Київ: 
Гамазин ,2008.-112с.:іл.-(Серія «Для тих, хто не 
любить читати»)
Цікаво, а якого кольору щастя? Анатолій Птіцин, 
справжній експерт зі щастя, знає напевне. А ще він знає 
все про ельфів з Поперечки, про всі їхні пригоди й 
таємниці. І каже, що справжнє ельфівське щастя 
жовтого кольору. А ще воно може губитись і навіть 
розфарбовувати лопухи. Ой, а що ж робити, коли щастя 
тікає? Звичайно, його треба шукати! І без тебе в усіх 
цих лабіринтах казок і загадок ельфи не розберуться! 

Пам’ятай: їхнє щастя у твоїх руках!

Ср 84(4УКР)6-4   Ярош, Вікторія. Королівство в 
небезпеці : казки /В.Ярош.-Київ: Зелений Пес , 2008.-
112с .-(Серія «Для тих, хто не любить читати»)
Коли звичайна дівчинка потрапляє у чарівне королівство,
у цьому немає нічого… незвичайного. Авжеж, у багатьох
казках звичайнісінькі дівчатка чи хлопчики потрапляють
у чарівні країни, зустрічаються з помічниками, 
визволяють принцес і отримують законні півцарства...
Проте Іванці, героїні нашої казки, півцарства зовсім не 
потрібні. Навпаки, дівчинка хотіла б якнайшвидше 
повернутися додому. І це можна зробити, але передусім 

треба подолати страшну пустелю й підступного ворога. Чи вдасться Іванці 
пройти важкий шлях і відшукати таємницю, яку приховує Асфальтовий король?
Дізнайся з цієї книжки. 

ср84(4УКР)6-4    Бойко, Ігор Десять овечих хвостів : 
Казки / І.Бойко.-Київ : Зелений Пес ,2008.-112с. .-
(Серія «Для тих, хто не любить читати»)
На далекій півночі жили собі три справжні старезні 
відьми – із гачкуватими носами, із сивими патлами і з 
одним на всіх більмуватим оком… А позаяк око було 
одне, то поділити його трьом бабусям було дуже важко. 
А ще важче – вслідкувати за десятьма примхливими 
вівцями, котрі ладні пастися будь-де, аби не там, де їх 
залишили. Зрештою, нещасні бабусі змушені були 
винайняти вівчаря.
Ідея гарна, але хто ж знав, яким шибеником виявиться 

той вівчар!
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Ср Лірник , Сашко  Казки Лірника Сашка / 
Сашко Лірник.-Київ : Гамазин ,2014.-72с.
Казки Сашка Лірника, багато хто звик слухати в 
авторському виконанні: наживо на фестивалях, у 
відео- чи аудіозаписах. А от збірки його казок у 
книжковому форматі з’явилися порівняно недавно, 
До книги “Казки Лірника Сашка” увійшли і нові 
казки, яких ще не було в аудіоформаті – казка про 
терновий пищик, дивного хлопця і Ману, що з дуба 
впала; Про язикатого Іванка, нову церкву і пана 
економа злодійського, казки козацького циклу тощо. 
Ця книжка буде окрасою домашньої бібліотеки й 

послужить не тільки дітям, а й батькам, навіть іншим поколінням родини. І в 
теперішніх маленьких читачів-українців має бути книжка казок, яку не соромно 
прочитати й іншим показати. А головне – вона виховує українських патріотів і 
культурних людей. Вона поганому не навчить, а лише добру, любові, родинним 
цінностям і хоробрості. Ну, й гумору в ній чимало. 

ср Холоденко , Сергій. Щоб ніхто не здогадався / 
С.Холоденко.-Київ : Джерела М 2005.-192с.
Як вижити у світі, зовсім не пристосованому для 
існування людини?
Це не так уже й складно. Потрібно лише, аби ніхто не 
здогадався, що саме ти утнеш кожної наступної миті. 
Тоді нападники, якими сильними вони не були б, ніколи 
не зможуть передбачити твої дії і в тебе з’явиться шанс 
на порятунок. Отже, все залежить від тебе.
Якщо ти живеш тихо і спокійно і ніколи не потрапляв у 

неприємності, більші за догану на уроці й зауваження у щоденнику, все одно 
будь певен – навіть ти здатен на несподіваний вчинок.
Не віриш?
Зазирни під обкладинку і переконайся. 

ср 84(4УКР)6  Дмитрієви, Микола , Марія. Катамаран
«Хі-Хі» : Роман / Микола, Марія Дмитрієви.-Київ, 
Зелений Пес ,2007.-384с.
 Пригод забагато не буває! У цьому на власному 
прикладі переконалися Сашко, Ярко, Мірек та Нонна, 
герої книжки Миколи та Марії Дмитрієвих “Заглушецька
брама”. Влітку вони потрапили в круговерть 
карколомних інтриг і ледь не загинули в таємних 
переходах підземелля Луцького замку. Щоправда, 
знайшли скарб...

Але то було минулим літом. Попереду в друзів останній шкільний рік. Але 
будьте певні – історія зі скарбом не закінчилася, навпаки, на хлопців та їхню 



подругу чекають нові пригоди. Хочете знати, що було далі? Тоді перегорніть 
сторінку

 ср Бригинець О.М., Птіцин А.О. Принцеса Анжеліка .
Нові історії / Олександр Бригинець, анатолій Птіцин.-
К. : Гамазин , 2009.-224с.: іл.- .-(Серія «Для тих, хто не 
любить читати»)
 Хто знає, як виглядає казка?
А Юрчик та Іннуся знають, бо вони товаришують із 
принцесою Анжелікою. Одного разу принцеса об’явилася
у їхній квартирі і заявила, що вона – їхня тітонька. 
Відтоді життя дітей змінилося: у них з’явився казковий 
друг, вони навчилися користуватися магічними речами і 
проникати в чарівні світи...

Хочеш, щоб ця чарівна тітонька прийшла й до тебе? Тоді відкривай книжку і 
знайомся з принцесою Анжелікою. 
А що ще треба знати про чарівниць, розкаже попередня книжка Олександра 
Бригинця та Анатолія Птіцина “Анжеліка – принцеса Анру” 

 ср 84.4УКР6   Новак, Ілля  Сонячна магія : Повісті/ 
І.Новак.- Київ : Гамазин ,2006.-368с.
Жив собі старий король. І були у короля добра відьма, 
заздрісний міністр і лихий чарівник, які гралися у високу 
політику. Запитання: яким буде кінець у цієї казки, якщо 
до гри дорослих вмішаються діти? Скажімо, одне 
дівчисько – вихованка бродячого цирку та один хлопчак –
взагалі міський безпритульний. Задача з багатьма 
невідомими, адже ні дівчина, ні хлопець ніколи не мали 
справ із магією, проте організована великомасштабна 

гонитва на них чомусь не дає результатів. Чи довго звичайні діти зможуть 
ховатися від політиків-професіоналів? І хто, зрештою, переможе в цій грі?
Ілля Новак, визнаний одним з найкращих молодих фантастів України на 
Евроконі-20005, не боїться експериментувати. Ти з ним? Тоді перегортай 
сторінку. 

 ср  84(4УКР)6-4  Вдовенко , Сергій . Помилка 
безсмертного : Повість – казка / С.Вдовенко.-Київ : 
Джерела М ,2005.- 368с.
Кожен знає: без пригод жити не цікаво. Отже, якщо ти 
втомився від щоденних уроків та домашніх завдань, а на
вулиці періщить дощ чи лютує завірюха, сміливо 
перегортай обкладинку – не пошкодуєш.
Тут все, як у казці, – Кощій Безсмертний (він так 
вважає!), невдаха-чаклун (мріє про всесвітнє 
панування), відьма (люта, аж отрутою капле). І звісно, 
ВЕЛИКА ПРИГОДА. Адже Кощій уже готує своє 

військо. Він полонив гномів та річкових зябрів і тепер лісовиків ніщо не врятує, 



навіть їхній дух-охоронець, бо він заснув.
Щоправда, є дрібна перешкода – один малий лісовик може розбудити духа. Тож 
лиходії посилають злодія викрасти хлопчиська…
І це тільки початок. А справжні пригоди – під обкладинкою

ср  84(4УКР)6-4  Вдовенко , Сергій . Острів 
неприємностей : Повість  / С.Вдовенко.-Київ : 
Джерела М , 2006.- 368с.
Влада вабить людей. Спочатку ти стаєш володарем 
свого міста. Потім – країни. А потім хочеш 
володарювати світом, і ніяк не менше.
Але на далекому і страшному острові Альдері є 
художник Марко, який вміє змалювати душу будь-якої 
людини. І без нього тобі не обійтися. Отака-от проблема
постала перед великим чорним чаклуном Гез-зіром, що 

ховався у горах Зартагалю. Полчища бісів та легіони демонів б’ють копитами та
ратицями. Чарівне зілля пахкотить з казанів. Усе готове, війська чекають на 
команду. А чаклун чекає, поки повернеться його найкращий агент, посланий на 
страшний острів Альдера, аби викрасти художника Марка. Хочеш дізнатися, що
буде далі? Відповідь під обкладинкою. 

 ср Есаулов , Олександр Канікули для Інформи : 
Роман/ О. Есаулов.- Київ : Зелений Пес  , 2007.- 376с.
Літо – час для канікул і пригод. Це відомо усім. Тому 
якщо принцеса Заекрання Інформа відпочиватиме влітку
у свого приятеля, звичайного хлопчика Сергійка, це 
нікого не здивує: ані самого Сергійка, ані його друзів, ані
злісного віруса Макровіра, який готує для принцеси та її 
батька, Великого Процесора, страшну пастку. Звісно, 
підступний вірус не вперше атакує Заекрання (див. 
книжки Олександра Есаулова “Game over!” та 
“Антивірус”), але здається, цього разу він вигадав щось 

неймовірне. Йому майже вдалося реалізувати свій план, але… Інформа зникла, 
її не можуть розшукати ні друзі, ні вороги. Хто перший розгадає заплутану 
таємницю? Можливо, саме ти? 

 ср  84.4УКР6 Руданський ,Степан.  Наука 
(байки,співомовки, пісні)/ С.Руданський.-
Тернопіль : Навчальна  книга – Богдан , 2016.-132с. 
– (Серія «Українські письменники- дітям»).
"У виданні зібрано байки, співомовки, пісні 
письменника, доступні для школярів середніх класів. 
Як відомо, повна специфіка творчості С. Руданського 
унеможливлювала ознайомлювання із кращими її 
взірцями з дотеперешніх, не адаптованих для їхнього 
віку, збірок. Отже ця книга буде корисна викладачам, 

батькам, дітям, керівникам літературно-мистецьких гуртків і угруповань. "
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Качан А. Л. Гуляє парус на Лимані : лірика, ігрова поезія для юних читачів / 
Анатолій Качан ; худож. Я. Кернер-Вернер. – Київ : Зеленський В. Л., 2016. – 
159 с. : іл., портр.

 

     До книги сучасного українського письменника увійшли налаштовані на хвилі
моря і  степу півдня України нові ліричні  й сюжетні твори останніх років та
кращі вірші з попередніх видань, які полюбилися дітям, вивчаються в школі.
Окремим  розділом  подані  цікаві  зразки  ігрової  поезії  та  етнопоезії,  які
відкривають іще одну грань безмежних можливостей української мови.

    Для читачів молодшого шкільного віку.

84.4УКР6 Дяченки Марина та Сергій. Скруи : роман / 
Марина та Сергій Дяченки.-Київ : Гамазин, 2009.-384с.

Для справжнього кохання немає перешкод. Та якщо на шляху 
закоханих постане смертельна загроза, а замість щастя на них 
чекатимуть важкі випробування, то це буде справжньою 
перевіркою почуттів... А може і підтвердженням того, що 
людська природа суперечлива і недосконала. Адже 
невипадково у старому лісі ховається від світу чудовисько – 
скрут. Кажуть, що він – втілення людської зради, яка 
перетворила колись безстрашного воїна на безжалісну 

потвору. Скрут вимагає помсти, а майбутні виконавці його волі вже самі 
прямують до небезпечного лігва.

 84(4УКР)6-4 Потапаова , Алла Зуар Безстрашний / 
А.Потапова.-Київ : Гамазин , 2006.-192с. 
Чи варто водитися з духами? Кожна розумна людина знає: не 
варто. Особливо з духами злими, адже від них завжди можна 
чекати якогось підступу.
Зуар, молодий воїн племені ліасів, і не гадки не мав, що прийде
час, коли йому доведеться просити про допомогу не в людей, а 
в духів. Що злий дух Грієн врятує хлопця – в обмін на 
обіцянку принести чародійну воду зі священного джерела, 
дістатися до котрого може лише людина. Отже, залишається 
подолати страшний шлях, знайти чарівну воду і віднести її 

новому господарю.
Але ж духи нічого не роблять просто так. І ані сміливий хлопчак, ані мудрі 
старійшини племені не могли уявити, яку плату вимагатиме дух за свою 
допомогу. 
Чи витримає герой останнє випробування? Відповідь під обкладинкою. 
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 84.4УКР 6 Іваненко Анна.  Кокос із неба, або Як я 
стала дорослою / А.Іваненко.- К. : Гамазин, 2016.-260с.
    Полі майже 15. Зараз вона сидить на розі Прорізної 
в Києві, їсть морозиво і задоволено мружиться на сонце. 
Аби її зненацька хтось окликнув і таємничим голосом 
повідав, що за декілька місяців вона разом із родиною 
переїде жити на екзотичний острів, де замість морозива 
Поля щоранку їстиме кокосове желе; що вона довго 
шукатиме спільну мову з новими однокласниками 
і з рештою ледве не поб’є дівчину; а потім почне 
ревнувати, бо закохається безтямно; і навіть 
переховуватиметься у старовинному палаці у джунглях 

в гостях у божевільної панночки... звідкіля ледве врятується, щоб розповісти 
усім страшну правду.
Так, аби хтось її зараз окликнув і сказав «Полько, ти віриш, що все 
це відбувається з тобою?», — вона б не повірила. Нізащо не повірила б. 

А ви вірите? 

 84.4УКР6-4    Кокотюха А.А. Різник із Городоцької : 
Роман / А.Кокотюха ;худож.-оформлювач 
Л.П.Вировець.-Харків : Бібколектор , 2016.-250с.:іл.
Львів, 1913 рік. Напередодні Різдва жорстоко вбито кількох 
дівчат легкої поведінки. Газети дали невловимому вбивці 
прізвисько — Різник із Городоцької. Але кримінальна 
хроніка та інші сенсації більше не цікавлять уже відомого 
читачеві львівського адвоката Клима Кошового. У нього 
життя налагоджується: він має адвокатську практику

 84(3)-4     Пекарська М.К. Клач пані Чайки / Малгожата
– Кароліна Пекарська ;пер. Б.Ю. Антоняк ;пед. А.О. 
івченко.-Харків:ВД «Школа»,2016.-336с.
Ця книжка є справжнім бестселером для учнів-
старшокласників. У ній розповідається про те, що цікаво 
підліткам: про труднощі їхнього віку, про негаразди у школі
та вдома, але насамперед про перші почуття і розчарування.
Головні герої роману, варшавські гімназисти, вчаться 
складного мистецтва прийняття іншої людини — з усіма її 
вадами — і врешті пізнають ціну дружби. Для дітей 
старшого шкільного віку.
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84.4УКР6  -4 Парнюк Тетяна. Неприємності 
замавляли ?; Учениця знахарки : Романи / 
Т.Парнюк.- Києв :ТОВ «Гамазин», 2012.-456с. –
(Серія «Зоряний гість»)

Здавалося, у ХХ столітті нікому вже не спало б на 
думку вирушити на пошуки… скарбів! Однак Нінка 
Храмова, правнучка відомого археолога, та її подруга
Ксеня Колісник уважають інакше. Випадково 
віднайшовши записи вченого, дівчата вирішують 
будь-що знайти овіяний столітніми таємницями 
скарб давніх киян. Та, виявляється, не лише вони 
прагнутимуть цього. Шлях до розгадки заповіту 

прадіда, розпочавшись зі страшого вбивства та загрозливого пророцтва 
циганки, затягне дівчат у темні тенета містики. Коли здаватиметься, що 
неприємності вже позаду, небезпечні пригоди лише набиратимуть обертів. Межі
реальності стираються, круговерть подій не підвладна здоровому глузду.
На одвічний герць укотре виходять Добро і Зло. Ціна перемоги — життя. Чия 
візьме?..
Ця книга — вибухове зібрання двох гостросюжетних романів «Неприємності 
замовляли?» та «Учениця знахарки» від блискучої оповідачки та чарівниці 
слова Тетяни Парнюк!

84(4УКР)6  Олді, Генрі Лайон  Захребетник : Збірка / 
Г.Л.Олді.-Київ : Гамазин, 2008.-272с.
Здавалося б, що спільного між молодим віконтом, украй 
розчарованим в ідеалах, та добряче пошарпаним вампіром, 
котрий страждає від кошмарів?
Насправді ж спільного ой як багато! Обох їх очікує 
зіткнення з химерними істотами і боротьба, боротьба не на 
життя, а на смерть. Обом доведеться згадати про доблесть 
та закликати на допомогу всю свою волю до життя. А 
згодом – кардинально переглянути цінності – якщо, звісно, 

вдасться вижити... 

84.4УКР6  Я люблю УКраїну!Я люблю Україну : 
Збірка оповідань.-Київ : Нора- Друк ,2016.-400с.
      Незалежній Україні — 25 років. Але боротьба за 
Незалежність триває — і на полі бою, і в головах 
українців. Українські письменники стали до лав бійців 
одними з перших — спочатку в інформаційному 
просторі, а дехто й потім зі зброєю в руках. До цієї 
збірки увійшли твори 25 письменників, які люблять 
Україну — кожен свою і кожен по-своєму, і саме про цю 
любов вони пишуть. Двоє з авторів збірки — Артем Чех 
та Геннадій Молчанов — свою любов до України довели 
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зі зброєю в руках на східному фронті, а один — Андрій Миронюк — загинув за 
неї у Донецькому аеропорту. Слава героям! Слава Україні! #ЯlikeУкраїну

84(3РОС)  Пфлаумер, Інга Олександрівна. Серце 
гріє : Роман / І. Пфлаумер ; пер. з рос.- Київ : 
Гамазин , 2008.- 400с.- (Серія «Зоряний гість»)
П’ять елементів світу. П’ять одвічних стихій. П’ять 
храмів магічної школи Ормрон.
П’ятеро підлітків – членів однієї команди: позбавлена 
магії дівчина, напівдемон, юний геній, ледар та дівча, 
не відзначене жодним особливим талантом, – дівча, 
котрому доведеться стати єднальною ланкою для 
решти. Чиї руки зрадять? Чиє серце не витримає? Чия 

душа спіткнеться, щоб обрушити світ у хаос?
Загадка, плата за яку, – власне життя.

84.4УКР6    Гаврош Олександр Пригоди тричі 
славного розбійника  Пинті : Повість / О. 
Гавриш.-Тернопіль : Навчальна книга – Богдан ,
2016.-208с.-(Серія «Богданова наука»)

Григір Пинтя – легендарний опришок, український 
Робін Гуд – постає у повістi закарпатського 
письменника Олександра Гавроша веселим, 
кмітливим і добросердим розбійником, якого бояться 
здирники-багатії і люблять добрі люди, що за його 
подвиги охрестили Пинтю тричі славним

84(4УКР)6-4   Ручай Ганна . Іван Мазепа і я : 
Оповідання / Г. Ручай.-Київ : Гамазин , 2011.- 
48с.,іл.- (Серія «12 балів»)

Як отримати 12 балів з історії? Де знайти додаткову 
інформацію про ту чи іншу історичну подію?
У цій книжці ти дізнаєшся про добу, коли жив гетьман
Іван Мазепа, про його долю та про зраду, у якій його 
звинувачують недруги. Ти сам можеш вирішити, на 
чий бік стати у цій суперечці. 
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 84(4УКР)6 -4 Горянич Марина.  Княгиня Ольга і я  / 
М. Горянич .-Києв : гамазин , 2011.-48с., іл.- (Серія 
«12 балів») 
«Святу» Ольгу, виявляється не всі вважають святою. Ще
й досі її проклинають на Поліссі, нащадки древлян, тих 
самих, що княгиня спалила разом із містом – з таким 
парадоксом зустрічаються маленькі герої книжки 
«Княгиня Ольга і я».
Як можна пам’ятати те, що відбулося тисячу років тому?
Чи личить помста «святій» княгині? А може, мали рацію

древляни, коли вбили її чоловіка – рекетира і ненажеру Ігоря? Чи справа тут не 
в ньому, а у звичайній конкуренції Києва та Іскоростеня?
Такі зовсім не дитячі проблеми доводиться розслідувати юним слідопитам, 
подорожуючи до Полісся, місця, де відбувалися ті давні криваві події, читаючи 
книжки та зазираючи до інтернету.
     Літописне оповідання про княгиню Ольгу та місцеві поліські легенди про 
зраду князів стали приводом для детективного розслідування, що його ведуть 
близнята-підлітки та їхній старший приятель-студент. 
Вдало розроблена інтрига тримає увагу читача до останньої сторінки, а 
елементи енциклопедії та вміщена в кінці табличка дозволяють 
використовувати книжку як додатковий матеріал на уроках історії 

84(4УКР)6-4   Горянич Марина. Лея Українка і я : 
Оповідання / М. Горянич.-Київ : Гамазин, 2011.-
48с.-(Серія «12 балів»).
Як отримати 12 балів з літератури? Де знайти 
додаткову інформацію про того чи іншого 
письменника? 
У цій книжці ти дізнаєшся про життя та творчість 
видатної поетеси Лесі Українки, її мужність перед 
обличчям долі. Ти зможеш сам розібратися, у чому 
життєвий та творчий подвиг цієї тендітної дівчини. 

84.4УКР 6 Болото, Аліна.  Вдова узурпатора : 
Фантастичні повісті, оповідання / А.Болото.-Київ : 
Джерела М , 2005.-192с.
Як стати королем? Якщо ви принц, то немає проблем, 
дочекайтеся свого часу і – з Богом. А якщо ні? Невже 
все так безнадійно? Є один спосіб. Треба знайти собі 
прекрасну принцесу, у якої помер батько, а брат-
спадкоємець іще неповнолітній,скористатися 
складною ситуацією в державі, яка змушує бідолашну 
дівчину поневірятися по чужих краях, познайомитися, 
закохати її в себе – і готово. Ти вже король. Ти переміг.
А підступні вороги кусають собі лікті. Тільки що це за

дивна усмішка блукає вустами твоєї королеви? Відповідь знайдеш під 
обкладинкою
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85.14(4УКР)8 я6 Лавро Кость  Альбом 

Кость Лавро- відомий український художник – графік.
Член Спілки художнгиків України , Лауреат 
Національної Премії України  ім. Тараса Шевченка 
(2010) за ілюстрації до творів класиків вітчизняної 
літератури та монументальні розписи  на тему 
українських народних казок у Державному 
академічному теарті ляльок у Києві. 

63.3(0)  Ячейкін , Юрій Дмитрович. Орлиця у двох 
коронах / Ю.Я. Ячейкін .-Київ : Зелений Пес  ,2008.-
352с. –(Манускрипт)
Подарунки доля роздає так само щедро, як і прокляття. 
Альєнорі Аквітанській вона подарувала дві корони – 
французьку та англійську, двох чоловіків – ченця і воїна 
та два обвинувачення – у провалі Другого хрестового 
походу та у приводі до Столітньої війни. Чим так 
завинила слаба жінка, що вже дев’ятсот років їй не 
дають спокою? 
Юрій Ячейкін впевнений, що розгадка знаходиться у 

всіх на очах. І здається, він має рацію...
       Автор – відомий письменник, журналіст, дослідник стародавніх таємниць. 
Наступне дослідження серії середньовічних таємниць Юрія Ячейкіна 
присвячене подіям, що пов’язані з ім’ям Альєнори Аквітанської – дружини 
французького, а потім англійського короля, учасниці Другого хрестового походу,
матері Ричарда Левове Серце. 
Історія заплутана, проте Юрій Ячейкін допомагає читачу легко в ній 
розібратися. 
Для дорослих та підлітків. 

63.3(0)  Ячейкін , Юрій Дмитрович. Зоря хрестових 
походів / Ю.Я. Ячейкін .-Київ : Зелений Пес  , 2007.-
352с. –(Манускрипт)

Автор – знаний журналіст, дослідник стародавніх 
таємниць та відомий письменник.
У черговому дослідженні серії середньовічних 
таємниць Юрій Ячейкін розглядає історію 
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протистояння папи Гільдебрандта і германського імператора Гейнріха ІV, котра, 
на загальну думку, закінчилася перемогою папства. Проте автор доводить, що 
все не так просто, як ми звикли думати.
Яскрава динамічна історія радше схожа на карколомний детектив, аніж на 
виважену наукову працю, але це книжці тільки на користь. 
Для широкого загалу читачів. 

 

                                                Підготувала пров.бібліограф ЦБС      К.П.Дудар  

  Усіх бажаючих запрошуємо відвідати бібліотеку і ознайомитись з 
новими надходженнями. Ми Вас чекаємо з 8 до 17 годин. Щодня, крім
неділі.
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