
                                          Нові надходження 

                                          Шановні користувачі ! 

    Пропонуємо Вам нові надходження літератури,  куплені за кошти 
місцевого  бюджету та обласного бюджету , за  3   квартал 2017 року. 
Детальніше дізнатися про новинки літератури Ви зможете  в  районній  д 
и т я  ч і й  бібліотеці  ,а  саме зараз : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(22УКР=Рос)6  Щерба, Н. Чародільський  браслет : 

роман / Наталія Щерба; пер. Н. Косенко, 

Н.Сидорової.─ ВД «ШКОЛА», 2016. ─ 400с.─(Серія 

»Чароділ»). 

"Чароділ" виходив раніше під іншою назвою, але 

популярність письменниці росте, тож і перевидавали 

вже. Це історія про дівчину Тетяну, яка живе теоретично 

в якомусь карпатському містечку, поки її батьки в 

Австралії. Знаю-знаю, методи усування батьків з сюжету 

в фентезійнихі сторіях бувають всякі) Загалом, все було 

в Тані добре, крім того, що їй вже 20+, а вона не нає, чим би в житті зайнятися. Але тут 

їй дістався раптовий спадок від раптової бабці Мар'яни Несамовитої. Спадок 

чудернацький, а особливо браслет. І, як ведеться в таких і сторіях, бабця виявляється 

відьмою, а браслет - вмістилищем її крутих сил. Якими тепер треба "завідувати" Тетяні. 

 
  

 
 



Сашко Дерманський. Царство Яблукарство. – Вінниця: 

Видавництво «Теза», 2008. – 192 с. 

Історія Царства Яблукарства починається за суто міфологічними 

законами. Дякуючи за допомогу, птах показує чоловіку шлях до 

чарівної Першояблуні Віри, а з зерняток його яблука виростають 

ще чотири яблуні – Добра, Любові, Пам’яті та Гордості. 

Спочатку навколо яблунь люди утворюють поселення, а тоді 

з’являється і ціле царство. Але є заборона: неможна зривати 

яблуко з найвищої гілки, бо тоді буде лихо. Зрозуміло, що цю 

заборону порушують, а яблуко виявляється червивим, із нього, 

ніби зі скриньки Пандори, у королівство виповзає ціла армія різноманітної нечисті, 

нищить чарівні яблуні, а тоді береться і за людські душі. 

Люди червивіють, змінюються до невпізнання, а для загарбників вони є «личинками» чи 

істотами «другого сорту». Тільки саджанець яблуні Гордості вдалося переправити до 

нашого світу, це саме він є тою яблунею, яка росте у бабусі Натана. 

Зірка Мензатюк. Таємниця козацької шаблі. – Л. : 

Видавництво Старого Лева, 2017. – 160 с. 

У книзі Ані Амасової та Віктора Запаренка "Пірати котячого моря. 

Острів забутих скарбів" наші читачі разом з улюбленими героями - 

Дженіфир та Джонні-Горобчиком - знову відправляться в мандри 

по морях-океанах і продовжать пошуки скарбів знаменитого 

капітана піратів Карнавухого. Багато пригод та випробувань випаде 

на їхню долю: 10-бальний шторм, бій з Гончаками Океану, 

виверження вулкану, зустріч з жорстокими кішкоїдами... і щасливе 

повернення на "Нічний кошмар". 

А на додачу любителям піратських пригод - прекрасні ілюстрації і веселий іскрометний 

гумор! 

Заради порятунку свого батька та скарбів пірата Карнавухого, заритих на острові 

Скаженого Патріка, мала Дженіфир готова витерпіти що завгодно: і 10-бальний шторм, і 

напад Гончаків Океану, і полон у страшних кішкоїдів. Та все ж власна мужність, дружба 

і допомога Джонні-Горобчика подолають усі перешкоди. Хто шукає - той завжди знайде! 

 

 Мл 84.4УКР6  Амосова , А. Пірати Котячого моря : Острів 

забутих скарбів : для мол. та серед. Шк. віку / А.Амосова, В. 

Запаренко; пер з рос. Н.Радужної.─ Київ : Видавництво «Сім 

кольорів» ,2017.─176 с. : іл.─ (Морські пригоди). 

Відважна киця-капітан Дженіфир Котес та її друг - котик 

Джонні-Горобчик запрошують усіх любителів морських 

подорожей і піратських баталій відвідати «Острів забутих 

скарбів». На шляху до острова на вас чекають нові моря, країни, 

острови й ЗАХОПЛЮЮЧа ПОДОРОЖ та безліч ПРИГОД! 

 

https://www.pinterest.com/pin/291326669620261441/


 84(4УКР)6-4  Оковита, Катя. Мора Мрукс. Прокляття 

королівського роду / ЕКАтя Оковита ; пер. з рос. Нал\дія 

Кир'ян.─ Київ : РІДНА МОВА, 2016.─ 80с. : іл.' (Серія 

«Прикольний детектив») 

Похмуре й таємниче місто Вермонстр славиться школою Чудес і 

Чудовиськ — Мора-Мрукс. Проте потрапити до неї може не 

кожен! Передусім потрібно бути вампіром, привидом або іншою 

поцейбічною істотою. Окрім того, кожен учень має володіти 

якоюсь магічною силою. Щоб здобути знання, також доведеться 

постаратися. Адже вчителі в школі полюбляють прогулювати 

уроки, та й узагалі їх часом буває важко знайти. Тому в школі Мора-Мрукс зібралися 

найвидатніші та найталановитіші діти-монстри. 

Кіра, Олеся та Вероніка ніколи раніше не дружили. Однак після появи нової учениці в 

школі починають відбуватися дивні та неймовірні події. Отож тепер дівчата мають 

об’єднатися, щоб розгадати таємницю новенької та допомогти одна одній. 

ст 84(4Нім=Укр)  Гір К. Сапфірова книга/ Керстін Гір ; 

пер. з німмецької І. Пндрущенка.─ Харків : ВД «Школа» , 

2016.─ 320с.─ (серія «Timeless»). 

Ґвендолін готується до вечірки у минулому. У неї купа 

запитань, але головне — одне: кохає чи не кохає? І ось 

надходить мить, коли дівчина опиняється у світі інтриг і 

таємниць, де дідусь — майже її ровесник, за рогом 

підстерігають озброєні люди в чорному, а загадковий граф 

Сен-Жермен розповідає химерні історії. І в цій круговерті 

таємниць світ раптом стає догори дриґом... 

Для старшого шкільного віку 

ст 84(4Нім=Укр)  Гір К. Рубінова книга/ Керстін Гір ; пер. з 

німмецької І. Пндрущенка.─ Харків : ВД «Школа» , 2016.─ 

304с.─ (серія «Timeless»). 

Якщо наш читач упевнений у тому, що для мандрівок у часі 

потрібна якась машина, то він дещо відстав від життя. 

Німецька письменниця Керстін Ґір вирішує цю проблему в 

ультрасучасному дусі. Її героїня, Ґвен Шеффер, обходиться 

геном мандрівника в часі. Щоправда, він геть чудернацький: 

часом візьме й закине дівчину в минуле, де вона почувається не 

в своїй тарілці… Але Ґвен вдається з’ясувати, що за цим 

криється таємне товариство Коло Дванадцяти, а кожен обраний має ім’я на честь 

самоцвіту, — і все перетворюється на гру-інтригу з купою загадок і пошуками відповіді 

на них… 

https://i4.mybook.io/p/300x/book_covers/ac/45/ac45f459-79c1-4ab2-a2e7-1cd484f1fb8c.jpe
https://www.booklya.ua/book/sapf-rova-kniga-151150/photo-424601/
https://www.bookclub.ua/images/db/goods/45373_68930.jpg


 

  

Ґаланіна, Юлія. Троє з міста : для молодшого та середнього 

шкільного віку / Ю. Ґаланіна ; пер. І. Андрусяк ; худож. В. 

Богданюк. - 3-тє вид. - Вінниця : Теза, 2015. - 256 с. 

 Затичка, Живчик, і Смугастик мріють  стати, як і  їхні батьки, 

Королівськими Гінцями  й доносити важливу кореспонденцію 

до найдальших закутків Союзу Королівств. 

   Але поки що вони — всього лише учні, які втікають з уроків 

дивитися поєдинки Бійців Бетта Спленденс і яких настирливо 

доймає географією прискіплива вчителька пані Коліза . 

 Одначе  в скрутні для рідної Акватики часи саме ця 

винахідлива трійця умудрилася зробити те, про що десять із 

десяти дорослих скажуть: це неможливо.                     

84(2РОС=Рус)6 Амосова . А. Пірати Котячого моря : На 

абордаж!: для мол. та серед шк.віку / А Амосова . 

В.Запаренко ; пер. з рос. Т. Щегельської.─ Київ 

Видавництво «Сім кольорів» ,2017.─ 184 с. : іл.─ (Морські 

пригоди).   

 

  

Пірати Котячого моря. На абордаж!" - книга з серії "Морські пригоди" улюбленої 

дітлахами письменниці Ані Амасової про маленьку кицю Дженіфир, яка втекла з дому 

тітоньки Кетрін, де її виховували, як кішечку з вищого світу, щоб відшукати свого батька 

Флінта Котеса... Книга оформлена чудовими малюнками художника Віктора Запаренка, і 

кожна її сторінка - це кольорове втілення загадкового світу мореплавців і шукачів 

скарбів.Що краще - манірні кніксени у бальній залі чи хитка корабельна палуба? 

Сестриці Мурлін та Пурлін чи юрба озброєних до зубів піратів? Нудні повчання класної 

дами Болонії чи пошуки свого батька - славнозвісного пірата Флінта Котеса? Цей вибір 

має зробити кішечка Дженіфир, якій доведеться подолати чимало прешкод і зазнати 

чимало випробувань, аби стати справжнім капітаном. 

 

84(2РОС=Рус)6 Амосова . А. Пірати Котячого моря : Капітан 

Джен : для мол. та серед шк.віку / А Амосова . В.Запаренко ; 

пер. з рос. Т. Щегельської.─ Київ Видавництво «Сім кольорів» 

,2017.─ 192 с. : іл.─ (Морські пригоди).   

І знову на читачів чекає зустріч з кораблем «Нічний кошмар» та 

його командою на чолі з капітаном Дженіфир Котес. Вони мають 

дати відсіч лютим гієнам, дістатися до Останніх островів і навіть 

змусити свій корабель злетіти. Звісно, не без допомоги друзів — 

команди піратів, — які навіть найбільш небезпечну пригоду 

зроблять надзвичайно смішною. Отож у добру путь з «Нічним кошмаром»! 

http://www.yakaboo.ua/ua/pirati-kotjachogo-morja-na-abordazh-1281295.html


84(2РОС=Рус)6 Амосова . А. Пірати Котячого моря :Мумія 

Бунтівника : для мол. та серед шк.віку / А Амосова . 

В.Запаренко ; пер. з рос. Т. Щегельської.─ Київ Видавництво 

«Сім кольорів» ,2017.─ 144с. : іл.─ (Морські пригоди).   

Книга Ані Амасової та Віктора Запаренка "Пірати Котячого моря: 

Мумія Бунтівника" відправить любителів морських пригод на 

кораблі "Дженіфир" на острів підступної Русалки, де їм, разом з 

Джонні-Горобчиком та іншими улюбленими героями, доведеться 

поблукати по лабіринту у пошуках скарбів і навіть - зустрітися з 

ожилою Мумією... Не страшно? Тоді вперед, наші відважні читачі, 

у світ легенд, морських прикмет та незабутніх вражень.У серії "Морські пригоди" - нова 

весела, повна неймовірних морських мандрів книга "Пірати Котячого моря: Мумія 

Бунтівника", в якій кожна сторінка - кольорове втілення загадкового світу шукачів 

скарбів та мореплавців. Юні читачі знову зустрінуться з улюбленими героями: 

відважним Джонні-Горобчиком, капітаном Карнавухим, Громилою та іншими. О, скільки 

всього дивовижного чекає на наших героїв і читачів! 

 

84(2РОС==Рус)6  Матюшкіна К. Віники лапаті , або Пригоди 

Вані у личаках і сарафані : повість –казка : для серед шк. віку / 

катя Матюшкіна ; пер. з рос. Б.Бойко.─ Вид. 2-ге випр.─ Київ : 

Нацональний книжковий проект, 20111.’ 192с.: іл.─ 

(детективчик). 

Однієї темної ночі у чарівному лісі Баба Яга взялася чаклувати — 

поставила великий казан, намішала корінців, заклять наше-потіла 

і... Весь ліс перевернувся з ніг на голову. Хто тепер буде із цим 

розбиратися? 

 

84.4РОС6 Хрустальова О. Лісова сторожка . Справа №2. 

Таємниця чарівної школи : для мол. і серед. Шк. віку / Олена 

Хрустальова, Катерина Матюшкіна ; пер. з рос. В. Криницький 

і Оляна Рута ; худож. Валерій Новосьолов .’ Київ : РІДНА 

ШКОЛА ,2016.─  160с. : іл. 

 

У цій суперзагадковій історії герої потрапляють у небезпечні 

ситуації і розгадують загадкові таємниці! У Таємничому лісі 

сталося лихо! Хто вирушить до Зачаклованого замку? Хто врятує лісових мешканців від 

страшної напасті? До справи взялася хоробра команда «Лісова сторожа» — мишка-літун 

Мишустик, бабчик Жужик і жабка Гріна! 

http://www.yakaboo.ua/ua/pirati-kotjachogo-morja-mumija-buntivnika.html


84.4США  ПаттерсонДЖ., Теббетс К.  Середня школа : 

найгірші роки мого життя : Роман / Джеймс Паттерсон. Кріс 

теббетс ;Худож. Л.Парк ;Пер. з англ. О.Захарченко.─ Київ : 

Видавнича Група КМ_БУКС ,2017.─ 288с.:іл. 

Це перший рік Рейфа Хачадоряна в середній школі Гіллз Вілладж, 

і схоже, цей рік буде найгіршим у його житті. Йому й удома не 

бракує проблем, а тут ще й навчання йде коту під хвіст. Але на 

щастя, Ральф має чудовий план, як зробити цей рік найкращим у 

житті. Ось тільки чи вдасться йому втілити свій задум? 

 

84(4Фін=УКр)  Парвела Тімо. Елла та  друзі. Веселі пригоди / 

Тімо Парвела ; іл. Н.Гайда;пер. Т.Вакуленко.─ Х. ─ 

ВЛД.»ШКОЛА» ,2016.─128с.─(Серія «Нова дитяча книгша»). 

Юні українські читачі мають унікальну можливість 

потоваришувати з популярною в Європі дівчинкою — кумедною 

розумницею Еллою. Фінський письменник Тімо Парвела, автор 

історій про Еллу, сам у минулому працював учителем. Він у 

своєрідній манері розповідає про насичене подіями життя 

школярів, просто і прямо, з соковитим гумором, добротою і 

чуйністю, часом серйозно, а часом — із дитячою безпосередністю. Пригоди первачків у 

зоопарку, на екскурсії чи в театрі розсмішать не тільки дітей, але й їхніх батьків, які 

пригадають власне шкільне життя. 

Книжку яскраво й оригінально проілюструвала талановита українська художниця  

 
Веселі пригоди Мицика і Кицика  

83.3УКР  Чеповецький Ю. Веселі пригоди  Мицика і Кицика / 

Юхим Чеповецький; пер. Н. Забіли ; мал. В.Харченка.─ 

Харків : ВД «ШКОЛА», 2016.─ 160с.─ (Серія «Дитячий 

бестселер»). 

 

 Веселі історії про пригоди мишенятка Мицика та його вірного 

товариша^ кота Кицика — навчать маленького читача дивитися 

на все з оптимізмом та знаходити вихід із будь-яких несподіваних 

ситуацій. 

 

Особливістю книжки є подані після кожного оповідання вірші, завдання на кмітливість, 

схеми саморобок, рецепти, фокуси та інші цікавинки. 

 

Прочитавши книгу до кінця та здобувши відповідні навички, кожен юний читач отримає 

диплом фахівця з мишознавства та котології. 

 

Для дітей молодшого шкільного віку. 



 
 

  83.3УКР   Сухомлинський  , Василь. Всі добрі люди – одна 

сім’я : збірка творів / В. Сухомлинський ; мал. О.Макієвої.─ 

Харків : ВД «ШКОЛА», 2017.─ 160с. ─ (Серія «Дитячий  

бестселер»). 

 

До збірки художніх творів для дітей нашого славетного земляка, 

Василя Сухом-линського, увійшли не тільки твори, де дійовими 

особами є люди (розділ «Дідусева таємниця»). На її сторінках ви 

також зустрінетеся з олюдненими тваринами, рослинами і навіть 

природними явищами (розділ «Бджолина музика»)Пронизані 

любов’ю до всього живого твори Майстра вчать у кожній ситуації 

прислухатися не до своїх примх і амбіцій, а до голосу людського серця. 

       Книга призначена для читання дорослими дітям дошкільного або молодшого 

шкільного віку. 

84(4РОС=УКР) Усачов А. Розумна собачка Соня / Андрій 

Усачов ; перекл. Т. Вакуленко; мал. Є. Житник.─ Харків : ВД 

«ШКОЛА», 2017.─ 80 с. ─ (Серія «Дитячий  бестселер»). 

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. 

Для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку 

84(4РОС+Укр)  Прокоф’єва С. Маша і Ойка / Софія 

Прокоф’єва ; перекл. Т.Вакуленко; мал. Н. Стельмах.─  

Харків : ВД «ШКОЛА», 2017.─ 72 с. ─ (Серія «Дитячий  

бестселер»).. Кумедні, незвичайні та захопливі історії про 

пригоди двох дівчаток — слухняної Маші та вередливої Ойки — 

обов’язково сподобаються малечі. Адже вони напрочуд цікаво і 

ненав’язливо вчать дітей найважливішого: як товаришувати, чи 

треба ділитися, що таке добре й погано тощо. 

Для дітей молодшого шкільного віку, а також для читання 

батьками дітям дошкільного віку 

 

84 Екгольм, Ян.Людвігу Прехитрому – ура- ура-ура ! / Ян 

Екгольм. .─  Харків : ВД «ШКОЛА», 2017.─ 144 с. ─ (Серія 

«Дитячий  бестселер»). 

  Вілома казкова повість шведського пистьменника Яна- Олафа 

Екгольма розповідає про незвичайну дружбу і пригоди  лисенятка 

та курчатка. Заради цієї дружби руде лисенятко Людвіг 

Чотирнадцятий допомагає врятувати курясу родину , а пухнасте 

курчатко Тутта Карлсон вирушає у далекий небезпечний ліс, 

прямісінько у лисяче лігво. 

Для дітей молодшого шкільного віку. 

https://www.knygy.com.ua/index.php?searchstring=Сухомлинський%20Василь
https://www.knygy.com.ua/index.php?searchstring=Сухомлинський%20Василь


84(Рос=Укр) Прокоф’єва С. Латочка та Хмареня / Софія 

Прокоф’єва ; перекл. Н. Косенко; мал. В. Харченка.─ Харків 

: ВД «ШКОЛА», 2017.─ 144 с. ─ (Серія «Дитячий  бестселер»). 

    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 короля 

Фонтаніуса та його підступного прислужника Слуха. 

Для дітей молодшого шкільного віку 

83.3Укр-5    Бойко, Г.П. Аереда : вірші / Г.П.Бойко ; мал. Є. 

житник.─ Харків : ВД «ШКОЛА», 2017.─ 80с с. ─ (Серія 

«шедеври українсько їдитячої поезії»). 

Грицько Бойко — улюблений поет української малечі. Діти не 

тільки знають його вірші, а й залюбки декламують їх, бо вони 

випромінюють тепло й доброту, цікаві й смішні, легко 

запам’ятовуються. Кращі з віршів зібрано в цій книжці 

 

83.8(4УКР)  Дітям про все на світі : Популярна дитяча 

енциклопедія .─ Харків : Белкар – книга , 2016.─ 192с. : іл. 

Дітям властива допитливість. їм цікаво пізнавати світ, дістаючи 

відповіді на всі свої численні запитання. У цій книжці 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.Поряд з великими істотами завжди існували та 

існують істоти дуже маленькі, мікроскопічні, яких можна побачити тільки під 

мікроскопом. Але незважаючи на маленькі розміри вони відіграють дуже важливу роль у 

житті нашої планети в цілому і людини зокрема. Про дивовижний світ цих істот ви 

дізнаєтесь, прочитавши розділ «Життя під мікроскопом».Чи важко вижити в арктичних 

умовах або в пустелі, високо у горах або глибоко під водою, під величезним тиском, де 

панують холод і морок? Чи можуть риби багато місяців жити без води? Чи існує життя в 

термальних джерелах? Про це читачі довідаються з розділу «Життя в екстремальних 

умовах».Книжки серії «Дітям про все на світі» призначені для дітей молодшого та 

середнього шкільного віку. Вони можуть бути використані як цікавий додатковий 

матеріал у навчальному процесі. 

http://akbooks.com.ua/components/com_virtuemart/shop_image/product/_______4d0e16ee96f18.png


83.8(4УКР)  Дітям про все на світі : Популярна дитяча 

енциклопедія.─ Харків : Белкар – книга , 2015.─ 208с. : іл. 

В доступній формі і водночас досить грунтовно в книзі викладена 

інформаціф про: Всесвіт, нашу галактику, Чумацький шлях, 

Сонце та інші зірки, планети Сонячної системи та інше. Також 

читачів очікують розповіді про гори й океани, дивовижні печери, 

звичайні та незвичайні явища природи, познайомить з рослинним 

світом нашої планети, а також з її мешканцями - представниками 

стародавніх племен та народів. Одним словом читачам 

відкриються усі дива світу. 

83.8(4УКР)  Дітям про все на світі : Популярна дитяча 

енциклопедія : Книга 7.─ Харків : Белкар – книга , 2016.─ 

208с. : іл В доступній формі і водночас досить грунтовно в книзі 

викладена інформаціф про: Всесвіт, нашу галактику, Чумацький 

шлях, Сонце та інші зірки, планети Сонячної системи та інше. 

Також читачів очікують розповіді про гори й океани, дивовижні 

печери, звичайні та незвичайні явища природи, познайомить з 

рослинним світом нашої планети, а також з її мешканцями - 

представниками стародавніх племен та народів. Одним словом 

читачам відкриються усі дива світу. 

83.8(4УКР)  Дітям про все на світі : Популярна дитяча 

енциклопедія : Книга 8.─ Харків : Белкар – книга , 2016.─ 

208с. : іл  

З цієї книжки ви дізнаєтесь про найцікавіші та найважливіші події 

з історії людства з його перших кроків до початку XVIII століття, 

про розвиток прадавніх культур і перших цивілізацій, про великі 

держави Давнього світу і Середньовіччя, про знаменитих 

полководців та імператорів, про визначні військові походи та 

битви, про епоху Великих географічних відкриттів. Ви також 

дізнаєтесь про історію перших поселенців на території сучасної України, про відому та 

загадкову трипільську культуру, про Запорізьку Січ та козацьку державу.Книжки серії 

«Дітям про все на світі» призначені для дітей молодшого та середнього шкільного віку. 

Вони можуть бути використані як цікавий додатковий матеріал у навчальному процесі. 

83.8(4УКР)  Дітям про все на світі : Популярна дитяча 

енциклопедія : Книга 4.─ Харків : Белкар – книга , 2016.─ 

192с. : іл  

Дітям властива допитливість. їм цікаво пізнавати світ, дістаючи 

відповіді на всі свої численні запитання. З цієї книжки юні читачі 

дізнаються багато нового про дивний світ винаходів і відкриттів, 

які змінювали життя людини та сприяли розвиткові людської 

цивілізації. Як людина навчилася добувати вогонь? Хто 

намалював перші картини? Коли виникло колесо? Хто першим 



вигадав алфавіт? Де виникли перші школи? Коли почалося друкування книжок? Коли 

зробили першу ляльку? Як виник Internet? На всі ці та багато інших запитань відповість 

ця книжка. Книжки серії «Дітям про все на світі» призначені для дітей молодшого та 

середнього шкільного віку. Вони можуть бути використані як цікавий додатковий 

матеріал у навчальному процесі.  

Д  Марійка та ведмідь :Народна казка.─ Харків: Пегас, 2016.─ 

6с. 

 

 

 

  84(4укр)   Хрестоматія сучасної української  дитячої 

літератури для читання в 3,4 класах серії «Шкільна 

бібліотека» / укладач, автор передмови Стус Т.В.’ Львів : 

Видавництво Старого Лева , 2016.─ 192с. 

Читати хрестоматію сучасної української літератури у третьому та 

четвертому класі сьогодні цікаво і захопливо. У ній і слова та ноти 

відомих сьогодні пісень від Сашка Положинського і Руслани, і 

веселі вірші Івана Андрусяка, і дивовижні пригоди від Тетяни 

Стус, Валентини Вздульської, Лариси Денисенко, і стильні 

поради від Оксани Караванської, і ще багато цікавих історій від 

сучасних письменників та художників-ілюстраторів. 

Із хрестоматією молодші школярі відкриють для себе дивовижний світ читання, у якому 

книга може стати одним із найкращих друзів. А також зможуть познайомитися з новими 

письменниками, чиї твори в повній версії захочуть прочитати на дозвіллі." 

  84(4укр)   Хрестоматія сучасної української  дитячої 

літератури для читання в 1,2  класах серії «Шкільна 

бібліотека» / укладач, автор передмови Стус Т.В.’ Львів : 

Видавництво Старого Лева , 2016.─ 160с. 

Хрестоматія сучасної української дитячої літератури» – збірка 

дитячих творів сучасних українських письменників, призначена 

для читання учнями 1-2 та 3-4 класів. До неї увійшли твори 

авторів, доданих до програми літературного читання в рамках 

оновлення навчальних програм для 1-4 класів. Насамперед, це 

твори письменників і поетів, які активно пишуть і публікуються 

зараз, чиї книжки добре продають в книгарнях і охоче беруть діти в бібліотеках — Оксани 

Лущевської, Івана Андрусяка, Григорія Фальковича, Тараса і Мар’яни Прохаськів, 

Катерини Бабкіної, Галини Ткачук, Олесі Мамчич та інших. 

«Важливе завдання початкової школи – навчити дитину любити: любити писати, 

любити читати, любити вчитись – навчання має стати звичкою на все життя. Щоб 
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дати дітям можливість полюбити читати, ми створили цю Хрестоматію, в якій 

зібрано твори як живих класиків дитячої української літератури, так і молодих 

письменників, які лише почали завойовувати серця українських дітей».  

Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич 

83.8(4УКР) Мишача рада: українські народні казки.─ Харків : 

Белкар- книга, 2016.─ 48с. іл.─ (Промінь) 

Ця збірка казок – для наймолодших читачів, які роблять перші 

кроки в читанні. Книга призначена для вироблення в дітей  

навичок техніки читання текстів по складах. До збірки ввійшли 

відомі українські народні казки. Читаючи їх, малята навчаться 

відрізняти добро від зла, здійснюючи гарні вчинки. Бути добрими, 

справедивими, захищати менших, поважати старших. 

Гном Хома :казки─ Харків : Белкар- книга, 2016.─ 

48с.:іл.─(Промінець) 

Ця збірка казок — для наймолодших читачів, які роблять перші 

кроки в читанні. 

Книга призначена для розвитку в дітей навичок техніки читання 

текстів по складах. 

До збірки ввійшли відомі народні та авторські казки (Валентина 

Гуріна). 

Читаючи їх, малята навчаться відрізняти добро від зла, здійснювати 

гарні вчинки, бути розумними та ввічливими. Дана книга може використовуватися 

вихователями та батьками у виховному процесі, а також буде цікава маленьким читачам 

особисто. Книга барвисто ілюстрована, призначена для дітей молодшого віку 

(дошкільнят). 

Олександр Гаврош. Неймовірні пригоди Івана Сили , 

найдужчої людини світу : пригодницька повість : для 

молодшого і середнього шкільного віку / Олександр Гаврош. - 

Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2014. - 176 с.: іл. 

 

      Пригодницька повість відомого дитячого письменника 

Олександра Гавроша розповідає про яскраві пригоди 

неперевершеного гірського силача Івана Сили. Прототипом 

головного героя повісті "Неймовірні пригоди Івана Сили, 

найдужчої людини світу" став легендарний закарпатський богатир 

Іван Фірцак, який виборов звання чемпіона Чехословаччини та 

Європи з кількох видів спорту і об'їздив півсвіту, виступаючи в цирку, де здобув чимало 

яскравих перемог. 

 

У 2013 році на основі цієї повісті було знято український дитячий фільм "Іван Сила", 

графічними кадрами з якого проілюстровано це видання. 

     

     У великому місті на парубійка з гірського села чекають багато карколомних пригод, 
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випробувань і небезпек, а ще — зустрічі з вірними друзями та справжнє кохання. 

     Незвичайна сила, працьовитість і добре серце ведуть його від перемоги до перемоги: 

від вантажника на вокзалі — до чемпіона республіки, від циркового силача — до 

найдужчої людини світу.  

 50 потрясающих фокусов /Текст Питер Элдин :пер. с англ. 

О.Д.Долгачевой.─ Москва :Эксмо, 2015.─ 96с. 

                          Книга предназначена для тех, кто хочет стать 

волшебником и впечатлить друзей магическими трюками! Каждый 

фокус, описанный в книге, имеет пошаговую инструкцию с 

понятными иллюстрациями и полезные советы для его исполнения. 

Начинающий маг найдет в этом издании множество интересных 

фактов, рассказы о знаменитых иллюзионистах и даже 

рекомендации, как организовать свое выступление, чтобы оно 

надолго запомнилось зрителям. Все описанные в книге трюки не 

требуют сложного реквизита (иногда можно обойтись и вовсе без него), совершенно 

безопасны, но при этом удивительны и эффектны! 

84.4 Радушинська О.П. Піввеселки у дарунок.─ Харків : 

Юнісофт, 2016.─ 64с. : іл. 

Два симпатичних равлики — Юрасик та Марічка вирушають на 

пошуки найкрасивішої, найвищої веселки. І то не знічев’я, а тому, 

що барвиста райдуга може здійснити найпотаємнішу МРІЮ! Чи 

вийде в маленьких равликів вилізти на вершечок веселки, а може, 

вони злякаються перешкод?.. Про це ти дізнаєшся з чудової 

читанки Оксани Радушинської «Піввеселки у дарунок». Бажаємо 

тобі захоплюючого читання! 

84.5  Цушко С. Дощик вибіг на перон / Сергій Цушко;іл. 

М.Шишкану.─ Харків : Вд «Школа», 2016.─ 80с.─ (Серія 

«Шеденври українськолї дитячої поезії».) 

До книжки увійшли найкращі вірші відомого українського поета 

Сергія Цушка. Поезії розподілено за тематикою, тож маленькому 

читачеві цікаво буде побувати на «хоробрих» та «розумних» 

сторінках, досхочу посміятися на «кумедних», побавитися на 

«невгамовних» і «пустотливих» сторінках. А на «хвостатих» і 

«пернатих» — на допитливих розумників чекає захопливе 

знайомство з новими друзями!  

84.4УКР6 Рутківський , Володимир. ДЖУРИ КОЗАКА 

ШВАЙКИ : роман 1-ша книга трилогії «Джури «/ 

В.Рутківський .─Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА , 2016 .─ 336с.: 

іл. 

Усі ми знаємо імена Северина Наливайка, Богдана Хмельницького, 

Івана Мазепи. А ким були найперші козаки? Звідкіля вони взялися? 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/33560881/
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На ці запитання ти знайдеш відповідь у новому гостросюжетному історичному романі 

Володимира Рутківського — одного з найблискучіших сучасних українських дитячих 

письменників. Його дивовижні герої — Грицик та малий волхв Санько, юний богатир 

Демко Дурна Сила, його мама-велетка, невловимий козак Швайка зі своїм вірним вовком 

Барвінком та їхні численні друзі — з честю виходять із найскладніших ситуацій. А 

небезпека чигає на кожному кроці, а надто, коли ти зважився підняти шаблю на могутню 

татарську орду, а за твоєю спиною — майже нікого...  

 

 

Рутківський В. Джури-характерники: роман/ В. Рутківський. 

–К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2009. – 448 с.: іл.. 

    «Джури-характерники» - друга книга захоплюючої історичної 

трилогії українського письменника Володимира Рутківського. У 

новому гостросюжетному романі читачі зустрінуться зі своїми 

улюбленими героями з попереднього роману «Джури козака 

Швайки» - юним характерником Саньком та його вірним другом 

Грициком. Хлопці підросли, змужніли і тепер нарівні з 

дорослими козаками беруть участь у військових виправах. Тим 

часом, легендарний козак Швайка плекає справді грандіозний план, а Демкові Дурній 

Силі закортіло женитися… у романі з’являється ще один відчайдушний герой – 

маленький характерник Телесик зі своєю дитячою ватагою. А небезпека й надалі чекає 

на кожному кроці 

      84(2УКР=Рос)6 ЩербаН. Стрибок над зорями : Роман / 

Наталя Щерба ; пер. з російської Н. косенко, Н.Сидорової.─ 

Харків : ВД «Школа»,2016 .─ 416с.─(Серія «Лунастри»). 

Перша книга фентезі-серії Наталії Щерби «Лунастри». На Землі 

живуть три раси — безликі (це ми, звичайні люди) і дволикі — 

айстри, що черпають силу у зірок, і лунати, що вклоняються 

Місяцю. Безликі навіть і не здогадуються про боротьбу дволиких 

рас. Переможець отримає новий світ, Астраліс, де дволикі 

зможуть жити вільно. А перемога, як часто буває, залежить від 

того, як складеться доля кількох людей, нерідко зовсім юних. 

Герої нового циклу популярної письменниці Наталії Щерби, на перший погляд, всього 

лише підлітки, але у кожного з них є своя таємниця, своє призначення і свій шлях ... 

Хроніки шукачів світів. Закон Хроноса. — Х. : Видавництво 

«Ранок», 2015. — 400 с. 
      «Невже Карл Фрідріх фон Гумбольдт побудував машину 

часу? Чи може він зробити так, щоб замаху на нашого 

улюбленого імператора не сталося?» — запитували заголовки 

«Берлінер Моргенпост» червневого дня 1895 року, після 

вбивства імператора Вільгельма II і його дружини. Гумбольдт 

спростував це припущення. Його дослідження законів часу є суто 

науковим експериментом. Хід історії в жодному разі не можна 

порушувати. Але відбувається щось, що змушує Гумбольдта 



змінити своє рішення, і шукачі подорожей знову вирушають у дорогу... 

 Дал, Роальд. Чарлі і шоколодна фабрика  /Р.Дал.─Київ :А-

БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА ,2017.─ 240с.  

Чарлі і шоколадна фабрика» (1964) — казкова повість валійського 

письменника Роальда Дала про пригоди хлопчака Чарлі Бакета на 

шоколадній фабриці геніального і дивакуватого кондитера 

містера Вонки. 

 

 Колфер, Йоун. Список бажань /Й.Колфер ;пер. з англ. 

Н.Брискіна.─ Вінниця : Теза, 2016.─ 280с. 

      Меґ Фіни проблеми. Пекельні проблеми. Після того як 

померла її мама, вітчим вижив Меґ із дому. І тепер вона 

волоцюга і малолітня злочинниця. 

Після невдалої спроби пограбувати квартиру пенсіонера Меґ 

та її напарник-грабіжник, Ригачка, вскочили у справжню 

халепу. Душа Меґ може потрапити і до раю, і до пекла. 

Шанси рівні. Пекло змагається за неї з усією підступністю. 

Єдина можливість урятуватися — список бажань. 

Чарівне слово : оповідання.─ Харків : Делкар- книга , 2014.─ 

64с.:іл.─ (Веселка»). 

До збірки увійшли найкращі оповідання українських та 

зарубіжних письменників. Познайомившись з героями творів, 

діти навчаться доброті, порядності, шанобливому ставленню до 

оточуючих. 

Збірка стане в пригоді батькам для сімейного читання, допоможе 

учням молодших класів на уроках, а також учителям у 

позакласній роботі. 

Для дошкільнят та дітей молодшого шкільного віку. 

 

Лісові друзі : оповідання і казки / Упорядник Г.М.Кирпа.─ 

Харків : Белкар- книга , 2017.─ 64с.:іл.─ (Веселка») 

До збірки увійшли цікаві розповіді відомих українських 

письменників про дивовижний світ живої природи, яка оточує 

нас, — про тварин та птахів, дерева та квіти. Ця книжка вчить 

дітей доброті, чуйності, любові та шанобливому ставленню до 

природи. Адже людство стане кращим, якщо ми змалечку 

житимемо в гармонії з природою, берегтимемо її, не 

кривдитимемо чотириногих, хвостатих і крилатих друзів. Для 

дошкільнят і дітей молодшого шкільного віку. 

https://www.e-reading.club/bookreader.php/1044198/Dal_-_Charli_i_shokoladna_fabrika.html
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Сухомлинський В.О. вогник у вікні : Оповідання, казки / В. 

Сухомлинський.─ Харків : Белкар- книга, 2017.─ 64с. : іл.─ 

(Веселка). 

Ви живете серед людей. Кожен ваш вчинок, кожне ваше бажання 

позначаються на людях... Робіть так, щоб людям, які оточують вас, 

було добре», — писав відомий український педагог і письменник 

Василь Олександрович Сухомлинський. 

 

Твори Сухомлинського формують у дітей найголовніше — 

людяність. Вони вчать маленьких читачів відрізняти гарні вчинки від недобрих, бути 

чемними, поважати старших, захищати менших. 

 

Ласочка : Оповідання і казки / Уплрядник Г.М. Кирпа.─ 

Харків : Белкар – книга, 2014.─ 48с. : іл.─ (Веселка). 

До збірки увійшли цікаві розповіді відомих українських 

письменників про дивовижний світ живої природи, яка оточує нас, 

— про тварин та птахів, дерева та квіти. Ця книжка вчить дітей 

доброті, чуйності, любові та шанобливому ставленню до природи. 

Адже людство стане кращим, якщо ми змалечку житимемо в 

гармонії з природою, берегтимемо її, не кривдитимемо 

чотириногих, хвостатих і крилатих друзів. 

Для дошкільнят і дітей молодшого шкільного віку. 

 

Казкові перлини : казки.─  Харків : Белкар – книга, 2014.─ 

64с. : іл.─ (Веселка). 

До збірки увійшли відомі українські та зарубіжні народні казки. 

Вони вчать дітей мудрості, виховують почуття гумору та 

розвивають творчу' уяву юних читачів. Для молодшого шкільного 

віку. 

 

Казка веселого лісовичка .─ Харків : Белкар – книга, 2016.─ 

64с. 

 До збірки ввійшли авторські та народні казки. Читаючи їх, малята 

навчаються відрізняти добро від зла , здійснювати гарні вчинки, 

бути сміливими , розумними, добрими і кмітливими. Для дітей 

молодшого віку. 

 



 Казка збирає друзів : казки .─ Харків : Белкар – книга, 2016.─ 

64с.─ (Веселка). 

До збірки ввійшли відомі народні та авторські к малята навчаться 

відрізняти добро від зла, здійснює бути розумними та ввічливими. 

Для дітей молодшого шкільного віку. 

 

 

Візок чудових казок : казки у віршах / Упорядник 

О.Д.Чередніченко.─ Харків : Белкар – книга, 2015.─ 64с.─ 

(Веселка). 

До збірки увійшли віршовані казки відомих українських 

письменників.  Серед їхніх героїв — веселі, дотепні чотириногі 

істоти: котики, МИІІ лисички, зайчики, вовчики, песики, цапки, 

кізоньки й навіть тигр та а крилаті літуни: джмелик та сорока-

білобока; рослини: колосок та гор Казки вчать мудрості, 

виховують почуття гумору та розвивають тво уяву дитини. Для 

дошкільнят і дітей молодшого шкільного віку. 

Казкова країна : казки  / Упорядник Г.М. Кирпа.─ Харків : 

Белкар – книга, 2017.─ 64с.─ (Веселка). 

До збірки увійшли  казки відомих українських письменників. 

Вони навчають юних читачів бути кмітливими, сміливими, 

відрізнято добро від зла, берегти природу ,любити тварин. 

 

 

 

Крихітка - фея.─ Харків : Белкар – книга, 2017.─ 64с.─ 

(Веселка). 

 В світі існує багато легенд і казок про фей, що допомагають 

людям у скрутні звилини, творять дива та гарні справи, стають 

покровительками добрих людей. 

 В цій книжці пропонуються кращі казки про фей та ельфів. 

 



Пухнач В.А. Вогник добра : казки . оповідання.─ Харків : 

Белкар – книга, 2016.─ 48с.─ (Веселка). 

     Ця збірка оповідань вчить дітей бути добрими, 

працелюбними, ввічливими, не ображати менших, поважати 

батьків, брати на себе відповідальність за все, що зробив, берегти 

природу. Не все продається і купується — моральні цінності 

важливіші за гроші. Для дітей молодшого шкільного віку. 

 

 

Подарунок золотої рибки :оповідання, казки  / Упорядник 

Г.М. Кирпа.─ Харків : Белкар – книга, 2017.─ 64с.─ 

(Веселка). 

    Ця книжка вчить дітей доброті, любові та повазі до природи, 

тварин, розвиває вміння дружити, обирати й цінувати друзів. Для 

дошкільного та молодшого шкільного віку. Твори, що увійшли 

до цієї збірки, допоможуть батькам і вчителям у виховній роботі 

 

 

Мацко І.О. Чаріна дудочка :оповідання, казки  .─ Харків : 

Белкар – книга, 2015.─ 64с.─ (Веселка) 

     Ця книжка вчить дітей доброті, щирості, порядності, чуйності, 

розвиває вміння дружити, обирати й цінувати друзів. Саме ці риси 

перш за све необхідні кожній людині для того, щоб її поважали. 

Для дошкільного та молодшого шкільного віку. Твори, що 

увійшли до цієї збірки, допоможуть батькам і вчителям у виховній 

робот 

Пригодницькі історії .─ Харків : Белкар – книга, 2016.─ 64с.─ 

(Веселка) 

    Разом з кмітливими і хоробрими героями пригодницьких 

історій, що ввійшли до цієї збірки, юні читачі потраплять у вирій 

захоплюючих та неймовірних подій. Які навчать їх 

винахідливості, цілеспрямованості, взаємоповаги. Доброті. З будь- 

яких складних ситуацій завжди можна  знайти вихід, якщо поруч з 

вами є вірні друзі.  Для молодшого шкільного віку. 

 



 

Дивовижні  історії : оповідання.─ Харків : Белкар – книга, 

2016.─ 64с.─ (Веселка) 

      До збірки увійшли дивовижні історії про тварин. Оповідання, 

напис відомими авторами, розповідають про наших чотириногих 

друзів, діють зовсім як люди: встряють у суперечку, інколи 

сваряться і ворогук але частіше все ж таки дружать. Ця книжка 

вчить дітей доброті, чесності, сміливості, любові шанобливому 

ставленню до природи. Для дітей молодшого шкільного віку. 

Малечі про цікаві речі : вірші / Упорядник Г.М. Кирпа.─ 

Харків : Белкар – книга, 2016.─ 64с.─ (Веселка) 

До збірки ввійшли вірші ураїнських авторів про тварин, рослини, 

різні і та дивовижні історії. Вони вчать доброті, мудрості, 

розвивають почуття творчу уяву дитини. Для дошкільнят і дітей 

молодшого шкільного віку 

 

Таємниці золотої печери : пригодницькі історії.─ Харків 

:Белкар- книга, 2014.─ 64с.─ (Веселка). 

      З героями захоплюючих пригодницьких історій, що ввійшли до 

цієї збірки, юні читачі потраплять у казковий світ добрих і злих 

чарівників. Герої наших історій хоч і навчаються у молодших 

класах, але дуже хоробрі, кмітливі та винахідливі, тому вони 

завжди виходять переможцями у боротьбі зі злом. Для дітей 

молодшого шкільного віку.  

 

 

Пірати /Уклад. В.В.Губіна.─Харків :Белкар- книга ,2016.─ 

64с.─ (Пізнаємо світ разом) 

 

Дітям властива допитливість. їм цікаво пізнавати світ, р відповіді 

на всі свої численні запитання. Ця книжка розповіс читачам про 

піратів. Вони дізнаються, звідки походить пірате ставав піратами, 

якими були їхні кораблі, зброя, одяг, прапор і Діти також 

дізнаються про видатних піратів (серед них був навіть 

англійського королевського флоту!), їхні скарби ... 
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Що в кого є : вірші / Побелян М.Ф.’ Харків : ТОВ «Сінтекс, 

ЛТД» , 2012.─ 63с. :іл. 

      Твори, що увійшли до збірки, мають гриф Міністерства освіти 

«Рекомендовано для дитячих садочків України».Буде тепло і 

затишно Вашому маляті в ласкавих променях цієї радісної книжки. 

Матимете змогу прихиляти своє Сонечко до природи і до добра в 

природі.Світлої Долі Вам і Вашій дитині! 

 

 

Ріордан , Рік . Персі Джексон та Викрадач блискавок/Рік 

Ріордан.─ Харків : Вид-во «Ранок» , 2016.─ 496с. : іл.   Персі 

Джексон, дванадцятирічний школяр, випадково дізнається, що його 

батько грецький бог морів Посейдон. Більш того, його 

звинувачують у тому, що він викрав блискавки Зевса. Тепер, щоб 

запобігти війні богів, Персі повинен відшукати справжнього злодія і 

повернути блискавки. Цикл романів про пригоди Персі став 

надзвичайно популярним в усьому світі.  

В 2013 році на екрани вийшов голівудський фільм за 2-ю книгою 

циклу.  Ріордан рік персі джексон 

 

Маар, Пауль. Новеньке про пана Белло /П.Маар; пер. з нім., 

вид. 2-ге.─ Київ : Теза, 2016.─ 220с. 

Гайда на пошуки настоянкового рецепту! Рецепт мусить зберегтися 

у старих прадідових паперах. І тоді Макс і пан Белло зможуть 

зварити чудодійне питво самі! Бо без блакитної настоянки пан 

Белло знову 

перетвориться на собаку... Друга повість про Макса й пана Белло — 

бурхлива, сповнена гумору й несподіванок! Уперше перекладено 

українською. 

Для молодшого та середнього шкільного віку. 

Літня читанка майбутнього другокласника / Уклад. Г.Сапун, 

Л.Вознюк.─ Тернопіль : Підручники і посібники, 2016.─ 128с. 

Читанка містить художні твори українських та зарубіжних авторів, 

казки народів світу, приспів ’я, загадки. Творчі завдання 

допоможуть дітям краше зрозуміти прочитане. Усі твори читанки та 

завдання до них відповідають віковим особливостям школярів та 

новій шкільній програмі. Щоденна робота упродовж літніх канікул 

неодмінно покращить техніку читання, допоможе підготуватися до 
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наступного навчального року. 

Для майбутніх другокласників, батьків, учителів 

Літня читанка майбутнього третьокласника / Уклад. 

Г.Сапун, Л.Вознюк.─ Тернопіль : Підручники і посібники, 

2016.─ 128с  

Посібник, літня читанка з 2 у 3 клас, містить художні твори 

українських та зарубіжних авторів, казки народів світу, 

прислів’я, загадки. Творчі завдання допоможуть дітям краще 

зрозуміти прочитане. Усі твори читанки та завдання до них 

відповідають віковим особливостям школярів та новій шкільній 

програмі. Щоденна робота упродовж літніх канікул неодмінно 

покращить техніку читання, допоможе підготуватися до наступного навчального року.  

 

Літня читанка майбутнього четвертокласника / Уклад. 

Г.Сапун, Л.Вознюк.─ Тернопіль : Підручники і посібники, 

2016.─ 128с 

Посібник, літня читанка з 3 у 4 клас, містить художні твори 

українських та зарубіжних авторів, казки народів світу, 

прислів’я, загадки. Творчі завдання допоможуть дітям краще 

зрозуміти прочитане. Усі твори читанки та завдання до них 

відповідають віковим особливостям школярів та новій шкільній 

програмі. Щоденна робота упродовж літніх канікул неодмінно 

покращить техніку читання, допоможе підготуватися до 

наступного навчального року 

 

 Чарівні казки : казки .─ Харків : Белкар – книга , 2014.─ 

64с. : іл. (Веселка) 

   До збірки ввійшли відомі українські народні казки. Читаючи їх, 

малята навчаться відрізняти добро від зла, здійснювати гарні 

вчинки, бути - сміливими, розумними та добрими. Для дітей 

молодшого шкільного ВІКУ 

Абетка дружби : оповідання , вірші, казки, прислів’я, 

приказки / Упорядник О.Д. Чередниченко.─ Харків : Белкар- 

книга , 2014.─ 48с.:іл.─ (Промінець ) 

До збірки ввійшли народні прислів’я та приказки, а також 

оповідання, вірші та казочки українських та зарубіжних 

письменників про дружбу. Твори  допомагають дитині зрозуміти 

й  засовїти морально- етичні основи дружби, розвинути вміння 

дружити, вибирати й цінувати друзів. 
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 Гуріна В.В. Абетка ввічливості : вірші, загадки.─ Харків : 

Белкар- книга , 2014.─ 48с.:іл.─ (Промінець). 

Ця чудова книжка допоможе малятам легко і весело не тільки 

вивчити літери абетки, / а ще й засвоїти правила поведінки, щоб 

малюки росли добрими, ввічливими, охайними, поважали старших 

та не кривдили менших 

 

 

Сухомлинський В.О. Найгарніша мама : Казки.─ Харків 

:Белкар –книга, 2015.─ 48 с. : іл. ─(Промінець) 

До збірки ввійшли кращі казки про тварин відомого українського 

педагога і письменника Василя Олександровича Сухомлинського. 

Вони  вчать маленьких читачів любити батьківщину, її природу4, 

поважати старших і допомагати  меншим, бути добрими, 

кмітливими, працьовитими. 

 Ця збірка казок –для наймолодшитх читачів. Які роблять перші 

кроки в читанні.Книга призначена для вироблення у дітей навичок техніки читання  

текстів по складах. 

Гуріна В.В. Абетка безпеки : вірші.─ Харків :Белкар –книга, 

2014.─ 48 с. : іл. ─(Промінець) 

    Ця чудова книга допоможе дітям навчитися дотримуватися 

правил безпеки та належній поведінці дома , на вулиці, у дитсадку 

або школі, у громадських місцях, у лісі або на річці.Веселі 

віршики, головними героями яких є тварини, та яскраві ілюстрації 

допоможуть дітям легко засвоїти правила поведінки, щоб малюки 

росли добрими, ввічливими, охайними, поважали старших і не 

кривдили менших. 

Книга призначається для дошкільнят, їхніх батьків, а також може бути використана як 

навчальний посібник вихователям дитячих садків. 

Подорож у казку : казки.─ Харків :Белкар –книга, 2015.─ 48 с. 

: іл. ─(Промінець) 

Ця збірка казок – для наймолодших читачів, які роблять перші 

кроки в читанні. Книга призначена для вироблення в дітей 

навичок техніки читання текстів по складах. До збірки ввійшли 

відомі та авторські казки. Читаючи їх, малята навчаються 

відрізняти добро від зла, здійснювати гарні вчинки – захищати 

менших. Поважати старших. 



Ведмежаткове сонечко : казки.─ Харків :Белкар –книга, 2014.─ 

48 с. : іл. ─(Промінець ). 

До цієї книги ввійшли кращі казки відомих українських 

письменників Юрія Ярмиша і Олени Пчілки. Їх твори вчать добру , 

вірності, сміливості, відкривають маленьким читачам змогу 

поринути у світ неймовірних пригод. 

 

 

Почепцов , Георгій Георгійович .Невидимі замки  : казк. 

повісті : [для мол. та серед. шк. віку]/ Г.Г. Почепцов; іл. О. 

Чичик - К. : КМ-БУКС, 2016. - На обкл. також.: Сер. 

започатковано Всеволодом Нестайком. - 445 с., 

 Нумо до світу чарівників! І яких тільки див не трапляється з 

героями книжки! Тут звичайний хлопчик має змогу навчатися на 

чарівника, а гриб моховик збирає підписи проти вирубування лісу, 

чарівники замовляють екскурсії на справжні гладіаторські бої, а 

ще у звичайнісіньких жерстяних бляшанках ви можете придбати 

мишок-прибиральниць. Фантастичний світ пригод, в який віриш і поринаєш з головою!  

Для молодшого і середнього шкільного віку 

 

 

Почепцов, Г. Г. Ключ від Міста Чаклунів [Текст] : казкові повісті / Г. 

Г. Почепцов ; пер. з рос. О.І. Донічевої. - К. : Країна Мрій, 2014. - 352 с. 

: іл. - (Сучасна дитяча література). 

 

     Чого тільки не трапляється в казковій Країні Міст: злі чаклуни 

зачаровують жителів країни, королі з доброго дива опановують ремесла, а 

стривожені феї намагаються відшукати зниклу картину. Аж голова йде 

обертом від бурхливих подій! Для дітей молодшого шкільного віку. 

 

Дал, Р. Чарлі і шоколадна фабрика [Текст] : [повість] / Роальд Дал ; з 

англ. пер. В. Морозов ; за ред. : О. Негребецький та І. Малкович ; [іл. : 

К. Блейк]. - [7-ме вид.]. - К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2013. - 239 с. : іл. 
     

 «Чарлі і шоколадна фабрика» (1964) - казкова повість валійського 

письменника Роальда Дала про пригоди хлопчака Чарлі Бакета на 

шоколадній фабриці геніального і дивакуватого кондитера містера Вонки 
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Павленко, Марина. Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських : для дітей 

середнього шкільного віку / М. Павленко ; худож. О. 

Ваніфатова. - 5-те вид., стереотипне. - Вінниця : Теза, 2015. - 224 

с. : іл. - (Русалонька із 7-В ; Кн. 1) 

       Гадаєш, казки — то тільки дитячі баєчки і чудес на світі не 

буває? Але      якщо над красенем однокласником висить родове 

прокляття, якщо тебе           домучили нічні жахіття сусідської 

квартири, якщо тітоньку треба рятувати     від її ж власного весілля, 

а старовинна шафа перетворюється на машину часу, і про все це 

навіть не здогадуються такі розумні батьки, — ти ніде інде, як у  

казці. Справжнісінькій сучасній казці, щасливий кінець якої                             мусиш 

дописати самостійно.   

  Матюшкіна К. Кіт да Вінчі. Пірати Кошмарського моря : 

повість-казка : для серед, шк. віку / Катя Матюшкіна ; пер. з 

рос. Г. Хоткеви-ча. – К. : Національний книжковий проект, 

2011. – 192 с. : іл. – (Детективчик) 

   -Рятуйся хто може! Біда! В нашому місті з’явилися пірати! 

Вони вкрали мій панцир ! Вони украли рояль у шпака, ящики з 

підтяжками ховраха Шмутца й ще багато чого іншого! Вони 

вкрали книгу сови! Т анайголовніше – вони взяли в полон  

білочку Бряку! Пірати у місті! Пірати скрізь! Пірати серед нас!. 

Галаніна Юлія. Пригоди кухарчука Бублика: 

Цикл»Акватика»/Ю.Галаніна.─ Вінниця : Теза,2015.─ 288с. 

Кухарчук Бублик пакує свою дорожню скриньку. Ще б пак, на 

нього чекає подорож, яка випадає раз на десятки років, — 

подорож на турнір із кулінарного мистецтва до Архіпелагу 

Какао! А ще на нього чекають нові знайомі — пацюки 

Сільничка і Скупар, набряклий язик, погоня Золотих Сережок, 

викрадені перли, зниклий Головний Кухар, полон... Втім, 

карколомні халепи вимагають карколомних рішень. Як 

виборсатися з отого всього — вирішувати Бубликові, тітоньці Гірошимі та решті 

акватиканської команди. 

Для молодшого та середнього шкільного віку. 

Дерманський , С. Танок Чугайстра : повість / С. 

Дерманський.─ Київ : Теза, 2015.─ 156с. 

  Уночі, посеред лісових нетрів, ти стоїш і з останніх сил стискаєш 

у долоні квітку паполроті, а довкола все кричить, виє, насуває… 

Саме така ніч випала Іванкові. Лільці й васькові, коли вони  пішли 

до лісу… рятувати знайомого Чугайстра. 
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