
                                                               Шановні користувачі ! 

    Пропонуємо Вам нові надходження літератури,  одержані у  2013 року від 

обласної бібліотеки, за 11 квартал. Детальніше дізнатися про новинки 

літератури Ви зможете   у   районній   д и т я ч і й   бі б л і о т е ц і , а саме 

зараз : 

                          Література  для дітей  

 Д         Стоїть півень на току : Укр. нар. загадки /Упоряд. 

І.Бойко.-К.:Весчелка,2012.-78с. 

          Збірник українських народних загадок, що розвивають 

кмітливість, спостережливість, образне і логічне мислення.  

 
 

  

                                  Література для молодшого шкільного віку 

 

   38.96        Дишловий В.П.,Мунін Г.Б. Правила пожежної 
безпеки для дітей .-К.:»Видавництво Кондор»,2012.-64с. 

:іл.. 
            На сторінках книги в цікавій і популярній формі дітям 
розповідається про правила дорожнього руху і наводяться 

застереження від необачного поводження на дорозі.  
 

  
 

74.200.58 Дишловий В.П.,Мунін Г.Б. Правила дорожнього руху для дітей 

.-К.:»Видавництво Кондор»,2012.-64с. :іл.. 
      На сторінках книги в цікавій і популярній формі дітям розповідається про 
правила дорожнього руху і наводяться застереження від необачного 

поводження на дорозі. 
 

   
  74.518         Крижанівська, М. А. Дітям про футбол / М. 
Крижанівська. - Львів: Апріорі, 2012. - 48 с.: іл.( «Апріорі - 
дітям» ) 
 
    Футбол - найпопулярніша командна гра на планеті. Цей спорт 
розвивається на всіх рівнях - від дитячих змагань на галявині до 
футбольних баталій професіоналів. 
    Про зародження футболу та його розвиток як командної гри, а 
також про основні правила гри в футбол читачі можуть довідатися 

з цієї книжки. 

 
  84(4УКР)       Вікторія Ковальчук. Про фею Дорофею. 

Маленькі оповідки для маленьких дітей. – Львів: 

Апріорі, 2012. 

 



          Чудово ілюстрована книжка відомої львівської художниці Вікторії Ковальчук 

про допитливу дівчинку Дорофею, яка любила малювати і завдяки малюнками 

впізнавала довколишній світ. 

 

84.4Укр6          Качан, Анатолій Леонтійович. Листи з осіннього саду : лірика, 

ігрова поезія / А. Л. Качан ; худож. К. Лавро. – К. : Веселка, 2012. – 64с. – 

(Українській дитині).  

            В саду поезії лауреата премії Лесі Українки Анатолія качана , твори якого 

вивчають у школі, юний читач потрапляє у світ очищенної від буденності, ніби 

умитої ранковою росою краси.А яскраві художні образи в ліричних, ігрових та 

сюжетних віршах з прикметами сьогодення дають можливість  по- новому 

подивитися на звичні явища, відкрити невідоме у відомому.  

           На свято зустрічі з юними читачами книжка вирушає у супроводі чудових 

малюнків знаного художника, лауреата Шевченківської премії Костя Лавра.  

 
                                      Література для середнього віку 

 
 
  63.3(4УКР)           Іваницька, Д. Дітям про Україну: для мол. 
та серед. шк. віку / Дарія Івеницька; худ. оформ. В. Дзинари; 
фотогр.: Ю. Николишин, С. Тис, А. Кирчів, А. Майовський. - 
Львів : Апріорі, 2012. - 56 с.: іл. 
 
    Книга запрошує читачів до захоплюючої мандрівки Україною. 
    Ви побуваєте в різних куточках нашої Батьківщини, побачите, якою 
гарною є українська земля, яку багату і цікаву історію мають її міста і 
села. 
    Нехай ваша мандрівка сторінками книги стане першим кроком до 

пізнання рідної землі, її історії та сьогодення. Гарного вам читання! 

 

   81.2УКР-4    Немировська Н.Г «Словник синонімів та атонімів» 

/Н.Г.Немировська.-К.:Основа,2012.-160с. 

         Словник містить перелік найуживаніших слів, до яких дібрані 

синонімічні та           антонімічні відповідники, що 

супроводжуються стислими тлумаченнями та стилістичними 

ремарками.  

 

 

 

 82.3(4УКР)      Щедрик – ведрик: календарно – обрядова поезія. 
Скоромовки . Лічилки, Жмурили. Народні прикмети/ уклад. Є. Орлова.-

Х.Вид. група «Основа»,2012.-96.-(Серія «Бібліотечка школяра. 
Українознавство»). 



Книга покликана залучити школяра до чарівного світу 
української культури 

Зокрема усної народної творчості. Збірка містить різноманітний 
фольклорний 

матеріал, згрупований за такими розділами: «Календарно – 

обрядова поезія» (веснянки, гаївки, петрівки, купальські й жниварські пісні, 
колядки, щедрівки, засіванки), «Скоромовки», «Лічилки, жмурилки», «Народні 
прикмети». 
                      84(0)-4    Легенди про короля Артура (За книгою Т. Мелорі 
«Смерть Артура»)/Літ. Переказ А.А.Клімова.-Х.:Видавництво 
«Ранок»,2012.-96с. : іл.. 

 
 
Ви тримаете в руках сучасний літературний переказ епосу 

Т.Мелорі (ХУ ст..), зроблений чудовим письменником А.А. 
Клімовим. Прекрасні ілюстрації подвигів легендарного 

короля Артура, виконані в неоромантичному стилі двома 
відомими художницями- Л.Кириленко і О. Зеркалій, 
відведуть вас від реальності в загадковий і прекрасний світ 

середньовічних легенд. 
 
 

                                84.4УКР6-кр     Василь Симоненко «Цар 

Плаксій та Лоскотон»:для мол. та серед. Шк.. віку/ Василь 

Симоненко ;упорядкув. Та передм.Т. Щегельської.-

К.:Національний книжковий проект,2012.-176с.:іл..-(Бібліотека 

шкільної класики) 

 До збірки творів талановитого українського поета В.Симоненка 

увійшли казки, вірші, сонети,, поеми, байки. Видання стане у 

пригоді учителям та учням – до нього включені твори, 

рекомендовані шкільною програмою з української літератури, 

збірка прислужиться тим, хто глибше і досконаліше хоче пізнати творчості 

В.Симоненка.  

 84.4УКР6         Максим Рильський «Спинилося літо на порозі»:для мол. та серед. 

Шк.. віку/Максим Рильський; упорядкув.та передм. Т. Щегельської ;іл.. В.  

Дунаевої.- К.:Національний книжковий проект,2012.-176с.:іл..-

(Бібліотека шкільної класики) 

 



 До цього видання увійшли кращі твори видатного українського поета 

М.Т.Рильського – ліричні поезії, переклади казок О.Пушкіна, П.Єршова, 

В.Одоєвського, зразки світової поезії українською мовою та «Слово ПРО Ігорів 

похід». Добір поданих текстів обумовлений шкільною програмою з української 

літератури.  

 

 
             84(4УКР)    Терен В.В. Хлопчик з планети «Ч» та Вогняні Пси : 
повісті та оповідання :для мол.та серед. Шк.. віку / Віктор Терен; передм. 

М.Славинського; худож. К.Лавро.-К.: Веселка,2012.-286с.:іл.. 
                   
          Нова книжка відомого письменника Віктора Терена містить три повісті - 

«Хлопчик з планети «Ч», «Найд» ,»Костюмчик до осені», а також два 
оповідання – «Артист» і «Горобчик». Цікаві сюжети, вдало виписані образи 
героїв – людей і тварин, дотепність, фантастичні та казкові елементи, високий 

гуманізм- ознаки «фірмового» стилю Віктора Терена – мають одне над 
завдання : за торкнути в душі читача струни доброзичливості, любові до 
всього на світі сущого – до природи , дітей, старих, тварин, дати імпульс до 

взаємодопомоги і співчуття… 
           Чудові ілюстрації визначного художника дитячої книжки Костя Лавра 

створені в тій же тональності зачудування світом.  
                           
        84(4УКР)   Чередниченко Д.С. Коник  коникові – брат 

:казки, притчі,оповідки, повісті/ Дмитро Чередниченко ; 
передм. А.Мовчун; худож. К.Міщук, Оляна Рута.-
К.:Веселка,2012.-430с.:іл.. 

               До нової книги українського дитячого письменника- 
гуманіста Дмитра Чередниченка увійшли казки 
притчі,оповідки, повісті, які вчать маленьких читачів бачити 

незвичайне в звичайному, любити дивовижний , барвистий 
світ природи, піклуватися про слабких та безахисних, бути 

уважними до тих,хто поруч .             Література для старшого віку 

      63.3(4УКР)я-6    Атлас історії України[Текст].- К.: ДНВП 

"Картографія" , 2012. - 152с. :іл. 

Атлас презентує віхи історії України про доісторичні часи, 

населення, культуру і економіку. 

 68.49 (4УКР)   Доля обрала нас [Текст] / Упорядник С. 

Бабаков.- К.: Прес-Кіт.-2012.-400с. 



У книзі зібрані матеріали, які розповідають про досвід миротворчої діяльності Збройних 

сил України починаючи з 1992 року і до теперішнього часу. Видання розраховано на 

тих, хто цікавиться миротворчою складовою новітньої історії українського війська. 

 

 71.4 (4УКР)6      З  верховин півстоліття [Текст]: Національній премії України імені 

Тараса Шевченка - 50/ Борис Олійник, Михайло Наєнко, Ігор Павлюк [та ін.].- К.: 

Либідь, 2012.- 392с.:іл. 

Книга, присвячена піввіковому ювілеєві Національної премії України імені Т. Шевченка, 

мовою документа і словом відомих фахівців розповідає про твори та авторів - лауреатів 

Премії. Перед читачем постає непроста історія найпрестижнішої державної мистецької 

нагороди.  

 

  

 84.4 УКР6            Вишня О. Мисливські усмішки : для серед. Та ст.. шк.. віку 

/Остап Вишня;упорядкув.,передм.,дод. Т.Щегельської.-К.:Національний 

книжковий проект,2012.-272с.-(Бібліотека шкільної класики ) 

       До видання ввійшли твори незрівнянного сміхотворця Остапа Вишні (1889-1956) 

– видатного майстра слова і великого громадянина.     Він – письменник унікальної ( 

не тільки для України ) популярності, рекордних – мільйонних!- тиражів, твори якого 



знали навіть неписьменні, за що його деякі вибагливі критики виключали з 

літератури, а диктатори – із життя . 

        Добір поданих текстів обумовлений шкільною програмою з української 

літератури. Для школярів,учителів, студентів –фізіологів, усіх, хто цікавиться 

творчістю Остапа Вишні.  

84.4УКР6я44         Драч,Іван. Вибрані твори у 2-х т.Т.2. Переклади / І.Драч.-

К.:Укр. енциклопедія ім.. Бажана, 2012.-608с. 

                «Вибрані твори» І.Ф.Драча у двох томах- видання із започаткованої 

видавництвом « Українська енциклопедія». Імені М.П.Бажана багатотомної серії 

«Бібліотека Української Літературної Енциклопедії : вершини письменства», в якій 

випускаються кращі твори видатних майстрів української світової літератури, 

представлених в  УЛЕ. 

                До другого тому включено переклади  Івана Драча з національних літератур 

світу. Том супроводжується науково- енциклопедичним коментарями та примітками, 

бібліографією тощо.  

   84.4УКР6        Іваненко , Оксана. Мої казки і мої дорогі вчителі : Спогади, 

казки /О.Іваненко.-К.: Веселка, 2012.-398с.  

  До цієї книжки увійшла відзначена Шевченківською премією збірка спогадів 

відомої української дитячої письменниці «Завжди в житті» , а також її казки. Оксана 

Іваненко розповідає про свій довгий шлях, зустрічі, тривалі творчі взаємини з 

видатними людьми , письменниками, діячами культури нашої доби – Павлом 

Тичиною,Максимом Рильським, Антоном Макаренком, Корнієм Чуковським, Іваном 

Козловським та багатьма іншими.  

      Переважна більшість світлин з особистого архіву письменниці друкується 

вперше. 

  84.4УКР6-5     Малишко А.С. Поезії та поеми / А.С.Малишко.-К.:Україна, 2012.-

720с. 

            До книги увійшли кращі твори видатного майстра української поезії. 

Розрахована на широке коло читачів.  

  84.4УКР6     Тичина, Павло. Вибрані твори . У 2-х т. Т.2.Переклади /П.Г. 

Тичина.-К.:Укр. Енциклопедія ім.. М.П.Бажана,2012.-608с. 

«Вибрані твори» П.Г.Тичини у двох томах- видання із започаткованої видавництвом 

« Українська енциклопедія». Імені М.П.Бажана багатотомної серії «Бібліотека 

Української Літературної Енциклопедії : вершини письменства», в якій випускаються  



кращі твори видатних майстрів української світової літератури, представлених в  

УЛЕ. 

         До другого тому включено переклади  П.Тичини з майже тридцяти 

національних літератур світу. Том супроводжується вступнею статтею,  науково - 

енциклопедичним коментарями та примітками, бібліографією тощо.  

 

 

 

 

 

 

                            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. 

 

 


