
                                                              Шановні користувачі ! 

    Пропонуємо Вам нові надходження літератури,  одержані у  2013 року від 

обласної бібліотеки, за 111 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  

             Новікова- Бемм Л.К. Діамантова дівчинка.-Донецьк : Видавництво 

«Донбас» ,2012.-2012.-104с.,мал.. кол. 

                      Казка – повість «Діамантова дівчинка» написана в найкращих 

традиціях народних казок та відомих казкарів світу. Це розповідь про подорож 

веселої дівчинки Мересі до чарівної країни Магіраш. Багато цікавих зустрічей на 

шляху Мересі – з доброзичливим Юліаном Грироріановичем , кумедними 

тітоньками  Кубільками- Букульками… Ще завітає Мереся  до міста Шара- Бара. 

                     Ніколи не чули про це славетне місто? Не бачили Стовп  Совісті ?  

                     Запрошуємо маленьких читачів у світ пригод разом з героями казки.  

         

               Чарівна скринька : Для дошк. мол. шк.. віку / худож. О. Тихонюк.-К. 

:АВІАЗ       ,2012.-64с.;іл..  

                 Зібрання віршів для дітей             

 

                                       Література для молодшого шкільного віку  

 

Пори року: читаночка: [для дошк. та мол. шк. віку] / упоряд. 

А. Зеленська; худ. Н. Журавльова. - К.: АВІАЗ, 2012. - 96 с.: іл.  

 

    До читаночки увійшли твори українського фольклору, 

письменників- класиків та сучасних авторів. Всі твори 

розподілено за порами року.  

 

 

 

 

          Гнатюк, Людмила Петрівна 

Нічка-Чарівничка : вірші .-К.:Національне газетно-журнальне 

видавництво, 2012.-96с. :іл..  

     До яскраво ілюстративної книжки « Нічка-Чарівничка» відомої 

української поетеси Людмили Гнатюк увійшли веселі поетичні 

цікавинки та коли саночки для дітей та їх батьків. 

 

 

 Весела прогулянка: вірші. загадки, оповідання 

[для дітей мол. шк. віку] / упоряд. А. Зеленська; іл. К. 

http://94.158.144.72/opac/index.php?url=/auteurs/view/226563/source:default
http://94.158.144.72/opac/index.php?url=/notices/index/IdNotice:251883/Source:default


Іванова. - К.: АВІЗ, 2012. - 72 с.: іл. 

 

 

 

 

 

Хаткіна, Н. В. Улюблені казки / Наталія Хаткіна; худ. О. Зарбі-

Гальчук. - Донецьк: БАО, 2012. - 48 с.: іл.  
 

  Ще в ранньому дитинстві ми знайомимося з казкою. Вона вчить нас 

розрізняти добро і зло, берегти природу, любити і поважати людину.  

Увазі маленьких читачів пропонуються п’ять чудових народних 

казок. Веселі кольорові ілюстрації зроблять читання насправді 

цікавим і захопливим.  

   Видання адресоване дітям дошкільного і молодшого шкільного віку, а також їхнім 

дбайливим батькам.  

 

                          Мовчун А. Лауреати премії ім. Лесі Українки дітям / Антоніна 

Мовчун, Леся Мовчун. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2012. – 200 с. 

             В українській літературі для дітей почесну вершину займають твори, 

відзначені літературною премією імені Лесі українки. Починаючи з дня заснування 

цієї найпочеснішої премії у галузі дитячої літератури, її лауреатами (до 20123 року ) 

стали 54 письменники.  

             Наше видавництво створило серію книг « Письменники-лауреати 

літературної премії імені Лесі Українки». В них ми розповідаємо дітям про митців, 

чиї книги були відзначені цією престижною нагородою, і ознайомлюємо маленьких 

читачів з їхніми творами та цікавими фактами біографії.  

              Ця книга – перша в серії. Її відкривають твори незабутньої Наталі Забіли – 

першого  лауреата премії.    

 

 

     Шевченко Т. Г. Кобзарик : «За сонцем хмаронька 
пливе…» / Т. Г. Шевченко ; упоряд. О. Пугачевська, І. 

Косенко, В. Пахаренко. – Черкаси : Видавець О. Вовчок, 2013. 
– 103 с. 

  

      Це перше видання творів Тараса Шевченко для дітей на 

Черкащині. Особливістю «Кобзарика» стало його оформлення художніми 
роботами юних талантів Шевченкового краю –  учнів Шевченківської 
спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату з поглибленим вивченням 
предметів гуманітарно-естетичного профілю Черкаської обласної ради і 

вихованців дитячої художньої школи імені Данила Нарбута.  



      Для дітей молодшого шкільного віку та всіх, хто захоплюється творчістю 
Великого Кобзаря. 

  

        

                                     Література для середнього шкільного віку                

                                    Природа. Природничі науки  

 

       Країни світу. Європа: енциклопедія: [для дітей серед. шк. 

віку] / упоряд.: В. Мирошнікова, М. Панкова, В. Скляренко; 

худ.-оформ. О. Юхтман. — Сімферополь: Таврида, 2012. — 320 

с.: іл. - (Дитяча енциклопедія).  
 

     Європу, зазвичай, називають колискою сучасної цивілізації. 

Саме тому книга, присвячена країнам цієї частини світу, відкриває 

тритомну дитячу енциклопедію «Країни світу». З неї ви дізнаєтесь 

багато цікавого про географічні особливості, природу, історію, 

економіку та культуру європейських держав. На її сторінках ви зможете здійснити 

захоплюючу подорож до таких всесвітньо відомих центрів європейської цивілізації, 

як Афіни, Париж, Лондон, Відень, Рим, Прага, Київ, Мадрид, Варшава, Стокгольм, 

Амстердам, Берлін, та багатьох інших, побувати на просторах країн-велетнів — 

Франції, України, європейської частини Росії, Німеччини, Іспанії, Португалії, 

Швеції — і зазирнути в майже іграшкові королівства Андорри, Ліхтенштейну, 

Люксембургу, Монако, познайомитися зі звичаями та традиціями різних народів, 

шо входять до європейської спільноти.  

 

 

         Країни світу. Азія: енциклопедія: [для дітей серед. шк. 

віку] / упоряд.: В. М. Скляренко, В. В. Мірошнікова, А. С. 

Шуклінова, М. О. Панкова; худ.-оформ. Л. Д. Киркач-

Осипова. — Сімферополь: Таврида, 2012. — 320 с.: іл. - 

(Дитяча енциклопедія).  
 

    Цей том дитячої енциклопедії «Країни світу» розповідає про 

Азію — найбільшу частину світу, яку здавна називають 

«Оспіваною Шехерезадою». Тож недарма вмішені в нашій книжці розповіді про 

казкову природу, своєрідну культуру і стрімкий економічний зріст азійських країн, 

про давні і сталі традиції їхніх народів немовби доповнюють сторінки добре відомої 

читачу "Тисячі й однієї ночі". 

 

                                    Історія. Історичні науки 

 

        Князі України / авт.-упоряд. Фелікс Левітас. К. : Казка, 2012. - 

64 с. : іл. - (Легенди та перекази).  
Книжка містить адаптовані для юних читачів легенди та перекази про 



видатних князів Русі-України. Завдяки цікавому викладу, оригінальним ілюстраціям княжа доба 
вітчизняної історії постає в усій своїй красі та величі.  
 
 

 

 

         Чудеса світу: енциклопедія [для дітей серед. шк. віку] / 

упоряд. С. В. Каплун; іл. Г. В. Беззубова; худ.-оформ. Л. Д. 

Киркач-Осипова. — Сімферополь: Таврида, 2012. — 320 с.: іл. 

- (Дитяча енциклопедія).  
 
   На сторінках цієї книжки постають дивовижні пам’ятки — славнозвісні 
стародавні сім чудес світу, а також інші чудові споруди, які було збудовано в 
різні часи у різних місцях планети. 
     Сторінками цієї енциклопедії юний читач мандрує від єгипетських пірамід 

та садів Семіраміди до загадкових місць, чудових палаців, веж і храмів. Перед ним розкриваються 

таємниці велетнів острова Пасхи й пірамід майя, Великої китайської стіни й Акрополю, Версалю 
й Альгамбри. 

  

                                       Фізична культура і спорт 

 

       Спорт: енциклопедія [для дітей серед. шк. віку] / авт.-

упоряд.: М. Володарська, Є. Канєвський; худ. -оформ. І. 

Осипов. — Сімферополь: Таврида, 2012. — 320 с.: іл. - (Дитяча 

енциклопедія).  
 

     Відкривши цю книгу, ти потрапиш у захоплюючий світ спорту, 

де панують грація та пластика, мужність та витривалість, 

спритність та сила, відкриєш для себе багато цікавого про своїх 

спортивних кумирів, таких як Пеле, Уейн Гретцкі, брати Клички, 

Андрій Шевченко та інші; про встановлення рекордів та можливості людського тіла 

і, може, сам захочеш стати одним з тих, хто створює спорт майбутнього.  

 

 

Сайко, О. Новенька та інші історії: для серед. шк. віку 

/ Оксана Сайко; іл. Н. Гайди. – Львів: Видавництва 

Старого Лева, 2012. – 185с.: іл.(Класні історії) 

    13-річним героям оповідань Оксани Сайко доводиться - 

може, вперше в житті і часто в драматичних ситуаціях - 

зробити рішучий вибір на користь або добра, або зла. 

Так вони пізнають людей і пізнають себе. Які методи 

годяться в боротьбі за перемогу на конкурсі краси? Що 

робити, коли товариш в біді - бігти за дорослими чи 

намагатися рятувати самому? Чим «віддячити» не надто 

доброзичливому учителеві - осудом, а чи співчуттям? 
 



  Керролл, Л. Аліса в Задзеркаллі: для мол. і сер. шк. віку / 

Льюїс Керролл; пер. з англ. В. Г. Наріжної; іл. Є. Г. 

Гапчинської. — Харків: Фоліо, 2012. - 157 с. 

 

    Гортаючи сторінки цієї яскравої, з веселими і кумедними 

малюнками книжки, читач разом з дівчинкою Алісою потрапить 

у захоплюючий світ Задзеркалля, познайомиться з його 

незвичайними мешканцями — шаховими фігурами, 

задзеркальними комахами, Женчичком і Бренчичком, Бовтуном- 

Товстуном, Левом, Однорогом та багатьма іншими, яких ще у 

XIX столітті створив відомий англійський письменник і математик Льюїс Керролл 

(1832—1898). 

 

 

         Рутківський, В. Ганнуся: весела пригодницька повість: 

[для мол. шк. віку] / Володимир Рутківський; худ. І. 

Ключковська. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2012. - 

254 с.: іл. 
 

   Ця повість для тих, хто не знає, що відро з колодязя можна 

витягти кішкою, хто не вміє відрізнити курку від квочки чи здає 

до металобрухту цілий бульдозер - але хто хоче відкривати нові 

світи, знаходити нових друзів і переконуватися в тому, що 

дорослих теж можна ставити в куток.  
    

        Шевченко, Т. Г. Дитячий Кобзар: для серед. шк. віку / 

Тарас Шевченко; упоряд. З. Мензатюк; худ. М. Михайлошина. - 

Львів: Вид-цтво Старого Лева, 2012. - 58 с.: іл., портр.  

 
 

 

                     Довідкова література  

 

       Зав’язкін, О. В. Загадки і таємниці нашої планети / Олег 

Зав'язкін; пер. з рос. О. Зав'язкін; іл. Д. Турбаніст. —Донецьк: 

БАО, 2012. - 128 с.: іл.  
 

     Що може бути захопливішим за нові відкриття? Планета Земля 

чекає на своїх дослідників і розкриває перед ними свої таємниці.  

    Це яскраве видання допоможе читачам познайомитися з 

дивовижними тваринами і рослинами, здійснити захопливу 

подорож по країнах і континентах, розкрити загадки давньої і нової історії. Книж ка 

стане найкращим подарунком до будь -якого свята.  

      Адресовано широкому читацькому загалу.  

 



                                  Література для старшокласників 

 

                                     Природа. Природничі науки.  

                        Цуріка,Людмила. Подорож Стародавнім Києвом /Л.Цуріка.-

К.:АВІАЗ.2012.-104с. 

                           Фотографії.  

 

                                     Історія. Історичні науки  

 

            Хорошевський, А. Ю. Проект «Україна»: галерея 

національних героїв / авт.-упор. Андрій Хорошевський. — 

Харків: ТОВ • «Бібколектор», 2012. — 410 с. 

 

    У цій книзі представлені нариси про найяскравіших 

особистостей минулого та сучасності, які народилися на Україні 

і своєю працею та талантом прославляли цю країну і вплинули 

на хід її історії. Разом з життєписами знаменитих діячів 

культури, науки, військової справи, спорту (Т. Шевченка, Г. 

Сковороди, М. Башкирцевої, Є. та Б. Патонів, братів Кличків та 

багатьох інших) подані нариси про людей, чиї імена досі незаслужено перебувають 

в тіні, — І. Паскевича, І. Гудовича, Г. Гамова, І. Буяльського. А між тим вони 

неабияк сприяли розвитку науки, культури, були великими фахівцями військової 

справи, отже своє місце в «Галереї національних героїв» займають по праву.  

 

       Коляда, І. А. Отаман Сірко / І. Коляда. – Харків: ПЕТ, 2012. – 

128 с. 

 

    Іван Сірко (1605 (1610) — 1680) — один з найвидатніших 

політичних діячів і полководців України. Своєю ініціативою, 

енергією і воєнною вдачею Сірко здобув на Запоріжжі небувалу 

шану. Вісім разів Запорозька Січ обирала його кошовим 

отаманом. Відчайдушно, із усім козацьким заповзяттям 

протистояв він татарсько-турецьким нападам, що загрожували 

геноцидом українському народові. Узявши участь у 55 битвах, Сірко майже завжди 

виходив із них переможцем, що й уславило його серед нащадків навіки.  
 
 

              Тома, Л. В. Данило Апостол / Л. Тома. - К.: 

Укрвидавполіграфія, 2012. - 96 с. 

 

    Данило Апостол (1654—1734), ставши гетьманом Лівобережної 

України у скрутний для країни час, незважаючи на свій більш ніж 

поважний вік (73 роки), зумів залишити помітний слід в історії 

України: саме за його петицією Анна Іоаннівна у так званих 

«Решительных пунктах» підтвердила - хоч і обмежену — козацьку 



автономію. Не маючи змоги вести самостійну зовнішню політику, Апостол кинув 

усі сили на піднесення економіки, взявся за викорінення корупції, впорядкування 

земельних відносин. І, звичайно, старий гетьман постійно зміцнював безпеку 

України: за часів його правління будується Українська оборонна лінія від Дніпра до 

Сіверського Дінця, завдяки його сприянню в Україну повертаються запорозькі 

козаки і засновують Підпільненську Січ.  

 

 Тома, Л. В. Володимир Вернадський / Л. Тома. - 

К.:Укрвидавполіграфія, 2012. - 128 с. 

 

    В історії науки важко уявити вченого, який би зробив так багато 

для людства, як Володимир Вернадський. Природознавець, 

філософ, основоположник генетичної мінералогії, біогеохімії, 

радіогеології, вчення про живу речовину, теорії ноосфери як 

якісно нового стану розвитку біосфери, він був «хрещеним 

батьком» багатьох науково-дослідних інститутів, музеїв, наукових шкіл, 

організатором і першим президентом Української академії наук, захисником 

академічних свобод, принципів демократії, справедливого розв’язання 

національного питання в України.  

 

           Сільвестров, О. В. Олег Блохін / Олексій Сільвестров. 

— Харків: Фоліо, 2012. — 121 с. 

 

    Олег Блохін — гравець, масштаби таланту й досягнення якого 

охоплюють не тільки радянський і український, але й світовий 

футбол у цілому. Восьмиразовий чемпіон СРСР, володар Кубка 

кубків УЄФА і Суперкубка УЄФА, кращий бомбардир збірної 

СРСР і чемпіонату СРСР, володар «Золотого м’яча» (звання 

кращого футболіста Європи) 1975 року — це тільки невелика частина досягнень 

Блохіна-гравця. Є чим пишатися і Блохіну-тренеру — він перший наставник в 

історії українського футболу, якому вдалося вивести збірну країни до фінальної 

частини чемпіонату світу, дійшовши разом із нею 2006 року до чвертьфіналу.  

 

          Швець, С. А. Переяславська Рада / Сергій Швець. – 

Харків: ПЕТ, 2012. – 128 с. 

 

    В історії України, напевно, немає більш суперечливої в 

оцінках істориків події, ніж Переяславська рада 1654 року. Ще 

М. Грушевський слушно зауважував, що ніхто ні тоді, у XVII 

столітті, ні пізніше й гадки не мав про те, якого значення набуде 

з часом ця подія для нашої країни. І зараз залишається більше 

питань, ніж відповідей. У виданні наведено матеріали з багатьох 

джерел, у яких з різних точок зору висвітлюється проблема 

українсько-російського зближення 1653—1655 років.  
 



 

          Кралюк, П. М. Князі Острозькі / Петро Кралюк. - 

К.:Укрвидавполіграфія, 2012. - 128 с. 

 

    Вагому роль в історії українських земель періоду Середньовіччя 

відіграла династія князів Острозьких, зокрема її представники 

Костянтин Іванович (6л. 1460—1530) та його син Василь-

Костянтин (1526—1608). Саме після розпаду Київської Русі, а 

пізніше загибелі Галицько-Волинської держави виступили 

продовжувачами давньоруських політичних та культурних 

традицій, про це свідчать найяскравіші діяння представників цієї 

династії - військові перемоги над татарами, Оршанська битва, видання Острозької 

Біблії 1581 р., заснування першої вищої школи на східнослов’янських землях, 

видавнича діяльність Острозької друкарні, боротьба проти Берестейської унії тощо. 

 

 

 Мицик, Ю.Д. Св. Петро Могила / Ю. Мицик. – К.: 

Укрвидавполіграфія, 2012. - 128 с. 

 

    Значення діяльності святого Петра Могили — одного з 

найвидатніших церковних, культурних і політичних діячів 

України — важко переоцінити. Недарма час, протягом якого 

він був митрополитом, називають Могилянською добою. 

Київська митрополія при Петрі Могилі набула найбільшої 

самостійності та авторитету за весь період XIII — XVIII ст. 

1996 року Петра Могилу було причислено до лику святих 

Православної Церкви.  

 

                        

 

            Коляда, І. А. Кирило Розумовський / Ігор Коляда, 

Володимир Милько. - К.: Укрвидавполіграфія, 2012. - 128 с. 

 

    Він пройшов карколомний шлях від пастуха до президента 

Імператорської Академії наук і мистецтв, отримав титул графа 

Російської імперії і став останнім гетьманом України-

Гетьманіцини (1750—1764). На жаль, реформаторська політика 

К. Розумовського, його прагнення розширити суверенітет 

Гетьманщини викликали невдоволення російського уряду та імператриці Катерини 

II, що врешті-решт і призвело до ліквідації інституту гетьманства на Лівобережній 

Україні. 

                                                        Педагогіка .Педагогічні науки.  

                       Герої- освітяни і науковці /Упоряд.: О.А.Сай та ін..- 2-ге вид., 

перероб.-К.:Генеза,2012.-464с. 



                      Книга «Герої- освітяни і науковці України»- меморіальне видання про 

славних синів і доньок нашої Батьківщини – освітян і науковців, чиї ратні і трудові 

подвиги були удостоєні найвищих державних відзнак : Герої Радянського Союзу, 

Герої Соціалістичної Праці, Герої України.  

Перед мільйонними читачами, студентською і учнівською молоддю постануть в 

одній книжці всі герої освітянсько- наукової галузі України.  
 

                                                     Фізкультура і спорт 

 

             Кузьмін, Г. Ю. Билиці та вигадки нашого футболу / 

Георгій Кузьмін. — Харків: ТОВ «Будинок друку», 2012. — 

314 с.  

 

    Заслуженому журналісту України Георгію Кузьміну 

пощастило спілкуватися не з однією збірною футбольних 

знаменитостей, починаючи від Антона Ідзковського, Миколи 

Старостіна, Костянтина Щегоцького, Олександра Пономарьова, 

Льва Яшина, Віктора Маслова, Гавриїла Качаліна, Юрія 

Войнова, Михайла Комана, Олега Макарова, Слави Метревелі, Микити Симоняна, 

Валерія Лобановського, Олега Базилевича, Володимира Маслаченко, Йожефа Сабо, 

Андрія Біби, Анатолія Бишовця, включаючи всіх володарів Кубка кубків 1975 і 

1986 років на чолі з Олегом Блохіним, а також Андрія Шевченка, Франца 

Беккенбауера, Сесара Луїса Менотті, Лотара Маттеуса, П’єрлуїджі Колліну, 

Оттмара Хітцфельда, бути свідком безлічі матчів, турнірів, дивовижних подій у 

кромки поля і за його лаштунками.  

    Після книг «Бум навколо м’яча» і «Динамо Київ-60» (у співавторстві з Дмитром 

Александренко) майже два десятиліття у Георгія Юхимовича Кузьміна, 

багаторічного шеф-редактора газети «Київські Відомості», пішло на те, щоб 

розповісти про всі «Билиці та вигадки нашого футболу»  

 
 

                                                      Фолькльор 
 

        Українські прислів’я і приказки / упоряд. вступ. ст. Т. 

Панасенко; худ. – оформ. Л. Киркач – Осіпова. — Харків: ТОВ 

«Бібколектор», 2012. — 351 с. 

Немає такої сфери в житті українців, яка б не знайшла 

відображення в іскрометних і мудрих прислів’ях і приказках. В них 

яскраво відтворений не тільки характер, але й побут, звичаї, 

уподобання — все, чим сповнене людське буття.  

До збірки ввійшли не тільки прислів'я і приказки, а й близькі до 

них народні порівняння, вітання, побажання тощо, які свідчать про 

дотепну вдачу і кмітливість українського народу.  

 
 



                                           Літературознавство  

             Байки /Упорядкування О.Д. Ткаченка.-К.:Здоров’я ,2012.-208с.-(Народні 

джерела).  
                     У книжку ввійшли найкращі зразки байок, написані українськими майстрами слова. 
Ці твори мудро і дотепно розкривають очі, повчаючи слухачів уважніше придивлятися не тільки 
до вад оточуючих, але й до власних. Велика заслуга байкарів України в тому, що вони прищепили 
цей мудрий жанр до українського словесного древа з відомими народу ситуаціями та оточенням, 
предметами, звірями, владними чинами та титулами тощо. Яскраві  і колоритні сюжети ніби 

продовжують народні літературні традиції казки та притчі. 
 

                                            Художня література  

 

Гуцало, Євген.  

     Хустина шовку зеленого. Повісті, новели, публіцистика / Є. 

ГІ. Гуцало; Передм., упоряд. М. Ф. Слабошпицького. — К.: Укр. 

письменник, 2012. — 575 с.  

  

     Євгена Гуцала і нині цікаво читати з того, з чого він починав: з 

малої прози й поезії. Там він молодий і справжній. Звідти 

передаються витончені запахи гуцалівської мови, іскрометний народний гумор, 

кольоростихія слів, за якою вгадувався — як майбутнє — спокійний усміхнений 

романіст.  

 

                   Іваничук Р.І. Мальви ; Орда : Романи 

/Р.І.Іваничук.-Київ: Будинок письменників НСПУ ,2012.-

415с. 

                   Роман Іваничук – відомий український письменник, 

лауреат премії ім.. А.Головка і Національної премії України ім.. 

Т.Шевченка. У його творчому доробку близько п’ятнадцяти 

історичних творів, якими письменник намагається заповнити 

білі плями в нашій історії. І він не обмежується лише 

зображенням тих чи інших подій минулого, а визначає багато 

проблем , які хвилюють наших сучасників.  

               Перший історичний роман «Мальви» (1968) приніс письменнику 

величезний успіх у читачів і шалену партійну критику. Він зображає події  мало або 

зовсім не висвітлені в українській літературі. Автор розповідає про історію життя 

української полонянки Марії та її дітей, котрі, як і мати, потрапляють у турецьку й 

татарську неволю. Повстання Богдана Хмельницького розбудило до життя 

затурканих басурманством юнаків і дівчину, яких автор символічно називає 

мальвами. 

                У романі «Орда» (1992) відтворені події мазепинської доби в історії 

України – зруйнування гетьманської столиці Барурина. 
 

             Б. Олійник ―Трубить Трубіж‖: Вірші. Уривки з поеми 

/ Б. Олійник.-К.:Золоті Ворота,2012.-80с. 



У новій книжці Бориса Олійника згуртовано нові поезії, не старіші останнього 

десятиліття. Збірку пронизує козацький оптимізм під гаслом ―Ми переможемо!‖  

 
 
 
 
 

                

            Малик, В. К. Князь Кий: роман / Володими Малик; 

худ. І. Яхнін. — Харків: Фоліо, 2012. — 282 с.: іл.— (Історія 

України в романах). 

 

    Головною темою творчості відомого майстра української 

літератури Володимира Малика (1921—1998) була вітчизняна 

історія, від сивої давнини до наших часів. Дія роману «Князь 

Кий» відбувається у середині першого тисячоліття, коли після 

роздроблення держави легендарного гуннського вождя Аттіли 

його спадкоємці намагалися підкорити східнослов’янські племена. За цей роман 

1983 року письменник був нагороджений літературною премію імені Лесі Українки.  

 

 

 

            Литовченко, Т. І. Орлі, син Орлика: роман / Тимур 

Литовченко; худ.. І. Яхін. — Харків: Фоліо, 2012. — 282 с. 

— (Історія України в романах).  

 

    Ім’я гетьмана Пилипа Орлика загальновідоме: сподвижник 

Івана Мазепи, спадкоємець його слави, автор «Пактів й 

конституцій законів та вольностей Війська Запорозького»... 

Набагато менше сучасні українці знають про його сина 

Григорія Орлика, який був відомим політичним і військовим діячем доби 

французького короля Людовіка XV, видатним дипломатом й організатором 

розгалуженої розвідувальної мережі, а також щирим адептом ідеї відновлення 

козацької держави на українських теренах. Життя Григора Орлі (саме під таким 

іменем гетьманич увійшов до світової історії) було сповнене небезпечних пригод, з 

яких він завжди виходив з честю.  

    «Орлі, син Орлика», роман з історичного «козацького» циклу київського 

письменника Тимура Литовченка, став лауреатом Всеукраїнського конкурсу 

романів, кіносценаріїв, п’єс і пісенної лірики про кохання «Коронація слова».  

 

 

                Нечуй-Левицький, І. Вибрані твори / Іван Нечуй-

Левицький ; упоряд., вступ, ст., Г. Жуковської. - К. : Книга, 

2012. - 352 с. 

 



    Іван Нечуй-Левицький - письменник універсальний, усеохопний, неповторний у 

художньому відтворенні розмаїття українського суспільного життя. Його повісті 

«Микола Джеря» та «Кайдашева сім’я», що ввійшли до пропонованої книги, давно 

зайняли гідне місце на полиці української класики. Злободенність тематики, 

художня довершеність, краса і поетичність українського слова забезпечили їм 

неперебутність у віках. Вони завжди будуть озиватися до української душі і мають 

не лише загальноукраїнську, але і європейську вартісність. 

    Унікальний народосвіт постане перед читачами із праці Івана Нечуя - Левицького 

«Світогляд українського народу. Ескіз української міфології», в якій знайшли 

відображення самобутні уявлення і вірування наших предків.  

    Книга адресована літературознавцям, вчителям-словесникам, студентам, учням, 

усім, хто цікавиться історією української літератури і її художніми здобутками.  

 

 

                              Мовознавство 
 
 

  Вихованець, І. Р. Розмовляймо українською : мовознавчі 

етюди / Іван Вихованець; післямова А. Загнітка.— К. : 

ПУЛЬСАРИ, 2012. — 160 с. 

 

    У цій книжці йдеться про культуру української мови, типові 

вади усного і писемного мовлення. У ста десятьох мовознавчих 

етюдах подано поради стосовно вибору слів, морфологічних 

форм, синтаксичних конструкцій, словесного наголосу, стилістичних варіантів для 

найкращого висловлення думки.  

    Шанувальникам рідного слова, журналістам, науковцям, редакторам, учителям, 

студентам і учням — усім, хто дбає про культуру української мови. 

 

 

           Бибик С. П. Словник іншомовних слів : тлумачення, 

словотворення та словживання [Текст] : бл. 35 000 слів і 

словосполучень / С. П. Бибик, Г. М. Сюта ; ред. С. Я. 

Єрмоленко. - Харків : Прапор , 2012. - 623 с 

 

Словник містить близько 35 тисяч слів і словосполучень. Ці 

слова увійшли в українську мову в різні часи з різних мов. У 

словнику представлено іншомовні слова, що зустрічаються в 

повсякденному житті, а також терміни із різних галузей знань. Словникова стаття 

містить граматичну та стилістичну інформацію про запозичення, фіксує його 

значення, що склалися давно, а також ті, що розвинулися в останні роки.  

Новизну пропонованої лексикографічної праці визначає подання словотвірних 

можливостей кожного із запозичень, прикладів уживання слова.Словник 

розрахований на широке коло читачів. 

 



                                                Мистецтво  

 

 

           Лисенко , Іван Максимович Співаки України : 

енциклопедичне видання / І.М.Лисенко.-.-К.:Знання,2012.-

640с.:іл..  

          Пропоноване видання — енциклопедичний довідник співаків, 

життя і творча діяльність яких пов'язані з Україною. У ньому також 

вміщено творчі біографії співаків, яких доля закинула на чужину, де 

вони реалізували свій творчий потенціал, самовіддано несли й 

утверджували високий дух української вокальної культури. Прізвища та псевдоніми 

співаків подано в єдиному алфавітному порядку. До видання увійшло понад 1600 

статей — творчих біографій співаків, через які висвітлюється історія вокального 

мистецтва в Україні від часів Київської Русі до наших днів. Для широкого кола 

читачів — студентів, викладачів мистецьких навчальних закладів, дослідників 

українського вокального мистецтва, всіх шанувальників вітчизняної музичної 

культури. 

 

 

                  Українські прислів’я і приказки / упоряд. вступ. ст. 

Т. Панасенко; худ. – оформ. Л. Киркач – Осіпова. — Харків: 

ТОВ «Бібколектор», 2012. — 351 с. 
 

    Немає такої сфери в житті українців, яка б не знайшла 

відображення в іскрометних і мудрих прислів’ях і приказках. В 

них яскраво відтворений не тільки характер, але й побут, звичаї, 

уподобання — все, чим сповнене людське буття.  

    До збірки ввійшли не тільки прислів'я і приказки, а й близькі до них народні 

порівняння, вітання, побажання тощо, які свідчать про дотепну вдачу і кмітливість 

українського народу. 

              Цуріка, Людмила. Їжакевич - Коновалюк : історія лаврського тандему 

/Л.Цуріка.-К.:АВІАЗ,2012.-84с. 

                      Фотографіії.  

                      

                                             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. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 



 


