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Малечі – з любов’ю 

від українських авторів 

 

 
 

 

Місяць Л. І 

мерзнуть лапки 

гусячі на шибці.- 

Львів : Світ, 2013.-

64с.іл.(Сер. 

«Світ»України) 

 

 

 

 

Микола Луговик (псевд. Лесь 

Місяць) - знаний український поет, 

учасник 26-го Міжнародного бієнале 

поезії, а також вітчизняних і 

зарубіжних виставок зорової поезії. 

 

 

Нова книга автора незвичайна - тут є 

вірші-ребуси (складені з 

використанням цифр і розділових 

знаків), вірші-"раки" (читаються 

однаково від початку і від кінця), 

смішні оповідки. Читачам буде 

весело і цікаво. 
                             

 
 

                    

 

Майданович Т. В. 

Охорониця Слова : 

казки і казкові 

історії/ 

Т.Майданович ; іл. 

Е. Гереги . – К.: 

Криниця , 2013. -

280 с. : іл.  

 
 

 

Казкові при               Пригоди в цій книжці тісно 

пов’язані з реальним життям, із 

щоденними турботами і радощами 

дітей та дорослих, із їхніми сердечними 

бажаннями. Казки вчать берегти рідну 

природу, шанувати народні звичаї, 

рости працьовитими і справедливими. 

А головне — бути відповідальними за 

свої слова і вчинки. Їхні герої — діти і 

дорослі, тварини й різні одушевлені 

казкові істоти — долають труднощі та 

небезпеки, бо завжди прагнуть жити за 

законами добра, любові, краси. У 

збірнику – тридцять три казкові 

оповіді. Книга «Охоронниця Слова» 

стане в пригоді всім, хто любить за 

допомогою казок відкривати світ. 

Казкові твори доповнює повість 

«Казкова азбука», в якій читачі 

мандрують із Михайликом та 

хлопчиком І (Іванком) казковими 

стежками української мови. 

 

 

Заржицька Е . І . Як 

черепаха Наталка до 

школи збиралася : 

казки. – Дніпропетро-

вськ . : Пороги , 2011.- 

32 с . 

 

 

 

Героїня казкової повісті Наталка має 

чудовий характер. Наталка щиро всім 

допомагає, і тому в неї багато друзів. 

 

На сторінках цієї книжки можна не тільки 

дізнатися подробиці із життя деяких 

тварин, але й краще зрозуміти, що таке 

дружба і взаємодопомога, підтримка і 

турбота. 

Можна впевнено сказати, що для всіх, хто 

прочитає цю книжку, черепаха Наталка 

стане однією з найулюбленіших дитячих 

героїнь. Книжка вустами і вчинками своєї 

героїні підводить читача до висновку, що 

тільки добро і розум переможуть зло, що 

тільки дружба і взаємна допомога 

покращить життя не лише в лісі, де 

мешкають герої, але і на всій нашій рідній 

землі. 

Ілюстрації до казки Еліни Заржицької 

робили діти. Зустріч із добрими 

персонажами повісти надихнула їх на гарні 

малюнки.  



Сучасна проза для дітей 
 

Чи дозволено дітям робити усе-усе, що 

заманеться, незважаючи на закони і 

правила, якими користуються дорослі? 

Які вчинки дітей можуть спричинити 

халепу і що потрібно робити, аби 

уникнути неприємностей вдома, на 

вулиці, у школі чи у відносинах зі  

знайомими і незнайомими людьми? 

Відповіді на ці та багато інших 

запитань читачі знайдуть, 

потоваришувавши зі Славком 

Хоробриком - звичайнісіньким 

сучасним хлопчиком, котрий мріє стати 

міліціонером. І, можливо, у його 

пригодах хтось навіть упізнає себе.. 

  

    Радушинська О . Щоденник 

Славка Хоробрика ,або пригоди 

хлопчика-міліціонера / О . Радушинська 

; іл . Р . Скиби . – Львів : Вид . Старого 

Лева , 2013.- 87 с . , іл. . 

 

 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    Микицей  М . Будинок , який умів 

розмовляти : повість / М . Микицей . – 

К . : Грані – Т , 2013 . – 68 с. , іл. .- 

(Серія «Книготерапія») 
 

 

Ця книжка       Ця книжка про те, що дива не конче 

слід шукати за далекими морями-

океанами — інколи досить буває 

виїхати за місто, познайомитися зі 

статечним паном Будинком і бодай на 

кілька днів замешкати в ньому. І тоді 

ти — так само, як Даринка-Жаринка — 

зможеш здійснити заповітну мрію 

Бузку, подружитися з паном Лелекою і 

дізнатися про те, що буває, коли 

хлопчик і дівчинка міняються 

ролями… А головне — ти відкриєш для 

себе дивовижний світ цікавущого 

родинного спілкування, яке дарує 

справжню радість і надихає на 

творення добра! 

 

Письменники - дітям 
 

 

 

 

    Гнатюк, Л. П. 

Циркова 

вистава /Л . 

Гнатюк; худ. І. 

Дубровіна-

Заболотська. - 

К.: Всесвіт, 2013. 

- 30 с.: іл. 

 
   

 

 

   Вдивіться в обличчя  дітей , під час 

циркової програми : вони світяться таким 

радісним вогником , що про роль цирку 

годі й казати ! Людина , яка любить цирк 

по –справжньому , не може бути недоброю, 

байдужою , і тому ця гарно ілюстрована 

книжка , до речі перша в Україні 

пізнавальна книжка для нашої малечі про 

жанри циркового мистецтва зі словником , 

просто на часі ! 
 

    Відома поетеса Людмила Гнатюк у 

віршованій образній формі емоційно  й 

доступно розповідає дітям про особливості 

номерів циркової програми , знайомить з 

основною термінологією. 



Цікаво ! Весело ! Смачно ! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

          Мензатюк  З . Зварю тобі борщику 
[Текст]/ З. Мензатюк.- Львів: Вид-во 

Старого Лева, 2013.- 59 с. 

 

 

У цій книжці всі казки не лише веселі й 

цікаві, а ще й дуже смачні. Бо коли їх 

читаєш, то слинка котиться. І відразу 

хочеться разом з Олесею та Івасем 

скуштувати запашного борщу, 

смачнючих вареників, солодких 

млинців та інших українських страв, які 

живуть не лише на вашому столі, а й у 

казці. 
 

 

 

 

 

 

           

Вдовиченко 

Галина. Ліга 

непарних 

шкарпеток 
[Текст]/Г. 

Вдовиченко.-

Х.:Клуб 

Сімейного Дозвілля,2013 . - 128 с. 

 

    Із цією книгою діти навчаться 

цінувати справжню дружбу, 

допомагати одне одному й 

зрозуміють, як важливо бути поруч із 

друзями, коли вони потребують 

допомоги чи просто теплого слова . 

 

                 

 КобзарВолодимир 

Буваличі [Текст]: 

повість - казка про 

дітей і батьків/ В. 

Кобзар.- Києво-  

Могилянська 

академія, 2012.- 59 с. 

 

В одному Городі, столиці  Небуваличів, 

несподівано зникають діти. 

Виявляється, вони тікають до 

фантастичної місцевості, у якій з 

людиною трапляються всілякі 

пригоди, випробування . 

НАТАЛІЯ ДЕВ'ЯТКО - 

СВІТ ПРИГОД 
 

 

 

 

 

 
 

Дев'ятко Н. Скарби   

Примарних островів. Кн. 1. Карта 

і компас: роман / Н. Дев'ятко. – 

Тернопіль : Навчальна книга – 

Богдан, 2012. – 304 с. 

Піратський капітан Ярош Сокіл отримує  

Зачаровану карту, на якій вказано шлях до 

Примарних островів. Але карта зникає:  

малюнок проявиться знову, коли він збере   

нову команду. 

 

Дев'ятко Н. Скарби   

Примарних островів. Кн. 2. 

Кохана Пустельного Вітру: роман 

/ Н. Дев'ятко. – Тернопіль: 

Навчальна книга – Богдан, 2012. – 

320 с. 

Через зраду ледь не вся команда 

піратського корабля потрапляє у полон. І 

хоча деяким в'язням вдається утекти, 

шляхи піратів розходяться. Дітей забирає 

до столиці радник імператора, де їх 

вчитимуть у найкращих школах світу.  
 



Чумак Іван  

Житейські 

пригоди та 

химери-нагоди 

Степанка і 

Стасика [Текст]: 

повість майже 

фантастична, але 

близька до 

реальності / І. Чумак.- К.: Юніверс, 

2013.- 56 с. 

 

Нова повість автора, безперечно, 

зацікавить сучасних школярів. Та й 

багатьох з дорослих читачів, певно, 

також… 

 

 

 

Малик Г . Вуйко 

Йой і Страшна 

Велика Кука 

[Текст]/ Г. 

Малик.- К.: Грані- 

Т, 2013.- 136 с. 

 

Персонажі нової книги Галини Малик 

про вже знайомого всім вуйка Йойя 

вигадали Куку, проте не повністю, не 

до кінця. Виникло ТЕ, чого ніхто не 

знає: яке ВОНО? Де живе? Що 

полюбляє? А крім вигадників, зарадити 

ніхто не може… 

 

 

Рєпіна О .Г . 

Діткам на дрімки 
: казки та історії . 

– Дніпропетровськ 

: Журфонд , 2014 .- 

24 с . 

 

  Казки та історії з цієї збірки 

використовуються психологами та 

педагогами для соціально-

психологічної адаптації методами арт-

терапії (для дітей молодшого 

шкільного віку).  

Нестайко 

В.З.Дивовижні 

пригоди в лісовій 

школі: Сонце 

серед ночі. 

Пригоди в 

Павутинії / В 

.Нестайко; Мал. В. 

Харченка.- Х.: ВД 

«ШКОЛА», 2009.-

208с. 

Легка, 

життєрадісна, сповнена доброго гумору 

книга розповідає про веселі, дотепні 

пригоди зайчика, їжачка та їхніх 

однокласників, учнів спеціалізованої 

музичної лісової школи з ведмежою 

мовою викладання . Для дітей 

молодшого та середнього шкільного 

віку. 



       Дніпропетровська  

обласна бібліотека для молоді  

ім. М. Свєтлова 

 

 

 

 

 

 
Шановні читачі !!! 
Приходьте до нас та 

переконайтесь – окрім 

представленого на цій 

листівці у нас є ще багато 

цікавого та корисного 

 для Вас 
 

Адреса: вул.Комсомольська, 60 

Тел.: 744-88-77 

Тел./факс.: 744-53-80 

Працюємо щоденно (крім суботи) 

З 09.00 – до 19.00 

 

неділя – з 10.00 – до 18.00 

 

м. Дніпропетровськ 

2015  
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