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Від улюбленого 

письменника  

 
     Нестайко В. З. Секретна зброя 

незнайомця Коші : казкова повість / В. 

З. Нестайко; худож. О. Чичик . – К. : 

Вид-ча група КМ – БУКС, 2016.-112 с.: 

іл. 
 

 
 

 

Коша – син справжнього дракона! Але 

чи варто боятися цього хлопчика, адже 

він друг Грайлика, а Грайлик, як 

відомо, дружить тільки з хорошими 

дітьми. А ще Коша має секретну зброю. 

Яку? Про це ви довідаєтеся, коли 

прочитаєте цю казку. 

Для дітей дошкільного і молодшого 

шкільного віку. 
 

ДИТЯЧИЙ БЕСТСЕЛЕР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Чеповецкий Е. Невероятные 

приключения Мякиша, Нетака и 

Непоседы / Е. Чеповецкий ; рис.               

В. Харченко. – Х. : ИД ШКОЛА, 

2014. – 176 с. – (Детский 

бестселлер) 
 

Это история о невероятных и 

веселых приключениях трех 

игрушечных мальчиков - Непоседы, 

Мякиша и Нетака. Вместе с 

настоящим мальчиком Петей они 

отправляются на поиски веселых и 

авантюрных приключений. Хотите 

получить удовольствие от книги? 

Она оправдает все ваши ожидания, 

ведь ее язык - певучий и простой. 

Книга ярко проиллюстрирована 

рисунками, рассмотрев которые 

улыбнется и ребенок, и взрослый. 

Від улюбленого 

письменника 

 
   Нестайко В. З. Чарівні казки : збірка / 

В. З. Нестайко;худож. В. Дунаєва. – К. : ВГ 

КМ-БУКС, 2016. – 72 с.: іл. 

 

 
 
 

Чаклун Зландій спить і бачить, аби всі 

довкола ніколи не почувались щасливими. 

Завдяки злочинним діям чаклуна зникають 

Ковалі Щастя, частинки-золотинки і 

чарівне ковадло. До справи береться 

детектив Бровко Барбосович. А от 

зачаклованому принцу Орландо взявся 

допомогти не відомий детектив, а 

звичайний хлопчик Айк. І повірте, обидві 

ці казки матимуть щасливий кінець! Для 

дітей дошкільного та молодшого 

шкільного віку. 
 



Батькам – для роздумів і              
       на допомогу 
 
   Гурлєва Т. С. Батько і мати – два сонця 
гарячих. / Т. Гурлєва. –Тернопіль : 
Навчальна книга – Богдан, 2013. – 140 с. 
 
Видання присвячене проблемі батьківсько-
материнського виховання та ролі кожного з 
обох батьків у житті дитини. У книзі 
розповідається про стосунки у сім’ї та 
дитячому товаристві, про становлення 
людяного в людині, її шлях до досконалості, 
а також її участь у житті тих, хто поряд. 
Дорослим пропонуються матеріали для 
самоспоглядання і бесід з дітьми обох  
статей.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

Познайомся  з 
законами України! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Роглєв Х. Й. Лейтенант Доброта. – К. 
: ПП «Агентство по розповсюдженню 
друку», 2016 . - 126 с. : іл.. 
 
У книзі доступною для дітей мовою 
розповідається про благодушного 
лейтенанта Доброту Михайла 
Івановича. Дядечко Михайло є головним 
героєм, професіоналом Міністерства 
внутрішніх справ, який допомагає 
людям, дає слушні поради про те, як 
потрібно діяти дорослим та діткам, 
керуючись законами України. На рівні 
сприйняття дитини, викладено техніку 
безпеки поведінки на вулиці, в школі, та 
в інших громадських місцях. 
 

Молоді таланти Придніпров’я 
 
   «Краю мій, барвисте Придніпров’я» : вірші, 
проза, малюнки / від. за вип. О. І. Шарабура. – 
Дніпропетровськ, 2016. – 51 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В збірці зібрано прозові та поетичні твори 
фіналістів обласного конкурсу патріотичного 
спрямування «Краю мій, барвисте 
Придніпров’я». Автори поетичних, прозових 
творів та малюнків – читачі дитячих бібліотек 
області. Словом та яскравими фарбами діти 
розповідають про те, якою хочуть бачити нашу 
державу, визначають пріоритети, підказують 
нам, дорослим, як краще облаштувати Україну. 
Це свідчить про те, що знання і вміння молоді, її 
творча наснага, розум і сила душі будуть 
скеровані на побудову незалежної, процвітаючої 
України, яка займе гідне місце у світовій 
спільноті успішних держав. 



ЗЗННААЙЙ  ССВВІІЙЙ  ККРРААЙЙ  !!  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   Садовнича В. В. Велика книга 

маленького українця : популяри. вид. 

/ В. В. Садовнича – Х. : Клуб сімейного 

дозвілля, 2015. – 127 с. : іл. 

 

Захопливі розповіді з історії 

природознавства та народознавства 

України! Юні школярики дізнаються 

багато нового та цікавого про історію 

рідної країни, українську мову, 

природу, клімат, тваринний і 

рослинний світи, народні ремесла, 

свята і традиції, видатних діячів 

політики, науки і культури, національні 

костюми, українську міфологію і ще 

багато іншого. • Перевірені факти • 

Чудові ілюстрації • Цікаві дітям теми 

 

ЗЗННААЙЙ  ССВВІІЙЙ  ККРРААЙЙ  !!  
  

   Бєліков О. М. Чарівні куточки 

України : популяри. вид. /                             

О. М. Бєліков ; худож.-дизайнер                      

С. С. Верьовкіна. – Х. : Клуб 

сімейного дозвілля, 2015. – 207 с.  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Пропоноване альбомне видання - 

чудовий подарунок тим, хто хоче 

якомога більше дізнатись про 

Україну, визначні пам'ятки 

культури і мальовничі куточки 

природи, що стали символами та 

гордістю нашої країни. Унікальні 

фотографії та інформативні тексти 

стануть у пригоді не лише 

українцям, а й гостям країни, які 

цікавляться історією і культурою 

нашої держави. 

ЗЗННААЙЙ  ССВВІІЙЙ  ККРРААЙЙ  !!  
  

   Міфи та легенди українців / уклад.                        

Ю. П. Винничук ; худож.-оформлювач                   

Л. П. Вировець. – Харків : Фоліо, 2015. – 

219 с. : іл. – (Шкільна б-ка укр. та світ.  літ-

ри) 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
Як Господь створив землю, звідки пішли 

гори, як з’явилися на світ чоловік та жінка, 

звідкіля узялися зорі, грім та блискавка, як 

було засновано Київ, як помер Олег, як 

хрестилася княгиня Ольга... Міфи та 

легенди, зібрані відомим письменником-

українознавцем Юрієм Винничуком, 

зберігають у народній пам’яті й передають 

майбутнім поколінням знання про 

історичне минуле українського народу, 

пояснюють причини виникнення різних 

явищ природи, а також навчають правил, 

яких має дотримуватися людина протягом 

усього свого життя. 



ПРОЧИТАЙТЕ З ДИТИНОЮ: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Шкода М. Люба моя Україна. 

Свята, традиції, звичаї, обряди, 

прикмети та повір'я українського 

народу: зб. М. Шкода. – К. : БАО, 2016. 

– 544 с. 

Світ українських традицій нескінченно 

багатий. Століттями складалася 

гармонійна система обрядів та 

вірувань, які на сучасному історичному 

етапі знову набувають популярності. 

 Книжка розповідає про народні 

традиції, обряди і свята. 

 Матеріали з української міфології та 

історії культури не залишать байдужим 

жодного читача. Безліч цікавих фактів, 

захоплива манера розповіді роблять 

видання справжнім подарунком для 

всіх шанувальників української 

культури. 

ПРОЧИТАЙТЕ З ДИТИНОЮ: 

 

 

Автор цієї книги - добре знаний в 

Україні фольклорист-казкар.Твори 

якого спричинили велике 

зацікавлення читачів. У дане ж 

видання ввійшли авторські казки. 

Спершись на глибинні народні 

основи, відштовхуючись від 

пережитого, автор вибудовує свій 

казковий світ, який вчить добру, 

мудрості. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Зінчук М. Чарівні казки : зб. /                   

М. Зінчук ; іл. Т. Б. Савелєвої. – 

Львів : Каменяр; Тернопіль : 

Навчальна книга-Богдан, 2013. – 

300 с. : іл. 

 

 

ПРОЧИТАЙТЕ  З ДИТИНОЮ: 
 

   Ярош В. Золотий колос Дажбога. Хліб 
в українських легендах та віруваннях : 
зб. - Вид. 1-е. - К. : Успіх і кар'єра, 2013. - 
112 с. : іл., фото   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Збірка українських легенд 
та давніх вірувань про 
основну і найважливішу 
страву в житті українського 
народу - хліб. В книгу 
ввійшли зібрані та 
адаптовані для широкого 
загалу нариси про давні 
землеробські вірування, 
аргарні традиції, 
землеробський календар, 
магічні обрядові речі. 



Казка від Еліни Заржицької 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Заржицкая Э. Мир, в котором ты 
живешь : сб. сказок / Элина 
Заржицкая. – Новокузнецк : «Союз 
писателей», 2015. – 76 с. 

 
Каждый ребенок пытается 

самостоятельно исследовать 

окружающий его мир. И ничего, если, 

как говорится, «первый блин выходит 

комом». Зато потом... А что потом? 

Потом – как, например, главный герой 

этой книги, малыш сможет услышать 

не только голоса природы, но и 

простых вещей. И поверьте, они 

расскажут ему много интересного! 

 

Сборник сказок для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста 

Казка від Еліни 
Заржицької 

 
   Заржицкая Э. Китенок Тим и 
кальмар Архитеутис. Ч. 3. : 
сказка. – Харьков: Юнисофт, 2015. 
– 64 с.: ил.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В то время как непослушный 

kitenok Тим небрежно плавает к 

побережью Австралии, в темной 

пропасти океана было что-то 

ужасное. Кровожадный кальмар 

Arkhiteutis проснулся! Огромный 

монстр спал целая сотня лет и 

теперь готов быть достаточно, 

порвать да, чтобы жевать всех, кто 

произойдет с ним в пути. 

Казка від Еліни 
Заржицької 

 
   Заржицкая Э. Китенок Тим и Морская 
Звездочка. Ч. 5 : сказка. – Харьков: 
Юнисофт, 2015. – 64 с.: ил.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Пятую книгу о приключениях Тима можно 

смело назвать детективом. Взбешенный 

приступом голода кальмар Архитеутис 

вознамерился, во что бы то ни стало набить 

себе брюхо вкусной добычей. А морские 

звезды решили уничтожить целый 

Барьерный риф! 

 

Удастся ли Тиму и Морской Звездочке 

остановить нашествие кораллоедов? 

Укажет ли Баклан страшному кальмару 

Архитеутису, куда направился Тим? Кто 

победит в этой бешеной морской погоне?..  
 



Еліна Заржицька 

пише для вас… 
   Заржицкая Э. Главный признак 

любви (или двадцать дней из жизни 

семьи Гаврюшиных) : повесть : для 

дет. сред. и ст. шк. возр.. – Новокузнецк 

: Союз писателей, 2015. – 88 с. : ил. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что такое любовь? Казалось бы, все 

просто... А вот и нет! Спросите у 

родных и друзей – и вы сразу 

запутаетесь в многочисленных 

определениях этого чувства. 

Брата и сестру Витюшу и Ксюшу 

Гаврюшиных тоже очень интересует 

этот вопрос. И ребята упорно ищут 

единственно правильный для них ответ. 

Удастся ли им это?.. 

Психолог - дітям з 

особливими потребами 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Рєпіна О. Г. Діткам на дрімки : 

казки та історії . – Дніпропетровськ 

: Журфонд , 2014. – 24 с. 

 
 

Пропонована збірка казок і історій 

призначена для дітей з особливими 

потребами. Ці оповідки 

використовуються в навчальній, 

виховній, позакласній роботі з 

дітьми-вихованцями молодшого 

шкільного віку для розширення 

знань з довкілля та підвищення 

рівня соціально-психологічної 

адаптації методами арт-терапії. 

 

         Ч И Т А Ю  С А М 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Заржицька Е. Як козак у морського 

царя служив. – Харків: Юнісофт, 2016. – 

64 с. : іл. – (Сер. «Читаю сам»). 

 

Українські козаки до всього вдатні – хоч на 

вовка-сіроманця обернутися, хоч військом 

морським керувати. І небезпечні 

Дніпровські пороги вони здолають, і з 

потойбічного острова виберуться, і 

коханих порятують. А які музики та 

рибалки живуть у козацькому краї ! 

Цікавих пригод та романтики в книзі 

предосить. Тож захоплюючого читання 

вам, друзі! 

 



ССВВІІТТ  ФФЕЕННТТЕЕЗЗІІ  
  

   Емец Д. А. Мефодий Буслаев. 

Ошибка Грифона : повесть –                              

Д. А. Емец. – М. : Эксмо, 2014. –                    

384 с. – (Хулиганское фэнтези) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Эдеме произошло непоправимое - по 

вине Буслаева один из двух последних 

грифонов сбежал в человеческий мир. 

Об этом тут же стало известно Мраку и 

теперь магическое животное 

преследуют члены древнего темного 

ордена: охотника за глазами драконов. 

Если им удастся заполучить грифона, 

защита света ослабнет навсегда и что 

тогда произойдет, не знает никто. 

Мефодий и Дафна должны во что бы то 

ни стало вернуть беглеца или найти ему 

замену. И единственный кто мог бы 

помочь это Арей, вот только он уже  

давно мертв... 

 

СВІТ КАЗОК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Франко І. Коли ще звірі говорили 

: казки / І. Франко ; іл.. Я. 

Кернер-Вернер. – К.: АВІАЗ, 

2015. – 64 с. ; іл. 
 

Відомий український письменник 

І.Я. Франко написав низку чудових 

поезій та оповідань для дітей, поему 

«Лис Микита», а також оповів 

чимало казок, найкращі з яких 

увійшли до збірки «Коли ще звірі 

говорили», вперше виданої 1903 

року у Львові. Ця книжка не менш 

цікава сучасним дітям, ніж нашим 

прабабусям. Прочитавши її, ви й 

самі в цьому переконаєтеся. 

КРУТИЙ ДЕТЕКТИВ 
 

   Будз І. Детективне агентство кота 

Макса : казка / І. Будз ; худож. І. 

Будз. – Харків : Книжковий Клуб 

«Клуб Сімейного Дозвілля», 2015. – 

160 с. : іл.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Захопливі, неймовірні та дуже небезпечні 

пригоди шефа детективного агентства кота 

Макса і його вірних помічників — кролика 

Петика та жаби Лізи! Підступний банкір 

Даг разом із ватажком банди Перевертнем 

вершать свої темні справи. Але відважні 

детективи виведуть злочинців на чисту 

воду! Щоб зловити бандитів, Макс і Петик 

влаштовують у лісі пастку 

з сюрпризом... 



СВІТ КАЗОК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Недін Л. М.  Передчуття свята: 

казки та оповідки, вірші і пісні/Л.Недін 

; передм. Й.Фиштика; іл. С.Грамм; О. 

Гордійчук; муз. тексти  Л. Левченко. - 

К.: Криниця, 2015. -160с.: іл. 
 

Цей збірник об’єднує кращі прозові, 

поетичні і пісенні  твори Лариси Недін, 

призначені для дітей дошкільного і 

молодшого шкільного віку. Вони мов 

краплинки роси, виграють 

дивовижними барвами, торкаючись 

найсокровеннішого - трепетної дитячої 

душі. У збірці є твори про високу 

духовність і близьких  до рідної 

природи…  До поезій, що стали 

піснями, подано ноти: мелодії та 

акомпанемент композитора Людмили 

Левченко. 

 

КАЗКА ДЛЯ ДІВЧАТ 
   Малігон А. Чарівний альбом 

Кароліни : казкова повість /                      

А. Малігон. -  Харків : Книжковий 

Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 

2015. – 96 с. : іл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кароліна має чарівний альбом — 

усе, що дівчинка малює вдень, 

оживає вночі. Одного разу 

Кароліна, Ліна, її братик Марко та 

кицька Багіра потрапляють 

усередину альбому — і опиняються 

в іншому світі. Марко загубився 

десь в чарівному світі альбому і 

подружки вирішають його рятувати. 

 Під час пошуків дівчатка 

потрапляють на острів Сумних 

Принцесс, до обійстя брехунів, до 

країни Самотніх Батьків, до країни 

Самотніх Дітей, у царство 

Червоного Чепура...  

ХХООЧЧУУ  ВВССЕЕ  ЗЗННААТТИИ  !!  
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Сядро В. В. Знаменитые загадки 

природы : науч.-популяр. изд. /                         

В. В. Сядро, Т. В.Иовлева,                                     

О. Ю. Очкурова, В. М. Скляренко ; худож.-

оформ. О. Н. Иванова. – Харьков : Фолио, 

2015. – 379 с. – (Знаменитые) 

 

В этой книге рассказывается о совершенно 

удивительных явлениях растительного, 

животного и подводного мира, о 

геологических и климатических загадках, о 

чудесах исцеления и космических 

катаклизмах, о необычных существах и 

чудовищах, словом, о том, что вызывает 

изумление и не может быть объяснено с 

точки зрения науки. Похоже, несмотря на 

технический прогресс, человечество еще 

долго будет удивляться, ведь в мире так 

много непонятного. 



МАЛЯТКАМ ПРО 

ЗВІРЯТОК 

 
   Сладков Н. И. Лесные 

сказки о природе : сказки / 

Н. И. Сладков ; ил. В. 

Бастрыкина. – М. : Эксмо, 

2015. – 136 с. : ил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В книгу вошли сказки Николая 

Сладкова о природе. 

Чудесная познавательная книжка, 

яркие натуралистические иллюстрации 

 

 

 

МАЛЯТКАМ ПРО 

ЗВІРЯТОК 

 

 

 

 

 
 
 

   Житков Б. С. Рассказы о 

животных / Б. С. Житков ; ил.                

А. В. Кардашука. – М. : ОЛИСС : 

Эксмо, 2011. – 112 с. : ил. – 

(Русские сказки о природе) 

 

В этом сборнике представлены 

рассказы о животных известного 

писателя Бориса Житкова. 

Красочные иллюстрации не оставят 

вашего ребенка равнодушным. 

Содержание: 

Как слон спас хозяина от тигра 

Охотник и собаки 

Волк 

Галка 

Про слона 

Мангуста 

Беспризорная кошка 

     ДИВА СВОЇМИ РУКАМИ 
 

   Шквыря Ж. Ю. Поделки из бумаги /                    

Ж. Ю. Шквыря. – Харьков ; Белгород : 

Книжный клуб «Клуб семейного Досуга», 

2013. – 64 с. : ил.  –  (Чудеса своими 

руками) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бумага - превосходный материал для 

творчества. Добро пожаловать в страну 

бумажных чудес, в которой каждый 

ребенок — творец. Кусочек картона или 

салфетка, как по мановению волшебной 

палочки, превращается в веселого клоуна 

или нежную кувшинку! В ход пойдет все: 

писчая бумага — на подснежники, 

оберточная — на лягушек. 

Подарите ребенку эту книгу — и вы 

никогда не услышите от него слова 

«скучно», а уровень его пространственного 

мышления и привитый художественный 

вкус впечатлят самых строгих учителей! 

Уровень сложности по возрастающей, 

время изготовления, необходимые 

материалы и детали выкроек — все 

просчитано и подчинено единственной 

цели: полезный досуг! 



       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.Старокозацька, 60 

Тел.: 744-88-77 

Тел./факс.: 744-53-80 

Працюємо щоденно  

(крім п'ятниці) 

З 09.00 – до 18.00 

 

 

м. Дніпро 

2017 

       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.Старокозацька, 60 

Тел.: 744-88-77 

Тел./факс.: 744-53-80 

Працюємо щоденно  

(крім п'ятниці) 

З 09.00 – до 18.00 

 

 

м. Дніпро 

2017  

       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.Старокозацька, 60 

Тел.: 744-88-77 

Тел./факс.: 744-53-80 

Працюємо щоденно  

(крім п'ятниці) 

 

З 09.00 – до 18.00 

 

 

м. Дніпро 

2017  
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