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Шановні колеги! 
 

Духовний світ людини визначається, зокрема, творами літерату-
ри, які вона прочитала. Як відомо, література, відображаючи ду-
ховне життя суспільства, глибоко та різноманітно впливає на віт-
чизняну культуру. А сучасна культура, на думку багатьох фахівців, 
переживає внутрішньо-світоглядні зміни. У структурі ціннісних оріє-
нтирів значно знизився статус духовності, спостерігається криза 
ідеалів і втрата духовних цінностей. Ми живемо у час, коли спосте-
рігається стрімке падіння інтересу до читання, відчуження людей 
від літератури як джерела пізнавальної та естетичної інформації, 
зміна в читацьких запитах. Бібліотечні працівники констатують низь-
ку потребу дітей, молоді у читанні, зокрема художньої літератури, в 
порівнянні з минулими роками. І все ж таки, незважаючи на цілий 
комплекс проблем, література живе своїм актуальним життям. 

 Зміни, які відбуваються у суспільстві, знаходять у ній своє відо-
браження, вона реагує на нові ситуації, запити, врешті-решт на те, 
що цікавить читачів. Зараз досить багато цікавих письменників і ви-
давництв, які проголошують загальнолюдські духовні цінності, мо-
ральні орієнтири. Поступово зростає зацікавленість сучасною літе-
ратурою, читати її стає потребою, бо люди, які читають, схильні ду-
мати і аналізувати. Говорячи про сучасну літературу, слід зазначи-
ти, що в її галузі формуються яскраві індивідуальності, які створю-
ють нові цікаві романи, оповідання, новели, п’єси, поезії.  

Багато письменників, поетів удостоєні різних літературних премій, 
а деякі поки ще невідомі і не-
визнані.  

Обласна бібліотека для ді-
тей ім. В. О. Лягіна підготу-
вала інформаційний бібліог-
рафічний список літератури 
«Чудовий світ сучасної літе-
ратури». Сподіваємось, що 
список допоможе вам у робо-
ті під час підготовки до уроку, 
бесіди, літературної мандрів-
ки, вікторини за творчістю 
письменника, а кожен шанувальник літературного слова відкриє но-
ві імена в дитячій літературі. 
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Список включає статті з періодичних видань, які надійшли в біб-
ліотеку у першому півріччі 2016 року. 

Матеріал розміщений у таких розділах: 
- Література. Читання 
- Чарівний світ української літератури 
- Письменники зарубіжжя. 
У межах розділу література систематизована в алфавіті авторів і 

назв публікацій. 
 
 

 
 

Вздульська В. Українська підліткова література 2000-2015 років: 
стислий огляд художньої прози / В. Вздульська // Дивослово. - 2016. 
- № 1. - С. 48-52; № 2. – С. 44-49.  

 Стаття є оглядом художньої прози 2000-2015 рр. для молодших під-
літків. Книжки згруповано за жанрами (реалістична, історична проза, 
пригоди, детективи, фантастика, літературна казка), простежено пе-
вні тенденції означеного періоду, вказано на доцільність застосування 
окресленої методології для аналізу конкретних творів. 

Дев’ятко Н. На захист вітчизняної літератури для дітей та юнацт-
ва / Н. Дев’ятко // ШБІЦ (Бібліотечна робота). – 2016. - №8. – С. 19-
24. 

Дзюба С. Світова слава української поезії / 
С. Дзюба // Культура і життя. - 2016. - 26 лют. -
3 берез. - С. 14.  

Знахідки ключниці, або відкрийте книжку: 
рубрику веде Н. Марченко // Дивослово. – 
2016. - № 4. – С. 56-61. 

Огляд кращих сучасних книжок для дітей. 

Зражевський Ю. Дитяче читання: бачення і 
перспективи (січень-2016) / Ю. Зражевський // 
ШБІЦ (Бібліотечна робота). - 2016. - № 1. - С. 
9-11. 

 Подається підбірка витягів із публікацій в періодичній пресі, електрон-
них ЗМІ та фаховій літературі щодо проблем дитячого читання. 

 Ісаєва О. Особливості вивчення літератури в цифрову епоху / О. 
Ісаєва // Зарубіж. літ. - 2016. - № 1. - С. 5-10. 

 Донедавна саме книга була основним джерелом знань. Але XXI сто-
ліття, доба електронної інформації, може спростувати прислів’я «Що 
написано пером, того не витягнеш і волом». Популярність інформацій-
них технологій постійно зростає, змушує учителів перелаштовуватися 
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на роботу за нових умов, іти в ногу з часом, щоб встигати за своїми уч-
нями.  

Ісаєва О. Читацькоцентрична парадигма вивчення літератури в 
школі / О. Ісаєва // ШБІЦ (Бібліотечна робота). – 2016. - № 5. – С. 
20-25. 

 У статті піднімається питання дитячого читання, читацької актив-
ності та культури. 

Ісаєва О. Формування читача-інтерпретатора у сучасній україн-
ській школі /О. Ісаєва // Дивослово. – 2016. - № 2. – С. 25-27. 

Коваль Н. П’ять яскравих книжкових  днів : [Книжковий Арсенал] / 
Н. Коваль // Укр. мова та літ. – 2016. - № 9-10. – С.8-15. 

Щороку у квітні в Мистецькому Арсеналі проходить п’ятиденний  фе-
стиваль «Книжковий Арсенал». Цього року було багато закордонних го-

стей, які представили свої книжки. 
Серед них дитячі письменники Марцін 
Щигельський, Ульф Старк, Вігдіс 
Йорт.  

Ковтуненко Л. Формування жит-
тєвих компетентностей на уроках 
української літератури / Л. Ковту-
ненко // Дивослово.  – 2016. - №6. 
– С. 2-6. 
 У статті обґрунтовано потре-
бу імплементації компетентнісного 
підходу до навчання української літе-

ратури; досліджено методику застосування особистісно зорієнтованих, 
інтерактивних та пошукових методів і прийомів для формування жит-
тєвих компетентностей учнів.  

Марченко Н. Книга Свободи та Обов’язку, або Що читати підліт-
кам?/ Н. Марченко // ШБІЦ (Бібліотечна робота). – 2016. - №9. – 
С.11-16. 

Марченко Н. Ключ до читання: [тематичний огляд видань україн-
ських письменників] / Н. Марченко // Початкова школа. - 2016. - № 5. 
- С. 33-37. 

Маслова А. Читацькі новини (травень – 2016): огляд / А. Маслова 
// ШБІЦ (Бібліотечна робота). – 2016. - № 5. – С. 3-5. 

 Огляд знайомить з новинками літератури для дітей, які були пред-
ставлені на «Книжковому Арсеналі» у Києві, 20-24 квітня 2016 року. 

Недашківська Я. П.  Сучасна «молода» українська література: 
літературні угруповання: [конспект уроку. 11 кл. ] / Я. П. Недашківсь-
ка // Вивчаємо укр. мову та літ. - 2016. - №16-18. – С. 54-63. 
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 Онлайн-ресурси, де можна почитати про літературу  // Укр. мо-
ва та літ. - 2016. - № 3-4.  - С. 6-8. 

 Представлені онлайн-ресурси, на яких вміщена інформація про сучасні 
вітчизняні і зарубіжні книжки та їх авторів. 

Пітерська О. Сучасні книжки прокладають шлях до сучасної Єв-
ропи / О. Пітерська, С. Тіхоненко, Л. Юлдашева // Всесвіт. літ. та ку-
льтура в навч. закл. України. - 2016. - № 4. - С. 2-4. 

Тихолоз Б. Яким має бути шкільний курс літератури? / Б. Тихо-
лоз // ШБІЦ (Бібліотечна робота). – 2016. - № 5. – С. 15-19. 

Чістякова В. Робота над словом: урок з літературного читання 
для учнів 2 класу /В. Чістякова // Початкова школа. – 2016. - №6. – 
С.9-12. 

 

 
 
 

Бакуменко О. Радість висоти Ганни Чубач : [про життя, 
творчість і талант письменниці] / О. Бакуменко // Літ. Україна. - 2016. 
- 28 січ. - С. 12.  

Белімова Т. На балу чудовиськ, або стрімкий і несподіваний пе-
рехід від мелодрами до горору / Т. Белімова // Дивослово. – 2016. - 
№6. – С. 60-62. 

  У статті розглянуто особливості трансмедійного жанру в сучасній 
масовій літературі. Наприкінці роману Люко Дашвар «Мати все» пока-
зано, як відбувається жанрова трансформація і поглинання одних жанро-
вих ґатунків іншими. Така жанрова мімікрія може вводити в оману читача 
наївного і підводити читача підготовленого або зразкового до очікуваної 
розв’язки, яка іноді суперечить вихідним ознакам твору. 
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Беценко Т. Філологічний аналіз поезії Василя Голобородька «З 
дитинства: дощ» /Т. Беценко // Дивослово. – 2016. - №6. – С. 47-51. 

У статті подано спробу філологічного аналізу віршованого тексту, з 
урахуванням сюжетно-композиційної, мовнообразної організації. 

 

Братья представили землякам новый роман  // Вечерний Нико-
лаев. - 2016. - 12 мая. - С. 8 : фот. 

 Презентація нового роману «Забудь-річка» братів Віталія та Дмит-
ра Капранових у Миколаєві.  

Бондаренко С. Не така, як інші: до дня народження Поета : [про 
творчість Ліни Костенко] / С. Бондаренко // Літ. Україна. – 2016. - № 
10(17 берез.). – С. 13.  

Вертіль О. Письменник Василь Шкляр: «Чорний Ворон пере-
летів океан»: [інтерв’ю з письменником] / О. Вертіль // Урядовий 
кур’єр. - 2016. - 30 січ. - С. 8. 

Геращенко О. Звичайність «Казок від дяді Віті» - рефлексія дива: 
[про книгу Віктора Васильчука «Казки від дяді Віті»] / О. Геращен-
ко // Укр. літ. газета. - 2016. - № 4(26 лют.). - С. 7.  

Головченко А. Чотири книжки для дітей від Слабошпицького / 
А. Головченко // Літ. Україна. – 2016.  – № 17-18. – С. 3. 

Голомб-Масловська М. Людмила Яківна Чижова «Ім'я Тарасове 
святе»: цикл віршів / М. Голомб-Масловська // Укр. мова та літ. - 
2016. – № 1-2. - С. 80-87. 

Гнатюк М. «Та дух – вітрила – й в пеклі – напина»: марафонський 
біг Емми Андрієвської : до 85-ліття поетеси й художниці / М. Гна-
тюк // Літ. Україна. – 2016. - №10(17 берез). – С.12. 

Григорчук Ю. Мандрівник (HOMO 
VIATOR) - герой повістей Віри Вовк 
/ Ю. Григорчук // Дивослово.  - 2016. 
- № 1. - С. 53-57.  

У статті висвітлено образ мандрі-
вника, репрезентований у прозі сучас-
ної української письменниці з Бразилії 
Віри Вовк. Розкрито багатоіпостас-
ність художнього втілення цього об-
разу, його ідейно-естетичне напов-
нення, особливості творення. Виокремлено домінантні риси, притаманні 
всім героям-мандрівникам авторки. 

Дунай П. Виставка Віри Вовк / П. Дунай // Слово і час. – 2016. - 
№ 4. – С. 122. 

 У Національному музеї літератури України експонувалася виставка 
«Світло Віри Вовк», вона була приурочена до 90-річчя від дня народження 
української письменниці. 
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Єщенко М. Галина Кирпа : [цікаві факти про письменницю] / М. 
Єщенко // Крилаті. - 2016. - № 3. - С. 5. 

Ільченко О. З книги «Збирачі туманів» : розповідь / О. Ільченко // 
Березіль. - 2016. - № 1-3. - С. 151-157. 
 Каленчук Т. М. «Я на світі прожив, наче спалах зорі на світан-
ні...» : творчість поета Юрія Ковальського / Т. М. Каленчук // Вив-
чаємо укр. мову та літ. - 2016. - № 10-11. - С. 47-55. 

Караванська О.  Як я стала письменницею (скорочено) : інтерв’ю 
/   О. Караванська // ШБІЦ (Бібліотечна робота). - 2016. - № 2. - С. 
12-13. 

Книжку для підлітків про сучасне військо відзначено премією // 
Укр. літ. газета. – 2016. - № 3 (28 січ.). – С.7.  
 У видавництві «Веселка» вийшла книга Анатолія Гая «Далекі гарнізо-

ни», яка була удостоєна Міжнародної літерату-
рно-мистецької премії ім. М. Сингаївського за 
2015 рік у номінації «Твори для дітей та юнацт-
ва». 

 Кобець С. В. Володимир Рутківський 
«Джури Козака Швайки»: твір про волелюб-
них та сміливих героїв : [конспект уроку] / С. 
В. Кобець // Вивчаємо укр. мову та літ.  - 
2016. - № 12. - С. 20-23. 

Колумбет Х. Між двох війн / Х. Колумбет 
// Голос України. - 2016. - 19 берез. - С. 12. 

У видавництві «Смолоскип» побачили світ 800-сторінкові мемуари 
Віталія Карпенка «Уроки пройдених доріг». 

Комариця М. Хто-хто в хатинці живе, або «найсправжнісінька 
пригода»…: [про книгу Г. Пагутяк «У кожного є бабуся»] / М. Кома-
риця // Укр. літ. газета. – 2016. - № 9(13 трав.). – С. 13. 

Корж Н. М. Любов Пономаренко «Гер Переможений»: наскрізне 
гуманістичне забарвлення новели : [конспект уроку] / Н. М. Корж // 
Вивчаємо укр. мову та літ.  - 2016. - № 12. - С. 24-26. 

Коскін В. Богдан Жолдак: творчий потенціал українців росте на 
перешкодах : [інтерв’ю з письменником] // Укр. літ. газета. - 2016. - 
№ 1.  - С. 8-9. ; Прод. № 2. – С. 8-9. 

Красніченко Є. Річка забуття від братів Капранових : [інтерв’ю] / 
Є. Красніченко // Культура і життя. - 2016. - 22-28 січ. - С. 13.   

Крилова Т. І. Ірина Жиленко «Жар-птиця» : [конспект уроку. 6 
кл.] / Т.І. Крилова // Вивчаємо укр. мову та літ. - 2016. - №16-18. – 
С.28-33. 
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Литвин М. Майстер : до 80-річчя Дмитра Чередниченка / М. 
Литвин // Укр. літ. газета. - 2016. - 12 лют. - С. 5. 

Літературний вечір до 90-річчя Віри Вовк // Літ. Україна. – 2016. 
- № 17-18. – С. 3. 

Майданій Т. С. Щоб душа чолом сягала неба… (мотиви лірики 
Ліни Костенко) : конспект уроку. 11 кл. / Т.С. Майданій // Вивчаємо 
укр. мову та літ. - 2016. - №16-18. – С. 40-47. 

Макута О., Гавриленко А. Росяні перевесла Івана Війтенка: 
урок-зустріч із поетом / О. Макута, А. Гавриленко // Дивослово. - 
2016. - №6. – С.23-26.  

 Публікація містить розробку навчального заняття з літератури рід-
ного краю у формі зустрічі з сучасним українським поетом Іваном Війте-
нком.  Матеріал охоплює різні види методичних завдань, твори автора 
та інтерв’ю з ним. 

Мовчан Р. «Світе мій, вишиваний з тривог!»: [про Володимира 
Коломійця] / Р. Мовчан // Дивослово.  - 2016. - № 2. - С. 50-52. 

Мудрак Л. Міністр Ганна Онищенко: «Творчість і юриспруденція 
- зовсім не суперечать одна одній»: [інтерв’ю] / Л. Мудрак // Літ. 
Україна. - 2016. - № 12(31 берез.). - С. 5.  

 Ганна Онищенко, відома як високопосадовець, Міністр Кабінету Мініс-
трів. Здавалося б, що може бути спільного у фахового політика з літе-
ратурою... Нещодавно у видавництві «Самміт-книга» Ганна Онищенко 
видала «Новорічні пригоди Морозенка». У Київському будинку книги відбу-
лася презентація, на якій Ганна Володимирівна відкрилася світові як 
цікавий письменник і оповідач. 

Новиков А. О. Оксана Забужко «Казка про калинову сопілку»: 
феміністично-психологічне підгрунтя злочину / А. О. Новиков // Ви-
вчаємо укр. мову та літ. - 2016. - № 4-5. - С. 56-59. 

Осташ В. Погода для іноходця, або Дещо про досвід читання но-
вої книжки поезій  Романа Скиби / В. Осташ // Укр. літ. газета. - 
2015. – 25-26 груд. - С. 22-23.  

Патра С. Сила слова Оксани 
Радушинської: [про творчість пи-
сьменниці] / С. Патра // Літ. 
Україна. - 2016. - № 6(18 лют.). – 
С. 11.  

 Романовська А. І. Казка Га-
лини Малик «Незвичайні пригоди 
Алі в країні Недоладії» : [конспект 
уроку. 5 кл.] / А. І. Романовська // 
Вивчаємо укр. мову та літ. - 2016. - №  3. - С. 21-26. 
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Романчук О. Поговоримо про сокровенне : урок-диспут за по-
вістю Оксани Забужко «Дівчатка» / О. Романчук // Укр. мова та літ. - 
2016. - № 7-8. - С. 40-48. 

Рутківський В. Якби скрізь було таке ставлення до літератури, 
як у Львові, то Україна гриміла б у Європі!: інтерв’ю з письменником 
/ В. Рутківський // ШБІЦ (Бібліотечна робота). – 2016. - №9. – С. 17-
19. 

Твори Володимира Рутківського входять до шкільної програми з україн-
ської літератури. За його романом «Сторожова застава» завершено 
зйомки першого українського фентезі. Про рівень української дитячої лі-
тератури, видавничу галузь та висвітлення історичних подій у художніх 
творах – в інтерв’ю з письменником. 

Савка М. Багато грошей віддаємо на озброєння, бо економили на 
сільських бібліотеках (скорочено) : інтерв'ю / М. Савка // ШБІЦ (Біб-
ліотечна робота). - 2016. - № 1. - С. 15-17. 

Тарнашинська Л. Під охороною Христа Корковадо : 2 січня випо-
внилося 90 років Вірі Вовк / Л. Тарнашинська // Укр. літ. газета. - 
2016. - № 2. - С. 6-7. 

Тарнашинська Л. Тисяча й одна загадка Емми Андрієвської : 
[життя і творчість письменниці] / Л. Тарнашинська // Укр. літ. газета. 
- 2016. - № 7(8 квіт.). - С. 14-15. ; Продовж. № 8. – С. 14-15. 

Таровита І. Галина Пагутяк. З мрією про Сад : [урок укр. літера-
тури. 11 кл.] / І. Таровита // Укр. мова та літ.  - 2016. - № 7-8. - С. 49-
54. 

Фіщенко-Савицька Н. В. Творчість Миколи Луківа : урок - віра, 
надія, любов / Н. В. Фіщенко-Савицька // Початкова школа. - 2016. - 
№ 5. - С. 31-32.   

Царук А. Чисті звуки раю : [про книгу Володимира Кобзаря «Як у 
раю»] / А. Царук // Літ. Україна. - 2016. - N 3 (28 січ.). - С. 13.  

Череп-Пероганич Т. Сергій Пантюк «Мій «Вершень»: [інтерв’ю] / 
Т. Череп-Пероганич // Культура і життя. - 2016. - 29 січ. - 4 лют. - С. 
5.  

Чистяк Д. Висока і чиста зоря Дмитра Чередниченка / Д. Чистяк 
// Всесвіт.  - 2015. - № 11-12. - С. 268-269.  

Чижова Л. «I довiку не померкне козацька слава» : [із нової книги 
«Покрова - козацьке свято»] / Л. Чижова // Южная правда. - 2016. - N 
4(16 янв.). - С. 3. - (Книжная полка). 

Широкова В. О жизни в жанре фэнтези / В. Широкова // Вечер-
ний Николаев. - 2016. - 9 апр. - С. 4.  
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 У  Миколаївському національному університеті ім. В.О. Сухомлинсько-
го відбулася зустріч студентів з відомою українською письменницею Да-
рою Корній - автором романів у жанрі фентезі. 

 
 
 

Борківська О. П. Роберт Шеклі та його оповідання «Запах дум-
ки» : урок / О.П. Борківська // Всесвіт. літ. та культура в навч. закл. 
України. - 2016. - № 1. – С.17-19. 

Буханцова С. Милорад Павич «Дамаскин» : [урок літератури. 11 
кл.]  / С. Буханцова // Зарубіж. літ. - 2016. - № 2. - С. 22-26. 

 Поданий матеріал допоможе глибше ознайомитися з творчістю се-
рбського письменника Милорада Павича. 

Голобородько Я. «Бен-романи» Доріс Лессінг: есей про дилогію 
Нобелівської лауреатки 2007 року / Я. Голобородько // Всесвіт. літ. 
та культура в навч. закл. України. - 2016. - № 3. - С. 37-40. 

Гривачова А. Б. Крістіне Нестлінгер «Конрад, або Дитина з 
бляшанки»:  [урок] / А. Б. Гривачова // Всесвіт. літ. та культура в 
навч. закл. України. - 2016. - № 1. - С. 36-41. 

Гузь О. О. Сучасна література. Зростання і взаємини зі світом : 
уроки з вивчення творів Астрід Ліндгрен, Міхаеля Енде та Крістіне 

Нестлінгер / О. О. Гузь, С. О. Ті-
хоненко // Всесвіт. літ. та культу-
ра в навч. закл. України. - 2016. - 
№ 4. - С. 13-20. 

Ільченко Л. Письменник, який 
дарує сміх : [творчість Джеймса 
Крюса] / Л. Ільченко, В. Олійник 
// Зарубіж. літ. - 2016. - № 4. - С. 
38-45. 

Кашуба Є. Текстоцентричний 
підхід як засіб формування чита-
цької компетенції школярів : ма-
теріали до уроків за романом Ді-
ани Джонс «Мандрівний Замок 

Хаула» / Є. Кашуба // Всесвіт. літ. та культура в навч. закл. України. 
- 2016. - № 4. - С. 27-38. 

Квік С. Фантастична країна Усландія та її мешканці: 6-й клас: 
[Урок 1. Міхаель Андреас Гельмут Енде «Джим Гудзик і машиніст 
Лукас»] / С. Квік // Зарубіжна література. - 2016. - № 3. - С. 65-71. 
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Клименко Ж. Проблеми читання очима трьох фантастів (Айзека 
Азімова, Майка Гелпріна і Ніла Геймена) / Ж. Клименко // ШБІЦ 
(Шкільна бібліотека). – 2016. - № 5. – С.26-30. 

Мележик В. О. Система уроків з вивчення творів Туве Янсон / В. 
О. Мележик // Всесвіт. літ. та культура в навч. закл. України. - 2016. 
- № 4. - С. 5-12. 

Михальчук О. І.  Астрід Ліндгрен та її казкова повість «Міо, мій 
Міо» : [урок] / О. І. Михальчук // Всесвіт. літ. та культура в навч. закл. 

України. - 2016. - №1. - С. 20-28. 
Назарчук О. І. Система уроків за тво-

ром М. Енде «Джим Гудзик і машиніст Лу-
кас» : [урок літератури у 6 кл.] / О. І. 
Назарчук // Всесвіт. літ. та культура в 
навч. закл. України. - 2016. - № 1. - С. 29-
35. 

Смірнова Н.Б. Методичні рекомендації 
щодо вивчення повісті Крістіне Нестлін-

гер «Конрад, або Дитина з бляшанки» / Н. Б. Смірнова // Всесвіт. 
літ. та культура в навч. закл. України. - 2016. - № 4. - С. 20-26.  

Фартух Л. Діана Вінн Джонс «Мандрівний Замок Хаула» : [цикл 
уроків. 7-й класс] / Л. Фартух // Зарубіж. літ. - 2016. - № 3. - С. 27-40. 

Діана  Джонс – автор багатьох дивовижних світів.  В одному з інтерв’ю 
письменниця зізналася, що не думала ставати творцем фантастичних 
книжок. На це її підштовхнув один із синів, який захоплювався літерату-
рою, та одного разу сказав, що хотів би читати книжки, що змушують 
сміятися.  

Швень Л. Голосне мовчання Мо Яня / Л. Швень // Зарубіж. літ. - 
2016. - № 3. - С. 60-64. 

Стаття знайомить з творчістю китайського письменника, лауреата 
Нобелівської премії з літератури (2012) Мо Яня. 
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