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Книжкові новинки рідного краю :  інформ. список для організаторів 

дитячого читання. Вип. 2 / Миколаївська обл. б-ка для дітей ім. 

В. О. Лягіна ; уклад. Л. Г. Шевцова. – Миколаїв, 2018. – 12 с.  

 

Інформаційний список літератури «Книжкові новинки рідного краю» 

знайомить з продукцією миколаївських видавництв, яка надійшли до 

Миколаївської обласної бібліотеки для дітей ім. В. О. Лягіна у липні – 

грудні 2018 року.  

 

Матеріал розміщений у таких розділах: 

Історія та сьогодення  

Археологія 

Легендарні імена 

Літературознавство 

Проза та поезія 

Для маленьких читачів 
 

У межах кожного розділу публікації подано в алфавіті авторів або 

назв. 

Ознайомитися з книгами краєзнавчої тематики можна як в читальній 

залі, так і на абонементі нашої бібліотеки, є що почитати як маленьким, 

так і дорослим читачам.  

Періодичність – один раз на півріччя. 

 

 

 

 
 

 

 

 



Історія та сьогодення 

Білик Б. І. Баштанському роду нема переводу : [істор.-докум. вид.]. 

Кн. друга / Б. І. Білик, Т. В. Гриненко. - Миколаїв : Видавець Лев 

Траспов, 2014. - 336 с. : іл. 

У другій книзі "Баштанському роду нема переводу" 

зібрані історичні матеріали про уроженців 

Баштанського району, які завдяки самовідданій праці та 

відданості своїй Вітчизні стали Героями Радянського 

Союзу, Героями Соціалістичної Праці, видатними 

вченими, військовими, учителями, лікарями, 

спортсменами, артистами, письменниками, відомими 

громадянами країни, прославивши Україну, 

Миколаївщину і Баштанський край. 

 

Ге Г. М. Історичний нарис столітнього існування міста Миколаєва 

при гирлі Інгулу (1790-1890) : [наук.-попул. вид.] / Г. М. Ге ; доп. і пер.з 

рос.  В. В. Чернявського. - Миколаїв : Іліон, 2018. - 152 с. : іл. 

У 1890 р. до століття м. Миколаєва секретар міської 

управи, історик-краєзнавець, прозаїк і драматург Григорій 

Миколайович Ге підготував працю, у якій вперше висвітив 

історію нашого міста. Унікальність її в тому, що 

історичний нарис написано на основі архівних джерел 

того часу, це – єдиний історичний документ Миколаєва, 

написаний з точки зору громади міста, її інституцій та 

потреб. Головний авторський акцент зроблено на процесі 

становлення міської громади, інститутів самоврядування, 

благоустрою, морської міжнародної торгівлі та інших сфер 

економічного життя. Велика увага приділяється постатям командирів 

Чорноморського флоту, що в різні роки мали вирішальний вплив на 

розвиток міського товариства, – І.І. де Траверсе, О.С. Грейгу, Б.О. фон 

Глазенапу та іншим. Перевидання цієї книги дозволяє миколаївцям більш 

детально ознайомитись з рідкісним краєзнавчим раритетом. 

 

Зайцев, Ю. О. ОУН на Миколаївщині в роки війни : 

[наук.-попул. вид.] / Ю. О. Зайцев. - Миколаїв : Іліон, 

2018. - 128 с. : іл. - (Південна бібліотека). 

Ця книга є результатом багатолітньої праці 

миколаївського краєзнавця Ю. Зайцева у міських архівах 

на громадських засадах як голова товариства 

"Меморіал". Використані спомини і листи учасників руху 

опору. Надані також матеріали по підпіллю ОУН в 

Херсонській області. 



Золотухін, А. І. Україна - душа і серце Європи! : (апокрифологія 

історії України) / А. І. Золотухін. - Миколаїв : ФОП Швець В. Д., 2018. - 

444 с. : іл.  

Книжка є науково-популярним виданням, де надано 

результати досліджень нової науки апокрифології, яка 

вивчає приховані тексти і символи в письмових і 

лапідарних першоджерелах. Тут розкрито таємницю 

Атлантиди, надано реальні біографії кіммерійсько-

скіфських творців античності (Арістея Проконесського, 

Клеопатри, Гомера, Ахілла, Скіфа, Анахарсіса) та 

наведено100 їх автографів у лапідарних написах і 

графіті. Відновлено реальні біографії Ісуса Христа та 

засновників культури Київської Русі Іларіона-Никона Великого і Кирила 

Туровського - автора "Слова о полку Ігоревім". 

 

Населення Миколаївської області за 2017 рік : 

статистичний збірник / Держ. служба статистики 

України, гол. управління статистики у Миколаївській 

області ; за ред. О. Г. Ковалюк. - Миколаїв, 2018. - 180 с. 

У збірнику вміщено дані щодо розрахунків (оцінок) 

чисельності населення за статтю та віком, шлюбів, 

розлучень, народжуваності, смертності, міграції 

населення за 2017 та попередні роки. 

  

Легендарні імена 

Білик Б. І. Король батерфляю = Le roi de papillon : [істор.-докум. 

вид.] / Б. І. Білик. - Миколаїв : ФОП Швець В. М., 2018. - 228 с. : іл.  

Історико-документальна книжка "Король 

батерфляю" – данина пам’яті  нашому земляку, 

видатному спортсмену-плавцю, уроженцю села Мар’ївка 

Баштанського району Миколаївської області Семену 

Петровичу Бойченку, засновнику радянського і світового 

батерфляю, першому радянському рекордсмену світу з 

плавання, багаторазовому рекордсмену СРСР, Європи, 

світу; спортсмену, результати з плавання якого з 1935 

по 1953 рр. були мрією найсильніших плавців світу; 

заслуженому майстру спорту СРСР; тренеру збірної команди СРСР з 

плавання на Олімпійських іграх у Римі (1960 р.); судді міжнародної 

категорії; спортсмену, який пройшов багаторічні випробовування 
таборами ГУЛАГу; спортивна спадщина якого через 70 років забуття як 

світове надбання долучена до Зали світової слави з водних видів спорту в 

м. Форт-Лодердейл, штат Флорида, США (посмертно). 



Билык, Б. И. По ним звонит колокол : [докум.-истор. изд.] / 

Б. И. Билык, Т. Гриненко. - Николаев : ФОП Швец В. Д., 2015. - 196 с. : 

ил.  

Ця книга присвячена воїнам-кавалеристам та 

коням-воїнам, коням-спортсменам та їх вершникам. 

Олександр Львович Зозуля, полковник-кавалерист 

багатьох бойових орденів, засновник Миколаївської 

кінно-спортивної школи, заслужений тренер СРСР з 

кінного спорту. Х. Мамсуров, генерал-полковник, Герой 

Радянського Союзу, розвідник ХХ століття, з 1943 по 

1945 роки командир кавалерійської дивізії, в якій 

найкращим 8-гвардійським кавалерійським полком 

командував Олександр Львович Зозуля. Яків Іванович 

Бутович, кіннозаводчик, засновник кращого в світі музею коней, мріяв 

виростити кращого в світі рисака.  

Сміливість, відвага, героїзм, безмежна відданість служінню своїй 

Вітчизні зробили їх життя гордістю співвітчизників, прикладом для 

майбутніх поколінь. 

 

Горбуров, Е. Г. Инженер Николай Дмитриев : [истор.-докум. изд.] / 

Е. Г. Горбуров, Н. И. Пономарева, В. А. Левицкий. - Николаев : Издатель 

Шамрай П. Н., 2018. - 156 с. : ил., фото, портр.  

Книга - підсумок багаторічної роботи зі збору 

відомостей і матеріалів про життя і діяльность Миколи 

Івановича Дмитрієва - інженера-технолога, 

кораблебудівника, відомого організатора суднобудування, 

віце-командора Миколаївського річного яхт-клубу, 

директора заводу "Російського  суднобудівного 

акціонерного товариства" ("Руссуд") і головного 

керівника "Товариства Миколаївських заводів і верфей" 

("Наваль"). У книзі виправлені помилки, які були допущені 

раніше в короткій біографії М. І. Дмитрієва та подано багато невідомих 

фактів з його життя. Видання адресоване любителям історії міста 

Миколаєва та суднобудування, краєзнавцям. 

 

Кухар-Онышко, Н. А. Музыка – душа моя : памяти 

Екатерины Панна / Н. А. Кухар-Онышко. - Николаев : 

Изд-во Ирины Гудым, 2018. - 84 с. : фот. - (Легендарные 

имена).  

 Книга присвячена талановитій дівчині-піаністці, 

нашій землячці, Катерині Панна, лауреату багатьох 

престижних міжнародних премій, яка трагічно загинула 



влітку 1999 року. Її чекало велике творче майбутнє, але її земний шлях 

перервався, коли Катерині було всього 20 років. Значний розділ у книзі 

присвячено будівництву храму Святої Катерини, унікальний проект 

якого розробив батько піаністки, Олексій Панна, і він же почав 

будівництво цього храму. У книзі містяться унікальні матеріали з 

сімейного архіву. 

 

Яковлев, В. Ф. Флагманы Черноморского : [истор.-биограф. изд.] / 

В. Ф. Яковлев, В. И. Кожухарь ; предисл. И. Н. Овдиенко. - Николаев : 

Илион, 2017. - 590 с. : ил. - Библиогр.: с. 665-668.  

У книзі викладена повна інформація про створення 

військово-морського, транспортного, промислового 

флотів Великої держави. Книга містить біографії понад 

200 провідних фахівців - керівників заводу з часу його 

створення і до кінця 90-х років. Книга призначена для 

широкого кола читачів, фахівців-суднобудівників, 

миколаївців, нащадків чорноморців, чиї батьки і діди 

створювали і примножували славу і велич ЧСЗ. 

 

Археологія 

 

Гребенников В. Б.  Пам’ятки археології Єланецького району : 

каталог-довідник / В. Б.  Гребенников, С. М. Яценко. - Миколаїв : Іліон, 

2018. - 76 с. : іл.  

Книга розповідає про археологічні об’єкти Єланецького 

району, їх види, час виникнення та історію досліджень. 

Також додається перелік усіх відомих на  теренах району 

пам’яток і список літератури, з якої можна детальніше 

познайомитися з археологією даного регіону. Є у книзі 

окремі законодавчі акти, які охороняють пам’ятки від 

руйнування. 

 

Гребенников В. Б.  Пам’ятки археології Арбузинського району : 

каталог-довідник / В. Б.  Гребенников, С. М. Яценко. - Миколаїв : Іліон, 

2016. - 76 с. : іл.  

Книга розповідає про археологічні об’єкти Арбузинського 

району, їх види, час виникнення та історію досліджень. 

Також додається перелік усіх відомих на  теренах району 

пам’яток і список літератури, з якої можна детальніше 

познайомитися з археологією даного регіону. Є у книзі окремі 

законодавчі акти, які охороняють пам’ятки від руйнування. 

 



Гребенников В. Б.  Пам’ятки археології Братського району : каталог-

довідник / В. Б.  Гребенников, С. М. Яценко. - Миколаїв : Іліон, 2016. - 80 

с. : іл.  

Книга розповідає про археологічні об’єкти Братського 

району, їх види, час виникнення та історію досліджень. 

Також додається перелік усіх відомих на  теренах району 

пам’яток і список літератури, з якої можна детальніше 

познайомитися з археологією даного регіону. Є у книзі 

окремі законодавчі акти, які охороняють пам’ятки від 

руйнування. 

 

Гребенников В. Б.  Пам’ятки археології Казанківського району : 

каталог-довідник / В. Б. Гребенников, С. М. Яценко. - Миколаїв : Іліон, 

2018. - 76 с. : іл.  

Книга розповідає про археологічні об’єкти 

Казанківщини, їх види, час виникнення та історію 

досліджень. Також додається перелік усіх відомих на  

теренах району пам’яток і список літератури, з якої можна 

детальніше познайомитися з археологією даного регіону. Є у 

книзі окремі законодавчі акти, які охороняють пам’ятки від 

руйнування. 

 

Никитин, В. И. Курганы Нижнего Поингулья : монография / В. И. 

Никитин. - Николаев : Илион, 2018. - 160 с. : ил.  

Монографію присвячено ряду досліджених пам'яток 

археології - курганам Нижнього Поінгуллля. Аналіз 

вивчених матеріалів із розкопок дозволяє виділити 

кілька етапів у освоєнні степів Поінгулля скотарями-

кочівниками, починаючи з епохи енеоліту і до епохи 

середньовіччя. Наведено характеристику окремих 

поховань і супутнього інвентарю з виділенням різних 

їхніх груп, з їх описом і відносним датуванням. 

Розрахована на археологів, істориків, працівників 

музеїв, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, на всіх, хто 

цікавиться давньою історією нашої Батьківщини - України. 

 

 

 

 

 

 

 



Літературознавство 

 

Характеры и судьбы потомков А. С. Пушкина : [истор.-докум. изд.] / 

сост.: Н. В. Кравцова, Л. А. Тарнопович. - Николаев : Изд-во Ирины 

Гудым, 2018. - 168 с. : ил.  

Як відомо, у Пушкіна було четверо дітей: дві дочки і 

два сини. А скільки ж всього було нащадків у геніального 

поета? Пушкіністи нарахували всього 234 нащадків 

Олександра Сергійовича, включаючи і давно померлих. З  

них в живих на початок вісімдесятих років значився 171 

нащадок великого поета. Доля розкидала їх по всьому 

білому світу. 

 

Проза та поезія 

 

Веселкові передзвони  : колективна збірка творів членів 

Вознесенського літературного об’єднання "Веселка" / ред. С. І. Руденко. - 

Миколаїв : Вид-во Ірини Гудим, 2018. - 272 с. : портр.  

В цій літературній збірціі представлені кращі твори 

поетів і письменників Вознесенщини, в яких розкрито 

духовний світ нашого сучасника, роздуми про вічні 

цінності - милосердя, доброту, кохання, ставлення до 

природи, відношення до суспільних явищ, любов до нашої 

рідної України, рідного краю, родини. 

 

Вітренко, А. М. "Вакцина від бруду" : літературно-

художнє видання / А. М. Вітренко. - Миколаїв : ФОП 

Швець В. Д., 2017. - 200 с. 

Літературно-художнє видання "Вакцина від бруду" 

– це двадцята книга Анатолія Вітренка. Книга багата 

на ліричні відступи автора, містить цікаві 

фотодокументи. 

 

Запорожченко, Галина Михайлівна. Мазепа : поема / 

Г. М. Запорожченко ; худож. С. Туз. - Миколаїв : Іліон, 

2018. - 64 с. : іл.  

"Мазепа" - ліро-епічна поема Галини Запорожченко, 

що оспівує любов до рідної землі, відстоювання, оборону 

та возвеличування незалежності України. Реалізація цієї 

ідеї відбувається навколо важкої і гострої дилеми, яка 

постала перед Гетьманом України Іваном Мазепою: 



залишитися підданим Петра І і сприяти поневоленню України чи стати 

союзником Карла ХІІ й заручитися його підтримкою в боротьбі за її 

незалежність. І він вибирає західну й чорноморську орієнтацію для 

України.  

 

Запорожченко, Галина Михайлівна. СонЦе : поезії / Г. М. 

Запорожченко ; передм. Н. Бойко ; худож. О. Пшеничняк. - Миколаїв : 

Іліон, 2018. - 120 с. : іл. 

"СонЦе" - друга поетична збірка Галини 

Запорожченко, яка випромінює любов і 

доброзичливість. Її вірші - це поетична сповідь 

невгамовної і романтичної жагучої жіночої душі, 

відкритої для світу з усією чуттєвою і зворушливою 

щедрістю і безпосередністю. 

 

Зеленої книги шелест  : збірник поезій. Ч. 1 / ЦМБ ім. 

М. Л. Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва ; уклад. 

О. В. Торхов ; передм. В. Пучкова. - Миколаїв : Іліон, 2018. - 120 с. - 

(Зелені сторінки історії Миколаївщини).   

В антологічному збірнику "Зеленої книги шелест" 

представлено вибрані вірші поетів, чиї долі так чи 

інакше пов’язані з Миколаївщиною, з її непомітною й 

водночас неповторною природою. Збірник складається з 

трьох розділів. Перший і другий – рівноважні шальки, 

своєрідний баланс між поетами, що пішли від нас, і 

сучасниками – по дев’ять неповторних голосів з кожного 

берега незримої річки, що оспівали природу рідного краю. 

Розділ третій – вектор, направлений у майбутнє – тексти лауреатів і 

дипломантів Поетичного конкурсу «Зелена книга – 2017», багато хто з 

яких почав шукати власну стежку в поезії. 

 

Качурин, В. Т. Обстоятельства времени : избранное / В. Т. Качурин. - 

Николаев : Илион, 2018. - 136 с. - (Південна бібліотека).   

До нової книги В'ячеслав Качурін включив вибрані вірші 

різних років. Поетична збірка "Обстоятельства времени" 

- це своєрідний творчий звіт поета більш ніж за 40 років 

роботи в жанрі поезії. До книги увійшли перевірені часом 

твори, написані автором у різні періоди життя: під час 

творчих поїздок країнами колишнього Радянського Союзу, 

під час плавання на китобійній базі "Радянська Україна", 

під час роботи в Спілці письменників. У збірнику також 

представлена громадянська і любовна лірика. 



 

Молчанов, Г. А. Перемир’я : польові дослідження війни / 

Г. А. Молчанов. - Миколаїв : Іліон, 2018. - 200 с. : іл.  

Дана історія є продуктом суто художнім. Будь-які 

збіги подій, локацій, позивних - є лише збігами. Утім, 

якщо комусь із читачів поталанить провести паралелі з 

реальними подіями, локаціями і позивними, це 

означатиме, що автор недаремно витратив час на 

написання цього твору. Героями книги стали українські 

бійці мінометної батареї, які цілий рік боронили селище 

Піски, що знаходиться в кількох кілометрах від 

Донецького аеропорту, і стало однією з найгарячіших точок на карті 

воєнних дій. В Пісках не пам'ятають про перемир'я, бо не було жодного 

дня, щоб тут не стріляли, а тиша наставала лише на кілька годин. В 

книзі йдеться про один день із життя солдата-мінометника під час 

перемир’я, про життя, побут та відносини між людьми на передовій.  

 

Перлини півдня  : ювілейний збірник творів, присвячений 10-річчю 

обласного авторського конкурсу художньої творчості осіб з інвалідністю / 

ред., передм. В. Качуріна. - Миколаїв : Іліон, 2018. - 170 с. : іл. 

 Ювілейний збірник творів, присвячений 10-річчю 

обласного авторського конкурсу художньої творчості 

осіб з інвалідністю «Перлини Півдня», ініціатором якого 

є Миколаївська обласна організація Всеукраїнської 

організації «Союз осіб з інвалідністю України». У ньому 

зібрана творчість переможців конкурсу в різних жанрах: 

поезія, проза, авторська пісня. Збірка вийшла завдяки 

підтримці голови Миколаївської обласної державної 

адміністрації О. Ю. Савченка та голови Миколаївської обласної ради В. 

В. Москаленко.  

 

Поезії нескореного духу  : вірші / упорядкув., вступ. ст. 

М. В. Тасинкевича ; худож. О. Клімов. - Миколаїв : Іліон, 2018. - 104 с. : 

іл. 

Війна надихає письменників, поетів, художників, 

композиторів на безсмертні творіння, тому що виявляє в 

людині найкращі якості - героїзм, почуття обов’язку, 

любов до своєї Батьківщини. Лірична поезія - 

найчутливішій "сейсмограф" душевного стану 

суспільства - відразу ж виявила цю пекучу потребу у 

відображенні правди подій у зоні АТО. 

Це видання - спроба об’єднати в одній книзі усі вірші, 



присвячені війні у зоні АТО, що пов’язані з Миколаївщиною. Частину з них 

було надруковано у періодичних виданнях та збірках 2013-2017 рр., 

частина - ще невідома читачеві. 

 

Полетаев А. Г. Подданные королевства смерти : дневники наёмника / 

А. Г. Полетаев. - Николаев : Илион, 2018. - 876 с. : ил.  

Головні герої книги - воїни спецпідрозділів, які 

перебувають на вершині армійської піраміди, впевнені в 

своїй невразливості, які кинули виклик на смертельний 

поєдинок з рівним по силі ворогом. Автор пише з 

глибоким знанням особливостей як підготовки 

спецназівців, так і їх дій на війні. 

 

 

Стариков, И. М. Еврейские судьбы : историко-психологические 

новеллы / И. М. Стариков ; предисл. М. Гольденберга. - Николаев : 

Издатель Шамрай П. Н., 2018. - 324 с. : ил.  

 Не перелічити всі дивовижні зустрічі, почуття і 

думки, пережити які надасть можливість книга 

історико-психологічних новел Іллі Старикова. Вони 

відображають складні психологічні зв'язки у життєвих 

ситуаціях, діях і вчинках людей, які залишили слід в 

історії, вчать краще розуміти день сьогоднішній. 

 

Федоровский, В. А. Интеллигент из штрафбата : 

рассказы / В. А. Федоровский ; предисл. 

Е. Мирошниченко. - 2-е изд., доп. и дораб. - Николаев : 

Илион, 2018. - 72 с. - (Південна бібліотека).   

Друге видання книги, яка отримала міжнародну 

нагороду - спеціальний диплом "За кращу книгу про Велику 

Вітчизняну війну" Німецького Міжнародного 

літературного конкурсу "Краща книга року 2016". 

 

Финогеев, А. В. Брызги океана : избранные 

произведения / А. В. Финогеев. - Николаев : Илион, 2018. 

- 416 с.  

Збірка вибраних творів - підсумок п'ятнадцятирічної 

праці відомого миколаївського письменника, лікаря, 

мариніста, майстра діалогу. Тут зібрані кращі його 

оповідання, в яких можна і посміятися до сліз, і 

поплакати від засмучення, де тісно переплітаються любов 

і драма. Автор змушує нас задуматися над суттю буття. 



Христенко, В. Н. Николаевский камертон : [стихи, проза] / 

В. Н. Христенко ; предисл. В. Т. Качурин. - Николаев : ФЛП Швец В. М., 

2017. - 348 с. : ил.  

Володимир Миколайович Христенко, заступник 

головного редактора інтернет-журналу «Николаев 

литературный», вражає і підкуповує енергією, вмінням 

щиро радіти успіхам миколаївських поетів і 

письменників. Його відрізняють тонке розуміння 

художнього слова, закоханість у Миколаїв і миколаївців, 

гаряче бажання розповісти про наше місто всьому 

світу, щоб світ полюбив Миколаїв так, як любить його 

сам Христенко, корабел, вчений, громадський діяч, патріот Миколаєва. 
 

Для маленьких читачів 
 

Грунская, И. И.. День рождения в Николаеве : 

[сказочное путешествие : для детей дошк. и мл. шк. 

возраста]. Путешествие первое : Тучка Тая и Ветерок / И. 

И. Грунская ; ил. автора. - Николаев : Илион, 2018. - 40 с. 

: цв.ил. - (Південна бібліотека).   

Героїня цієї книги - маленька хмаринка Тая, яка дуже 

любить подорожувати, їй цікаві нові міста і нові люди. 

Одного разу на свій день народження маленька Тая 

отримала незвичайний подарунок - подорож. Разом зі своїм новим другом 

Вітерцем хмаринка Тая вирушила туди, де чудеса і пригоди відбуваються 

щодня, - на землю, а точніше - в наше славне місто Миколаїв. 

 

Мачула, О. М. Чарівна веселка : лірика для юних / 

О. М. Мачула. - Миколаїв : Іліон, 2018. - 84 с. : іл. 

Збірка Олександра Миколайовича Мачули адресована не 

тільки маленькому читачеві, а, в першу чергу, батькам і 

дідусям з бабусями, які повині научити своїх чад української 

мови. Твори даної збірки не тільки сподобаються малечі, а й 

розширять її кругозір. 

 

Харченко, А. Про девочку Соню : [стихи : для детей 

дошк. возраста] / А. Харченко ; худож. С. Туз. - Миколаїв 

: ФОП Швець В. М., 2017. - 12 с. : цв.ил.  

Вірші написані мамою для своєї донечки Соні. Чудові 

ілюстрації до книжечки створила миколаївська 

художниця, працівник Миколаївської обласної бібліотеки 

для дітей ім. В. О. Лягіна. 
 


