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Книжкові новинки рідного краю :  інформ. список для організаторів 

дитячого читання. Вип. 1 / 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 січні – 

червні 2018 року.  

 

Матеріал розміщений у таких розділах: 

Історія та сьогодення,  

Миколаївські археологи  

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 

 

Димитров, М. Ф. Поліконфесійна Миколаївщина : стан та розвиток 

релігійних організацій у 1991-2016 рр. : довідник / М. Ф. Димитров, 

А. В. Шостак ; Миколаїв. обл. держ. адмін. ; Упр. культури, 

національностей та релігій. - Миколаїв : Іліон, 2017. - 216 с. : іл.  

В історико-релігієзнавчому довіднику вміщено 

статті-довідки, які у контексті загальноукраїнського 

конфесійного процесу знайомлять читачів з основними 

етапами становлення та розвитку, особливостями 

діяльності та функціонування релігійних організацій 

Миколаївської області протягом періоду 

незалежності. Окрім інформаційних та 

фактологічних матеріалів представлено понад сотню 

фотографій і таблиць, які відображають культові 

будівлі, духовну практику, характерні риси 

внутрішньоконфесійного життя та адреси релігійних організацій. 

Довідник буде корисним для дослідників, викладачів і студентів ВНЗ, 

учителів та учнів середніх шкіл, співробітників державних установ і всіх, 

хто цікавиться релігійним минулим та сьогоденням нашої області. 

 

Дороги війни : [громадсько-пролітичне видання] / С. С. Макарчук 

(кер. авт. кол.), І. В. Крісанова, А. П. Назарова та ін.; співгол. ред. 

О. Ю. Савченко, В. В. Москаленко. - Миколаїв : Іліон, 2017. - 512 с. : іл.  

Книга "Дороги війни" є логічним продовженням 

попереднього видання "Миттєвості війни" та містить 

біографічні нариси про військовослужбовців, які загинули 

під час протистояння російській агресії в Криму та на 

сході країни, спогади наших земляків-учасників 

антитерористичної операції, нариси про бойовий шлях 

військових підрозділів, що дислокуються на Миколаївщині, 

матеріали про участь в АТО медиків, діяльність 

військових капеланів, волонтерський рух. До видання 

також увійшли дані про наших земляків-учасників АТО, відзначених 

посмертно державними нагородами. 

 

 

 

 

 

 



Етінгер, Я. Г. Садівництво м. Миколаєва Херсонської губернії та 

його околиць / Я. Г. Етінгер. - 2-ге вид., випр. та допов. - Миколаїв : Вид. 

Торубара В. В., 2017. - 66 с. : фот. - (Зелені сторінки історії 

Миколаївщини).  

Автор описує стан земельних угідь Миколаєва та 

околиць міста, технології обробки грунтів степової зони 

того часу, характеризує садівництво, овочівництво, 

виногдарство, бджільництво, розповсюджене на 

території міста, приводить опис місцевих зелених 

насаджень. У своїй науковій праці Я. Етінгер проводить 

паралелі з іншими місцевостями, розмірковує над 

особливостями клімату. 

Дане видання друкусться в науково-популярній серії 

«Зелені сторінки історії Миколаївшини». В ході підготовки було 

уточнено окремі терміни та назви. Граматика приведена до сучасних 

норм мови. Книга доповнена фотографіями та документами з фондів 

Миколаївського обласного краєзнавчого музею, Миколаївської обласної 

універсальної наукової бібліотеки їм. О. Гмирьова, приватних колекцій та 

архівів. Книга буде корисною викладачам, студентам, школярам, 

фахівцям просвітницької природоохоронної діяльності, краєзнавцям та 

всім, хто цікавиться історією міста Миколаєва. 

 

Зелений Миколаїв: шлях в майбутнє : матеріали Х Миколаївських 

міських екологічних читань «Збережемо для нащадків». Миколаїв, 1–2 

листопада 2017 р. / Управління екології департаменту ЖКГ 

Миколаївської міської ради, Міський центр екологічної інформації та 

культури [та ін.] ; уклад. І. Б. Чернова. - Миколаїв : СПД Румянцева Г. В., 

2017. - 110 с. 

В збірник увійшли статті учасників X Миколаївських 

міських екологічних читань «Збережемо для нащадків», 

присвячені питанням озеленення та благоустрою 

населених пунктів; історії природознавчої науки і 

практики природокористування в Миколаєві та інших 

містах України, традицій розведення садів і парків; 

планування зелених зон та зон відпочинку; перспективам 

розвитку «зеленого» фонду; благоустрою міста, 

інженерного захисту територій, санітарного очищення. 

Розглядається досвід організації «зеленого» туризму на 

Миколаївщині та в Україні, розвитку рекреаційного потенціалу міста, 

природоохоронної діяльності та екологічного навчання і виховання 

населення щодо бережливого відношення до зелених насаджень. 



Видання буде корисним представникам органів державної влади та 

місцевого самоврядування, закладів культури, громадських організацій, 

суб’єктам господарчої діяльності, науковцям, викладачам та студентам 

вищих навчальних закладів, учням загальноосвітніх шкіл та всім 

зацікавленим. 

 

Ковальова, О. Ф. Миколаївщина козацька / О. Ф. Ковальова, 

О. М. Шарафанов, О. А. Добровольський. - Миколаїв : Іліон, 2017. - 448 с. 

: іл. 

Це унікальне видання, у якому вперше осмислюється 

козацтво на Миколаївщині як соціальна верства, що 

протягом століть була носієм, хранителем і виразником 

українства. Через осмислення великої кількості 

документальних джерел, свідчень жителів та історичних 

пам’яток автори відтворили періоди історії 

Миколаївщини, досліджуючи наявність козацьких 

поселень на її території. Часові межі розповіді – від 

зародків козацтва до ліквідації Січі наприкінці XVIII 

століття. 

Книга буде корисною історикам, краєзнавцям та всім, хто 

цікавиться історією рідного краю. 

 

Миколаївщина: нариси історії революції 1917-1921 років / Авт. кол.: 

Л. Л. Левченко, Л. А. Вовчук, О. В. Волос, та ін. - Миколаїв: Іліон, 2017. - 

280 с. - ("Миколаївщина. 100-річчя подій Української революції 1917-

1921 років"). 

Серія книг «Миколаївщина. 100-річчя подій 

Української революції 1917-1921 років» має на меті 

висвітлити історичний та джерельний матеріал 

революційних подій на Миколаївщині, пов’язаних із 

визвольною боротьбою та утвердженням української 

державності. 

У першій книзі серії розглядаються державотворчі 

процеси на Миколаївщині в добу Української національно-

демократичної революції 1917-1921 рр. Приділено увагу 

діяльності армії, флоту, селянському повстанському руху, етнічним, 

міжнародним, релігійним, освітнім та культурно-просвітницьким 

аспектам. 

Розрахована на викладачів, науковців, краєзнавців та всіх, кому цікава 

історія рідного краю. 

 

 



Пархоменко, В. А. Николаев: год 1917-й : очерки общественно-

политической жизни / В. А. Пархоменко. - Николаев : Илион, 2017. - 88 с. 

: ил.  

Книга приурочена до сторіччя початку Української 

революції 1917-1921 рр. і відображає революційні 

процеси, що охопили наше місто в переломному 1917 

році. При підготовці видання Владислав Пархоменко 

використовував архівні матеріали, періодику, мемуари, 

фонди Миколаївського обласного краєзнавчого музею. У 

дослідженні відображені перші місяці «великої і 

безкровної» революції, наростання політичного 

протистояння влітку-восени 1917 року, що завершилося 

в грудні збройними зіткненнями між військами УНР і прихильниками 

влади Рад.  

 

Товкайло, М. На берегах священної ріки Богу : 

історико-археологічні дослідження. – Миколаїв : Яслав, 

2018.- 60 с.  

Книга присвячена старожитностям ріки Південний 

Буг (давня назва - Бог) і їх історико-археологічним 

дослідженням. Окрема стаття про покоління українських 

дослідників-археологів, які в 1930-1932 рр. працювали у 

складі Бозької археологічної експедиції. 

Видання адресоване історикам, археологам, краєзнавцям, 

студентам, школярам і всім хто  цікавиться вітчизняною історією. 

 

Миколаївські археологи 

 

Ю. С. Гребенников - понад півстоліття в археології. – Миколаїв : 

Яслав, 2018. - 40 с. - (Миколаївські археологи). 

Книга розповідає про відомого в Україні археолога 

Ю.С. Гребенникова, його життєвий шлях, наукові 

здобутки, викладацьку діяльність. Також надається 

перелік його наукових праць, світлини та малюнки його 

розкопок і найважливіших знахідок. Розрахована на 

учнів, студентів та викладачів історичних 

факультетів, археологів, істориків, краєзнавців, всіх, 

хто цікавиться минулим нашого краю. 

 

 

 



В. Ф. Єлісєєв - археолог і вихователь. - Миколаїв : Яслав, 2017. - 32 с. 

- (Миколаївські археологи). 

Книга розповідає про відомого на Миколаївщині 

археолога В. Ф. Єлісєєва, його життя та діяльність. 

Визначається його внесок в археологічну науку. Надається 

одна з найважливіших його статей, малюнки деяких його 

розкопок. Розповідь про його дружину А. І. Єлісєєву 

поміщена в кінцевому розділі. 

Розрахована на учнів, студентів, фахівців з екології, 

археології, історії та краєзнавства, всіх небайдужих до 

минулого та майбутнього нашого краю. 

 

В. М. Клюшинцев - людина і вчений.  - Миколаїв : Яслав, 2017. – 

36 с. - (Миколаївські археологи). 

Книга розповідає про відомого на Миколаївщині та в 

Україні археолога В. М. Клюшинцева, його життя та 

діяльність. Визначається його внесок в археологічну науку 

та у справу збереження природного середовища 

Гранітно-Степового Побужжя. Розрахована на учнів, 

студентів, фахівців з екології, археології, історії та 

краєзнавства, всіх небайдужих до минулого та 

майбутнього нашого краю. 

 

В. І. Нікітін - все свідоме життя в археології - Миколаїв: Яслав, 2018. 

- 40 с. - (Миколаївські археологи). 

Книга розповідає про відомого на Миколаївщині та у 

Північному Причорномор’ї археолога, фахівця доби 

середньої бронзи Василя Івановича Нікітіна, його 

життєвий, творчий та науковий шлях. Також вона 

містить статтю В. І. Нікітіна, котра розкриває його 

наукові пріоритети. Є у книзі світлини та малюнки з 

розкопок і список його наукових праць. 

Розрахована на учнів старших класів, студентів 

історичних факультетів, викладачів гуманітарних вузів, 

археологів, істориків, краєзнавців, всіх, кого цікавить історія нашого 

краю. 

 

 

 

 

 

 



Проза та поезія 

 

Анастасьєв, А. ...Як на довгій ниві : повість, новели, вірші / 

Анатолій Анастасьєв. - Миколаїв : Іліон. 2017. - 84 с. 

Ця книга - відтворення життя людини, яка пережила 

важке дитинство, і життєві незгоди. Рядки книги 

переповнюють почуття надіі і відчаю, радості і болю, а 

також великої любові до людей. 

Автор присвятив життя улюбленій справі і зараз, 

зазнавши неймовірних страждань, не втратив натхнення і 

сили творити, даруючи нам вірші і прозу, що вражають 

своєю правдою і щирістю. 

 

 

Боборыкина, Л. Я. Под разным углом зрения / 

Л. Я. Боборыкина; фот. А. Назарины. - Николаев : Илион, 

2017. - 58 с. 

Літературні фантазії Людмили Яківни Боборикіної, 

навіяні роботами фотохудожника Олександра Назарина. 

 

 

 

 

Бондаренко, Л. Вендета у форматі 3D / Лілія 

Бондаренко. - Миколаїв : Іліон, 2017. - 226 с.  

Психологічний роман про жорстку емоційно-

психологічну боротьбу за право кохати і бути коханим. 

Історії трьох українок, темпераментних, емоційних, але з 

Богом у серці, мають намір переконати читача у тому, 

що справжня Жінка, яка знала силу і глибину кохання, не 

здатна на помсту, що несе руйнування і знищення. Любов 

одну зцілює, інша, проходячи свій терновий шлях, 

незважаючи на тягар зі страждань, болю і горя, йде вперед. Це може 

бути дорога довжиною у ціле життя, як для третьої. Героїні - це 

узагальнюючий образ Жінки, освіченої, самодостатньої, запальної, це но-

вий вид, культивований коханням, у той час, коли справжні почуття 

вважаються старомодними, а поняття «кохати» люди замінили словом 

«використовувати». То якою ж має бути помста такої жінки? 

Читайте і відкривайте для себе новий світ, і хай цей процес принесе 

вам насолоду! 

 



Запорожченко, Г. М. Крізь роки - літа : вірші / Г. М. Запорожченко. - 

Миколаїв : Іліон, 2017. - 128 с. 

«Крізь роки - літа» - назва першої поетичної збірки 

Галини Запорожченко (дівоче прізвище - Галущак). Це роки 

її пройденого життєвого шляху, сходинки її духовного 

зростання, узагальнення її життєвих цінностей. Великий 

вплив на становлення творчої індивідуальності поетеси 

мала родина, рідний Прикарпатський край, звідки і взяла 

відлік її стежина у широкий світ. 

 

 

 

Мачула, О. Пісня соколина : лірика / Олександр Мачула. - Миколаїв : 

Іліон, 2017. - 308 с. 

 «Пісня соколина» - четверта книга Олександра 

Мачули за останні два роки. Вона, як і попередні збірки, 

віддзеркалює його уподобання та основні риси 

характеру. Чарівні, мелодійні твори автора соколиною 

піснею лунають із самих глибин його душі і прагнуть 

торкнутися сердець читачів. Крім того, нестандартні 

погляди поета на широке коло життєвих питань 

знайшли своє відображення у ліричних віршах на 

громадянську, військову, любовну тематику і творах філософського та 

гумористичного характеру. Варто також зазначити, що в цій книзі 

автором приділяється значна увага питанням віри і релігії. 

Книга розрахована на широке коло читачів. 

   
Ржепецький, Л. А. Світанок опівночі : (нові поезії) / 

Л. А. Ржепецький. - Миколаїв : ЧНУ ім. Петра Могили, 2018. - 84 с. 

Свіжість художніх образів, порівнянь і метафор, 

справжність почуттів, болісні роздуми про складну 

історичну долю краю, глибоке розуміння внутрішнього світу 

людини, любов до України, почуття синівської вдячності до 

матері, до батьківського порогу становлять зміст книги. 

Поетичний світ - всесвіт автора грунтується на високих 

духовних цінностях та традиціях української класичної 

літератури і національного світогляду. 

 

 

 

 

 



Самійленко, В. І. Що за славний рік новий. – 

Миколаїв : Яслав, 2016. - 40 с. 

Вибрані твори Володимира Самійленка (1864-1924) - 

сатира і гумор. Один з освідченіших людей України мав 

талант гострого слова і був великим, «не формальним», 

як казав Франко, патріотом. Ця невеличка збірка 

надихне читача на усмішку, на роздуми, на козацьку 

вдачу пожартувати хоч над ким, а, перш за все, над 

собою. Митець служив Богу і народу - бо казав правду. 

 

 

Соловьев, С. Сережка с Мясоедовской : новеллы / 

Станислав Соловьев. - Николаев : Илион, 2017. - 58 с. 

Студентом університету інженерів морського 

флоту автор застав ще ту Одесу, яка була не схожа ні 

на яке інше місто. Збірка новел - це данина тому 

незабутньому часу. 

 

Финогеев А. В. Полоса прибоя : рассказы / А. В. Финогеев. - 

Николаев : Илион, 2018. – 300 с. 

Письменник Олександр Фіногєєв, який прослужив 

лікарем у лавах ВМФ понад чверть століття, продовжує 

свою розповідь, розпочату в збірках оповідань «В ті дні в 

морях дороги наші були» (2008), «І життя, і море, і 

любов» (2009 ), «По місцях стояти!» (2013 ), «В житті 

не повірю!» (2014 ), «Міражі туману» (2015), «Круги на 

воді» (2017). У драматичній формі з відомою часткою 

гумору і вигадки він розмірковує про життя. Книга 

адресована масовому читачеві. 

 

Для маленьких читачів 

 

Колесниченко, А. С. Таблица умножения в двух строках. Новая 

методика изучения таблицы умножения и деления / А. С. Колесниченко. - 

Николаев : Илион, 2017. - 60 с. 

У книзі представлена нова, така, шо не має аналогів, 

методика вивчення таблиці множення. Книга призначена 

батькам учнів молодшої школи, які починають вивчення 

таблиці множення, а також учителям молодших класів і 

репетиторам. У книзі детально викладена абсолютно 

нова мелодика вивчення таблиці множення та її 

практичне застосування.  



Крихели, А. В. Королевство Диабетия : [сказка : для мл. шк. 

возраста] / А. В. Крихели ; ил. И. Крихели. - Николаев : Илион, 2017. - 63 

с. : ил. - (Сказки для семейного чтения).  

Книга є продуктом «казкотерапії». Автор в першу 

чергу поставила перед собою завдання розповісти 

хворіючим на цукровий діабет діткам про це непросте 

захворювання на зрозумілій для них мові. Однак, описана у 

книзі історія знайде відгук і у дорослих читачів. 

Для дітей це просто казкова історія з пізнавальними 

моментами. Для дорослих - привід поговорити з дитиною 

про діабет, розповісти докладніше за допомогою цих 

героїв і сюжету. 

 

Крихели, А. В. Спасти Кощея : сказка / Ангелина Крихели = Krikheli 

А. Save Koschel: fairytale / Anhelina Krikheli. - Николаев: Илион, 2018. - 

104 с. : ил. - (Сказки для семейного чтения).  

Чи може простий урок малювання в художній школі круто змінити 

життя дівчинки, яка не вірить в диво і чудеса? Безсум-

нівно, може! Незабаром їй належить вирушити в 

захоплюючу подорож казковим лісом. Вона ще не знає, 

що чекає її в повному чудес покинутому будинку Кощія, 

чого очікувати від Горинича і чи варто їх боятися, чи 

вони і самі налякані... 

Це друга книга із серії «Казки для сімейного 

читання». 

 

 Круглик, Л. П. Дощикова донечка : вірші для дітей дошкільного 

віку / Л. П. Круглик ; [ред. і упоряд. А. Г. Коваленко]. - Врадіївка : 

Видавець Коваленко А. Г., 2017. - 28 с. : іл.  

Вірші про птахів, звірят та домашніх тварин, а 

також про все, що оточує і цікавить дітей з перших 

років їхнього життя. Сільська поетеса-аматор 

розповідає малюкам про любов до природи, вчить їх бути 

спостережливими, добрими, чуйними до братів наших 

менших. Видання розраховане на дошкільнят. 

 

 

 

 

 

 



 Круглик, Л. П. Квіткова абетка : читай, пізнавай, 

розмальовуй : книжка-розмальовка з віршами для дітей 

дошк. віку / Л. П. Круглик ; [ред. і упоряд. 

А. Г. Коваленко]. - Врадіївка : Видавець Коваленко А. Г., 

2017. - 76 с. : іл.  

Абетку поєднує одна тематика – вірші на всі букви 

українського алфавіту про квіти. Читаєш і  поринаєш у 

казковий світ барвистих квіток, що ростуть  на рідній 

землі: мальви, конвалії, барвінок, ромашка, нагідки … і так 

вимальовується  віночок у віршах. 

 

Куприєвич, Т. В. Друг : [збірка оповідань для учнів 

молодших класів] / Т. В. Куприєвич ; пер. укр. О. Склярук. 

- Миколаїв : Швець В. М., 2017. - 40 с. : іл. кольор. - (укр. 

та рос. мовами). 

«Друг» - збірка оповідань для учнів молодших класів 

автора великої кількості творів для малюків та дорослих 

– Тетяни Владиславівни Купрієвич. Декілька розповідей 

цієї книги присвячено дітям з обмеженими 

можливостями. Письменниця в дуже доступній, легкій формі знайомить 

діточок зі світом їхніх однолітків, які відрізняються від інших тільки 

тим, що не можуть також добре рухатися. Книга вчить читачів 

дружити, розуміти і підтримувати одне одного. Всі ілюстрації до цієї 

збірки намалювали з любов'ю учні Миколаївських гімназії № 3, школи № 

48 та Тернопільської школи № 7. Організатором видання є Оксана 

Володимирівна Склярук – психолог, вчитель української мови і 

літератури. Розповіді у книзі опубліковано двома мовами: українською 

та російською. 

 

Свірська, Т. «Подорож у Дивне, або нова Казка» / 

Тетяна Свірська. - Миколаїв : Іліон, 2017. - 80 с. - іл. 

кольор. 

Фантастичне та неймовірне неодмінно приходить у 

життя тих, кому звичайного та буденного в житті 

замало. Саме бажання дива, а ще вміння бачити незриме 

довкола себе відкрило перед головною героїнею казки 

Надійкою чарівний світ Тридев’ятого царства, даруючи 

їй та її подругам дивовижні зустрічі та незабутні враження. 


