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Книжкові новинки рідного краю :  інформ. список для організаторів 

дитячого читання. Вип. 3 / Миколаївська обл. б-ка для дітей ім. 

В. О. Лягіна ; уклад. Л. Г. Шевцова. – Миколаїв, 2019. – 15 с.  
 

Інформаційний список літератури «Книжкові новинки рідного краю» 

знайомить з продукцією миколаївських видавництв, яка надійшла до 

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

червні 2019 року.  

 

Матеріал розміщений у таких розділах: 

Історія та сьогодення  

Археологія 

Мовознавство та 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 

80 років Миколаївському обласному центру 

народної творчості : ювілейний буклет / передм. 

Н. Баштової, М. Димитрова, Г. Стрелецької. - 

Миколаїв, 2018. - 60 с. : фото. кольор.  

Ювілейний буклет запрошує вас у подорож 

аматорською Миколаївщиною. Кожна сторінка 

подарує зустріч із закоханими у творчісь людьми, 

талановитими й самобутніми, яскравими та 

неповторними, історія багатьох із яких уже назавжди 

увійшла до літопису творчої Миколаївщини. 

 

Білик, Б. І. Історична скарбниця Баштанського краю : [істор.-докум. 

вид.]. Кн. перша / Б. І. Білик, Т. В. Гриненко. - Миколаїв : ФОП 

Швець B.М., 2018. - 452 с. : іл. 

 «Скажи мені, яка історія нації, і я скажу, яке 

майбутнє її чекає». Можна продовжити - скажіть 

мені, хто ваші прадіди, діди й батьки, і я з великою 

імовірністю скажу, хто є ви або хто будуть ваші 

діти й онуки. Саме у виданні «Історична скарбниця 

Баштанського краю» можна знайти відповіді на 

вічні питання: хто ти є? А головне: куди йдеш, ким 

будеш? До історичної скарбниці Баштанського 

краю увійшли імена наших співвітчизників: Андрія 

Балацького, Захарія Чепіги, Миколи Аркаса, Івана і 

Якова Бутовичів. 

Завдяки самовідданій праці наші земляки зуміли розкрити особистий 

інтелектуальний потенціал, ставши видатними вченими, героями війни і 

праці, військовими, учителями, лікарями, спортсменами, артистами, 

тобто видатними громадянами України, вписавши свої імена в 

історичну спадщину краю. 

 

Вітовщина : історія рідного краю : [істор.-краєзнав. 

вид.] / упоряд.: О. О. Ярмошевич, В. П. Мних. - 

Миколаїв: Яслав, 2018. - 224 с. 

Ця книга – історія Вітовського району Миколаївщини 

з найдавніших часів до сьогодення. Книга написана на 

основі архівних документальних матеріалів та спогадів 

людей, які стали свідками історичних подій в нашому 

краї. 

Розрахована на жителів Вітовщини, Миколаєва, краєзнавців, 

істориків, студентів і школярів. 



Желдоровский, Ж. Оккупация. Негероические 

воспоминания о героическом прошлом  / Ж. Желдоровский. 

- Николаев: Изд-во Ирины Гудым, 2019. - 76 с. 

«Окупація. Негероїчні спогади про героїчне минуле» –  

збірка коротких оповідань про життя городян в 

окупованому місті Миколаєві в 1941 - 1944 роках. Всі 

розповіді засновані на реальних подіях і спогадах людей, які 

волею долі опинилися в окупованому нацистами місті. 

Зміст книги різко контрастує з багатьма творами офіційної історії, 

героїзується таке огидне явище, як війна. 

Книга для широкого кола читачів. 

 

Карпенко, И. В. Михаил Фалеев. Яков-Франц Фабр: освоение 

Северного Причерноморья в последней четверти ХVIII века : биогр. 

очерки / И. В. Карпенко. - Николаев : Изд-во Ирины Гудым, 2018. - 208 с. : 

ил. - (Николаев и николаевцы). 

У книзі розповідається про двох активних учасників 

колонізації Північного Причорномор'я в останній 

четверті XVIII століття. Їх імена, крім інших справ, 

пов'язані з історією Миколаєва - Яків-Франц Андрійович 

Фабр володів земельною дачею на півострові ще до 

заснування міста, а Михайло Леонтійович Фалєєв це 

місто будував. Великий оброблений матеріал дозволяє 

уточнити деякі факти і дати їх життя, розкрити 

маловідомі сторінки історії, по-новому поглянути на ряд 

подій і людей. 

 

Лазаренко, В. Г. Ахилл - бог Северного Причерноморья : 

монография / В. Г. Лазаренко. - Николаев : Изд-во Ирины Гудым, 2018. - 

416 с. : ил. 

 Нова книга професора В. Г. Лазаренка присвячена 

культу Ахілла не тільки в Північному Причорномор'ї, де 

він був найбільш тривалим і мав яскраві особливості, 

але і у всій Стародавній Греції. На основі критичного 

аналізу відомостей античної літератури, 

археологічних та лінгвістичних даних досліджені 

витоки і особливості цього культу. 

Ця книга - підсумок багаторічної роботи, в ході 

якої В. Г. Лазаренко опублікував близько 20 статей у 

фахових виданнях Росії та України. Матеріали його досліджень 

неодноразово представлені на наукових конференціях. 



Лоскутніков, В. С. Культура заради майбутнього / В. С. Лоскутніков 

; авт.передм. С. М. Росляков. - Миколаїв : Вид-во Ірини Гудим, 2018. - 

500 с. : іл., фот.  

Віталій Сергійович Лоскутніков - людина культури 

народної творчості й професійного мистецтва. Книга 

«Культура заради майбутнього» написана нашим 

сучасником, людиною, яка працює і живе поряд з нами, 

яка пройшла величезний шлях, насичений подіями, 

зустрічами з непересічними громадянами, людина, яка 

знаходилась біля керма культурного середовища на 

зламі віків та епох і яка зуміла зберегти ту культурну 

спадщину, що нам дісталася від наших батьків. 

 

Ті, що пройшли крізь вогонь / С. С. Макарчук (кер. авт. кол.), 

А. П. Назарова, К. В. Секрета та ін. ; О. Ю. Савченко (голова редкол.), 

В. В. Москаленко (співголова редкол.). - Миколаїв : Іліон, 2018. - 552 с. 

Книга «Ті, що пройшли крізь вогонь» є логічним 

продовженням попередніх видань, присвячених участі 

жителів Миколаївщини в антитерористичній операції, 

- «Миттєвості війни» та «Дороги війни». Книга 

містить біографічні нариси про військовослужбовців, 

які загинули внаслідок російської агресії на сході країни, 

спогади наших земляків - учасників антитерористичної 

операції, публікації про допомогу фронту діячів 

культури та мистецтв; про символи військової 

сучасності; дані про наших земляків - учасників АТО, 

відзначених посмертно державними нагородами. Окремим розділом 

вийшли твори воїнів-митців, відомих поетів, пересічних громадян, 

присвячені збройному протистоянню на сході країни. 

 

Чичкалюк, Т. О.   Томас Кобле  : Світлої пам'яті Хоми (Томаса) 

Олександровича Кобле (бл. 1761-1833 рр.) / Т. О. Чичкалюк. - Миколаїв : 

Видавець Ірина Гудим, 2018. - 40 с. : портр., фот., іл. - (Легендарні імена). 

Томас (Хома) Олександрович Кобле – легендарна 

особистість, життя і діяльність якої пов'язані з першими 

миттєвостями становлення нашого сонячного, вільного, 

гостинного краю, назва якого – Україна. Ім'я Томаса Кобле 

мають честь носити гарна причорноморська українська 

земля, що в Миколаївському краї, тиха вулиця в красуні 

Одесі, гідна титульна марка українських вин. 

 



Щукин, В. В. Nonnocere. Из истории первой больницы в Николаеве / 

В. В. Щукин, Н. И. Замлинский, А. А. Кокошко. - Николаев : Изд-во 

Ирины Гудым, 2018. - 224 с. : ил. фот. 

У книзі викладені основні події 150-річної 

історії Миколаївської міської лікарні (міської 

лікарні № 1 м. Миколаєва) - першого (і близько 

півстоліття єдиного) лікувального закладу для 

цивільного населення міста. Досліджується історія 

розвитку медичного обслуговування в Миколаєві, 

процес будівництва і формування лікарняного 

комплексу. Особливу увагу приділено діяльності 

найбільш відомих медичних працівників цієї лікарні. 

Книга представляє інтерес для всіх, хто 

цікавиться історією медицини і історичним 

краєзнавством Миколаївщини. 

 

 

Южный город : краеведческий литературно-художественный и 

публицистический альманах об Очакове и очаковцах / авт. идеи и сост. 

В. Шпилевой ; фото: В. Кравченко и др. ; вступ. сл. В. Чудного. - 

Николаев : Илион, 2018. - 208 с. : ил., фото. - Текст: укр., рус.   

У першому випуску альманаху поміщено ряд 

ексклюзивних матеріалів, розміщених за спеціальними 

рубриками: «Что писали об Очакове», «Городские 

достопримечательности», «Люди мужества и 

долга», «Краєзнавчі доробки школярів» та ін. Весь 

матеріал відрізняє оригінальність і новизна. Дуже 

багато рідкісних фотографій, які подаються 

читачам вперше. Знайшлося також місце 

Очаківському гумору. Зі сторінок Альманаху 

звернулися до очаківців зі своїми розповідями і 

спогадами видатні уродженці міста, які проживають сьогодні поза ним. 

До найбільшому розділу «Критический взгляд на официальную историю» 

написано передмову доктором історичних наук, професором 

Олександром Тригубом; післямова – кандидатом історичних наук 

Валерієм Чернявським. В альманасі є вірші Очаківських поетів і поетес.  

 

 

 

 

 



Южный город : краеведческий литературно-художественный и 

публицистический альманах об Очакове и очаковцах / авт. идеи и сост. 

В. Шпилевой ; вступ. сл. Братьев Капрановых. - Николаев : Илион, 2018. - 

208 с. : ил., фото. - Текст: укр., рус.   

У другому випуску альманаху поміщено ряд 

ексклюзивних матеріалів, розміщених за спеціальними 

рубриками: «Что писали об Очакове», «Это было у 

моря», «Помните ли вы Очаков?», «Один взгляд 

назад» та ін. Цей альманах - повернення голосу 

інтелігенції, голосу розуму у інформаційний простір 

Очаківщини. Це дуже важливо, чути думки своїх - 

тих, що живуть поруч, ходять тими ж вулицями, 

дихають тим же повітрям, купаються у тому ж 

морі. І саме цей очаківський голос розуму зі своїм 

світоглядом, здатністю до жарту та іронії, Ви знайдете на сторінках 

цього Альманаху.  

 

Южный город : краеведческий литературно-

художественный и публицистический альманах об 

Очакове и очаковцах / авт. идеи и сост. В. Шпилевой 

; вступ. сл. А. Белая. - Николаев : Илион, 2019. - 208 

с. : ил., фото. - Текст: укр., рус.   

У третьому випуску альманаху розміщено ряд 

ексклюзивних матеріалів, розміщених за 

спеціальними рубриками: «Что писали об Очакове», 

«Немного истории», «Имена», «Горожанин» та ін. 

Вперше на сторінках поліграфічного видання можна 

прочитати про те, що, зазвичай, роками не виходило за межі приватних 

розмов, з часом перетворюючись у напівлегенди чи міфи. Але тут - 

розважливі розповіді, аргументовані, з посиланням на свідчення очевидців 

чи документи. Головне, переконливо та об’єктивно, наскільки історія 

може бути об’єктивною. А що найважливіше - про Очаків розповідають 

самі ж очаківці - читачі та впорядники Альманаху.  

 

Археологія 

О. М. Балушкін – археолог всупереч долі : [істор.-

краєзнав. вид.] / авт.-упоряд.: В. Б.  Гребенников, 

І. О. Снитко. - Миколаїв: Яслав, 2019. - 36 с. - 

(Миколаївські археологи). 

Книга розповідає про життєвий шлях Олександра 

Михайловича Балушкіна – миколаївського археолога, 

фахівця з методики польових досліджень та визначення 



стародавніх знарядь праці. Наведені малюнки із його статей та 

світлини з О. М. Балушкіним, а також наданий список його наукових 

праць. 

Розрахована на учнів, студентів та викладачів історичних 

факультетів, археологів, істориків, краєзнавців. Всіх, хто цікавиться 

нашою історичною спадщиною. 

 

 

В. В. Лапін - дослідник Березані : [істор.-краєзнав. вид.] / авт.-

упоряд.: А. С. Русяєва, С. Б. Буйських, І. О. Снитко, В. Б.  Гребенников. – 

Миколаїв : Яслав, 2018. - 68 с. - (Миколаївські археологи). 

Книга розповідає про життєвий та науковий шлях 

Володимира Васильовича Лапіна (1928-1981) – відомого 

вітчизняного археолога, фахівця з античності, розкопки 

якого на острові Березань склали цілий етап в історії 

досліджень стародавнього Борисфену. В книзі надруковані 

спогади колег, які особисто знали його. Є публікація 

В. В. Лапіна, яка відображає його наукові пріоритети. 

Також надається перелік його наукових праць, вірші, 

світлини найважливіших знахідок. 

Розрахована на учнів, студентів та викладачів історичних 

факультетів, археологів, істориків, краєзнавців, всіх, хто цікавиться 

нашою спадщиною. 

 

 

Поселення «Дикий Сад» : пам’ятка археології доби пізньої бронзи 

1250-1050 до н.е.. - Миколаїв, [2019?]. - 20 с. : 

кольор. фото. 

За оцінками провідних археологів країни 

пам’ятка археології пізньої бронзи поселення 

«Дикий Сад» – це яскраве та непересічне явище 

серед пам’яток цього періоду степної смуги 

півдня України, яке потребує не тільки повного 

дослідження, а й збереження для нащадків 

шляхом музеєфікації. 

Стародавнє городище розташоване в самісінькому історичному 

центрі міста Миколаєва у місці злиття річок Інгул та Південний Буг. Це 

єдина пам’ятка такого роду в Україні та одна з небагатьох в Європі. 

 

 



В. В. Рубан. Доля археолога: [істор.-краєзнав. вид.] / авт.-упоряд.: 

І. О. Снитко, С. Б. Буйських, В. Б.  Гребенников. – Миколаїв : Яслав, 

2018. - 68 с. - (Миколаївські археологи). 

Книга розповідає про життєвий та науковий шлях 

Володимира Володимировича Рубана (1950-2010) – 

відомого вітчизняного археолога, фахівця з античності, 

розкопки та розвідки якого у Північному Причорномор'ї 

склали цілий етап в історії досліджень сільської округи 

Ольвійської держави. Є у книзі стаття В. В. Рубана, яка 

відображає його наукові пріоритети. Також надається 

перелік наукових праць, світлини та малюнки його 

розкопок і найважливіших знахідок. 

Розрахована на учнів, студентів та викладачів історичних 

факультетів, археологів, істориків, краєзнавців, всіх, хто цікавиться 

нашою спадщиною. 
 

 Сікорський Анатолій Олексійович – дослідник пам’яток археології 

Повисуння / упоряд. Т. А. Борисова. - Миколаїв: Яслав, 2019. - 36 с. - 

(Миколаївські краєзнавці). 

Видання знайомить з А. О. Сікорським - істориком, 

археологом, дослідником Миколаївщини, вчителем-

ентузіастом, який зробив значний внесок в археологічне 

вивчення басейну степової річки Висуні, правої притоки 

р. Інгульця. В Миколаївській і Херсонській областях він 

виявив та описав низку поселень неоліту, доби бронзи, 

трипільської, черняхівської культур. У виданні вперше 

представлені вибрані літературні і художні твори 

Анатолія Сікорського. Серед них поезії, нариси, малюнки. 

Видання розраховане на археологів, істориків, краєзнавців, 

студентів, учнів старших класів, всіх, кого цікавить історія 

Миколаївщини. 

 

Мовознавство та літературознавство  

 
Словник українських говірок Бузько-Інгульського 

межиріччя : близько 20000 діалектизмів / НАН 

України, Ін-т української мови, Миколаївський нац. 

університет ім. В. О. Сухомлинського ; уклад. Л. С. 

Спанатій [та ін.] ; за заг. ред. Л. С. Спанатій. - 

Миколаїв : Іліон, 2018. - 876 с.  

 У словнику, який нараховує близько 20000 

діалектизмів та їх варіантів, значення тлумачаться 

українською літературною мовою. Записи говіркових 



слів подано з 1020 населених пунктів Миколаївської області. 

Словник розрахований на дослідників-філологів, викладачів ВНЗ, 

студентів, етнографів, істориків, краєзнавців, журналістів, 

письменників, учителів та учнів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, 

колегіумів, а також усіх, хто цікавиться народною мовою. 

 

 

Небесне і земне : спогади, есе, оригінали / ред. рада: Геращенко, В. 

Голозубов, В. Кузьменко та ін. - Миколаїв : Іліон, 2018. - 532 с. - (Серія 

«Обдаровані мудрістю»). 

Чергова, восьма, книга серії «Обдаровані 

мудрістю» присвячена талановитому поету, 

лауреату Державної премії України імені Тараса 

Шевченка і ряду інших всеукраїнських та 

міжнародних премій, нашому сучаснику Дмитру 

Креміню. 

Читачі книги зможуть дізнатися не лише багато 

цікавих фактів із біографії та діяльності видатного 

українського поета, але і зрозуміти, наскільки 

поетична творчість тісно переплітається зі 

сприйняттям різних людей, який слід залишає в їх 

душах. Своїми суб'єктивними враженнями діляться як школярі, так і 

академіки, визнані корифеї літератури й культури та освітяни. 

 

 

 

Проза та поезія 

Борисов, Г. В. ... І малюємо... : оповідання / 

Г. В. Борисов ; худож. С. Полуянова. - Миколаїв : Іліон, 

2018. - 32 с. : іл.  

Книга відомого миколаївського письменника Геннадія 

Борисова – це історія восьмирічного хлопчика зі Сходу 

України. Коли виникають збройні конфлікти чи воєнні дії, 

права та свободи дитини зазнають численних порушень. 

Українські діти на Сході також мають право на щасливе 

дитинство, та замість цього бачать смерть, руйнування, голод та 

злидні. Книга покликана привернути увагу спільноти до Великого світу 

Дитинства, чистого й щирого. У малечі не повинно бути нещасливого 

дитинства, і за це мають відповідати дорослі.  

У книзі читачі знайдуть декілька чистих аркушів. Є можливість 

дописати чи домалювати щасливий кінець історії хлопчика.  

 



Борисов, Г. В. Оранжерея слов : сборник стихов / 

Г. В. Борисов ; предисл. В. Гладышева. - Николаев : 

Илион, 2018. - 119 с.  

«Оранжерея слов» – шоста книга для сімейного 

читання відомого миколаївського поета Геннадія 

Борисова, в якій зібрано філософську поезію, поезію для 

дітей та неперевершану лірику. 

  

Крихели, А. В. Мракобесие: начало : мистический роман / А. 

Крихели = Krikheli A. Macabre: beginning : mysteiy novel / Anhelina 

Krikheli. - Николаев : ФОП Швец B.B., 2018. - 204 с. 

Часом те, що відбувається в інших світах, 

знаходиться за межею людського розуміння. Людина 

думає, яке там життя, хто і як там живе. Чи 

можливий перетин паралельних прямих? А вони весь 

час поруч ... 

Чи впораються ангел і біс з поставленим їм 

завданням? Чи розгадають вони головну таємницю? І 

що робити, якщо питань стає більше, ніж відповідей, 

навіть якщо попереду вічність? .. 

Це історія про незламну людську волю в боротьбі з 

вічним злом. Які б не зустрічалися труднощі на шляху людини, битва з 

темрявою триває. Адже у кожного з нас є вибір. А  яку сторону для себе 

виберете ви? 

 

 Куприевич, Т. В. Нарисую словами : [лирические 

стихи и проза для взрослых] / Т. В. Куприевич ; худож. 

И. Ярошевская. - Николаев: ФЛП Швец В.М., 2019. - 64 с. : 

цв. ил.  

«Нарисую словами» – новий ліричний збірник віршів та 

прози для дорослих. 

  

Матвеева, М. В. Однажды и навсегда : [сб. стихов] / М. В. Матвеева. 

- Николаев : ФОП Швец В. Д., 2015. - 104 с. 

Це друга збірка віршів Марини Матвєєвої, що 

складається з семи розділів: «Судьбы альбом», «Просто 

тишина», «Ангел - Любовь», «Свет Единства», «Нектар 

с ладони Бога» (індійський цикл), «Карнавал животных» 

(для дітей) і завершальна  «Избранное», які представили 

читачеві авторське бачення світу – Всесвіту – 

Людського Духу, де кожна людська душа, в тому числі і 

автора віршованої збірки, представлені як клітинки 



єдиного організму, складові частини Вселенського Розуму , Єдиної Душі, 

Духу… 

 

Матвеева, Л. В. Мозаика стихов : [литературно-

художественное издание для взрослых и детей] // 

Л. В. Матвеева. - Николаев : ФЛП Швец В. М., 2018. - 

160 с. 

У книгу Лариси Матвєєвої, поета, прозаїка, 

драматурга, перекладача, увійшли вибрані вірші, 

переклади, тексти пісень, а також вірші для дітей. 

 

 

 

Півненко, О. Єлень. Пряжа долі : літературно-художнє вид. / 

О. Півненко. - Миколаїв: Вид-во Ірини Гудим 2019. - 360 с. 

Ця історія основана на міфології, де герої з давніх 

легенд переплітаються між собою, створюючи 

захоплюючий сюжет. Це пригодницька література, 

яка підійде як підліткам, так і дорослим, бо, читаючи 

її – ніби розплутуєш заплутані нитки. 

Дивовижно, як за лічені миті може змінитися 

життя людини, і те, як швидко розкриваються 

таємниці, що ховалися роками. Єлень відчула це на 

власній шкурі. Її поява сколихнула не тільки дев’ять 

світів древа Їггдрасілль, а й інші, що до цього часу про 

своє існування нікому знати не давали. А разом з тим, стрепенулося і те, 

що колись Єлень з уваги втратила, і тепер хотіла повернути назад. Ось 

тільки доля для дівчини підготувала низку випробувань, які мають 

серйозні наслідки. 

 

 

Суров, А. Г. Николаев Николаев Николаев : стихи / 

А. Г. Суров. - Николаев : Изд-во Ирины Гудым, 2018. - 

264 с. 

Нові вірші та вірші минулих років увійшли до нової 

збірки відомого миколаївського поета Аркадія Сурова. 

 

 

 

 

 



Терещенко, О. Л. Життя після 16:30 : документальна повість / 

О. Л. Терещенко. - Миколаїв : Вид-во Ірини Гудим, 2018. - 140 с. 

Зібрані в книгу нотатки Олександра Терещенка – 

внутрішній монолог сильної, мужньої і мудрої людини. 

Автор – учасник боїв у Донецькому аеропорту, один з 

тих, кого називали «кіборгами». Отримавши тяжке 

поранення, втративши руки, пройшовши через 

неймовірні випробування, він зміг повернутися до 

активного повноцінного життя. Книга О. Терещенка, 

позбавлена штучного пафосу і моралізаторства, – 

урок патріотизму, мужності і людяності. 

 

 

Чигинцев, С. С. Метасказки : для взрослых и детей / С. С. Чигинцев ; 

[худож. С. И. Чигинцев]. - Николаев : Изд-во Ирины Гудым, 2018. - 236 с. 

: ил. 

«Метасказки» – це не просто книга, це інструмент для 

поліпшення вашого життя. У кожній казці закладена 

глибока мудрість на декількох рівнях сприйняття. 

Як часто вам хотілося отримати відповідь на 

питання: як влаштоване життя? Чи є правила у Всесвіті, 

і які вони? Відвідувало вас наболіле «а що, якщо»? Ця книга 

для тих, хто шукає відповіді, хоче створювати своє життя, але не знає 

як. А якщо ви вже на своєму шляху, вам буде подвійно цікаво знайти 

спільні моменти.  

 

Для маленьких читачів 

 

Живлюща сила Ємигії : літературна антологія 

Миколаївщини : для дошкільнят / гол. ред. В. Шуляр ; 

укл. В. Шуляр, Д. Лукьяненко. - Миколаїв : Іліон, 2019. - 

110 с. 

Про користь читання з найменшого віку сьогодні 

знають усі завдяки ресурсам Усемережжя. А от із яких 

саме творів починати, інколи складно визначити, адже 

книжковий світ є безмежним. Отже, варто розпочати з 

того, що знаходиться найближче, - з літератури рідного краю. 

Поетичні й прозові твори авторів Миколаївської області й міста 

Миколаєва, представлені в антології, допоможуть наймолодшим 

читачам-слухачам сформувати звичку читати, збагатити словниковий 

запас, навчитися міркувати й просто створити позитивний настрій. 



До творів дібрано авторські завдання, які стануть у пригоді 

вихователям закладів дошкільної освіти під час проведення тематичних 

занять. 

 

Казки та бувальщини  : для дитячого віку / упоряд. 

Ю. В. Ковальський. - Миколаїв : Яслав, 2018. - 24 с.  
Казки-переказки на народні сюжети: «Ворона і 

камінь», «Чиранка», «Мудрий дуб» та інші. Історичні 

бувальщини: за «Словом о полку Ігоревім» – «Князь 

Ігор»; за Д. І. Яворницьким – «Ложка». Книга для дітей 

і дорослих, для тих хто любить слухати, читати і 

переказувати чарівні казки. 

 

Крихели, А. В. Как я стала Бабой Ягой : сказка / А. Крихели = 

Krikheli A. How i became Baba Yaga : fairytale / Anhelina Krikheli. - 

Николаев : Илион, 2019. - 90 с. 

Юна художниця Надія і не мріяла коли-небудь знайти 

не просто надійних, а й чарівних друзів. Але що робити, 

коли Кощій і Горинич, що стали її найближчими друзями, 

просять допомогти врятувати Бабу Ягу? Чи потребує 

порятунку чаклунка, і що чекає Надю в казковому лісі на 

цей раз? 

Це третя книга з серії «Казки для сімейного читання». 

 

Завялова, І. А. Кораблик бажань : [фантаст. повість 

для наймолодших діток та їх батьків] / І. А. Завялова ; 

[худож. К. Калмикова, І. Чуприна, А. Жоржа]. - 

Миколаїв : ФОП Швець В. М., 2018. - 80 с. : іл. 

В книгу Інеси Завялової «Кораблик бажань» увійшла 

проза різних жанрів та поезія для дітей. В повісті –

головний герой Петрик, він мрійливий, але дуже 

хоробрий. Одного дня, коли хлопчик залишився сам 

вдома, з ним трапилась цікава історія. Дивним чином, 

прослизнувши через вікно, Петрик опинився на вулиці. 

Він парить в повітрі, в прозорій чарівній кульці... Незвичайне втягує 

Петрика в невідоме... Куди ж ведуть пригоди? Фантастична повість 

заохочує малечу фантазувати, розвиває образне мислення. 

Казки «Про чесного Левка та доброго Фрола», «Лабіринти та 

зигзаги моди», збірка віршів – «Калейдоскоп яскравих барв» тлумачать 

різні явища нашого життя, вчать святковому, повсякденному. 

 



 Куприевич, Т. В. Карнавал : стихотворения и загадки 

детям / Т. В. Куприевич ; худож. А. Э. Грабко. - Николаев 

: ФЛП Швец В. М., 2018. - 32 с. : цв. ил.  

«Карнавал» – збірник віршів та загадок для дітей 

дошкільного віку та учнів молодших класів. Книга вчить 

дружити, поважати старших, допомагати близьким і 

піклуватися про них в будь-якому віці. Збірка спонукає 

любити тварин і природу. 

 

Марущак, В. І. В'язочка казок : казки для дітей дошк. та мол. шк. 

віку укр. мовою / В. І. Марущак ; худож. С. Шатня. - Миколаїв : ФОП 

Швець В.М., 2018. - 56 с. : іл. 

Книжка адресована дітям дошкільного та 

молодшого шкільного віку. Вона має виховне і 

пізнавальне значення. Допомагає пізнавати світ і себе у 

цьому світі, розвиває впевненість у своїх силах, навчає 

розрізняти добро і зло. Філософська глибина примушує 

задуматися над змістом, пробуджує почуття дружби, 

родинної взаємоповаги, любові, служить джерелом 

мудрості. 
 

Зварю тобі борщику : поетична збірка для дітей мол. та серед. шк. 

віку / Л. Я. Чижова ; худож. С. Туз. – Миколаїв : Іліон, 2019. – 36 с. : іл. – 

(Південна бібліотека). 

«Зварю тобі борщику» – весела і повчальна поетична 

розповідь про найулюбленіші українські страви. Книжка 

доволі незвичайна, а дуже-дуже смачна і по-справжньому 

святкова. Читаючи її, можна дізнатися багато цікавого 

про українські свята, традиції та улюблені українські 

страви. А яскраві малюнки до неї створила Світлана Туз, 

художник Миколаївської обласної бібліотеки для дітей ім. 

В. О. Лягіна. 

 

 

 


