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Книжкові новинки рідного краю :  інформ. список для організаторів 

дитячого читання. Вип. 4 / 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 липні – 

грудні 2019 року.  

 

Матеріал розміщений у таких розділах: 

Історія та сьогодення  

Літературознавство 

Літературні збірки 

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 

 

Виноградова, A. B. Высота Василия Стрельникова / 

А. В. Виноградова. – Николаев: Изд-во Ирины Гудым, 2019. – 32 с. 

Все далі і далі забирає час пам'ять про Велику 

Вітчизняну війну радянського народу з нацистською 

чумою ХХ століття. Все менше і менше тих, хто боровся 

в багатонаціональних рядах рятівників миру від 

фашистського рабства. Цей нарис розповідає про 

військовий подвиг, життя і долю Стрельникова Василя 

Полікарповича – одного з покоління переможців на основі 

справжніх спогадів, листів, документів.  

Книга видана в рамках програми «Культура» Управління з питань 

культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради. 

 

Воробец, А. Заметки на полях войны / А. Воробец. – Николаев: Изд-

во Ирины Гудым, 2019. – 228 с. : фот. 

Автор книги, на позивний «Воробей», простий 

солдат, рядовий Збройних Сил України, який колись 

навчався, мирно працював на своїй землі, будував плани 

на майбутнє, розповідає про війну з точки зору солдата, 

показує емоції і переживання простого рядового бійця. 

Це правдива історія про простих українців, яким в 

черговий раз довелося захищати свою землю, свої 

родини, свою Україну.  

 

Горбуров, Е. Г. Истории без ретуши : из блокнота краеведа / 

Е. Г. Горбуров. – Николаев : Илион, 2019. – 256 с. 

У книзі представлені нариси про історичні події, що 

відбувалися в Х1Х-ХХ1 ст., про особистостей, які брали в 

них участь та унікальні артефакти того часу. Книга 

ілюстрована фотодокументами, з багатьма з яких читач 

ознайомиться вперше. 

Видання розраховане на любителів історії. 

 

 

Європейські напрямки екологічного розвитку міста 

Миколаєва та інших міст України : матеріали ХІІ 

Миколаївських міських екологічних читань "Збережемо 

для нащадків". Миколаїв, 31 жовтня – 2 листопада 2019 

року / Управління екології департаменту ЖКГ 

Миколаївської міської ради, Міський центр екологічної 



інформації та культури [та ін.] ; [уклад. І. Б. Чернова]. – Миколаїв : СПД 

Румянцева Г. В., 2019. – 140 с.  

У збірник увійшли статті учасників читань, присвячені обговоренню 

основних напрямків охорони навколишнього середовища, управління 

екологічним розвитком міст, збереження і розвитку кращих традицій 

благоустрою Миколаєва та інших населених пунктів України. 

 

Крючков, Ю. С. Николаевский модерн. – Николаев : Издатель 

Торубара В. В., 2017. –  480 с. : 1210 ил. 

Книга присвячена маловивченій архітектурі 

Миколаєва кінця XIX - початку XX століття, що 

відноситься до періоду модерну. Центр міста 

представлений як комплексний містобудівний 

пам'ятник цього часу. Наводиться докладна 

характеристика особливостей миколаївського 

модерну, властивих південному провінційному місту, 

розглянуто творчість найбільш відомих 

архітекторів. Подані короткі архітектурні описи 93 

найцікавіших будівель. Розглянуто сучасний напрямок 

в архітектурі міста – неомодерн. 

Книга адресована всім, хто цікавиться архітектурою та історією 

Миколаєва, а також архітекторам і мистецтвознавцям. 

 

Крючков, Ю. С. Парусное судостроение в Николаеве (1790 – 1865) / 

Ю. С. Крючков. – Николаев: Наваль, 2018. – 464 с. : ил. – (Николаевская 

морская библиотека). 

У книзі розглянута історія суднобудування у 

Миколаєві в епоху вітрил, докладно описано заснування 

Адміралтейства, дана характеристика всіх класів і 

типів суден, які будувалися в нашому місті, наведені 

вичерпні відомості з конструкції і технології будівництва 

вітрильників XVIII-XIX століть, простежено розвиток 

верфей, показана роль видатних діячів того часу в 

створенні суднобудування і флоту на Чорному морі і 

участь миколаївських суден в боях і війнах. 

 У другій частині наводиться докладний список 422 суден, 

побудованих на миколаївських верфях в період 1790-1865 рр. 

Видання ілюстроване гравюрами, літографіями і акварелями 

літографів Чорноморського флоту і художників, які зображали судна з 

натури. Адресовано науковим працівникам, студентам і всім тим, хто 

цікавиться історією Миколаєва, суднобудування і Чорноморського 

флоту. 



Левченко, Л. Наш земляк Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон : история 

семьи Лавут-Яновских-Шнеерсон в Николаеве / Л. Левченко, В. Щукин / 

пер. на англ. Р. Бужикова. – Николаев: Изд-во 

Ирины Гудым, 2019. – 156 с. 

У книзі викладено біографії представників 

трьох поколінь відомої єврейської сім'ї Лавут-

Яновських-Шнеєрсон – предків і сучасників 

Сьомого Любавичського Ребе Менахема-Мендла 

Шнеєрсона, долі яких були тісно пов'язані з 

Миколаєвом. Подано короткий нарис життя і 

діяльності Сьомого Любавичського Ребе. 

 

Михайлик, А. Г. Культура і природа : навчальний  посібник / 

А. Г. Михайлик. – Миколаїв : Іліон, 2019. – 124 с. 

Навчальний посібник присвячено актуальним 

питанням взаємодії та впливу на людину природи, часу і 

культури. Від того, як будуть складатись їх 

взаємовідносини, залежить майбутнє людства й усіх 

земних істот. Найбільш гострою проблемою є вплив 

культури на природу. Тому автор вважає актуальним 

визначення: культура – це, перш за все, ставлення людини 

до природи. Тільки високий рівень культури здатен 

забезпечити гармонію між природою і людиною. 

 

Сацкий, А. Г. Судьба первенца (фрегат «Святой Николай»)» / 

А. Г. Сацкий. – Николаев: Издатель Лев Траспов, 2018. – 260 с. : ил. – 

(Николаевская морская библиотека). 

 Видання присвячується 230-річчю Миколаєва та 

80-річчю Анатолія Григоровича Сацького (17.09.1939 

– 19.09.2003). На широкому історичному тлі в 

популярній формі, але з документальною 

достовірністю, автор відновлює хронологію 

спорудження і служби – біографію корабля, який 

став символом міста корабелів. Книга насичена 

власноручними архівними виписками А. Г. Сацького. 

Вперше публікуються креслення реконструкції 

фрегата (1981 року) і їх сучасна версія в жанрі 

комп'ютерної графіки (Дизайн-група «АЛК», 2013), які збереглися в 

родині вченого 

Видання розраховане на фахівців, краєзнавців і широке коло читачів. 

 



Твердовська, Л. Хроніки землі Кінбурнської / Л. Твердовська. – 

Миколаїв : СПД Румянцева Г. В., 2019. – 108 с. 

Посібник подає хронологію історичних подій та явищ, 

які відбулися на території Кінбурнського півострова і 

прилеглих землях, починаючи з минулих тисячоліть до 

останніх років. Основою відбору дат стали науково-

популярні видання з історії Миколаївщини, публікації в 

ЗМІ, архівні матеріали рибколгоспу «Свідомість», 

Покровської сільради, Василівського лісництва, спогади 

місцевих жителів. Видання містить багато світлин із 

життя Кінбурнського півострова. 

Рекомендовано всім, хто любить і шанує Кінбурнську косу, 

цікавиться її незвичайною історією. Книга буде корисною для науковців, 

краєзнавців, туристів і молоді, що навчається. 

 

Подгуренко, B. C. «Не позволяй душе лениться!..» : о людях науки и 

производства / B. C. Подгуренко. – Николаев : Издатель Торубара В. В., 

2019. – 340 с. : фот. 

У першій частині книги розповідається про 

ініціатора і творця нової галузі промисловості в СРСР – 

корабельного газотурбобудування, лауреата Ленінської 

премії Сергія Дмитровича Колосова і його найближчих 

сподвижників й однодумців. Наведено біографічні нариси 

конструкторів, механіків і корабелів, офіцерів ВМФ та 

інженерів-виробничників – одновірців С. Д. Колосова. У 

науково-конструкторській школі С. Д. Колосова 

відбулося становлення автора конструктором-газотурбіністом, як і 

багатьох інших миколаївців його покоління. 

У другій частині тезисно викладено творчий шлях до світового 

визнання доктора технічних наук, професора Юрія Семеновича 

Крючкова. Під його керівництвом і впливом відбулося прилучення автора 

до науки і вітроенергетики, його формування і становлення як науковця. 

У третій частині розміщені статті та відгуки про роботи автора в 

різних часових інтервалах. 

Книга розрахована не тільки на конструкторів, вчених, 

виробничників, а й на широке коло читачів, які цікавляться історією 

міста, флоту, кораблебудування і промисловим вітровикористанням. 

Вона також становить інтерес для молоді, яка обирає професію. 

 

 

 

 



Літературознавство 

 

Мова рідна, слово рідне : альманах. Вип. VІІ / Рада національних 

товариств Миколаївської області ; передм. Л. Каймаразової. – Миколаїв : 

Іліон, 2019. – 192 с. : іл. 

У VII випуск альманаху «Мова рідна, слово рідне» 

увійшли твори переможців традиційного 

літературного конкурсу творів «Мова кожного 

народу – неповторна і – своя» – 2019, заснованого 

Радою національних товариств Миколаївської 

області. Школярі й студенти, що беруть у ньому 

участь, мають змогу не тільки проявити свою 

літературну творчість, а й розповісти про свою 

рідну мову, рідну мову своїх батьків. Альманах 

містить також ілюстрації до деяких творів, виконаних миколаївською 

художницею й поеткою Євгенію Чабановою. У четвертому розділі 

альманаху представлена літературна творчість дорослих авторів, вже 

досвідчених і добре знаних у Миколаєві, а також вірші й твори молодих і 

зовсім юних поетів і письменників. 

 

Шаповалов, А. Г. Поэт Иероним Иеронимович Бланк 

: сборник стихотворений и рассказов) / А. Г. Шаповалов; 

предисл. автора. – Николаев: Изд-во Ирины Гудым, 2019. 

– 100 с. 

У книзі описано життєвий та творчий шлях поета 

Ієроніма Ієронімовича Бланка (1892 – 1922 рр.), який 

народився у м. Миколаєві. Уперше, після майже сторічної 

перерви, публікуються його поетичні та прозаїчні твори. 

 

Літературні збірки 

 

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. 

 

Живлюща сила ємигії : літературна антологія Миколаївщини : для 

початкової школи / гол. ред. В. І. Шуляр ; уклад.: В. І. Шуляр, 

Д. Лукьяненко. - Миколаїв : Іліон, 2019. - 312 с. : іл. - (Південна 

бібліотека). - Текст: укр., рос.  

Антологія для початкової школи містить твори 

письменників Миколаївщини, розміщені за алфавітом й 

упорядковані за циклами навчання (1-2 і 3-4 класи). 

Часовий діапозон представлених регіональних 

текстів охоплює понад століття. Жанрове й 

тематичне розмаіття допоможе дібрати для уроків 

навчання грамоти, літературного читання або для 

самостійної організації дозвілля. 

До творів дібрано авторські завдання, укладені відповідно до вимог 

Концепції Нової української школи, спрямовані на ознайомлення з 

історико-культурними особливостями Миколаївщини, розвиток 

мислення, фантазії й креативності. 

 

Живлюща сила ємигії : літературна антологія Миколаївщини : для 

старшокласників / гол. ред. В. І. Шуляр ; уклад.: В. І. Шуляр, 

Д. Лукьяненко. – Миколаїв : Іліон, 2019. – 356 с. : іл. – (Південна 

бібліотека). – Текст: укр., рос.  

В антології представлено твори літераторів 

Миколаївщини, які спонукатимуть старшокласників до 

вдумливого прочитання й глибокого осмислення буденних 

тем, соціальних питань, а декого - і до власної 

творчості. Адже Слово за будь-якої епохи є 

найпотужнішим інструментом впливу й перетворення 

світу. 

 

Скринька історій Миколаєва : літературна збірка / 

укл. Олена Портна. – Миколаїв : Іліон, 2019. – 160 с. – 

(Клуб Анонімних Авторів). 

«Скринька історій Миколаєва» – збірка оповідань, 

замальовок та есе українською та російською мовами. 

Книга об'єднує різноманітні історії учасників Клубу 



Анонімних Авторів, на будь-який смак та уподобання. У представлених 

творах вони розповідають про Миколаїв, вигадливо переплітаючи 

фантазію та реальність, що дозволяє відчути колорит та спекотну 

атмосферу півдня України. 

 

Проза та поезія 

 

Борисов, Г. В. Обратная сторона души : стихи и поэмы / 

Г. В. Борисов; предисл. В. Гладышева. – Николаев : Илион, 2019. – 111 с. 

 Восьма книга відомого миколаївського поета 

Геннадія Борисова представляє собою згусток 

першокласної поезії. «Обратная сторона души» – це 

концептуально-поетичні, ліричні, по-дитячому іронічні 

вірші та поеми, що розкривають багатогранність таланту 

Г. Борисова. 

Книгу призначено для сімейного читання. 

 

 

Грунская, И. И. Сказки Чайной ложки: вкусные 

сказки для не совсем маленьких / И. И. Грунская. – 

Николаев : Илион, 2019. – 134 с. 

 «Сказки Чайной ложки» – це добрі поетичні казки-

притчі для дітей та дорослих про вічні людські цінності. 

 

 

Гузенко, В. Н. Рыцари правопорядка : детектив / 

В. Н. Гузенко. – Николаев : Илион, 2019. – 312 с. 

З перших рядків цього захоплюючого детективного 

роману читач потрапляє у вир пригод і подій, для опису 

яких автор застосував нестандартний, своєрідний стиль. 

Твір читається легко і з цікавістю. А за основу сюжету 

взято реальні факти героїчних буднів співробітників 

карного розшуку. 

 

Запорожченко, Г. М. Хай святиться надія! : вірші / 

Г. М. Запорожченко; передм. В. Марущак; худ. Світлана 

Туз. – Миколаїв : Іліон, 2019. – 92 с. 

 «Хай святиться надія» – четверта збірка 

миколаївської поетеси Галини Запорожченко. Уже ця 

оптимістична назва книги спонукає читача прислухатися 

до вагомого поетичного слова й спізнати багатий 

духовний світ поетеси, її високий життєвий орієнтир як 



жінки й мисткині. Є тут і поезія про природу, й твори історичної 

тематики, і філософські поетичні роздуми, і вірші про кохання. 

Її поезія адресована широкому колу читачів, усім тим, хто любить і 

цінує поетичне слово, хто вболіває за долю України. 

 

Ковалевський, С. В. Орден Знань. Поєдинок зі смертю : фантастична 

повість / С. В. Ковалевський. – Миколаїв : Іліон, 2019. – 120 с.  

Світ Дмитра в одну мить перевернувся. Його 

наставник Арман помер у нього на руках, встигнувши 

лише попросити його врятувати спадкоємицю 

Ордену, остання з яких померла вісімнадцять років 

тому. Хто був зацікавлений у смерті Армана? Про 

кого він говорив? На ці та багато інших питань 

Дмитру доведеться знайти відповіді і зірвати завісу з 

минулого своєї родини. 

Сергій Володимирович Ковалевський – працівник 

відділу обслуговування учнів 5-9 класів МОБД ім. 

В. О. Лягіна і це його перша книга. 

 

Маляров, А. А. Николай-затейник : повесть, рассказы / 

А. А. Маляров. – Николаев : Илион, 2019. – 210 с. 

Книга присвячена художнику сцени та художнику по 

життю Миколі Кравченку. В ній зібрані: віща повість, 

яка за десять років до біди в алегоричній формі 

пророкувала творчу і життєву драму маестро, а також 

бувальщини від самого Миколи-витівника або присвячені 

«спільному другу», як прозивали Миколу Антоновича 

колеги та глядачі. Передано вигадливо й артистично, в 

дусі великого жартівника і людини глибокої душі. 

 

Мачула, О. М. Повітря, що спресоване в вірші: лірика / 

О. М. Мачула; передм. В. Руссової. – Миколаїв : Іліон, 2019. – 52 с. 

 «Повітря, що спресоване в вірші» – сьома книга 

Олександра Мачули, яка вмістила в собі до півсотні 

творів, написаних поетом за період з грудня 2018 року 

по травень 2019 року. Місце творчої людини в 

громадянському суспільстві та відображення 

громадських процесів у її переживаннях, вічна тема – 

кохання, та концентровані і влучні катрени – ось три 

напрямки, які знайшли відлуння в трьох розділах цієї 

поетичної збірки. 

Книга розрахована на широке коло читачів. 



Mironov, A. ... Etre l'âme de son peuple = ...Бути душею свого народу / 

Anatoly Mironov. – Ukraine, Mykolaïv : Ilion, 2019. – 40 p. 

Ця книга є відлунням великої, змістовної збірки 

«Небесне і земне», присвяченої життю і творчості лауреата 

Державної премії імені Тараса Шевченка Дмитра Креміня, 

яка нещодавно побачила світ в Україні. Анатолій Миронов 

захотів познайомити з нею французького читача, розділити 

з ним її багатий зміст. Саме тому він переклав деякі статті з 

книги, і особливо поезію, при цьому намагався 

максимально зберегти стилістику, філософію і душу 

чудового українського поета.  

Особливо вдалося автору підкреслити гармонію мелодичної поезії 

Дмитра Креміня, яка надихнула його написати спочатку кілька пісень, а 

згодом повноцінний альбом «Платанова грамота», виданий у Франції. 

 

Славна, О. Хорали Прибузького краю: поетичні твори / О. Славна. – 

Миколаїв : Іліон, 2019. – 100 с. 

До збірки увійшли поетичні твори, написані з 2000 

по 2019 роки, які оспівують красу і неповторність 

рідного Прибузького краю, а також п'еса-памфлет 

«Золоте зернятко». Пісенний розмай для солістів-

вокалістів та вокальних колективів зібрано в окремому 

розділі збірки. «Хорали Прибузького краю» звучать із 

кожного слова поетеси та драматурга Ольги Славної. 

 

 

Торхов, А. В. Намуамитамбуль! (Фреска № 1). / А. В. Торхов. – 

Ольвия : Издательский дом «Щущ», 2019. – 112 с. 

Фреска, в розумінні автора, є писання за свіжими 

спогадами і сирими враженнями. А в написанні 

щоденника є негативний момент – можна втратити 

значну частину своєї колишньої аудиторії. Але є і 

момент позитивний – можна втратити значну частину 

своєї колишньої аудиторії ... 

Якого випадку ви жадаєте? В якій частині аудиторії 

опинитеся? До вашої уваги автор пропонує вибрані 

щоденникові записи за період: березень 2014 - жовтень 2017. 

 

 

 

 



Фоменко, Г. В. Осень любви : песни / Г. В. Фоменко, М. Н. Тафтай. – 

Николаев : Изд-во Ирины Гудым, 2019. – 56 с. 

«Осінь кохання» – багатожанрова музична збірка, 

написана автором тексту Георгієм Фоменком і 

автором музики Марією Тафтай. 

На основі реальних образів індивідуального 

авторського сприйняття, сучасної об’єктивної 

реальності з використанням класичних різнопланових 

мотивів сформована відточена ясність музичної 

мови. М’якість обрисів мелодики дає можливість 

слухачеві глибше зануритися в чуттєвий світ 

поетичних рядків пісень і романсів. Дебютний альбом 

буде цікавим широкій аудиторії любителів музики. 

 

Фоменко, Г. В. Спиральный ритм : сборник поэзии / Г. В. Фоменко. – 

Николаев : Изд-во Ирины Гудым, 2019. – 204 с. 

 Книга «Спиральный ритм» миколаївського поета Георгія Фоменка – 

лірична розповідь про внутрішній світ звичайної людини з її 

багатогранними і витонченими життєвими переливами, які і складають 

«спіральний ритм» нашого непростого сьогодення. 

Книга складається з одинадцяти розділів, серед 

яких один повністю пісенно-музичний, а це є великою 

рідкістю. Різноманітність поетичної збірки 

підкреслює інтелектуальну індивідуальність автора, 

розкриває перед читацькою аудиторією широкий 

спектр поетичного дослідження від соціальної до 

інтимної лірики, від міської до пейзажної поезії. 

Вдячний читач разом з автором може побачити од-

ними очима неповторні пейзажі степового 

Причорномор'я, краєвиди улюбленого автором міста 

Миколаєва, зануритися в море емоцій і любовних переживань і 

«політати» уві сні і наяву. 

Книга «Спіральний ритм» розрахована на широке читацьке коло, 

прекрасно ілюстрована роботами миколаївського художника Леоніда 

Ященка. 
 

 

Фурсова, Т. Ф. Разноголосица : сборник стихов / 

Т. Ф. Фурсова; предисл. автора. – Николаев : Издатель 

Торубара В. В., 2019. – 404 с. 

У збірці представлені вірші з книг «Коромысло» (2002) і 

«Игра слов» (2006), а також ті, що пройшли випробування 

друком в газетах і журналах різних років, і звичайно, нові вірші. 



Збірку відкривають відгуки миколаївських поетів і знавців поезії про 

творчість Тетяни Фурсової. Масив віршів розділений на дев'ять частин, 

межа між якими іноді досить умовна. Вірші різні за віком і рівнем, за 

настроєм і звучанням. 

Книга адресована тим, хто цінує поезію, хто цікавиться як творами 

автора. 

 

Христова, Н, Николаевские мадонны / Н. Христова. – Николаев : 

Изд-во Ирины Гудым, 2019. – 396 с. 

Книга присвячена прославленим жінкам 

Миколаївщини, які внесли,  а деякі продовжують 

вносити, великий внесок в соціальну, культурну, духовну 

історію миколаївського краю. Збірник містить 28 

нарисів, які малюють образи наших сучасниць: серед них 

– художниці та поетеси, лікарі та педагоги, музейники, 

журналісти, актриса, книговидавець, диктор 

телебачення і інші. Сім історій кохання розповідають 

про сімейні тандеми, які добре відомі в місті Миколаєві. Окрема частина 

розповідає про будівництво Свято-Катерининської церкви в пам'ять про 

юну піаністку Катерину Панна. 

Всі ці нариси, написані в 2002-2018 роки і свого часу були опубліковані 

на сторінках газети «Вечерний Николаев». 

 

Чигинцев, С. С. Волшебство проникает в город / С. С. Чигинцев; 

передисл. автора ; худож. С. И. Чигинцев. – Николаев: Изд-во Ирины 

Гудым, 2019. – 296 с : ил. 

Автор намагався зробити книгу максимально живою. 

Щоб отримати цілісну картину за певною темою, треба 

буде знайти окремі елементи в різних місцях. Але 

абсолютної істини тут не знайти. Вона, як завжди, 

захована у вашому серці. Ця книга – путівник щасливою, 

здорового життя. Тут багато підказок, розкритих 

секретів, метафор і прямого тексту. Ви – творець свого 

життя. Ця думка проходить червоною ниткою через всю книгу. І ніхто 

за вас не зробить ваше життя кращим. Прийміть відповідальність за 

своє життя і спробуйте самостійно знайти відповіді. А книга вам у 

цьому допоможе. 

 

 

 

 



Для маленьких читачів 
 

Борисов, Г. В. Хрю-Каракатиця : вірші для 

дітей / Г. В. Борисов; худож. С. Полуянова. – 

Миколаїв : Іліон, 2019. – 24 с. іл. 

У новій книжці відомого миколаївського поета 

Геннадія Борисова ви познайомитеся з 

каракатицею, яка рохкає, наловите бабок разом зі 

Світланкою та восьминогів із Тетянкою, а ще ви 

дізнаєтесь, від чого регочуть філіни. Нові друзі з 

радістю поділяться з вами своїми веселими іграми. 

 

Грунская, И. И. Однажды в Николаеве : [сказочное путешествие : 

для детей дошк. и мл. шк. возраста]. Путешествие второе : Тучка Тая и 

Ветерок / И. И. Грунская ; ил. автора. – Николаев : Илион, 2019. – 32 с. 

 «Однажды в Николаеве» – це продовження 

веселої казкової повісті про пригоди маленької 

хмаринки Таї та Вітерця. Захоплюючі прогулянки 

містом Миколаєвом не залишать байдужими 

маленьких читачів. На цей раз казкові герої 

запрошують відвідати Ярмарок народних умільців. 

Разом з Маленькою Хмаринкою і Вітерцем ви 

станете учасником веселих розіграшів і конкурсів, 

спробуєте, який на смак кращий миколаївський 

торт. А ще відвідаєте чудовий Ляльковий театр, 

де несподівано для всіх Маленька Хмарка стане 

учасницею казкового дійства. 

 

Коваленко, К. Музикалка-малювалка : нотна 

збірка для фортепіано / К. Коваленко, худ. М. Чайкіна. 

– Миколаїв; Іліон, 2019. – 32 с. 

Нотна збірка «Музикалка-малювалка» – друге 

видання молодої таланозитої миколаївської 

композиторки Катерини Коваленко. 

Інтерес до малювання виникає у дитини у самому 

ранньому віці. Музичні здібності ж розвиваються 

трохи пізніше. Унікальність авторської збірки 

полягає в об'єднанні цих двох напрямків навчання. Цікавою особливістю є 

поєднання в одній книжці двох різновидів: окремо для хлопчиків та 

дівчаток, причому учень знайомиться з кожною нотою окремо.  

Збірка призначена для починаючих музикантів, їх батьків та 

вчителів. 



Філь, Л. Джерело : вірші для дітей дошк. та мол. шк. віку / Лідія 

Філь; худ. Валерій Корженко, Ірина Коренівська. – Миколаїв : Іліон, 2019. 

– 40 с. 

У простій, доступній для дитячого сприйняття 

формі поет відображає вчинки та поведінку дітей, 

допомагає орієнтуватись у навколишніх подіях, навчає, як 

треба ставитись до близьких та друзів, до людей взагалі. 

Вірші легко запам'ятовуються, бо написані з 

урахуванням віку читача, зі знанням дитячої психології. 

Гумор, яким просякнута поезія, викликає позитивні емоції 

як у дітей, так і в дорослих. 

 

Шинкаренко, А. Капсула времени Николаева / А. Шинкаренко. – 

Николаев: Изд-во Ирины Гудым, 2019. – 140 с. : ил. 

Книга «Капсула времени Николаева»  розповідає 

про історію міста через призму цікавих і 

маловідомих фактів, зібраних автором протягом 15 

років. 

Розглянуто долю пам'ятника адміралу Грейгу і 

результати його пошуків, цікаві факти і легенди про 

миколаївські катакомби, водонапірну башту, 

Турецький фонтан, історію миколаївського трамваю 

та долю деяких кораблів, як побудованих, так і 

недобудованих в Миколаєві. Деякі, на перший погляд, 

звичайні інженерні споруди, такі як Інгульський та Варварівський мости, 

плавучий док, побудований ще для лінкора «Імператриця Марія» дають 

уявлення про величезний науково-технічний потенціал міста.  

Коли друк книги було завершено, 21 серпня 2019 року о 13:20 була 

закладена реальна капсула часу – послання нащадкам – представниками 

інтернет-проекту «Николаевский Базаръ» і міським головою 

Олександром Сенкевичем на Соборній площі міста Миколаєва. 

 


