
 1 

Управління культури, національностей та релігій 

Миколаївської обласної державної адміністрації  

           Миколаївська обласна бібліотека для дітей ім. В. О. Лягіна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

Миколаїв 

                                                    2021 



 2 

УДК 016: 655.4(477.73) 

К53 

 

 

 
 

Укладач Л. Г. Шевцова 

Редактор О. К. Карпенко 
Відповідальна за випуск Т. А. Жайворонок 

 

 
Книжкові новинки рідного краю :  інформ. список. Вип. 7 / 

Миколаївська обл. б-ка для дітей ім. В. О. Лягіна ; уклад. Л. Г. Шевцова. – 

Миколаїв, 2021. – 11 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 2021 року.  

Матеріал розміщений у таких розділах: 
Історія і сьогодення Миколаївщини 

Довідкові видання 

Освіта 

Релігія Миколаївщини 

Мистецтво 

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 і маленьким і 

дорослим читачам.  
Періодичність – один раз на півріччя. 
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Історія і сьогодення Миколаївщини 

 

Аркасівська спадщина у фонді 

Миколаївської обласної універсальної наукової 

бібліотеки : каталог / Управління культури, 
національностей та релігій Миколаївської 

облдержадміністрації ; Миколаївська обл. 

універс. наук. б-ка ; упоряд.: Т. Серебрякова, 
Л. Красильнікова ; ред. кол.: В. Агаркова, 

Л. Голубенко, Н. Моісеєва, Л. Трегуб. – Миколаїв, 2020. – 32 с. : іл. – 

Український культурний фонд.   
У каталозі матеріал розташований в алфавітному порядку прізвищ 

авторів та назв видань. Бібліографічний опис здійснено згідно з чинними 

стандартами. До кожного бібліографічного опису додаються анотація 
та книгознавча характеристика певного примірника. Каталог 

споряджений предметним покажчиком. Дане видання дозволить 

разширити вивчення історичної спадщини родини Аркасів, сприятиме 
новим грунтовним дослідженням цього непересічного роду.  

 

 

Білик, Б. І. Спогади про Баштанський футбол : 

[літер.-краєзнав. вид.]  / Б. І. Білик. – Новий Буг : 

Вид-во Новобузької газети "Вперед", 2020. – 184 с. : 
фото. 

Книга «Спогади про Баштанський футбол» 

розповідає про історію розвитку цього виду спорту в 
найбільш футбольному районі Миколаївської 

області. Автор книги Борис Білик протягом 

багатьох років збирав усе, що пов’язано з місцевим 
футболом. Це спогади ветеранів, сучасників, старі 

фотографії, документи. Окремими розділами представлена історія 

футболу в селах району – Христофорівка, Новопавлівка, Новогеоргіївка, 
Добре, Привільноме та інших. Розділ про літописи Баштанського 

футболу допоможе майбутнім поколінням краще зрозуміти всю 

вагомість досягнень сільських команд району. У книзі віддано данину 
пам’яті іменитим баштанським футболістам та тренерам. 

 

 

 

 

 



 4 

Горбуров, Е. Г. Истории из прошлого : очерки / 

Е. Г. Горбуров. – Николаев : Илион, 2021. – 292 с. : 
фото. 

У книзі представлено 28 нарисів про історичні 

події, що мали місце на Миколаївській землі у XVIII–XXI 
столітті, цікавих особистостях, які брали в них 

участь і залишили слід в історії нашого краю. Книга 

ілюстрована рідкісними фотографіями і документами, 
які будуть цікаві читачам. 

Видання розраховане на любителів історії. 

 

Миколаїв : сувенірний путівник в часі та просторі 

міста / керівник проєкту Ю. Й. Любаров ; авт. текстів 

А. М. Гноєвий ; іл. Є. С. Вишнякова ; фото: 
В. О. Романов, О. О. Кремко, м. О. Мамлюк та ін. – 

Миколаїв : ФОП Швець В. М., 2019. – 30 с. : іл., фото.  

Сувенірна книга-путівник в яскравій наочній 
формі знайомить з історією та сьогоденням 

Миколаєва, славного причорноморського міста, 

названого на честь святого Миколая Чудотворця, яке 
стало одним з провідних економічних, наукових та 

культурних центрів Півдня Україна. Багатий ілюстративний матеріал, 

представлений на сторінках видання та додаткових креативних 
викладках, дозволяє донести справжній дух корабельного краю, його 

вдачу і неповторну атмосферуісторичних епох, протягом яких 

народжувалося, зростало і розвивалося місто. Кожен розворот – це 
повне поринання в час і простір, в кожному – свої штрихи і відтінки до 

змістовного та мальовничого портрету Миколаєва. Захоплююча 

подорож старовинними вулицями і сучасними знаковими місцями міста 
доповнена корисними фактами, архівними документами, унікальними 

світлинами і артефактами, розповідями про видатні особистості, 

якими пишається Миколаївська земля. 

 

Тригуб, О. Міжнародні гуманітарні організації на 

півдні Україні у 20-х рр. ХХ ст. : монографія / 
О. П. Тригуб, Т. О. Михайловський ; Нац. спілка 

краєзнавців України Миколаївська обл. організація, 

Наук. т-во історії дипломатії та міжнародних 
відносин. – Миколаїв : Іліон, 2020. – 328 с. : іл. – 

Текст: укр., рос., англ.  

Книга розкриває діяльність міжнародних 
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філантропічних організацій у південноукраїнському регіоні протягом 

1920-х років. У роботі, висвітлено основні напрями діяльності 
організацій, умови їх функціонування та співпраці чи конфліктності з 

радянською владою. Реконструйовано діяльність Американської 

Адміністрації Допомоги (АРА) як однієї з найбільших допомогових 
організацій. Визначено роль різних неурядових міжнародних організацій, 

що надавали допомогу голодуючому населенню Південної України («Місія 

Нансена», «Вереліф», Міжнародний союз допомоги дітям, 
Американський єврейський розполільчий комітет «Джойнт», національні 

організації Міжнародного Червоного Хреста тощо) під час 

голодомору 1921-1923 рр. та у подоланні наслідків розрухи в УРСР (1923-
1924 рр.)  у регіональному розрізі. З'ясовано значення єврейських 

міжнародних організацій «Джойнт» та «Агро-Джойнт» у розбудові 

господарства та соціокультурної сфери у регіоні у відбудовчий період 
1923-1929 рр. 

 

Довідкові видання 

Людина року. Городянин року (1996-2020) : 

загальноміська програма : біобібліографічний довідник / 

Центральна міська бібліотека ім. М. Л. Кропивницького, 
ЦБС для дорослих м. Миколаєва, ЦВГД "Наваль-

Експерт". – Вид. 20-е,  доп. і перероб. – Миколаїв : Іліон, 

2021. – 268 с. : фото. 
Біобібліографічний довідник містить відомості про 

миколаївців, які стали лауреатами загальноміської 

програми «Людина року. Городянин року» у 1996-2020 рр. 
(за винятком 2015 та 2018 рр., коли звання не присуджувалися). До 

видання увійшли короткі біографічні довідки про лауреатів, Положення 

про звання «Людина року» та «Городянин року»; Положення про 
оргкомітет загальноміської програми «Людина року. Городянин року»; 

склад оргкомітету; прес-реліз оргкомітету за результатами 

експертного опитування за 2020 р.; хронологічний покажчик лауреатів. 
Біографічні відомості про лауреатів доповнено списком публікацій, які 

надані вибірково та переважно за останні роки. 

Видання розраховане на широке коло читачів. 
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Освіта 

Фотонариси музичного мистецтва 
Миколаївщини : : [істор.-краєзнав. вид. : 

ювілейне вид.]. – Миколаїв : Вид-во 

Ірини Гудим, 2020. – 100 с. : фото. –  
(120-річчю Миколаївського фахового 

коледжу музичного мистецтва). 

Чудове ювілейне видання – альбом 
фотонарисів до 120-річчя з дня 

заснування Миколаївського фахового коледжу музичного мистецтва 

вийшло при підтримці Управління культури, національностей та релігій 
Миколаївської обласної державної адміністрації. У підготовці  

фотонарисів взяли участь усі викладачі та співробітники 

Миколаївського фахового коледжу музичного мистецтва. 
Заклад більш ніж 120 років виховує освічених і талановитих 

викладачів музичних закладів, музикантів-виконавців, сприяє створенню 

неповторної творчої атмосфери нашого міста. Це видання має 
величезну культурну та історичну цінність. Велика частина альбому 

присвячена саме історії музичного мистецтва у Миколаєві. Чудові 

світлини, багато з яких вперше представлені увазі читачів та 
дослідників, дозволять повніше дізнатися про внесок багатьох викладачів 

коледжу, які працювали у минулі часи або працюють зараз, у створення 

культурного середовища півдня України. 

 

Релігія Миколаївщини 

Шостак, А. В. Миколаївщина релігійна. 1980-ті 
роки : монографія / А. В. Шостак ; Миколаївська обл. 

держ. адміністрація, Управління культури, 

національностей та релігій. – Миколаїв : Іліон, 2020. – 
416 с. : іл. 

У виданні допитливий читач зможе знайти 

відповіді на питання, що пов’язані із релігійним 
процесом на Миколаївщині в останню декаду існування 

СРСР, зокрема, якою була політика місцевих органів 

державної влади по відношенню до конфесійних 
інституцій та їхніх представників, які релігійні організації 

функціонували та яким було їхнє внутрішньоконфесійне життя тощо. 

Автором дбайливо зібрані та проаналізовані документи і 
фотоматеріали із фонду Державного архіву Миколаївської області, 

поточного архіву відділу у справах національностей та релігій управління 

культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної 
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адміністрації та поточного архіву Кіровоградської єпархії УПЦ в 

єднанні з Московським патріархатом. Частина з них представлена у 
монографії. 

 

Мистецтво 

Гарькава, І. О. Народні музичні інструменти : 

інтерактивна книга-гра / І. О. Гарькава ; післям. 

О. Городецької ; худож. Т. Гарькава ; М-во культури  
України, Держ. метод. центр навч. закладів 

культури і мистецтв. – Миколаїв : Видавець 

Торубара В. В., 2020. – 72 с. : іл.  
"Народні музичні інструменти" – це видання 

для дітей, яке уводить їх у світ національної 

музичної культури у формі гри. Головна мета книги 
– ознайомить юних читачів у доступній формі з 

народними музичними інструментами, їх 

різновидами, специфікою конструкції, способом гри, технологією 
виготовлення, сформувати уявлення про їх звучання, а також розвинути 

тембровий слух, музичну пам’ять. Інформацію доповнено оригінальними 

наочними ілюстраціями в стилі петриківського розпису, завдяки яким 
музичні народні традиції ніби оживають на сторінках цієї книги-гри, 

яка, крім того, містить ігрове поле, розмальовку та QR-коди із 

прикладами звучання народних інструментів. 

 

Літературознавство 

Таємини буття Валерія Бойченка : історико-
біографічне та методичне видання / упор., гол. ред. 

В. Шуляр; упор., наук, консул. Т. Кремінь. – 

Миколаїв : ОІППО, 2021. – 292 с. 
Ювілейне історико-біографічне та методичне 

видання «Таємини буття Валерія Бойченка» 

містить матеріали про В. П. Бойченка як пере-
кладача, дитячого письменника, публіциста, 

краєзнавця, пісняра, учителя, просвітника, 

енциклопедиста, історика літератури, 
шевченкознавця, громадського діяча. А ще тут і 

про його родину: неймовірно вродливу і розумну Лесю Дмитрівну 

Бойченко та їхню дочку Мирославу, яким він присвятив свої життя і 
творчість. Важливу роль відіграють подані літературознавчі розвідки, а 

також методичні моделі занять із літературного краєзнавства за 

творчістю Валерія Бойченка із використанням концепції Василя Шуляра. 
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Видання розраховане на літературознавців, методистів, учителів 

української мови і літератури, школярів і студентів, шанувальників 
творчості Валерія Бойченка 

 

 

Проза та поезія 

Кладезь откровений. Стапель 2012 : поэтический 

сборник / ред. кол.: В. Чебанов (гл. ред) и др. – Николаев: 
ПП "РАЛ-поліграфія", 2012. – 260 с. : іл. – Текст: рус., 

укр.   

До уваги читачів – дванадцята книга колективу 
авторів ЛітО «Стапель», яка присвячена 83-й річниці 

Літературного об'єднання. У збірці опубліковано кращі 

нові твори поетів і письменників літоб'єднання. У 
віршах і прозі відображені трудові будні нашого сучасника, натхненна 

праця корабелів, своєрідна природа прибузького краю, почуття дружби і 

любові. 
 

 

Рюмін, В. В. Тайна атлантов : [стихотворения, 
истор.-фантастическая повесть] / В. В. Рюмин, автор-

упоряд. Л. Левченко. – Миколаїв: Вид-во Ірини Гудим, 

2020. – 284 с. 
Це видання є першою публікацією історико-

фантастичноі повісті «Тайна атлантов», віршів і 

особистих документів Володимира Рюміна з архівного 
фонду цього видатного вченого і письменника, що 

зберігається в Державному архіві Миколаївської 

області. За життя автора ці твори не були 
надруковані. У 1966 році дружина Володимира Рюміна, Тетяна, 

впорядкувала його архівний фонд і передала в дар архіву. Неопубліковані 

твори були виявлені серед інших архівних документів фонду та 
підготовлені до публікації директоркою архіву, докторкою історичних 

наук Ларисою Левченко. 

Видання розраховане на широке коло читачів, а також на біографів і 
літературознавців, які досліджують життя та творчість Володимира 

Рюміна. 
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Чижова, Л. Я. Моє заквітчане село = (Сільські 

портрети) : оповідання / Л. Я. Чижова ; худож. 
М. Гаврилюк. – Миколаїв : Іліон, 2021. – 80 с. : іл. – 

(Південна бібліотека).  
Сільські люди – головна тема оповідань Людмили 

Яківни Чижової.   Вони живуть у щоденних клопотах, 
постійних господарчих справах і великій турботі, як 

нагодувати цілий світ. У кожного своя життєва нива. І 

лише від них залежить, яким зерном її засіти. А життя покаже, що на тій 
ниві вродить. У книзі представлено вірші авторки. 

 

Для маленьких читачів 
Грунская, И. И. С ветром за руку : [сказочное 

путешествие : для детей дошк. и мл. шк. возраста]. 

Путешествие третье и четвёртое / И. И. Грунская; 
ил. автора. – Николаев : Илион, 2021. – 44 с. : цв. 

ил.  

 «С ветром за руку» – це продовження веселої 
казкової повісті про пригоди Маленької Хмаринки 

Таї та Вітерця.  Разом з казковими героями ви 

побуваєте на корабельній верфі і побачите, як 
корабель, зійшовши зі стапелів, робить свій перший 

крок у водні простори. А ще – відвідаєте  

Краєзнавчий та Художній музеї, Музей суднобудування і флоту. 
Заглянете в дитяче кафе і спробуєте, які на смак роли з кольорових 

млинчиків і сік рогатої дині. Дізнаєтеся, за яке досягнення Маленька 

Хмаринка мало не потрапила в Книгу рекордів Гіннеса. Захоплюючі 
прогулянки по місту Миколаєву не залишать байдужими маленьких 

читачів. 

 

Марущак, В. І. Вибрики Діда Яга : казки для 

дітей дошк. та мол. шк. віку / В. Марущак ; худож. 

О. В. Рикусова. – Миколаїв: Іліон, 2020. – 52 с. : іл. 
Ці казки належать до тих незвичайних 

оповідок, що одного разу наче самочинно 

приходять до вас. Заглядають у вічі, у серце і 
навіть тривожать душу... Знаходячи там щось 

таке особливе, що доконче відгукується на їхню 

з’яву: зробить ваше життя чарівливо 
суттєвішим, барвно заможнішим, відкритішим у 

любові. Що це? Мабуть, літературне добре 
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чаклунство від авторки, що давно знається на ньому, – Віри Марущак. 

Тож не баріться завітати у цю казку, аби приямно ознайомитися з 
нею. І вона вже не полишить вас ніколи, даруючи вам справжню 

насолоду. 

 
 

Скорнякова, Л. Г. А природа – дивина : вірші для 

дітей мол. шк. віку / Л. Г. Скорнякова ; передм. 
Г. П. Літвінової ; мал. автора. – Миколаїв : ФОП Швець 

В.М., 2021. – 84 с. : іл. – (Південна бібліотека). 

Вірші та оповідки Лідії Скорнякової «А природа – 
дивина» ввібрали в себе низку доступних дітям 

намистинок рідної мови, що у своїй сукупності змушують 

не лише дитину, а й дорослого подивитись на навколишній 
світ іншими очима: відкрити для себе первозданність і 

ніжність весни, замріяну красу щедрого літа, тремтливий смуток 

золотої осені, милуватися казковими краєвидами скупуватої на сніг і 
мороз нашої південної зими. Написано все в різноманітних літературних 

формах: поетичні образки, загадки, заклички, пізнавальні ігри… Збірка 

оздоблена малюнками самої авторки.  
 

 

Славна, О. Зорійчин дивоцвіт : казки : для дітей 
мол. шк. віку / О. Славна ; худож.: У. Ткаченко, 

Н. Макаєва. – Миколаїв : Іліон, 2021. – 28 с. : іл. – 

(Південна бібліотека). 
Збірка «Зоряійчин дивоцвіт» миколаївської 

письменниці Ольги Славної адресована  дітям 

молодшого шкільного віку і складається з трьох 
казочок: «Вигнанці», «Золотий наперсток», «Змова». 

Всі казочки можуть бути окремими творами, але 

пов’язані між собою головною героїнею Зорійкою, яка 
була засіяна в благодатний грунт на Землі і проросла в степу прекрасною 

квіточкою, не схожою на жодну земну. В кожній казці розповідається 

про ті добрі справи, що робила Зорійка, як разом з друзями вона боролася 
зі Злом, аби перемогло Добро. 
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 Софіна, А. Лавка продажу дітей : роман. Ч. І із циклу "Непорочна 

Ода". Ч. I / Анна Софіна. – Миколаїв : Вид-во Ірини Гудим, 2020. – 192 с. 
– (Південна бібліотека).  

У прагненні покращити рівень життя люди 

позбулися злочинності, хвороб і налагодили 
розумне використання ресурсів планети. Навіть 

дітей тепер не потрібно народжувати й 

переживати через те, чи здоровими вони будуть. 
Натомість достатньо просто завітати до лавки 

продажу дітей і обрати того малюка, який 

сподобається! Але що приховує фабрика, в яку 
повертають «залежалий» товар на «оновлення» і 

що там коїться насправді?  

Роман розкриває низку важливих тем. Зокрема, в книзі порушується 
проблематика ідеального світу, про який багато хто мріє і делікатні 

теми материнства. 

 
 

Чижова, Л. Добре слово вітрякові : поетична оповідь 

: для дітей серед. шк. віку / Л. Чижова; передм. В. Сокрут 
; худож. С. Корнєєнко. – Миколаїв : Іліон, 2020. – 49 с. : 

іл. 

Людмила Яківна Чижова свою книжку «Добре слово 
вітрякові» присвятила світлій пам’яті Василя 

Тимофійовича Скуратівського, відомого українського 

письменника, етнографа, дослідника. Книга з поетичного 
циклу «За фольклорними витоками» знайомить із довгим, складним і 

майже магічним перетворенням колоска з поля на весільний коровай. 

Збірка адресована шанувальникам українських традицій та народних 
свят.  

 

 


