Управління культури, національностей та релігій
Миколаївської облдержадміністрації
Обласна бібліотека для дітей ім. В. О. Лягіна
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Шановні колеги!
Духовний світ людини визначається, зокрема, творами літератури, які вона прочитала. Як відомо, література, відображаючи духовне життя суспільства, глибоко та різноманітно впливає на вітчизняну культуру. А сучасна культура, на думку багатьох фахівців,
переживає внутрішньо-світоглядні зміни. У структурі ціннісних орієнтирів значно знизився статус духовності, спостерігається криза
ідеалів і втрата духовних цінностей. Ми живемо у час, коли спостерігається стрімке падіння інтересу до читання, відчуження людей
від літератури як джерела пізнавальної та естетичної інформації,
зміна в читацьких запитах. Бібліотечні працівники констатують низьку потребу дітей, молоді у читанні, зокрема художньої літератури, в
порівнянні з минулими роками. І все ж таки, незважаючи на цілий
комплекс проблем, література живе своїм актуальним життям.
Зміни, які відбуваються у суспільстві, знаходять у ній своє відображення, вона реагує на нові ситуації, запити, врешті-решт на те,
що цікавить читачів. Зараз досить багато цікавих письменників і видавництв, які проголошують загальнолюдські духовні цінності, моральні орієнтири. Поступово зростає зацікавленість сучасною літературою, читати її стає потребою, бо люди, які читають, схильні думати і аналізувати. Говорячи про сучасну літературу, слід зазначити, що в її галузі формуються яскраві індивідуальності, які створюють нові цікаві романи, оповідання, новели, п’єси, поезії.
Багато письменників, поетів удостоєні різних літературних премій,
а деякі поки ще невідомі і невизнані.
Обласна бібліотека для дітей ім. В. О. Лягіна підготувала інформаційний бібліографічний список літератури
«Чудовий світ сучасної літератури». Сподіваємось, що
список допоможе вам у роботі під час підготовки до уроку,
бесіди, літературної мандрівки, вікторини за творчістю
письменника, а кожен шанувальник літературного слова відкриє нові імена в дитячій літературі.
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Список включає статті з періодичних видань, які надійшли в бібліотеку у першому півріччі 2016 року.
Матеріал розміщений у таких розділах:
- Література. Читання
- Чарівний світ української літератури
- Письменники зарубіжжя.
У межах розділу література систематизована в алфавіті авторів і
назв публікацій.

Вздульська В. Українська підліткова література 2000-2015 років:
стислий огляд художньої прози / В. Вздульська // Дивослово. - 2016.
- № 1. - С. 48-52; № 2. – С. 44-49.
Стаття є оглядом художньої прози 2000-2015 рр. для молодших підлітків. Книжки згруповано за жанрами (реалістична, історична проза,
пригоди, детективи, фантастика, літературна казка), простежено певні тенденції означеного періоду, вказано на доцільність застосування
окресленої методології для аналізу конкретних творів.

Дев’ятко Н. На захист вітчизняної літератури для дітей та юнацтва / Н. Дев’ятко // ШБІЦ (Бібліотечна робота). – 2016. - №8. – С. 1924.
Дзюба С. Світова слава української поезії /
С. Дзюба // Культура і життя. - 2016. - 26 лют. 3 берез. - С. 14.
Знахідки ключниці, або відкрийте книжку:
рубрику веде Н. Марченко // Дивослово. –
2016. - № 4. – С. 56-61.
Огляд кращих сучасних книжок для дітей.

Зражевський Ю. Дитяче читання: бачення і
перспективи (січень-2016) / Ю. Зражевський //
ШБІЦ (Бібліотечна робота). - 2016. - № 1. - С.
9-11.
Подається підбірка витягів із публікацій в періодичній пресі, електронних ЗМІ та фаховій літературі щодо проблем дитячого читання.

Ісаєва О. Особливості вивчення літератури в цифрову епоху / О.
Ісаєва // Зарубіж. літ. - 2016. - № 1. - С. 5-10.
Донедавна саме книга була основним джерелом знань. Але XXI століття, доба електронної інформації, може спростувати прислів’я «Що
написано пером, того не витягнеш і волом». Популярність інформаційних технологій постійно зростає, змушує учителів перелаштовуватися
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на роботу за нових умов, іти в ногу з часом, щоб встигати за своїми учнями.

Ісаєва О. Читацькоцентрична парадигма вивчення літератури в
школі / О. Ісаєва // ШБІЦ (Бібліотечна робота). – 2016. - № 5. – С.
20-25.
У статті піднімається питання дитячого читання, читацької активності та культури.

Ісаєва О. Формування читача-інтерпретатора у сучасній українській школі /О. Ісаєва // Дивослово. – 2016. - № 2. – С. 25-27.
Коваль Н. П’ять яскравих книжкових днів : [Книжковий Арсенал] /
Н. Коваль // Укр. мова та літ. – 2016. - № 9-10. – С.8-15.
Щороку у квітні в Мистецькому Арсеналі проходить п’ятиденний фестиваль «Книжковий Арсенал». Цього року було багато закордонних гостей, які представили свої книжки.
Серед них дитячі письменники Марцін
Щигельський, Ульф Старк, Вігдіс
Йорт.

Ковтуненко Л. Формування життєвих компетентностей на уроках
української літератури / Л. Ковтуненко // Дивослово. – 2016. - №6.
– С. 2-6.
У статті обґрунтовано потребу імплементації компетентнісного
підходу до навчання української літератури; досліджено методику застосування особистісно зорієнтованих,
інтерактивних та пошукових методів і прийомів для формування життєвих компетентностей учнів.

Марченко Н. Книга Свободи та Обов’язку, або Що читати підліткам?/ Н. Марченко // ШБІЦ (Бібліотечна робота). – 2016. - №9. –
С.11-16.
Марченко Н. Ключ до читання: [тематичний огляд видань українських письменників] / Н. Марченко // Початкова школа. - 2016. - № 5.
- С. 33-37.
Маслова А. Читацькі новини (травень – 2016): огляд / А. Маслова
// ШБІЦ (Бібліотечна робота). – 2016. - № 5. – С. 3-5.
Огляд знайомить з новинками літератури для дітей, які були представлені на «Книжковому Арсеналі» у Києві, 20-24 квітня 2016 року.

Недашківська Я. П. Сучасна «молода» українська література:
літературні угруповання: [конспект уроку. 11 кл. ] / Я. П. Недашківська // Вивчаємо укр. мову та літ. - 2016. - №16-18. – С. 54-63.
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Онлайн-ресурси, де можна почитати про літературу // Укр. мова та літ. - 2016. - № 3-4. - С. 6-8.
Представлені онлайн-ресурси, на яких вміщена інформація про сучасні
вітчизняні і зарубіжні книжки та їх авторів.

Пітерська О. Сучасні книжки прокладають шлях до сучасної Європи / О. Пітерська, С. Тіхоненко, Л. Юлдашева // Всесвіт. літ. та культура в навч. закл. України. - 2016. - № 4. - С. 2-4.
Тихолоз Б. Яким має бути шкільний курс літератури? / Б. Тихолоз // ШБІЦ (Бібліотечна робота). – 2016. - № 5. – С. 15-19.
Чістякова В. Робота над словом: урок з літературного читання
для учнів 2 класу /В. Чістякова // Початкова школа. – 2016. - №6. –
С.9-12.

Бакуменко О. Радість висоти Ганни Чубач : [про життя,
творчість і талант письменниці] / О. Бакуменко // Літ. Україна. - 2016.
- 28 січ. - С. 12.

Белімова Т. На балу чудовиськ, або стрімкий і несподіваний перехід від мелодрами до горору / Т. Белімова // Дивослово. – 2016. №6. – С. 60-62.
У статті розглянуто особливості трансмедійного жанру в сучасній
масовій літературі. Наприкінці роману Люко Дашвар «Мати все» показано, як відбувається жанрова трансформація і поглинання одних жанрових ґатунків іншими. Така жанрова мімікрія може вводити в оману читача
наївного і підводити читача підготовленого або зразкового до очікуваної
розв’язки, яка іноді суперечить вихідним ознакам твору.
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Беценко Т. Філологічний аналіз поезії Василя Голобородька «З
дитинства: дощ» /Т. Беценко // Дивослово. – 2016. - №6. – С. 47-51.
У статті подано спробу філологічного аналізу віршованого тексту, з
урахуванням сюжетно-композиційної, мовнообразної організації.

Братья представили землякам новый роман // Вечерний Николаев. - 2016. - 12 мая. - С. 8 : фот.
Презентація нового роману «Забудь-річка» братів Віталія та Дмитра Капранових у Миколаєві.

Бондаренко С. Не така, як інші: до дня народження Поета : [про
творчість Ліни Костенко] / С. Бондаренко // Літ. Україна. – 2016. - №
10(17 берез.). – С. 13.
Вертіль О. Письменник Василь Шкляр: «Чорний Ворон перелетів океан»: [інтерв’ю з письменником] / О. Вертіль // Урядовий
кур’єр. - 2016. - 30 січ. - С. 8.
Геращенко О. Звичайність «Казок від дяді Віті» - рефлексія дива:
[про книгу Віктора Васильчука «Казки від дяді Віті»] / О. Геращенко // Укр. літ. газета. - 2016. - № 4(26 лют.). - С. 7.
Головченко А. Чотири книжки для дітей від Слабошпицького /
А. Головченко // Літ. Україна. – 2016. – № 17-18. – С. 3.
Голомб-Масловська М. Людмила Яківна Чижова «Ім'я Тарасове
святе»: цикл віршів / М. Голомб-Масловська // Укр. мова та літ. 2016. – № 1-2. - С. 80-87.
Гнатюк М. «Та дух – вітрила – й в пеклі – напина»: марафонський
біг Емми Андрієвської : до 85-ліття поетеси й художниці / М. Гнатюк // Літ. Україна. – 2016. - №10(17 берез). – С.12.
Григорчук Ю. Мандрівник (HOMO
VIATOR) - герой повістей Віри Вовк
/ Ю. Григорчук // Дивослово. - 2016.
- № 1. - С. 53-57.
У статті висвітлено образ мандрівника, репрезентований у прозі сучасної української письменниці з Бразилії
Віри Вовк. Розкрито багатоіпостасність художнього втілення цього образу, його ідейно-естетичне наповнення, особливості творення. Виокремлено домінантні риси, притаманні
всім героям-мандрівникам авторки.

Дунай П. Виставка Віри Вовк / П. Дунай // Слово і час. – 2016. № 4. – С. 122.
У Національному музеї літератури України експонувалася виставка
«Світло Віри Вовк», вона була приурочена до 90-річчя від дня народження
української письменниці.
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Єщенко М. Галина Кирпа : [цікаві факти про письменницю] / М.
Єщенко // Крилаті. - 2016. - № 3. - С. 5.
Ільченко О. З книги «Збирачі туманів» : розповідь / О. Ільченко //
Березіль. - 2016. - № 1-3. - С. 151-157.
Каленчук Т. М. «Я на світі прожив, наче спалах зорі на світанні...» : творчість поета Юрія Ковальського / Т. М. Каленчук // Вивчаємо укр. мову та літ. - 2016. - № 10-11. - С. 47-55.
Караванська О. Як я стала письменницею (скорочено) : інтерв’ю
/ О. Караванська // ШБІЦ (Бібліотечна робота). - 2016. - № 2. - С.
12-13.
Книжку для підлітків про сучасне військо відзначено премією //
Укр. літ. газета. – 2016. - № 3 (28 січ.). – С.7.
У видавництві «Веселка» вийшла книга Анатолія Гая «Далекі гарнізони», яка була удостоєна Міжнародної літературно-мистецької премії ім. М. Сингаївського за
2015 рік у номінації «Твори для дітей та юнацтва».

Кобець С. В. Володимир Рутківський
«Джури Козака Швайки»: твір про волелюбних та сміливих героїв : [конспект уроку] / С.
В. Кобець // Вивчаємо укр. мову та літ. 2016. - № 12. - С. 20-23.
Колумбет Х. Між двох війн / Х. Колумбет
// Голос України. - 2016. - 19 берез. - С. 12.
У видавництві «Смолоскип» побачили світ 800-сторінкові мемуари
Віталія Карпенка «Уроки пройдених доріг».

Комариця М. Хто-хто в хатинці живе, або «найсправжнісінька
пригода»…: [про книгу Г. Пагутяк «У кожного є бабуся»] / М. Комариця // Укр. літ. газета. – 2016. - № 9(13 трав.). – С. 13.
Корж Н. М. Любов Пономаренко «Гер Переможений»: наскрізне
гуманістичне забарвлення новели : [конспект уроку] / Н. М. Корж //
Вивчаємо укр. мову та літ. - 2016. - № 12. - С. 24-26.
Коскін В. Богдан Жолдак: творчий потенціал українців росте на
перешкодах : [інтерв’ю з письменником] // Укр. літ. газета. - 2016. № 1. - С. 8-9. ; Прод. № 2. – С. 8-9.
Красніченко Є. Річка забуття від братів Капранових : [інтерв’ю] /
Є. Красніченко // Культура і життя. - 2016. - 22-28 січ. - С. 13.
Крилова Т. І. Ірина Жиленко «Жар-птиця» : [конспект уроку. 6
кл.] / Т.І. Крилова // Вивчаємо укр. мову та літ. - 2016. - №16-18. –
С.28-33.
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Литвин М. Майстер : до 80-річчя Дмитра Чередниченка / М.
Литвин // Укр. літ. газета. - 2016. - 12 лют. - С. 5.
Літературний вечір до 90-річчя Віри Вовк // Літ. Україна. – 2016.
- № 17-18. – С. 3.
Майданій Т. С. Щоб душа чолом сягала неба… (мотиви лірики
Ліни Костенко) : конспект уроку. 11 кл. / Т.С. Майданій // Вивчаємо
укр. мову та літ. - 2016. - №16-18. – С. 40-47.
Макута О., Гавриленко А. Росяні перевесла Івана Війтенка:
урок-зустріч із поетом / О. Макута, А. Гавриленко // Дивослово. 2016. - №6. – С.23-26.
Публікація містить розробку навчального заняття з літератури рідного краю у формі зустрічі з сучасним українським поетом Іваном Війтенком. Матеріал охоплює різні види методичних завдань, твори автора
та інтерв’ю з ним.

Мовчан Р. «Світе мій, вишиваний з тривог!»: [про Володимира
Коломійця] / Р. Мовчан // Дивослово. - 2016. - № 2. - С. 50-52.
Мудрак Л. Міністр Ганна Онищенко: «Творчість і юриспруденція
- зовсім не суперечать одна одній»: [інтерв’ю] / Л. Мудрак // Літ.
Україна. - 2016. - № 12(31 берез.). - С. 5.
Ганна Онищенко, відома як високопосадовець, Міністр Кабінету Міністрів. Здавалося б, що може бути спільного у фахового політика з літературою... Нещодавно у видавництві «Самміт-книга» Ганна Онищенко
видала «Новорічні пригоди Морозенка». У Київському будинку книги відбулася презентація, на якій Ганна Володимирівна відкрилася світові як
цікавий письменник і оповідач.

Новиков А. О. Оксана Забужко «Казка про калинову сопілку»:
феміністично-психологічне підгрунтя злочину / А. О. Новиков // Вивчаємо укр. мову та літ. - 2016. - № 4-5. - С. 56-59.
Осташ В. Погода для іноходця, або Дещо про досвід читання нової книжки поезій Романа Скиби / В. Осташ // Укр. літ. газета. 2015. – 25-26 груд. - С. 22-23.
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