Управління культури, національностей та релігій
Миколаївської облдержадміністрації
Обласна бібліотека для дітей ім. В. О. Лягіна
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Шановні колеги!
Обласна бібліотека для дітей ім. В. О. Лягіна підготувала другий
випуск інформаційного списку літератури «Чудовий світ сучасної
літератури».
Список включає статті з періодичних видань, які надійшли в
бібліотеку у другому півріччі 2016 року.
Матеріал розташовано у трьох розділах.
У межах розділу література систематизована в алфавіті авторів і
назв публікацій.

Читання і діти: діапазон ідей і можливостей
Богданець-Білоскаленко Н. Деякі зауваги до добору автури у
програмі з «Літературного читання» для 2 – 4 класів : методичні
рекомендації / Н. Богданець-Білоскаленко // ШБІЦ (Бібліотечна
робота). – 2016. - № 10. – С. 12-15.
Автор статті зауважує необхідність поміркованого підходу до відбору
сучасних авторів для включення їх творів до
навчальної програми курсу «Літературне читання»
початкової школи. Водночас пропонує свій
скорочений
варіант
авторського
списку.
Продовженням
методичної
рекомендації
є
резолюція Центру дослідження літератури для
дітей та юнацтва (м. Львів), яка стосується
предмету обговорення. Подається повний текст
резолюції, як додаток до статті.

Вздульська В. Літературне читання у
початковій школі. Оновлення програми. Підсумки і наступні кроки
(скорочено) / В. Вздульська // ШБІЦ (Бібліотечна робота). – 2016. №
10.
–
С.
17-20.
–
Режим
доступу:
http://www.chytomo.com/news/onovlena-programa-shho-i-yak-chitatimut-diti-vmolodshix-klasax

Герасименко І. Дитяче читання: бачення і перспективи (серпень
– 2016) / І. Герасименко // ШБІЦ (Бібліотечна робота). – 2016. - № 6.
- С. 6-9.
Подається підбірка витягів із публікацій в періодичній пресі,
електронних ЗМІ та фахової літератури щодо проблеми дитячого
читання. Дайджест призначений для збору і накопичення висловлювань
фахівців бібліотечної справи, педагогів, учнів та їх батьків із указаної
проблеми.

25 років української дитячої літератури: знакові твори, імена,
книжки // ШБІЦ (Бібліотечна робота). – 2016. - № 4. – С. 4 -6.
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Дев’ятко Н. На захист вітчизняної літератури для дітей та
юнацтва / Н. Дев’ятко // ШБІЦ (Бібліотечна робота), - 2016. - № 8. –
С.19-24.
Іванішина А. Читацькі звички українців (скорочено) :
дослідження / А. Іванішина // ШБІЦ (Бібліотечна робота). – 2016. № 11. – С. 9-10
Звички й уподобання українських читачів за роки незалежності не були в
полі зору соціологів, так що про те, чи Україна є читаючою, ніхто з
певністю сказати не міг. Останні 5 років кілька опитувань все-таки
провели, що дозволяє скласти портрет українського читача.

Козловець Н. Формування читацьких альбомів електронної
Картотеки літературних творів (жовтень 2016) : бібліотечне
завдання / Н. Козловець // ШБІЦ (Бібліотечна робота). – 2016. - №
10. – С. 24-25.
Копилова А. Мій син – книжковий маніяк / А. Копилова // ШБІЦ
(Бібліотечна робота). – 2016. - № 7. – С. 13-16.
Інтерв’ю з арт-директором видавництва «Основи», яка розповіла про
дитяче читання, «Кайдашеву сім’ю» зі смайликами, любов до читання та
доросле мистецтво для дітей.

Марченко Н. Книга Свободи та Обов’язку, або Що читати
підліткам? / Н. Марченко // ШБІЦ (Бібліотечна робота). - 2016. - №
9. – С. 11-16.
Мацко І. Читати, щоб бути у тренді! (скорочено) / І. Мацко // ШБІЦ
(Бібліотечна робота). – 2016. - № 10. – С. 9-11. – Режим доступу:
http://mala.storinka.org/ірина-мацко-читати-щоб-бути-у-тренді.html

Пархоменко Н. Опис ключових змін до проекту оновленої
програми з літературного читання / Н. Пархоменко // ШБІЦ
(Бібліотечна робота). – 2016. - № 7. – С. 19-21.
В огляді обговорюються навчальні програми з літературного читання,
які актуалізували проблеми формування читацької активності та
розвитку читацького інтересу в учнів початкової школи. Робота з
коментарями до програми, які були представлені на платформі «EdEra»,
дозволила виокремити певні проблеми в змістовому наповненні та
організації уроків літературного читання.

Прокопчук О. Літературне читання у початковій школі.
Оновлення програми : інформаційне повідомлення / О. Прокопчук //
ШБІЦ (Бібліотечна робота). – 2016. - № 7. – С. 22-23.
МОН України розпочало проект з розвантаження і осучаснення програм
початковоїтшколи. На відкритій соціальній платформі EdEra до публічного
обговорення долучилися педагоги, експерти та активісти, які хочуть
реально впливати на зміни і в умовах чинного стандарту запроваджувати
компетентнісне навчання.
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Прокопчук О. Формування спискового альбому літературних
творів для початкової школи : бібліотечне завдання / О. Прокопчук
// ШБІЦ (Бібліотечна робота). – 2016. - № 10. – С. 16; № 11. – С. 2124. – (Проект «Читання»).
Рекомендації щодо проведення у 2016 році Всеукраїнського
місячника шкільних бібліотек «Книга і читання – важливий чинник у
вихованні духовних цінностей учнів» // Шкіл. б-ка плюс. – 2016. - №
7-9.
Рутківський В. Якби скрізь було таке ставлення до літератури,
як у Львові, то Україна гриміла б у Європі! : інтерв’ю з
письменником / В. Рутківський // ШБІЦ (Бібліотечна робота). – 2016.
- № 9. – С. 17-19.
Семків Р. Навіщо Україні Інститут книги в епоху смартфонів
(скорочено) : інтерв’ю / Р. Семків // ШБІЦ. – 2016. - № 10. – С. 21-23.
Режим доступу:
http://kp.ua/culture/552335-zachem-ukrayne-ynstytutknyhy-v-epokhu-smartfonov
Ростислав Семків - директор видавництва «Смолоскип», в.о. директора
новоствореного Інституту книги, доцент
кафедри літературознавства Києво-могилянської
академії розповів про основні цілі Інституту,
ключові стратегії популяризації читання та
джерела фінансового забезпечення установи.
Розпитувала Олена Юрченко.

Сидоренко В. В. Навчальні книги нового
покоління: якими їм бути? / В. В. Сидоренко
// Шкіл. б-ка. - № 7. – С. 4-7.
Страйгородська Л. Проблема читання і читачецентризм:
зарубіжний досвід / Л. Страйгородська // Шк. б-ка плюс. – 2016. - №
15-16. – С. 8-11.
Ткаченко Г. М. Бібліотренінги як метод промоції дитячого
читання : практичний досвід / Г.М. Ткаченко // Шкіл. бібліотекар. –
2016. - № 11. – С. 2-6.
Чому майбутнє залежить від читання // Шкіл. б-ка. – 2016. - № 6.
– С. 45-46.
Англійський письменник-фантаст Ніл Гейман написав статтю про
природу та користь читання. Письменник вважає, що читання художньої
літератури та читання заради задоволення є однією з найважливіших
речей у житті людини.

Шлепакова Т. Промоція літератури та читання: сучасний досвід
України (скорочено) : аналітична довідка / Т. Шлепакова // ШБІЦ
(Бібліотечна робота). – 2016. - № 11. – С. 14-18. – Режим доступу:
http://nplu.org/storage/files/Infocentr/Tematich_ogliadi/2015/temat.pdf
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Міністерство культури України у співпраці з Інформаційним центром з
питань культури і мистецтва Національної парламентської бібліотеки
України підготувало аналітичну довідку за матеріалами преси, Інтернету,
неопублікованими дослідженнями на тему сучасного українського досвіду
пропагування читання в період 2013-2015 роки. Автор пропонує
ознайомитись з уривками зі згаданої довідки.

Що читають маленькі українці : огляд літератури // Шкіл. б-ка. –
2016. - № 6. – С. 56-57.
Добірка книг українських авторів з неймовірними ілюстраціями та
цікавим сюжетом, які були найпопулярнішими серед юних читачів у 2016
році.

Яценко Т. Розвиток читацької компетентності учнів в умовах
профільного навчання / Т. Яценко // ШБІЦ (Бібліотечна робота). –
2016. - № 7. – С. 24-28.
Ящук А. Читання вголос у школі / А.
Ящук // ШБІЦ (Бібліотечна робота). – 2016.
- № 11. – С. 19-20
Автор статті розповідає про свій досвід
проведення «story times» (дорослий читає
вголос групі дітей) у класах молодшої школи.
Такий вид корисного дозвілля позитивно
впливає
на
успішність
дітей,
їхню
зацікавленість у навчанні й на атмосферу в
колективі. Опис практики читання вголос
стане у нагоді вчителям і бібліотекарям як пропозиція з організації
позакласної роботи з учнями 1-4 класів.

Чарівний світ української літератури
Андрусяк І. Про естетичну цінність сучасної дитячої літератури :
інтерв’ю Оксани Лущевської з дитячим письменником / І. Андрусяк
// ШБІЦ (Бібліотечна робота). – 2016. - № 11. – С. 8. – (Проект
«Читання»)Режим доступу:
http://www.chytomo.com/interview/7-zapitanpismenniku-ivan-andrusyak

Бакуменко О. Боронити правду
(до 80-річчя Миколи Сингаївського)
/ О. Бакуменко // Літ. Україна. –
2016. – 17 листоп. – С. 15.
Головко А. Борис Жолдак.
Кіноказка «Капосні капці» : [урок у
5-му класі] / А. Головко // Укр. мова
та літ. – 2016. - № 17-18. – С. 10-12.
Єсипенко В. Іван Андрусяк.
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Оповідання «Нечиста сила» : прагнення до добра та
справедливості – провідний мотив твору / В. Єсипенко // Укр. мова
та літ. – 2016. - № 17-18. – С. 13-16.
Золотий фонд української естради : 80 років від дня народження
Миколи Сингаївського // Шкіл. б-ка. – 2016. - № 10. – С. 47-48.
Клевець Л. Т. Історична трилогія Володимира Рутківського
«Джури» / Л. Т. Клевець // Укр. мова та літ. – 2016. - № 27. – С. 2631.
Карасьов М. Люди як вони є : [про книгу М. Єщенко «Поговори зі
мною»] / М. Карасьов // Літ. Україна. – 2016. – 14 лип. – С. 12.
Качан А. Дорога у широкий світ /А. Качан // Укр. літ. газета. –
2016. – 2 верес. – С. 3; - Продовж. – 16 верес. – С. 6-7.
Автор розповідає про свої дитячі та шкільні роки, які провів на
Миколаївщині. Про перші вірші та навчання в Одеському університеті.

Книжка О. Живіть по совісті : урок літератури рідного краю в 9
класі за новелою Наталії Баклай «Полотняна торба» / О. Книжка //
Дивослово. – 2016. - № 9. – С. 23-26.
Крилова Т. І. Ірина Жиленко «Жар-птиця» : [конспект уроку . 6
клас] / Т. І. Крилова // Укр. мова та літ. – 2016. - № 16-18. – С. 28-33.
Майданій Т. С. Щоби душа чолом сягала неба… : мотиви лірики
Ліни Костенко / Т. С. Майданій // Укр. мова та літ. – 2016. - № 16-18.
– С. 40-47.
Марина Павленко: та, що живе… : [письменник про себе] //
Дивослово. – 2016. - № 11. – С. 54-57.
Марченко Н. Галина Малик – дитяча письменниця інформаційної
доби / Н. Марченко // Дивослово. – 2016. - № 10. – С. 55-62.
Проаналізовано творчий доробок відомої сучасної української дитячої
письменниці Галини Малик. Відзначено новаторство у формі та змісті її
творів, актуальність і соціальну значущість проблематики, сміливість
ідейно-тематичних шукань. Широко досліджено казкові повісті та
підліткові антиутопії, введені до шкільних програм.

Недашківська Я. П. Сучасна
«молода» українська література :
літературні угрупування. 11 клас /
Я. П. Недашківська // Укр. мова та
літ. – 2016. - № 16-18. – С. 54-63.
Новиков
А.О.
Образи
й
прообрази в романі Сергія Лойка
«Аеропорт» / А. О. Новиков // Укр. мова та літ. – 2016. - № 31-32. –
С. 67-71.
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Олександр Гаврош: пишу, бо не можу не писати // Дивослово. –
2016. - № 9. – C. 59-60.
Панченко В. «Багатоверстатник» Слабошпицький: Михайлові
Слабошпицькому – 70 : [творчий шлях письменника] / В. Панченко //
Укр. літ. газета. – 2016. – 19 серп. – С. 4-5.
Пастух Б. Метафізика страждання у «віршах з війни» Бориса
Гуменюка / Б. Пастух // Дивослово. – 2016. - № 9. – С. 55-58.
У статті осмислено образний світ поезії Б. Гуменюка, зокрема у
другому виданні його збірки «Вірші з війни». Акцент зроблено на
емпіричному досвіді автора, який є джерелом його творчості. Виокремлено
також проблему тематичних ліній у збірці. Автор статті намагається
проаналізувати «усезнаючий» голос поета.

Пастушенко В. В. Марина Павленко «Миколчині історії» :
[позакласне читання. 5 клас] / В. В. Пастушенко // Укр. мова та літ. –
2016. - № 27. – С. 21-25.
Петровчук Л. А. Сучасні українські літературні казки. Лілія
Лапіна «Дуже довга казка» : позакласне читання. 5 клас /
Л. А. Петровчук // Укр. мова та літ. – 2016. - № 25-26. – С. 46-47.
Пригорницький Ю. Маршал мушкетерів пера: Михайлові
Слабошпицькому – 70 : [інтерв’ю з письменником] /
Ю. Пригорницький // Літ. Україна. – 2016. – 28 лип. – С. 6.
Слабошпицький М. Дивна здатність універсалізму : нотатки про
книжку Івана Малковича «Подорожник з новими віршами» (вид-во
«А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», 2016 / М. Слабошпицький // Літ. Україна.
– 2016. – 18 серп. – С. 6.
Супрунюк О. Б. «Ліза та Цюця П.», або «слідство ведуть
п’ятикласники» (урок позакласного читання за книгою Л. Денисенко)
: інтегрований урок / О. Б. Супрунюк // Шкіл. бібліотекар. – 2016. - №
11. – С. 11-16.
Тарнашинська Л. Чаша Грааля Віри Вовк : життєвий і творчий
шлях письменниці / Л. Тарнашинська // Літ. Україна. – 2016. – С. 7.
Токмань Г. Літературні семінари про сучасну літературу:
екзистенціально-діалогічне прочитання новел Василя Портяка і
Євгенії Кононенко / Г. Токмаль // Дивослово. – 2016. - № 11. – С. 4753.
Статтю присвячено літературним семінарам, на яких розглядаються
питання сучасних новел. Автор коментує твори В. Портяка і Є.Кононенко.
Увагу сфокусовано на діалозі з художнім текстом та екзистенційних
мотивах. Метою розгляду кожної новели є формування особистості учня.

Федака Д. «І в оптичнім прицілі сльози»: про поетичний засів
Дмитра Кременя / Д. Федака // Укр. літ. газета. – 2016. – 19 серп. –
С. 14-15.
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Федорка М. Б. Дмитро Кешеля. Роман «Чим би не бавилися
пани, лем би не було війни» : проект з літературного краєзнавства /
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