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Гурницька, Наталія.  

Мелодія кави в тональності сподівання : роман / Н. Гурницька ; [передм. Н. Шевченко]. – Харків : 

Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 256 с. : іл. 

Рубрики: Українська література -- Сучасна проза -- Романи 
Екземпляри: всього  1 : 12 (1) 
 
 

 

 

Тишка, Агнєшка.  

Зося з вулиці Котячої / А. Тишка ; худож. А. Рачинська ; пер. з пол. Л. Жекова. – Київ : Школа, 

2017. – 224 с. – (Зося з вулиці Котячої).  

Рубрики: Твори для дітей та юнацтва 
Екземпляри: всього  1 : 12 (1) 
 

 

 

 

Олендій, Леся.  

Гніздо горлиці : роман / Л. Олендій. – Харків : Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 240 с.  

Рубрики: Українська література -- Романи 
Екземпляри: всього  1 : 12 (1) 
 

 

 

 

 

Ягелло, Йоанна.  

Тирамісу з полуницями : роман / Й. Ягелло ; пер. з пол. Б. Антоняк. – Львів : Урбіно, 2017. – 296 с. 

Рубрики: Художня література -- Польща 
Екземпляри: всього  3 : 12 (1), ЦБ (1), 11 (1) 
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Грін, Джон.  

Провина зірок : роман / пер. з англ. В. Назаренко. – Київ : КМ-БУКС, 2017. – 288 с. – Парал. тит. арк. англ. 

– Пер. изд. : The Fault in Our Stars / John Green. 

Рубрики: Художня література -- СПО 
Екземпляри: всього  2 : 12 (2) 
 

 

 

 

 

 

Сент-Екзюпері, Антуан де.  

Маленький принц : повість : з малюнками автора / А. Сент-Екзюпері ; пер. з фр. М. Марченко. – Київ : 

КМ-БУКС, 2017. – 112 с. : іл. – Пер. изд. : Le Petit Prince / Antoine de Saint-Exupery.  

Рубрики: Художня література -- Франція 
Екземпляри: всього  1 : 12 (1) 
 

 

 

 

 

 

 

Бінг, Джорджія.  

Моллі Мун і дивовижні часомандри : для дітей серед. шк. віку / Д. Бінг ; пер. з англ.: Н. Я. Косенко, О. 

Голуб ; худож. М. А. Пузиренко. – Харків : Школа, 2017. – 272 с. – (Моллі Мун). 

Рубрики: Художня література -- Великобританія 
Екземпляри: всього  3 : 12 (2), 10 (1) 
 

 

 

 

 

 

 

Сульберг Аудгільд, А.  
Суперкруті догралися : [повість : для серед. шк. віку] / А. Сульберг Аудгільд ; пер. з нор. Н. Іваничук. – 

Львів : Видавництво Старого Лева, 2017. – 192 с. 

Рубрики: Художня література -- Норвегія 
Екземпляри: всього  6 : 12 (1), 04 (1), 08 (1), 10 (1), 14 (1), 15 (1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Золотоволоска та інші європейські казки / [уклад. А. Фрезер ; худож.: І. Дубровський, Т. Воложаніна, Т. 

Кізім та ін.]. – Харків : Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 240 с. : кольор. іл. – (Літай-килим: 

казки народів світу).  

Рубрики: Казки народів Європи 
Екземпляри: всього  1 : 12 (1) 
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Кирпа, Галина.  

Тринадцятий місяць у році : [повість] / Г. Кирпа ; [передм. В. Шкляр]. – Львів : Видавництво Старого 

Лева, 2017. – 224 с.  

Рубрики: Українська дитяча проза -- 20 ст. 
Екземпляри: всього  4 : 12 (2), 06 (1), 17 (1) 
 

 
 

 

 

 

 

100 казок : найкращі укр. нар. казки з іл. провідних укр. худож. : [у 3-х т.]. Т. 1 / за ред. 

І. Малковича ; [худож.: К. Штанко, К. Лавро, В. Єрко та ін.]. – Вид. 20-те. – Київ : А-БА-

БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2017. – 161 с. : іл. – (Для малят від 2 до 102...).  

Рубрики: Казки народні українські 
Екземпляри: всього  1 : 12 (1) 
 

 

 

 

 

Біла, Надя.  

Крута компанія : повість / Н. Біла. – Київ : Академія, 2017. – 160 с.  

Рубрики: Українська література -- Сучасна проза 
Екземпляри: всього  1 : 12 (1) 
 

 

 

 

 

Гуріна, Валентина Василівна.  

Відгадайко : загадки / В. В. Гуріна. – Харків : Белкар-книга, 2017. – 48 с. : іл. – (Веселка).  

Рубрики: Твори для дітей та юнацтва 
Екземпляри: всього  1 : 12 (1) 
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В'ятрович, Володимир.  

Україна. Історія з грифом "Секретно" / В. В'ятрович ; Центр дослідж. визвольн. руху. –  

2-ге вид. – Харків : Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 512 с. : іл. 

Рубрики: Історія -- Україна 
Екземпляри: всього  1 : 12 (1) 
 

 

 

 

 

 

 

Бенкс, Роузі.  

Заворожений палац : казкова повість : [для дітей мол. шк. віку] / Р. Бенкс ; пер. з англ. Д. 

Стельмах. – Київ : Рідна мова, 2017. – 96 с. : іл. – (Таємне королівство ; кн. 1).  

Рубрики: Художня література -- Великобританія 
Екземпляри: всього  5 : 12 (3), 04 (1), 08 (1) 
 

 

 

 

 

 

 

Бенкс, Роузі.  

Долина єдинорогів : казкова повість : [для дітей мол. шк. віку] / Р. Бенкс ; пер. з англ. Д. 

Стельмах. – Київ : Рідна мова, 2017. – 96 с. : іл. – (Таємне королівство ; кн. 2). 

Рубрики: Художня література -- Великобританія 
Екземпляри: всього  5 : 12 (3), 04 (1), 08 (1) 
 

 

 

 

 

 

 

Бенкс, Роузі.  

Острів-хмара : казкова повість : [для дітей мол. шк. віку] / Р. Бенкс ; пер. з англ. Д. 

Стельмах. – Київ : Рідна мова, 2017. – 96 с. : іл. – (Таємне королівство ; кн. 3).  

Рубрики: Художня література -- Великобританія 
Екземпляри: всього  5 : 12 (3), 04 (1), 08 (1) 
 

 

 

 

 

Від Миколая до Різдва : [збірка] / [упоряд. Г. Кирпа ; худож. Н. М. Корнєєва]. – Київ : 

Рідна мова, 2017. – 48 с. : іл. – (Чемним діточкам).  

Рубрики: Дитяча література 
До збірки увійшли як авторські поезії, так і народні колядки, щедрівки, віршування, що 
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надають неповторності головному циклу зимових свят. 
Екземпляри: всього  1 : 12 (1) 
 
 

 

 

 

 

Бовен, Джеймс.  

Світ очима кота Боба : нові пригоди Джеймса та його мудрого вуличного кота : повість / 

Д. Бовен ; пер. з англ. В. Панченко. – Київ : Рідна мова, 2017. – 192 с. – (Світовий 

бестселер рідною мовою). – Пер. изд. : The World According to Bob : the further adventures 

of one man and his street-wise cat / Bowen James. 

Рубрики: Художня література -- Великобританія 
Екземпляри: всього  1 : 12 (1) 
 

 

 

 

 

 

 

Дівчина у потягу : роман / П. Гоукінз ; пер. з англ. І. Паненко. – Харків : Книжковий Клуб 

Сімейного Дозвілля, 2017. – 320 с. – Парал. тит. арк. англ. – Пер. изд. : The girl on the train 

: a novel / Paula Hawkins.  

Рубрики: Художня література -- Великобританія 
Екземпляри: всього  1 : 12 (1) 
 

 

 

 

 

 

Гридін, Сергій.  

Відчайдушні : повість-детектив / С. Гридін. – Київ : Академія, 2017. – 128 с.  

Рубрики: Українська література -- Повісті -- Детективи 
Екземпляри: всього  1 : 12 (1) 
 

 

 

 

 

 

 

Теплі історії про дива, коханих і рідних : [зб. оповідань] / [ред. Ю. Шутенко]. – Київ : 

Брайт Стар Паблішинг, 2017. – 144 с. – (Теплі історії).  

Рубрики: Українська література -- Сучасна проза 
Екземпляри: всього  1 : 12 (1) 
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Зав'язкін, Олег Володимирович.  

Велика книжка. Мешканці морів та океанів : для допитливих хлопчиків і дівчаток / О. В. 

Зав'язкін ; [худож. Д. С. Турбаніст]. – Київ : Кристал Бук, 2017. – 16 с. : кольор. іл. – 

(Велика книжка) (Світ навколо нас).  

 

Рубрики: Тваринний світ -- Мешканці морів та океанів 
Тваринний світ нашої планети надзвичайно різноманітний. Його представники дивують і 
радують нас. У цій книжці популярно розповідається про мешканців морів та океанів, їх 
зовнішній вигляд, особливості поведінки. Яскраві фотоілюстрації допоможуть дітям краще 
пізнати представників водного світу. Адресовано допитливим хлопчикам та дівчаткам, їхнім 
батькам. 
Екземпляри: всього  1 : 12 (1) 
 

 

 

 

 

 

 

Львів. Смаколики. Різдво : збірка / Д. Корній [та ін.] ; [уклад., передм. Н. Нікалео]. – 

Харків : Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 256 с.  

Рубрики: Українська література -- Сучасна проза 
Екземпляри: всього  1 : 12 (1) 
 

 

 

 

 

 

Львів. Вишні. Дощі : збірка / Д. Корній [та ін.] ; [уклад., передм. Н. Нікалео]. – Харків : 

Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 192 с.  

Рубрики: Українська література -- Сучасна проза 
Екземпляри: всього  1 : 12 (1) 
 

 

 

 

 

Льюїс, Клайв Стейплз.  

Хроніки Нарнії : повна історія чарівного світу : збірка / К. С. Льюїс. – Харків : 

Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 912 с. : іл. – Пер. изд. : The chronicles of 

Narnia : collection / C. S. Lewis. 

Рубрики: Художня література -- Великобританія 
Екземпляри: всього  1 : 12 (1) 
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Зав'язкін, Олег Володимирович.  

Велика книжка. Динозаври : для допитливих хлопчиків і дівчаток / О. В. Зав'язкін ; 

[худож. Д. С. Турбаніст]. – Київ : Кристал Бук, 2017. – 16 с. : кольор. іл. – (Велика 

книжка) (Світ навколо нас).  

 

Рубрики: Тваринний світ -- Динозаври 
Давним-давно, коли ще не було людини, на земній кулі жили дивовижні тварини - динозаври. 
Якими ж вони були? У цій книжці популярно розповідається про зовнішній вигляд і 
особливості поведінки динозаврів. Яскраві ілюстрації допоможуть дітям краще пізнати 
тварин, які населяли нашу планету мільйони років тому. Книжка адресована допитливим 
хлопчикам та дівчаткам, а також їхнім дбайливим батькам.  
Екземпляри: всього  1 : 12 (1) 
 

 

 

 

 

Зав'язкін, Олег Володимирович.  

Велика книжка. Спортивні автомобілі : для допитливих дорослих і дітей / О. В. Зав'язкін 

; [худож. Д. С. Турбаніст]. – Київ : Кристал Бук, 2017. – 16 с. : кольор. іл. – (Велика 

книжка) (Світ навколо нас).  

Рубрики: Автомобілі 
Ми живемо в світі техніки. Автомобілі займають особливе місце в нашому житті. Швидкість, 
потужність і краса - ось що приваблює нас у спортивних автомобілях. У цій книжці з 
чудовими фотоілюстраціями популярно розказано про автомобілі, які по праву вважаються 
королями швидкості. Книжку адресовано допитливим хлопчикам і дівчаткам, а також їхнім 
дбайливим батькам.  
Екземпляри: всього  1 : 12 (1) 
 

 

 

 

 

Зав'язкін, Олег Володимирович.  

Велика книжка. Гоночні автомобілі : для допитливих дорослих і дітей / О. В. Зав'язкін ; 

[худож. Д. С. Турбаніст]. – Київ : Кристал Бук, 2017. – 16 с. : кольор. іл. – (Велика 

книжка) (Світ навколо нас).  

Рубрики: Автомобілі 
Ми живемо в світі техніки. Автомобілі займають особливе місце в нашому житті. Швидкість, 
потужність і краса - ось що приваблює нас у гоночних автомобілях. У цій книжці з чудовими 
фотоілюстраціями популярно розказано про автомобілі, які по праву вважаються королями 
швидкості. Книжку адресовано допитливим хлопчикам і дівчаткам, а також їхнім дбайливим 
батькам.  
Екземпляри: всього  1 : 12 (1) 
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Зав'язкін, Олег Володимирович.  

Велика книжка. Транспорт : для допитливих дорослих і дітей / О. В. Зав'язкін ; [худож. 

Д. С. Турбаніст]. – Київ : Кристал Бук, 2017. – 16 с. : кольор. іл. – (Велика книжка) (Світ 

навколо нас).  

Рубрики: Автомобілі 
Ми живемо у світі техніки. Транспорт займає особливе місце в нашому житті. Потяги, 
кораблі, автомобілі, літаки швидко переносять нас не лише в інші міста, але навіть через 
материки та океани. У цій книжці з чудовими фотоілюстраціями популярно розповідається 
про різні види транспорту. Адресовано допитливим хлопчикам та дівчаткам, їхнім 
дбайливим батькам.  
Екземпляри: всього  1 : 12 (1) 
 

 

 

 

 

Зав'язкін, Олег Володимирович.  

Велика книжка. Дракони : для допитливих дорослих і дітей / О. В. Зав'язкін ; [худож. Д. 

С. Турбаніст]. – Київ : Кристал Бук, 2017. – 16 с. : кольор. іл. – (Велика книжка) (Світ 

навколо нас).  

Рубрики: Тваринний світ -- Динозаври 
Дракони з давніх-давен населяють світ казок і легенд. В усіх куточках Землі живуть історії 
про вогнедишних чудовиськ, які стережуть скарби і мають таємні знання. У книжці популярно 
розказано про цих істот, створених силою людської фантазії. Яскраві ілюстрації допоможуть 
ближче познайомитися з дивовижним світом драконів. Адресовано допитливим хлопчикам і 
дівчаткам, а також їхнім дбайливим батькам.  
Екземпляри: всього  1 : 12 (1) 
 

 

 

 

 

 

Конопницька, Марія.  

Про краснолюдків і сирітку Марисю : [повість-казка] / М. Конопницька ; пер. з пол. Л. 

Андрієвська. – Київ : Знання, 2017. – 191 с. – (Скарби: молодіжна серія).  

Рубрики: Художня література -- Польща 
Екземпляри: всього  1 : 12 (1) 
 

 

 

 

 

Скаррі, Річард.  

Автівки, вантажівки та все, що рухається : для дітей дошк. віку : пер. з англ. / Р. 

Скаррі. – Харків : Ранок, 2017. – 69 с. : кольор. іл.  

Рубрики: Дитяча література 
Екземпляри: всього  1 : 12 (1) 
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Гокінг, Люсі.  

Джордж і таємний ключ до Всесвіту : роман : [для серед. шк. віку] / Л. Гокінг, С. Гокінг 

; пер. з англ. Г. Лелів ; у співпраці К. Гальфаром ; худож. Г. Парсонза. – Львів : 

Видавництво Старого Лева, 2017. – 344 с. : іл.  

Рубрики: Художня література – Великобританія. Твори для дітей та юнацтва 
Екземпляри: всього  1 : 12 (1) 
 

 

 

 

 

 

Гнатко, Дарина.  

Душа окаянна : роман / Д. Гнатко. – Харків : Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. 

– 288 с.  

Рубрики: Українська література -- Сучасна проза -- Романи 
Екземпляри: всього  1 : 12 (1) 
 

 

 

 

 

 

Буквар для малят : з прописом : [для дітей дошк. та мол. шк. віку] / [упоряд. В. Є. 

Чумаченко ; худож. В. Є. Чумаченко]. – Харків : Промінь, 2017. – 80 с. : кольор. іл. – 

(Читаємо по складах).  

Рубрики: Мовознавство -- Абетки 
Екземпляри: всього  1 : 12 (1) 
 

 

 

 

Короткі історії на ніч : [для дітей дошк. віку] / [худож. В. Дунаєва]. – Київ : КМ-

БУКС, 2017. – 80 с. : кольор. іл.  

Рубрики: Дитяча література 
Екземпляри: всього  1 : 12 (1) 
 

 

 

 

 

 

Комаровський, Євген Олегович.  

Здоров'я дитини і здоровий глузд ії родичів / Є. Комаровський ; [пер. з рос. О. П. 

Ричук]. – Харків : Клініком, 2017. – 576 с. : іл. – (Бібліотека доктора Комаровського).  
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Рубрики: Педіатрія 
У цій книзі доступно й захоплююче розказано про найбільш важливі аспекти такої складної 
професії як бути батьками. Все про дитину, її спосіб життя і хвороби. Відповіді на питання що 
добре, а що погано. Слушні поради, які допоможуть прийняти, здавалося б, складні рішення. 
Все це Ви знайдете в прекрасній книзі доктора Комаровського.  
Екземпляри: всього  1 : 12 (1) 
 

 

 

 

 

 

Ясіновська, Наталія.  

Лізка Мармизко : повість : [для мол. шк. віку] / Н. Ясіновська ; іл. С. Ясіновської. –  

Львів : Видавництво Старого Лева, 2017. – 160 с. : іл.  

Рубрики: Українська література -- Дитяча література 
Екземпляри: всього  6 : 12 (1), 04 (1), 08 (1), 10 (1), 14 (1), 15 (1) 
 

 

 

 

 

 

 

Малешка, Анджей.  

Магічне дерево. Червоний стілець : [повість : для мол. та серед. шк. віку] / А. Малешка 

; пер. з пол. Б. Антоняк ; [худож. А. Малешка]. – Львів : Урбіно, 2017. – 288 с. : іл.  

Рубрики: Художня література -- Польща 
Екземпляри: всього  2 : 12 (2) 
 

 

 

 

 

Кідрук, Макс.  

Твердиня : роман / М. Кідрук. – 2-ге вид., перероб. – Харків : Книжковий Клуб Сімейного 

Дозвілля, 2017. – 560 с. : іл.  

Рубрики: Українська література -- Романи 
Екземпляри: всього  1 : 12 (1) 
 

 

 

 

 

Ой, весела в нас зима! : [для дошк. і мол. шк. віку] / [упоряд. С. Крупчан] ; худож.  

Н. Конєєва. – Київ : Рідна мова, 2017. – 48 с. : іл. – (Чемним діточкам). 

Рубрики: Дитяча література 
Екземпляри: всього  1 : 12 (1) 
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Чбоскі, Стівен.  

Привіт, це Чарлі! або Переваги сором'язливих : роман / С. Чбоскі ; пер. з англ. А. Гусак. – 

Київ : Рідна мова, 2017. – 232 с. – (Світовий бестселер рідною мовою).  

Рубрики: Художня література -- СПО 
Екземпляри: всього  1 : 12 (1) 
 

 

 

 

Несбіт, Едіт.  

Діти залізниці : роман / Е. Несбіт ; пер. з англ. О. Ломакіної. – Київ : Знання, 2017. –  

208 с. – (Скарби: молодіжна серія). – Пер. изд. : The railway children / Nesbit Edith.  

Рубрики: Художня література -- Великобританія 
Екземпляри: всього  1 : 12 (1) 
 

 

 

 

Морозенко, Марія.  

Я закохалася : повість / М. Морозенко. – Київ : Академія, 2017. – 128 с.  

Рубрики: Українська література -- Сучасна проза 
Екземпляри: всього  1 : 12 (1) 
 

 

 

 

 

 

 

Сайко, Оксана.  

Птахи завжди повертаються : повість / О. Сайко. – Київ : Академія, 2017. – 128 с.  

Рубрики: Українська література -- Сучасна проза -- Повісті 
Екземпляри: всього  1 : 12 (1) 
 

 

 

Ідеальна панночка. Книжка для сучасних дівчат : [для дітей мол. та серед. шк. віку] / 

худож. Ю. Радич-Демидьонок. – Київ : КМ-БУКС, 2017. – 416 с. : іл.  

Рубрики: Довідкові видання 
Взірець досконалості - саме це означає слово «ідеал». Бути ідеальною ой як непросто, адже 
для цього треба повсякчас над собою працювати! Аби полегшити собі цю роботу, 
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скористайся порадами з книжки, і ти бодай на крок наблизишся до свого ідеалу. Для дітей 
молодшого та середнього шкільного віку. 
Екземпляри: всього  2 : 12 (2) 
 

 

 

 

 

 

Шаховими стежинами : програма та метод. посібник з навчання дітей ст. дошк. віку 

гри в шахи / [уклад.: В. І. Купрієнко, О. Ю. Ходосенко, О. Д. Сандакова]. – Тернопіль : 

Мандрівець, 2017. – 216 с.  

Рубрики: Спорт -- Шахи 
Програма навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шахи "Шаховими стежинами" 
спрямована на реалізацію освітньої лінії "Шахи" варіативної складової Базового компонента 
дошкільної освіти. Мета програми - зацікавити дітей грою у шахи, сприяти особистісно 
зорієнтованому формуванню інтелектуальних якостей у дошкільнят, що необхідні для 
майбутнього навчання у школі. Вона містить орієнтовний тематичний план навчання та 
тематику занять. До кожної теми додано перелік дидактичних ігор і вправ з опанування 
практичними прийомами гри. Методичний посібник допоможе дорослим (вихователям, 
спеціалістам дошкільних навчальних закладів, батькам) у навчанні дітей гри в шахи через 
систему занять, дидактичні і практичні вправи та ігри. Для формування шахового досвіду 
елементів інтелектуальної культури дошкільників обрано кращі зразки розв'язування 
шахових завдань відомими гросмейстерами. Для вихователів, спеціалістів дошкільних 
навчальних закладів, батьків, які володіють грою у шахи. 
Екземпляри: всього  1 : 12 (1) 
 

 

 

 

 

 

 

Крути : збірка у пам'ять героїв Крут / упоряд.: О. Зінкевич, Н. Зінкевич. – 2-ге вид. –  

Київ : Смолоскип, 2017. – 422 с.  

Рубрики: Історія України 
Екземпляри: всього  1 : 12 (1) 
 

 

 

Ролінг, Джоан Кетлін.  

Гаррі Поттер і прокляте дитя : [офіц. сценарій п'єси] : частина 1 і 2 / [на основі нового 

оригін. сюжету Дж. К. Ролінґ, Джона Тіффані та Джека Торна нова п'єса Джека Торна] / 

Д. Ролінг ; пер. з англ. В. Морозов ; ред. І. Малкович. – 11-те вид. – Київ : А-БА-БА-ГА-

ЛА-МА-ГА, 2017. – 352 с. – Пер. изд. : Harry Potter and the Cursed Child, part one and two / 

J. K. Rowling. 

Рубрики: Художня література -- Великобританія 
Екземпляри: всього  9 : 12 (2), 03 (1), 04 (1), 06 (1), 08 (2), 15 (1), 17 (1) 
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Франко, Іван Якович.  

Фарбований лис / І. Я. Франко ; іл. К. Лавро. – 3-тє вид. – Київ : А-БА-БА-ГА-

ЛА-МА-ГА, 2017. – 25 с. : іл.  

Рубрики: Дитяча література 
Екземпляри: всього  1 : 12 (1) 
 

 

 

 

 

 

 

Ось такі ми хлопчаки : [для серед. шк. віку] / [уклад. О. П. Жлобинська]. – Харків : 

Пегас, 2017. – 64 с. : іл. – (Всезнайко) (Виховуємо особистість).  

Рубрики: Довідкові видання -- Енциклопедії дитячі 
Ця книга - для веселих, сміливих і вмілих хлопчиків, які хочуть знатися на спорті та 
встановлювати власні рекорди, знайти для себе цікаве хобі й почати вибір майбутньої 
професії, а авторитет мати не лише серед друзів у соціальних мережах, але й в однолітків у 
дворі та школі. 
Екземпляри: всього  2 : 12 (2) 
 

 

 

 

 

 

 

Жученко, Марія Станіславівна.  

Велика книжка транспорту / М. С. Жученко. – Харків : Віват, 2017. – 144 с. : кольор. іл. –  

Рубрики: Транспорт -- Енциклопедії дитячі 
Це ілюстрована енциклопедія про всі види транспорту. Яскраві зображення найрізно-
манітніших видів техніки дадуть змогу на власні очі побачити справжні дива інженерної 
думки людства. Тож ласкаво просимо у захопливу мандрівку! 
Екземпляри: всього  2 : 12 (1), 14 (1) 
 

 

 

 

 

 

 

Караєва, Соломія.  

Школа АGH / С. Караєва ; [ред. Н. Мельник]. – Київ : Юніверс, 2017. – 100 с. + 4 с. 

вклейка.  

Рубрики: Українська література -- Сучасна проза 
Екземпляри: всього  1 : 12 (1) 
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Томашевська, Наталя Володимирівна.  

Логопедія : [ігри та завдання : для дітей дошк. та мол. шк. віку] / [Н. В. Томашевська]. 

– Харків : Пегас, 2017. – 64 с. : іл. – (Я навчаюсь) (Виховуємо особистість).  

Рубрики: Дитяча література. Дитяче дозвілля 
Екземпляри: всього  1 : 12 (1) 
 

 

 

 

 

 

Матюшкіна, Катерина.  

У-гу-гу, страшно! : [для мол. шк. віку] / К. Матюшкіна, К. Оковитая ; худож.: К. 

Матюшкіна, К. Оковитая. – Київ : Рідна мова, 2017. – 176 с. : іл. – (Прикольний 

детектив).  

Рубрики: Російська література -- Дитяча література 
Екземпляри: всього  4 : 12 (2), 08 (1), 15 (1) 
 

 

 

 

 

 

Дяченко, Марина Юріївна.  

Повітряні рибки : вісім оповідань на всякий смак / М. Ю. Дяченко, С. С. Дяченко ; 

худож. А. Джанік'ян. – 5-те вид. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2017. – 25 с. : 

кольор. іл. – (Для малят від 2 до 102...).  

Рубрики: Дитяча література -- Оповідання 
Екземпляри: всього  1 : 12 (1) 
 

 

 

Каменєва-Замараєва, Тетяна Вікторівна.  

Маленьким щебетунчикам : логопедичні завдання для занять батьків з дітьми (4-5 

років) / Т. В. Каменєва-Замараєва, Л. В. Рудяк, Л. М. Тимошенко ; [гол. ред. В. І. 

Садкіна]. – 3-тє вид., випр. – Харків : Основа, 2017. – 128 с. : табл. – (Розмовляємо 

правильно).  

Рубрики: Педагогіка дошкільна -- Логопедія 
Кожен з батьків мріє, щоб його дитина виросла здоровою, щасливою, успішною, навчилася 
краще розуміти людей та взаємодіяти з ними. Але всі знають, наскільки важливу роль у 
цьому відіграє вміння дитини правильно і красиво говорити. Данний посібник містить цікаві 
завдання для спільних занять дітей дошкільного віку й дорослих. Матеріал розрахований на 
збагачення словника, розвиток фонематичного слуху та артикуляційного апарату дитини. 
Посібник призначено для батьків, учителів-логопедів, вихователей дошкільних навчальних 
закладів.  
Екземпляри: всього  1 : 12 (1) 
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Каменєва-Замараєва, Тетяна Вікторівна.  

Маленьким щебетунчикам : логопедичні завдання для занять батьків з дітьми (5-6 років) 

/ Т. В. Каменєва-Замараєва, Л. В. Рудяк, Л. М. Тимошенко ; [гол. ред. В. І. Садкіна]. –  

3-тє вид., випр. – Харків : Основа, 2017. – 176 с. : табл. – (Розмовляємо правильно).  

Рубрики: Педагогіка дошкільна -- Логопедія 
Кожен з батьків мріє, щоб його дитина виросла здоровою, щасливою, успішною, навчилася 
краще розуміти людей та взаємодіяти з ними. Але всі знають, наскільки важливу роль у 
цьому відіграє вміння дитини правильно і красиво говорити. Данний посібник містить цікаві 
завдання для спільних занять дітей дошкільного віку й дорослих. Матеріал розрахований на 
збагачення словника, розвиток фонематичного слуху та артикуляційного апарату дитини. 
Посібник призначено для батьків, учителів-логопедів, вихователей дошкільних навчальних 
закладів.  
 

Рубрики: Українська проза -- Твори для дітей та юнацтва 
Екземпляри: всього  1 : 12 (1) 
 

*Список сформовано за допомогою автоматизованої бібліотечної системи«ІРБІС» 

IRBIS:3,12,,0000019684,1

