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ДОВІДКОВІ  ВИДАННЯ

030(031.062-053.5)
92.0
Б66

Бітті,  Роб.  Дивовижна  наука 70
захопливих  експериментів,  які  можна
провести  вдома /  Роб  Бітті пер.  з  англ.
Т. Кузьменко.  Київ  Книголав, 2019.

Самотужки  викликати  дощ,  приготувати
ї�жу  в  сонячніи�  пічці,  зробити  морозиво  за
допомогою солі чи змаи� струвати водяне колесо
–  це  лише  маленька  частина  із  70  цікавих
рецептів,  які  є  у  «Дивовижніи�  науці».  Книжка
розкриє та покаже властивості таких речовин,

як вода, повітря, сіль, цукор, а також десятків інших предметів, які легко
знаи� ти  вдома.  Завдяки  великіи�  кількості  експериментів,  дитина
вивчатиме хімію, фізику, біологію та конструювання. 

030(031.062-057.847)(084.1)
92.0
В27

Велика  книга
Чому енциклопедія
для мол. шк. віку   пер.
з  англ..   Київ   Рідна
мова, 2020. 

У  ціи�  енциклопедії�  юнии�  читач  знаи� де
відповіді  на  багато  свої�х  запитань  —  про
таємниці природи і стародавні цивілізації�, про

історичні події� та знамениті постаті, про твариннии�  і рослиннии�  світ і про



місце людини у Всесвіті та на Землі.  Видання щедро ілюстроване і стане
настільною книжкою для школярів. 

ТЕХНІКА

004-53.5
32.97
В54

Вітні, Девід. Програмування для дітей.
HTML,  CSS та  Javascriht/Вітні  Девід  пер.з
англ. Я.О.Головченко.  Харків  Vivat, 2019.

Маи� стернии�  гід  із  програмування  для
початківців.  Із  ним ти створиш власнии�  саи� т,
прикладну  програму  та  гру,  розів’єш  реальні
навички  маи� бутнього  програміста.  Вчись,
слідуючи  крок  за  кроком  докладним
інструкціям  до  шістьох  карколомних  місіи� .  А

потім перевір свої� знання и�  навички, створивши власнии�  проект.

 004(031)-053.5
32.97
М31

Маслова,  Тетяна.  Хочу  стати
айтішником   усе про улюблену професію  
для  дітей  мол.  та  серед.  шк.  віку   для
читання  дорослими  дітям /  Тетяна
Маслова іл. Н.Болдирєвої.  Харків  Ранок,
2020.

Ця книга буде цікава всім, хто хоче и� ти в
ногу  з  часом.  Щодня  ми  користуємося

комп’ютерами  та  смартфонами,  слухаємо  новини  про  безпілотні
автомобілі та суперрозумних роботів. Але хто за всім цим стої�ть? 

Прочитавши  енциклопедію  «Хочу  стати  аи� тішником»,  діти
довідаються про тих,  хто пише коди,  створює саи� ти та відеоігри,  тестує
програми. Школярі дізнаються, як працює інтернет, навіщо потрібні мови
програмування та що спільного мають саи� т і святковии�  торт.



ПСИХОЛОГІЯ

159.922.7159.98
88.8
М16

Макріді,  Емі.  Я!Я!Я!The “Me,Ме,Ме”   як
перевиховати  егоїстичну  дитину  (або  її
батьків)  /  Емі  Макріді пер.  з  англ.  Валерія
Глінка.  Київ Наш формат,2018.

У  світі  панує  епідемія  дитячого
егоцентризму. Багато дітеи� , а згодом і дорослих,
вважають,  що отримати наи� краще вони можуть
як  подарунок,  не  докладаючи  жодних  зусиль.
Навіть  більше,  вони  переконані,  що  цеи�
подарунок  ї�м  хтось мусить зробити і  що життя

саме по собі ї�м винне. Такии�  підхід позбавляє ї�х бажання рухатися вперед,
старатися та вчитися дати раду ситуаціям, які складаються не по-ї�хньому.
Авторка цієї�  книжки пропонує рецепт, як побороти ці загрозливі риси и�
зупинити епідемію, навчити малечу поводитися відповідально та зважено,
розвинути стіи� кии�  характер і  зрештою виховати щасливих,  упевнених у
собі хлопчиків і дівчаток, які готові до дорослого життя і всього, що воно
ї�м готує.

159.922.1-053.5
88.3
О13

Обережно  хлопці!   для дітей серед.
шк. віку / уклад. Н. В.Зотова; за заг. ред. Є.
Житник мал.  А.  Савицької.   Харків  
ШКОЛА, 2020.

Що робити,  коли відбуваються  зміни з
тілом і душею? Коли виникає безліч запитань,
про які ти соромишся запитати в батьків, а у
твої�и�  голові замість формул літають флюї�ди
кохання?  Як  не  вчинити  дурниць,  не

заблукати  в  лабіринтах  почуттів  і  розібратися  в  психології�  дивних
створінь - хлопців? Ця книга дасть відповіді на ці и�  багато інших запитань,



істотно полегшить життя і підліткам, і батькам, а також порадить, навчить,
підкаже.

159.922.7-055.25
88.8
П86

Психологія  для  дівчат   для  дітей
серед.шк.віку / за заг. ред. Є. Житник уклад.
Н.  В.  Зотова мал.  А.  Л.  Савицької.   Харків  
ШКОЛА, 2020.

Як зрозуміти оточення і себе в ньому? Якии�
тип характеру та  темпераменту властивии�  тобі
та  твої�м  друзям?  Як  стати  цікавим
співрозмовником  та  спілкуватися  вільно  и�
невимушено? Чи можна навчитися бути добрим

другом і навзаєм мати відданих друзів? Що робити, коли хтось для тебе
«більше ніж просто друг»? У ціи�  книзі читачі знаи� дуть не тільки відповіді
на  подібні  питання,  а  и�  різноманітні  тести  та  корисні  поради  від
досвідчених психологів.

159.923(049.3.053.6)
88.2
Ч75

Чольвінська-Шролік,  Аніела.  Як
витримати  дорослих і  не з’їхати  з  глузду  
для  дітей  серед  шк.  віку /  Анелія
Чолвінська-Школік пер.  з  пол.  Ірини
Тучапської іл.  В.Стахіри.   Харків  
Юнісофт, 2020.

Ну як ї�х витримати? Це питання, мабуть,
приходило  тобі  в  голову  вже  не  раз,  коли
доводилось  терпіти  скарги  батьків,

незадоволені і розчаровані погляди. О, хіба дорослим можна догодити? А
коли  до  цього  додати  ще  и�  проблеми  у  школі,  складні  стосунки  з
однолітками і перехіднии�  вік в цілому, то дуже складно дивитись на світ
крізь  рожеві  окуляри...  Тобі  здається,  що  навкруги  суцільнии�  хаос  і
неможливо зрозуміти, як вчиняти правильно. Якщо хочеш справлятись з



цим  жахом,  відкриваи�  книгу  хутчіш!  Тут  ти  знаи� деш  багато  корисного.
Дізнаєшся,  між іншим,  як знаи� ти спільну мову з  вчителями,  спланувати
своє навчання і справи так, щоб мати більше часу на розваги. 

159.922.7373.5(084)
88.8
Ч75

Чольвінська-Шролік,  Аніела.  Як
витримати у школі і не з’їхати з глузду  для
дітей  серед  шк.  віку /  Анелія  Чолвінська-
Школік пер.  з  пол.  Ірини  Тучапської іл.
В.Стахіри.  Харків  Талант Юнісофт,2020.

Як  стати  «свої�м»  у  новому  класі?  Як
знаходити спільну мову з однокласниками? Які
бувають типи вчителів і як здобути ї�хню довіру?

Як  не  дати  собою  маніпулювати  і  досягати  своєї�  мети?..  Ти  знаи� деш  у
цьому пораднику чимало  корисного  для  себе.  Також дізнаєшся,  до  кого
звернутися зі  свої�ми проблемами,  як змінити шкільне життя на краще і
зробити так, щоб школа викликала пречудові емоції�.

 159.922.7-053.5
88.3
Ч45

Чольвінська-Шролік,  Аніела.  Як
витримати  хлопців  і  не  з’їхати  з  глузду  
порадник  для  дівчат  для  дітей  серед  шк.
віку / Анелія Чолвінська-Школік пер. з пол.
Ірини  Тучапської іл.  В.Стахіри.   Харків  
Юнісофт, 2020.

Хлопці здатні в одну мить розізлити нас, а
вже  за  хвилину  розсмішити  дотепним  жартом
чи  зворушити  милою  витівкою.  Ну  як  ї�х

витримати і не з’ї�хати з глузду?! Прочитаи�  порадник, і дізнаєшся, якими
хлопці є насправді і  чому саме такими. Окрім того, знаи� деш відповіді  на
інші питання, які цікавлять тебе щораз більше: про що і як розмовляти з
хлопцем,  як поводитися на побаченні  і  вгамувати у собі вир суперечних



почуттів.  Дізнаи� ся  більше  про  світ  хлопців,  щоб  краще  и�  певніше
почуватися в ї�хньому товаристві.

ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ. ДОЗВІЛЛЯ

37.018.1
74.90
Б88

Бронсон,  По.  Батьки  у  шоці   новий
погляд  на  виховання  =  Nurtureshocr  new
thinking about children /  По  Бронсон,  Ешлі
Меррімен пер.  укр.  І.  Семенюк.   Харків  
Ранок Фабула, 2019.

Як  ви  виховуєте  свою  дитину?  Читаєте
спеціальну  літературу,  слухаєтеся  власних
батьків,  радитеся  з  сусідами?  А  може,  поклада-

єтесь на інтуї�цію и�  життєвии�  досвід? А раптом вам скажуть, що всі звичні
уявлення про виховання хибні? По Бронсон та Ешлі Меррімен написали
саме про це - про стереотипні принципи виховання, що насправді не дають
очікуваного  ефекту.  Вони  говорять  про  похвалу,  обман  і  складнии�
підлітковии�  вік. А також про те, чи потрібно розмовляти з немовлятами і
що робити, якщо під час сімеи� ного обіду почалася сварка. Спираючись на
численні  дослідження,  автори  спробували  відповісти  на  наи� поширеніші
питання  та  зосередитися  на  типових  ситуаціях,  з  якими  стикається
більшість батьків.

379.82-055.25
74.900.6
Д44

Дівчаче дозвілля на всі 100 / уклад.  
Н. В. Зотова мал.  Є.  Житник.   Харків  
ШКОЛА, 2020.

Книга  розповість,  як  корисно,  радісно
провести  відпочинок,  як  спланувати  та
заповнити вільнии�  час, які розваги вибрати для
друзів, щоб отримати насолоду, відновити сили.
Багато  порад  щодо  активного  відпочинку
(екстремальні,  командні,  ігрові  види  спорту,



оздоровчі  системи);  облаштування  дівчачої�  кімнати  (фен-шуи� ,
дизаи� нерські  ігри,  справи  господарські);  поради  мандрівникам  (літніи�
табір, село, заморські краї�ни, пішии�  похід, подорож на колесах або водою,
морськии�  відпочинок);  щодо зовнішності  (стильність,  шопінг,  аксесуари,
взуття, косметика, гармоніи� ність та колір); кодекс леді (правила етикету),
поради щодо влаштування святкувань (вечірки, незвичаи� ні свята, Новии�
рік, день закоханих…)

376-056.262
74.3+88.840
П24

Психолого-педагогічний  супровід
навчання  дітей  з  інтелектуальними
порушеннями  /  О.  В.  Чеботарьова  та  ін..  
Харків  Ранок Кенгуру, 2020.

У  виданні  висвітлюються  особливості
психолого-педагогічного  супроводу  та
корекціи� но-розвиткової�  роботи  з  дітьми  з
інтелектуальними порушеннями.  Розкриваються
актуальні  питання  організаціи� но-методичного

забезпечення,  реалізації�  інноваціи� них  педагогічних  технологіи�  та
надаються  рекомендації�  щодо  впровадження  ї�х  у  практику.  Наводяться
результати  експериментальних  досліджень  з  реалізації�  трудового
виховання, розвитку мовленнєвої�, ігрової�, соціально-побутової� діяльності.
Репрезентуються  авторські  адаптивні  технології�  навчання  дітеи�  з
інтелектуальними порушеннями.

316.624.3(0.062)
88.5
С81

Стовелл,  Луї.  Життя  онлайн   як
уберегтися від кібербулінгу, вірусів та інших
халеп в інтернеті / Луї Стовелл дизайн та іл.
Ненсі  Ліщнікофф пер.  з  англ.  Тетяна
Кузьменко.  Київ  Книголав, 2020.

Відповідь на це запитання можна знаи� ти в
книжці  «Життя  онлаи� н.  Як  уберегтися  від
кібербулінгу, вірусів та інших халеп в інтернеті».
У  виданні  є  низка  практичних  порад  зі



створення  сторінок  у  соціальних  мережах,  правила  поведінки  з
інформацією,  приватними  даними,  взаємодії�  з  користувачами  и�
дотримання  авторського  права.  Крім  того,  у  книжці  читач  знаи� де
інформацію та корисні підказки щодо секстингу, кібербулінгу та інтернет-
шахраи� ства.

376-056.3(072)
74.3
Т46
Тихонова,  Ксенія  Сергіївна.  Труднощі
навчання   дислексія,  дисграфія,  диспраксія,
дискалькулія  практ. рек. для дітей, батьків і
педагогів / Ксенія Тихонова.  Харків  Ранок,
2020.

У виданні  надається огляд сучасної�  літератури,
зокрема  зарубіжної�,  що  присвячена  проблемам
навчання  дітеи�  із  дислексією,  дисграфією  і
дискалькулією.  Видання  містить  головні

діагностичні ознаки і пропонує підходи та сучасні методики, що ї�х можуть
використовувати  вчителі  і  батьки  для  допомоги  дітям  зі  специфічними
труднощами  в  навчанні.  Книга  буде  корисна  батькам,  учителям,
асистентам учителів і фахівцям в галузі корекціи� ної� педагогіки, особливо в
контексті інклюзивного навчання.

331.54-053.5
65.24
Т76

Троян-Яскот,  Агнєшка.  Як  стати
кимось для дітей серед.шк.віку/ Агнєшка
Троян-Яскот пер.  з  пол.  Маріяни
Пушкарук.-ХарківЮнісофт, 2020.-

Як  вибрати  наи� кращу  професію?  Що
робити, коли не знаєш, чим хочеш заи� матися?
Як  відкрити  у  собі  таланти?..  Ця  книга
розповість, як и� ти до своєї� мрії�. Познаи� омить з
наи� цікавішими  професіями  та  історіями

відомих  людеи� ,  які  довели:  все  неодмінно  вии� де,  головне,  сильно  того
прагнути! Читаи� , пробуи�  і будуи�  своє маи� бутнє!



373.2.015.3793.7
74.100.5
 Ч81

Чуб,  Наталія.  Пальчикові  ігри  
розумниця такса і десять веселих пальчиків
 граємо,  розвиваємо  пам’ять  та  увагу,
вчимося мислити нестандартнодля спільної
роботи  батьків  і  дітей /  Наталія  Чуб худ.
С. Сова.  Харків  Vivat, 2019.

Потоваришуи� мо з маленькою розумницею
таксою  -  і  нумо  разом  зростати,  розумнішати,
розвиватися  и�  пізнавати  неи� мовірно  цікавии�

світ!  А  щоб  маленькі  пальчики  стали  слухняними  та  спритними,  ми  ?
Вправляємося  з  олівцем,  фарбами,  ножицями?  Працюємо  з  різними
матеріалами?  Шнуруємо  кросівки?  Пришиваємо  ґудзики?  Малюємо
пальчиками? Складаємо оригамі? Робимо аплікації�? 

ПРИРОДНИЧІ  НАУКИ

57+53.085.33(031) (084.1)
28я2
А94

Афонін  М.  Є.  Світ  навколо  нас.
Мікросвіт.   Київ   ПП  «КРИСТАЛ
БУК»,2019.

Світ  навколо  нас  здається  таким
знаи� омим і звичним, але варто поглянути на
нього  під  мікроскопом  або  через  об'єктив
фотокамери,  як  він  разюче  змінюється.  Ми
пропонуємо знаи� ти незвичаи� не у звичаи� них
речах і побачити красу там, де ї�ї�, здавалося б,

не може бути. Якісні яскраві ілюстрації� допоможуть вам поглянути на світ
очима фотохудожників, що захоплюються макрози� омкою.

 



568.19(031) (084-1)
28.169.2
Б87

Брілланте,  Джузеппе.  Усе  про
динозаврів  /  Джузеппе  Брілланте,  Анни
Чесса пер. Я. О. Головченко іл. Р. Г. Мори.  
Харків  Vivat, 2020.

Із цією книжкою діти здіи� снять мандрівку
в  часі  та  дізнаються  багато  наи� сучасніших
відомостеи�  про динозаврів: чим харчувалися, як
пересувалися,  полювали и�  захищалися, а також

хто  жив  обіч  із  ними.  Енциклопедія  допоможе  маленьким  читачам
дізнатись усе наи� цікавіше про доісторичних рептиліи� , розвинути пам’ять,
а також поповнити словниковии�  запас.

591.5(084.1)
 28.681
 Л49

Лервіл, Бен. Життя тварин = Wildives
 50 неймовірних тварин, які потрапили в
історію   для  дітей  мол.  та  серед.  шк.
віку / Бен Лервілл намалювала С. Волш
пер. з англ. М. В. Черник.   Харків  Ранок,
2020. 

У  ціи�  книзі  зібрані  історії�  з  життя  50
неи� мовірних  тварин,  які  в  різнии�  спосіб
прославили  себе  та  свіи�  вид.  Дехто  з  них

рятував  життя  людеи� ;  дехто  показував  неабиякии�  розум,  навчившись,
наприклад, говорити мовою жестів; інші стали останніми представниками
свого виду, нагадуючи нам про важливість оберігати світ природи. Книжка
заявляє про те, що тварини - не розвага для людеи� , а рівноправні мешканці
планети, здатні на вражаючі вчинки.



59”625”(031)(084.1)
 28.6я2
Т21

Тарнер,  Алан.  Тварини
дольодовикового  періоду.  Велика
енциклопедія для дітей серед. шк. віку /
Алан Тарнер іл. Маріурісіо Ентон пер. з
англ.  І.  А.  Петренко.   Харків   Ранок,
2019.

Сьогодні  на  Землі  мешкає  близько
5000  ссавців,  до  яких  належить  і  людина.

ІNхня еволюція,  поширення та пристосування до умов життя відбувалися
протягом  багатьох  мільи� онів  років.  Ця  книга  розповість  про  те,  як
"завои� овували"  ссавці  нашу  планету,  як  еволюціонували  від  дрібних
звірків до наи� більших тварин планети. Для широкого кола читачів.

МЕДИЧНІ  НАУКИ

616.9
55.1
Г20

Гарді, Дженніфер. Воно заразне. 
Інфекційний світ патогенів та 
мікробів/Дженніфер Гардіпер. з англ. Я. О. 
Головченко. - Харків Vivat, 2020. -64с.

Книга  «Воно  заразне»  стане  твої�м
провідником  у  химерному  мікроскопічному  світі
патогенів  —  ти  дізнаєшся,  як  вони  живуть,
зростають, змінюють людство і що ми робимо для

того,  аби  зупинити  ї�хнє  поширення.  То чому  зволікаєш?  Зроби крок  до
світу патогенів. Тільки не забудь спершу вимити руки! 



 612.63(035)(084.1)
57.12я2
087

Оттерлей,  Камілла.  Привіт,  маля!=Hei,
lille  fro!   іл.кн.-довід.  для  всієї  родини про
маленьке дитятко, що от-от з’явиться на світ і
стане  новою  людиною   для  мол.  та  серед.
шк.віку /  Камілла  Оттерлей пер.  з  норв.
Ірини Сабор іл.  Лєне Аск.   Харків   Крокус,
2020.

Що відбувається у маминому животику? Як
маля росте и�  розвивається тиждень за тижнем?

Як  дорослі  и�  малі  чекають  на  поповнення  в  родині?   У  ціи�  книзі  ми
зустрічаємо  маму,  тата,  Старшого  брата  і  Меншу  сестричку  -  і  Маля  у
маминому животику. 

Книжка написана як для дітеи� , у яких незабаром з’явиться молодшии�
братик чи сестричка, так і для всієї�  родини. Читаючи ї�ї�,  можна дізнатися
багато корисного, а ще - поговорити про те, що турбує усіх членів родини.

611/612(031) (084.1)
28.8я2
Т21

Тарновська,  Тетяна.  Як  працює  твоє
тіло  змістовні ст., яскраві іл., цікаві факти /
Тетяна  Тарнавська пер.  з  рос.,  ілюстр.
матеріал  Д. С. Турбаніста.   Київ   Crystal
book, 2020.

Книга розкриває таємниці людського тіла
і  дає  відповіді  на  питання,  які  ще півстоліття
тому  ставили  вчених  у  глухии�  кут.  Чому

з'являються веснянки і через що ми ікаємо? Навіщо нам апендикс і звідки
береться піт? Що являє собою ДНК і в чому роль стовбурових клітин? В ніи�
просто і  доступно  описано  складні  процеси,  що  протікають  в  організмі,
доповнюючи розповідь зрозумілими схемами і  яскравими фотографіями.
Зібрані в виданні цікаві факти зроблять читання ще більш захоплюючим.
Книга адресована допитливим підліткам і ї�хнім дбаи� ливим батькам.



612.66-055.25
51.283
Х26

Хауенсчайлд,  Лідія.  Цілком  дівчачі
штукенції  =  Reine Madchensa для  дітей  шк.
віку /  Лідія  Хауенсчайлд пер.  з  нім.
Ю.В.Микитюка.   Харків   Талант Юнісофт,
2019.

Ця  книжка   душевна  дівоча  розмова  про
все наболіле и�  потаємне. Чому вранці так важко
вилізти з ліжка? Чому тепер домашні завдання ти
робиш в останню мить? І чому червонієш як рак,

коли до тебе заговорить хлопець?..  Авторка відповідає на безліч дівочих
запитань,  допомагає зрозуміти себе,  а також порозумітися з батьками и�
однолітками.  На  сторінках  книжки  читачок  чекають  не  лише  цікаві
розповіді, а и�  корисні поради та дотепні тести, які так весело проходити
разом із подругами.

ДОМОВЕДЕННЯ

641-053.5
36.99
С81

100 фактів  про їжу / Сем Бер та ін. іл. 
Федеріко Маріані й Парко Поло пер. з англ.
Ганна Лелів.  Київ  Книголав, 2020.

    

«100  фактів  про  ї�жу»   дитяча  енциклопедія  про  ї�жу,  ї�ї�  технології�
виробництва,  а  також  неочікувані  відкриття.  Всередині  не  лише  цікаві
факти про продукти, які ми вживаємо у ї�жу, історію страв чи дивні смакові
вподобання історичних особистостеи� , а и�  потрібна базова інформація про
поживні речовини, вітаміни, особливості тих чи інших продуктів.



Із книжкою «100 фактів про ї�жу» читачі зможуть дізнатися про свіи�
організм, про корисну та шкідливу ї�жу, а також про те, як ї�жа може змінити
світ. 



АРХІТЕКТУРА

72-053.5
85.11
С28

Секанінова,  Штепанка.  33  найцікавіші
споруди   для  дітей  ст.  дощк.  та  мол.  шк.
віку /  Штепанка  Секанінова,  Якуб  Ценкл
худож. Я. Ценкл пер.  з англ.  О.  Назарової.  
Харків  Ранок, 2020.

Будівлі,  що  виглядають  як  кошик,
супервисокі  вежі,  чудові  кафедральні  собори,
дизаи� нерські вілли, підвісні мости - все це та ще
безліч споруд ти побачиш, якщо приєднаєшся до

лелеки Олеся та и� ого друга жабеняти Стриба у спробах розгадати таємниці
архітектури.  Чи знаи� де  Олесь  натхнення,  аби  змостити  новеньке  гніздо
для  своєї�  коханої�  Василинки?  Розгорни  книгу  та  дізнаи� ся!  Готика,
ренесанс,  бароко,  ар-нуво,  функціоналізм  -тут є  все.  Тож сідаи�  на  спину
лелеці  Олесю  -  вирушаи� мо  до  цікавих  пригод  серед  неи� мовірних
архітектурних стилів та будівель!

ХУДОЖНЯ  ЛІТЕРАТУРА

821.112.2’06-34-93=161.2
84(4НІМ)6-4
Г51

Амргей, Аннетт. Гість на Різдво  казки /
Аннетт Амгрей, Катаріна Е. Фольк  пер. з нім.
Н. Феньової.  Харків Vivat, 2021.

Ох, що це так яскраво засяяло там, удалині?
Можливо,  це  різдвяна  зірка  принесла  добру
звістку?  Чи хтось добрии�  з  усміхненими  очима
простує до вашого дому, щоб розділити святкову
вечерю?  У  різдвяну  ніч  стаються  дива.  Про  це

знає  ведмедик,  що  жив самотиною  в  чужому лісі,  але  так  хотів,  щоб  до
нього на свято завітали всі звірята. Знає про це і маленькии�  заи� чик Вухань,
якии�  у пошуках різдвяного сяи� ва оббіг усіх свої�х друзів. Дізнаєтесь про це і
ви, коли прочитаєте ці навдивовижу світлі и�  зворушливі історії�.



821.111(73)’06-31-93=161.2
 84(7СПО)6-44
 В67

Волтон, Джулія. Слова на стінах / Джулія
Волтон пер. з англ. О. М. Розумна.   Харків 
Ранок, 2019.

У  старшокласника  Адама  досить  рано
діагностували  шизофренію.  Він  не  здатен
відрізнити  марення  від  реальності.  Аби
позбутися зорових і  слухових галюцинаціи� ,  він
погоджується  на  експериментальне  лікування.

Щотижня для контролю впливу пігулок на організм юнак має відвідувати
психотерапевта. Проте розмовляти з ним він категорично відмовляється,
тому  лікар  запропонував  хлопцеві  описувати  свіи�  стан  у  щоденнику.
Відтак Адам робить записи, у яких розповідає не лише про дію пігулок, а и�
про свою родину, нову школу, друзів і перше кохання. На певнии�  час ліки
допомагають  и� ому  вести  відносно  нормальне  життя,  та,  зрештою,  и� ого
таємниця  стає  відомою  оточуючим.  Як  зреагують  нові  друзі  та  кохана
дівчина, дізнавшись про и� ого хворобу?

821.111’06-3-93=161.2
84(4ВЕЛ)6-44
Д33

Деніелс, Люсі. Котик-безхатько   для мол.
шк. віку / Люсі Деніелс пер. з англ. О. Куцан
худож. оформ.  О.  І.  Панченка.   Харків   АССА,
2020.

Після переї�зду до бабусі  Амелія почувається
самотньою.  Вона  сумує  за  великим  містом  і
друзями,  аж  доки  не  потрапляє  до  «Ковчега  для
тварин»-місцевої�  ветеринарної�  клініки.  Невже
нарешті  здіи� сниться  наи� заповітніша  мрія

дівчинки-допомагати  лікарям  рятувати  тварин?!  Та  спершу  Амелія  має
довести,  що  достатньо  відповідальна  для  такої�  справи.  Разом  зі  свої�м
новим другом Семом вона мусить знаи� ти маму новонароджених кошенят. І
часу в них зовсім обмаль…



821.111’06-3-93=161.2
84(4ВЕЛ)6-44
Д 33

Деніелс,  Люсі.  Кролик  та  його  халепи  /
Люсі  Деніелс пер.  з  англ.  О.  Куцан худож.
оформ. О. І. Панченка.  Харків  АССА, 2020.

В  однокласниці  Амелії�  та  Сема  зникає
кроленя. Сліди втікача приводять до «будинку з
привидами»,  де мешкає не надто привітна пані,
яка, схоже, не дуже любить тварин. Єдинии�  спосіб
врятувати  вухастика  —  подолати  свіи�  страх  і
вирушити  на  пошуки!  До  того  ж  дітям  треба
з’ясувати, чому пухнаста Тюльпанночка втекла з
подвір’я  і  знаи� ти  ї�ї�,  поки  вона  не  потрапила  в
справжню халепу.

821.111’06-3-93=161.2
84(4ВЕЛ)6-44
Д33

Деніелс,  Люсі.  Лисеня  у  небезпеці  /
Люсі Деніелс пер. з англ. О. Куцан худож.
оформ.  О.  І.  Панченка.   Харків   АССА,
2020.

Пригоди  Сема  та  Амелії�  тривають!
Разом  із  новим  другом  Джошем  вони
знаходять  поранене  лисеня  та  проводять
власне розслідування, з’ясовуючи обставини,
що  завдали  лиха  родині  лисиць.  На  друзів

чекають  неабиякі  випробування,  але  чи  вдасться  ї�м  повернути  лисеня
додому?



821.111’06-3-93=161.2
84(4ВЕЛ)6-44
Д 33
Деніелс,  Люсі.  Цуценя  уникає  лиха   для
мол.  шк.  віку /  Люсі  Деніелс.   Харків  
АССА, 2020.

До ветеринарної� лікарні «Ковчег» потрапляє
травмоване  цуценя,  якому  конче  необхідна
коштовна операція. Перед Семом та Амелією,
які  дуже  люблять  тварин  і  зголосилися
допомагати  в  лікарні,  стої�ть  непросте
завдання:  відшукати  власника  собачки  та

зібрати  кошти  на  лікування.  Аби  врятувати  цуценя,  друзям  доведеться
виявити неабияку кмітливість. Адже в ціи�  справі важлива кожна хвилина!

821.131.1’06-34-93=161.2
84(4ІТА)6-4
Д 41

Джиралдо,  Марія  Лоретта.  Теді
мамин  помічник  /  Марія  Лоретта
Джиралдо пер.  з  італ.  О.  Ларікової іл.  
А. Греппі  та  М.  К.  Ді  Дженови.   Харків  
Vivat, 2020.

Тедді   дуже  добрии�  маленькии�
ведмедик.  Він  обожнює  розважатися,
ласувати солодощами и�  допомагати іншим, а
ще  з  ним  повсякчас  трапляється  чимало
неи� мовірних пригод. Разом із Тедді малюки

навчаться  дотримуватися  обіцянки,  завжди  вмиватися  и�  чистити  зубки
після ї�жі, а також дізнаються, як подолати свіи�  страх і нічого не боятися.
Пригоди  кумедного  ведмедика  розважать  дітеи�  і  зроблять  кожен  день
радісним і неповторним.



821.11106-343-93161.2
84(4ВЕЛ)
К42

Кіплінг,  Редьярд.  Чому  і  як?  Такі  собі
казочки / Рельярд Кіплінг переказ з англ.
В. Федієнко худож. В. Харченко.   Харків 
Школа, 2020.

До  збірки  увіи� шли  всесвітньо  відомі
казки,  що  стали  улюбленими  для  багатьох
поколінь  маленьких  і  дорослих  читачів.
Прикрашені  сучасними  малюнками  та
виконані  в  новому  переказі,  оповідки  про

допитливе слоненя, хитрого краба, гонорову кішку, горбатого верблюда та
інші вкотре захоплять уяву свої�х 
шанувальників!

821.161.1(477) 06-34-93(081)161.2
84(4УКР)6-4

К-28
Каспарова,  Юлія  Вадимівна.  Безпека

для  зайченят,  дівчаток і  хлопченят   для
дітей дошк. віку   для читання дорослими
дітям / Юлія Каспарова пер. В. Круглової
іл.  Н.  О.  Бендус-Петровської.   Харків  
Ранок, 2020.

Як навчити дитину правилам безпеки у
будинку та на вулиці? Як допомогти засвої�ти
правила  без  нудних  моралеи� ?  Чи  можливо

розповісти  маленькому  непосиді  про  небезпеку,  не  налякавши  и� ого,  а
навчивши  цю небезпеку  запобігати?  Всі  ці  непрості  завдання  допоможе
вирішити книга. Адже ї�ї� герої� - непосидючі заи� ченята - так схожі на наших
малюків!



821.161.1(477)’06-34-93=161.2
84(4УКР)6-4
К67

Корнієнко,Тетяна.  Недоторка
психолог.  казка  /  Тетяна  Корнієнко пер.з
рос.  І.  Андрусенка іл.  В. Борігард.   Київ  
Час майстрів, 2019.

У  книзі  "Недоторка"  розповідається  про
страх  перед  мікробами,  а  через  це  панічну
фобію дотику і певнии�  "звих" на чистоті.

Головна  герої�ня  твору  не  народилася  із
цими  комплексними  страхами.  Алевтина  усвідомлює,  що  з  нею  не  все
гаразд, що вона відрізняється від інших дітеи� , що ї�ї� реакції� не типові, тому
сама  себе  називає  "креи� зі"  і  "схибленою".  Вона  пробує  вести щоденник,
щоб  позбутися  свої�х  страхів,  і  навіть  потаи�  від  рідних  відвідує
психлікарню, аби подивитися, що на неї� чекає. Річ у тім, що своє дитинство
дівчинка  провела  в  Індії�,  де  справді  неи� мовірна  кількість  хвороб.  Тому
миття рук і  постіи� на обережність – це запорука здоров’я і  повноцінного
життя.

821.162.1’-31-93=161.2
84(4ПОЛ)6-44
К 71

Космовська,  Барбара.  Великий
вибух,  або  К.  проти  К.   для  дітей
серед.шк.віку /  Барбара  Космовська,
Гжегож Касдепке іл. Анни Вєльбут пер.
з пол. Д. Гук.  Харків  Школа, 2020.

У  вipтуaльнoму  cвiтi  бaгaтo  пepeвaг:
зoкpeмa,  тaм  мoжнa  бути  ким  зaвгoднo  i
пиcaти  пpo  ceбe  щo  xoчeш.  Мoжнa

вигaдувaти  icтopiї�,  фaнтaзувaти,  виcтaвляти  якicь  фoтки.  Мoжнa  бути
кpутим i клacним! Вce oднo ж нixтo нe знaє, як уce є нacпpaвдi. Тa чи дoвгo
мoжнa вдaвaти з ceбe кoгocь? I щo cтaнeтьcя, кoли пpaвдa знeнaцькa вии� дe
нaзoвнi?



821.133.1’06-343-93=161.2
84(4ІТА)6-4
С40

Сісті,  Александро.  Дракони.  Велика
книга / Алессандро Сіті, Дрейв Мак-Гілмар
пер. з італ. О. Ларікової  іл. Д. Мак-Гілмара.
 Харків Vivat, 2020. 

Пориньте в захопливу мандрівку таємничим світом драконів разом із
професором  Дракончуком.  Наи� видатніша  миша-драконолог  у  світі
познаи� омить  вас  із  драконами   летючими  и�  наземними,  смугастими  и�
картатими, драконесами и�  дракончиками. Діти дізнаються все наи� цікавіше
про  них:  де  мешкають,  чим  обожнюють  ласувати,  як  розважаються  на
дозвіллі.  Історії�  про сильних і  розумних вогнедихів не тільки розважать
читак,  а  и�  навчать  бути  добрими,  чемними,  не  лінуватися  и�  завжди
допомагати одне одному. 

821.162.1’06-311.3-93=161.2
84(4ПОЛ)6
С89

Сувальська, Дорота. Сюзанка в мережі
та в житті  для дітей сер. шк. віку / Дорота
Сувальська іл. Ніколи Кухарської перек. з
пол. І. Тучапської.  Харків  Школа, 2018.

Невгамовна  Сюзанка і  дня прожити не
може без пригод. А відтепер пригоди чекають
на неї�  не тільки в житті... а и�  у мережі. Ще б
пак!  Адже  ї�ї�  тато  підключив  безлімітнии�
Інтернет і в ї�хньому домі відбулася справжня
інформаціи� на  революція.  Отож  Сюзанка

https://stylus.ua/uk/myshki/


освоюється в інтернет-чаті, щоби вистежити там злочинця, бо вона ж як-
не-як  член Клубу супердетективів та и� ого співзасновниця. А ще дівчинка
стає комп’ютерним графіком,  знаходить у мережі  гарні  тексти,  здобуває
знання  та  спілкується  з  друзями.



821.111’06-31-93=161.2
84(4ВЕЛ)6-4
Ф71

Флетчер,  Том.  Різдвозавр  та  Зимова
Відьма   роман   для  мол.  та  серед.  шк.
віку / Том Флетчер іл. Шейна Девріса пер.
з  англ.  М.  Сахно.   Львів   Вид-во  Старого
Лева, 2020.

Вільям дивовижним чином опиняється в
маи� бутньому  і  дізнається,  що  в  ньому  немає
Різдва  –  улюбленого  свята  хлопчика  і  и� ого

тата. Він не може повірити, що існування Санти, ельфів та магічних оленів
опинилося під загрозою через наи� головнішого нечемнюха – містера П. Чи
вдасться Вільямові разом із Різдвозавром і Брендою змінити хід подіи� , щоб
врятувати  свої�х  друзів  зі  Снігового  ранчо?  Ким  насправді  є  загадкова
Зимова Відьма?

821.161.1(477)’06-31=161.2
84(4Укр)6-4
Щ61

Щерба, Наталія. Королева часу  казкова
повість   для  дітей  серед.  шк.віку /  Наталія
Щерба пер. з рос.  Н.  Косенко іл. О.  Закис.  
Харків  ШКОЛА, 2020.

Овіяна цифровим вітром, оповита чарами  
зимова казка від автора «Часодії�в» Наталії� Щерби!
Ох, і пощастило дітям із часодіи� ного світу! Вранці,
напередодні  Нового  року,  вони  відзначають  ще

одне  свято   День  подарунка  під  подушкою,  причому  подарунки  ї�м
приносить сам Час! Та іноді все відбувається не так, як уявлялося. Фелікс,
Оллі и�  Том впевнені, що Час щось переплутав і вони отримали геть не ті
подарунки, на які заслужили. Проте, може, помилки ще можна виправити?
Поки  б’є  годинник  на  старіи�  вежі,  можливо  все   добрі  чудеса  і  зле
чаклунство,  здіи� снення  недосяжної�  мрії�  та  крах  усіх  надіи� ...  Тільки  б
устигнути до дванадцятого удару! 



ІСТОРІЯ

 94(100) (0.053.2)
63.3(0)4
Б63

Бію, Жан-Мішель. 50 дотепних запитань
про лицарів / Жанна-Мішель Бію пер. з фр.
О. Л. Соколової.  Харків  Vivat, 2018.

Чи  носили  лицарі  бронежилети?  Чи
полюбляв  суп  Ґодфруа  де  Бульи� он?  Чи  мали
лицарі  гармати?  Перед  вами  50  запитань  про
світ лицарів, до того ж одне незвичніше за інше!
Запитання,  ясна  річ,  трохи  дивні,  однак

відповіді на них цілком сери� озні, і вони допоможуть вам стати експертами
в темі Середньовіччя, лицарів та замків. Ви дізнаєтеся багато нового про
наи� відоміших  лицарів,  видатні  замки,  лицарськии�  кодекс  честі,
наи� неи� мовірніші  поєдинки  і  наи� руи� нівнішу  зброю...  Усі  тексти
супроводжуються  кумедними  малюнками  та  чудовими  реалістичними
ілюстраціями. 

087.5(031) (084.1)
92
Б67

Бію,  Жан-Мішель.  50  дотепних
запитань про піратів / Жанна-Мішель Бію
пер. з фр. О. Л. Соколової.   Харків  Vivat,
2018.

Чи  багато  буканьери  готували
копченого  м'яса?  Чи  треба  було  проявляти
жорстокість, щоб домогтися поваги? Чи був у
піратів GPS-навігатор? Перед вами 50 питань
про  світ  піратів,  одне  незвичніше  іншого!

Питання  трохи  дивні,  зате  відповіді  на  них  цілком  сери� озні,  і  вони
допоможуть  вам  дізнатися  все  про  піратів,  корсарів  і  флібустьєрів.  Ви
прочитаєте  про  наи� відоміших  піратів  та  ї�х  прапорах,  про  жорстокі
покарання  і,  звичаи� но,  легендарні  судна  і  скарби,  які  все  ще  можна
знаи� ти  ...  Всі  тексти супроводжуються  веселими малюнками  і  чудовими
реалістичними ілюстраціями. 


