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Письменники Рівненщини - дітям

(методично-бібліографічні матеріали на допомогу бібліотекарю в
роботі з користувачами-дітьми)
Випуск, XV
XV випуск методично-бібліографічних матеріалів з популяризації творів рівненських
письменників присвячений творчості Анни Лимич, Тетяни Собецької, Любові
Пшеничної, Василя Титечка, ВасиляТибеля, Сергія Гридіна.
Лимич (Войнарович) Анна Андріївна
Відома рівненська поетеса, прозаїк і публіцист Анна Лимич (див. попередні випуски
посібника III, IV, VIII, IX) порадувала дітей своїми новими книжками.
Малюки будуть в захваті від пригод улюбленої кицьки Гламури з книги «Мура-Гламура».
Герої віршів – усі, кого ми називаємо братами меншими. Самі поетичні твори мають не
лише виховний, уявний, але й пізнавальний характер. Вони заглиблюють маленького
читача у чарівний світ природи, вчать добру, любові, повазі і милосердю до тварин.
Цю книжку залюбки читатимуть усією родиною, а в бібліотеці – під час коментованих
поетичних хвилинок тощо. Художнє оформлення книжки, зроблене учнями молодших
класів Школи образотворчого мистецтва при Рівненському палаці дітей та молоді, стало
хорошим доповненням до змісту віршів.
Лимич А. Мура-Гламура: вірші для дошкільнят та дітей молодшого шкільного
віку/А.Лимич. – Рівне: Волинські обереги, 2016. – 32 с.
До вподоби дітям буде пізнавально-пригодницька книга «Ельвіра в Країні Котів». Вона
сповна розкриває світ наших маленьких домашніх друзів. Герої книги – Коти, не лише
оповідають свої історії та легенди, але й виконують психотерапевтичну функцію, адже
родина котячих щедро наділена здатністю дивувати, розважати і лікувати людей. Один
день перебуває дівчинка Ельвіра в Країні Котів. Але знань, отриманих там і пригод
вистачило б комусь на цілі роки. Будова твору нагадує міні-енциклопедію про котів з
елементами казки та символіки. У книзі – безліч міфів і легенд, створених у різних
країнах світу. Невеликі оповідання - цікаві, як і казки, проте і розважальні, і серйозні.
Помітним героєм книги є Час, який щоразу нагадує про себе як про найбільшу людську
цінність. Головне те, що у книзі кожний знайде те, що йому до вподоби.
Дану книгу рекомендуємо для сімейного читання. У бібліотеці доречно влаштовувати
голосні читання з обговоренням.
Собецька Тетяна Дмитрівна
З творчими доробками рівненської дитячої поетеси Тетяни Собецької ми знайомили в
попередніх випусках посібника (XII, XIII, XIV). Наразі дошкільнята та молодші школярі
мають можливість познайомитися з математичною абеткою, представленою у книзі «Під
горою, під крутою». Маленькі розумійки і пізнавайки помандрують у світ загадок,
цікавинок, незвичайних ситуацій, де легко навчитися мислити, тренуватися кмітливості і
розвивати логіку.
Собецька Тетяна Під горою, під крутою/Тетяна Собецька. – Кам’янець-Подільський: ПП
«Медобори - 2006», 2016. – 24 с.
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Зазирнути у чарівний млин, де перемелюються цікаві замальовки із життя рослин,
тварин, птахів, а борошно мудрості в тому, щоб вивчити літери і навчитися читати,
допоможе книжка «Меле, меле, меле млин».
Собецька Тетяна Абетка Меле, меле, меле млин… Книжка-розмальовка. Вірші для
дошкільнят та дітей молодшого шкільного віку. – ТОВ «Юрка Любченка», 2016. – 32 с.
У книгозбірні ці абетки малюки можуть вивчати під час ігор, розваг, мандрівок, інсценівок
тощо.
Пшенична Любов Антонівна
Творчість відомої рівненської поетеси, письменниці Любові Пшеничної уже
висвітлювалась у I, VIII, XI випусках даних методично-бібліографічних матеріалів.
У новій книжечці Любові Пшеничної «Чемер’ян» - казкова історія про кота Чемер’яна,
спочатку – лінивого і сонного, але згодом… відважного і наполегливого, який досягає
мети, захищає слабких, обороняє рідний дім і відстоює права невеликої, але дружної
лісової громади.
Дошкільнята та школярі молодшого шкільного віку залюбки візьмуть участь у голосних
читаннях з елементами інсценізації за книгою «Чемер’ян», розмалюють розмальовки, які
створила сама автор, а також зможуть придумати ще багато різних пригод про
головного героя.
Пшенична Любов Чемер’ян/Любов Пшенична. – Дубно, 2017. – 28 с.
Загадки-недомовки та ломиголовки пропонує авторка для дітей- дошкільнят та
школяриків-малят на сторінках книжки-розмальовки «Хто впізнає?». Хто цю книжечку
гортає, той уже багато знає. На кожнісінькій сторінці тут заховані гостинці. Тож читайте
недомовки та малюйте розмальовки.
Пшенична Любов Хто впізнає?: Загадки – недомовки та ломиголовки на сторінках
книжки-розмальовки/Любов Пшенична. – Дубно, 2016. – 37 с.
У доробку Л.Пшеничної є «Золоті ключики: Абетки». Цими незвичайними ключиками
доведеться відчиняти скарбничку рідної мови. У дивовижній схованці – тексти абеток.
Письменниця створила їх чимало. Є такі, в яких кожне слово починається з певної
літери, є мандрівка в місто Алфавіт, абетчині оповідки, абетка рідного краю, абетка для
дівчаток, духовна абетка тощо. Гадаємо, що ці абетки будуть цікавими не лише дітям, але
й вихователям дошкільних закладів, учителям початкових класів, батькам, бібліотекарям
– усім, хто любить українську мову, цінує її красу, примножує багатство цієї незвичайної
скарбнички.
Ознайомитися з абетками малюки можуть самостійно, разом з батьками або з
бібліотерарями під час масових заходів.
Пшенична Любов Золоті ключики: Абетки /Любов Пшенична. – Дубно, 2017. – 68 с.
Правоторова Віра Миколаївна
Рівненська дитяча письменниця, авторка добрих і світлих творів для малюків Віра
Правоторова, видала нову збірку «Віршики та оповідки з бабусиної валізки». Вона є
третьою у серії видань, яку розпочато книгою «Віршенята і віршики з оксамитової
торбинки» (2015 р.) та продовжено «Веселими віршиками з мальованого глека» (2016 р.).
Це видання, створене завдяки творчій співпраці автора та художниці Ірини Потапенко,
запрошує маленьких читачів у барвистий світ, наповнений добротою і радістю. Твори
письменниці легкі для запам’ятовування. Вони пробуджують уяву дитини, дають поштовх
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до творчого розвитку, прищеплюють любов до рідного слова.
Чому не варто боятися павучків? Як народжуються казки? Що буває у Святвечір? Чому
важливо вміти мріяти? Відповіді на ці та багато інших питань діти знайдуть у книзі, яка
написана доступною і зрозумілою для їхнього сприйняття мовою.Читати це видання
рекомендуємо всією родиною.
Правоторова Віра Віршики та оповідки з бабусиної валізки/Віра Правоторова. – Київ:
Гамазин, 2017. – 48 с.
У 2017 році Віра Правоторова презентувала аудіокнигу «Радісні віршики з бабусиної
флешки». До неї відібрано 41 твір з друкованих збірок. Авторка сама читає вірші у
властивій їй зворушливій, по-дитячому наївній та лагідній манері виконання, що так
полонить малечу щирістю та виразністю.
Титечко Василь Григорович
У XIII-XIV випусках методично-бібліографічних матеріалів «Письменники Рівненщини дітям» ми познайомили з творчістю молодого письменника з Рівненщини Василя
Титечка. У 2017 році завдяки творчій співпраці з дитячим композитором Миколою
Ведмедерею він створив неперевершені пісеньки для дошкільнят та молодших школярів і
видав книгу-пісенник «Ми в гаю пісні співали». Ці пісні можуть стати прекрасним
доповненням при проведенні масових заходів у книгозбірні.
Титечко В.Г. Ми в гаю пісні співали/В.Г.Титечко. – Рівне: ПП Лапсюк В.А., 2017. – 40 с.
Тибель Василь Васильович
З Василем Тибелем, рівненським письменником, уродженцем Березнівщини, інженером
за професією і літератором за покликанням, в посібнику «Письменники Рівненщини дітям» ми знайомимо вперше.
Сподіваємось, що маленьким читачам буде до вподоби його книга «Медова казка», яка у
2016 році стала володарем першої премії у номінації «Прозові твори для дітей» та
спеціальної премії від дитячого журі «Вибір дітей» Міжнародного літературного конкурсу
«Коронація слова». Над цим романом автор працював близько двох років. Ідея для
написання з’явилась, коли він спробував зайнятись бджільництвом разом із своїм сином.
Саме це і надихнуло його детальніше поринути у казковий світ бджілок. На сторінках цієї
книги читачі дізнаються про неймовірно цікаві пригоди бджілки Рудки та її друзів, про їх
життя у казковому бджолиному королівстві з королевою, солдатами-вартовими,
придворними дамами, лінивцями-трутнями й бджілками-трудівницями. Книга злегка
філософська і дуже проста з точки зору дитячого сприйняття.
Діти із задоволенням прийдуть до бібліотеки на зустріч з Василем Тибелем, де він
презентує книгу «Медова казка». Надалі можна підготувати свято казки, де малюки
зможуть порозважатися з бджолою Рудкою.
Тибель Василь Медова казка: роман-казка: для дітей молодшого та середнього
шкільного віку/Василь Тибель. - Луцьк: ПВД «Твердиня», 2016. – 172 с.
Варто відзначити, що Василь Тибель - лауреат конкурсу «Коронація слова» за роман
«Тріанські рішкунці» (2015 р.). Він написаний в легкому жанрі як пародія на нашу
дійсність і розрахований на дорослого читача.
Гридін Сергій Володимирович
У XV випуску даного посібника продовжуємо знайомити з творчістю відомого
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українського письменника, нашого земляка із Здолбунова Сергія Гридіна (див. також
вип. XI, XIII, XIV).
У своїх нових доробках письменник пише про дуже серйозні речі: школу, родину,
суспільство, полишених самих на себе дітей, і взагалі про життя, яким воно є – без
прикрас, сповнених суворих реалій та випробувань.
Повість «Не-ангел» відкриває ще одну грань складного життя юної особистості у
власному світі і на межі зі світом дорослих. Головному героєві цієї повісті випало пройти
через круті випробування, але вони не зламали його. Якийсь час Олесеві навіть щастило
– мама була справжнім другом. Спілкування з нею давало впевненість у собі й стишувало
конфлікт з батьком. Так тривало недовго. Хвороба матері та непорозуміння з батьком
виштовхали його на вулицю. Він опиняється на дні жорстокого світу людей. Ще недавно
«домашній» Олесь здружується з бездомним однолітком і відкриває для себе його світ.
Тут він здобуває досвід виживання, розраховуючи тільки на власні сили. Ну і трішки, на
ангела-охоронця…
Гридін Сергій. Не ангел: повість/Сергій Гридін. – К.: ВЦ «Академія», 2016. – 144 с.
Повість-детектив «Відчайдушні» захоплює сюжетними і психологічними несподіванками.
Дмитро і його друзі Пашка, Андрій і Катрін намагаються дізнатися, чому і куди в селі
Озерному зникають діти. Вони стають справжніми детективами. Усе їм видається
підозрілим – покинута хата баби–відьмачки, заплутана поведінка Семенівни і навіть
дільничого Кудрика.
Але відчайдухи круто справляються з усіма перипетіями, знаходять зниклих дітей і
з’ясовують багато іншого. І навіть за ризикованих обставин героїв книги не оминає
закоханість. Хлопці довго не знають, хто з них подобається Катрін. Розвиток подій і це
прояснив…
Гридін С. Відчайдушні: повість-детектив/С.Гридін. – К.: ВЦ «Академія», 2017. – 128 с.
Дані книги рекомендуємо старшокласникам для самостійного читання.
Доля письменника склалася так, що за покликом серця він пішов боронити країну від
ворога, відвойовуючи мир та незалежність на сході України. Повернувшись, продовжує
літературну діяльність.
З’являється його повість «Сапери» - про мобілізованих четвертої хвилі. Ця книга
розрахована на дорослого читача.
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