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Письменники Рівненщини – дітям

/методично-бібліографічні матеріали на допомогу бібліотекарю в роботі з
читачами-дітьми, вип. XVI/

У XVI випуску методично-бібліографічних матеріалів «Письменники Рівненщини – дітям»
ми продовжуємо популяризувати твори як уже добре відомих, так і молодих літераторів.
Цей випуск присвячений творчості Сергія Гридіна, Романа Демчука, Євгена Шморгуна,
Миколи Кащука, Василя Титечка, Анни Лимич, Тетяни Собецької, Олени Медведєвої,
Лідії Гольонко, Олексія Городного, Тамари Бацмай.

Гридін Сергій Володимирович

Сергій Гридін – автор серії дитячих книг про комп’ютерного віруса Федька, чудесне
перевтілення кота Кігтика Ковбаска та повістей для підлітків «Не такий», «Не ангел»,
«Незрозумілі», «Відчайдушні». Його перу належать книги для дорослих «Сапери» та
«Віраж».

У даному випуску посібника «Письменники Рівненщини – дітям» хочемо познайомити з
новою книгою Сергія Гридіна «І паралельні перетинаються». Тут автор проговорює
болючу для суспільства тему підліткового самогубства і вплив на свідомість хлопчиків та
дівчат «груп смерті» у соцмережах… Герой повісті Роман через непорозуміння з
батьками і прикрощі в школі намагається звести порахунки з життям. Отямившись у
лікарні, хлопець переосмислює свій вчинок і усвідомлює, що є заради чого жити.

За даним твором із старшокласниками в книгозбірні доречно провести диспут на тему
«Підліткове самогубство. Як йому зарадити?».

Примірні питання:
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1. Чому у людей інколи з'являються думки про самогубство?

2. Як на вашу думку, чи є вихід із найскладнішої ситуації?

3. Що можна зробити, коли все кругом не так, як би вам хотілося?

4. Хто ви? Заради чого живете і чи потрібні цьому світові?

Гридін Сергій. І паралельні перетинаються : повість / Сергій Гридін. – Львів :
Видавництво Старого Лева, 2017. – 128 с.

Демчук Роман Степанович

Відомий в області письменник з Зарічного Роман Демчук пропонує дітям свою нову, уже
15-ту, книгу «Ходить казочка Поліссям». У ній допитливий читач дізнається багато
цікавого про наш поліський край, його ліси, ріки, рослини і тварини.

«Цим чарівним краєм щедра панночка гуляє. Щоб історії казкові розказати борсукові.
Зайцю, з дальньої дороги. Козенятам прудконогим. Горобцям, що люблять сливи.
Шпаченятам галасливим. Лисенятам хитруватим. Їжакам, з нової хати… Кілька мудрих
казковинок принесла і в наш будинок. Зараз їх, читайку – брате, разом будемо читати.»
Ось так письменник запрошує до читання казочки у сімейному колі. А для кращого її
сприйняття художниця Вікторія Дунаєва намалювала чудові малюнки.
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Демчук Р.С. Ходить казочка Поліссям. Пізнавальні казковинки для цікавої дитинки /
Р.С.Демчук. – Рівне : Дятлик М.С., 2017. – 24 с.

Шморгун Євген Іванович

Нову книгу-розмальовку «Розказочки» написав для дітей Євген Шморгун, знаний у
нашому краї письменник, лауреат літературної премії ім. Лесі Українки.

Наступні казочки можна рекомендувати для читання у сімейному колі. Малюки почують
про скупуватого равлика, який не захотів ділитися із своїми друзями величезним
грибом-боровиком, щоб зварити з нього кулешик; дізнаються про ключик до щастя, який
позичила зайчику сова і що з ним сталося; зрозуміють, чому петрові батоги цвітуть синім
кольором; коли саме смакують горобинові ягоди; як вільхи пташечкам допомагають тощо.

А ще дітям буде цікаво розмалювати малюнки, які створила відома художниця Інна
Нагорна.

Шморгун Євген Іванович. Розказочки / Євген Іванович Шморгун. – Рівне : ПП Лапсюк
В.А., 2018. – 32 с.

Кащук Микола Кирилович

Новинками потішив дітвору рівненський письменник – Микола Кащук.
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У загадковий і чарівний світ живої природи поведуть малят вірші-загадки з книжечки
«Загадкові гості». Вони спонукають підростаюче покоління до роздумів, пошуку знань,
самостійного мислення, вчать любити рідний край, берегти його багатства.

У книзі «Весела дітвора» Микола Кащук знайомить дітей з порами року, дитячим
гумором, загадковими акровіршами.

Тридцять видів птахів: перелітних і осілих, корисних і шкідливих, одомашнених і
мисливських та сімнадцять представників фауни і флори південного краю описані
письменником у книжці «Загадкові птахи».

Дитяча книга «Подарунки від рослин» познайомить маленьких читачів з дарами
рослинного походження, хлібними злаками, фруктами, овочами, ягодами, грибами та
піднімає значимість рослин у житті людей.

«Південні гості» – ще одна книга письменника для дітей дошкільного і молодшого
шкільного віку розповість про сімнадцять представників фауни і флори південного краю.
Це своєрідний екскурс у чарівний світ пізнання. Форма спілкування з юним читачем – з
допомогою загадок - відповідей, коли самі діти стають співавторами написаного.

З доробками Миколи Кащука діти можуть познайомитися у бібліотеці під час поетичних
хвилинок. Тут водночас і позмагаються у конкурсі малюнків тощо.

Кащук Микола. Весела дітвора / Микола Кащук. – Рівне : ТОВ «Принт Хауз», 2016. – 14 с.

Кащук Микола. Загадкові гості / Микола Кащук. – Рівне : ТОВ «Принт Хауз», 2016. – 16 с.

Кащук Микола. Загадкові птахи / Микола Кащук. – Рівне : ТОВ «Принт Хауз», 2017. – 16
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с.

Кащук Микола. Південні гості / Микола Кащук. – Рівне : ТОВ «Принт Хауз», 2017. – 12 с.

Кащук Микола. Подарунки від рослин / Миколи Кащук. – Рівне : ТОВ «Принт Хауз», 2017.
– 16 с.

Титечко Василь Григорович

Василь Титечко – наш талановитий земляк, гуморист, досить знаний і популярний на
Рівненщині і за її межами, видав дві нові дитячі книжки.

«Подарунок для матусі» – це книга казок, через яку автор впускає у дитячі серця
промінчики добра, працьовитості, справедливості, любові до ближніх та природи. Історії
казкових героїв допоможуть запобігти прикрим випадкам у житті та максимально
наблизять читачів до моральних цінностей. Ознайомити малюків з казочками у
книгозбірні радимо під час голосних коментованих читань. Діти залюбки також
долучаться до інсценівок та рольових читань.

Книга Василя Титечка «Впади, дощику, впади» наповнить серця добротою, щирою
посмішкою та світлом чарівного дитинства. Головні герої допоможуть віднайти власний
оазис насолоди від знайомства з ними та їхніми непересічними історіями. Ці прекрасні
віршики, які доповнені розмальовками, діти можуть почути під час поетичних хвилинок,
читати самостійно та вивчити напам’ять.

Титечко В.Г. Впади, дощику, впади / В.Г.Титечко. – Рівне : ПП Лапсюк В.А., 2017. – 32 с.
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Титечко В.Г. Подарунок для матусі / В.Г. Титечко. – Рівне : ПП Лапсюк В.А., 2017. – 40 с.

Лимич (Войнарович) Анна Андріївна

Свою літературну колекцію поповнила новою книжкою відома рівненська письменниця
Анна Лимич. Казку «Атон і таємниця Атома» авторка присвятила реальним подіям в
Україні, коли 26 квітня 1986 року сталась аварія на Чорнобильській атомній
електростанції. Ця героїчна, правдива і водночас оптимістична казка увічнює подвиг
ліквідаторів Чорнобильської катастрофи в ім’я рідної країни. Одним із таких ліквідаторів
був тато маленького хлопчика з дивним ім’ям – Атон. Сім’я їхня жила дружно і понад усе
на світі тут любили його – найменшого. Але спокійне, щасливе життя перервалося
страшною бідою. Вирвався на волю Злий Дух, а ім’я йому – Атом. Чим закінчиться ця
історія, читачі молодшого та середнього шкільного віку дізнаються під час самостійного
читання книжки.

Лимич А. Атон і таємниця Атома : казка про Чорнобиль / А.Лимич. – Рівне : Волинські
обереги, 2017. – 12 с.

Собецька Тетяна Дмитрівна

Потішки, лічилки, загадки, скоромовки, словесні ігри, вірші про пори року і тварин є
улюбленими у творчості Тетяни Собецької. Наразі для юних читайликів авторка створила
збірку патріотичних, ліричних та веселих віршів «Де ти, зайчику, бував?». Допитливі
пізнайки, мандруючи сторінками книжки, зможуть краще оволодіти рідною мовою,
вчитимуться шанувати і берегти мальовничу природу – це допоможе виховати у них
спостережливість, чуйність, доброзичливість, почуття гордості за Україну.
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Наступна, а це вже 18-а, дитяча книжка письменниці «Лінива жабка» – повчальні історії
для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. Малюки познайомляться з
бджілкою-трудівницею та лінивим Трутнем, дружною жаб’ячою родиною, в якій ліниве
жабенятко Кумчик стало працьовитим; переживатимуть за ведмедя, який потрапив у
пастку; почують дивну пригоду, що сталася з лисичкою та їжачком. Діти зрозуміють, як
потрібно допомагати друзям і ставати у пригоді, з любов’ю ставитись до праці й
переборювати лінощі, поважати старших та не ображати молодших. Адже кожна така
оповідка – це завдання на кмітливість, розсудливість і доброту.

Чудовим доповненням до цих книжок стали малюнки для розмальовування, які створила
відома художниця Уляна Заріцька. Вони допоможуть дітям у сприйнятті тексту під час
сімейних або самостійних читань.

Собецька Тетяна. Де ти, зайчику, бував? / Тетяна Собецька. – Кам’янець: Аксіома, 2017. – 48 с.

Подільський

Собецька Тетяна. Лінива Жабка / Тетяна Собецька. – Кам’янець- Подільський : Аксіома,
2018. – 16 с.

Медведєва Олена Анатоліївна

Олена Медведєва – рівненська літераторка та майстриня арт-буків. Народилася та
проживає в Рівному. За фахом – юрист, журналіст. Член Національної спілки
журналістів та письменників України, лауреат літературної премії імені Михайла Дубова.
Засновник і головний редактор видавництва «Креативна книга».
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Майстриня відома на Рівненщині і в Україні своїми оригінальними рукотворними книгами,
виконаними у різноманітних техніках, серед яких: вишиті – «Їжачок Сто Голочок» та
«Сніжинка-Даринка», бурштинова – «Сон – син соняха», солом’яна – «Метеликові
ножиці», бісерна – «У парі з Ангелом», в’язана спицями – «В’язана киця», різьблена на
дереві – «Легенда про Рівне», мереживна «Руки», м’яка (виготовлена з тканини) –
«Кольорова тінь», гербарна – «Червона гербера», книга-батик «Доля», книга-криниця
«Два джерела», праска-казка «Старовинна праска», книга-млин «П’ять мішків», випалені
на дереві – «Сонячна веселка», «Зимові каруселі». Діти мають можливість погортати
«Абеткове дерево», обкладинка якого є дубовою, а ілюстрації оздоблені шкірою.
Найвідоміший серед арт-буків мисткині – вишитий «Кобзар» Тараса Шевченка.
Унікальність цих книг полягає ще й у тому, що всі вони існують в єдиному примірнику.

Олена Медведєва – автор книг для дітей «Золоте Курча», «По цей бік неба», «Кольорові
равлики», «Рівненський буквар».

У книзі «Кольорові равлики» письменниця знайомить маленьких читачів з
дружелюбними, допитливими, милими, іноді кумедними равликами, які стали героями
однієї цікавої пригодницької історії. А вона – про розуміння важливого символу міста
Рівного – його прапора. Він живе у самому серці міста – на майдані Незалежності, поруч
із прапором України. І з’явився стяг там не так давно. 17 березня 1993 року Рівненська
міська рада прийняла рішення про те, що місто матиме прапор. Над його створенням
працював рівненський архітектор Леонід Закревський. А про те, чому прапор міста має
три кольори – зелений, білий та синій розкажуть самі герої казки – кумедні равлики.

Дітям дошкільного та молодшого шкільного віку цікаво буде зустрітися з Оленою
Медведєвою під час презентації книжки «Кольорові равлики», де вона розповість
історію створення казки та чудових ілюстрацій до неї художниці Вікторії Гордієнко.
Надалі малюки зможуть читати її самостійно або слухати під час голосних читань тощо.

У 2017 році Олена Медведєва стала лауреатом міської літературної премії імені Уласа
Самчука за книгу для сімейного читання «Рівненський буквар», яка запрошує
помандрувати мальовничими куточками Рівненщини. Складена за принципом абетки,
книжка знайомить з літерами, кожна з яких містить у собі стислу, корисну та цікаву
інформацію про історичні, культурні, природні об’єкти, мистецькі події, відомих людей
Рівненщини. Від букви «А» до букви «Я» вмістилась вся історія та сьогодення нашого
краю. Цікавими є і казки про пекаря Семена, котрий готував смачні тістечка у вигляді
літер.
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На яскравих малюнках юних художників рівненських шкіл та світлинах фотографів
можна побачити те найцікавіше, чим живуть усі 16 районів Рівненщини.

Інформація у книзі подана доступно і зрозуміло, з легким гумором, читати її буде приємно
і дітворі, і дорослим.

Медведєва О.А. Кольорові равлики / О.А. Медведєва. – Рівне : Письменницька робітня
«Оповідач», 2017. – 32 с. : іл.

Медведєва О.А. Рівненський буквар. Краєзнавство для дітей і дорослих / О.А.
Медведєва. – Рівне : Письменницька робітня «Оповідач», 2016. – 148 с. : іл.

Гольонко Лідія Микитівна

Пропонуємо ще одне знайомство з творчістю рівненської поетеси, члена Національної
спілки письменників України, лауреата премії імені Валер’яна Поліщука Лідією Гольонко.
Вона народилась у 1957 році в селі Велике Вербче Сарненського району на Рівненщині.
Тут навчалась у середній школі. Закінчила Дубнівське культосвітнє училище та
Рівненський інститут інженерів водного господарства. Зараз живе у Рівному і працює
бухгалтером гіпермаркету «Епіцентр».

Її перу належать збірки поезій «Поріг», «Сім нот любові і печалі», поема «Легенда про
бурштин». Крім того, вона – бард, учасниця фестивалю сучасної пісні «Червона рута»,
трьох фестивалів авторської пісні та співаної поезії «Оберіг».
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2017 року у видавництві Письменницька робітня «Оповідач» побачила світ перша
книжка Лідії Гольонко для дітей « Строката хата». Віршики цієї збірки не лише цікаво
читаються, а й легко запам’ятовуються. Вони – веселі, легкі для сприйняття, пізнавальні і
повчальні, кличуть маленького читача у чарівний світ природи, вчать добру, повазі та
милосердному відношенню дітей до всього живого і прекрасного. А ілюстрації художниці
Вікторії Гордієнко за допомогою акварельок лише підсилили це занурення в природу.

У книгозбірні для читачів молодшого шкільного віку радимо провести презентацію книги
«Строката хата», на яку запросити письменницю. Діти зможуть поспілкуватися з Лідією
Микитівною, задати запитання та почути в авторському виконанні чудову поезію під
акомпанемент гітари. Малюки матимуть можливість самим декламувати вірші з нової
книги та намалювати свої ілюстрації з власним баченням.

Гольонко Л. Строката хата / Л. Гольонко. – Рівне : Письменницька робітня «Оповідач»,
2017. – 40 с. : іл.

Городний Олексій Остапович

Вперше в посібнику знайомимо з письменником, нашим земляком, що пише твори для
дітей – Олексієм Городним. Народився він 30 січня 1954 року в селі Велихів
Володимирецького району на Рівненщині. Його мати, знаючи багато казок, легенд,
переказів, пісень, прислів’їв і загадок, змалку прищепила любов до творчості і подбала
про освіту сина.

Початкову школу майбутній літератор закінчив у рідному селі. Відтак шість років навчався
у сусідньому Городці. У 1972 році, здобувши середню освіту, вступив до Київського
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державного університету імені Т.Г.Шевченка. Вивчав філологію і паралельно навчався на
відділенні журналістики.

Шість років учителював у рідному селі. Пройшов усі сходинки від учителя до в.о.
директора. А в 1983 році переведений на роботу в редакцію районної газети
«Володимирецький вісник». Нині, уже будучи на пенсії – заступник директора ТОВ
«Володимирецький вісник».

У шкільні роки захопився поезією і вже не поривав із нею. Писав для дорослих і для
дітей. Час від часу друкувався у періодичних виданнях та колективних збірниках. І лиш у
2017 році у видавництві «Волинські обереги» видав першу книжечку дитячих віршів
«Білолиці дві сестриці».

Наразі знайомимо з дитячою книжкою «Я по сходинках іду». Вона вміщує кілька сотень
віршів, загадок, скоромовок, лічилок, вихвалянок, страшилок, шарад, головоломок і казок.
Книга не тільки допоможе виховати дітей добрими і щирими, кмітливими і
життєрадісними, розважливими і розумними, а й подарує дошкільнятам і молодшим
школярам радість спілкування з творчістю. Цю книжку діти можуть читати самі, з
батьками. В книгозбірні її порекомендують під час масових заходів.

Городний О.О. Я по сходинках іду : вірші, загадки, скоромовки, казки, лічилки,
вихвалянки, страшилки, шаради / О.О. Городний. – Рівне : Волинські обереги, 2017. –
208 с.

Хочемо також познайомити юних читачів з літературною збіркою відомих авторів –
«Оберемок віршів і казок від рівненських письменників». Тут вдячний читач віднайде цілу
низку дотепних віршів і казок про кумедні пригоди сучасної дітвори. У серію «Оберемок
віршів і казок» увійшли найкращі мотиваційні та пізнавальні книжки, які сприятимуть
особистісному розвитку дитини. Читаючи таку книгу, дітвора свідомо вчиться рідної
мови, розуміє важливість знань і окреслює свої бажання й основну мету, до якої повинна
прагнути.

Дану збірку рекомендуємо для сімейних читань, для коментованих голосних читань, для
самостійного читання, використовувати при проведенні масових заходів у книгозбірні.
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Оберемок віршів і казок від рівненських письменників / Автор ідеї проекту Віктор
Мазаний ; ред.- уклад. Анна Лимич. – Рівне : О. Зень, 2016. – 16 с.

Бацмай Тамара Іванівна

Тамара Бацмай проживає у місті Рівне, працює в головному управлінні Пенсійного фонду
України в області. За освітою – психолог-дефектолог. Свої знання перетворила у
віршики-скоромовки, які допомагають виправляти мовні дефекти.

Для дітей трьох-шести років авторка пропонує книгу «Абетка». Саме за цією книжкою в
сімейному колі, діти, граючись, вчаться чітко і виразно вимовляти звуки та букви. А ще
«Абетка» сприятиме розвитку дикції, пам’яті, образного мислення. У бібліотеці можна
влаштувати своєрідне змагання між ровесниками, що перетворить складні вправи на
веселу та захоплюючу гру.

Цікаву історію про дружбу та підтримку розповідає Тамара Бацмай у книжці
«Працьовитий павучок». Тут вона звертає увагу на певну складність засвоєння дитиною
звуку «П». Тому текст насичений даним звуком у різних варіаціях, що не тільки сприяє
виправленню мовних дефектів у дітей, але й звертає увагу на багатство та різноманіття
рідної мови.

Дану книгу в роботі з дітьми можуть використати вихователі, логопеди, вчителі, батьки.

Бацмай Т. Абетка : вірші для дітей / Т. Бацмай. – Рівне : Дятлик М., 2017. – 32 с.

Бацмай Т. Працьовитий павучок : вірші для дітей / Т.Бацмай. – Рівне : М.С.Дятлик, 2017.
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– 12 с.

Підготувала: Людмила Максимчук, провідний редактор Рівненської обласної бібліотеки
для дітей
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