
 
Централізована бібліотечна 

система Деснянського району 
 м. Києва 

 

Бібліотека № 115 для   дітей 
 

                    Дитячі    журнали    X X IX X IX X IX X I    століття    

 

 

 

 

 

 

 

                               

 
 

 

 

   Рекомендаційний список  

для читачів-учнів 1-4 класів та керівників 

дитячого читання.  

Частина I. 

       

                                  Київ 2011    
 2

 
                                            Читати - це круто! 
 

                                   Друзі! 

  
         Вашій увазі пропонується рекомендаційний 
список «Дитячі журнали ХХІ століття», який 
відображає інформацію про дитячу періодику, яка 
щомісяця надходить до бібліотеки № 115. 
 Це - „ Барвінок”, „ Джміль”, „ Професор 
Крейд”, „ Пізнайко”, „ Стежка”, „ Ухтышка”, 
„ Малятко”, „ Котя”, „ Джміль”  та інші, з якими 
дитині буде завжди весело та цікаво, бо в кожному 
номері багато розвивальної захоплюючої інформації, 
цікаві казки, вірші, оповідання, захоплюючі розповіді 
і легенди про народні свята і обряди в різні пори 
року, розмальовки, ігри, конкурси, поробки... Імениті 
автори наповнюють сторінки журналів лише 
найякіснішою літературою, де діти можуть читати як 
здобутки класиків української, російської та світової 
літератури, так і сучасні твори…  
   Мета даного списку: познайомити читачів-
учнів та керівників дитячого читання з дитячою 
періодикою за період з 2009 по 2011 роки, яка 
знаходиться в фонді бібліотеки. 
            Матеріал розташований в алфавіті назв 
періодики. 

                   
        

 
     Укладач Зінченко І. О. 

Відповідальна за випуск Приходько Н. О. 
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Ангеля�тко [Текст] : розвивально-пізнавальний 
журнал для наймолодших / засн. В. Масюк ; вид-во  
„Країна Ангелят”. – Львів, 2006-    . – 2011. – 
Щомісяч.                                                                                                                                                            
      Журнал „Ангелятко” – це добрі 
й веселі, а, насам-перед, цікаві 
казки, вірші, пісеньки, комікси, 
конкурси та розвивальні завдання. 
Журнал має на меті прищепити 
дитині любов до книжки, до 
читання загалом, а зробити це 
можна лише за допомогою якісних 
літературних текстів. 
  
Барбі [Текст] : журнал / вид-во „Егмонт Україна”. – 
К. : Новий друк, 2008-    . – 2011    . – Щомісяч. 
        Всім дівчаткам подобається грати і читати разом з 
„Барбі”. В кожному номері журналу – фото історії, ко-
мікси про Барбі та її друзів, розмальовки, головоломки, 
рецепти дуже смачних десертів, загадки і цікаві конкур-
си. Журнал „Барбі” цікавий і модницям, і їх матусям. 
Читайте, грайте і мрійте разом з Барбі 
 

Барвінок [Текст] : літ.-худ. і загаль-
ноосв. журнал для дітей мол. та середн. 
шк. віку / засн. і вид. трудовий 
колектив редакції. – К. : Новий друк, 
1928-    . – 2011    . – Щомісяч. 
 Журналу „Барвінок” вже виповни-
лось 80 років! Уявляєш? Його читали твої  
батьки, бабусі і дідусі! Цей журнал 
знадобиться і тобі, друже, на уроках, так  
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як він рекомендується шкільними програмами. Тут 
друкуються найкращі художні твори для дітей, які 
плекають любов до батьківщини, повагу до батьків, 
мови, увагу до здоров’я, безпеки життя.  
 

Джміль [Текст] : квартальний журнал для дітей від 5 
до 10 років, їхніх батьків і педагогів / вид. „Світич”. 
– К. : Літера-Друк, 1997-    . – 2011    . – Щокварт. 
 Журнал „Джміль” відрізняється від інших дитячих 
видань тим, що розповідає про живопис, музику, літера-
туру. Чого тут тільки не прочитаєш! І новий кінець ста-
рої казки, і цікаве про птахів, тварин, про пригоди, що 
для роздумів нагода. Розглянеш картини художників, 
поспіваєш... 
 

Котя [Текст] : пізнавально-ігровий 
журнал для дітей / засн. ТОВ ВКФ 
„Анатоль”. – К., 2003-    . – 2011   .– 
Щомісяч. 
 Дитячий пізнавально-ігровий 
журнал „Котя” – це маленька енцик-
лопедія на задану тему. Написаний він 
так, що ви із захопленням будете його 
читати і відгадувати з ним. Адже в 
журналі зустрінете рубрики „А чи знаєте ви?”, „Ерудит”, 
„Весела англійська” та багато казок, ігор, головоломок, 
кросвордів і конкурсів. А ще „Котя” навчить вас бути 
добрими та щедрими. 
 

Маленький розумник  [Текст] : журнал для хлоп-
чиків від 5 років / засн. вид-во „Мамине сонечко”. – 
К., 2007-    . – 2011    . – Щомісяч. 
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Якщо ти хочеш навчитися весело, цікаво, 
пізнавально проводити вільний час, под-
ружись із журналом „Маленький розум-
ник”. Він навчить тебе краще розуміти 
математику та інші корисні науки. В 
„Цікавинках” від розумників та знайдеш 
цікаві вірші та оповідання. А ще 
„Маленький розумник” з песиком Шилом 
навчить тебе робити аплікації, саморобки, малювати. 
 

Малятко [Текст] : журнал для дітей / засн. і вид. 
колект. підприємство „Редакція журналу „ Малятко”. 
– К. : Новий друк, 1960-    . – 2011    . – Щомісяч. 

 „Малятко” – журнал, якому виповни-
лось півстоліття. Не одне покоління 
українців знає, що „Малятко” – чудо-
вий дитячий журнал, який тішить своїх 
маленьких читачів оповіданнями й 
віршиками, загадками і саморобками, 
розмальовками і кулінарними рецепта-
ми. Разом із „Малятком” можна всією 
родиною малювати, складати вірші та 
оповідання. „Малятко” стане вашим 

незамінним другом! 
 

Мій Дісней [Текст] : журнал для дітей 
молодшого шкільного віку / вид. 
компанією „Егмонт Україна”. – К. : 
Новий друк, 2007-    . – 2011    . – 
Щомісяч.                                                                   
 Найкращі герої Діснея в одному 
журналі  „Мій Дісней” Ліло і Стіч,  
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хоробрі Немо і Король Лев та інші розважатимуть та 
навчатимуть вас. Тут вміщено яскраві розмальовки та 
оповідання, ігри та загадки, кросворди та веселі і 
повчальні історії. Граємо, читаємо, рахуємо разом з 
„Діснеєм”!  
 

Пізнайко [Текст] : дитячий 
журнал / засн., вид. вид-во 
«Дитячий міжнародний журнал 
«Познайка». – К.,  1996-    . – 
2011-    . – Щомісяч. 
    Розваги, вірші, казки, комікси, 
ігри та багато корисної інформації 
пропонує тобі журнал „Пізнайко”. З 
ним ти можеш здійснити веселі 
мандрівки, дізнатись багато нового, водночас вивчати 
англійську і російську мову. Адже цей ігровий журнал 
виходить також російською і англійською мовами, 
причому усі три версії – різні за змістом та художнім 
оформленням. 
 

Професор Крейд [Текст] : 
пізнавально-розважальний журнал 
для дітей 6-10 років / засн.  та вид. 
Видавничий будинок „Максимум”. 
– К. : Новий друк, 2004-    . – 2011-    
. – Щомісяч. 
   Герої журналу „Професор Крейд”  
Мензурка, кіт Смик та Миша Шило 
разом з професором Крейдом знайом-

лять вас із тваринним та рослинним світом, географією, 
історією, фізичними явищами, кос-мосом, народо- та  
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українознавством тощо. Читаючи цей журнал, ти 
зрозумієш, що бути розумним – круто! 
 

Стежка [Текст] : пізнавально-
розважальний журнал для дітей 
дошк. та мол. шк. віку / засн. 
«Редакція дитячого журналу 
«Стежка». – К., 1997-    . – 2011-    . – 
2 рази на місяць. 
     Журнал для вас, веселі і допитливі. 
Головним героєм кожного нового ви-
пуску є відомий казковий, або муль-
типлікаційний герой. Поряд із завданнями по розвитку 
розумових здібностей тут подаються завдання зі словами 
по розвитку зв’язного мовлення, цікаві відомості про 
рослинний та тваринний світ. 
 

Ухтышка [Текст] : детский информационно-развле-
кательный журнал для среднего школьного возраста 
/ учредитель ПП „Микко-Сервис” ООО. – Х., 2003-    
. – 2011-    . – Ежемес. 
   „Ухтышка” - єдиний в Україні товстий глянцевий жур-
нал для дітей віком від 6 до 14 років. Це понад 100 сторі-
нок веселих історій та цікавих статей про все на світі. 
Наліпки, постери, конкурси з призами. 

 

Чарівна принцеса [Текст] : журнал для 
дітей молодшого шкільного віку / вид. 
компанією „Егмонт Україна”. – К. : 
Новий друк. - 2007    – 2011-    . – 
Щомісяч. 
       „Чарівна принцеса” - тут ти дізнаєшся 
королівські секрети, зможеш стати  
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справжньою Принцесою та поринути у чарівний світ 
казки, із справжніми Принцесами: Русалкою, Попелюш-
кою, Жасмин та Білосніжкою. На тебе чекають чарівні 
історії, гарні малюнки для розфарбовування, чудові речі, 
які ти зможеш зробити своїми руками і багато-багато 
іншого!  
 

Яблунька [Текст] : пізнавально-
ігровий журнал для дітей / засн.: Т. П. 
Колодницька, Т. М. Донцова. – К. : 
Дім, сад, город. -    . – 2011-    . – 
Щомісяч. 
     Улюблений розважально-
пізнавальний журнал для малят і 
школярів, батьків та вчителів. Тут ти 
знайдеш цікаву та корис-ну інформацію: захоплюючі 
мандрівки у таємничий світ природи; казки та легенди; 
конкурси та вікторини; дитячу пошту; адреси для 
листування; смачні рецепти з „Веселої кухні” тощо.  


