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Читати - це круто! 
                                     

 
Друзі! 

 

      Вашій увазі пропонується рекомендаційний 
список «Дитячі журнали ХХІ століття. Ч. ІІ», який 
відображає інформацію про дитячу періодику, яка 
надходить до дитячої бібліотеки № 115. 

      Це - „ Веселочка”, „ Детская энциклопедия”, 
„ Ералаш”, „ Колосок”  та інші. Вони з нетерпінням 
чекають на зустріч з вами. Адже на їх сторінках – 
багато цікавих, пізнавальних, захоплюючих розповідей, 
казок, переказів, історій, оповідань та віршів. В журна-
лах розглядаються актуальні теми: морально-етичні 
норми поведінки дитини, стосунки однолітків, відно-
шення до навколишнього світу, навчання та пізнання.  

        Мета даного списку: познайомити читачів-учнів 
5-6 класів та керівників дитячого читання з періодикою 
за період з 2009 по 2011 роки, яка знаходиться в 
фондах бібліотеки. 

        Матеріал розташований в алфавіті назв 
періодики. 

       Сподіваємося, що ви обов’язково відвідаєте 
бібліотеку для дітей і потоваришуєте з дитячими 
журналами. 
            

              
                           

                                          Укладач Зінченко І. О. 
                          Відповідальна за випуск Приходько Н. О. 
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Веселочка [Текст] : всеукраїнський журнал для 
дітей / засн. і вид. Держ. ком. телеб. та радіомовл. 
України, Нац. вид-во дит. літ. „Веселка”. – К. : 
Веселка, 2001-    . - 2011-    . - Щокв. 

              Тут друкуються твори для 
хлопчиків і дівчаток про життя, 
батьків, родину, школу, спорт, 
захоплення, мрії, дружбу, милосердя – 
про все, чим багата дитяча душа. Разом 
із журналом будете пізнавати історію 
України, красу і багатство рідної землі, 
її славетних людей. А також 
познайомитесь із новими книжками 
видавництва „Веселка”. А ще є сторінки для кмітливих, 
жартівливих, для „знайків” і „незнайків”. „Веселочка” – 
це ваш журнал! 

 

Детская энциклопедия [Текст] : 
познавательный журнал для девочек и 
мальчиков / учредитель ЗАО „Аргу-
менты и факты”. – М., 1996-    . - 2011-    
. - Ежемесячно. 

       Пізнавальний журнал на російській 
мові, рекомендований для позакласного 
читання. Кожний номер „Детской 
энциклопедии”  – це розповідь по окремій 

темі: „Оружие Победы”, „Сирия”, „Этикет”, „ Гольф”, 
„Джеймс Бонд”. Корисний матеріал журналу допоможе 
вам поповнити знання по шкільній програмі, розширить 
ваш кругозір. Подружіться з журналом „Детская 
энциклопедия”! Не пожалкуєте. 
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Колосок [Текст] : науково-популярний 
природничий журнал для дітей / засн. ЛМГО 
„Львівський інститут освіти”. – Львів : СТ Міські 
інформаційні системи, 2006-    . - 2011-    . - Щомісяч.  

 Журнал „Колосок”  визнаний 
кращим виданням 2008 року. 
„Колосок” – ваш путівник у світ 
науки. Якщо ви хочете більше знати 
про цікавий і різноманітний світ 
живої природи, вам допоможуть 
рубрики в журналі: „Планета земля”, 
„Жива природа”, „Наука і техніка”, 
„Про все на світі”. Цей журнал 
допоможе вам у вивченні уроків. 
Знадобиться він у роботі і вчителям. 

 
Муравейник [Текст]  : детский 
журнал о природе для семейного 
чтения / издатель ООО Издательское 
Дело „Муравейник”. – М. : 
Муравейник, 1994-    . - 2011-    . - 
Ежемесячно. 

„Муравейник”       оказался первым в 
России журналом о природе именно для 
семейного чтения, для детей и взрослых. 
Муравейник – символ гармонии, красоты, трудолюбия и 
пользы. Три вечные ноты в богатой гамме человеческого 
бытия: детство, природа, семья – зазвучали здесь. И это 
сразу почувствовали читатели всех возрастов. В журнале 
помещены рассказы и истории о жизни животных, о всем 
сущем на земле, в небе и воде, о природе самого 
человека, написанные профессиональными писателями и 
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журналистами. Довольно серьезное познавательное 
издание, которое даже может выступать в качестве 
дополнительной учебной литературы школьникам. 
Тексты сопровождаются красочными фотографиями. 

 

Юная леди [Текст] : журнал  для 
молодых девушек от 12 до 15 лет / 
учредитель и издатель ООО 
„Эдипресс Украина”. – К., 2005-    . - 
2011-    . - Ежемесячно. 
Так, цей журнал для вас, юнки! На 
сторінках цього журналу ви можете 
знайти відповіді на всі запитання, які 
вас хвилюють, завести нові 

знайомства, спілкування, дізнатись, які бренди сьогодні 
актуальні, що нового з’явилось із косметики, як 
приборкати „хандру”. А ще журнал „Юная леди” 
порекомендує, чим можна здивувати своїх подруг у 
свято, і як стати яскравою і стильною. 

 

Юная леди. Твои кумиры [Текст] 
: информационно-развлекательный 
журнал о звездах  / учредитель и 
издатель ООО „Эдипресс Украина”. 
– К., 2010-    . - 2011-    . - 
Ежемесячно. 
       У кожному номері - тексти пісень, 
зіркові постери, цікаві факти, ексклю-

зивні інтерв'ю зі знаменитостями, новинки моди.  „Твои 
кумиры”  - більш ніж журнал про зірок!   
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Юний натураліст [Текст] : науково-
популярний журнал для юнаків та 
дівчат/ засн. труд. кол. ред. журн. 
„Наука і фантастика”. – К., 1996-    . - 
2011-    . - Щомісяч.   
           Додаток до журналу „Наука-
фантастика”. Багато цікавинок із життя 
флори та фауни, а також загадкових 
явищ природи ви прочитаєте на 
сторінках „Юного натураліста”. А ще журнал допоможе 
вам глибше і грунтовніше пізнати навколишній світ, 
навчить вас бути не байдужим до рідної природи, а на 
уроках природознавства та біології „виручить” вас 
корисним та цікавим матеріалом. „Юний натураліст” – 
одне із багатьох видань, яке навчить вас бережно 
відноситися до природи, до братів наших менших, по 
іншому дивитись на оточуючий, інколи дуже жорстокий і 
несправедливий світ. 
   
Юний технік України [Текст] : 
науково-популярний журнал  
для дітей та юнацтва / засн.: 
Укр. держ. центр наук.-техн. 
творч. учн-ї молоді Мін. осв. і 
науки Укр., вид-во „Грамота”. - 
К. : Грамота, 2002-    . - 2011-    . 
- Щомісяч.  
          “Юний технік України” – 
розповість вам про новітні 
технології, про техніку за 
кордоном, репортажі з наукових лабораторій і 
випробувальних стендів. Журнал  містить матеріал про 
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історію науки і техніки, розповіді про вчених, про цікаві 
винаходи в історії людства, актуальні новини науки і 
техніки, креслення та схеми конструювання моделей авіа-
, судномоделювання, різноманітних корисних пристроїв, 
головоломки для всієї родини, конкурси. Юні техніки 
зможуть багато запозичити для себе зі сторінок журналу. 

 
 

  

 


