
     Мовчун, Л.  Неслухняні яблучка : 
[добірка віршів] // Сонячна Мальвія. 
Радосинці – дітям : альманах / упоряд. 
Д. Чередниченко. – Київ : Задруга, 
2005. – С. 222-225. 
     Мовчун, Л. Рукавичка // З нами 
весело усім : вірші / упоряд. І. П. 
Січовик. – Харків : Сінтекс, 2007. – С. 
25. – (Дивограй). 

Мовчун, Л. У світі 
орфографії : 
орфографічний 
словник для учнів 
початкових класів / 
Леся Мовчун, Алла 
Присяжнюк. – Київ : 
КІМО, 1998. – 96 с. 
      

Мовчун, Л. Усе 
підростає : поезія / Леся 
Мовчун ; худож. Ольга 
Кузнєцова. – Київ : 
Грані-Т, 2010. – 72 с. : 
іл. – (Сучасна дитяча 
поезія). 
 
    Мовчун, Л. Хмарка : [добірка 
віршів] // Радосинь : антологія / 
упоряд. Д. Чередниченко. – Київ : 
Задруга, 2004. – С. 275-278. 
 

Література про     
письменницю 

      
     Білоус, Дмитро. Лагідні слова 
поезії // Відцвітають птахи : поезії / 
Леся Мовчун. – Київ : Просвіта, 2005. – 
С. 5-8. 

     Леся Мовчун : [біографічна 
довідка] // Найкраще : навч. посібник / 
упоряд. А. І. Мовчун, Л. І. Харсіка. – 
Київ : АВДІ, 2008. – С. 22 : фото. 
     Січовик, Ігор. На місточку 
фантазії Лесі Мовчун // Початкова 
школа. – 2004. - №6. – С. 35-37. 
     Сюта, Галина. Риска замість 
крапки // Відцвітають птахи : поезії / 
Леся Мовчун. – Київ : Просвіта, 2005. – 
С. 93-95. 
 

              Іnternet-ресурси 
 
www.barabooka.com.ua/lesya-
movchun/ 
findbook.com.ua/uk/avtor/lesya-
movchun 
posnayko.com.ua/reader/.../lesya-
movchun.htm... 
 

Якщо Ви хочете дізнатися 
більше про життя і творчість 

української письменниці та 
ознайомитися з її  творами ,  

завітайте до нашої бібліотеки.  
 

Контактна інформація 
Адреса: 

м. Київ, вул. Жукова, 22. 
 

Телефон: 
(044)518-52-41 

 
e-mail: 

lidrary119@ukr.net 
веб-сторінка: 

http://desnabib/kiev.ua 
 

Централізована бібліотечна 
система Деснянського району  

м. Києва 
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(за проектом «Маленькі кроки у світ 
великої літератури») 

 
 

«Найголовніше завдання дитячого 
письменника –  показати маленькі і   

великі дива у звичайних  
предметах і  явищах.»  

Леся Мовчун 

 

 

                               

                              Київ – 2015 

http://www.barabooka.com.ua/lesya-movchun/
http://www.barabooka.com.ua/lesya-movchun/
mailto:lidrary119@ukr.net


Шановні читачі! 
     
До вашої уваги пропонується пам’ятка, 
складена в рамках проекту бібліотеки 
№ 119 для дітей Деснянської ЦБС 
„Маленькі кроки у світ великої 
літератури” і присвячена сучасній 
українській дитячій письменниці, 
відомому мовознавцю Лесі Мовчун. 
     Леся (Лариса) Мовчун народилася 
26 серпня 1969 року в учительській 
родині в місті Києві. Щоліта на 
канікулах у мальовничому 
подільському селі Вербка на 
Вінниччині дівчинка прислухалася до 
співучого українського слова й 
відкривала його чари. Тому й не дивно, 
що її професією стало вивчення рідної 
мови. 
     Освіту здобула у Київському 
державному педагогічному інституті. 
Кандидат філологічних наук, науковий 
співробітник інституту української 
мови. Лексикограф, укладач і редактор 
словників як академічних, так і для 
учнів. 
     Для дітей Леся Мовчун написала 
збірки «Неслухняні яблучка» 
(1997), «Чепуриться черепаха» 
(1999), «Для чемних ведмежат» 
(1999), «Кактусове королівство» 
(2007), «Ви такого ще не чули» 
(2008), «Мовна лікарня. Пригоди 
Лєрки Севрючки і цікаві завдання 
з культури мови» (2009), «Усе 
підростає» (2010), «Арфа для 
павучка» (2011) та інші. Має понад 
100 публікацій у журналах для дітей 
«Малятко», «Барвінок», 

«Соняшник», «Пізнайко», 
«Однокласник», «Веселка». 

На українському радіо 
письменниця вела авторську передачу 
«Цікаве мовознавство» для 
школярів (2004-2008), а з 2012 року 
– автор і ведуча передачі «Загадки 
мови». А ще у неї є своя рубрика 
«Наш скарб – рідна мова» в 
журналі «Барвінок», куди їй сотні 
дітей пишуть листи із запитаннями про 
мову та відповідями на її пізнавальні 
завдання. Тож і ви, наші юні читачі, 
зможете поспілкуватися з 
письменницею, написавши їй листа в 
«Барвінок». Читайте її цікаві розповіді 
про мову, беріть участь у конкурсах, 
перемагайте і отримуйте книги-
подарунки! 
   

           Твори письменниці  
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2. – С. 55-58. 
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Січовик. – Харків : Сінтекс, 2007. – С. 
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Січовик. – Харків : Сінтекс, 2007. – С. 
13. 
    Мовчун, Л.  Матусенька : [добірка 
творів] // Сонячна Мальвія. Радосинці 
– дітям : альманах / упоряд. Д. 
Чередниченко. – Київ : Задруга, 2007. – 
С. 224-232. 
    Мовчун, Л. Мишачі хитрощі : 
[вірші] // Найкраще : навч. посібник / 
упоряд.: А. І. Мовчун, Л. І. Харсіка. – 
Київ : АВДІ, 2008. – С. 74. 
     Мовчун, Л.  Мова 
калинова, солов’їна і 
просто улюблена : 
[оповідання] // Найкраще 
: навч. посібник / упоряд.: 
А. І. Мовчун, Л. І. Харсіка. 
– Київ : АВДІ, 2008. – С. 
22-27. 
     Мовчун, Л. Монетка : [оповідання] 
// Найкраще : навч. посібник / упоряд.: 
А. І. Мовчун, Л. І. Харсіка. – Київ : 
АВДІ, 2008. – С. 411-416. 


