
Мовчун, Л. Арфа для 
павучка. 
     Герої цієї книги 
живуть у незвичайному, 
світлому, теплому і 
зворушливому світі 
казок Лесі Мовчун. 
      

Мовчун, Л. Бабай-Ага 
і козак Невидим. П’єси. 
     Пізнавальні, казкові, 
розважальні п’єси можна 
не лише читати, а й 
інсценізувати. 
 

Мовчун, Л. Кактусове 
королівство.  
     До цієї чудово 
ілюстрованої збірки 
увійшли три казки: 
«Кактусове королівство», 
«Брошка пані Потапенко», 
«Горіхові принцеси». 

Мовчун, А., Мовчун, Л. 
Лауреати премії імені Лесі 
Українки дітям.  
     Книга розповідає дітям 
про митців, чиї книги 
були відзначені цією 
престижною нагородою, 
та знайомить читачів з 

їхніми творами та цікавими фактами 
біографії. 
Мовчун, Л. Панда 
любить мандрувати. 
     Кожен вірш у книзі 
— це ще й чудова мовна 
гра: тут є і скоромовки, 
і лічилки, і віршики-
безконечники, завдяки 

яким можна розвивати мовлення 
дитини і тренувати її пам'ять. 

 
Мовчун, Л. Про цікавих 
тварин загадки малим. 
     У книзі зібрані 
українські загадки про 
тварин з відповідями. 
 
 

Мовчун, Л. Рожевий 
записник детектива 
Стасика.  
     Смішна та вигадлива 
повість-казка Лесі 
Мовчун. 
 

Мовчун, Л. Усе 
підростає.  
     Цю збірку було 
висунуто на здобуття 
премії імені Лесі 
Українки. У свою 
«затишну» поезію 
авторка поселила і 

звірят, і казкових персонажів, і 
звичайних хлопчиків та дівчаток з їх 
незвичайним світосприйняттям. 
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      Леся Вікторівна Мовчун є 
відомою українською мовознавицею, 
драматургинею, письменницею, яка 
пише переважно для дітей. 
 

      Пані Леся - кандидатка 
філологічних наук, авторка статей із 
питань культури української мови, 
лексикографії та римології, а також - 
посібників для навчальних закладів і 
словників, зокрема, академічних. 
 

      Письменниця є головним 
редактором пізнавального дитячого 
журналу «Крилаті». 
 
Відзнаки за літературну творчість 

 

- Переможниця конкурсу «Напишіть 
про мене книжку‑2018» у номінації 
«Добрі казки»; 
 

- Лауреат літературної премії імені  
 Платона Воронька за книгу «Рожевий    
записник детектива Стасика» (2019); 

 

-   Переможниця Міжнародної   
Корнійчуковської премії (2019). 
 
 

   Як фахівець з мовознавства вела: 
 

 - рубрику «Наш скарб – рідна мова» 
(журнал «Барвінок», 2000‑2019); 
 

 - авторські радіопередачі «Цікаве 
мовознавство» (Національна 
радіокомпанія України, 1 канал, 2004–2008); 
 

 - «Загадки мови» (Національна 
радіокомпанія України, 1 канал, 2011–2015). 
 

 - «Как это будет по-украински?» 
(Всесвітня служба радіомовлення 
України, 2015–2016). 
 

Популяризація культури мови 

 
Мовчун, А., Мовчун Л. 
Літературні секрети. 
     Довідник розкриває 
поняття основних 
художніх засобів, за 
допомогою яких 
література стає мистецтвом 
слова. 

 
Мовчун А., Мовчун, Л. 
Універсальний словник 
школяра.  
     Містить 3747 слів 
української літературної 
мови. Цей словник 
допоможе правильно 
писати і наголошувати 

слова, правильно їх змінювати і вживати. 
 

Мовчун, Л. Мовна 
лікарня. Пригоди 
Лєрки Севрючки і 
цікаві завдання з 
культури мови. 
     Це — посібник для 
викорінення суржику з 
мовлення школярів. 
 

Мовчун, Л. Правопис і 
будова слів : словник. 
     Словник містить понад  
11300 лексем.  
Це найуживаніші слова 
різних лексико-граматичних 
розрядів, а також 
передбачені шкільною 

програмою терміни і географічні назви. 
 

Мовчун, Л. У світі 
орфограм. 
Орфографічний словник 
для учнів початкових 
класів. 
 
 
 

Мовчун, Л. Українська 
рима в системі мови і в 
мовній практиці. 
     Дослідження рими 
зацікавить небайдужого 
читача – від фахівця-
філолога до творця 
поетичного слова. 
 

Мовчун, Л. Цікава 
розмова про мову. Чого 
тобі не розповіли на уроці. 
Даний посібник - цікаве 
доповнення до шкільного 
підручника, створене на 
матеріалі авторської 
радіопередачі «Цікаве мовознавство», 
яка звучала в ефірі майже чотири роки.  

 
 

       Твори письменниці  

 
Мовчун, А., Мовчун 
Л. Абетка моральності.  
     Що в характері твоїм? 
Книга допоможе пізнати 
себе й оцінити свої 
стосунки з людьми. 


