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У цьому випуску журналу публікується Список літературних творів за курсом 

«Літературне читання» для вивчення у 4-му класі (див. додаток 3 до журналу). Поданий 
Список стане третім у формуванні Спискового альбому для початкової школи. 

Бібліотечне завдання передбачає доповнення альбому черговим Списком. Нагадаємо, 
що Списковий альбом може комплектуватися або в настінному, або настільному форматах 
— як про це йшлося в жовтневому випуску нашого журналу. Ще одним завданням 
бібліотекаря є інформування вчителів початкової школи про надходження нового Списку.  

 
Водночас надсилаємо бібліотекарю комплекти «ЗМІН» до Читацьких альбомів №№ 

3.02, 3.03 і 3.04, відповідно для 2-го, 3-го і 4-го класів (див. додатки 4, 5 і 6 до журналу). 
Ці альбоми доповнюється літературними картками, які підготовлено в грудні 2016 року. 
Для інформування читачів про зміст доповнення Читацьких альбомів оприлюднюємо 
перелік карток, які включені до електронної Картотеки літературних творів.  

 
ПЕРЕЛІК КАРТОК,  

що включені до Картотеки літературних творів (грудень 2016 року)  
2 клас 

Українська і зарубіжна література. Твори для програмного читання  
 

Автор,  
літературний жанр Назва видання (твору) Номер і назва додатка 

1. Оксана КРОТЮК «Абетка» 1. Уривки «Абетка» 
2. Любов ВІДУТА «Підбірка творів…» 1. Тексти скоромовок 
3. Тамара КОЛОМІЄЦЬ «Підбірка творів…» 1. Тексти загадок 
4. Ігор СІЧОВИК «Підбірка творів…» 1. Тексти загадок 
5. Сергій ПАНТЮК «Неслухняники» 1. Тексти віршів 

Ідентифікаційне вікно: 
Підсистема — бібліотечно-інформаційного  

обслуговування 
Вид інформації — інформація користувача 
Вид документа — бібліотечне завдання 
Шифр документа за КФІ — 110.020.020  
Шифр документа за КПЧ — 12.03.06; 12.12,06 
Призначення  —  вчителю початкових класів, 
бібліотекарю, учню 



6. Мар’яна САВКА «Казка про Старого 
Лева» 

1. Уривки «Казка про Старого Лева» 

7. Наталка ПОКЛАД «Підбірка творів…» 1. Текст «На веселій вулиці» 
2.  Текст «Небилиця» 

8. Григорій ФАЛЬКОВИЧ «Підбірка творів…» 1. Текст «Пітон» 
2. Текст «Комашня крилата» 

9. Ніна НАЙДИЧ «Музичні казки» 
(збірка) 

1. Уривки «Казка про маленького 
страха» 
2. Уривки «Шварценеггер та «Осіння 
пісня» 
3. Уривки «Про кота Василя 
Тимофійовича та його друга Емілія» 

10. Василь 
СУХОМЛИНСЬКИЙ 

«Підбірка творів…» 1. Текст «Які вони бідні» 
2. Текст «Як же все це було без мене?» 
3. Текст «По волосинці» 
4. Текст «Горбатенька дівчинка» 

11. Ігор СІЧОВИК «Підбірка творів…» 1. Текст «Віддячила» 
2. Текст «Хитра киця» 

12. Іван СВІТЛИЧНИЙ «Підбірка творів…» 1. Текст «Півень-горлопан» 
2. Текст «Слухала лисичка солов’я» 

13. Олександр 
КОПИЛЕНКО 

«Хоробре кошеня» 1. Текст «Хоробре кошеня» 

14. Катерина МІХАЛІЦИНА «Хто росте у парку» 1. Уривки «Хто росте у парку» 
15. Казки народів Європи  «Підбірка казок…» 1. Уривки «Міньба» 

2. Текст «Як дівчина короля 
перехитрила» 
3. Уривки «Жбан меду» 
4. Уривок «Лисичка» 
5. Уривок «Легкий хліб» 
6. Уривки «Виноградар і змія» 
7. Текст «Собаки, коти та миші» 
8. Текст «Сорочаче гніздо» 
9. Текст «Бременські музиканти» 
10. Перелік друкованих джерел,  
де опубліковано твори 

 
ПЕРЕЛІК КАРТОК,  

що включені до Картотеки літературних творів (грудень 2016 року)  
3 клас 

Українська і зарубіжна література. Твори для програмного читання  
 

Автор,  
літературний жанр Назва видання (твору) Номер і назва додатка 

1. Іван ФРАНКО «Лисичка і журавель» 1. Текст «Лисичка і журавель» 
2. Леся УКРАЇНКА «Казка про Оха-

чародія» 
1. Текст «Казка про Оха-чародія» 

3. Василь СИМОНЕНКО «Підбірка творів…» 1. Уривки «Подорож у країну Навпаки» 
2. Уривки «Казка про Дурила» 

4. Леонід ШИЯН «Про смільчака 
малого— коника 
морського» 

1. Стислий переказ «Про смільчака 
малого — коника морського» 

5. Леся МОВЧУН «Горіхові принцеси» 1. Уривки «Горіхові принцеси» 

6. Олександр КОПИЛЕНКО «Розбишака Чив» 1. Уривки «Розбишака Чив» 



7. Юрій СТАРОСТЕНКО «Підбірка творів…» 1. Уривки «Хто це такий?» 
2. Уривки «І трапиться ж таке…» 

8. Ганс Крістіан АНДЕРСЕН «Ромашка» 1. Текст «Ромашка» 
9. Якоб та Вільгельм ГРІММ «Підбірка творів…» 1. Текст «Шипшинка» 

2. Текст «Зачарована красуня» 
3. Текст «Бременські музиканти» 
4. Перелік друкованих джерел, де 
опубліковано твори 

10. Карло КОЛЛОДІ «Пригоди Піноккіо» 1.  Уривки «Пригоди Піноккіо» 
11. Астрід ЛІНДГРЕН «Малий і Карлсон, що 

живе на даху» 
1. Уривок «Малий і Карлсон, що живе 
на даху» 

12. Божена НЕМЦОВА «Лісова Німфа» 1. Уривки «Лісова Німфа» 
13. Микола НОСОВ «Витівники» 1. Уривки «Витівники» 
14. Джанні РОДАРІ «Чародійна палиця» 1. Уривки «Чародійна палиця» 
15. Джеремі СТРОНГ «Гармидер у школі» 1. Стислий переказ «Гармидер у школі» 

 
ПЕРЕЛІК КАРТОК,  

що включені до Картотеки літературних творів (грудень 2016 року)  
4 клас 

Українська і зарубіжна література. Твори для програмного читання  
 

Автор,  
літературний жанр Назва видання (твору) Номер і назва додатка 

1. Михайло 
КОЦЮБИНСЬКИЙ  

«Підбірка творів…» 1. Уривок «На небі сонце…» 
2. Текст «Літній день» 

2. Марко ВОВЧОК «Підбірка творів…» 1. Уривок «Другого дня» 
2. Текст «Літній ранок» 

3. Іван АНДРУСЯК «Стефа і її Чакалка» 1. Уривки «Стефа і її Чакалка» 

4. Неля ШЕЙКО-
МЕДВЕДЄВА 

«Лисиця, що впала з 
неба» 

1. Скорочено «Лисиця, що впала з неба» 

5. Антін ЛОТОЦЬКИЙ «Підбірка творів…» 1. Уривки «Ольга Перевізниківна» 
2. Уривки «Нові прихідці» 

6. Василь 
СКУРАТІВСЬКИЙ 

«Погостини» 1. Уривки «Погостини» 

7. Анатолій ДАВИДОВ «Підбірка творів…» 1. Уривки «Свідки минулих епох» 
2. Уривки «Щаслива ознака» 

8. Ред’ярд КІПЛІНГ «Слоненя» 1. Уривки «Слоненя» 
2. Стислий переказ «Слоненя» 

9. Алан МІЛН «Вінні-Пух і всі-всі-всі» 1. Уривки «Вінні-Пух і всі-всі-всі» 
10. Микола НОСОВ «Підбірка творів…» 1. Уривки «Мишкова каша» 

2. Уривки «Фантазери» 
3. Уривки «Як Незнайко був 
художником» 

11. Льюїс КЕРРОЛЛ «Аліса в Країні Чудес» 1. Уривки «Аліса в Країні Чудес» 
12. Роальд ДАЛ «Підбірка творів…» 1. Уривки «Джеймс гігантський персик» 

2. Уривки «Матильда» 
3. Уривки «ВДВ» 
4. Стислий переказ «ВДВ» 
5. Стислий переказ «Матильда» 

13. Пауль МААР «Що не день, то субота» 1.Уривки «Що не день, то субота» 
14. Марія ПАРР «Вафельне серце» 1. Уривки «Вафельне серце» 
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