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Розширюючи електронну Картотеку 
літературних творів, у травні підготов-
лена перша поставка нового читацького 
альбому № 1.06 «Українська літерату-
ра. Для програмного та додаткового 
читання. 6 клас». До альбому вклю-
чено літературні картки на твори Ми-
коли Вороного, Тараса Шевченка, Лесі 
Українки та Володимира Винниченка. Усі 
твори вивчаються за навчальною про-
грамою. Розробники удосконалили текст 
інструктивно-роз’яснювальних докумен-
тів, які подаються на початку альбому. 
Радимо бібліотекарям повторно ознайо-
митися з їх текстами, особливо акцен-
тувавши увагу на розділ «Пошук твору 
в Інформаційному фонді».

Згідно з правилами оформлення чи-
тацького альбому перша поставка під-
лягає розміщенню в окремій теці (зши-
вачеві) з роз’ємним замком. У наступні 
місяці вона буде доповнюватися новими 
літературними картками на твори, які 
включено до змісту альбому. 

Комплект літературних карток до чи-
тацького альбому № 1.06 подається скрі-

пленим блоком і надсилається окремим 
додатком до журналу (див. додаток 2).

У травневому випуску журналу до біб-
ліотек вперше надсилається комплект 
«ЗМІНИ» № 1 для оновлення (доповнен–
ня) читацького альбому № 1.05 «Україн-
ська література. Для програмного і до-
даткового читання. 5 клас». Комплект 
«ЗМІНИ» містить літературні картки для 
вставки в читацький альбом № 1.05. Ра-
зом з титульним аркушем картки скрі-
плені скобою для забезпечення цілісності 
поставки. Дії бібліотекаря з оновлення 
альбому регулюються відповідними пра-
вилами (див. інструктивно-роз’яснювальні 
документи) та Таблицею змін, яка пода-
ється на титульному аркуші комплекту. 
Комплект «ЗМІНИ» № 1 надсилається 
окремим додатком до журналу (див. до-
даток 3).

Нижче наводиться Перелік карток, 
що включені до Картотеки літературних 
творів у травні 2016 року.
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ПЕРЕЛІК КАРТОК, 
що включені до Картотеки літературних творів  

(травень 2016 року)

Українська література. Програмні твори. 5 клас

Автор, 
літературний  

жанр
Назва видання (твору) Номер і назва додатка

1. Зірка 
МЕНЗАТЮК, 
повість

«Таємниця козацької шаблі» 1. Стислий переказ твору

Українська література. Твори для додаткового читання. 5 клас 

Автор, 
літературний  

жанр
Назва видання (твору) Номер і назва додатка

2. Євген ГУЦАЛО,  
оповідання

«Сім’я дикої качки» 1. Стислий переказ твору

3. Василь КОРОЛІВ- 
СТАРИЙ, казка

«Потерчата» 1. Повний текст твору

4. Оксана  
СЕНАТОВИЧ,  
оповідання

«Малий віз» 1. Стислий переказ твору

5. Іван ФРАНКО, 
«Збірка казок»

1. Текст «Передмова»
2. Текст «Осел і лев»
3. Текст «Лисичка і рак»
4. Текст «Як лисиця сама себе 

перехитрила» 
5. Текст «Заєць та їжак»
6. Текст «Вовк-старшина»
7. Текст «Лис і дрозд»
8. Текст «Заєць і ведмідь»
9. Текст «Ворона і гадюка»
10. Текст «Кролик і ведмідь»
11. Текст «Лисичка і жура- 

вель»

12. Текст «Лисичка-кума»
13. Текст «Війна між псом і вовком»
14. Текст «Три міхи хитрощів»
15. Текст «Мурко і Бурко»
16. Текст «Як синиця хотіла море спалити»
17. Текст «Як звірі правувалися з людьми»
18. Текст «Байка про байку»
19. Текст «Ворони і сови»
20. Текст «Лисичка-черничка»
21. Текст «Вовк, Лисиця і Осел»
22. Текст «Старе добро забувається»
23. Перелік друкованих джерел, де опублікова-

но казки.

Українська література. Програмні твори. 6 клас

Автор, 
літературний  

жанр
Назва видання (твору) Номер і назва додатка

6. Микола ВОРОНИЙ, 
поема

«Євшан-зілля» 1. Повний текст твору

7. Тарас ШЕВЧЕНКО «Думка», «Іван Підкова» 1. Текст «Думка»
2. Текст «Іван Підкова»

8. Леся УКРАЇНКА «Збірка віршів…» 1. Текст «Мрії»
2. Текст «Як дитиною, бувало…»
3. Текст «Тиша морська»
4. Перелік друкованих джерел, де опубліковано 

вірші 
9. Володимир  

ВИННИЧЕНКО, 
оповідання

«Федько-халамидник» 1. Стислий переказ твору


