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Художня література
 
Алядін, Ш. С.
українською /
2018. –
диявола ; Я 
 
Андрєєв, М. П.
казок [Текст]
М. П. Андрєєва /
післямова та пер. з російської С. Д. Карпенко] ; за ред. 
М. К. Дмитренка ; НАН України, 
фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського, Відділ 
фольклористики.
182, [1] c.
 
Дюма, А.
французког
699, [5] с.
 
Наєнко, М. К.
/ Михайло Наєнко.
с. : іл., фотоіл.
в підрядк. примі
покажч.: с. 475
 
Павленко, С. О.
Павленко
оформл. Л. Павленко].
портр., іл.
 
Порода. Антологія українських письменників Донбасу 
[Текст]
І. Дзюби.

 
Романчук, Т. М.
Романчук ; [ред. Ольга Павленко ; 
]. – Київ
 
Українська література для дітей [Текст]
[рек. МОН України як навч. посібник для студ. ВНЗ] 
/ [упорядкування О. О. Гарачковської] ; [рец. 
В. Ф. Погребенник, Г. М. 
786, [12] c.
Українська дитяча література кінця ХІХ 
Новітня українська література для дітей.
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Художня література
Алядін, Ш. С.   Мердивен [Текст]
українською / Шаміль Алядін.

– 297, [1] c.
диявола ; Я - ваш цар і бог ; Жертви Кремля.

Андрєєв, М. П.   
казок [Текст] : за матеріалами фотокопії рукопису 
М. П. Андрєєва /
післямова та пер. з російської С. Д. Карпенко] ; за ред. 
М. К. Дмитренка ; НАН України, 
фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського, Відділ 
фольклористики.

[1] c. – Бібліогр.: в підрядкових примітках.

Дюма, А.   Ожерелье королевы [Текст]
французкого / Александр Дюма.

[5] с. 

Наєнко, М. К.   
Михайло Наєнко.
: іл., фотоіл. – 

в підрядк. примі
покажч.: с. 475–485.

Павленко, С. О.
Павленко ; [упорядкування М. Павленко ; дизайн, художнє 
оформл. Л. Павленко].
портр., іл. 

Порода. Антологія українських письменників Донбасу 
[Текст] / упоряд.: В. Білявського, М. Григорова ; передмова 
І. Дзюби. – Київ 

Романчук, Т. М.
Романчук ; [ред. Ольга Павленко ; 

Київ : Гамазин, 2015.

Українська література для дітей [Текст]
[рек. МОН України як навч. посібник для студ. ВНЗ] 

[упорядкування О. О. Гарачковської] ; [рец. 
В. Ф. Погребенник, Г. М. 

[12] c. – Зміст: Нова українська дитяча література ; 
Українська дитяча література кінця ХІХ 
Новітня українська література для дітей.
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Художня література
Мердивен [Текст]

Шаміль Алядін.
[1] c. : фото., іл.
ваш цар і бог ; Жертви Кремля.

   Сюжетний покажчик українських народних 
: за матеріалами фотокопії рукопису 

М. П. Андрєєва / М. П. Андрєєв
післямова та пер. з російської С. Д. Карпенко] ; за ред. 
М. К. Дмитренка ; НАН України, 
фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського, Відділ 
фольклористики. – Біла Церква

Бібліогр.: в підрядкових примітках.

Ожерелье королевы [Текст]
Александр Дюма.

   Після сказаного і ... Поза записом [Текст] 
Михайло Наєнко. – Київ 

 Книга з дарчим написом автора.
в підрядк. примітках та в кінці кожної статті.

485. 

Павленко, С. О.   Починає світать [Текст]
; [упорядкування М. Павленко ; дизайн, художнє 

оформл. Л. Павленко]. – Київ

Порода. Антологія українських письменників Донбасу 
упоряд.: В. Білявського, М. Григорова ; передмова 

 : Легенда, 2017.

Романчук, Т. М.   Соловей і Зозуля [Текст]
Романчук ; [ред. Ольга Павленко ; 

: Гамазин, 2015. – 94,

Українська література для дітей [Текст]
[рек. МОН України як навч. посібник для студ. ВНЗ] 

[упорядкування О. О. Гарачковської] ; [рец. 
В. Ф. Погребенник, Г. М. Штонь].

Зміст: Нова українська дитяча література ; 
Українська дитяча література кінця ХІХ 
Новітня українська література для дітей.
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Художня література 
Мердивен [Текст] : кримськотатарська проза 

Шаміль Алядін. – Київ 
: фото., іл. – Зміст: Зарошення на бенкет 

ваш цар і бог ; Жертви Кремля.

Сюжетний покажчик українських народних 
: за матеріалами фотокопії рукопису 

Андрєєв ; [упоряд., вступна стаття, 
післямова та пер. з російської С. Д. Карпенко] ; за ред. 
М. К. Дмитренка ; НАН України, Ін
фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського, Відділ 

Біла Церква : Білоцерківдрук, 2015.
Бібліогр.: в підрядкових примітках.

Ожерелье королевы [Текст]
Александр Дюма. – 

Після сказаного і ... Поза записом [Текст] 
 : Освіта України, 2018.

Книга з дарчим написом автора.
тках та в кінці кожної статті.

Починає світать [Текст]
; [упорядкування М. Павленко ; дизайн, художнє 

Київ : Пульсари, 2019.

Порода. Антологія українських письменників Донбасу 
упоряд.: В. Білявського, М. Григорова ; передмова 

: Легенда, 2017. – 381,

Соловей і Зозуля [Текст]
Романчук ; [ред. Ольга Павленко ; ілюстрації Павленко Леся 

94, [2] c. : іл.

Українська література для дітей [Текст]
[рек. МОН України як навч. посібник для студ. ВНЗ] 

[упорядкування О. О. Гарачковської] ; [рец. 
Штонь]. – Київ

Зміст: Нова українська дитяча література ; 
Українська дитяча література кінця ХІХ 
Новітня українська література для дітей.
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: кримськотатарська проза 
 : Майстер книг : К.І.С., 

Зміст: Зарошення на бенкет 
ваш цар і бог ; Жертви Кремля. 

Сюжетний покажчик українських народних 
: за матеріалами фотокопії рукопису 

; [упоряд., вступна стаття, 
післямова та пер. з російської С. Д. Карпенко] ; за ред. 

Ін-т мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського, Відділ 

: Білоцерківдрук, 2015.
Бібліогр.: в підрядкових примітках. 

Ожерелье королевы [Текст] : [роман] : пер. с 
 СПб. : ЭКАМ, 1991.

Після сказаного і ... Поза записом [Текст] 
: Освіта України, 2018.

Книга з дарчим написом автора.
тках та в кінці кожної статті. –

Починає світать [Текст] : поезії /
; [упорядкування М. Павленко ; дизайн, художнє 

: Пульсари, 2019.

Порода. Антологія українських письменників Донбасу 
упоряд.: В. Білявського, М. Григорова ; передмова 

381, [2] c. 

Соловей і Зозуля [Текст] : байки /
ілюстрації Павленко Леся 
: іл. 

Українська література для дітей [Текст] : хрестоматія : 
[рек. МОН України як навч. посібник для студ. ВНЗ] 

[упорядкування О. О. Гарачковської] ; [рец. 
Київ : Академія, 2011.

Зміст: Нова українська дитяча література ; 
Українська дитяча література кінця ХІХ - початку ХХ ст. ; 
Новітня українська література для дітей. 

                   Устименко 

: кримськотатарська проза 
: Майстер книг : К.І.С., 

Зміст: Зарошення на бенкет 

Сюжетний покажчик українських народних 
: за матеріалами фотокопії рукопису 

; [упоряд., вступна стаття, 
післямова та пер. з російської С. Д. Карпенко] ; за ред. 

т мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського, Відділ 

: Білоцерківдрук, 2015.
 

: [роман] : пер. с 
: ЭКАМ, 1991.

Після сказаного і ... Поза записом [Текст] 
: Освіта України, 2018. – 487, 

Книга з дарчим написом автора. – Бібліогр.: 
– Алфавітний 

: поезії / Степан 
; [упорядкування М. Павленко ; дизайн, художнє 

: Пульсари, 2019. – 55, [1] c.

Порода. Антологія українських письменників Донбасу 
упоряд.: В. Білявського, М. Григорова ; передмова 

: байки / Тамара 
ілюстрації Павленко Леся 

: хрестоматія : 
[рек. МОН України як навч. посібник для студ. ВНЗ] 

[упорядкування О. О. Гарачковської] ; [рец. 
: Академія, 2011.

Зміст: Нова українська дитяча література ; 
початку ХХ ст. ; 

Устименко В. І.

: кримськотатарська проза 
: Майстер книг : К.І.С., 

Зміст: Зарошення на бенкет 

Сюжетний покажчик українських народних 
: за матеріалами фотокопії рукопису  

; [упоряд., вступна стаття, 
післямова та пер. з російської С. Д. Карпенко] ; за ред.  

т мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського, Відділ 

: Білоцерківдрук, 2015. – 

: [роман] : пер. с 
: ЭКАМ, 1991. – 

Після сказаного і ... Поза записом [Текст] 
 [1] 

Бібліогр.: 
Алфавітний 

Степан 
; [упорядкування М. Павленко ; дизайн, художнє 

[1] c. : 

Порода. Антологія українських письменників Донбасу 
упоряд.: В. Білявського, М. Григорова ; передмова 

Тамара 
ілюстрації Павленко Леся 

: хрестоматія : 
[рек. МОН України як навч. посібник для студ. ВНЗ] 

[упорядкування О. О. Гарачковської] ; [рец.  
: Академія, 2011. – 

Зміст: Нова українська дитяча література ; 
початку ХХ ст. ; 

І. 


