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Яка
та
старість:
фантастичне
оповідання / іл. М.К. Неделюк. - Мена:
Домінант, 2011. – 19 с.

ББК 91.9:83.3
В 52

Віршограй Тетяни Пакалюк : Рекомендаційний
бібліографічний покажчик для учнів молодшого шкільного
віку / укл., відп. за вип. Т.Дмітрієва ; комп. макетування
С.Олешко. – Чернігів, 2011. – 11 с., іл.
В52

Фантастичне
оповідання
про
шанобливе ставлення до людей похилого
віку.

Дане видання присвячене відомій дитячій казкарці з Чернігова
Тетяні Пакалюк. Рекомендаційний бібліографічний покажчик
містить біографію, анотований та ілюстрований список віршованих
казок письменниці.
Розраховано на учнів молодшого шкільного віку, викладачів,
студентів, бібліотечних працівників, шанувальників літературного
слова, усіх, хто цікавиться українською дитячою літературою.

Всі ці віршовані казки ти, юний читачу,
зможеш прочитати в нашій бібліотеці.

Укл., відп. за вип. Т.Дмитрієва
Комп. макетування С.Олешко
ББК 91.9:83.3

Чекаємо на тебе кожного дня з 10.00 до 18.00
Вихідний день – субота
Адреса: 14033 м. Чернігів, вул. Червоногвардійська, 12
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Хлібний зайчик: віршована казка /
Худож. О.В. Малофей. - Мена: Домінант,
2006. – 19 с. Віршована казка дуже дотепно
та цікаво роз повідає про шанобливе
ставлення до хліба.
Щоб на кожному столі
Завжди смачно пахнув хліб.
Тож і поміркуй, дитино,
Чого варта ця хлібина.
Що посієш – те й пожнеш:
віршована казка / Худож. О.В. Єфіц. - Х.:
Поліграфсервіс, 2009. – 19 с.
Добро завжди добром вернеться Про це у казці і ведеться

Великі таємниці
Приховані в книжках
Усі, хто не ліниться, до них
відкриють шлях

Тетяна Пакалюк

Дорогий юний школярику!
Ти взяв в руки наше рекомендаційне видання
«ВІРШОГРАЙ». У цьому покажчику ти знайдеш біографію
чернігівської письменниці Тетяни Пакалюк – щиру розповідь
про її життя та улюблену справу – складання віршованих казок.
В них цікавий захопливий сюжет і всі людські цінності:
доброта, щедрість, дружба, кохання, любов до Батьківщини та
рідної природи, відповідальність за свої вчинки, небайдужість
до людей і подій.

Як Федько Ломако учителював:
гумористичне оповідання. - К.: Матриця,
2009. – 15 с.
Про «випробування» учня Федька
Ломаки на вчительській ниві.

Зустріч Тетяни Пакалюк з читачами бібліотеки
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Казкарка з міста на Десні
Біографія
ПАКАЛЮК ТЕТЯНА ІВАНІВНА. Народилася 19 березня
1970 р. в м. Вінниця, але ще в дошкільному віці разом з батьками
переїхала до м. Носівка, що на Чернігівщині. Саме там пройшли
дитячі роки.
В 1985 р. на “відмінно” закінчила Носівську 8-річну школу
№ 7 і вступила до Прилуцького педагогічного училища ім. Івана
Франка, яке закінчила з відзнакою 1989 року. В цьому ж році
стала студенткою хіміко-біологічного факультету Чернігівського
педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка.
По закінченні влаштувалася вчителем хімії в Чернігівській
ЗОШ № 32, де пропрацювала на педагогічній ниві з 1994 по 2005
рр.
Захопилася віршуванням ще в молодші шкільні роки, з 16річного віку записувала вірші до особистого щоденника. В
студентські роки спробувала себе у прозі.
Друкуватися не намагалася, бо вважала свою творчість
справою
особистою,
не
для
широкого
загалу.
Цілеспрямовано писати для дітей розпочала з 2005 р., а вже 2006
побачила світ перша її книга “ Як бобер і їжаки мандрували
вздовж ріки”, видана за підтримки друзів та рідних. В цьому ж
році вийшла наступна віршована казка ”Що посієш – те й
пожнеш”. Книжки мали успіх, що дало мені можливість видати в
2007 р. “Хлібного зайчика”, “Нові пригоди моряків в безкрайніх
просторах морів”, “Місто зіпсованих іграшок” та “Підслухану
розмову”.
Наступні книжки не забарилися, адже на той час
письменниця мала безцінний досвід, свою творчу групу
(художники, редактор, комп'ютерний дизайнер) та широке коло
постійних читачів (дошкільнят і школярів). В 2008 р. народилися
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Помста: вірші / іл. О.О. Висоцька. Х.: Поліграфсервіс, 2008. – 19 с.
Про найбільший скарб на землі –
дружбу між дітьми прочитаємо в віршах.

Пригоди боровика і
печериці:Віршована казка / Худож.
О.Висоцька. - Х.: Septima, 2007. – 19 с.
Про пригоди, які трапилися з
незвичними героями боровичком і
печерицею в лісі.

Про вперту Анюту і смачну отруту /
Худож. О.О. Висоцька. - Чернігів: Ранок,
2010. – 19 с.
Автор застерігає дітей про те, що не
всі ласощі корисні для здоров’я.
Будьте, друзі, обережні
Та обачні кожен раз,
Коли гарна етикетка
Без упину вабить вас.
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Не
хочу
читати:
Фантастичне
оповідання / Худож. М.М. Скоробагатько. М.: Ранок, 2011. – 19 с.
Тому читаймо, друзі!
Захопливо читать!
Щоб знати якнайбільше,
Щоб все на світі знать.

Нові пригоди моряків в безкрайніх
просторах морів / іл. О.В. Ефіц. - Мена:
Домінант, 2007. – 19 с.
На вас чекають нові пригоди, які
трапилися з моряками-мандрівниками бобром
та їжаком в безкрайніх просторах морів.

“Пригоди Боровика і Печериці”, “Від узбережжя океану
мандрівка в джунглі і савану", “Навіщо нам оті батьки”, “В'язні
королівства лоботрясів”, “Помста”, а в 2009 р. ”Гаманець”,
“Комп'ютерне лихо”, "Як Федько Ломака учителював".
За поліграфічними послугами довелося звертатися до
різних видавництв та друкарень в Чернігові та Харкові, але
останні з її творів: "Радо зустріча діток наш веселий дитсадок",
"Про вперту Анюту і смачну отруту", "Оце відпочили", "Не
хочу читати" в 2010 році та "Яка та старість" у 2011 році
віддруковані в "Домінанті" (м. Мена Чернігівської області ).
Книги "Про вперту Анюту і смачну отруту" і "Радо
зустріча діток наш веселий дитсадок" в травні 2010 року були
відзначені другим місцем на десятому ювілейному обласному
конкурсі "Краща книга року" в номінації "Література для дітей
та юнацтва", а в 2011 - Тетяна Пакалюк стала переможцем
цього конкурсу.
Творчий процес триває постійно, адже життя підкидає все
нові ідеї та теми для творів. Для дітей пише з величезним
задоволенням і захопленням, адже ця аудиторія сама вдячна.
Пише не для того, щоб розважати, а щоб допомогти
підростаючому поколінню українців знайти правильні
морально-етичні орієнтири в надто заплутаному сучасному
світі.

Підслухана розмова: віршована казка /
іл. О.О. Висоцька. - Х.: Septima, 2007. – 19 с.
Казка про любов до кожного деревця,
до кожної травинки, щоб кожне дитяче серце
навчилося любити, чути, берегти природу.
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КОРОЛІВСТВО ВІРШОВАНИХ КАЗОК
Від узбережжя океану мандрівка в
джунглі і саванну: вірші / Худож. О.Єфіц. - Х:
Septima, 2008. – 19 с.
Вони здолали океани, щоб завітати до
савани.
Пройшли й об’їхали весь світ, аби вам
передать привіт від мешканців своїх країн.

В’язні королівства лоботрясів: Пригодницька
віршована
казка
/
іл.
М.М.Скоробагатько. - Х. : Поліграфсервіс, 2008.
– 26 с.
Щоб не потрапити до королівства
лоботрясів, автор повчає дітей ставитися один
до одного з повагою, терпінням, не лінуватися.

Комп’ютерне лихо / Художє. М.М.
Скоробагатько. - Х: Поліграсервіс, 2009. –
19 с.
Якщо тобі набридла воля,
Якщо рабом ти хочеш стать
Своє ім’я забуть й родину –
Тобі це необхідно прочитать!

Місто зіпсованих іграшок: віршована
казка / іл. М.М. Скоробагатько - : 2007. – 19 с.
Автор закликає маленьких читачів
бережливо ставитися до іграшок і цінувати
працю інших людей.

Гаманець: віршована казка / іл. М.М.
Скоробагатько. - Х: Поліграсервіс, 2009. – 19 с.

Навіщо нам оті батьки? Віршована
казка / ім. О.О.Висоцька. - Х: Поліграфсервіс,
2008. – 19 с.

Ось до чого приводить
жадібність
головного
героя Сашка, який перетворився
на гаманець Книга-попередження для дітей, які
дуже по-любляють гроші, готові задля них до
будь-яких вчинків.

Щоб діти росли дужими розумними,
не байдужими до інших, з повагою ставилися
до всіх близьких і рідних – це найбільша
гордість для батьків.
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