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821.161.206-31-93-056.262 

84(4Укр)6-44 

Б32 

Бачинський, А. З Енштейном у рюкзаку 

 Шрифт Брайля  у 2 ч./Андрій Бачинський  

ред. тексту шрифтом Брайля Потеляхіна М. В.. 

 Київ  Антологія  Вид-во Старого Лева, 2020. 

 

Мандрівка школярів у гори, яка мала би 

стати чудовим відпочинком, обернулася 

несподіваною пригодою для трьох однокласників 

— красеня-футболіста Олега, красуні Солі та тихого і таємно закоханого у 

Солю Юрка. Як знання законів фізики та вміння застосувати їх на практиці 

допомогло підліткам у небезпечних для життя умовах — читайте у 

захопливій пригодницькій повісті Андрія Бачинського «З Ейнштейном у 

рюкзаку». 

 
 
821(477) 
84(4Укр)6-44 
В 25 

Вдовиченко, Г. 36 і 6 котів–компаньйонів 
[Шрифт Брайля]  у 2 ч. / Г. Вдовиченко ; ред. 
тексту шрифтом Брайля Н. Г. Щємєлініна.  
Київ : Антологія, 2019.  106 с.  Видано за 
підтримки БО “Фонд родини Нечитайло”. 

 
Самотнім бабусям і дідусям, що живуть у 

старечому будинку, потрібні помічники. А декому 
з великого котячого гурту час повчитися 
піклуватись про інших. Старенькі та 36 і 6 котів 

зустрінуться. Це знайомство приведе до неймовірних змін у житті людей і 
котів. Котів, які стануть не лише компаньйонами, але й футболістами і 
театральними акторами.  



821.113.506-31-93-056.262 
84(4НОР)6-44 
Г12 

Гагеруп, К. Вище за небо Шрифт Брайля  
у 3 ч. / Клаус Гагеруп  ред. тексту шрифтом 
Брайля Щємєліна Н. Г..  Київ  Антологія  Вид-
во Старого Лева, 2020. 

 
Марі дванадцять років, вона худенька, у неї 

ріденькі коси, тонкі губи й сірувато-блакитні очі. 
Вона не любить свого імені й ненавидить своє 
тіло. Вона ніколи не буває приязною й доброю, а 
поводиться дуже непривітно й огидно. Єдина 
людина, з якою вона приятелює, це старенька, 

вічно всім невдоволена вчителька Ш’єр. 
Вони добре розуміють одна одну і разом переживають неймовірне, 

дивовижне й незабутнє літо. Окрім усього іншого, вони заходилися шукати 
втрачене вчительчине кохання, і тут Марі стають у пригоді всі особливості 
її вдачі.  
 
 

087 

28.088 
Г 19 

80 хитромудрих запитань про… [Шрифт 
Брайля] / П. Ганачкова, Т. Маковська ; ред. 
тексту шрифтом Брайля М. В. Потеляхіна.  
Київ : Антологія, 2019.  76 с.  Видано за 
підтримки БО “Фонд родини Нечитайло”. 
 

Чому небо блакитне? Чому світлячки 

світяться? Навіщо нам спати? Чому сніг 

виблискує? Ці та інші запитання нарешті 

знайшли свої відповіді  у книжці Павли 

Ганачкової й Терези Маковської. «80 хитромудрих запитань»  це довідник 

для допитливих дітлахів, яким буквально хочеться знати все. У книжці є 

відповіді на всі можливі запитання про природні процеси, погоду, людське 

тіло та навіть космічні простори. Окрім цього вся інформація ховається в 

особливих книжкових «віконцях», які й відкриватимуть таємниці. Якщо 

ваша дитина повсякчас вимагає чітких і науково обґрунтованих 

відповідей, то «80 хитромудрих запитань» стануть вашою постійною 

настільною книгою. А її цікавинки й жарти, заховані у таємних місцях, 

дозволяють краще засвоїти прочитане.  

https://library.te.ua/wp-content/uploads/2020/09/braille20-57.jpg


821(477) 

84(4Укр)6-44 

 Г37 

Гербіш, Н. Мандрівки з Чарівним 

Атласом : Венеція [Шрифт Брайля] / Н. Гербіш. 

 Львів : Вид-во Старого Лева, 2019.  68 с.  

Видано за підтримки БО “Фонд родини 

Нечитайло”. 

 

Одного вечора Лука й Терезка гортали в 

кабінеті свого дідуся-географа атлас, навіть не 

здогадуючись, що він – чарівний. Несподівано 

для самих себе діти опиняються у Венеції. Вони милуються гондолами та 

чудовою архітектурою міста, куштують місцеві страви та дізнаються про 

найцікавіші події в його історії завдяки їхньому новому знайомому – пану 

Валеріо. А головне – братові та сестрі під час цієї мандрівки вдається 

відкрити таємницю Чарівного Атласу. 

 

 

821(477) 

84(4Укр)6-44 

К46 

Кічура, Л. Добрі мамині казки [Шрифт 

Брайля] / Л. Кічура ; ред. тексту шрифтом 

Брайля : К. Івашутіна, М. Сидоряк ; обкл. 

Н. Манько.  Львів : Нац. ун-т “Львівська 

політехніка”, 2019.  86 с. 

 

Кожна мама мріє, щоб її дитина виросла на 

чарівних казках, у яких навіть злі герої стають 

усміхненими й лагідними, в яких добро 

обов’язково перемагає зло. Казки Лесі Кічури, неначе дрібні чарівні 

намистини, нанизуються у разок намиста із назвою дитинство. Лише в 

цьому незворотному часі можливі неймовірні перетворення і мандри в 

дивовижні світи. 
  

https://library.te.ua/wp-content/uploads/2020/01/braille20-31.jpg
https://library.te.ua/wp-content/uploads/2020/09/braille20-56.jpg


821(477) 

84(4Укр)6-44 

К 46 

Кічура, Л. Добрі мамині казки. Магія 

Різдва [Шрифт Брайля] / Л. Кічура ; ред. 

тексту шрифтом Брайля : К. Івашутіна, 

М. Сидоряк.  Львів : Нац. ун-т “Львівська 

політехніка”, 2019.  102 с. 

 

Ця книга по вінця наповнена казковим 

дивом. Дев’ять історій, які вмить захоплюють 

маленького читача. Чарівний світ ельфів і 

гномів казково переплітається у мереживо різдвяних див, в історію 

стародавнього міста Лева, підіймається разом із янголами до 

хмаринкового безмежжя, а звідти розпорошується казковим новорічним 

снігом та осідає в дитячих серцях паростками любові, турботи і щастя. 

 

 

821(477) 

84(4Укр)6-44 

К 46 

Кічура, Л. Добрі мамині казки. Мандри 

[Шрифт Брайля] / Л. Кічура ; ред. тексту 

шрифтом Брайля : К. Івашутіна, М. Сидоряк ; 

іл. К. Іванової.  Львів : Нац. ун-т “Львівська 

політехніка”, 2019.  110 с. 

 

Ця книга – про мрії й про те, як важливо не 

зупинятись на шляху до їхнього здійснення, 

вміти долати перешкоди та не зважати на 

осудливі думки довкола. Ці історії про те , що особливим є кожен із нас зі 

своїм, навіть невеличким, талантом – нехай це танці, співи чи любов до 

мандрів. Ця книга для тих, хто завжди йде вперед і ніколи не зупиняється, 

не досягнувши мети на шляху до мрії, бо лише тобі за спиною виростають 

крила. 

  

  

https://library.te.ua/wp-content/uploads/2020/09/braille20-51.jpg
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087 

84(4Укр)6-44 

К 53 

Книга, яку треба прочитати до Дня 

Святого Миколая [Шрифт Брайля] / керів. 

проекту О. Потимко ; ред. тексту шрифтом 

Брайля К. Івашутіна.  Львів : Нац. ун-т 

“Львівська політехніка”, 2019.  46 с.  

(Найкраще  дітям).  

 

Оновлене і доповнене видання популярної 

книжки про день Святого Миколая ― улюблене 

свято малюків та батьків. Як зробити так, щоб воно стало одним із 

найдивовижніших днів у житті вашої дитини, сповненим хвилюючим 

очікуванням, радістю і щастям? Як пояснити дітлахам, що саме 

відбувається, як підготуватися, щоб диво сталося, а бажання здійснилися? 

Ми рекомендуємо ввечері незадовго до свята пригорнути дитину до себе й 

прочитати з нею книжку-історію Миколая, а також історії сучасних діток 

про нього. Хай збуваються ваші мрії! 
 

 

821(477) 

84(4Укр)6-44 

П 34 

Писаренко, Н. Андрійко та шахове 

королівство [Шрифт Брайля] / Наталія 

Писаренко.  Львів : Національний 

університет “Львівська політехніка”, 2019.  

24 с. 

 

Казка – подорож у країну шахів, під час якої 

маленький читач разом із головним героєм – 

непосидючим хлопчиком Андрійком, зможе 

познайомитися з мешканцями шахового королівства і опанувати початки 

гри у шахи. Книга складається з віршованої казки добірки шахових 

завдань та ілюстрацій для дітей з вадами зору QR-коду аудіо версій книги. 

  

https://library.te.ua/wp-content/uploads/2020/09/braille20-59.jpg
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821.161.2.06 

84(4Укр)6-5 

П49 

Поліщук, С. Явища природи [Шрифт 

Брайля]  разом з сонечком читай, малюй, та 

слухай музику зі звуками природи / 

Світлана Поліщук  ред.  Хижняк В. П., 

Сидоріна І. А., адаптація Мацкевич О. Д..  

Київ  Антологія, 2020.  32 с.  кольор. іл. 

 

Ця книга має навчально-розвиваючий 

ефект, також вона сприяє вихованню 

естетичного смаку малюка. Окрім прекрасного тексту та малюнків, вона 

ще містить  розвиваючу розмальовку. Та все ж новітній підхід видавництва 

«Klassica» полягає у тому, що книга йде у комплекті зі спеціальним 

музичним альбомом. Як музикант та музичний терапевт авторка  вважає, 

що саме «правильна» музика допоможе сформувати гармонійно розвинену 

особистість дитини. 

 

821.113.5.06-31-93-056.262 

84(4Нор)6-44 

С 45 

Скретінг, Гюдрук. Антон та інші нещастя 

Шрифт Брайля  у 3 ч. / Гюдрун Стретінг  ред. 

тексту шрифтом Брайля Щємєлініна Н. Г.  

Київ  Антологія  Вид-во Старого Лева, 2020.  

 

У житті дванадцятого Антона постійно 

трапляються якісь нещастя. Його мама загинула, 

коли він був ще маленьким, а сам Антон, як 

розповів йому тато, з'явився на світ через "прокол 

у гумі". Хлопчик вирішує довести собі й усім, що 

він - не випадковість, і для цього йому потрібно здійснити щось вартісне. 

Наприклад, повернути своєму татові віру в життя і знайти для нього 

кохану. Та це не так легко, як видається на перший погляд, адже тато 

зовсім не любить сюрпризи. Добре, що в Антона є найкраща подруга Іне, 

яка завжди готова прийти на допомогу і якій теж часом потрібна 

підтримка.  



929 

63.3(4Укр)-8 

С 65 

Сорока, Ю. 100 важливих постатей 
України [Шрифт Брайля]  у 4 ч. / Ю. Сорока ; 
ред. тексту за шрифтом Брайля : 
В. П. Хижняк, І. А. Сидорина.  Київ : 
Антологія, 2019.  118 с.  (Справжня 
історія).  Видано за пітримки БО “Фонд 
родини Нечитайло”. 

 
Знання своєї історії допомагає збагнути, 

хто ми і чому стали саме такими. Це знання дає 
безкоштовні уроки, вимагає не повторювати 

помилок, яких ми вже не раз припустилися… Книга «100 важливих 
постатей України» ясно дає зрозуміти, що не тільки боротьба за свободу і 
державність визначала хід історії країни. Україна подарувала світові 
багато талановитих людей — фізиків, мислителів, архітекторів, 
мікробіологів, письменників, багато хто з читачів відкриє тут для себе нові 
імена або більше дізнається про тих, про кого чув уже раніше.  

 

 

821(485) 

84(4Шве)6-44 

С77 

Старк, У. Маленька книжка про любов 

[Шрифт Брайля] / У. Старк ; ред. тексту 

шрифтом Брайля : В. П. Хижняк, 

І. А. Сидоріна.  Київ : Антологія, 2019.  94 с. 

 Видано за підтримки БО “Фонд родини 

Нечитайло”. 

 

Напередодні Різдва може трапитись 

чимало див. На Фреда, героя «Маленької книжки про любов», чекає чимало 

омріяних подарунків. Навіть якщо тато на війні, не вистарчає їжу і хлопець 

майже перед канікулами отримує догану від директора, все, чого він 

найбільше хоче, здійсниться. 

  

https://library.te.ua/wp-content/uploads/2020/09/braille20-61.jpg


821.11106-31-93-056.262 

84(4Вел)6-44 

С86 

Стронг, Д. Гармидер у школі Шрифт 

Брайля  у 2 ч. / Джеремі Стронг  ред. тексту 

шрифтом Брайля Потеляхіна М. В..  Київ  

Антологія  Вид-во Старого Лева, 2020. 

 

Як?! До Вашої школи ще й досі не завітала міс 
Гармидер? Спробуйте попросити про це вашого 
директора – адже міс Гармидер зазвичай працює 
вчителем на підміну. Ніхто зі школярів не 
відмовився би від такої вчительки! Бо з нею 

уроки перетворюються на саме задоволення: веселощі, гру, розважання, 
рейвах, тарарам, одним словом – суцільний гармидер!  

 

 

821.161.206-1-056.262(082) 

84(4Укр)6-5 

Т60 

Торкнутися слова. Це можливо! Шрифт 

Брайля  в 2 кн.  інклюзив. вид. поезії / 

координатор проекту П. Поліщук  ред. 

І. Самчук  ред. шрифтом Брайля Н. Асєєва.  

Київ  Рівне  О. Зень, 2020.  

 

Проєкт «Торкнутися слова. Це можливо!» 

реалізований Всеукраїнською громадською 

організацією людей з інвалідністю по зору 

«Генерація успішної дії». В книзі розміщено QR-код, за яким можна 

перейти на сайт, де викладено дану книгу у текстовому форматі DOCX та 

PDF, аудіоформаті MP3, WAV та форматі DAISY для прослуховування і 

завантаження, також на цій сторінці можна дізнатися інформацію про 

проєкт та переглянути буктрейлер та відеопоезію кожного автора з 

перекладом на жестову мову. До книги також додається флеш 

накопичувач, на якому записана книга у всіх цих форматах та відео.  

  



821(477) 

84(4Укр)6-44 

Ф 86 

Фреймут, О. Кажан Жан [Шрифт 

Брайля] / О. Фреймут ; ред. тексту шрифтом 

Брайля : К. Івашутіна, Н. Ковальчук.  Львів : 

Нац. ун-т “Львівська політехніка”, 2019.  

31 с. 

 

У пошуках відповіді на питання «Що таке 

Світло і що є Темрява?» авторка історії про 

відчайдуха, що порушив батьківські заборони-

забобони, зробила маленьке відкриття. Дитяча цікавість і бажання пізнати 

світ не знають меж, які заважають думати дорослим. Часто батьки не 

вміють дослухатися до дитячого розуму, не розуміють мрій своїх дітей, а 

замість того, щоб допомагати, заважають шукати нові шляхи-ходи до 

здійснення омріяного. Інколи батькам важко відповісти на елементарні 

дитячі питання, наприклад, чому не можна робити те, що найдужче 

хочеться. На думку зухвалого філософа Кажана Жана, в цьому полягає 

найбільша світова проблема. І якщо її зрозуміти, то отримаєш владу і над 

собою, і над силами Світла і Темряви, і тоді… 

 

 

 

821(477) 
84(4Укр)6-5 
Ч 81 

Чубай, Г. П’ятикнижжя [Шрифт Брайля]  
у 2 ч. / Г. Чубай ; ред. тексту шрифтом Брайля : 
К. Івашутіна, М. Сидоряк.  Львів : Нац. ун-т 
“Львівська політехніка”, 2019.  37 с. 

 
Це книга  оприсутнення одного з 

найтаємничіших українських поетів, зірка якого 
яскраво спалахнула в похмурі 70-ті. Це книга-
діалог Поета з Сучасником поза межами 
звичного часу і книга-розмова Грицька Чубая з 
його близькими друзями – і вірші, і друзі 

пережили поета на багато років. Ця книга – як лист у пляшці, вкрай 
важливе послання з минулого в майбутнє тим, хто може його відчитати, 
тим, хто зуміє проростити у серці живі слова.  

https://library.te.ua/wp-content/uploads/2020/09/braille20-52.jpg


821(430) 

65.262 

Ш 53 

Шефер, Б. Пес на ім’я Мані, або Абетка 

грошей [Шрифт Брайля]  у 3 ч. / Б. Шефер ; 

ред. тексту шрифтом Брайля : В. П. Хижняк, 

І. А. Сидоріна.  Київ : Антологія, 2019.  110 с. 

 (Дітям про бізнес).  Видано за підтримки БО 

“Фонд родини Нечитайло”. 

 

Кіра знаходить пораненого пса. 

Виявляється, пес уміє розмовляти! Він 

відгукується на кличку Мані і знає все про гроші. Дуже скоро Кіра, 

прислухаючись до порад Мані і сама стає справжнім фінансовим експертом 

і допомагає іншим правильно розпоряджатися грошима. Книжка 

фінансового консультанта, письменника і бізнесмена Бодо Шефера вчить 

дітей правильному ставленню до грошей. Але вона стане у пригоді і 

дорослим, котрі захочуть прислухатися до порад і зробити своє життя 

вільним від фінансових клопотів. 

 


