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Найцікавіше про… собак / уклад. Я. Грудій. – 

Харків : Ранок, 2013. – 84 с. іл. 

 

Гарна шерсть, добрі довірливі очі, вологий ніс… 

Якщо Ваша дитина у захваті від великих і маленьких 

песиків, якщо вона мріє мати поряд вірного 

чотирилапого друга, їй неодмінно сподобається ця 

книга. 

Книга зібрала все найцікавіше про собак: цікаві 

факти давнини та сьогодення, таємничі історії про 

міфічних собачок, захопливі вірші, оповідання й 

казки. 

 

 

Найцікавіше про… котів / уклад. Я. Грудій. – 

Харків : Ранок, 2013. – 84 с. іл.  

 

М’яка шерсть, граційні рухи, приємне 

муркотіння… Якщо Ваша дитина у захваті від котів 

найрізноманітніших порід і забарвлень, мріє про 

пухнастого друга, їй неодмінно сподобається ця 

незвичайна книга. У ній зібране все найцікавіше про 

котів. Дитина дізнається багато нового про свого 

улюбленця та зможе похизуватися знаннями перед 

друзями. 

 



 

Найцікавіше про… коней / уклад. Ю. Каспарова. – 

Харків : Ранок, 2013. – 84 с. іл. 

 

У книзі зібрано все найцікавіше про коней: 

захопливі факти, загадкові міфи та легенди, чудові 

вірші та казки. Милі фотографії та яскраві картинки 

неодмінно потішать юного читача, який у захваті від 

коней. 

 

 

 

 

Стадник О. Г. Кам’яні велетні / О. Г. Стадник. – 

Харків : Ранок, 2013. – 16 с. – (Усе найцікавіше). 

 

Гори та вулкани трапляються не тільки на всіх 

континентах, але навіть і в океанах. Книга розповість 

про найцікавіші гори та вулкани, розташовані в 

різних точках нашої планети. Юні читачі довідаються 

і про сміливих підкорювачів вершин, і про несподівані 

виверження, і про те, що геологічні процеси на Землі 

не припиняються дотепер. 

 



 

Стадник О. Г. На гребені хвиль / О. Г. Стадник. – 

Харків : Ранок, 2013. – 16 с. – (Усе найцікавіше). 

 

У запропонованій книзі розповідається про 

найрізноманітніші види кораблів. Видання яскраво 

проілюстроване і містить дивовижні історії та 

неймовірні факти про торгівельні судна давніх греків 

та військові кораблі єгиптян, легендарні каравели, на 

яких здійснювалися навколосвітні подорожі, 

велетенські дредноути та сучасні розкішні лайнери. 

 

 

Стадник О. Г. Планета стихій / О. Г. Стадник. – 

Харків : Ранок, 2013. – 16 с. – (Усе найцікавіше). 

 

Книга розповідає про могутні сили природи, які 

час від часу спричиняють на Землі різноманітні 

катаклізми. Видання яскраво проілюстроване і 

містить неймовірні історії та дивовижні факти про 

надзвичайної сили землетруси, жахливі виверження 

вулканів, руйнівні зсуви та нездоланні повені. 

Наприкінці книги є цікава вікторина з нескладними 

запитаннями. Книга призначена для дітей молодшого 

та середнього шкільного віку. 

 



 

Cтадник О. Г. Світ динозаврів / О. Г. Стадник. – 

Харків : Ранок, 2013. – 16 с. – (Усе найцікавіше). 

 

Динозаври — це найдивовижніші істоти, які 

будь-коли жили на нашій планеті. Про «жахливих 

ящерів» із захватом читають як дорослі, так і діти. 

Читачі здійснять віртуальну подорож до мезозойської 

ери, у час, коли на Землі панували гігантські ящери. 

Ви дізнаєтеся про їх дивні назви, спосіб життя та 

причини вимирання. Ілюстрації допоможуть уявити, 

якими вони були. Наприкінці книги є цікава 

вікторина з нескладними запитаннями за текстами. 

 

Стадник О. Г. Таємниці космосу / О. Г. Стадник. – 

Харків : Ранок, 2013. – 16 с. – (Усе найцікавіше). 

 

У книзі розповідається про космос — таємничий 

і часто незбагненний. Поряд із яскравими 

ілюстраціями тут подано цікаві факти про те, як 

влаштований Всесвіт, що таке чорні діри і як планети 

Сонячної системи мандрують у безмовному мороці 

космосу. 

 

 

 

 



 

 

Цікаві експерименти з електрикою / пер. з 

англійської. – Харків : Ранок, 2013. – 24 с. – (Цікаві 

експерименти). 

 

Книги призначені для допитливих дослідників 

світу науки й техніки. Юні читачі зможуть провести 

цікаві експерименти й дізнатися про електрику 

багато нового й дивовижного.  

 

Підготувала: зав. відділом інформаційних технологій та 

бібліографії Ушлова А. В. 

 

 

 

 

Цікаві експерименти з рослинами / пер з 

англійської. – Харків : Ранок, 2013. – 24 с. – (Цікаві 

експерименти). 

 

Для чого рослинам потрібне коріння? Чому 

листя зелене? Ці та інші цікаві експерименти з 

рослинами юні дослідники можуть провести 

самостійно або разом з батьками. Детальні інструкції 

до всіх експериментів та яскраві ілюстрації 

допоможуть розгадати деякі секрети рослин і 

зроблять процес досліджень захоплюючим і веселим.  

Експеримент – це крок до нових знань!  


