Посібники, підручники з грифом МОНМС
1. Мовчун А.І. Абетка духовності / А.І. Мовчун. – К. : Авді, 2012 – 312с.:
іл..
Схвалено комісією з педагогіки та методики початкового навчання
Науково-методичної ради з питань освіти і науки, молоді та спорту України
(лист №1. 4/18-Г-822 від 07.12. 2011р.)
Посібник-довідник в алфавітному порядку розкриває основні поняття
духовних цінностей людини. У ньому поєднується розповідь із цікавими
художніми і біблійними текстами. Мудрі прислів’я як українські, так і народів
світу, біблійні вислови зроблять ваше мовлення багатим та образним. Зміст
посібника збагатить інтелект тими моральними істинами, які цінує весь світ.
Пропонуються також завдання, що допоможуть читачеві осягнути зміст
духовних чеснот.
Видання унікальне не тільки за змістом, а й художнім оформленням. У
ньому зібрані шедеври світового мистецтва. Тонко, зі смаком, логічно
виправдано добиралися репродукції ікон та картин художників світу на
біблійні та моральні сюжети. Їхній перелік подано в кінці посібника.
Для учнів молодшого та середнього шкільного віку. Може стати в
пригоді вчителям, батькам; а всім, кого цікавлять проблеми моралі, –
настільною книгою.
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:

Словник-довідник

літературознавчих термінів школяра / Антоніна Мовчун, Леся Мовчун. –
Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2012 – 224с. – (Серія «Словничок
школяра»)
Якщо ти хочеш не просто читати художні твори, тому що того вимагає
шкільна програма, а насолоджуватися прочитаним, то тобі потрібна ця книга,
яку ти тримаєш зараз у руках.
Пропоноване видання – це вперше розроблені для учнів і вчителів
доступні й цікаві розповіді про літературознавчі терміни. Довідник розкриває

поняття основних художніх засобів, за допомогою яких література стає
мистецтвом слова. Для прикладів використано найкращі здобутки дитячої
світової класики й фольклору.
Видання призначене для учнів молодшого і середнього шкільного віку.
Ним можуть користуватися і старшокласники, і вчителі, і ті, хто починає
творити свої перші вірші та оповідання, повісті та романи.
3. Мовчун А. Лауреати премії імені Лесі Українки – дітям /А.Мовчун,
Л.Мовчун. – К.: Наш час, 2012. – 200с.
В українській літературі для дітей почесну вершину займають твори,
відзначені літературною премією імені Лесі Українки. Починаючи з дня
заснування цієї найпочеснішої премії у галузі дитячої літератури, її
лауреатами (до 2012 року) стали 54 письменники.
Наше видавництво створило серію книг «Письменники – лауреати
літературної премії імені Лесі Українки». У них ми розповідаємо дітям про
митців, чиї книги були відзначені цією престижною нагородою, і
ознайомлюємо маленьких читачів з їхніми творами та цікавими фактами
біографії.
Ця книга – перша в серії. Її відкривають твори незабутньої Наталі Забіли –
першого лауреата премії.
Видання призначене для дітей молодшого шкільного віку.
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