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Любі читачі!
Книги з серій «Видатні особистості. Біографічні нариси для
дітей» та «Видатні українці. Люди, що творили історію»
розкажуть вам про те, чому в житті важливо мати мету і не
боятися мріяти. На прикладі героїв цих книжок – видатних людей
світу, які жили (чи живуть!) у різні проміжки часу, ви побачите,
що тільки ставлячи перед собою конкретні цілі, можна досягти
справжнього успіху.
Цікаві та повчальні біографії вчених і письменників,
винахідників і художників, політиків і акторів, бізнесменів і
модельєрів розкажуть вам яким шляхом вони пройшли, щоб
стати успішними та відомими людьми, кращими представниками
людства у різних галузях життя.
Історії їх життя допоможуть вам мріяти, вірити у себе,
йти до мети, бути наполегливими та сміливими.
Хочете стати як вони – читайте книги з серій
«Видатні особистості. Біографічні нариси для дітей» та
«Видатні українці. Люди, що творили історію».
Це книги для думаючих дітей!
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Серія «Видатні особистості. Біографічні нариси для дітей»

Вздульська, В. Вільям Шекспір [Текст] :
біографічні нариси для дітей / В. Вздульська.
- К. : Агенція "ІРІО", 2018. - 144 с. : іл. (Видатні особистості).
Вільям Шекспір – драматург, життя якого
сповнене таємниць та загадок. Він став
справжнім майстром своєї справи завдяки
своїй праці та наполегливості. Ця біографія
допоможе вам знайти свій особистий шлях
та здобути віру в себе.
Про кого із своєї сім'ї Вільям Шекспір написав трагедію
«Гамлет»? Чому людей непокоять таємниці життя Шекспіра?
Скільки років було Вільяму, коли він одружився? Що саме
письменник змінив назавжди в драматургії? Відповіді на ці та інші
питання стосовно життя найвеличнішого англомовного
письменника ви знайте де в цій книзі.
Костюченко, І. Маргарет Тетчер [Текст] :
біографічні нариси для дітей / Ірина
Костюченко. - К. : Агенція "ІРІО", 2018. - 176 с.
: іл. - (Видатні особистості).
«Залізна леді» - так прийнято називати
жінок,
які
займають
високі
посади,
відрізняються
сильним
характером
і
безкомпромісними рішеннями. Як виник цей
термін, що став «другим ім’ям» однієї з
найвпливовіших жінок у світі — прем'єрміністра Великої Британії Маргарет Тетчер?
Ці та інші цікаві подробиці ви дізнаєтеся з книжки про неї.
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Сердюк, М.
Волт Дісней [Текст] :
біографічні нариси для дітей / М. Сердюк ;
худ. В. Прокопенко. - К. : Агенція "ІРІО", 2019. 112 с. : іл. - (Видатні особистості).
Книжка «Волт Дісней» — це історія про
дитячі мрії, що здійснюються. Дісней створив
кумедного Міккі Мауса, й разом з ним цілий
дивовижний світ, сповнений пригод! Біографія
Волта Діснея щаслива та повчальна
водночас, захоплює з перших рядків, мотивує бути сміливими та
вірити у власну справу.
Сердюк, М.
Ілон Маск [Текст] :
біографічні нариси для дітей / М. Сердюк ;
худ. В. Прокопенко. - К. : Агенція "ІРІО", 2019. 144 с. : іл. - (Видатні особистості).
Книжка «Ілон Маск» Маші Сердюк - це
біографія винахідника сьогодення. Саме Ілон
Маск створює майбутнє вже сьогодні. Це
історія генія, що може надихнути дітей та
дорослих на будь-які мрії та цілі. Біографія
Маска вчить ніколи не здаватися, вірити в
себе та бути впевненим у можливості неможливого.
Опанасенко, О. Нікола Тесла [Текст] :
біографічні нариси для дітей / О. Опанасенко.
- К. : Агенція "ІРІО", 2017. - 112 с. : іл. (Видатні особистості).
Нікола Тесла – один з найвидатніших
вчених та інженерів, його внесок в науку
оцінюють нарівні з внеском Леонардо да Вінчі,
а його життя схоже на фантастичний
роман.
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Ця книга впустить вас у світ вченого, покаже вам його життя
– від дитинства до старості.
Нікола Тесла неодноразово був у надскладних життєвих
ситуаціях, проте жодного разу не відступив, не залишив своєї
справи і не змінив своїх переконань. Найвідоміші, найповажніші
люди теж стикалися з проблемами у своєму житті, але не
здавалися і йшли тільки вперед.
Ця історія – приклад успіху, якого Нікола Тесла зміг досягти
саме всупереч, а не завдяки.
Потерянко, Ю. Альберт Ейнштейн
[Текст] : біографічні нариси для дітей / Ю.
Потерянко ; худ. Є Васильєва. - К. : Агенція
"ІРІО", 2017. - 104 с. : іл. - (Видатні
особистості).
Ця
книга-біографія
розповість
про
унікального вченого ХХ століття, який за
допомого мислених експериментів вивів на
новий рівень всі знання про Всесвіт.
Навіть якщо фізика здається вам
складною, в цій книзі ви побачите її з іншої – цікавої сторони.
Відкриття Ейнштейна стали поштовхом для інших вчених
створити на основі його теорій телевізор, комп’ютер,
фотоапарат. Усім цим ми можемо користуватися сьогодні
завдяки тому, що колись Альберт Ейнштейн відстояв право бути
не таким як усі.
Розповідь про великого вченого дає зрозуміти, що бути не
таким як усі – це унікальний дар, розвиваючи який, ви можете
відкрити у собі здібності до улюбленої справи. А коли любиш те,
чим займаєшся, то ти дійсно щаслива людина!
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Сердюк, М.
Коко Шанель [Текст] :
біографічні нариси для дітей / М. Сердюк ;
худ. В. Прокопенко. - К. : Агенція "ІРІО", 2017. 112 с. : іл. - (Видатні особистості).
Коко Шанель — смілива революціонерка
свого часу. І нехай її полем битви були подіуми
та модні магазини, а зброєю — ножиці та
олівці, їй все ж вдалося змінити світ.
«Маленька чорна сукня» вважається чи не
обов'язковим елементом гардеробу будь-якої
дівчини, а її творець — іконою світу моди. Як Коко Шанель
пройшла непростий шлях від тендітної дівчини з маленького
французького містечка до однієї з найвидатніших жінок в історії?
Хто стояв на її шляху, а хто підтримував у важкі хвилини? Яка
була її мета та що її надихало? Чи здатен капелюшок почати
революцію? Читайте на сторінках книжки Марії Сердюк!
Сердюк, М.
Стів Джобс [Текст] :
біографічні нариси для дітей / М. Сердюк ;
худ. К. Деревянко, О. Макарова. - К. : Агенція
"ІРІО", 2018. - 144 с. : іл. - (Видатні
особистості).
Історія життя Стіва Джобса буде
корисною для кожного члена сім’ї. Завдяки
інтересу до науки, Стів ще в дитинстві
відрізнявся нестандартним мисленням, що
стало
основою
формування
його
особистості. З цієї багатогранної книги-біографії можна
дізнатися цікаві факти з різних областей знання. Її цікаво читати
самостійно чи разом з батьками. У кінці кожного розділу є
питання-завдання, які допоможуть запам’ятати корисну
інформацію та підштовхнуть на роздуми, що потрібно робити,
щоб бути першим, як Стів Джобс.
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Приклад Джобса доводить: людина, котра мислить не так як
усі, котра уникає шаблонів у вирішенні задач на шляху до мети,
здатна вплинути на світ, змінити його на краще та досягнути
величних успіхів.
Потерянко, Ю. Марія Кюрі [Текст] :
біографічні нариси для дітей / Ю. Потерянко
; худ. О. Марчишина. - К. : Агенція "ІРІО", 2018.
- 176 с. : іл. - ((Видатні особистості).
Марія Кюрі – найзнаменитіша жінканауковець XX століття. Вона отримала дві
Нобелівські премії одразу в двох дисциплінах –
фізиці
та
хімії.
Найвизначнішими
досягненнями Кюрі вважається відкриття
радіоактивності і таких елементів як радій та полоній. Вона не
прагнула слави і коли вже була відома усьому світові – не
припиняла працювати.
Росоловська, А.
Леонардо да Вінчі
[Текст] : біографічні нариси для дітей / А.
Росоловська ; худ. В. Олешко. - К. : Агенція
"ІРІО", 2018. - 224 с. : іл. - (Видатні
особистості).
Леонардо да Вінчі – найвизначніша
постать
італійського
Відродження,
видатний митець та винахідник. Основою
його відкриттів було спостереження, а любов
до моделювання приводила до геніальних
конструктивних здогадок, які набагато випередили епоху. Сьогодні
люди багатьох професій вивчають його спадщину.
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Опанасенко, О. Блез Паскаль [Текст] :
біографічні нариси для дітей / О.
Опанасенко. - К. : Агенція "ІРІО", 2018. - 112
с. : іл. - (Видатні особистості).
Пробудити жагу до науки Блезу Паскалю
допоміг його батько. Саме він замінив сину й
дочкам школу й університет, тим самим
виховавши своїх дітей талановитими та
відкритими до знань. До свого 40-річчя
Паскаль зумів зробити десятки важливих
відкриттів. В той час, коли більшість людей
в різних країнах лишались неграмотними, Блез Паскаль у свої 19
винайшов лічильну машину, котра стала першою версією
калькулятора. Він вирізнявся своїми здібностями у всьому: в
математиці, фізиці, природознавстві і навіть літературі! В його
честь назвали одиницю вимірювання, трикутник в математиці,
мову програмування. Не дивлячись на те, що протягом свого
життя Паскаль тяжко хворів – це не зломило його допитливий
дух, а навпаки допомогло стати великою людиною. На прикладі
сильної особистості та великого вченого, книга навчає, що величні
чудеса не трапляються просто так, вони підвладні лише тим, хто
працює над собою. Не варто кожну зазнану невдачу розцінювати
як провал, адже кожна помилка – це лише крок уперед назустріч до
своєї мети.
Сердюк, М.
Чарлі Чаплін [Текст] :
біографічні нариси для літей / М. Сердюк ;
худ. Є Васильєва. - К. : Агенція "ІРІО", 2018. 144 с. : іл. - (Видатні особистості).
Книга «Чарлі Чаплін» розповість про
життя найвідомішого коміка 20 століття.
Як з'явився відомий образ Чарлі Чапліна? Чому
ФБР переслідувало його? Ви зможете знайти
відповіді на ці та інші цікаві питання,
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дізнатися про нелегке життя відомого актора, надихнутися його
вчинками, зрозуміти, які важливі якості допомогли йому досягти
всесвітнього успіху.
Павлищева, Н. Одрі Хепберн [Текст] : біографічні нариси для
літей / Н. Павлищева ; худ. Є Васильєва. - К. :
Агенція "ІРІО", 2018. - 112 с. : іл. - (Видатні
особистості).
Одрі Хепберн - одна з найкращих акторок за
всю історію кінематографу. Жінка-легенда,
інтерес до її особистості з кожним роком
лише зростає. З цієї книги ви дізнаєтесь, якою
була Хепберн та за що її досі люблять і
наслідують мільйони людей. Автор пише
простою й легкою мовою.
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Серія «Видатні українці. Люди, які творили історію»

Шутко, О. Роксолана [Текст] / О. Шутко;
ілюстр. О. Марчишина, М. Мороз. - К. : Агенція
"ІРІО", 2019. - 128 с. : іл. - (Видатні українці.
Люди, які творили історію).
Роксолана
найвідоміша
султана
Османської імперії. Це історія українки полонянки кримського хана, яка стала
дружиною
наймогутнішого
султана
Сулеймана Пишного та матір’ю його
наступника - Селіма ІІ. Її життя сповнене
таємниць та загадок. Читаючи книжку, ви потрапите у чарівний
світ Сходу, в якому мешкала Роксолана, дізнаєтеся, як вона змогла
пройти тернистий шлях від доньки українського священика до
величної султани.

Панасов, І. Леонід Каденюк [Текст] / Ігор
Панасов; ілюстр. М. Мороз. - К. : Агенція
"ІРІО", 2018. - 128 с. : іл. - (Видатні українці.
Люди, які творили історію).
Леонід Каденюк - звичайний хлопчик з
буковинського
села,
який
завдяки
наполегливості та сміливості виріс в
першого космонавта в історії України. Йому
довелось пройти довгий шлях, щоб втілити
свою мрію про політ на орбіту Землі. Дитячі
враження, навчання, робота випробувачем,
підготовка до космічних перегрузок - все це стало прологом до
головної події його життя.
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Промахов, О. Ігор Сікорський [Текст] /
Олег Промахов; ілюстр. О. Марчишина. - К. :
Агенція "ІРІО", 2018. - 128 с. : іл. - (Видатні
українці. Люди, які творили історію).
Ігор Сікорський – піонер авіабудівництва.
Він почав працювати на голому ентузіазмі,
однак
спромігся
увійти
до
когорти
засновників індустрії авіації. Вперше у небо він
здійнявся в Києві, і поставив перші світові
рекорди. Його нагороджено 80 нагородами в
галузі
авіабудівництва.
Ігор
Іванович
Сікорський мав дивовижну життєву місію — поліпшувати
життя людей за допомогою техніки.

Панасов, І. Валерій Лобановський [Текст] /
Ігор Панасов - К. : Агенція "ІРІО", 2019. - 128 с.
: іл. - (Видатні українці. Люди, які творили
історію).
З нової книжки ви дізнаєтесь про
життя
та
досягнення
видатного
футболіста і геніального тренера Валерія
Лобановського. Валерій Лобановський вписав
Україну в історію світового футболу. Він
створив одну з найсильніших європейських
команд свого часу і виховав цілу плеяду футбольних зірок. Хлопчик,
дитинство якого припало на війну і тяжкі повоєнні роки, здолав
усі перешкоди й дійшов до вершин завдяки наполегливості,
невтомності й гострому розуму. Його приклад вражає, захоплює й
надихає дітей і дорослих.
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Панасов, І. Кузьма Скрябін [Текст] / Ігор
Панасов, Марина Рубан - К. : Агенція "ІРІО",
2019. - 144 с. : іл. - (Видатні українці. Люди, які
творили історію).
Кузьма Скрябін – лідер українського гурту
«Скрябін» - музикант від Бога, який жив
музикою і створював пісні, які співають досі.
Його вплив на індустрію музики і культури
України важко порівняти з будь-чиїм ще.
Відомий український музикант і письменник
Андрій Кузьменко, більш відомий як “Кузьма”
запам’ятався своїм шанувальникам не тільки піснями та книгами,
але й неймовірним гумором, божевільними ідеями та відкритим
серцем.
В Україні важко знайти людину, яка б не знала хоча б кілька
рядків з його пісень: «Люди, як кораблі», «Старі фотографії», «Сам
собі країна», «Пісня про маму та ін. Кузьма був одним з найбільш
добрих і відкритих людей нашого музичного Олімпу, з початком
Майдану 2013-2014 рр. і війни на сході України він як міг, допомагав
військовим. На жаль, у 2015 році він загинув трагічною смертю.
Книга-біографія Андрія розкриває для нас цього дивакуватого,
доброго веселуна, який назавжди залишиться в наших серцях і в
своїх текстах. Вона навчить вас тому, що завжди, в будь-якій
ситуації потрібно залишатися людиною.
Опанасенко, О. Любомир Гузар [Текст] /
Ольга Опанасенко; ілюстр. М. Мороз - К. :
Агенція "ІРІО", 2019. - 144 с. : іл. - (Видатні
українці. Люди, які творили історію).
Книжка-біографія
«Любомир
Гузар»
розповість вам історію релігійного діяча,
патріарха-предстоятеля Української ГрекоКатолицької Церкви.Любомир Гузар був
уважним до світу, до людей, співпереживав їх
проблемам. Живучи у жорстокі часи, він
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ніколи не зраджував собі і досягав вищих результатів, тренуючи
свою моральність.
Він пережив німецьку окупацію й став свідком безчинств
енкаведистів, одначе жорстокість катів не вбила в його серці
безмежної любові до людей. На роки юності йому випала важка
доля емігранта, але впродовж усього свого життя він мріяв
повернутися в Україну — і таки здійснив свою мрію. Він вивів
українських греко-католиків із багаторічного підпілля й став
патріархом Української Греко-Католицької Церкви. Він був
єпископом, письменником, викладачем, та передусім — Людиною.

___________________________________________________________________________
* При складанні посібника використано матеріали з відкритих джерел
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