
Нові надходження 

Шановні користувачі ! 

    Пропонуємо Вам нові надходження літератури,  куплені за кошти 
місцевого  бюджету та обласного бюджету , за  2   квартал 2018 року. 
Детальніше дізнатися про новинки літератури Ви зможете  в  районній  
д и т я  ч і й  бібліотеці  ,а  саме зараз : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д 821.161.2-93(0.053.4)-кр    Шкляр, Василь Помста Баби Яги : 

Оповідання / В .Шкляр.-Львів : Апріорі, 2017.—76с.   

4,614,20,21,28 

 

Письменник Василь Шкляр та художник Кость Лавро створили 

нову подарункову книжку для дітей дошкільного та молодшого 

шкільного віку. Це збірка яскравих оповідань про перше 

входження дитини у складний світ людських взаємин. Про 

пізнання добра і зла, які тісно сусідують як у реальному житті, 

так і в чарівній казці. Видання містить паралельний переклад оповідань англійською 

мовою, що неабияк прислужиться розумненьким дітлахам, котрі вивчають 

найуживанішу іноземну мову. 

 

      398 (100)( 0.053.5 «465*/ * 09 «)  Японські народні казки : для 

мол. шк. Віку / Упоряд. І. Дзюба.—Київ : Веселка , 2017.—

151с. : іл. – (Казки народів світу).4,7,8,14,20.27 

В збірці представлені найбільш відомі японські казки, в яких 

відображені побут, звичаї, традиції, прагнення японського 

народу. Упорядкування, вступне слово, преклад з японської Івана 

Дзюби. До збірки ввійшли казки: "Мандри Котаро", "Озеро 

Залиш", "Отруєні коржики", "Вітри й дітвора", "Як придорожній 

http://www.elbooka.com/uploads/posts/2013-03/1363873258_0869177.jpg


стовп був свідком", "Таро-силач", "Риба-наречена", "Як сини ходили по груші" та інші. 

 

Д 81.374(111) (0.053.4)   Ріббінс, Анна. Англійський словник 

у малюнках / А. Ріббінс, Міа Нільсон.—Харків : Ранок, 

2017.—56с. 4. 

У книзі ти знайдеш багато кумедних малюнків і познайомишся 

з англійськими словами. Які англійські імена існують? Як 

лічити англійською? Які слова приховує RATTLESNAKE? Усе 

це у ти знайдеш у англійськиму словнику у малюнках від A до 

Z! 

 

 

мл 087.5:[745.25 :688.72)Вірченко О. Їжачок-хитрячок про 

чарівний гачок : іграшки / О. Вірченко. – К. : ТОВ 

„Книжкова база „Альфа”, 2017. – 64 с.  4,6,14,16,25       

        Завдяки цій книзі звичайнісінький гачок у руках юних 

рукодільниць легко перетвориться на чарівний, здатний творити 

справжні дива. Докладні пояснення та яскраві фотографії 

допоможуть зробити перші кроки у плетінні й виготовити 

кумедні іграшки. А Їжачок-хитрячок допоможе і зробить 

навчання  

захоплюючим та веселим.  

398.2 Чайка, Марина В. Казки старого замку / М. Чайка.—

Харків : Ранок, 2017.—80с. 

4.14  

Рудий кіт Хомут завжди в центрі подій. То він шукає злодія, то 

вирушає з подружками на бал до замку. Котик уперше в житті 

закохується до нестями і знаходить нових цікавих друзів. А ще 

він більше не жадібний, хоча сметанку полюбляє, як і раніше. 

Адже цей рецепт котячого щастя діє безвідмовно веселим. 

 

Література для молодшого шкільного віку 

мл 821. 161.2-1(0.053.5 «465*/ * 09»)  Дерманський , Сашко. День 

народження привида : казки / С.Дерманський.—Київ : 

Фонтан казок , 2017.—48с.  4,27 

У День народження до привида Сашуки Писуки прийдуть у гості 

всі його друзі-привиди – і Зловісна Марта, і Гарнюня Гапуня, і 

Балухатий Блюм, і Рудий Зуб, і Май Онес, і навіть Зелепонь 
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Квартальна… І в кожного буде своя історія – химерна, розбишацька, страшненька, 

повчальна, добра – і неодмінно весела! Адже ці цікавущі казки розказав для вас 

найвеселіший український дитячий письменник, справжній улюбленець малюків 

Сашко Дерманський. А намалювала їх в оригінальній техніці акварелі по тонкому 

шовку найрадісніша українська дитяча художниця Любка Франко. 

А ще серед гостей-привидів буде хтось маленький, з голови до ніг загорнутий у 

простирадло, хто дуже любить смакувати ірисками. Цікаво, хто це?.. 

мл 821.162.1 (0.053.5 «465*/ * 09») Малешка, Анджей. Магічне 

дерево.  Червоний стілець :повість / А. малешко.--  Львів : 

Урбіно, 2017.—288с.;іл. 4.17 

 Буря звалила величезного старого дуба. То було Магічне Дерево, 

з якого люди виготовили сотні предметів, і кожен з них зберіг 

частинку магічної сили. Серед них був і червоний стілець. 

Неймовірні пригоди, небезпека й магія... Світляний міст і 

велетенська хвиля цунамі. Летючий будинок, здоровенний лев і 

сотня чарівних собак! Фантастична розповідь про дітей, які 

знайшли стілець, що виконує бажання. І добрі, і погані... 

Перша частина зі знаменитого циклу "Магічне Дерево". 

Повісті про "Магічне Дерево" стали основою відомого в усьому світі 

серіалу, нагородженого "Еммі", телевізійним "Оскаром", за фантазію, 

мудрість та гумор. 

Анджей Малешка, кінорежисер, автор повістей і сценаріїв. Лауреат 

кількадесяти премій різноманітних міжнародних кінофестивалів. Його 

фільми й твори сповнені фантастичних пригод, поєднують сучасні реалії й 

магію, і водночас розповідають про дуже важливі речі... 

мл 821.162.1(0.053.5 «465*/ * 09»)  Касдепке, Гжегож. 

Касперіада. Знайомтесь : детектив Нишпорка. Нові клопоти 

детектива Нишпорки  / Г. Касдепке ; пер. з пол.—Харків : ВД 

Школа, 2016.—144с.--  (Нова дитяча книга). 4,6,16 

   Запрошуємо вас познайомитися з нашою новою «книгою 2-в-

1» — з двома повістями відомого польського фантазера, 

мрійника і популярного письменника Ґжеґожа Касдепке в 

новому сучасному перекладі: «Знайомтесь: детектив Нишпорка. 

Нові клопоти детектива Нишпорки». Бажаєте навчитися логічно 

мислити, робити висновки та розгадувати цікаві загадки? Тоді 

ласкаво просимо до детективної агенції «Рожеві окуляри», де ви маєте унікальний 

шанс познайомитися з кумедним диваком детективом Нишпоркою. Пліч-о-пліч із 

ним юні читачі дізнаються, де поділися шкарпетки з дельфінами та хто зламав 

повітряного змія. А коли на п’яти наступає підступний конкурент — детектив 

Мертвяк з детективної агенції «Чорнокнижник», пригоди стають ще більш 

захопливими 
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мл 821.162.1(0.053.5 «465*/ * 09»)  Касдепке, Гжегож. 

Касперіада. Зачіпки  детектива Нишпорки . Канікули 

детектива Нишпорки / Г. Касдепке ; пер. з пол.—Харків : 

ВД Школа, 2016.—136с.--  (Нова дитяча книга).4,6,16 

Офіційна анотація: Незвична «книга 2-в-1» з подвійною 

обкладинкою!  

Детективна агенція «Рожеві окуляри» працює на повну силу. 

Для неї нема ні канікул, ні вихідних, адже щодня може щось 

трапитися… Тому детектив Нишпорка пильнує й уважно 

розглядає кожну річ чи підозрілу людину, тим паче якщо ця 

людина — небезпечний суперник детектив Мертвяк. І якщо пан Нишпорка 

таки знайде якусь зачіпку, то робота буде всім: розгадувати ту зачіпку 

доведеться і йому, і читачам.  

 

Нова незвична книга про детектива Нишпорку не дасть Вам нудьгувати. А 

незвична вона, бо може читатися з двох сторін. В першій частині 

описується генеральне прибирання детектива, де кожна річ є зачіпкою, 

навіть якщо на перший погляд це щось не суттєве. Головне щоб це не було, 

воно допоможе маленькому детективу розгадати таємницю розслідування. 

В другій частині йдеться про канікули, але ж це детектив і навіть під час 

канікул не можна відпочивати та й нема коли, бо світ навколо містить 

безліч таємниць, які треба розгадати. А допомогають йому вірні друзі Зузя і 

Домінік, бо тільки за допомогою друзів можна провести час не тільки 

весело але і пізнавально. 

мл 821.162.1 (0.053.5 *465*/ * 09»)  Касдепке, Гжегож. 

Касперіада. Незвичайні пригоди звичайної родини / Г. 

Касдепке ; пер. з пол.—Харків : ВД Школа, 2016.—192с.--  

(Нова дитяча книга).4,8,20. 

Кумедні історії про маленького хлопчика Каспера, який навіть 

звичайний похіддо дитячого садочка, копирсання в пісочниці чи 

ліплення сніговика може перетворити на захопливу пригоду, 

чим надзвичайно тішить своїх батьків і читачів по всьому світу. 

 

 

мл 821.162.1 (0.053.5 *465*/ * 09»)  Касдепке, Гжегож. 

Обережно ! / Г. Касдепке ; пер. з пол.—Харків : ВД Школа, 

2016.—64с.--  (Нова дитяча книга).4,8,20. 

    Нова книга під назвою «Обережно!» Ґжеґожа Касдепке — 

улюбленого письменника малечі, досвідченого журналіста, 

головного редактора популярного польського дитячого журналу 

«Цвіркун». У ній зібрано все, що має знати дитина, щоб 

безпечно бавитися вдома. Вперше українською мовою! Мабуть, 
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найбільше нещасних випадків трапляється з дітьми у власних домівках. Тому треба 

застерегти їх від загроз. Гострі предмети, гарячі рідини, отруйні речовини — все це 

може бути небезпечним. Але зауважте: «застерегти» — не означає «налякати»! Отож 

давайте говорити з дітьми, жартувати, сміятися і читати цю книжку 

мл 821.161.2(0.053.5 *465* 06 / * 09»)  Сухомлинський В.О. 

Вогнегривий коник : Казки. Притчі. Оповідання / Упоряд. 

О.В. Сухомлинський.—Київ : Знання , 2017.—

255с.4,11,15,24,27,28 

   Ця книга — збірка мудрих і повчальних казок, оповідань, 

притч, новел, написаних для дітей і дорослих великим 

українським педагогом і письменником Василем Сухомлинським. 

Кожна казка, кожне оповідання показують читачам неповторну 

красу природи, магічну силу доброти і чуйності у взаєминах між 

людьми, пробуджують у нас бажання захистити слабшого, допомогти 

старшим. 

мл 821.161.2-1(0.053.5 *465* 06 / * 09»)  Андрусяк, Іван. 

Лякація: – Київ : Фонтан казок, 2017.—56с. – (Добрі 

вірші).4,11 

Іван Андрусяк – один із найулюбленіших поетів сучасних 

українських дітей. Кумедні, розбишацькі сюжети, яскраві образи 

й «добрі капості» у нього неодмінно поєднуються з досконалою 

поетичною технікою, тонким чуттям мови і ефектною звуковою 

грою. Це вірші, які не вчаться напам’ять, а легко й хвацько 

запам’ятовуються самі – й у поєднанні з креативними ілюстраціями юної художниці 

Лілії Курцеби запрошують маленького читача до веселої гри. 

Збірка «Лякація» удостоєна у 2016 році Корнійчуковської премії, а низка віршів із неї 

включена до нової шкільної програми для вивчення в третьому класі. 

 мл 821.161.2 (0.053.5 *465* 06 / * 09»)  Нестайко, Всеволод. 

Дивовижні пригоди в лісовій школі : Сонце серед ночі. 

Пригоди в Павутинії / В.Нестайко.—Харків : ВД «Школа», 

2017.—2018.—(Дитячий бестселер). 4.7.14,22,27 

 Легка, життєрадісна, сповнена доброго гумору книга.розповідає 

про веселі, дотепні пригоди зайчика, їжачка та їхніх 

однокласників, учнів спеціалізованої музичної лісової школи з 

ведмежою мовою викладання.  
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мл 821.161.2 (0.053.5 *465* 06 / * 09»)  Нестайко, Всеволод. 

Дивовижні пригоди в лісовій школі : Таємний агент .Порча 

і козак Морозенко. Таємниці лісею «Кондор»  / 

В.Нестайко.—Харків : ВД «Школа», 2017.—2018.—128с.-- 

(Дитячий бестселер). 4,11,12,13,24,25 

Легка, життєрадісна, сповнена доброго гумору книга завершує 

розповідь про веселі, дотепні пригоди зайчика, їжачка та їхніх 

однокласників, учнів спеціалізованої музичної лісової школи з 

ведмежою мовою викладання, а також про новостворений 

пташиний лісей. 

 

 

 

мл 821.161.2 (0.053.5 *465* 06 / * 09»)  Нестайко, Всеволод. 

Дивовижні пригоди в лісовій школі : Секрет Васі Кицина. 

Енелолик , Уфа і Жахоб’як   / В.Нестайко.—Харків : ВД 

«Школа», 2017.—2018.—128с.-- (Дитячий бестселер). 

4,6,8,14,20,28 

Легка, життєрадісна, сповнена доброго гумору книга завершує 

розповідь про веселі, дотепні пригоди зайчика, їжачка та їхніх 

однокласників, учнів спеціалізованої музичної лісової школи з 

ведмежою мовою викладання, а також про новостворений 

пташиний лісей. 

 

 

  

мл 821.161.2 (0.053.5 *465* 06 / * 09»)  Нестайко, Всеволод. 

Дивовижні пригоди в лісовій школі : Загадковий Яшка. 

Сонячний зайчик і сонячний вовк  / В.Нестайко.—Харків : 

ВД «Школа», 2017.—2018.—128с.-- (Дитячий бестселер).  

4,58.22,24.25,27 

Легка, життєрадісна, сповнена доброго гумору книга завершує 

розповідь про веселі, дотепні пригоди зайчика, їжачка та їхніх 

однокласників, учнів спеціалізованої музичної лісової школи з 

ведмежою мовою викладання, а також про новостворений 

пташиний лісей. 
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мл 821.161.2(  0.053.5 *465* 06 / * 09»)  Чеповецький . 

Юхим. Веселі пригоди Мицика і Кицика / Ю. 

Чеповецький .—Харків : ВД «Школа», 2017.—160с.--  

(Дитячий бестселер).  4,14,20,21,22,28. 

   До уваги юних читачів пропонується книжка відомого 

дитячого письменника Ю. Чеповецького про неймовірні 

та веселі пригоди мишенятка Мицика та його друга кота 

Кицика. Книга яскраво проілюстрована малюнками, 

розглянувши які посміхнеться і дитина, і дорослий. 

Видання доповнено цікавинками, віршами, лічилками, 

загадками і фокусами. 

 

мл 821.161.2(  0.053.5 *465* 06 / * 09»)  Чеповецький . 

Юхим. Пригоди шахового солдата Пєшкіна / Ю. 

Чеповецький .—Харків : ВД «Школа», 2017.—192с.--  

(Дитячий бестселер).  4,,22,28. 

    На сторінках цієї книги юні читачі познайомляться з 

Кольком Пижиковим та його товаришем Петрусем 

Півничуком — завзятими гравцями в шахи — і всі разом 

спостерігатимуть за цікавим шаховим світом, у якому 

спалахують війни між двома ворожими арміями. У цьому 

світі є веселий чижик Пижик, що ніяк не навчиться літати, 

щебетуха Маша-Ромаша, хитрющий кіт Васько й підступний крутій павук Лапоніг. 

Та головним героєм подій виступає «геть оббритий, в атаках битий, перемогами 

знаменитий» шаховий солдат на прізвище Пєшкін. 

Крім того, на читачів чекає подарунок — у комплекті до книги додається 

безкоштовний посібник «Твоя шахова абетка» для навчання гри в шахи. 

мл 82-341(  0.053.5 *465* 06 / * 09»)  Стілтон, Джеронімо. 

Таємниця Сфінкса : Комікси.—Харків : Ірбіс Комікси, 

2015.—48с.4 

Це друга книга серії світового бестселеру про Джеронімо 

Стілтона. 

Пригода триває! Джеронімо Стілтон, миша, що є головним 

редактором газети “Гризун” і його друзі люблять подорожувати в 

часі та вивчати історію світу. Цього разу вони відвідують 

славний Єгипет у часи побудови пірамід. 

Команда потрапляє на будівництво однієї з найвідоміших споруд світу –Сфінкса, що 

має тіло лева та голову людини. Але коти-пірати вже тут і прагнуть змінити історію 

та переконати фараона побудувати Сфінкса зовсім по-іншому! 

https://www.yakaboo.ua/prigodi-shahovogo-soldata-peshkina-tvoja-shahova-abetka.html#media_popup_photos


Здається у Джеронімо та його друзів з’явилась нова 

робота. Адже якщо коти-пірати змінять вигляд пам’ятника, 

зміниться майбутнє всього Єгипту! 

мл 82-341(  0.053.5 *465* 06 / * 09»)  Стілтон, Джеронімо. 

Хто викрав «Мону Лізу» : Комікси.—Харків : Ірбіс 

Комікси, 2017.—48с.  4 

Друзі, це новий шостий комікс «Хто викрав Мону Лізу?» про 

пригоди Джеронімо Стілтона та його друзів! Неймовірний 

сюжет, і знову коти-пірати проти команди Стілтонів, а під 

загрозою – метр Леонардо да Вінчі! Читачі не тільки з 

затамуванням подиху слідкуватимуть за розвитком подій, а й дізнаються про епоху 

Ренесансу, Францію 16 століття, шедеври Леонардо та його життя! 

мл 82-341(  0.053.5 *465* 06 / * 09»)  Стілтон, Джеронімо. 

Слідами Марко поло : Комікси.—Харків : Ірбіс Комікси, 

2016.—48с.,іл. 4 

Джеронімо Стілтон живе в місті Мишанія і працює головним 

редактором газети “Гризун” — найвідомішого видання на 

цілому Мишачому острові. Понад усе на світі він любить та 

цінує спокій. Та коли історія всієї планети опиняється під 

загрозою через підступні плани зловмисних котів-піратів, 

Джеронімо разом зі своїми друзями та родичами сміливо 

вирушає в минуле. Цей комікс про те як Джеронімо 

зіштовхується зі своїми найзапеклішими ворогами — котами-піратами, які відкрили 

спосіб подорожувати в минуле, щоб змінювати історію... Цього разу Терсілла, 

Котордон III та Бонзо вирушили у 1292 рік у Ханбалик — столицю Стародавнього 

Китаю. Вони придумали нову схему зміни історії, в яку збираються вплутати не кого 

іншого, як знаменитого італійського мандрівника Марко Поло! Чи зможуть 

Джеронімо, Патті, Бенджамін, Пандора та вічно голодний жартівник Трап покласти 

край злодійству котів? 

мл 82-341(  0.053.5 *465* 06 / * 09»)  Стілтон, Джеронімо. 

Шахраї в  Колізеї : Комікси.—Харків : Ірбіс Комікси, 

2015.—48с.,іл..   4 

Це третя книга серії світового бестселеру про Джеронімо 

Стілтона. 

Новий комікс і нова подорож! На цей раз Джеронімо Стілтон 

та його команда відправляються у Стародавній Рим, країну 

гладіаторів, а саме у 80 рік нашої ери, у часи відкриття одного 

з найбільших амфітеатрів світу – величного Колізею. 
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Проте у минуле відправились і коти-пірати. Підступні коти мають лише одну задачу 

– Колізей має служити їм! Що ж станеться якщо котам вдасться втілити їхній задум?! 

Здається історія Риму під загрозою... 

На щастя Джеронімо Стілтон та його друзі зроблять усе, для того щоб історія 

залишилась такою, якою знає її світ, і про яку дізнаєтесь ви. Але попереду багато 

труднощів та пригод. Тож мандруйте разом  з головними героями коміксу у Італію. 

Буде неймовірно цікаво! 

мл 82-341(  0.053.5 *465* 06 / * 09»)  Стілтон, Джеронімо.  

Відкриття Америки: Комікси.—Харків : Ірбіс Комікси, 

2016.—48с.,іл.  4 

Це перша книга серії світового бестселеру про Джеронімо 

Стілтона. 

Джеронімо Стілтон живе в місті Мишанія і працює головним 

редактором газети “Гризун” — найвідомішого видання на 

цілому Мишачому острові. Понад усе на світі він любить та 

цінує спокій. Та коли історія всієї планети опиняється під 

загрозою через підступні плани зловмисних котів-піратів, 

Джеронімо разом зі своїми друзями та родичами сміливо вирушає в минуле. 

У першій книзі пригод Джеронімо Стілтона герої переносяться у часи Христофора 

Колумба услід за котами-піратами, які хочуть привласнити собі честь відкриття 

Америки. Джеронімо та його друзів чекає довга та нелегка подорож Атлантичним 

океаном разом з експедицією Колумба. 

Чи вдасться Джеронімо захистити історію та допомогти Колумбу зробити своє 

відкриття? Дізнайтеся, прочитавши книжку! 

мл 82-341(  0.053.5 *465* 06 / * 09»)  Стілтон, Джеронімо.   

Динозаври наступають : Комікси.—Харків : Ірбіс Комікси, 

2016.—48с.,іл.   4 

 Джеронімо Стілсон, звичайне мишеня з міста Мишанія. Він має 

хороше спокійне життя, працює редактором найвідомішого 

видання півострова — «Гризун». Але стається щось неймовірне. 

Джеронімо зі своїми друзями та родиною має повернутися в 

минуле, щоб завадити підступним котам-піратам. Адже під 

загрозою опиняється вся планета. 

 

Джеронімо просить допомоги в професора Вольта, але не знаходить його. Коти-

пірами здогадуються про цей союз і відіслають професора на 140 мільйонів років 

назад — у часи динозаврів. Тепер мишеня не зможе покластися на професора і 

здолати котів. Але все ж розумне мишеня знаходить шлях повернення в минуле щоб 
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відшукати Вольта. Та чи вдасться Джеронімо знайти Вольта серед динозаврів? 

 

Це п'ята книга серії світового бестселеру про Джеронімо Стілтона. 

 

 

мл 82-342(  0.053.5 *465* 06 / * 09»)   Мельник , Петро. 

Дивовижна подорож Соні й Асі до Скандинавії : Дит. 

пригодницько – фантаст. повість / П. Мельник.—

Кропивницький : Імекс – ЛТД, 2016.—104с. 1,7,11,25,28 

 

Як звичайний збірник маминих рецептів міг стати чарівним? 

Чому звичайна дівчинка Софійка опинилась так далеко від 

рідного дому й стала учасницею незвичайних небезпечних 

пригод, і коли вони завершаться? Чи помиряться Страшко й Чудернацький Олень? Чи 

зможуть дві дівчинки врятувати від голоду ціле плем’я, і що з ними після цього 

станеться? І як це звичайна кішка заговорила?! Про ці, та багато інших речей, юні 

читачі зможуть дізнатись з фантастичної пригодницької повісті «Соня й Ася в 

Скандинавії» – першої з циклу кулінарних казок. 

мл 82-342(  0.053.5 *465* 06 / * 09»)   Мельник , Петро. 

Дивовижна подорож Соні й Асі до Давнього Єгипту : Дит. 

пригодницько – фантаст. повість / П. Мельник.—

Кропивницький : Імекс – ЛТД, 2016.—104с. 1,7,11,25,28 

Як звичайний збірник маминих рецептів міг стати чарівним? 

Чому звичайна дівчинка Софійка опинилася так далеко від 

рідного дому й стала ученицею незвичайних небезпечних 

пригод, і коли вони завершаться? Як це звичайна кішка 

заговорила і про що можуть розмовляти звичайні жуки-

скарабеї? Чому жахливі хижаки слухалися дівчинку Іті? Чи вдасться Софійці й Асі 

врятувати від головорізів сім'ю фараона Аменемхета Другого 

та як спекти Головний Хліб і приготувати Найсмачніше пиво? 

 

Про ці та багато інших речей юні читачі зможуть дізнатися з 

фантастичної пригодницької повісті " Дивовижна подорож 

Соні й Асі до Давнього Єгипту" - другої з циклу кулінарних 

казок. 

мл 82.343(  0.056.5 *465* 06 / * 09»)   Корчак, Януш. Король 

Матішу Перший / Я. Корчак.—Харків : Ранок, 2016.-384с. 

1,14,15,18,21.25 
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Чи можливо бути королем, коли тобі всього вісім? Як залишитися добрим і чесним у 

підступному дорослому світі? Що зробить всіх мешканців королівства щасливими? 

Відповіді на ці складні питання намагається знайти маленький Матіуш. 

                                Література для середнього шкільного віку 

004.5-051 (092)(0.053.5* 465 *10/ 1111 )  Сердюк , Марія. Стів 

Джобс / М. Сердюк.—Київ : ІРІО, 2018 .—144с.; 

(Біографічні нариси для дітей. Видатні постаті). 4,7,10,28 

Ця книга — захоплююча розповідь про життя новатора в IT-

технологіях, творця одного з найвідоміших брендів, 

геніального оратора, талановитого керівника, людини, що 

змінила світ! 

Історія життя Стіва Джобса буде корисною для кожного 

члена сім’ї. Це багатогранна книга-біографія з якої можна 

дізнатися цікаві факти з різних областей. Книжка захопить і дорослого, і дитину. Її 

цікаво читати разом чи самостійно, це чудовий спосіб проводити дозвілля. У кінці 

кожного розділу є питання-завдання, котрі не лише допоможуть запам’ятати корисну 

інформацію, а й підштовхнуть на роздуми, що насамперед потрібно робити, щоб бути 

першим, як Стів Джобс. 

Читаючи книгу «Стів Джобс», дитина дізнається, що завдяки інтересу до науки, Стів 

ще в дитинстві відрізнявся нестандартним мисленням, що стало основою формування 

його особистості. Саме 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. 

Стіву не завжди щастило, не завжди все вдавалося з першого разу, проте він ніколи 

не боявся починати з початку та йшов за покликом серця та інтуїції. 

 

ср087.5 :908 (477.82)(031) 

Волинь : енциклопедія, казка, гра / уклад. Ю. Бєсєдіна. – К. : 

Гамазин, 2016. – 64 с.: іл. – (Енциклопедія – Казка – 

Гра).  4,16,17,24 

        Що нам відомо про Волинь? Старовинні замки, зруйновані 

фортечні стіни, залишки мурів і легенди – легенди про князів та 

героїв, королів та лицарів, про сміливців та відчайдухів... Хто 

розбере, що тут правда, що – вигадка?  

        У цій книжці зібрані казки та легенди волинян, і водночас – інформація про 

історію, культуру та життя на Волині в давні часи і до сьогодні.  
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ср 087.5 :908 ](477.83)(86)(031) 

Галичина : енциклопедія, казка, гра / уклад. Ю. Бєсєдіна. – К. 

: Гамазин, 2016. – 64 с.: іл. – (Енциклопедія – Казка – 

Гра).  4,16,17,24 

        Що нам відомо про Галичину? Львівські вулички, 

старовинні замки, кам’яні мури, князі й літописці, зелений шум 

Карпат і барвиста гуцульська вишивка, історії, скарби, 

таємниці... Зібрані казки та легенди Галичини, відомості про 

історію та культуру цього регіону від давнини до сьогодення.  

ср 087.5 :908 (477.62)(03) 

Донбас : енциклопедія, казка, гра / уклад. Ю. Бєсєдіна. – К. : 

Гамазин, 2016. – 64 с.: іл. – (Енциклопедія – Казка – Гра). 
4,16,17,24 

        Що нам відомо про Донбас? Промисловий район, багатство й 

бідність, шахти й терикони, чорне золото й чорні від вугільного 

пилу гірняки, біла сіль... У книжці зібрані казки та легенди 

Донбасу, а також інформація про історію та культуру та життя на 

Донбасі  

Касдепке Г. Зачіпки детектива Нишпорки. Канікули 

детектива Нишпорки / Г. Касдепке ; пер. з пол. І. Котлярської-

Фесюк ; іл.. П. Рихеля. – Харків : Школа, 2016. – 136 с.: іл. – 

(Нова дитяча книга).  4,6,10,16 

         Детективна агенція „Рожеві окуляри” працює на повну силу. 

Для неї нема ні канікул, ні вихідних, адже щодня може щось 

трапитись... Тому детектив Нишпорка пильнує і уважно розглядає 

кожну річ чи підозрілу людину. І якщо пан Нишпорка таки знайде 

якусь зачіпку, робота буде всім: розгадувати ту зачіпку доведеться і йому, і читачам.  

 

Касдепке Г. Знайомтесь: детектив Нишпорка. Нові клопоти 

детектива Нишпорки / Г. Касдепке ; пер. з пол. І. 

Котлярської-Фесюк. – Харків : Школа, 2016. – 144 с. – (Нова 

дитяча книга).  4,6,16 

         Пліч-о-пліч з кумедним диваком детективом Нишпоркою 

читачі навчаться логічно мислити та робити висновки, 

розгадуючи цікаві загадки. А загадок у звичайному будинку чимало: де поділися 

шкарпетки з дельфінами чи хто зламав повітряного змія? Втім, робота не буде легкою 

– адже на п’яти наступає підступний та небезпечний детектив Мертвяк з детективної 

агенції „Чорнокнижник”.  
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Касдепке Г. Касперіада. Незвичайні пригоди звичайної родини 

/ Г. Касдепке ; пер. з пол. Б. Антоняк. – Харків : Школа, 2016. – 

192 с. – (Нова дитяча книга).  4,8,20 

         Кумедні історії про маленького хлопчика Каспера, який 

навіть звичайний похід до дитячого садочка, копирсання в 

пісочниці чи ліплення сніговита може перетворити на захопливу 

пригоду, чим надзвичайно тішить своїх батьків та читачів.  

 ср 087.5 :908 (477.75)(03)  

Крим : енциклопедія, казка, гра / уклад. Ю. Бєсєдіна. – К. : 

Гамазин, 2016. – 64 с.: іл. – (Енциклопедія – Казка – 

Гра).  4,16,17,24 

         Що нам відомо про Крим? Сонце, море, гори. Маленькі 

містечка, пишні палаци, військова слава Севастополя й загадки 

античного Херсонесу, легенди Бахчисараю та перекази Генуезької 

фортеці... Хто розбере, що тут правда, що – вигадка? У цій книжці 

зібрані казки та легенди кримчаків та інформація про історію, культуру та життя в 

Криму.  

 

 

ср 087.5 :905 (477.41/42)-(031) 

Полісся : енциклопедія, казка, гра / уклад. Ю. Бєсєдіна. – К. : 

Гамазин, 2016. – 64 с.: іл. – (Енциклопедія – Казка – 

Гра).  4,16,17,24 

         Що нам відомо про Полісся? Столітні дуби, тремтливі осики, 

шовковий мох та синє дзеркало озер, чаклуни-лісовики, квітка 

папороті, заховані в хащах замки, скити, скарби...  

         У книзі зібрані казки та легенди поліщуків та відомості про історію, культуру та 

життя на Поліссі в давні часи і до сьогодні  

 ср53-051(092)(0.053.511 465 *10/ 1111 )  Опанасенко, Ольга. 

Нікола Тесла  .Біографічні нариси для дітей / О. 

Опанасенко.—Київ : Агенція ІРІО, 2017.—112с..—(Видатні 

особистості. Біографічні нариси для дітей)4,6,7,10,21,27. 

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. Флуоресцентне 

javascript:;
javascript:;


світло, електричний годинник, двигун на сонячній енергії, радіо, передбачення 

електрокарів, інтернету та мобільного зв’язку – важко повірити, але за всіма цими 

відкриттями стоїть одна людина. Нікола Тесла пройшов чимало труднощів, в його 

талант не вірили, обдурювали з гонорарами, він був банкротом декілька разів… Проте, 

що б не траплялось, з ним завжди була наука, котра вела його до нових відкриттів. 

Книжка «Нікола Тесла» з серії «Видатні особистості. Біографічні нариси для дітей»— 

це розповідь про те, як важливо знайти своє призначення та вірити у себе, коли інші не 

вірять 

 

    ср53-051(092)(0.053.511 465 *10/ 1111 )   Потяренко , Юлія. 

Альберт Ейнштейн ? Видатні особистості. Біографічні нариси 

для дітей  / Ю. Потяренко.—Київ : ІРІО , 2017.—104с.  

4,11,21,22,24,25. 

Серія «Видатні особистості. Біографічні нариси для дітей» - це 

унікальні мотиваційні книги, які сприяють особистісному 

зростанню дитини. У серії зібрані біографії найуспішніших 

людей світу, які багато досягли завдяки наполегливій праці і 

невичерпній вірі в себе. 

Альберт Ейнштейн - унікальний учений 20 століття, який вивів на новий рівень і 

перевернув все знання про Всесвіт. Чому один з найрозумніших людей на землі не 

закінчив школу? За що його любили діти? Що Ейнштейн найбільше цінував у 

житті? Книга про Ейнштейна - це більше ніж біографія вченого, розповідь про життя і 

роботи Ейнштейна розширить кругозір, легко і доступно розповість про науку, навчить 

слідувати своїй ідеї і не боятися руйнувати стереотипи. 

 

ср 687.016(094)(0.053.511 465 *10/ 1111 )     Сердюк, Марія. 

Коко Шанель. Видатні особистості. Біографічні нариси для 

дітей  /М.Сердюк.—Київ : Агенція ІРІО, 2017.-112с.—( 

Видатні особистості. Біографічні нариси для дітей  ) 

4,10,11,22 

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. 

«Коко Шанель» — захоплива книжка з серії «Видатні 

особистості. Біографічні нариси для дітей», що надихає. Історія життя Коко Шанель, 

розказана в контексті історичної епохи, просто та доступно розповість дітям про 



емансипацію, закулісне життя модних будинків, культуру Франції та багато іншого. 

Проте головне — ця книжка здатна надихати! 

821.111(410)(  0.053.511 465 *10/ 1111 )      Джеймісон, Сесилія. 

Леді Джейн  / Сесилія Джеймісон. – Х. : Ранок, [2017]. – 224 

с. 4,?,14,18,25,27 

 «Леді Джейн» — пронизлива і драматична повість 

американської письменниці Сесилії Джеймісон (1848-1909), 

створена на рубежі 20 ст. Цією історією дівчинки-сироти, 

сповненою неймовірних поворотів долі, таємниць і майже 

детективних обставин, уже більше століття зачитуються діти і 

підлітки. І сьогодні вона хвилює, переконує, викликає 

співчуття, а часом і сльози — недарма ця талановита книга по 

праву увійшла в золотий фонд світової літератури для дітей. 

Самотнє дитя леді Джейн, що протистоїть жорстокому і холодному світові, виходить 

переможцем у цій боротьбі — завдяки душевній красі, твердості характеру і вмінню 

бути вдячною і милосердною. 

821.111(410)(0.053.5» 465 *10 / *11» /  Гокінг, Люсі. 

Джордж і таємний ключ до Всесвіту : роман / Л. Гокінг 

С. Гкінг.—львів : Вид. Старого Лева , 2017.—

344с.4,10,11,15,18,21   

Геніальний фізик Стівен Гокінґ разом із   

Донькою Люсі запрошують тебе, любий читачу, у 

неймовірну мандрівку Всесвітом… верхи на астероїді! Які 

таємниці приховує Сусідський Сад? Що це за 

суперкомп’ютер, який уміє розмовляти? Чому не варто 

стрибати на кометі, коли вона мчить крізь космічний 

простір? І чи вдасться головному героєві — допитливому сміливцеві Джорджу — 

визволити свого приятеля з чорної діри? На сторінках цієї книги, сповненої гумору й 

карколомних пригод, розкрито найцікавіші загадки Всесвіту, а важливі наукові факти 

переплетено з веселими і часом небезпечними витівками. 

Це не лише захоплива історія про дружбу, космічні 

мандри та шкільні перипетії, а й неймовірна оповідь про 

те, як влаштований світ, у якому ми живемо. 

ср 821.111(410)(0.053.5» 465 *10 / *11» /  Гокінг, Люсі. 

Джордж і скарби космосу : роман / Л. Гокінг С. 

Гокінг.—Львів : Вид. Старого Лева , 2017.—344с. 

4,10,11,15,18,21 

Чому Земля така особлива, що саме на ній зародилося 

життя? Чи пощастить нам колись познайомитися з 

прибульцями? Що цікавого знайшли марсоходи на 



червоній планеті? Які зоряні системи називають потрійними? Відповіді на ці та 

багато інших питань шукають невгамовні і допитливі дітлахи, мандруючи космосом 

за допомогою чудо-комп’ютера. Вони сваряться і миряться, радіють і засмучуються, 

до нестями бояться і виявляють неабияку мужність – ну і, звісно, не завжди 

прислухаються до настанов дорослих. Але тільки задля того, щоб порятувати рідну 

планету Земля від страшної і таємничої небезпеки. Тож хутчій розгортай цю 

захопливу книгу, аби дізнатися, чи їм це вдасться! 

 

ср 821.111(410)(0.053.5» 465 *10 / *11» /  Гокінг, Люсі. 

Джордж і великий вибух: роман / Л. Гокінг С. Гокінг.—

Львів : Вид. Старого Лева , 2017.—344с. 4,10,11,15,18,21 

   У третій частині дитячо-космічних пригод на нас чекають 

старі-знайомі друзі і багато нового. В Еріка — нова робота: 

він тепер керує Великим Адронним Колайдером у CERN. В 

Джорджа — нова школа і поповнення сімейства — 

сестрички-близнючки. А в Енні — теж нова школа (крута, 

приватна) і новий залицяльник (крутий і вродливий, син 

відомого режисера). Ну, ви зрозуміли, так? ;) Без 

підліткового кохання-страждання уже не обійтися. Але — 

хоч очевидні натяки на любовний трикутник вимальовуються уже в перших розділах, 

пристрасті не розгоряться. Адже загроза, перед якою опиняться герої, набагато 

серйозніша і страшніша, ніж чиєсь розбите серце. 

 ср 821.111(410)(0.053.5» 465 *10 / *11») Портер, Елінор. 

Полліана / Е. Портер.—Харків : Ранок:, 2017.—272с.: іл. 

4.11,15,18,22  

У невеличке містечко Белдінґсвілл приїздить маленька сонячна 

дівчинка Поліанна з невичерпним фонтаном енергії в серці. З її 

приїздом сірі будні цього містечка поступово перетворюються 

на цікаву й радісну гру, в яку грає кожен його мешканець. 

Своїх знайомих дівчинка вчить в усьому шукати привід для 

радості і бути щасливими. «Поліанна» Елеонор Портер — це 

світла, зворушлива, оптимістична історія, яка буде до душі і 

дітям, і дорослим, адже її хочеться читати і перечитувати 

знову і знову 

ср 821.111(410)(0.053.5» 465 *10 / *11»)   Толкін Дж. Р.Р. 

Гобіт, або туди і звідти / Дж. Р.Р. Толкін ; пер. з англ. 

О.О’Лір.—Львів : Астролябія , 2017.—384с. 4,14,21 

 Це історія надзвичайної пригоди, яку втнула ватага ґномів, 

узявшись відшукати загарбане драконом золото. Мимохіть 

учасником цієї ризикованої виправи став Більбо Торбин, 

https://www.yakaboo.ua/polianna-1450724.html


прихильний до комфорту і позбавлений амбіцій гобіт, котрий, на власний подив, 

виявив неабияку винахідливість і вправність у ролі зломщика. Сутички з тролями, 

ґоблінами, ґномами, ельфами та гігантськими павуками, бесіда з драконом, Смоґом 

Величним, і радше мимовільна присутність на Битві П’ятьох Армій — ось лише деякі 

пригоди, що їх судилося пережити Більбо. Але траплялись і світліші моменти: щира 

дружба, смачне частування, сміх та пісні.  

Написаний професором Толкіном для власних дітей, «Гобіт» відразу ж по виході у 

світ зустрів палке схвалення. Ця дивовижна історія, цілком закінчена та вивершена, 

водночас є преамбулою до «Володаря Перснів». 

 

ср 821.111(410)(0.053.5» 465 *10 / *11»)  Толкін Дж.Р.Р. Володар 

Перснів Ч.2.Дві вежі : Трилогія / Дж. Р.Р. Толкін.—Львів : 

Астролябія, 2016.-576с. 4,8,20 

Величний твір Дж. P. P. Толкіна поєднує у собі героїчну 

романтику і наукову фантастику. Це захопливий пригодницький 

роман і, водночас, сповнена глибокої мудрості книга. Почергово 

то комічна й домашня, то епічна, а подекуди навіть страхітлива 

оповідь переходить через нескінченні зміни чудово описаних сцен і характерів. 

Основою цієї історії є боротьба за Перстень Влади, що випадково потрапив до рук 

гобіта Більбо Торбина. Саме цього Персня бракує Темному Володареві для того, 

щоби завоювати увесь світ. Тепер небезпечні пригоди випадають на долю Фродо 

Торбина, бо йому довірено цей Перстень. Він мусить залишити свій дім і вирушити у 

небезпечну мандрівку просторами Середзем’я аж до Судної Гори, що розташована в 

осерді володінь Темного Володаря. Саме там він має знищити Перстень і завадити 

втіленню лихого задуму. 

ср 821.111(410)(0.053.5» 465 *10 / *11»)  Толкін Дж.Р.Р. 

Володар Перснів Ч.3. Повернення короля : Трилогія / Дж. 

Р.Р. Толкін.—Львів : Астролябія, 2016.-704с  4,8,20  

 Величний твір Дж. P. P. Толкіна поєднує у собі героїчну 

романтику і наукову фантастику. Це захопливий 

пригодницький роман і, водночас, сповнена глибокої 

мудрості книга. Почергово то комічна й домашня, то епічна, а 

подекуди навіть страхітлива оповідь переходить через 

нескінченні зміни чудово описаних сцен і характерів. Основою цієї історії є боротьба 

за Перстень Влади, що випадково потрапив до рук гобіта Більбо Торбина. Саме цього 

Персня бракує Темному Володареві для того, щоби завоювати увесь світ. Тепер 

небезпечні пригоди випадають на долю Фродо Торбина, бо йому довірено цей 

Перстень. Він мусить залишити свій дім і вирушити у небезпечну мандрівку 

просторами Середзем’я аж до Судної Гори, що розташована в осерді володінь 



Темного Володаря. Саме там він має знищити Перстень і завадити втіленню лихого 

задуму 

 ср 821.111(410)(0.053.5» 465 *10 / *11»)  Толкін Дж.Р.Р. 

Володар Перснів Ч.1.Братство персня : Трилогія / Дж. Р.Р. 

Толкін.—Львів : Астролябія, 2016.-704с4,8,20 

Величний твір Дж. P. P. Толкіна поєднує у собі героїчну 

романтику і наукову фантастику. Це захопливий пригодницький 

роман і, водночас, сповнена глибокої мудрості книга. Почергово 

то комічна й домашня, то епічна, а подекуди навіть страхітлива 

оповідь переходить через нескінченні зміни чудово описаних 

сцен і характерів. Основою цієї історії є боротьба за Перстень 

Влади, що випадково потрапив до рук гобіта Більбо Торбина. 

Саме цього Персня бракує Темному Володареві для того, щоби завоювати увесь світ. 

Тепер небезпечні пригоди випадають на долю Фродо Торбина, бо йому довірено цей 

Перстень. Він мусить залишити свій дім і вирушити у небезпечну мандрівку 

просторами Середзем’я аж до Судної Гори, що розташована в осерді володінь 

Темного Володаря. Саме там він має знищити Перстень і завадити втіленню лихого 

задуму. 

ср 821.111(410)(0.053.5» 465 *10 / *11»)  Толкін Дж.Р.Р. 

Сильмариліон / Дж. Р.Р. Толкін.—Львів : Астролябія, 

2015.-576с. 4,8,20 

 Ця книга — легендарна провісниця Володаря Перснів — 

пропонує цілісну міфологічну історію майстерно 

вифантазуваного, але такого реалістичного світу Середзем’я. 

Стрункий і взаємопов’язаний кодекс, у якому йдеться про 

епічну боротьбу між добром і злом, становлять окремі твори: 

Айнуліндале — міф про Творення світу, про виникнення Зла та 

причини Падіння; Валаквента — картина ієрархії божественних сил, зображення 

їхньої вдачі та ролі у Творінні; Квента Сильмариліон — історія повстання Феанора та 

його роду проти богів, вигнання повстанців із Валінору та їхнє повернення до 

Середзем’я, а також безнадійної, незважаючи на жертовну мужність, війни з великим 

Ворогом за Сильмарили — досконалі коштовності, що їх виготовив Феанор, а викрав 

Морґот; Акаллабет розповідає про падіння великого острівного 

королівства Нуменор наприкінці Другої Епохи, а розповідь 

Про Персні Влади подає короткий огляд величних подій 

Третьої Епохи, насамперед — перебіг Війни за Перстень. 

ср821.111 (113.5)  Грьонтведт , Ніна Елізабет. Абсолютно 

нецілована : Повість / Г. Грьонтведт ; пер. з норв. –Львів : 

Вид. Старого Лева, 2017.—320с. 4,8,11,20,24,28 

https://www.yakaboo.ua/ua/sil-marilion.html#big-image-4477424
https://www.yakaboo.ua/kniga-absoljutno-necilovana.html#media_popup_photos


«Абсолютна нецілована» – друга книжка норвезької письменниці Ніни Елізабет 

Ґрьонтведт, написана у формі щоденника дівчинки-підлітка, який авторка сама й 

проілюструвала. Героїня Уда Андреа Стоккгейм – вже знайома українським читачам 

за книгою «Привіт, це я!» – знову пише про себе, свою найближчу подругу Геллє, 

молодшу сестричку Ерле, тата й маму, шкільних друзів. І… про свої перші 

закоханості. Словом, про всі-всі найпотаємніші таємниці, про які можна писати в 

чудовому новенькому записнику-щоденнику, який замикається на ключик. 

 

Ср821.111(113.5)   Грьонтведт , Ніна Елізабет. Привіт, це я : 

Повість / Г. Грьонтведт ; пер. з норв. –Львів : Вид. Старого 

Лева, 2017.—280с. 4,8,11,20,24,28 

 

 

 

 

 

ср 821.161.2 (0.053.5» 465 *10 / *11» ) Рутківський 

Володимир. Джури козака Швайки : Роман. .1-ша книга  

трилогії «Джури» / В.Рутківський.—Київ : А-БА-БА-ГА- 

ЛА-МА-ГА ,2017.—336. 4,16 

Усі ми знаємо імена Северина Наливайка, Богдана 

Хмельницького, Івана Мазепи. А ким були найперші козаки? 

Звідкіля вони взялися? На ці запитання ти знайдеш відповідь 

у новому гостросюжетному історичному романі Володимира 

Рутківського — одного з найблискучіших сучасних 

українських дитячих письменників. Його дивовижні герої — Грицик та малий волхв 

Санько, юний богатир Демко Дурна Сила, його мама-велетка, невломий козак 

Швайка зі своїм вірним вовком Барвінком та їхні численні друзі — з честю виходять 

із найскладніших ситуацій. А небезпека чигає на кожному кроці, а надто, коли ти 

зважився підняти шаблю на могутню татарську орду, 

а за твоєю спиною — майже нікого… 

ср 821.161.2 (0.053.5» 465 *10 / *11» ) Рутківський 

Володимир. Джури і підводний човен : Роман. .3 книга  

трилогії «Джури» / В.Рутківський.—Київ : А-БА-БА-ГА- 

ЛА-МА-ГА ,2017.—336. 4,16 

   Джури і підводний човен» – заключна книга захоплюючої 

історичної трилогії «Джури». У цьому романі Володимир 

Рутківський знову постає блискучим оповідачем і чарівником 

https://www.yakaboo.ua/dzhuri-i-pidvodnij-choven-trilogija-dzhuri-kniga-3.html#media_popup_photos


слова. На тебе, любий читачу, чекають неймовірні пригоди, шалені звитяги і нові 

відкриття. Разом із героями роману ти оборонятимеш Київ, перепливеш неприступні 

дніпровські пороги, розвідаєш таємниці підземної Хортиці, штурмуватимеш 

Очаківську фортецю. Ти також дізнаєшся, як Санько допоміг Грицикові стати 

непереможним воїном-характерником, чому Демко Дурна Сила знову змінив своє 

прізвисько, і як Телесикові з Чорториєм вдалося винайти підводний човен і 

перепливти на ньому Чорне море. А небезпеки… На те вони й небезпеки, аби їх 

долати. 

ср 821.161.2 (0.053.5» 465 *10 / *11» ) Рутківський Володимир. 

Джури і кудлатик : Роман. .4 -та книга  трилогії «Джури» / 

В.Рутківський.—Київ : А-БА-БА-ГА- ЛА-МА-ГА ,2017.—272. 

4,16 

   Джури і Кудлатик» — четвертий роман трилогії відомого 

українського письменника Володимира Рутківського «Джури», 

за яку її автора удостоєно Шевченківської премії. З появою 

цього «незапланованого» роману трилогія стала тетралогією.Це 

— незвичайна книжка. Історична й сучасна, смішна і мудра. В 

ній ідеться про життя і смерть, про земне й небесне, про перші 

ніжні почуття (і то не тільки в людей), про переміщення в часі, де вірність і дружба 

залишаються незмінними. На сторінках роману ви востаннє зустрінетеся зі своїми 

улюбленими героями — хоробрим вивідником Швайкою, друзями(характерниками 

Грициком і Саньком, козацькими вовками Барвінком і Куцим. Вам, напевно, буде 

цікаво довідатись про сучасного шестикласника Грицика і про те, що Куций через 

500 років після козацьких часів перевтілився в Кудлатика. До того ж Кудлатик 

виявився ще й чудовим оповідачем. Утім, краще послухати його самого... 

 

ср 821.161.2 (0.053.5» 465 *10 / *11» ) Рутківський Володимир. 

Джури - характерники : Роман. 2-га книга  трилогії «Джури» 

/ В.Рутківський.—Київ : А-БА-БА-ГА- ЛА-МА-ГА ,2015.—

368с. 4,16 

Джури-характерники» — друга книга захоплюючої історичної 

трилогії провідного сучасного українського письменника 

Володимира Рутківського. У цьому гостросюжетному романі 

читачі зустрінуться зі своїми улюбленими героями з 

попереднього роману «Джури козака Швайки» — юним 

характерником Саньком та його вірним другом Грициком. Хлопці підросли, 

змужніли, і тепер нарівні з дорослими козаками беруть участь у військових виправах. 

У романі з’являється ще один відчайдушний герой — маленький характерник 

Телесик зі своєю дитячою ватагою. А небезпека й надалі чигає на кожному кроці… 

https://www.yakaboo.ua/dzhuri-i-kudlatik.html#media_popup_photos


ср 821.161.2 (0.053.5» 465 *10 / *11») Чеповецький , Юхим.  

Неймовірні пригоди М’якуша, Нетака та Непосидька / Ю. 

Чеповецький .—Харків : ВД «Школа» , 2017.—176с. – 

(Дитячий бестселер). 4 

Неймовірні пригоди М'якуша, Нетака та Непосидька ця книга 

розповідає про трійку веселих і невгамовних хлопчиків, які не 

можуть жодного дня, щоб з ними не трапилася якась пригода. 

От і цього разу, взявши до своєї компанії Петруся на 

прізвисько Матусин-Татусів, вони здійняли справжній 

переполох. А от що було насправді, ви дізнаєтеся, прочитавши 

цю чудову розповідь 

 821.161.1 06-312.6 (792) Топська, Неллі. 

Батько українського театру [Текст] : [для дітей серед. та ст. 

шк. віку] / Неллі Топська. – К. : Книжкова база “Альфа”, 

2017. – 64 с.  4,7,8,10,11,15 

    Книга розповідає про життя Марка Кропивницького – 

видатного драматурга і режисера, керівника й організатора 

театральних труп, композитора, музиканта, поета, актора. Його 

називають батьком українського театру, і це визначення у 

повній мірі віддзеркалює багатогранну натуру творця і 

людини. Мистецький шлях Кропивницького є прикладом високого професіоналізму, 

громадянського подвигу і самовідданого служіння національному культурному 

відродженню. Видання адресоване дітям середнього та старшого шкільного віку, а 

також усім, хто кохається в українському мистецтві. 

 ср821.161.2(0.053.5» 465 *10 / *11») Тютюнник, Григір 

Климко: повість, оповідання, казки / Григір Тютюнник. — 

К. : Знання, 2017. — 287 с. — (Скарби: молодіжна серія).  

4,10,15,21,22,28 

Повість “Климко”, низку оповідань, а також казки, включені 

до цієї збірки, по праву можна назвати маленькими 

шедеврами. Зі сторінок книги постають “обпалений” війною, 

світлий хлопчик Климко, самотня старенька бабуся Вуточка, 

що з надією чекає повернення з армії своїх синів, 

працелюбний і безкомпромісний юнак Іван Срібний, багато інших персонажів. 

Письменник змальовує правдиву картину життя того часу з його радощами, великими 

і малими людськими проблемами, багато з яких до цього часу належним чином не 

осмислені й не вирішені. Герої творів Григора Тютюнника стають нам до болю 

рідними і залишаються в серці на все життя. 

 

https://i1.rozetka.ua/goods/1651745/shkola_978_966_429_135_1_images_1651745554.gif


 

ср821.161.2-31 (0.053.5» 465 *10 / *11») Андрусяк, Іван.  28 днів 

із життя Бурундука : Повісті та оповідання / І. Андрусяк.—

Київ : Фонтан казок, 2017.-216с.-- (Книжка про мене) 4,11. 

Коли однокласники обзивають тебе Бурундуком і насміхаються, 

бо ти не вмієш стрибати через козла і лазити по канату, — тоді 

на душі так кепсько, що ти готовий на будь-що, тільки б довести 

їм усім, хто такий Івась Бондарук насправді. Навіть на те, щоб вивести собі… 

кишенькового чортика! Повість Івана Андрусяка з ілюстраціями Ганни Осадко «Вісім 

днів із життя Бурундука» — один із найуславленіших у сучасній українській лі-

тературі творів для молодших підлітків. 2013 року вона увійшла до престижного 

каталогу найкращих дитячих книжок світу «White Ravens» («Білі Круки»). Разом із 

нею в цій книжці ти прочитаєш про нові пригоди улюбленого героя. Він 

розгадуватиме таємницю моторошних кроків, які звучать уночі в його кімнаті 

(«Креденс»), займатиметься ризиковими хімічними експериментами («Алхімік») і, 

нарешті, спробує пізнати спокуси «дорослого» життя й навчиться розрізняти, що в 

ньому справжнє, а що — обман («Завдання з фізики»). 

 

821.161.1'06-312.6  Топська Н. Зачарована квітами / Неллі 

Топська. - К. : ТОВ «Книжкова база «Альфа»,  2017. - 64 с. : іл., 

портр. 4,17,18,21,22,24 

Книга розповідає про життя видатної художниці Катерини Білокур, 

котра своїми полотнами виспівала дивовижну красу України. Її 

доля не скупилася на          випробування. Маючи від народження 

самобутній талант, майстриня була змушена все життя відстоювати своє право 

малювати, долати непрості обставини та тяжкий побут, терпіти людський осуд і 

переживати неприйняття рідних. Утім навіть у найскрутніші миті не відмовилася від 

свого покликання, невтомно працюючи, породжуючи власний, феноменальний 

квітковий всесвіт. 

ср 821.161.2 (0.053.5» 465 *10 / *11») Чеповецький , Юхим.  

Неймовірні пригоди М’якуша, Нетака та Непосидька / Ю. 

Чеповецький .—Харків : ВД «Школа» , 2017.—176с. – 

(Дитячий бестселер). 4 

 М'якуш, Нетака та Непосидько знову цій трійці разом зі своїм 

товаришем хлопчиком Петрусем ніяк не сидиться на одному 

місці. Цього разу, взявши всюдиліт, вони вирішили облетіти самі 

незвичайні міста. Спробуйте тільки уявити подорож аж до 

самісінького Молочного Шляху або на найрозумніший острів 

https://nashformat.ua/files/products/dyvovyzhna-podorozh-m-yakusha--netaka-ta-neposydka-706364.800x800w.jpeg
http://fontan-book.com/wp-content/uploads/2017/04/Obkladunka_28DEY_new.jpg
https://zounb.zp.ua/sites/default/files/images/2018/01/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B50039.jpg


Кібернетики. Ну а про планету Велика Нетака, де чомусь все навпаки, ніж у нас, 

взагалі чуло зовсім мало людей.  

ср 821.113.6=161.2 (0.053.5» 465 *10 / *11») Ліндгрен , Астрід. 

Пригоди Пеппі Довгапанчоха : Повісті / А. Ліндгрен; пер. зі 

швед. О. Сенюк.—Київ : Рідна мова. 2017.—312с. (Шедеври 

дитячої літератури рідною мовою). 4,7,11 

    Дівчинка, для якої затісні будь-які рамки, — фантазерка, 

бунтарка, жартівниця. Неймовірно сильна. Неймовірно щедра. 

І… трішечки самотня. Хочеш подружити з нею? Тоді розгорни 

мерщій книжку уславленої шведської письменниці Астрід 

Ліндґрен і поринь у пригоди Пеппі Довгапанчохи — доньки 

капітана, який став найсправжнісіньким королем.  

    Література для старшого віку 

 

ст176(0.053.511 465 *12 / *1511) Мельниченко , Настя. Я не 

боюсь сказати : найвідвідвертіша кгига для підлітків / Н. 

Мельниченко.—Харків : Фоліо, 2017.—213с. 4,6,7,17,22,24. 

Настя Мельниченко – народилася у 1984 році в Києві. 

Громадська діячка, в минулому журналістка, мама двох синів – 

Ярослава і Северина. У липні 2016 року мережу Інтернет 

підірвала потужна акція #яНеБоюсьСказати, в якій тисячі жінок і 

чоловіків розповіли свої історії. Ця акція прогриміла не лише в 

Україні, але й за її межами. Тоді ж почалися розмови про те, що 

робити, аби не допустити такої кількості насильства. Настя Мельниченко, ініціаторка 

акції, вирішила написати книжку, в якій розповісти підліткам про те, як не допустити 

сексуального насильства стосовно себе, а також як поводитися і до кого звертатися, 

коли насильство вже сталося 

821.112.2(0.053.511 465 *12 / *1511) Мотт Фуке, Фрідріх де ла. 

Ундина  : повість / Фрідріх де ла Мотт Фуке ; [пер. з нім. Р. 

Матієва ; іл. А. Рекхем]. – Т. : Богдан, [2017]. – 160 с.  4,17 

Казкова повість “Ундина” (1811) – найвідоміший твір 

німецького письменника епохи романтизму Фрідріха де ля 

Мотт Фуке – належить до класики світової літератури. В основі 

повісті – сюжет із германської міфології про чарівну ундину – 

звабливого духа води, що закохується в прекрасного юнака. 

Твір, написаний у дусі середньовічного лицарського роману, 

сповнений елементів фантастики й подекуди справді нагадує казку. 

 



ст 821.161.2-3(0.053.511 465 *12 / *1511) Солоні поцілунки  : 

повість / Ольга Купріян. – К. : Академія, 2017. – 127 с. 

4,7,17,18,25 

 Повість Ольги Купріян “Солоні поцілунки” – про відкриття 

себе і переживання чотирнадцятилітньої дівчини. Про болісні 

зміни в її стосунках з однолітками і дорослими. Про перші 

досвіди самостійності, цілком недитячі розчарування і сльози. 

“Чемним” дівчатам і хлопцям, а тим паче їхнім батькам читати 

не рекомендується. 

821.162.1-3  Яґелло, Йоанна. 

Тирамісу з полуницями [Текст] : роман / Йоанна Яґелло ; 

пер. з пол. Б. Антоняк. – Л. : Урбіно, 2017. – 296 с.4,27 

 У другом класі ліцею Лінка нарешті втілює свою мрію: вона 

створює власний блог, де регулярно пише про все, що здається 

їй важливим. Її кохання з Адріаном триває, дівчина на 

сьомому небі від щастя! І Лінка вже не уявляє собі життя без 

роботи, шукає її – і знаходить! За всім цим у неї дедалі менше 

часу на відверті розмови з подругою, Наталією. А в тієї багато чого змінилося… Це 

книжка про те, як мало ми знаємо навіть про найближчих нам, найрідніших людей. 

Лінка не підозрювала, з якими проблемами змагається Наталія, не знала, що 

молодший братик має в школі серйозні проблеми, не здогадувалася, чому раптово 

змінилася Рута, у якої вона працює. На щастя, ніхто з нас не є самотнім островом. 

Головне – вчасно помітити, підтримати, допомогти. Третя книжка бестселерового 

циклу про Халіну Барську. 

821.161.2(0.053.5»465* 12/14»   Дяченки М. та С. Ключ від 

королівства : Роман / Марина та Сергій Дяченки.—Харків : 

Фоліо , 2017.—283с.—(Світи  Марини та Сергія Дяченків). 

4,6,16,17,24,25 

 «Ключ від Королівства» — перший роман трилогії про 

пригоди школярки-семикласниці Ліни Лапіної (до трилогії 

також входять романи «Королівська обіцянка» і «Зло не має 

влади»). Ця трилогія вийшла в новій серії видавництва «Фоліо» 

«Світи Марини та Сергія Дяченків», у якій будуть опубліковані 

майже всі твори (понад 20 томів) письменників, перекладені 

українською та чудово ілюстровані. Також у цій серії 2017 року 

вийшов друком роман «Страта».  

Ліна поверталася зі школи додому — втомлена, з важезним рюкзаком за 

плечима. Незвичайний випадок у тролейбусі привернув до неї увагу дивного 

чоловіка. Його звали Оберон і, як потім з’ясувалося, він був королем мандрівного 



Королівства. Ліну, що не одразу погодилася стати бойовим магом, чекають 

розчарування і перемоги, страх і радість, дружба і зрада... 

821.161.2(0.053.5»465* 12/14»   Дяченки М. та С. Королівська 

обіцянка : Роман / Марина та Сергій Дяченки.—Харків : 

Фоліо , 2017.—284с.—(Світи  Марини та Сергія Дяченків) 

4,6,16,17,24,25 

Така собі пересічна справа: п’ятьом принцесам знайти п’ять 

принців… Хіба що одна дещиця: Королівство — це новий світ в 

безмірі невідомого, і тут немає чужоземних принців. Просто 

немає. 

Отже, виконати королівську обіцянку неможливо, а не виконати її — втратити 

Королівство. Чим і ким пожертвує маг дороги заради виконання королівської 

обіцянки? 

Чим і ким пожертвує король Оберон — і заради чого, власне, ця жертва? 

 

821.161.2(0.053.5»465* 12/14»   Дяченки М. та С. Зло не має 

влади : Роман / Марина та Сергій Дяченки.—Харків : Фоліо 

, 2017.—316с.—(Світи  Марини та Сергія Дяченків) 

4,6,15,17,24,25 

 

«Зло не має влади» - останній роман трилогії про пригоди 

школярки-семикласниці Ліни Лапіної (до трилогії також входять 

романи «Ключ від Королівства» і «Королівська обіцянка»). Ця 

трилогія вийшла в новій серії видавництва «Фоліо» «Світи 

Марини та Сергія Дяченків», у якій будуть опубліковані майже 

всі твори (понад 20 томів) письменників, перекладені українською та чудово 

ілюстровані. Також у цій серії 2017 року вийшов друком роман «Страта». 

Що чекає Королівство, мешканці якого забули свого короля? Звісно, воно приречене 

на загибель та запустіння. Тим більше коли його осаджує Сарана - жахлива стонога і 

сторука навала змітає й витоптує все на своєму шляху, і немає від неї порятунку. У 

Ліни, мага дороги, є лише три дні, щоб урятувати Королівство... 

Запрошуємо Вас відвідати дитячу бібліотеку і взяти нові книги для читання. 

                                Підготувала пров. бібліограф        К.П.Дудар 

 

https://www.yakaboo.ua/ua/zlo-ne-mae-vladi-1614535.html#media_popup_photos

