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ВСТУП 

Чому майбутнє залежить від бібліотек, читання та уяви? 

14 жовтня 2013 р. Ніл Ґейман, відомий британський письменник, виступив  

в Барбіканському центрі (Лондон) з лекцію про природу й користь читання.  

Вона вразила багатьох людей і була перекладена багатьма мовами.  

Пропонуємо уривки цієї лекції. 

Я маю намір поговорити з вами про 

читання. Я маю намір розповісти вам про 

те, що бібліотеки важливі. Я маю намір 

припустити, що читання художньої 

літератури, читання для задоволення є 

однією з найважливіших речей у житті 

людини. Я маю намір пристрасно благати 

людей усвідомити, що таке бібліотеки та 

бібліотекарі, і зберегти обидва ці явища. Я 

хочу розповісти про те, що з нами робить 

читання. Навіщо воно існує. 

Одного разу в Нью-Йорку я почув розмову про будівництво приватних в'язниць – 

ця індустрія в Америці стрімко розвивається. Тюремна індустрія має планувати своє 

майбутнє зростання – скільки камер їм знадобиться? Якою буде кількість ув’язнених за 

15 років? І вони з’ясували, що можуть передбачити все це дуже легко, використовуючи 

елементарний алгоритм, заснований на опитуваннях щодо того, який відсоток 10 і 11-

річних не може читати. І, звісно, не може читати для власного задоволення. У цьому 

немає прямої залежності, годі стверджувати, що в освіченому суспільстві немає 

злочинності. Але взаємозв'язок між факторами є. 

Найпростіші з цих зв'язків походять з очевидного. 

Грамотні люди читають художню літературу. 

Художня література відкриває вам залежність від читання. Жага дізнатися, що ж 

трапиться далі, бажання перегорнути сторінку, необхідність продовжувати, навіть якщо 

буде важко, тому що хтось потрапив у біду, і ти повинен дізнатися, чим це все 

закінчиться... У цьому є справжній драйв. Це змушує дізнаватися нові слова, думати по-

іншому, рухатися вперед. Виявляти, що читання саме по собі є насолодою. Одного разу 

усвідомивши це, ви станете на шлях постійного читання. Читання – це ключ. Слова 

зараз важливіші, ніж будь-коли, ми досліджуємо світ за допомогою слів, а оскільки світ 

поринає в інтернет-павутину, ми йдемо за ним, щоб спілкуватися й усвідомлювати те, 

що ми читаємо. Люди, які не розуміють одні одних, не можуть обмінюватися ідеями, не 

можуть спілкуватися, а програми-перекладачі роблять лише гірше. 

Найпростіший спосіб гарантовано виростити грамотних дітей – це навчити їх 

читати й показати, що читання – це приємна розвага. Найпростіше – знайдіть книги, які 

їм подобаються, дайте їм доступ до цих 

книг і дозвольте їм прочитати їх. Я не 

думаю, що існує така річ, як погана 

книга для дітей. Знову і знову серед 

дорослих стає модно вказувати на певні 

дитячі книги, часто на цілий жанр або 

автора, й проголошувати їх поганими 

книгами, книгами, від читання яких 

потрібно захистити дітей. Комікси 

Грамотні люди читають 
художню літературу. 

Найпростіший спосіб переконатися в 
тому, що ми виховуємо освічених 
дітей, — навчити їх читати, і показати 
їм, що читання приносить задоволення. 
А це значить, у найпростішому 
розумінні, знайти книжки, які їм 
подобаються, дати їм доступ до цих 
книжок і дозволити їм читати їх. 



4 
 

засуджували за те, що вони сприяли безграмотності. Це нісенітниці. Це снобізм і 

дурість. Не існує поганих авторів для дітей, якщо діти хочуть їх читати і шукають їхні 

книги, тому що всі діти різні. Вони знаходять потрібні їм історії, і вони входять 

всередину цих історій. Не відвертає дітей від читання лише тому, що вам здається, ніби  

вони читають неправильні речі. Дорослі з добрими намірами можуть легко знищити 

любов дитини до читання. Якщо не дозволяти їм читати те, що їм подобається, та 

давати їм правильні, але нудні книги, виросте покоління, переконане, що читати – 

це не круто, або й ще гірше – неприємно. Потрібно, щоб наші діти рухалися по 

драбині читання: усе, що їм подобається, просуватиме їх до грамотності. І ще одна річ: 

художня література формує емпатію. Ви ставите себе на місце іншої людини і, коли  

повертаєтесь у свій власний світ, то теж 

трохи змінюєтесь. Емпатія – інструмент, 

котрий формує групи людей, що 

дозволяє функціонувати як щось більше, 

ніж самозакохані одинаки. 

Ви також знаходите в книжках дещо життєво важливе для існування в цьому світі. 

Ось воно: світ не конче мусить бути саме таким. Усе може змінитися. У 2007 році я був 

у Китаї на першому схваленому партією конвенті з наукової фантастики й фентезі. У 

якийсь момент я запитав офіційного представника влади: чому? Адже фантастику тут 

тривалий час не схвалювали. Що змінилося? Усе просто, сказав він мені. Китайці 

створювали чудові речі, якщо їм приносили схеми. Але вони нічого не покращували і не 

придумували самі. Вони не винаходили. І тому вони послали делегацію в США, в Apple, 

Microsoft, Google, і розпитали людей, які придумували майбутнє, про них самих. І 

виявили, що ті читали наукову 

фантастику, коли були хлопчиками й 

дівчатками. Література може показати 

вам інший світ. Вона може перенести вас 

туди, де ви ніколи не бували. Одного разу 

відвідавши інші світи, ви – немов ті, що 

скуштували чарівних фруктів, – ніколи не 

зможете бути повністю задоволені світом, 

у якому виросли. Невдоволення – це 

чудова річ. Незадоволені люди можуть 

змінювати свої світи, робити їх кращими, 

робити їх іншими. 

І поки ми не відійшли від теми, я хотів би сказати кілька слів про ескапізм. Цей 

термін зазвичай уживають так, ніби це щось погане. Ніби «ескапістська» література – 

це дешевий дурман. А єдина література, варта дітей і дорослих, – це література 

наслідувальна, що відображає все найгірше в цьому світі. Якби ви опинилися в 

складній ситуації, в неприємному місці, серед людей, які не бажають вам нічого 

доброго, і хтось запропонував би вам тимчасово втекти звідти, невже б ви не прийняли 

цю пропозицію? Саме така ескапістська література – це література, яка відчиняє двері, 

показує, що на вулиці сонце, дає місце, куди можна піти, якщо тебе контролюють, і 

людей, з якими хочеться бути. І ще важливіше: під час такого втечі книги можуть дати 

вам знання про світ і про ваші біди, вони дають вам зброю, дають захист – справжні 

речі, які можна забрати з собою у в'язницю. Знання та вміння, які можна 

використовувати для справжньої втечі. Як нагадує 

нам Дж. Толкін, єдині люди, які протестують проти 

втечі, – це тюремники. 

Ви знаходите в книжках дещо життєво 
важливе для існування в цьому світі: 
світові не обов'язково бути саме 
таким. Все може змінитися.   

…єдині люди, які засуджують 
втечу, – це тюремники. 
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Ще один спосіб зруйнувати дитячу любов до 

читання – це, звісно, впевнитися, що поруч немає 

книг. І немає місць, де діти б могли їх прочитати. Мені 

пощастило. Коли я ріс, у мене була чудова районна 

бібліотека. У мене були батьки, яких можна було 

переконати залишити мене в бібліотеці по дорозі на 

роботу під час літніх канікул. І бібліотекарі, які 

зустрічали маленького самотнього хлопчика, що 

повертався до бібліотеки щоранку й вивчав каталог 

карток, розшукуючи книги з примарами, магією або 

ракетами, книги з вампірами або загадками, з 

відьмами й дивами. І коли я прочитав усю дитячу 

бібліотеку, то взявся за дорослі книжки. Вони були 

чудовими бібліотекарями. Вони любили книги й 

любили, щоб їх читали. Вони навчили мене, як 

замовляти книги з інших бібліотек через міжбібліотечний обмін. У них не було снобізму 

з приводу того, що я читав. Вони розмовляли зі мною про прочитані книги, знаходили 

для мене інші книги з серії, допомагали. Вони ставилися до мене як до звичайного 

читача – не більше й не менше,– і це означало, що вони поважали мене.   

Бібліотека – це свобода. Свобода читати, свобода 

спілкуватися. Це освіта (яка не закінчується в той 

день, коли ми залишаємо школу чи університет), це 

дозвілля , це притулок і це доступ до інформації. 

Я боюся, що в 21 столітті люди не вповні розуміють, що таке бібліотеки і яке їх 

призначення. Якщо ви сприймаєте бібліотеку як полицю з книгами, вона може видатися 

вам старою і несучасною в світі, де більшість, але не всі книги існують в електронному 

вигляді. Але це фундаментальна помилка. Гадаю, що справа тут у природі інформації. 

Інформація має ціну, а правильна інформація безцінна. Протягом усієї історії людства 

ми жили в часи браку інформації. Отримати необхідну інформацію завжди було 

важливо і завжди чогось вартувало. Інформація була цінною річчю, і ті, хто володіли 

нею або добував її, могли розраховувати на винагороду. Зараз завдання полягає не в 

тому, щоб знайти рідкісну квітку в пустелі, а в тому, щоб розшукати конкретну рослину в 

джунглях. Нам потрібна допомога в навігації, щоб знайти серед цієї інформації те, що 

нам справді потрібно. 

Бібліотеки – це місця , куди люди приходять по 

інформацію. Книги – це лише верхівка інформаційного 

айсберга, вони лежать там, і бібліотекарі можуть вільно 

й легально забезпечити вас книгами. Більше дітей 

беруть книги з бібліотек, ніж будь-коли раніше, і це різні книги – паперові, електронні, 

аудіокниги. Але бібліотеки – це також, наприклад, місця, де люди, у яких немає 

комп'ютера або доступу до інтернету, можуть вийти в мережу. Це напрочуд важливо в 

часи, коли ми шукаємо роботу, розсилаємо резюме, оформляємо пенсію в інтернеті. 

Бібліотекарі можуть допомогти цим людям орієнтуватися у світі. Бібліотека – це 

сховище інформації, яке дає кожному громадянину рівний доступ до неї. Це також місце 

для спілкування. Це затишне місце, прихисток від навколишнього світу. Це місце з 

бібліотекарями.  

Грамотність стала важливішою, ніж будь-коли в цьому світі смс та е-мейлів, у світі 

письмової інформації. Ми повинні читати й писати, і нам потрібні відкриті до світу 

громадяни, які можуть комфортно читати, розуміти, що вони читають, розрізняти 

Бібліотеки – це свобода. 
Свобода читати, свобода 
думок, свобода спілкування. 

Ми потребуємо допомоги 
в керуванні інформацією, 
щоби знайти те, що нам 
справді потрібно. 
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нюанси і бути зрозумілими іншим. Бібліотеки – це справді ворота в майбутнє. Тож дуже 

шкода, що по всьому світлу ми бачимо, як місцева влада розглядає закриття бібліотек 

як легкий спосіб зберегти гроші, не розуміючи, що таким чином вона обкрадає 

майбутнє, щоб заплатити за сьогодні. Вона закриває ворота, які мусять бути відчинені. 

Книги – це спосіб спілкуватися з мертвими. Це спосіб вчитися у тих, кого більше 

немає з нами. Людство створило себе, розвивалося, породило тип знань, які можна 

розвивати, а не постійно запам'ятовувати. Є казки, які старші від багатьох країн, казки, 

які надовго пережили культури й стіни, де вони були вперше розказані. Я вважаю, що 

ми маємо бути відповідальними перед майбутнім. Що маємо відповідальність і 

зобов'язання перед дітьми, перед дорослими, якими стануть ці діти, перед світом, у 

якому вони житимуть. Ми всі – читачі, письменники, громадяни – маємо зобов'язання. І 

я спробую сформулювати деякі з них. Я вірю, що ми повинні читати для задоволення, 

наодинці з собою і на публіці. Якщо ми читаємо 

для задоволення, якщо інші бачать нас за 

книгою, ми вчимося, ми тренуємо нашу уяву. Ми 

показуємо іншим, що читання – це добре. 

Ми повинні підтримувати бібліотеки. Використовувати бібліотеки, заохочувати 

інших користуватися ними, протестувати проти їх закриття. Якщо ви не цінуєте 

бібліотеки, отже, ви не цінуєте інформацію, культуру чи мудрість. Ви заглушуєте голоси 

минулого і шкодите майбутньому. Ми повинні читати вголос нашим дітям. Читати їм те, 

що їх радує. Читати їм історії, від яких ми 

вже втомилися. Говорити на різні голоси, 

зацікавлювати їх і не припиняти читати 

тільки тому, що вони самі навчилися це 

робити. Робити читання вголос моментом 

єднання, часом, коли ніхто не дивиться в 

телефони, коли спокуси світу відкладені 

вбік. Ми повинні користуватися мовою. 

Розвиватися, дізнаватися, що означають 

нові слова і як їх застосовувати, 

спілкуватися зрозуміло, говорити те, що 

маємо на увазі. Ми не повинні намагатися заморозити мову, прикидатися, що це мертва 

річ, яку потрібно шанувати. Ми маємо використовувати мову як живу річ, яка рухається, 

яка несе слова, яка дозволяє їх значенням та вимові змінюватися з часом. 

Письменники – передовсім дитячі письменники 

– мають зобов'язання перед читачами. Ми повинні 

писати правдиві речі, що особливо важливо, коли 

ми створюємо історії про людей, які не існували, або 

місця, де не бували. Маємо розуміти, що істина – це не те, що трапилося насправді, а 

те, що розповідає нам, хто ми такі. Зрештою, література – це правдива брехня, крім 

усього іншого. Ми не маємо стомлювати наших читачів. Ми не маємо проповідувати, 

читати лекції, заштовхувати готові істини в горлянки нашим читачам, мов птахи, які 

годують своїх пташенят попередньо розжованими черв'яками. І ми не повинні ніколи, 

нізащо, за жодних обставин писати для дітей те, що б нам не хотілося прочитати 

самим. Ми маємо розуміти й визнавати, що як дитячі письменники ми робимо важливу 

роботу, бо якщо ми не впораємося й напишемо нудні книжки, які відвернуть дітей від 

читання й книг, то ми знекровимо наше майбутнє і ще більше принизимо його. 

Усі ми – дорослі й діти, письменники й читачі – маємо мріяти. Ми маємо 

вигадувати. Легко прикинутися, що ніхто нічого не може змінити, що ми живемо в світі,  

Якщо ви не цінуєте бібліотеки, 
то ви не цінуєте інформацію, 
культуру, мудрість. 

Ми зобов’язані читати 
вголос нашим дітям. Читати 
їм те, що їм подобається. 
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де суспільство величезне, а особистість менша 

ніж ніщо, атом у стіні, зернятко на рисовому 

полі. Але правда полягає в тому, що особи 

змінюють світ знову і знову, особистості 

створюють майбутнє, і вони роблять це, 

уявляючи, що речі можуть бути іншими. 

Озирніться. Я серйозно. Зупиніться на мить і подивіться на приміщення, в якому ви 

перебуваєте. Я хочу показати щось таке очевидне, що його всі вже забули. Ось воно: 

все, що ви бачите, включаючи стіни, було в якийсь момент придумано. Хтось вирішив, 

що набагато легше буде сидіти на стільці, ніж на землі, і придумав стілець. Комусь 

довелося придумати спосіб, щоб я міг говорити з усім вами в Лондоні просто зараз, без 

ризику промокнути під дощем. Ця кімната і всі речі в ній, усі речі в будівлі, в цьому місті 

існують тому, що знову і знову люди щось вигадують. 

Ми маємо робити речі прекрасними. Не робити світ 

потворнішим, ніж він був до нас, не спустошувати 

океани, не передавати наші проблеми наступним 

поколінням. Ми маємо прибирати за собою і не залишати 

наших дітей у світі, який ми так нерозумно зіпсували, обікрали й знівечили. Ми маємо 

говорити нашим політикам, чого ми хочемо, голосувати проти політиків з будь-якої 

партії, які не розуміють ролі читання у формуванні справжніх громадян, проти політиків, 

які не хочуть діяти, щоб зберігати й захищати знання і заохочувати грамотність. Це не 

питання політики. Це питання звичайної людяності. Одного разу Альберта Ейнштейна 

запитали, як ми можемо зробити наших дітей розумнішими. Його відповідь була 

простою і мудрим. Якщо ви хочете, щоб ваші діти були розумні, сказав він, читайте 

їм казки. Якщо ви хочете, щоб вони були ще розумніші, читайте їм ще більше 

казок. Він усвідомлював цінність читання й уяви. Я сподіваюся, що ми зможемо 

передати нашим дітям світ, де вони будуть читати, і їм будуть читати, де вони будуть 

уявляти і усвідомлювати.  

 

 
 

 
 
 
 

…правда в тому, що люди 
змінюють свій світ безліч разів, 
люди створюють майбутнє і 
роблять це, уявляючи, що речі 
можуть бути інакшими. 

Художня література – це 
омана, яка врешті-решт 
виявляється правдою. 
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Про користь читання 
Коли мова заходить про читання, 

здоров’я людини та її хороше самопочуття, 

на думку в першу чергу спадають книги для 

саморозвитку, само-тренінги та література, 

котра розповідає, як впоратися з тією чи 

іншою життєвою ситуацією. Проте, вчені (і 

не лише британські) доводять, що не 

важливо, які саме книги ви читаєте. 

Насправді читання художньої літератури – 

це прекрасний спосіб підтримувати і 

покращувати свій психологічний стан і 

здоров’я. Доведено, що ті, хто читають книги, частіше і довше зберігають гостроту та 

ясність думки. І це стосується не лише тих, хто читає «розумну» літературу. Читання 

художніх книг теж є прекрасною розминкою для мозку і розуму. 

Вчені довели, що читання не тільки підвищує інтелект, але й покращує фізичне 

здоров`я. До того ж, психіка любителів почитати – також на висоті. Керівник 

дослідження Джон Стейн зазначив, що читання надає людському мозку цілий комплекс 

вправ. Крім простого слідування за перипетіями сюжету, при читанні посилюється 

робота уяви. Читач співпереживає героям і подумки переживає ті ж події, що і вони. 

Підключивши до досліджень апарат МРТ, вчені зафіксували у людей, які читають опис 

запахів, смаків чи ландшафтів, активність тих зон мозку, які відповідають за сприйняття 

відповідних подразників «вживу». Мозок працює таким чином, що уявні картини людина 

нібито переживає в реальності. Перегляд телевізора і захоплення іграми не дають 

такого яскравого «ефекту присутності». Дослідники рекомендують вчитися читати 

складні і об`ємні книги з дитинства. Це навчить мозок вибудовувати довгі ланцюжки 

причинно-наслідкових зв`язків.  

Читання сприяє активній роботі мозку, тренує пам’ять, і навіть може 

запобігти розвитку хвороби Альцгеймера, та продовжити молодість. Звичка 

читати, яка виникла у дитинстві і залишається з людиною до старості, значно 

сповільнює процес погіршення пам’яті. У тих, хто читає, з віком зниження розумової 

активності і пам’яті відбувається на 32% повільніше. Читання розвиває пам’ять, логіку 

та мислення. Надіюсь, що всі з курсу літератури в школі/університеті пам’ятають, що не 

існує жодного художнього твору без теми та основної ідеї. Якраз для їх визначення наш 

мозок активізує всі процеси. Ми характеризуємо персонажів, осмислюємо їхні дії, 

візуалізуємо образи, описані в книзі, за допомогою нашої уяви та фантазії, аналізуємо 

стиль автора.  Крім того, ми постійно маємо тримати в голові імена героїв, місць, 

попередні події, це стимулює розвиток пам’яті 

та логіки. Читання серйозних творів, змушує 

нас постійно думати про те, яку ж думка хотів 

висловити автор, а це змушує наші звивини 

ворушитися швидше. Ще чим корисно 

читання книг, це тим, що воно розвиває 

логічне мислення. Читання – це не просто 

тренування для мозку, воно здатне також 

попередити розвиток такого страшного 

захворювання, як хвороба Альцгеймера. 

Дослідження показують, що мозок завзятих читачів, котрі присвячують читанню книг 



9 
 

щонайменше годину в день (газети та журнали такого ефекту не дають), формує нові 

зв’язки і підтримує пам'ять у тонусі. Читання подовжує молодість. Давно всім відомо, 

що ми старіємо тоді, коли старіє наш мозок. Читання тримає нашу голову в постійному 

тонусі, змушує її працювати і таким чином, не дає старіти.  

Читання допомагає сконцентруватися. Ми живемо у світі, коли нова інформація 

буквально проноситься перед очима, дуже важко сфокусуватися на чомусь важливому 

чи потрібному. Читаючи та повністю поринаючи в описаний у книзі світ, ми вчимося 

фокусуватися, а думки стають спокійнішими і розсудливішими. Коли ти читаєш, книга 

вимагає повної віддачі, тому обов’язковою умовою ретельного читання є концентрація 

лише на тому, що ти читаєш. Ця навичка стане у нагоді під час будь-якої іншої 

діяльності. Читання робить нас більш творчими та креативними. Працюючий мозок 

генерує велику кількість ідей, які можна почерпнути з книжок і втілити в життя. 

Читання сприяє грамотності та допомагає краще виражати свої думки та 

переживання Читання художньої літератури різної 

направленості, різних жанрів, різних авторів передбачає 

освоєння вами нової термінології, слів, притаманних 

тому чи іншому жанру, автору тощо. Зазвичай такі слова 

рідко зустрічаються в розмові з подружкою по телефону 

і тому читання таких творів розширює ваш загальний 

кругозір, збагачує словниковий запас та підвищує вашу 

загальну грамотність. Ніколи не недооцінюйте сили 

слова! Читання книг збільшує словниковий запас 

людини, сприяє виробленню більш чіткого і ясного 

мислення, що дозволяє формулювати і висловлювати 

думки ясніше. Читання покращує, урізноманітнює і дуже 

розвиває мову, тож якщо книги – ваші постійні супутники, 

то з браком слів ви не стикнетеся.  За рахунок читання 

покращуються ваші розмовні навички. Ви вчитесь 

думати і формулювати своє висловлювання чітко, 

зрозуміло і красиво. Крім того, книжки розбудять у вас 

талант оповідача.  

Читання безпечне. Для повноцінного життя людям необхідно відчувати 

величезний спектр емоцій, і не завжди вони бувають позитивними. В процесі читання 

людина отримує можливість відчути не лише радість, а й сум, біль, втрату, злість, 

розчарування тощо. І дуже важливо, що в цей час вона спокійненько лежить в ліжечку 

чи вмостилася в улюбленому кріслі. Так точно безпечніше для здоров’я! Читання 

породжує емпатію. Нестача емпатії та розуміння того, як можуть почувати себе інші 

люди в тих чи інших життєвих обставинах, може сприяти тому, що людина почуватиме 

себе самотньою та відірваною від світу. Читання художньої літератури дозволяє 

поставити себе на місце іншого, побути, так би мовити, в його шкурі. Як результат, дуже 

імовірно, що на багато речей та вчинків читач зможе поглянути з зовсім іншої точки 

зору. Аналізуючи прочитане, ми задаємося питаннями, чому той чи інший персонаж 

поступив певним чином, думаємо над тим, як би на його місці вчинили ми, що б ми 

відчували, уявляємо, як би в цій ситуації вчинив хтось з наших знайомих. Ми 

приміряємо типаж описаних персонажів на людей з життя, когось впізнаємо. Таким 

чином, ми вчимося на прикладах пізнавати психологію. Читання робить ваш погляд 

аналітичним. Через призму книжок ви буде краще розуміти оточуючий світ, людей, що 

поряд, навіть самого себе. 
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Читання допомагає провести вільний час, розслабитись, відволіктися та 

навіть запобігає стресу і депресії. Читання допомагає приємно і з користю проводити 

вільний час. Вам ніколи не набридне читати книги, бо їх 

настільки велика кількість, що вам не вистачить і всього 

життя, щоб всі їх перечитати. Читання художньої 

літератури дозволяє відволіктися від щоденних проблем 

та поринути у інший, вигадано-фантастичний світ. Це 

така собі ідеальна втеча, котра не вимагає від вас 

особливих зусиль, однак дозволяє забути про те, що 

дратує, а іноді навіть стає причиною стресу. Психологи 

стверджують, що читання допомагає знизити вірогідність 

стресів. Погодьтеся, дуже актуально у наш час. Час від 

часу навіть най витриваліші люди страждають від 

стресів. У такий період життя треба лікуватись за 

допомогою хорошої книжки. Ритміка та багатство 

художнього тексту має властивість заспокоювати нерви 

та допомагає повернути психіку у нормальний стан. 

Особливо корисно в такому випадку читання перед сном. 

Читання сприяє здоровому сну. Вчені вже давно довели, що продуманий і правильно 

спланований вечірній час – це чудовий засіб від безсоння, а якщо він ще й передбачає 

читання, то це буде великим плюсом. Медитативні властивості читання загальновідомі, 

тож декілька сторінок перед сном можуть вам справді допомогти. 

Читання позбавляє від самотності. Одним з найважливіших комунікативних 

каналів людини є мова. Основна маса людей любить спілкуватися і найчастіше 

використовує для цього звукові форми. Однак існує ще один вид комунікації, не менш 

важливий і цінний — письмова мова, яка являє собою усну мову, відбиту на носії 

інформації. Читання — це те ж спілкування, тільки можна сказати через посередника. І 

якщо в користі міжособистісного спілкування ніхто не сумнівається, то очевидним 

фактом стає і користь читання. Зрозуміло, що жодна книга не здатна замінити 

справжнього живого спілкування та дружної компанії. А проте, читання дозволяє нам 

«спілкуватися» з героями книг, сперечатися 

з ними, підтримувати і осуджувати. Такі 

«мовчазні співрозмовники» дозволяють нам 

почувати себе затишно і комфортно на 

самоті. Читання – чудовий привід почати 

розмову. Люди, які читають, дуже люблять 

поговорити про книги з іншими людьми, які 

читають. І хоч книги вчать нас непогано 

почуватися в вигаданому світі, вони ж 

можуть стати містком, що допоможе знайти 

друзів та однодумців і в реальному житті. 

Американський експерт із саморозвитку Жордін Кормьєр назвала чотири 

безсумнівні причини читати більше книг: З'являється натхнення. Читання книг 

стимулює розумову діяльність людини, покращує пам'ять і підвищує творчий потенціал. 

Книжка може надихнути на створення нових проектів, ідей, на подорожі або отримання 

будь-якого іншого цінного досвіду. Підвищується впевненість у собі. Читання 

допомагає розширити словниковий запас і межі інтелекту. Відчуваючи себе більш 
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обізнаною у різних питаннях, людина стає більш впевненою у своїх силах і 

підготовленою до будь-яких життєвих викликів. Розвивається розуміння чужих точок 

зору. Люди, які часто читають, як правило, більш чутливі, ніж ті, хто цього не робить. 

Читання книг розвиває соціальні навички і здатність до емпатії. Занурюючись в 

незнайомі ситуації і знайомлячись з різними персонажами на сторінках книг, людина 

розширює рамки власних поглядів і починає краще розуміти інших людей. Зменшується 

стрес. Читання – це своєрідна форма релаксації. Книга здатна одночасно і активізувати 

мислення, і розслабити, відволікти від проблем. Читання книг справді бореться зі 

стресом і поганим настроєм. Жордін Кормьєр вважає, що читання – це прекрасний 

спосіб психологічного омолодження. 

Користь читання величезна, читаючи, людина пізнає для себе щось нове, цікаве, 

розширює свій кругозір, збагачує лексикон. Читання доставляє людям естетичне 

задоволення, це, мабуть, самий універсальний і простий спосіб розваги, а також 

найважливіша частина культурного і духовного самовдосконалення. 

Як розвинути любов до читання у дитини 

Про важливість читання для дітей знає кожна мама. Про це постійно нагадують 

вихователі та вчителі, та й самі батьки розуміють, що розвиток внутрішнього світу 

людини неможливий без хороших навичок читання і шанобливого ставлення до книги. 

Більш того, любов до читання розвиває посидючість, увагу, уяву і відкриває величезні 

можливості для іншого навчання. Психологи стверджують, що читання — невід’ємний 

процес на всіх стадіях формування особистості. Починаючи з дитячого віку, коли дитині 

читають вголос батьки, закінчуючи зрілим віком, коли людина переживає особистісні 

кризи і духовно зростає. Неоціненна користь читання в підлітковому віці. Читаючи, 

підлітки не тільки розвивають пам’ять, мислення та інші когнітивні процеси, вони 

розвивають і емоційно вольову сферу, вчаться любити, прощати, співпереживати, 

оцінювати вчинки, аналізувати дії, простежувати причинно-наслідкові зв’язки між 

подіями. Тому абсолютно очевидна 

користь книг, які дозволяють 

виростити і виховати цілісну, 

гармонійну особистість. Як же 

змусити свою дитину читати 

книжки? Це завдання здається 

важким, але, правильно взявшись 

за справу, можна прищепити дітям 

культуру читання і смак до гарної 

літератури. 

Сімейне ставлення до читання. Ви напевно помічали, що діти і підлітки, яких не 

потрібно змушувати читати, виросли в сім’ях з великими бібліотеками, у батьків, які й 

самі люблять літературу. Просто молодші копіюють ставлення старших, наслідують їх у 

виборі варіантів дозвілля і непомітно для себе переймаються любов’ю до книги – 

цікавої і корисної, старої і нової, взятої зі своєю книжкової полиці або в одного з друзів. 

Ви можете знайти підхід до дитини, якщо самі будете подавати йому приклад. У вашій 

родині зневажливо ставляться до книг? Тоді нема чого чекати від дітей тяги до 

підручників – змушувати підлітка читати більше не вийде, якщо він бачить у цьому 

нещирість і подвійні стандарти. Від вас і тільки від вас залежить, чи розгледить він 

безкраї перспективи гарної звички до читання або закине книжку в кут, ледь відкривши 

першу сторінку. 
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15 ідей як створити традицію читання книг у сім’ї: 

 У будинку повинна бути велика книжкова полиця; 

 Заведіть звичку трохи читати дітям на ніч вголос; 

 Читайте і обговорюйте прочитане між собою; 

 «Улюблений письменник» або «улюблена книжка» має бути 

обов’язковою темою розмови в родині, з друзями і новими 

знайомими; 

 Даруйте молодшим барвисті книжки-будиночки, старшим – 

енциклопедії, довідники, ваші улюблені твори з авторським підписом; 

 Навчіть підлітка виписувати важливі і цікаві цитати з книг у 

спеціальний зошит, збирати вирізки з журналів і газет; 

 Облаштуйте місця для читання в будинку зі зручним сидінням і 

гарним освітленням; 

 Усі разом освойте лагодження книжок і виготовлення милих 

закладок своїми руками; 

 Учіть дбайливого поводження з книгою; 

 Здійснюйте іноді походи у великі книжкові магазини; 

 Запишіться всі разом у бібліотеку; 

 Заохочуйте обмін книжками між друзями дітей, розкажіть їм про 

рух буккросингу; 

 Відвідуйте з ними іноді книжкові виставки, побувайте хоча б на 

одній зустрічі з письменником; 

 Поведіть сім’ю на музейну виставку, присвячену книгодрукуванню 

та літературі вашого краю; 

 Слідкуйте, щоб у школяра були всі необхідні джерела програми з 

літератури. 

Як змусити себе читати більше. Ви повністю усвідомлюєте, як важливо навчити 

дітей любити книги, але з жахом зауважуєте, що й самі не прочитали жодної сторінки 

минулого літа? Терміново виправляємо ситуацію, поки ваші малюки не помітили і не 

запідозрили, що мама нав’язує їм те, чого сама не робить. По-

перше, починайте читати своїм дітям, якщо ви не робили цього, і 

продовжуйте, якщо вже давно не сідали з ними за книжку. По-

друге, погугліть для себе рейтинги сучасної літератури – знайдіть, 

наприклад, 10 кращих книжок для жінок, і приступайте до тієї, 

назва якої вас заінтригувала. По-третє, отримайте нові знання і 

мотивацію від книг про ваше хобі, що стосуються роботи чи 

самовдосконалення. Не тільки перипетії героїні роману можуть 

захопити вашу увагу – зараз дуже багато по-справжньому класної 

літератури для розвитку, почерпніть нову інформацію і заодно 

поверніть собі корисну звичку. 

Як змусити дитину читати влітку. Літній час не повинен відрізнятися від інших 

місяців року в плані дотримання принципів. Сімейних традицій читання потрібно 

дотримуватися цілий рік, інакше вони не приживуться. Але як організувати літню 

програму шкільної літератури на майбутній навчальний рік? Дайте своєму школяру 

поблажку: якщо з вересня по травень він змушений вивчати літературу по порядку, 

встановленому вчителем, то, отримавши список творів на літо, нехай читає ті книжки, 

які йому цікавіші – за назвою, тематикою або навіть красивою обкладинкою. Головне, 

щоб список все-таки просувався – ненав’язливо контролюйте ситуацію. Молодші 
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школярі повинні відточувати техніку читання, незважаючи на короткий список 

рекомендованої літератури чи навіть його відсутність. У 1-4 класах мета літнього 

читання – не втратити навичок і швидкості, підтримувати концентрацію уваги і 

продовжувати виробляти звичку. Допоможуть книжки з картинками, пригодами і живими 

діалогами. Зацікавте малюка класикою дитячої літератури. Це дійсно книги, від яких 

неможливо відірватися – дайте йому можливість поринути у світ фантастичних історій і 

чарівних пригод. Обов’язкові байки і повісті за шкільною програмою не здадуться 

непідйомним тягарем на тлі історій про Муммі-тролів, Пеппі Довгу Панчоху і Тома 

Сойєра. Заохочуйте ігри за мотивами книг, шийте костюми героїв, влаштовуйте 

вікторини та обговорюйте прочитане з інтересом. Як змусити дитину читати, коли 

відчуваються з цим особливі труднощі? Підіть на хитрість і заманюючи в світ літератури 

з допомогою аудіоспектаклів. Улюблені герої, зрештою, заманять малюка на сторінки 

своїх книг, а вам залишиться лише вчасно поповнювати дитячу бібліотечку новими 

екземплярами. 

Що робити, якщо здається, що «поїзд пішов». Як змусити читати підлітка? 

Дозвольте йому отримувати дорослу інформацію 

про все, що його живо цікавить (природно, 

призначте межі). Дівчаткам запропонуйте жіночі 

видання, зміст яких ви переглянули і схвалили, 

хлопчикам – журнали про спорт, комп’ютери, 

полювання, риболовлю або майстрування. Покажіть, 

що яким би не був дитячий інтерес, вони завжди 

можуть знайти море інформації в друкованих 

виданнях. Читайте разом газети, цікаві журнали (все це, звичайно, доведеться 

виписувати або брати в бібліотеці). Ніколи не використовуйте читання як покарання – 

негатив швидко перейде на саме заняття і подолати його буде дуже непросто і вам, і 

вчителям. Поважайте дитячий час для читання, не турбуйте сина або дочку 

проханнями по господарству в той час, коли він або вона всядуться з книжкою. Але й не 

віднімайте у них сонячні дні – туманний день або зимовий вечір не підходять для 

лазіння по деревах чи ігор у дворі, ось тоді і запропонуйте альтернативу телевізору або 

телефонним балачкам. Хороший письменник – цікавий співрозмовник, що в результаті 

зрозуміють і оцінять діти будь-якого віку, варто тільки підібрати їм літературу за 

інтересами.  
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Д 

РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ СПИСОК ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
Список містить книги рекомендовані для прочитання дітьми, підлітками та молоддю. 

Даний список не є вичерпним, це вибрані твори, на які ми хочемо звернути Вашу увагу. Тут 

знайдуться різні книги: ті які вже здобули популярність, і менш відомі; твори заслужених 

класиків, і сучасних молодих авторів; світова література і вітчизняна. Всі книги зазначені в 

списку наявні в фондах КЗ КОР «Київської обласної бібліотеки для юнацтва». Назви і 

анотації книг написані українською або російською мовами, в залежності від того на якій 

мові видана книга наявна в бібліотеці. 

Графічні позначення: 
Вікові обмеження. Кожна книга має вікову позначку – з якого віку можна читати 

даний твір. Вікові обмеження є скоріше рекомендацією для зручності вибору, а не 

жорсткою забороною, адже підбір літератури, для того чи іншого читача, справа 

індивідуальна. Вікова градація починається з «6-ти» років, так як передбачається що діти 

читатимуть книгу самостійно, але для прочитання з батьками, твори категорій «6+» та «7+» 

будуть цікаві і дошкільнятам. 

Твір буде цікавим і дорослому читачу. (Адже дитячі книги пишуться не тільки 
для дітей) Або книга написана для дорослої аудиторії (деякі з категорії «14+», та всі 
категорій «15-17+»).

Обережно! Сцени жорстокості та 
агресії, або маргінальна поведінка 
героїв. 

Книга містить чорно-білі 
ілюстрації. 

Книга містить кольорові 
ілюстрації. 

 

Твір екранізовано. 
фільм/мультфільм/серіал/мультсеріал 

Вибір читача. Книга користується 
попитом у читачів бібліотеки. 

Інші книги серії чи окремо видані 
частини книги що також наявні 
бібліотеці.

Виберіть книгу для себе чи для дитини. І приємного Вам читання!  

 

 

 Кашницький, М. Пригоди Пухнастика і В'юнка / М. 

Кашницький. - К.: Видавничий дім "Україна", 2012. - 192 с.  

Книжка про двох галченят, які народилися в Україні і всі пригоди  з 

ними траплялися на Україні. Пухнастик та В’юнок народилися під 

дахом одного старовинного дому в Києві. Якось вони почули про 

далеке та прекрасне Синє море, й, охоплені мрією будь-що його 

побачити, вирушають у подорож. Але путь до мрії виявляється довгою та небезпечною. 

Пташенята мають пережити багато незвичайних пригод, щоб зрештою дійти до своєї мети, 

а також зрозуміти ціну дружбі та шляхетності, потоваришувати з мишками та орлами, і 

навіть дізнатися, що ж таке… Батьківщина.  

Мензатюк, З. Київські казки / худ. Т.Семенова. - Л. : 

ВИДАВНИЦТВО СТАРОГО ЛЕВА, 2006. - 91 с. : іл.   

Київ казковий, коли світиться білими свічками каштанового цвіту, 

казковий у пахощах лип та акацій, казковий у розливах купальських 

пісень, у тихому сяйві осіннього листя й золотоверхих соборів. У 

ньому досі є урочище Кожум’яки, те саме, де жив Кирило Кожум’яка, і 

тече річка Либідь, і височіють гори Хоревиця, Щекавиця й 

Старокиївська, на яких збудували місто легендарні князі, й здіймаються довкола нього 

загадкові двотисячолітні Змієві вали... У Києві трапляється багато незвичайного! І дещо з 

того розповідається в цій книжці. 

Д 
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Риджина Будзи, Иджинио Страффи.  

Серия «Клуб WINX»  
Основу сюжета составляет история девушки 

Блум. Она неожиданно узнала о существовании 

волшебного измерения Магикс – мира фей и других 

волшебных существ, и о том, что она сама 

является феей. Попав в Алфею, Блум основала 

Клуб Винкс – команду фей, куда вошла она и её 

подруги — Стелла, Флора, Муза и Текна, к которым 

позднее присоединилась Лейла. В ярких книгах 

девочки смогут прочесть о приключениях шестерки. 

Серия книг повествует о приключениях Винкс, об их 

учёбе в школе Алфея, об их противостоянии силам зла и об их личной жизни. Это 

невероятные приключения, удивительные и захватывающие путешествия по таинственным 

измерениям. 

В библиотеке, с серии «Клуб WINX», имеются книги:  

Модная коллекция для Стеллы 

Мелодия для Музы 

Магия для Текны  

Чудо для Флоры  

Уловка для любви 

День рождения Стеллы  

Феи на каникулах 

Маленький друг феи Рокси 

Опасное приключение 

Узы дружбы, Дружба прежде всего 

Прощальная вечеринка 

Пламя Дракона 

и другие.   

МакДоналд, М. Джуді Муді: повість / М. МакДоналд ; пер. з англ. 

Н. Ясіновська. - Л. : Вид-во Старого Лева, 2015. - 144 с.  

МакДоналд, М. Джуді Муді рятує світ: повість / М. МакДоналд; 

пер. з англ. Н. Ясіновська. - Л. : Вид-во Старого Лева, 2016. - 144 с.  

На вас чекає знайомство з кумедною дівчинкою на ім’я Джуді Муді, 

у якої частенько змінюється настрій. Він буває хороший, поганий, 

передшкільний, шкільний – який завгодно. А ще у неї є  молодший 

братик Стінк, найкращий друг Рокі та «заклятий» друг Френк Перл. 

Вони потрапляють у різноманітні пригоди, вчаться тішитися 

маленьким і великим радощам. А головне – вони неодмінно 

подарують усім читачам усмішку!  

Що робити, якщо ти хочеш врятувати світ, а твоя родина нищить 

тропічний ліс? Джуді Муді не здається і починає з малого, адже вчитель сказав, що навіть 

одна людина може змінити світ. А вона – не одна. 

Гопп С. Диво-крейда / С. Гопп ; пер.з норв. Н. Іваничук; пер. 

віршів Г. Кирпи, Т. Шевченко-Задунайського. - К. : Зелений пес, 2007. - 

128 с. : іл. - (Для тих, хто не любить читати).  

«Стоїть у бухті Тімбук-Ту Садиба Сари Барабу. Сара Барабу, Сара 

Барабу Трима корівоньку рябу…». Здається, всі дорослі і всі діти у 

всьому світі знають цю веселу пісеньку. Пісенька вмить отримала 

прихильників у безлічі країн, так само, як і головні герої книжки – 

хлопчик Юн та його друг Софус. А хіба ти сам не став би світовою знаменитістю, якби 

знайшов на дорозі диво-крейду, якби намалював собі друга – такого, як непосидючий 

Софус, – і якби той друг втягнув тебе в карколомні пригоди? Цю книжку найкраще читати 

гуртом, усією родиною, з мамою і татом, з бабусею та дідусем, співаючи пісеньки і 

декламуючи веселі віршики разом з героями. 
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Мензатюк, З. Таємниця козацької шаблі: пригодницька повість 

/ З. Мезантюк ; худ. І. Ключковська. - Л. : ВИДАВНИЦТВО СТАРОГО 

ЛЕВА, 2006. - 158 с. : іл. 

Усе почалося з того, що в сімейства Руснаків з`явилася Машка - 

пошарпаний, але все ж нічогенький автомобільчик. А далі... привид 

повідомив, що старовинна реліквія у небезпеці, - і почалися шалені 

перегони, небезпечна, сповнена містики і захвату мандрівка замками 

України у пошуках козацької шаблі... 

Вельш Р. Вампірятко / Ренате Вельш. - Львів: Кальварія, 2006. – 

96 с.  

Книга про надзвичайно симпатичного, веселого й винахідливого 

вампірчика та його несподівану подругу – поважну пані Ліцці. Це 

добра до дітей і повчальна для дорослих казка. Тема вампірів у 

сучасній підлітковій літературі – не менш популярна, ніж навчання 

чарівництву. Але герой Ренате Вельш замість крові випиває у людей 

жовч із жовчного міхура. Люди відразу стають добрими. Вампірятко ссе жовч, і люди 

припиняють гарчати одне на одного. Місцевий професор забирає Вампірятка для дослідів. 

Власне, ця неприємна пригода і є головним сюжетним ядром цієї безтурботної книги. 

Ролінг, Д. Гаррі Поттер і прокляте дитя: ч. 1 і 2 : [сценарій 

п'єси] / Д. К. Ролінг, Дж. Тіффані, Дж. Торн ; пер. з англ. В. Морозов. – 

К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2016. – 352 с. 6+ 

Події в п’єсі розгортаються через дев’ятнадцять років після пере-

можної битви за Гоґвортс, якою закінчується сьома, заключна, 

частина «поттеріани». Бути Гаррі Поттером нелегко, а надто тепер,   

коли він — працівник Міністерства магії, трудоголік, одружений батько 

трьох школяриків. Доки Гаррі Поттер бореться зі своїм минулим, яке 

ніяк не хоче відпускати, його молодшому синові Албусові доводиться миритися з тягарем 

свого знаменитого роду, – спадком, якого він не обирав. У той час, як минуле зловісно 

змішалося з майбутнім, батько і син пізнають сумну істину: інколи темрява виходить звідти, 

де її ніхто не чекав. 

Також, в бібліотеці наявні всі сім книг про Гаррі Поттера, як українською, так і 

російською мовами. 

Йорт, В. Йорген + Анна = Любов / Віґдіс Йорт ; пер. з норвез. 

Наталі Іваничук. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. – 153 с. 

Анна непосидюща, весела десятилітня дівчинка, яка понад усе 

любить таємниці, лазити по деревах і гасати на велосипеді. Та ось у її 

класі з’являється новачок, Йорґен, і звичний світ Анни перевертається 

догори дриґом, бо вона вперше в житті закохується. На її шляху 

стають численні суперниці, але Анна готова на все, щоб здобути 

прихильність Йорґена. Бо ж коли йдеться про кохання, усі засоби 

дозволені, хіба ні? 

Кулідж, С. Невгамовна Кейті / С. Кулідж ; пер. з англ. В. 

Чернишенко. - Л. : ВИДАВНИЦТВО СТАРОГО ЛЕВА, 2010. - 486 с. 

Велика фантазерка Кейті Карр має добре серце і невгамовну 

вдачу. Вона верховодить своїми братиками й сестричками, щоразу 

вигадуючи дивовижні ігри та забави, чим додає чимало клопоту своїй 

тітці. Та одного разу з Кейті стається нещастя і цілковито змінює її 

життя... 

Д 

Д 
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Птіцин, А. Дон Привидон: повість-казка / А. О. Птіцин. - Х. : Ранок, 

2005. - 256 с. : іл. - (Чорна рука). 

Компанія привидів, потойбічних істот та речей, що вміють 

розмовляти, може виявитися зовсім не страшною, а навіть дуже милою 

й симпатичною. Більше того, Привик, який живе в телевізорі, та 

загадкова істота, що мешкає під батареєю, - можуть стати гарними 

друзями крихітному чорному кошенятку. До того моменту, коли в 

квартир вдереться банда володаря сміттєвих баків дона Привидона. 

Хто ж урятує ні в чому не винних мешканців зачарованої квартири? 

Інші книги серії «Чорна рука»: Будинок з привидами, Чорна смуга. 

Портер, Е. Полліанна: повість: [для мол. та серед. шк. віку] / Е. 

Портер; пер. з англ. М. Карнаух-Шурпік; худож. А. Воронкова. - 

Тернопіль : Навч. книга-Богдан, 2014. - 256 с.  

Героїня повісті маленька сирота – зуміла змінити життя цілого 

містечка й відкрити серця його мешканців. А відбулося це насамперед 

тому, що вона вміла любити, вірити, сподіватися й дарувати радість. Із 

тих пір уже кілька поколінь юних читачів захоплено співпереживають 

пригодам Полліанни, а книга Елінор Портер продовжує своє довге 

життя. Адаптований переклад. 

Олкот, Л. Маленькі жінки: драма в двох частинах. Ч. 1  / Луїза 

Мей Олкот. - Л. : Свічадо, 2014. - 320 с. 

Цю книжку може читати малий і дорослий, юний і зрілий. Четверо 

сестер Мег, Джо, Бет та Емі – справжні маленькі жінки. Дівчата 

народилися у небагатій, але дуже дружній сім'ї. Вони готують їжу, 

працюють, допомагають в домашніх справах, очікуючи на батькове 

повернення з війни. “Маленькі жінки” – зворушлива, місцями сумна, а 

іноді з гумором історія про те, до чого потрібно прагнути і у що вірити. 

Це розповідь про благородство, відданість і справжню любов. 

Льюїс, К. Хроніки Нарнії: збірка / Клайв Стейплз Льюїс ; пер. з англ. 

І. Ільїна. - Х. : Книжковий клуб сімейного дозвілля, 2017. - 912 с. : іл.   

Виявляється, існують шляхи до інших світів, і один з них 

починається... у звичайній шафі. Пітер, Сьюзен, Люсі та Едмунд 

потрапляють до казкової Нарнії, світу, де панує магія і мешкають 

фантастичні істоти — кентаври, дріади, фавни, гіганти... Країну 

охороняє від зла бог-лев Аслан. Але підступна Біла Відьма вкрила 

квітучий край вічною кригою і прагне підкорити мешканців Нарнії. Діти 

мають допомогти Аслану врятувати цей чарівний світ від загибелі. 

Дивовижні пригоди на островах: за мотивами романів Даніеля 

Дефо "Життя та дивовижні пригоди Робінзона Крузо" та Р.Л.Стівенсона 

"Острів скарбів" / Укладач Грузін Юрій Валерійович. - Х. : Ранок, 2005. - 

272 с. : іл. - (Історична бібліотека). 

Виявляється, усім відомі сюжети в майстерній обробці можуть по-

новому розбурхати кров у жилах... Під обкладинкою цієї книги ви 

знайдете дві історії: про Робінзона Крузо, моряка з Йорка, якого 

тропічним штормом було закинуто на безлюдний острів, та про випробування, що припали 

на долю юного Джима Гокінса, котрий разом із друзями вирушив на Острів Скарбів на 

пошуки схованки пірата Флінта. 

 

Д 
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Кокотюха, А. Таємниця козацького скарбу: пригодницький 

детектив / А. А. Кокотюха. - К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2010. - 224 с.: іл.  

Перед тобою, любий читачу, справжній детектив, у якому беруть 

участь твої ровесники – тямущий Данько і спортивний Богдан, дівчинка 

Галка з навіженим страусом на прізвисько Футбол, а також непривітна 

ватага на чолі з Льонькою Гайдамакою… Йдеться, звичайно ж, про 

козацький скарб – бочку золотих монет і золоту козацьку булаву. Понад 

три століття ведуться пошуки цього безцінного скарбу, і лише в наші 

дні двоє школярів під час літніх канікул випадково наближаються до розгадки таємниці…  

Філ, Є. Планета павука: фантастична повість. Оповідання  / Є. 

Філ. - Х. : Ранок, 2004. - 144 с. : іл. - (Мільйон пригод). 

Чи зазнавав ти коли-небудь аварії у відкритому космосі? Або 

залишався сам на сам із підступними розумними шестиногами на 

незнайомій планеті? Усе це довелося пережити звичайній 

тринадцятирічній дівчинці з незвичайним ім'ям Юрі... Як врятувати 

команду й повернутися додому? Що робити на чужій планеті? Усього 

цього тобі доведеться навчитися, опановуючи «аварійний кодекс астрогатора». Пройди 

разом із Юрі курс пілота космічного модуля. 

Інші книги серії «Мільйон пригод»: Вбивство на між планетнику, Загадка 

мертвої планети. А також детективи автора: Вітько Буц іде по сліду, Вітько 

Буц і круті хлопці з "Якудзи". 

Дереш, Л.  Дивні дні Гані Грак / Л. Дереш. - К. : Грані-Т, 2007. - 

112 с. : іл. - (Сучасна дитяча проза). 

 Книжка-несподіванка для тих, хто звик до класичної дитячої прози. 

Автор уникає штампів не тільки в літературі для дорослих, а й для 

школярів. Ось і героїня цього твору Ганна Грак, учениця 4 класу 

середньої школи опиняється на грані реального та потойбічного. Що 

ж вона там побачила і які висновки зробила, читайте в цій незвичайній та захопливій 

оповіді. Книга буде цікава батькам, які прагнуть виховати в дитині неординарну особистість. 

Роберт Стайн «Ужастики»  

 Цикл его небольших книг для детей. Они довольно 

быстро распространялись по всему миру, миллионы 

детей зачитываются этими книгами. Что привлекает 

их в "Ужастиках"? Во-первых, захватывающие дух 

приключения и тайны и то, что добро в них всегда 

побеждает зло. Во-вторых, читаются они на одном 

дыхании. И, в-третьих, только увлекательная книга может дать ребенку безграничный 

простор для фантазии и воображения.  

В библиотеке, с серии «Ужастики», имеются книги:  

Пугало гуляет в полночь  

Проклятие гробницы фараона  

Волшебство хрустального шара   

Оборотень из болот  

Загадочная находка  

Проклятие Холодного озера  

Лагерь призраков  

Собаки-призраки  

Загадка снежного человека  

Фантом в зрительном зале  

Мой друг-невидимка  

Месть садовых гномов  

Как мне досталась сушёная голова  

Как убить монстра  

Шкура оборотня  

Вам меня не напугать!  

Лагерь ужаса  

Кошмары чёрного кольца  

и другие 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B6%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%28%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%85%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2


Вітчер, М. Ніна - дівчинка планети Шостого Місяця: роман. 

Кн. 1 / М. Вітчер; пер.з італ. В. Ніколаєв; худ. І. Маттеїні. - К. : Махаон-

Україна, 2008. - 416 с.  

Головна героїня, мадридська школярка Ніна, дізнається про смерть 

свого діда, мага й алхіміка Михайла Мезинського. Вона приїздить до 

Венеції й отримує у спадок від діда магічну Книжку та інші атрибути 

магії й алхімії, а також він заповів їй головну справу свого життя — 

врятування планети Ксоракс, або Шостого Місяця. Ніна зі своїми друзями вступає в бій із 

Чорним Магом, князем Карконом, та його посіпаками. 

Інші книги: Кн. 2. Ніна і загадка восьмої ноти, Кн. 3. Ніна і закляття 

Пернатого Змія. Кн. 4.  Ніна і таємне око Атлантиди. 

Дяченко, М.  Габріель і сталевий Лісоруб: пригоди / М. Дяченко 

; пер.з рос. Н. Брискіна. - Вінниця : ПП ТЕЗА : Соняшник, 2005. - 96 с. : 

іл. - (Пригодницька бібліотека)   

Колись давно, в дитинстві, Габріель вчинив дурницю. Лише одну, 

але непоправну. І його плем’я на величезному кораблеві зі 

сріблястими вітрилами полетіло шукати інших світів. 

Габріель мешкає в гущавині лісу. Він грає на арфі, флейті і сопілці, 

читає кам’яні книжки і п’є чай з духмяних трав. Він товаришує з 

лисицею і грає з ведмедиком у горішки. А ще – чекає на своїх батьків. Цей маленький 

кентавр, який може врятувати ціле місто людей. 

Гуменюк, Н. Зустріч на Босому мосту / Н. Гуменюк. - К. : 

Грані-Т, 2009. - 184 с. : іл. - (Сучасна дитяча проза).  

Іноді старі райони на околиці міста приховують давні й дивні 

таємниці… Саме з такою загадкою зіткнувся хлопчик на ім’я Радик. 

Тепер він разом зі своїми друзями мусить розгадати таємницю 

старого підземелля, доки хтось інший не випередив їх.  Весела 

пригодницька історія, написана Надією Гуменюк, не залишить 

байдужими маленьких мрійників та шукачів пригод. 

Гросс, П. Селище мертвяків: повість / П. Гросс, К. Щасливцева. - 

Х. : Торсінг плюс, 2005. - 192 с. - (Жахливчики).  

Повість-жахливчик написана живою мовою. Герої – діти, які 

потрапляють у нестандартні умови, зустрічаються з надзвичайними 

містичними силами, борються зі злом і перемагають. Екскурси 

в історію та літературу розвивають ерудицію школярів. Сюжет 

розгортається гостро і динамічно, захоплюючи увагу читача. 

Інші книги серії «Жахливчики»: Викрадач душ, Острів 

перевертнів, Тринадцятий рівень. 

Баркер, К. Викрадач вічності / К. Баркер ; пер. з англ. С. Крикуна. 

- Л. : Вид-во Старого Лева, 2016. - 196 с.  

Дім свят пана Гуда охоче приймає маленьких гостей і тішить їх 

нечуваними дивами. Дітлахи, стомлені від сірої буденності й 

надокучливих батьків, можуть тут відпочивати й розважатися 

донесхочу. Однак десятирічний Гарві Свік, трохи погостювавши в 

чарівному Домі, помічає, що не все так безхмарно. Шукаючи правду, 

хлопчик виявляє лихе обличчя Дому й дізнається, що за гостинність пана Гуда діти мусять 

розплачуватися найдорожчим, що в них є... 
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Гурич, Я. У лабіринті стародавнього монастиря: оповідання / 

Я. Гурич. - Х. : Ранок : ВЕСТА, 2004. - 192 с. : іл. - (Дитячий детектив).    

Миколка пройшовши разом з друзями нелегкий шлях випробувань 

сили й духа, все ж таки знаходить відповіді па свої питання. Зустріч з 

Озеропом та його другом Далином, мандрування тунелем 

стародавнього монастиря, що схований глибоко під землею, пізнання 

фантастичної суті космосу і, нарешті, хто ж ховається під маскою 

лялькаря Олуша та що стоїть за його, здавалося б, щирою посмішкою? 

Адже все, виявляється не так просто... 

Інші книги серії: Таємниця підземних дзвонів, Небезпечне розслідування, 

Таємний удар, Вітько Буц іде по сліду, Вітько Буц і круті хлопці з "Якудзи". 

Лебедівна, З.  Крок у світло / З. Лебедівна. - К. : Український 

пріоритет, 2012. - 104 с.     9+ чорнобіл-ілюс 

Якщо у твоїй голові роїться безліч запитань і ніхто не може дати 

відповіді, якщо над твоїм родом нависає прокляття й ти засинаєш 

навіки, а на портреті твого дідуся щоразу міняються очі, - що робити? 

Анна, дівчина-підліток, живе в загадковому місті, де ніхто не бачив 6-ої 

години. Та одного разу вона стала свідком дивовижних речей… 

Нанетті, А. Мій дідусь був черешнею / Анджела Нанетті ; пер. з 

італ. А. Маслюха ; іл. А. Стефурак. – Львів : Видавництво Старого 

Лева, 2015. – 136 с., іл.    

Ця книга - родинна історія хлопчика Тоніно, розказана від його імені. 

Проста і казкова водночас. Така, що зачепить кожного знайомими 

ситуаціями, подіями, фразами і страхами. У Тоніно є мама й тато, які 

не завжди знаходять спільну мову. Є дідусь і бабуся міські, а є - 

сільські. І вони зовсім різні, бо живуть у різних світах. І саме сільські 

дідусь і бабуся - Оттавіано і Теодолінда - словами, вчинками, тим, які вони є, відкривають 

перед Тоніно, а отже - й перед нами, скарби емоцій, вчать розуміти себе й близьких, 

сприймати і переосмислювати навіть найскладніші речі та явища.  

Несбіт, Е. Діти залізниці: роман / Едіт Несбіт ; пер. з англ. Олени 

Ломакіної. — Київ : Знання, 2016. — 207 с.  

Юні герої роману навчаються в школі та мріють про пригоди. 

Загадкові обставини змусили їхню сім’ю переселитися із садиби у 

передмісті Лондона до сільського будинку поблизу залізниці. 

Розпочалося нове життя, сповнене несподіваних пригод і таємниць. 

Кмітливість, винахідливість, налаштованість на добрі справи 

допомагають дітям запобігти аварії поїзда, погасити пожежу, 

врятувати пораненого хлопчика, стати надійними помічниками дорослим і знайти серед них 

багато справжніх друзів. 

Бойко, В. Г. Клаповушко і Ко: майже правдива повість / В. Г. 

Бойко ; худ. І. К. Заруба. - К. : Веселка, 2006. - 304 с. - (Пригодам - 

ура!). 

Гумористично-іронічна повість українського поета-драматурга 

Вадима Бойка (1951-2005) присвячена сучасним підліткам, 

талановитим і вразливим. У героя, від імені якого ведеться розповідь, 

чимало проблем. Основна з них - непрості стосунки з 

однокласниками, а тут ще й перше кохання...  
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Кокотюха А. Клуб Боягузів / А. Кокотюха. - К. : Грані-Т, 2009. - 

144 с. - (Серія "Дивний детектив - 08") 

Літня подорож до Львова приносить нові враження, нових 

знайомих і... нові пригоди. Героям доведеться розплутувати загадку 

Клубу Боягузів — таємничого об'єднання, яке виявляється... Проте не 

будемо розкривати всі секрети...Та на цьому пригоди не закінчуються. 

Що б ви зробили, якби випадково врятували дочку мільйонера, яка, 

втім, виявляється не зовсім дочкою і, здається, веде якусь свою гру... 

Заплутані історії, захоплююча інтрига та добрий гумор. 

Дойл, Д. Таємниця старої вежі / Д. Дойл, Д. Макдональд. - Х. : 

ВЕСТА, 2004. - 160 с. - (Магічне коло).  

У другій книжці серії юний чарівник Рендал, ставши мандрівним 

підмайстром, вирушає в небезпечну подорож у далекі гори. Він має 

зустрітися з магістром чародійства й повернути собі право творити 

магію. Але йому доводиться ще й розгадувати таємницю вежі, де 

мешкає чарівник... 

Інші книги серії «Магічне коло»: Чарівна статуетка, Змова в 

палаці, Замок дзвона, Дочка Великого короля. 

Енде, М. Нескінченна історія / Міхаель Енде ; [пер. з нім. Юрко 

Прохасько]. - Л. : Вид-во Старого Лева, 2013. - 557 с.  

До хлопчика Бастіяна потрапляє книжка «Нескінченна історія», з 

якої він довідується про чарівну країну Фантазію, про дивовижних 

жителів цієї країни та про смертельну небезпеку, яка загрожує 

існуванню Фантазії. Гортаючи сторінки книги Бастіян довідується, що 

врятувати Фантазію може лише той, хто придумає нове ім’я 

володарці країни, а зробити це може той, кого має знайти житель 

країни Фантазії, хлопчик Атрейо. Але це тільки початок, попереду багато таємниць та 

випробувань... 

Рибалко, М. Подорож Туди, де Сніг / Марина Рибалко. - Л. : 

Вид-во Старого Лева, 2012. – 268 с.  

Будьте обережнішими зі своїми бажаннями! Адже коли дуже-дуже 

захотіти, можна потрапити поза межі Реальності! А там… поруч зі 

звичайними людьми живуть дракони, розбійники, королі природних 

стихій, котрим притаманні людські почуття. Повернення можливе 

тільки тоді, коли сила дружби здолає всі випробування і з’єднає в 

єдине ціле амулет «скіфського сонця». 

Гейм, Ф. Сестри-вампірки. Терміново потрібен друг!: Т. 1  / 

Ф. Гейм ; пер. з рос. Т. М. Матвієнко. - Х. : Прінт-Сервіс, 2011. - 192 с. : 

іл. - (Сестри-вампірки ; т. 1). 

Як добре жилося в рідній Трансильванії! Але сестрам-вампіркам 

довелося переїхати до Німеччини. Дуже складно звикнути до життя 

серед звичайних людей, а ще важче подружитися з ними. Але як жити 

без друзів? З книг цієї серії читач дізнається про дивовижні пригоди 

сестер, що народилися в сім"ї звичайної жінки та справжнього 

вампіра! З якими труднощами зіткнулися напіввампірки, живучи серед людей, як їм вдалося 

знайти друзів, і про багато-багато іншого (смішного і страшного) з гумором та іронією.  

 Інші книги серії «Сестри-вампірки»:  Т. 2. Пограбування в музеї, Т. 3. Важка 

місія, Т. 4. Таємниця Алі Бін Шика. 
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Есаулов, О. Антивірус / Олександр Есаулов. - Луцьк : ПрАТ 

"Волинська обласна друкарня", 2013. - 208 с. 

Сергійко, який невдало грав у комп’ютерну гру «Побудуй 

Глюландію», запрошений блазнем Великого Процесора на ім’я Дроник 

на гостину до Заекрання. З бажання Великого Процесора несподівано 

для самого себе Сергійко стає королем Глюкландії. І ось тут 

починаються справжні випробування: на країну нападають степняки. 

Який вихід з цієї складної ситуації знайде новий король Глюкландії? 

Чи зможуть допомогти йому друзі?.. Інші книги серії: Game over!, Канікули для 

Інформи, Таємниця Великого Сканера. 

Дяченко, М. Ю. Зло не має влади: роман / М. Ю. Дяченко, С. С. 

Дяченко;. - К. : Гамазин, 2008. - 408 с.  

І магічні формули, і маги-королі, і навіть вірні друзі часом 

виявляються безсилими – ні, не перед жорстокими чарами, а перед 

звичайною буденністю й забуттям. І тоді приходить Сарана – жахлива 

стонога і сторука навала змітає й витоптує все на своєму шляху, і не 

має від неї порятунку, і ніщо її не зупинить... Королівство, котре 

забуло свого короля, приречене на загибель і запустіння. «Зло не має 

влади» – лише слова... 

Гутовська-Адамчик, М. Дівчата з 13-ї вулиці: роман / М. 

Гутовська-Адамчик; пер. з пол. Б. Антоняк. - Л. : Урбіно, 2014. - 240 с. 

Ви ще не читали такої відвертої, правдивої та проникливої книжки, 

де з надзвичайним розумінням описуються проблеми 14-річних. Вічно 

похмура Агата, легковажна Клаудія й старанна відмінниця Зося – 

однокласниці, але не подруги. Занадто вони різні. Та несподівано 

доля зводить дівчат разом. Вони отримують незвичайне завдання – 

читати вголос їхній однолітці Магді, яка лежить у комі після нещасного 

випадку. Вражена Агата розуміє, що ця дівчина і є таємничою 

незнайомкою, яка віднедавна постійно їй снилася! Своїми здогадами вона ділиться із 

Клаудією та Зосею. Тепер у них є спільна мрія: Магда мусить прокинутися… 

Сайко, О.  Новенька та інші історії: оповідання / Оксана Сайко ; 

іл. : Н. Гайда. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2012. - 185 с. : іл.  

13-річним героям оповідань Оксани Сайко доводиться – може, 

вперше в житті і часто в драматичних ситуаціях – зробити рішучий 

вибір на користь або добра, або зла. Так вони пізнають людей і 

пізнають себе. Які методи годяться в боротьбі за перемогу на конкурсі 

краси? Що робити, коли товариш в біді – бігти за дорослими чи 

намагатися рятувати самому? Чим «віддячити» не надто 

доброзичливому учителеві – осудом, а чи співчуттям?.. 

Старк, У. Диваки і зануди: роман / У. Старк ; пер. зі швед. Г. М. 

Кирпа. - Л. : Вид-во Старого Лева, 2015. - 160 с.  

Симоні – дванадцять, і в її житті повно прикрощів: мама зв’язалась 

із занудою Інґве, через переїзд треба змінити школу і покинути друзів, 

ще й зник улюблений пес Кільрой.  У новій школі Симона мимоволі 

стає… Симоном, і їй навіть подобається спершу видавати себе за 

хлопця. Таємницю дівчинки знає лише дідусь-дивак. Але справжні 

проблеми починаються, коли Симона закохується… 
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Каабербол, Л.  Огненное озеро. Ведьма / Л. Каабербол ; пер. с 

англ. И. Рычиной. - М. : Єгмонт Россия Лтд., 2003. - 112 с. : ил.  

Все началось с того, что Тарани рассердилась на своего брата 

Питера и неосторожно заявила, что не желает его больше видеть. И 

Питер действительно исчез. Поиски юноши привели подруг-чародеек 

на таинственный остров, в скалах которого скрывался проход в 

другой мир. Осмелятся ли девочки распахнуть двери в этот мир и 

бросить вызов злой волшебнице?.. 

Керр, Ф. Діти лампи. Королівська Кобра Катманду: пригоди 

/ Ф. Б. Керр ; пер.з англ. В. Немченко. - Х. : Книжковий Клуб Клуб 

сімейного дозвілля, 2007. - 352 с.  

Близнята Джон і Філіппа Ґонти поспішають на допомогу своєму 

другові Дібаку Закстроукеру, якому загрожує смертельна небезпека. 

Вони повинні знайти старовинний амулет у формі священної 

королівської кобри та розкрити пов’язані з ним жахливі таємниці. 

Водночас за цим амулетом і самими близнюками полює лиховісний 

джинн Ібіс зі своїми посіпаками та новоспечений жрець культу кобри. Несподіванки 

очікують на Джона та Філіппу також удома... 

Також наявна  книга Діти лампи. Синя Джинн Вавилона 

Паоліні, К. Ерагон. Брізінгр або Сім обіцянок Ерагона й Сапфіри: 

Кн. 3  / К. Паоліні; пер. з анг. І. Лавріненко. - К.: Ранок, 2009. - 1022 с. 

Під час битви з Імперією на Палаючій рівнині Ерагон та його дракон 

Сапфіра ледь не загинули. Вершник готовий завдати удару у 

відповідь, але на заваді стоять його обіцянки. Найперше – це обіцянка 

своєму братові Рорану визволити його кохану Катріну з полону короля 

Галбаторікса. Але не тільки це. Ерагон дав клятву вірності і варденам, 

і ельфам, і гномам. Тож Вершник дракона має зробити свій. Ерагон –

єдина надія на звільнення від тиранії. Чи зможе він об'єднати армію повстанців і 

здобути перемогу над королем? Інші книги: Кн. 1. Ерагон. Спадок, Кн. 2. Ерагон. 

Найстарший, також наявні російськомовні видання. 

Пройслер, О.  Крабат: повість / О. Пройслер; пер.з нім. В. 

Василюк. - Л. : Кальварія, 2006. - 176 с.   

Крабат, підліток-сирота, волею магічної сили стає учнем 

чаклунської школи-млина, у якій працюють і навчаються 

дванадцятеро мірошниченків. Кожної новорічної ночі господар школи 

– Майстер мірошник продовжує собі життя... ціною смерті. «Крабат» – 

кращий твір Отфріда Пройслера – одного із найпопулярніших 

сучасних німецьких письменників. 

Иванов, А. Тайна пропавшего академика: повесть / А. Д. 

Иванов. - М. : Махаон, 2006. - 256 с. : ил. - (Детективное агенство). 

Четверо друзей, членов тайного Братства кленового листа, 

становятся невольными свидетелями похищения академика 

Положенцева. Кому понадобился престарелый профессор? 

Подозреваемых несколько человек. И ребята приступают к 

самостоятельному расследованию. 

Другие книги серии «Детективное агенство»: Загадка ловких мошенников, Загадка 

исчезнувшего друга, Тайна заброшенной часовни, Загадка черной вдовы. 
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Джейкс, Б.  Колокол Джозефа / Б. Джейкс ; пер. с англ. А. 

Коханова. - СПб. : Азбука-классика, 2004. - 320 с.    

Волшебный мир Леса Цветущих мхов и древнего аббатства 

Рэдволл. Здесь гостеприимные звери, живущие в древнем 

аббатстве, всегда рады видеть любого путника, забредшего на 

огонек. Они привечают гостей, и столы ломятся от яств. Однако, если 

кто-то решит посягнуть на мир и спокойствие аббатства, на его 

защиту поднимаются отважные воины, благословленные духом 

Мартина-Воителя. Мир Джейкса хоть и не велик, но каждому, даже взрослому, 

найдется, что почерпнуть из его книг. 

Другие книги серии «РЭДВОЛЛ»: Воин Рэдволла, Война с Котиром, Поход 

Матиаса, , Жемчуг Лутры, Последняя битва. 

Волинська, І. Ірка Хортиця - надніпрянська відьма: Сезон 

полювання на відьом, Відьмин дар / І. Волинська. - Х. : Ранок, 2007. - 

512 с. 

Одна справа – читати про вигадані пригоди чаклунів, і зовсім інша – 

мчатися крізь ніч, втікати від нещадних псів-ярчуків, що готують тобі 

болісну смерть через те, що ти відьма. Одна справа – насміхатися з 

подруги, яка так хоче стати відьмою, і зовсім інша – рятувати її від 

суперниць, які прагнуть відібрати відьмин дар разом із життям. Чи 

зможе пройти всі випробування звичайнісінька дванадцятирічна дівчинка – яка випадково 

дізналася про власну чаклунську силу – Ірка Хортиця?  

Інші Книги: Ірка Хортиця приймає виклик: Чаклунство за наймом, Острів 

перевертнів, а також російською мовою: Сезон охоты на ведьм, Ведьмин дар, 

Колдовство по найму, Остров оборотней, Игры по-взрослому.  

Космовська, Б. Позолочена рибка: роман / Б. Космовська ; пер. 

з пол. Б. Антоняк. - Л. : Урбіно, 2012. - 144 с.  

Батьки Аліції, донедавна «Страшенно Розпещеної Одиначки», 

розлучилися. Дівчина поступово вчиться сприймати нову татову 

супутницю життя й спілкуватися з постійно зайнятою мамою. 

Народжується перше кохання, з’являється необхідність робити 

власний вибір. У своєму оточенні Аліція зіштовхується із проблемами 

анорексії, наркотиків, байдужості однокласників. Проте найбільше 

змінює її життя важка хвороба зведеного братика. На Аліцію чекає складне випробування - 

підтримка маленького Фридерика та його мами  яку вона досі не надто любила... 

Риггз, Р. Дом странных детей : графический роман : история 

Ренсома Риггза / худож. Кассандра Джин; – Харьков ; Белгород : Клуб 

семейного досуга, 2017. –  272 с. : іл.   

Риггз, Р. Город пустых. Побег из дома странных детей: 

графический роман / Р. Риггз ; пер. Е. Боровая. - 2-е изд. - Х. : Клуб 

Семейного Досуга, 2016, 2017. - 464 с. : ил. 

Автор знаменитого бестселлера «Дом странных детей» предлагает 

графическую версию своего романа! Захватывающие рисунки-

комиксы расскажут историю юного Джейкоба Портмана, который 

однажды увидел, как оживают рассказанные его дедом истории. 

Джейкоб имеет особенный дар видеть чудовищ. Но сначала нужно 

разгадать загадку деда –  на далеком острове Дом странных детей… 

  Також наявні текстові романи Дім дивних дітей, Бібліотека 

душ, українською та російською мовами. 
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Пуллман, Ф. Північне сяйво / Ф. Пуллман. - Х. : 

Книжковий Клуб Клуб сімейного дозвілля, 2008. - 400 с. 

Пуллман, Ф. Магічний ніж / Ф. Пуллман. - Х. : 

Книжковий Клуб Клуб сімейного дозвілля, 2008. - 351 с.  

Пуллман, Ф. Янтарне скло / Ф. Пуллман. - Х. : 

Книжковий Клуб Клуб сімейного дозвілля, 2008 ; Х. : КК 

"Клуб Семейного Досуга", 2005. - 480 с.  

Філіп Пуллман вважається гідним продовжувачем традицій Дж. Р. Р. Толкієна. 

Запрошуємо до паралельного світу, де існують янголи та примари, у небі шугають 

відьми, а на півночі живуть ведмеді в обладунках. Дівчинка Ліра Красномовна, якій до рук 

потрапив магічний предмет, що допомагає передбачати майбутнє, хоче дізнатися, що таке 

Пил. З цього починаються дивовижні пригоди… 

ДиТерлицци, Т. Спайдервик. Хроники  / Тони ДиТерлицци и 

Холи Блэк. – М. : АСТ : Астрель , 2008. – 542 с. : ил.    

Обычные ребята, Мэллори, Джаред и Саймон Грейсы, неожиданно 

для себя открыли «необычный» мир, который существует рядом с 

ними. И теперь обитатели этого фантастического мира превратили 

жизнь семейства Грейсов в череду захватывающих, а порой и 

пугающих приключений. Открыв книгу, вы попадаете в населенный 

гоблинами и феями мир магии, из которого не хочется возвращаться. 

Это приключение вы запомните на всю жизнь! Великолепная книга тайн и волшебства 

"Спайдервик" - лучший подарок, о котором мечтают и дети, и взрослые! 

Ванье, Н. Белль и Себастьян: роман / Николя Ванье; написано в 

соавт. с Вирджинией Жуане; [пер. с фр. Н. Чистюхиной]. – Харьков; 

Елгава: Клуб семейного досуга, 2014. – 348 с.   

Крохотная альпийская деревушка высоко-высоко в горах. Но даже 

здесь не укрыться от войны. Фашисты установили свой жестокий 

порядок. К тому же в окрестностях охотится неведомый страшный 

зверь – восьмилетнему Себастьяну пришлось встретиться с ним один 

на один… Мальчик смог найти путь к сердцу огромного одичавшего 

пса, между сиротой и собакой завязалась настоящая дружба. И вот уже от Белль зависят 

жизни людей, ставших для Себастьяна родными… 

Хигасияма, К. Роковой поцелуй: Манга / текст и рис. Кадзуко 

Хигасияма ; пер. А. Синицкая. - М. : ЭКСМО, 2009 -  Кн. 1 : Ожившая 

мечта. - 2009. – 175 с. : ил.  

Будь осторожен в своих желаниях! Юная Котоко мечтает создавать 

самых прекрасных кукол на свете: живых, красивых и таких же 

великолепных, как куклы ее кумира Шута. Никто не видел великого 

мастера, никто не знает, в чем его секрет. Но, встретив Шута, Котоко 

сильно пожалела об этом, потому что теперь она вынуждена ему служить, а иначе...  

Морозенко, М. Я закохалася: повість / М. Морозенко. - К. : 

Академія, 2017. - 128 с.  

І в юному віці кожен має свій характер і своє життя. Шукає себе і 

власними кроками йде у світ. Переконується, що неможливо з усіма 

дружити і не мати конфліктів. Бо всі - різні. Неоднаково думають, 

поводяться і здобувають досвід. У героїні цієї повісті - чуйне серце. 

Думками і почуттями вона вже доросла. Закохується. Розчаровується. 

Знаходить правильні думки. І опиняється на порозі кохання, про яке мріяла. 
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Космовська, Б. Буба: роман / Барбара Космовська ; пер. з пол. : Б. 

Антоняк. - Л. : Урбіно, 2011. - 240 с.  

Якщо тобі шістнадцять років, твоя мати - відома письменниця, 

батька частіше можна побачити на телеекрані, ніж удома, а старша 

сестра постійно заявляє про своє бажання стати кіноактрисою, життя 

здається не таким уже й легким. На щастя, у Буби є ще дідусь Генрик, 

а в того - свої пристрасті, наприклад, гра в бридж. Ну, і улюблені 

джинси й мартенси. Захоплива й сповнена теплого гумору книжка про 

відкриття світу дорослих, гіркоту поразок та маленькі й великі перемоги над собою. 

Бреннан, Г.  Волшебные войны: фантастический роман / Г. 

Бреннан. - М. : ЭКСМО ; СПб. : Домино, 2004. - 544 с.  

Как любой уважающий себя тринадцатилетний человек, Генри 

Атертон не верил в эльфов. Пиргус Мальве, его ровесник из 

Королевства Эльфов, не верил в демонов - он знал, что они 

существуют. Мистер Фогерти, знакомый Генри, в отличие от своего 

юного друга верил в маленьких существ с крылышками, которые 

только и делают, что морочат головы людям. А вот Велес, владыка 

демонов, не просто верил, он нисколько не сомневался, что еще немного - и его несметные 

армии завоюют Королевство Эльфов. И из них в чем-то заблуждался, а в чем-то был прав. 

Гридін, С. Не такий: повість для підлітків, які шукають себе : / 

Сергій Гридін ; мал. Н. Гайди. - Л. : Вид-во Старого Лева, 2013. - 174 с.: 

іл.  

Ця книга вражає своєю відвертістю. Про школу, родину, суспільство, 

полишених самих на себе дітей, і взагалі про життя, яким воно є, 

сповнене суворих реалій і випробувань. Може, хтось скаже, що бути 

дитиною, тим паче підлітком – просто. Але якщо ти відрізняєшся від 

решти, тобі не оминути зневаги і знущань однолітків і навіть дорослих. Однак у тебе 

залишається шанс знайти в собі силу піднятися над своїми образами, зусиллям волі 

змусити себе стати «таким», який порятує не лише себе, а й простягне руку слабшому. 

Луценко, З. Я, Миколайко. . . / Зінаїда Луценко. - Луцьк : 

Твердиня, 2013. - 304 с.  

Дитинство. Отроцтво. Юність. Це вже, здається, десь було… І навіть 

головний герой – Миколайко, від чийого імені ведеться оповідь…. 

Безтурботне дитинство й витівки сільського розбишаки серед 

розкішних лопухів, на городах, річці тощо. Це теж було… І, певно, що 

не раз. Як – й у вашому житті?.. Тоді ця книга – суцільне дежавю… Чи 

просто приперчені несловниковими словечками варіації-попурі на теми 

толстовсько-горьківсько-довженківсько-нестайківських сюжетів?.. Хто зна?.. Хто зна!.. 

Ромен, Г. Життя попереду: роман / Гарі Ромен; пер. з франц. 

М.Марченко. – Київ : К.І.С., 2009. – 168 с.   

Момо народився у Бельвілі, передмісті Парижу, де живуть 

переважно «нефранцузи». Араби, негри і євреї, які «перейшли у 

Бельвіль з Європи дуже давно, старі й утомлені, тому й мусили 

зупинитись тут і не змогли йти далі». Це смішна, зворушлива і трагічна 

історія маленького арабського хлопчика і старої єврейки, яка його 

виростила. Мадам Роза старіє і робиться немічною, Момо змушений 

сам боротися з життям і за життя – своє і Мадам Рози. «Життя попереду» – другий роман 

Ромена Гарі, надрукований 1975 року під іменем Еміля Ажара і відзначений Ґонкурівською 

премією. 
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Герберт, Ф. Дюна: роман / Ф. Герберт ; пер. з англ.: А. Пітика, К. 

Грицайчук. - Х. : КК "Клуб Семейного Досуга", 2017. - 656 с. : іл. 

Головний герой роману Пол Атрід – спадкоємець одного з Великих 

Домів, що ворогують. За наказом Імператора клан Атрідів 

переселяється на піщану планету Арракіс, яка має стати їхнім 

родинним феодом. Тут є найголовніша та майже священна речовина – 

прянощі. Від неї залежить життя Імперії. Якщо прянощі зникнуть, усі 

міжпланетні комунікації припиняться й мільярди людей загинуть. 

Раніше Арракісом володіли Харконнени, які накопичили запаси прянощів і зараз, 

змовившись з Імператором, спрямовують усі сили на те, щоб знищити Дім Атрідів. 

Їхня мрія – повернути Дюну… Чи зможе підлість і зрадництво побороти великий клан? 

Урсула Ле Гуїн  Цикл "Земномор'я".   

Гуїн Ле, У. Чарівник Земномор'я: у 4-х кн. Кн. перша. 

Чарівник Земномор'я / У. Гуїн Ле ; пер. з англ. А. Сагана. - 

Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2005. - 280 с. 

Гуїн Ле, У. Чарівник Земномор'я: у 4-х кн. Кн. друга. 

Гробниці Атуану / Урсула Гуїн Ле; пер. з англ. А. Сагана. - 

Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2005. – 280 с. 

Гуїн Ле, У. Чарівник Земномор'я: у 4-х кн. Кн. третя. 

Останній берег / У. Гуїн Ле ; пер. з англ. А. Сагана. - 

Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2005. - 400 с. 

Гуїн Ле, У.  Чарівник Земномор'я: у 4-х кн. Кн. четверта. 

Техану / У. Гуїн Ле ; пер. з англ. А. Сагана. - Тернопіль : 

Навчальна книга - Богдан, 2005. - 400 с. 

Цикл романів про вигаданий всесвіт Земномор'я, Це розповідь про становлення Геда у 

світі людей і чаклунів, відьом і драконів, його славетні подвиги задля встановлення гармонії 

між Добром і Злом, Світлом і Темрявою. Продуманий до дрібниць, яскравий світ 

Земномор’я є неповторно чарівним і вабить мільйони любителів фантастики у всьому світі. 

Капранови. Зоряний вуйко: оповідання / Капранови. - К. : 

Гамазин, 2009. - 392 с. 

Чи можуть у майбутньому знову з’явитися чумаки? З кожним роком 

сонце все лютіше палить землю, і не виключено, що людям врешті-

решт доведеться заховатися від нього у глибокі катакомби. Але і тоді 

знайдуться сміливці, які збиратимуться у валки і знову ходитимуть по 

сіль – через покинуті міста, висохлі річища та озера. І так само, як 

колись, подорожі їхні будуть повними пригод і небезпек… А може все буде зовсім інакше – 

людство навчиться жити у згоді з природою, засвоїть інші планети і галактики. Тоді для 

захисту космічних українців буде створена Українська Галактична служба, а агент цієї 

служби – Мамай – героїчно боротиметься з міжпланетними терористами. У цій книзі є 

багато варіантів майбутнього, але найцікавішою виявиться незвичайна, магічна версія 

сьогодення. Чи може ти думаєш, що справжня магія залишилася лише у минулому? 

Мак, О. Каміння під косою: повість / О. Мак ; худ. О. Распопова. - 

3-е вид. - К. : Лелека, 2004. - 144 с. : іл.      

У творі відомої української письменниці з Канади Ольги Мак ідеться 

про голодомор 1932-1933 рр. в Україні - неймовірну трагедію нашого 

народу. Повість визнано за "найкращий твір для молоді з 

Голодоморської тематики". 
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Арєнєв, В. Бісова душа, або Заклятий скарб: повість-фантазія 

/ Володимир Арєнєв; [іл. О. Продан]. - К. : Києво-Могилянська академія, 

2013. - 217 с. : іл. 

Чому ми любимо фентезі? Мабуть тому, що в душі ще не охолов 

вогник цікавості до життя, і хочеться вірити у казку, і хочеться її читати. 

Але попереджаємо – діючі особи цієї книжки не скандинавські ельфи, 

не китайські дракони, а наші рідні вовкулаки, чаклуни і навіть Баба Яга. 

Головний герой отримує просте завдання – пронести скриньку зі скарбом у таємниче місце і 

там закопати. Ну і, як годиться, – не обертатися, не відкривати скриньку, не говорити 

зайвого… Більше нічого не скажемо, окрім того, що написано цікаво і зі знанням справи. Не 

відірвешся. Отож і не відривайтеся! 

Бакуменко, О. Король Ринкової вулиці. Соціальний роман / О. 

Д. Бакуменко. - К. : "Преса України", 2013. - 232 с. 

В романі розповідається про складне життя і становлення характеру 

хлопця-сироти, який наперекір усім поневірянням вуличного життя став 

успішною людиною. У творі порушується безліч соціальних проблем 

українського суспільства, що стали каменем спотикання для розвитку 

нової людини у новому суспільстві. На шляху боротьби майбутнього з 

минулим відбувається перевтілення головного героя, який на очах у 

читача з малолітнього правопорушника стає успішною людиною в нинішньому суспільстві. 

Дяченко, М.  Цифровий, або Brevis est / М. Дяченко, С. 

Дяченко; пер. з рос. О. Негребецького. - Х. : Фоліо, 2012. - 315 с.  

Арсен, чотирнадцять років скоро буде п’ятнадцять. Це в реалі. Але 

реальне життя його не дуже цікавить. Арсен – природжений ґеймер, 

для якого гра – і є життя. У грі він майже всемогутній Міністр, у якого є 

влада і гроші. Та влади і грошей завжди на всіх не вистачає, як в реалі, 

так і в грі. І Міністр програв, був страчений на головній площі 

віртуального міста… Це кінець?… Та ні, це тільки початок, початок 

нової гри. Максим – преферансист з Інтернет-клубу, може все, майже все. Причому в 

реальному житті. Чи все ж таки в грі?… Так чи інакше Велика Гра починається… 

Дяченко, М. Віта Ностра: роман / М. Дяченко, С. Дяченко ; пер. О. 

Негребецький. - Х. : Фоліо, 2013. - 380 с. 

Життя Саші Самовій перетворюється на кошмар. Їй шантажем і 

погрозами лиховісна людина у чорному змушує вступити до таємничого 

Інституту спеціальних технологій, де студенти схожі на чудовиськ, а 

викладачі - на занепалих ангелів. Там, крок за кроком, студенти-

першокурсники визубрюють абсурдні завдання, суцільну нісенітницю, а 

над їхніми головами дамокловим мечем нависає повсякчасний страх за 

свою сім'ю. Чому тут вчать Сашу? І що станеться з нею після закінчення навчання?  

Кожелянко, В. Дефіляда: роман, новели / В. Кожелянко. - Л. : 

Кальварія, 2001. - 193 с.: іл. - (Серія "Дефіляди")    

Цей роман належить до жанру альтернативної історії, адже основою 

його сюжетної лінії стала перемога спільних німецько-українських сил 

над Росією та пишний парад союзників 7 листопада 1941 року на 

Красній площі в Москві. Написаний вигадливо і з гумором, він нагадує 

про те, що творити історію, долати міфи та стереотипи ніколи не пізно. І 

звучить особливо актуально саме зараз, саме в цей час. 
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Мартел, Я. Жизнь Пи / Я.Мартел. - М.: София, 2004. - 352 с. 

Удивительная история сосуществования индийского подростка и 

бенгальского тигра на борту спасательной шлюпки, дрейфующей в 

течение девяти месяцев по просторам Тихого океана. Тот тип 

взаимоотношений, который постепенно складывается между зверем и 

человеком, нельзя назвать ни дружбой, ни привязанностью. Это некая 

странная связь сразу на нескольких уровнях - практическом и 

подсознательном, инстинктивном и волевом. Едва ли найдется в современной литературе 

другой приключенческий роман-триллер, так же щедро насыщенный размышлениями об 

устройстве нашего мира. 

Дяченко, М.  Долина совісті: роман / М. Дяченко, С. Дяченко. - К. : 

Гамазин, 2008. - 336 с.  

Хіба можемо ми уявити наскільки страшною для людини є цілковита 

самотність? Коли в твоєму житті, житті талановитого і успішного 

письменника, немає місця жодній рідній душі чи, навіть, просто другові. 

Коли ти привид, невидимка серед натовпу. Бо хрест твій - жахлива 

здатність прив'язувати до себе людей. Може, навіть до смерті. У нього 

немає жодного шансу перехитрувати власну Долю і подарувати щастя коханій, та любов 

здатна творити чудеса. Хай на мить, на кілька митей, назавжди... 

Положій, Є. Риб'ячі діти: роман / Євген Положій. - Харків : Фоліо, 

2015. - 287 c. : іл. 

Якщо ми закриваємо очі на буденне щоденне вбивство бродячих 

тварин, то рано чи пізно з такою ж легкістю і банальністю люди почнуть 

вбивати одне одного. Себто так уже і сталося. «Риб’ячі діти» – це 

історія білої бродячої суки, яка має безліч імен і одне бажання – 

врятувати своїх цуценят. Герої книги – Художник, Пацанчик, 

Краєзнавець, Танцівниця, Священик, Директор Цвинтаря, Мер, Ветеран, Дівчинка, 

Собаколов – рятують і знищують, відкривають крематорій і знімають кіно, гублять 

десятиріччя і колекціонують миті, одвічно шукають шпаринку між невблаганними 

коліщатками часу, балансуючи між плинністю сучасного світу і меморіалами минулого. Ця 

книжка про людей та країни, що минають. 

Стокер Б. Дракула / Брем Стокер ; [пер. з англ. В. Горбатько]. - 

Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2014. - 428 с.    

У містечко на півночі Румунії в родовий замок графа Дракули їде 

Джонатан. Але чому ж усі, хто довідується, куди він направляється, 

жахаються? Чому намагаються відмовити його відвідувати замок? 

Чому дивляться на Харкера з жалістю й покладають на нього хрест? 

Може, тому що сьогодні – переддень святого Георгія і вночі, коли 

годинник вдарить північ, безперешкодно запанує все зло світу?  

Маркес, Г. Сто років самотності : роман / Ґабріель Ґарсія Маркес 

; [пер. з ісп. Петра Соколовського]. - Харків : Фоліо, 2015. - 475 с.  

Історія маленького містечка Макондо і родини Буендіа, що його 

заснувала. Люди живуть і носять одні і ті ж імена – і різні, майже 

карнавальні, маски. Хто відрізнить героя від зрадника, а повію – від 

святого? Відмінності в загубленому світі містечка Макондо дуже умовні. 

Бо там давно вже «порвалася днів єднальна нитка». І нікому її не 

з’єднати . Ні смертним. Ні долі. Ні богові… Автор у символічній формі 

відтворює історію Колумбії з другої половини XIX ст. до 30-х років XX ст.  
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Дереш, Л.  Поклоніння ящірці: Як нищити ангелів [Текст] : роман / 

Л. Дереш ; худ. І. В. Осіпов. - Х. : Фоліо, 2008. - 189 с.  

Що це за книжка? Це детектив? Так, тут є: жага вбивства, намагання 

вбивства, плани вбивства і, власне, саме вбивство. Але це НЕ 

детектив. Це молодіжна проза для неформалів? Так, тут є: секс, 

наркотики, музика, панк, андеграунд; все, що потрібно молодому 

неформалу. Але це НЕ молодіжна проза для неформалів. Це роман 

про конфлікт поколінь? Так, тут є: непорозуміння між дорослими і підлітками, небажання 

жити так, як живуть батьки. Але це НЕ роман про конфлікт поколінь. Що ж це таке? Ми 

могли б вам розказати, але краще дізнайтесь самі.  

Малик, В. Чумацький шлях: роман, оповідання / В. Малик. - Х. : 

Фоліо, 2013. - 315 с. - (Історія України в романах).   

Івась Бондар залишає в Лубнах кохану дівчину Катрю і разом зі 

своїм хазяїном Хуржиком та чумацькою валкою їде в Крим по сіль. 

Ніколи не гадалося йому, навіть не снилося, через які незвичайні 

смертельно небезпечні пригоди доведеться пройти. Тут і зустріч з 

Потьомкіним та Катериною Другою, і татарський полон, і втеча з нього, 

вступ до війська чорноморських козаків... Не менш драматичні пригоди чекають і на 

Катрю, котра залишилася вдома, але наражається на ще більшу небезпеку. 

Книги серії «Історія України в романах»: Іваничук, Р. «Мальви», «Хресна 

проща», Мушкетик Ю. «Гетьманський скарб», «Гетьман, син гетьмана», 

Малик В. «Таємний посол», Литовченко Т. «Помститися імператору», «Орлі, син 

Орлика», «Пустоцвіт», Чемерис В. «Ярославна», «Марина - цариця московська», 

«Трагедія гетьмана Мазепи», «Аравійська пустеля», «Амазонка Київ-Соловки», 

Макарук І. «Князь-варвар. Прокляття волхвів», Яріш Я. «Лицар з Кульчиць» та інші. 

 Пиколт, Д. Ангел для сестры / Д. Пиколт ; пер. О. Бершадская. - 

Х. ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2008. - 432 с. 

Анна не больна, но в свои тринадцать лет перенесла бесчисленное 

множество операций, переливаний, инъекций. И все для того, чтобы 

помочь сестре, больной лейкемией. Как сказали родители, для этого 

Анна и появилась на свет. Но какой могла бы стать ее жизнь, не будь 

она привязана к сестре?… Анна решилась на шаг, который для многих 

людей был бы слишком сложен, и подала в суд на родителей, 

присвоивших право распоряжаться ее телом. 

Корній, Д. Зворотний бік Світла: роман / Д. Корній. - 3-е вид. - 

Харків : Клуб Сімейного Дозвілля , 2015. - 320 с. 

Світло не може існувати без темряви, а інколи вони 

навіть закохуються одне в одного: Птаха – світла безсмертна, Стриб – 

темний. А от Мальва ще не визначилася, більше того – дівчина 

донедавна й гадки не мала про своє покликання і про те, чия кров тече 

в її жилах. Сутінки спустилися на світ Чотирьох Сонць, коли лихий 

Стрибог, стоячи на Дівич-горі, віддавав накази нищити, палити все, що 

було дорого Птасі – на той час безпорадній дівчинці. Це згодом вона стане 

найсильнішою зі світлих безсмертних і… пробачить йому, і покохає, і приборкає 

звіра… Але чому надзвичайну дитину ціною власного життя йому народить 

звичайна смертна жінка? 

Інші книги: Зворотний бік сутіні, Зворотний бік світів. 
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Жапризо, С. Ловушка для Золушки: роман / С. Жапризо; 

перевод с французского. - Киев : НПХО "Украина", 1990. - 116 с.   

Героиня "Ловушки для Золушки" в результате травмы, полученной 

во время пожара, теряет память и ведет мучительные поиски себя. 

Пожар на одной из вилл на побережье Италии унес жизнь одной 

молодой девушки и сделал неузнаваемой другую. Кто выжил, а кто 

погиб? Кто преступник, а кто жертва? Ответ на этот вопрос можно 

узнать, только дочитав книгу до конца. До какого-то момента невозможно понять, а было ли 

вообще совершено преступление, поскольку не известно, кто остался в живых - 

преступница или жертва.   

Костова, Е. Історик / Елізабет Костова. - Харьков : Клуб сімейн. 

дозвілля, 2006. - 720 с.  

Одного разу пізно ввечері, вивчаючи бібліотеку батька, молода 

дівчина знаходить старовинну книгу й конверт із жовтіючими листами, 

у яких було лиховісне звертання: «Мій дорогий й нещасний 

спадкоємцю...» Ця знахідка відкриває для неї світ, про який вона 

ніколи не мріяла – лабіринт, у якому таємниці батька й загадкова доля 

матері пов’язані зі злом, що ховається в глибинах історії. 

Пилипенко, Ю. Рыжик: Life Journal / Ю. Пилипенко. - Х. : Фолио, 

2013. - 249 с.  

Десять лет назад врачи вынесли Юле приговор: к своему 18 дню 

рождения она должна умереть. Эта книга – своеобразный дневник-

исповедь, где каждая строчка – не воображение автора, а события из 

ее жизни. С удивительной откровенностью и оптимизмом, который в 

таких обстоятельствах кажется невероятным, Юля рассказывает, как 

заново училась любить жизнь и наслаждаться ею, что становится 

самым важным, когда рождаешься во второй раз.  

Лис, В. Століття Якова: роман / В. Лис. - Х. : Книжковий Клуб Клуб 

сімейного дозвілля, 2013. - 240 с. : іл.  

У житті старого Якова Меха на короткий час, мов той метелик, 

з’являється дівчина-приблуда. Вона питає, чи любив він колись, - і 

виринає десь з глибини пам’яті його кохання, і біль втрати, і круговерть 

війн та режимів, і радощі та горе в родині, і гріхи, і каяття... «Століття 

Якова» – це ще й сто повних років української історії, з усіма її 

непроговореними й неосмисленими трагедіями, чиї непідбиті рахунки 

ми й далі продовжуємо оплачувати? 

Кокотюха, А. Червоний: роман / А. А. Кокотюха ; дм. В. Кіпіані. - Х. 

: Книжковий Клуб Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 320 с. : іл. 

Ця книжка – це три розповіді про Данила Червоного від його 

найзапекліших ворогів. Міліціонер Михайло Середа щиро вважав 

упівця Червоного ворогом. У повоєнні роки він, не жаліючи себе, чинив 

перепони повстанцям. І не міг не визнати, що Данило – безстрашний 

воїн. Полковникові КГБ Льву Доброхотову таки вдалося заманити 

вояка у пастку. А Уляна, дівчина Данила, стала жертвою чекістів. 

Тепер на ватажка повстанців чекав нелегкий шлях до ГУЛАГу. Воркутлаг. Колишній 

червоноармієць Віктор Гуров упевнений, що потрапив сюди випадково, а ось ворогам 

країни рад саме тут і місце. Та гідність і щирість Данила, його переконання і надзвичайна 

душевна міць змушують Віктора замислитися… 
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Гурницька, Н. Мелодія кави у тональності кардамону. Історія 

забороненого кохання: роман / Н. Гурницька ; авт. передм. О. Печорна. 

- Х. : Книжковий клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2013. - 400 с. : іл.    

Драматична історія забороненого кохання юної дівчини до набагато 

старшого за неї одруженого польського шляхтича, яка розгортається в 

атмосфері Львова XIX сторіччя! Що це – мінлива пристрасть чи 

справжні почуття? Для неї – це перше кохання, для нього – мабуть, 

уже й останнє... Чи отримають закохані шанс змінити власну долю, 

залишитись разом і чи взагалі можливо побудувати щастя, балансуючи на краю прірви та 

порушуючи всі можливі заборони?..  

Матіос, М.  Солодка Даруся / М. Матіос ; перекл. на рос. 

Марінічєвої. - Л. : ЛА Піраміда, 2010. - 424 с.  

У цій драмі «на три життя» немає нічого однозначного: ні 

персонажів, ні обставин, ні розв’язки. В романі немає епохальних 

людей чи подій, позитивних чи негативних героїв, але, як стверджує 

критика, «коли читаєш цю книгу, болить серце». Саме сімейна сага, 

чим насправді є «Солодка Даруся», витворює правдивий дух минулої 

епохи, «родимі знаки» якої дотепер заважають частині сучасного 

суспільства сприймати українську історію без купюр, цензури і дратівливості.  

Жадан, С. Депеш Мод. Ще одна розмова: повість / Сергій 

Жадан. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2015. – 235 с. 

Чтиво не для нервових і не для «правильних». Це непричесана і 

жорстка історія входження в серйозне життя. Дія твору відбувається у 

червні 1993 року. Троє друзів мусять терміново знайти четвертого, 

який зник у невідомому напрямку, і повідомити його про самогубство 

вітчима. Вася Карбюратор повинен встигнути на похорон... 

Хтось може назвати цей роман гімном маргіналів або портретом 

жорстокого міжчасся дев’яностих. А хтось – літературою про підлітків – з усією їхньою 

зневірою, несприйняттям світу дорослих, прагненням свободи, відчаєм та беззахисністю,– 

які на задвірках індустріальних краєвидів шукають себе і власне місце у житті.  

Кінг, С. 11/22/63: роман / С. Кінг ; пер. з англ. та комент. О. 

Красюка. - 4-те вид. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 896 с.  

22 листопада 1963 року в Далласі пролунали три постріли. 

Президента Кеннеді було вбито, і світ змінився. У наш час звичайний 

вчитель Джек Еппінг дізнається, що у барі його приятеля розташований 

портал, що веде в 1958 рік. Джек може почати нове життя у часи Елвіса 

Преслі та рок-н-рола, познайомитися з відлюдником Лі Харві 

Освальдом і не дати йому вбити президента. Але чи можна грати з 

минулим? Що чекає на світ, де Кеннеді залишиться живим? 

Линт, Ч. Лунное сердце: роман / Ч. Линт ; пер. с англ. И. 

Разумовской. - СПб. : Азбука-классика, 2005. - 640 с. 

Таинственная находка переворачивает жизнь владелицы 

антикварной лавки Сары. Появление загадочных артефактов 

становится первым звеном в цепочке невероятных событий, 

потрясших Оттаву. Полиция считает виновником всех бед медиума 

Томаса Хенгуэра, его сверхъестественные способности не дают покоя 

одному влиятельному политику, который одержим идеей раскрыть 

секрет вечной жизни. Но нет ничего страшнее, чем потревожить дремлющие темные силы. 
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Бронте, Ш. Джен Эйр: роман / пер. с англ. В.О.Станевич; вст. ст. 

В.Татаринова. - М. : ЭКСМО, 2007. - 512 с.  

Роман по праву вошел в золотой фонд мировой литературы, ведь 

на его прописных истинах выросли многие поколения читательниц. 

Трепетный рассказ о девушке-сироте, на судьбу которой выпало 

немало лишений, горя, предательства, обид. Однако она не потеряла 

своих прекрасных человеческих качеств, она смогла выстоять и 

противостоять жестокой действительности, даже находясь на волосок 

от смерти. А еще она смогла искренне и по-настоящему полюбить. Впрочем, и тут судьба 

не упустила случая проверить ее чувства и выдержку на прочность.  

Роздобудько, І.  Зів’ялі квіти викидають: роман / І. 

Роздобудько. - К. : Нора-Друк, 2006. - 208 с.  

Зів’ялі квіти, які зберігаються в душі у вигляді жалю за минулим або 

нездійсненним, треба викидати. Про це – історія двох актрис, колишніх 

“зірок” радянського кіно, і однієї молодої жінки, яка доглядає за ними в 

притулку для самотніх акторів. Все життя ці актриси запекло 

ворогували між собою, адже були суперницями в коханні до чоловіка, 

який виявився не вартим любові та самопожертви. Молода головна 

героїня роману так само переживає особисту драму, але завдяки мудрості своїх підопічних 

усвідомлює, що життя, яким би воно не було, – прекрасне, його не варто марнувати на 

тимчасову метушню.  

Винничук, Ю. Танго смерті: роман / Ю. П. Винничук. - Х. : Фоліо, 

2012. - 379 с. 

Події розгортаються у двох сюжетних зрізах. У довоєнному Львові і 

під час Другої світової четверо друзів – українець, поляк, німець і 

єврей, батьки яких були бійцями армії УНР і загинули у 1921 році під 

Базаром, – переживають різноманітні пригоди, закохуються, воюють, 

але за будь-яких катаклізмів не зраджують своєї дружби. Паралельно у 

наші дні відбуваються інші події з іншими героями. Проте яким чином обидві сюжетні лінії 

зійдуться докупи, довідаєтеся у несподіваному фіналі. 

Поланік, Ч. Бійцівський клуб: роман / С. Пономаренко. - Х. : Клуб 

сімейного дозвілля, 2016. - 256 с.  

Цей роман не лише розхитує основи. Він підриває їх, як терорист 

підриває вибухівкою хмарочос. Він буде бити в обличчя фактами, які 

важко спростувати. А вам залишиться лише, як боксеру-невдасі, 

пропускати удар за ударом. Без надії на хепі-енд, але з надією, що на 

місці знищеної цивілізації відродиться щось більш людяне. Що хтось 

пожаліє китів, яких вбивають заради коштовних парфумів. Що рак і 

безсоння не будуть вбивати. Що можна буде посміятися над смертю. Побачити її страшну 

красу. І зрозуміти сенс життя. 

Браун, Д. Утраченный символ: роман / Д. Браун ; пер. с англ. Е. 

Романова. - М. : АСТ ; М. : АСТ МОСКВА, 2010. - 570 с. : ил.  

Приключения Роберта Лэнгдона продолжаются. На этот раз ему 

предстоит разгадать величайшую тайну масонов, которая способна 

изменить мир. Веками хранимые секреты, загадочные знаки и 

символы – и смертельно опасное путешествие по лабиринтам 

прошлого… 
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Сняданко, Н. Амаркорд: [романи, есей] / Наталка Сняданко. - К. : 

Будинок письменників, 2012. - 888 с.  

До збірки увійшли вибрані романи у новій авторській редакції, а 

також не опублікований раніше в Україні есей. У своїй творчості 

Наталка Сняданко робить спробу серйозного, хоча й іронічно 

оформленого усвідомлення та переосмислення цілого періоду 

пострадянської історії. Байдуже, про що пише Сняданко – про зів'яле 

кохання, гопників у ніч на Івана Купалу чи про джазову співачку з облущеними нігтями, – 

читати її однаково тепло й приємно… 

Ремарк, Е. Час жити і час помирати. Люби ближнього 

твого. Тіні в раю: романи / Е. М. Ремарк ; . - Х. : Клуб сімейного 

дозвілля, 2015. - 224 с. 

У темні часи добре помітно світлих людей... Героям романів 

Ремарка припали саме такі часи. Війна, злидні, еміграція, втрата 

ілюзій, хиткість та безнадія... Їм довелося пережити стільки, що навіть 

усвідомити це важко. Але попри все вони мають силу не зламатися і 

не страхаються жити. Вірити. Сподіватися. Кохати... Час жити і час 

помирати - роман про німецьких емігрантів, змушених поневірятися по передвоєнної 

Європі. Вони ховаються, голодують, потайки перетинають кордони, багато їх рідні та 

близькі в концтаборах. Втративши батьківщину і звичний уклад життя, наражаючись на 

смертельну небезпеку, герої Ремарка все ж знаходять в собі сили для співчуття і любові. 

Слапчук, В. Дикі квіти: роман / В. Д. Слапчук. - К. : Факт, 2005. - 

296 с.  

Сімейне життя зберігає безліч таємниць і несподіванок. За кожним 

вікном, що затишно світиться ввечері й виблискує шибками на ранок,  

– свій космос. Родина з трьох чоловік – це три світи, що 

перетинаються у вибраних точках. Василь Слапчук, чий стиль 

вирізняється витонченим психологізмом, м’якою іронією, 

парадоксальністю, запрошує вас у захопливу подорож світами 

Чоловіка, Жінки і Дитини. А тим, хто не хоче занурюватись у глибини психології, роман 

подарує чудову можливість посміятися від душі – адже чужі проблеми такі кумедні, на 

відміну від своїх, болючих і невирішуваних.  

Мураками, Х.  69 : роман / Р. Мураками ; пер. с япон. А. Кабанова. - 

СПб. : Амфора, 2002. - 207 с.  

На страницах романа перед вами развернутся парадоксальные 

события – революция в отдельно взятой школе. Тинейджеры 

действуют смело и цинично, а поводом послужила всего-навсего 

первая юношеская любовь. Роман Это история поколения, которое 

читало Кизи, слушало Джими Хендрикса, курило марихуану и верило, 

что мир можно изменить к лучшему. "Комбинация экзотики, эротики и 

потрясающей писательской техники" - так восприняли критики это 

провокационное и смелое произведение.  

Велш, І.  Героїнщики: роман / І. Велш ; пер. з шотл. М. Козлової. – 

Харків : Фоліо, 2013. – 448с. – (Карта світу).  

У романі Велш розповідає передісторію героїв "Trainspotting" - про 

те, як вони стали наркоманами, із вражаючою достовірністю 

змальовуючи при цьому життя молоді кінця ХХ століття - засилля 

наркотиків, відвертий секс, жорстоке існування. 
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