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Важко переоцінити роль книги в житті дитини. 

Вона вчить, розвиває інтелект, збагачує почуття, 

підносить духовність. 

 Протягом декількох років Збаразька 

центральна районна бібліотека для дітей проводить 

моніторинг читацьких запитів користувачів-дітей 

бібліотек району для визначення кращого 

художнього твору українських та зарубіжних 

письменників, кращої галузевої літератури в році, що 

минув. 

 Бліц-опитування дає змогу ознайомити читачів 

із книгою та бібліотекою, якісно комплектувати 

фонди бібліотеки, сприяє поліпшенню задоволення 

динамічно зростаючих читацьких потреб, автори 

книг швидко входять у нове інформаційне 

середовище. Серед опитуваних користувачів 

бібліотек району немає таких, які не цікавляться 

новинами літературного процесу. 

 Аналіз опитування свідчить, що читання 

переважно виконує дозвілеву функцію.  

 Книги які найбільш популярні серед 

користувачів вирізняються з-поміж інших 

претендентів на відзнаки своїм змістом, наявністю 

новацій у тематичному спрямуванні, відповідністю 

художнього оформлення змісту та якістю 

поліграфічного виконання. 

 Отже, вашій увазі представляємо хіт-парад 

кращих дитячих книг 2013 року: 
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Павленко, М. Русалонька із 7-В, або Прокля-

ття роду Кулаківських [Текст]: Кн.1 / М.Павлен- 

ко. – Вінниця: Теза, 2012. – 220 с.  

 

Гадаєш, казки – то тільки 

дитячі баєчки і чудес на світі не 

буває? Але якщо над красенем 

однокласником висить родове 

прокляття, якщо тебе домучили 

нічні жахіття сусідської квартири, 

якщо тітоньку треба рятувати від її 

ж власного весілля, а старовинна 

шафа перетворюється на машину 

часу, і про все це навіть не 

здогадуються такі розумні батьки, – 

ти ніде інде, як у казці. 

Справжнісінькій сучасній казці, щасливий кінець якої 

мусиш дописати самостійно. 

Це розповідь про життя і пригоди семикласниці 

Софійки (вона ж – Русалонька), переплетені з 

таємницями сучасного та загадками непростого 

українського минулого.  

Дівчинка намагається зняти прокляття з 

однокласника Вадима, у якого давно й безнадійно 

закохана. При цьому долає блискавиці й натрапляє на 

несподівані факти з історії непростого для України ХХ 

століття. 
 

 

Космовська, Б. Буба: мертвий сезон [Текст]: 

роман / Б.Космовська. – Львів: Урбіно, 2012. – 240 с. 
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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, пошуки дружби, перше 

кохання, гіркоту поразок та маленькі й великі перемоги 

над собою. 
 

 

Мензатюк, З. Український квітник [Текст]: 

науково-популярна проза / З.Мензатюк. – К.: Граніт-

Т, 2011. – 64 с. 

Відома дитяча письменни-
ця вирішила розкрити деякі із 
секретів власного квітника – й 
подарувала читачам мініатюрні 
есеї про найулюбленіші квіти. 
Як виявилося, ці квіти ми 
бачимо не лише мало не в 
кожному українському квітни-
ку, а й на фресках, картинах, у 
малюнках, що їх створювали 
художники з часів античності й 
донині. 
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Різні часи, культури, народи плекали ці 
чудесні рослини, аби сьогодні вони прикрашали 
нашу землю й вабили око. Тож у цій унікальній 
книжці, крім дивовижних квіткових історій Зірки 
Мензатюк, ви знайдете й численні зображення зі 
старовинних гербаріїв, а також майже наукові 
описи тридцяти квітучих і пахучих чудес. 

 

 

        Чорновіл, О. Валіза головоломок [Текст] / 

О.Чорновіл. – К.: Країна Мрій, 2009. – 104 с.  

 

Чим ваша дитина займається 

на дозвіллі? Чи знає вона щось про: 

ребуси, загадки, кросворди, япон-

ські головоломки, зашифровані 

листи тощо? 

Батьків завжди турбує, чим 

їхня дитина зайнята на перервах у 

школі, вдома після уроків. Аби 

вашому маленькому генієві було 

справді цікаво проводити вільний 

час, рекомендуємо подарувати 

йому книжку-подорож! 

Мандруючи разом з веселими котами навколо світу 

та розгадуючи головоломки, ваша дитина навчиться 

розрізняти материки, дізнається про їх особливості, 

почерпне цікаві відомості про країни і традиції різних 

народів. 

Пізнавальна книжка головоломок. Дитина вивчає 

нову лексику, пов’язану з географією, культурологією, 

природознавством та багатьма іншими темами. Разом з 

тим читач розгадує головоломки, кросворди, проходить 

лабіринти, вирішує задачки на логіку та 
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спостережливість, що сприяє розвитку мислення, уваги, 

моторики рук. 
 

 

Бердт, В. Мій друг Юрко Циркуль та інші  

[Текст]: шк. роман / В.Бердт ; худож. І. Ключковсь-

ка. – Л. : Видавництво Старого Лева, 2010. – 269 с. : 

ілюстр. – (Класні історії). 

 
Книжки зазвичай пишуть 

дорослі, які чомусь певні, що у 

дітей і проблеми «дитячі» — 

оцінки в школі, «несерйозні» 

перші почуття, «дрібні» перемоги 

чи програші, «дурні» забаганки та 

дивакуваті витівки… 

Але насправді твої будні 

можуть бути значно жорстокі-

шими та складнішими. Хоча б 

тому, що самі дорослі зовсім не 

обов’язково відповідальні та 

сильні. Вони можуть виявитися 

справжніми слабаками в ситуації, 

коли відступати вже нікуди. Вони можуть зрадити не 

тільки тебе, а й себе. Вони можуть бути байдужими, а не 

добрими, самозакоханими, а не вихованими, просто 

нікчемними… А ти вже достатньо виріс, аби все це 

бачити й розуміти… Але ж як хочеться і далі вірити у 

чудові дитячі казки, де все завжди завершується 

щасливо! Як важливо не здатися на відкуп здоровому 

глуздові такого недосконалого дорослого світу! 

Саме про все це й розповідає новий шкільний роман 

Валентина Бердта про Вадька Журбіна та його друга 

Юрка Циркуля. Письменник присвятив його своїй доньці 
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Яні та «її друзям з Харківського ліцею мистецтв № 133 з 

вдячністю за допомогу в написанні цієї книги», бо ця 

найсуворіша читацька редакційна рада залишила в 

оповіді лише живу правду буденного сучасного життя 

підлітків у одному зі «спальних» районів великого міста. 

Це трагікомічне життя, життя притлумлене пилом і 

смородом вулиці, життя, яке залишає по собі не 

глянцевий блиск, а подряпини та синці. Але саме воно, 

як ніяке інше, дає змогу людині скласти ціну собі, своїм 

друзям і ворогам. 

Сюжетні перипетії книжки вразять будь-чию уяву, 

бо з історією хлопців тісно переплелися містичні пошуки 

«циганської» дитини Сніжани Зобари і нагле 

пограбування банку, «богемні» пристрасті Анжеліки 

Діанової та буденні учительські інтрижки. 

Сподіваюся, тобі буде цікаво не лише читати цю 

книжку, а й обговорювати її з друзями. Тут справді є про 

що посперечатися! 

 

 

Малик, Г. Злочинці з паралельного світу 

[Текст] / Г. Малик ; мал. С. Храпова. – Вінниця: Теза, 

2008. – 219 с.: ілюстр. 

 

Цю книжку читати цікаво. І 

не тому, що йдеться про Чорно-

бильську зону, де, як знає кожен 

поважаючий себе геймер, розгор-

таються безкінечні історії «Стал-

кера». І не тому, що «звірі – 

розмовляють». І не тому, що йде 

безупинна боротьба за життя, й 

люті та хитрі протистоять добрим. 

І навіть не завдячуючи пара-
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лельному світові, де люди помінялися місцем із 

тваринами… 

Ні! Цю книжку цікаво читати, бо вона напрочуд 

справдешня! 

Звірі й почвари, оборотні й бандити, паралельні 

світи й цілком буденна земна реальність – все в ній 

навдивовижу впізнаване, таке, що розмовляє та чинить 

саме так, як буває в сьогоденні. 

Не знаю, де ще ти знайдеш таку смаковиту суміш 

вишуканої літературної мови та суржику, сленгу 

чиновників і соціальних низів, безхатьків і депутатів… 

Не певна, навіть, чи не обуряться твої батьки та дідусь із 

бабусею, що ти читаєш таку «вульгарну» книжку… Але 

щиро раджу тобі її прочитати! Навіть з-під подушки, 

якщо інакше не виходить. Бо це чесна книжка. 

Задумайся! Прочитай! 

…у кожному з нас прихована Сила. Сила його Душі 

та його Роду. Й коли той рід славний і чесний, ніякі Зло, 

перевертні чи Зона не спроможні нас знищити чи 

перемогти! Тому, зрештою, Хроня знаходить якщо не 

своє місце в світі, то – свій шлях! А це дорогого варте! 
 

Огульчанський, О. Скарб Солоного лиману 

[Текст]: повісті / О. Огульчанський. – К.: Грані-Т, 

2012. – 116 с. 

Чи знаєте ви, що таке морвік? І 

хто такі баби-носарихи та камба-

лячий вовк? І які скарби сховані у 

Солоному лимані? І як упіймати на 

гачок велетенського електричного 

ската — морську лисицю? 

 «Скарб Солоного лиману» 

знайомить читачів із двома 
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друзяками Ірвиком та Сергієм, із села, що лежить на 

межі степу та Азовського моря, хоч і зветься по-лісовому 

Липівкою. Усю повість хлопчаки полюють на рідкісну 

мертву голову – найбільшого в Європі метелика, – тому 

й вирушають до Солоного лиману, де  їх  чекає  

ціла в´язка пригод: порятунок молодняку кефалі, ночівля 

у великому дуплі верби, знайомство з єгерем Карпом та 

псом Шалапутом.  

Дядько Карпо знайомить хлопців та й читачів із 

мешканцями очеретяної республіки: довгошиєю 

пташкою сірощочихою, яка будує своє кубельце серед 

озера, качкою, яка виводить каченят у норах хижих 

тварин, ще трапляються їм у мандрівці болотяний лунь, 

очеретянка-татарниця, курочка-ойкотуха, качка-попе-

люшка... Про таке багатство не те що діти, дорослі, 

мабуть, гадки не мали! Єгер вчить відрізняти розбишаку-

ворону від трудяги-грака, що так схожі поміж собою. 

Разом із ним хлопці рятують молодняк риби, що зветься 

камачкою, потім стає чуларкою, а ще через рік уже буде 

кефаллю. Таких тонкощів і цікавинок у повісті чимало! 

 

 

Гридін, С. Федько у пошуках чупакабри  

[Текст] / С.Гридін. – Львів: Видавництво Старого 

Лева, 2012. – 175 с. 

 

Хто в дитинстві не мріяв про 

скарби? Хто не ховався від жаху під 

ковдру у темній кімнаті, слухаючи 

страшні оповідки? У кого не бігали 

мурашки по шкірі від передчуття 

зустрічі з невідомим? Це був ти!? 

Тоді саме для тебе ця книга! 



11 
 

Третя історія про неймовірні пригоди Федька – 

справжнісінького, зовсім не підступного, а кумедного та 

дуже милого комп'ютерного вірусу. Куди на цей раз 

занесе Федька разом з його незмінними друзями-

школярами? 

Познайомся з новими героями, поринь у вир пригод 

РЕАЛЬНОГО світу! 

 
 

Дал, Р. Чарлі  і  шоколадна фабрика [Текст] / 

Р. Дал. –  К.: А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га, 2005. – 240 с. 

 

"Чарлі і шоколадна фабрика" - 

найпопулярніша книга Роальда 

Дала, якого часто називають 

"літературним батьком" Джоан 

Ролінґ – авторки "Гаррі Поттера".  

... Жив собі бідний хлопчик, 

якому раз на рік - на його день 

народження, дарували єдиний 

дарунок – маленький шоколадний 

батончик. Але хлопчик мав добре 

серце, і тому з ним трапляється 

неймовірна пригода, яка не 

залишить байдужими ні дітей, ні 

дорослих. Можливо, це найзворушливіша повість нашого 

часу. "Чарлі і шоколадна фабрика" – одна з тих 

справжніх і захоплюючих книжок, які необхідно 

прочитати кожній дитині... 

Приємного читання! 
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Дерманський, С. Чудове чудовисько [Текст] / 

С.Дерманський. – К.: А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га, 2006. – 

255 с.  

 

У новій захоплюючій повісті 

Сашка Дерманського розповіда-

ється про незвичайне знайомство 

дівчинки Соні з чудовиськом Чу. 

За кілька місяців Чу мусить 

заробити сім подяк від людей, бо 

інакше його закинуть у Країну 

жаховиськ. Безліч пригод і 

небезпек спіткає героїв, але 

справжня дружба творить 

справжні дива... 

 Це друге — доповнене 

новими детективними розділами видання талановитого 

молодого українського письменника. 

 Для обережного читання (щоб не надірватися від 

сміху). 
 


