
Книжкові новинки! 

Напевно, чимало юних читачів цікавляться історичним минулим нашого народу. Для 

них цікавими будуть зустрічі з наступними книгами. 

     

Рутківський В. Джури козака Швайки : перша книга трилогії «Джури» / Володимир 

Рутківський. – Вид. 7-е. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2016. – 331 с. : іл. 

Рутківський В. Джури і підводний човен: заключна частина трилогії «Джури» / 

Володимир Рутківський. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2011. – 399 с. : іл. 

Рутківський В. Джури і Кудлатик : четвертий роман тетралогії «Джури козака 

Швайки» / Володимир Рутківський. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. – 270 с. : іл. 

 

Усі ми знаємо імена Северина Наливайка, Богдана Хмельницького, Івана Мазепи. А 

ким були найперші козаки? Звідкіля вони взялися? На ці запитання ти знайдеш відповідь у 

гостросюжетній історичній тетралогії «Джури», написаній одним з найблискучіших 

сучасних українських дитячих письменників - Володимиром Рутківським. До речі, за неї 

автора удостоєно Шевченківської премії. Дивовижні герої - Грицик та малий волхв Санько, 

юний богатир Демко Дурна Сила, його мама-велетка, невловимий козак Швайка зі своїм 

вірним вовком Барвінком та їхні численні друзі - з честю виходять із найскладніших 

ситуацій. А небезпека чигає на кожному кроці... 

 

Морозенко М. Іван Сірко. Славетний кошовий / Марія 

Морозенко. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2013. – 264 с. : іл. - 

(Українська сила). 

Складні випробування випало пройти впродовж земного віку 

характернику Іванові Сірку, якому судилося долею дорости чину 

славетного козацького отамана та здобути на віки вічні усенародну 

шану і любов. У всіх героїчних битвах він виходив переможцем. 

Взявши у руки булаву отамана, вірою і правдою  служив рідній 

землі. Рівного йому не було з-поміж козацтва. 

 

 



Черкасенко С. Пригоди молодого лицаря : [іст. роман] : для 

ст. шк. віку / Спиридон Черкасенко. – Київ : Нац. кн. проект, 2011. – 

349 с. – (Бібліотека шкільної класики). 

«Пригоди молодого лицаря» Спиридона Черкасенка - 

захоплюючий історико-пригодницький роман, рівних якому в 

українській літературі важко знайти. Сучасники заслужено ставили 

його нарівні з «Трьома мушкетерами» Олександра Дюма-батька. 

Події цього гостросюжетного роману змальовують життя й побут 

запорозького козацтва ХVІ століття. Романтичне кохання молодого 

лицаря Павла й козацької дочки Орисі, благородне побратимство 

запорожців, мудрість і військовий хист їхнього провідника Сагайдачного, морські походи й 

штурми фортець - все це заворожує читача, пробуджує світле почуття гордості за козацьке 

минуле. 

 

 

Вольських А.А. Міла Рудик і кристал Фобоса : роман / Алєка Вольських. – Харків : 

Фактор, 2012. – 382 с. 

Вольських А.А. Міла Рудик і руїни Харакса : роман / Алєка Вольських. – Харків : 

Фактор, 2013. – 542 с. 

Вольских А.А. Мила Рудик и Магический Синод : роман / Алека Вольских. – Харьков : 

Виват, 2014. – 430 с. 

Вольских А.А. Мила Рудик и тайна шестого адепта : роман / Алека Вольских. – 

Харьков : Виват, 2015. – 414 с. 

 

Шанувальників фентезі очікує зустріч з рудоволосою і сіроокою дівчиною на ім’я 

Міла – героїнею серії романів української письменниці Алеки Вольських. До тринадцяти 

років Міла жила зі своєю бабусею і троюрідним дідом, який три рази намагався відправити 

дівчину на той світ. Коли їй виповнилося тринадцять, бабуся мало не запроторила Мілу в 

дитячий будинок, але на щастя її врятувала Акуліна... що літала на відьмацькій ступі. 

Дівчина-чаклунка забрала Мілу і відвезла її в світ По-той-Бік, де у рудоволосої починається 

досить бурхливе життя: дружба, боротьба, ненависть, любов... біль від втрати і поява брата-

близнюка, про якого Міла дізналася тільки в 19 років. 

 

 



      

Есаулов О. Кенінґова колекція. Справа № 1 / Олександр Есаулов. – Вид. 2-ге, стер. - 

Вінниця : Теза, 2013. – 155 с. – (Дитячий детектив). 

Есаулов О. Чорні археологи. Справа № 2 / Олександр Есаулов. – Вид. 2-ге, стер. - 

Вінниця : Теза, 2013. – 154 с. – (Дитячий детектив). 

Есаулов О. Як уполювати чупакабру. Справа № 3 / Олександр Есаулов. – Вінниця : 

Теза, 2013. – 155 с. – (Дитячий детектив). 

Есаулов О. Справа честі. Справа № 4 / Олександр Есаулов. – Вінниця : Теза, 2015. – 

153 с. – (Дитячий детектив). 

Есаулов О. Кіднепінг. Справа № 5 / Олександр Есаулов. – Вид. 2-ге, стер. - Вінниця : 

Теза, 2013. – 124 с. – (Дитячий детектив). 

Есаулов О. Щурячий підступ. Справа № 6 / Олександр Есаулов. – Вінниця : Теза, 

2015. – 123 с. – (Дитячий детектив). 

Есаулов О. Жіноча справа. Справа № 7 / Олександр Есаулов. – Вінниця : Теза, 2015. – 

155 с. – (Дитячий детектив). 

Як же то захопливо - бути детективом! Особливо, коли ти школяр. Але ж, як 

виявляється, страшенно небезпечно: стеження, гонитви, крадіжки і викрадення - усе, як у 

справжньому дорослому житті. Льоха Холмс, Миха Ватсон і Бонасьє - юні детективи з 

Горобинівки – викривають злочини, які виявились не по зубах навіть професійним слідчим. 

Ба більше, юні детективи помічають такі загадки і таємничі події, які, хоч і не обходять 

дорослих, проте можуть вартувати життя! 

 



 

Кокотюха А. Таємниця зміїної голови : пригодницький детектив / Андрій 

Кокотюха. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. – 250 с. : іл. 

Кокотюха А. Таємниця козацького скарбу : пригодницький детектив / Андрій 

Кокотюха. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. – 222 с. : іл. 

Кокотюха А. Таємниця підводного човна : пригодницький детектив / Андрій 

Кокотюха. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. – 270 с. : іл. 

З першої до останньої сторінки захоплюють пригодницькі твори популярного 

українського письменника Андрія Кокотюхи. 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, кілька дорослих вуркаганів, а 

також непривітна ватага на чолі з Льонькою Гайдамакою... Йдеться, звичайно ж, про 

старовинні скарби. Кілька століть ведуться пошуки, і лише в наші дні двоє школярів під час 

літніх канікул випадково наближаються до розгадки таємниці... Пан чи пропав, втікати чи 

залишатися, жити чи вмерти - ось такі непрості дорослі запитання постають перед 

відважними школярами...  

Чому дорослі не помічають, що діти виросли, що в них може бути власна думка, 

власне життя? Чому мами ображаються на правду та ховаються на кухні? Скільки треба 

бути знайомими, щоб розпочати дружбу? Коли можна закохуватися? Подібні питання часто 

виникають у підлітків. Відповіді на них можна шукати в правильних книгах. 

Корнієнко Т.Г. Недоторка : психологічна казка / Тетяна 

Корнієнко. – Київ : Час майстрів, 2015. – 103 с. : іл. – 

(Рекомендуємо прочитати. Перше кохання). 

В психологічній казці для підлітків «Недоторка» оповідь 

ведеться від першої особи. Головна героїня Аля має цікавий 

нервовий розлад - мізофобію – параноїдальний страх перед брудом 

і мікробами. Тому з неї насміхаються у класі, від цього дівчина 

страждає, хоча й має найкращу подругу. Все змінюється, коли Аля 

закохується в новенького, якого мусить попередити, щоб не брав її 

за руку. Дівчинка намагається розібратися у своїх почуттях, 

подолати свої страхи чи принаймні зрозуміти їх.  



Сайко О. Новенька та інші історії / Оксана Сайко. – Львів : 

Вид-во Старого Лева, 2015. – 184 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?.. 

 

 

 

   

Павленко М. Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських. [Кн. 1] / Марина 

Павленко. – 5-те вид., стер. – Вінниця : Теза, 2015. – 217 с. : іл. 

Павленко М. Русалонька із 7-В та Загублений у часі. [Кн. 2] / Марина Павленко. – 3-тє 

вид., стер. – Вінниця : Теза, 2013. – 215 с. : іл. 

Павленко М. Русалонька проти русалоньки з Білокрилівського лісу [Кн. 3] / Марина 

Павленко. – 3-тє вид., стер. – Вінниця : Теза, 2013. – 281 с. : іл. 

Павленко М. Русалонька із 7-В в тенетах лабіринту. [Кн. 4] / Марина Павленко. – 3-тє 

вид., стер. – Вінниця : Теза, 2014. – 278 с. : іл. 

Павленко М. Русалонька плюс дуже морська історія [Кн. 5] / Марина Павленко. – 3-тє 

вид., стер. – Вінниця : Теза, 2013. – 250 с. : іл. 

Поєднання реальних і вигаданих, міфічних і фольклорних персонажів очікує на вас в 

книгах Марини Павленко із романтично-детективної серії про Русалоньку із 7-В. Кожна 

книга захоплює реально-ірреальними подіями, які відбуваються із семикласниками 

Софійкою (вона ж Русалонька), Сашком, Вадимом; робить читачів учасниками розказаної 

історії, викликає хвилі емоцій, спонукає оцінювати (схвалювати, засуджувати, критикувати, 

аналізувати) вчинки кожного героя і зіставляти їх зі своїм життєвим досвідом, 

замислюватися про те, що відбувається навколо. 

http://www.barabooka.com.ua/marina-pavlenko/


 

 

Адеби И. Лола ищет подругу. Кн. 1 / Изабель Адеби. – Харьков : Ранок, 2015. – 188 с. : 

ил. 

Адебі І. Сенсаційний репортаж Лоли. Кн. 2 / Ізабель Адебі. – Харків : Ранок, 2015. – 173 

с. : іл. 

Адеби И. Тайная миссия Лолы. Кн. 3 / Изабель Адеби. – Харьков : Ранок, 2015. – 220 с. : 

ил. 

Адебі І. Аплодисменти для Лоли. Кн. 4 / Ізабель Адебі. – Харків : Ранок, 2015. – 252 с. : іл. 

Адебі І. Лола та аварійний вхід. Кн. 5 / Ізабель Адебі. – Харків : Ранок, 2014. – 301 с. : іл. 

Адебі І. Лола у весільній подорожі. Кн. 6 / Ізабель Адебі. – Харків : Ранок, 2014. – 317 с. : 

іл. 

Адебі І. Лола – любляче серце. Кн. 7 / Ізабель Адебі. – Харків : Ранок, 2014. – 316 с. : іл. 

Адебі І. 5 зірок для Лоли. Кн. 8 / Ізабель Адебі. – Харків : Ранок, 2015. – 280 с. : іл. 

Адебі І. Лола та єдиний свідок. Кн. 9 / Ізабель Адебі. – Харків : Ранок, 2015. – 279 с. : іл. 

 

Захоплююча серія книг для підлітків відомої письменниці з Німеччини Ізабель Абеді 

оповідає про пригоди дівчинки Лоли, які відбуваються в школі, вдома, а ще - в її мріях. То 

вона перетворюється в знамениту поп-зірку Джекі Джонс, іншим разом стає знаменитим 

репортером Ло Фе і збирається взяти інтерв’ю у феї, а то і зовсім врятує світ, 

перетворившись в знаменитого секретного агента на ім’я Джейн Фонд. Ця книга розповість 

дітям, як знайти друзів, розібратися в шкільних проблемах, а головне - навчитися розуміти 

батьків. 

 

Маленьким і великим «чомучкам», допитливим шукачам 

нових знань про навколишній світ припадуть до смаку книги із 

серій «Цікавий світ», «Твоя первая энциклопедия», «Я хочу 

знати», «Открой мир вокруг себя» та ін. 

У цих яскравих ілюстрованих книгах ви знайдете відповіді 

на безліч питань, які нерідко навіть дорослих ставлять у глухий 

кут. Веселі кольорові ілюстрації, лаконічні тексти, проста 

зрозуміла мова перетворять читання книг в захоплююче заняття.  


