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ККннииггии--ююввіілляяррии  22002200  ррооккуу  
 

         Воронина Л.  

         «Таємне товариство Боягузів, або  
         Засіб від переляку №9» (2015) 
 

«Таємне товариство Боягузів, або 
Пастка для синьоморда» (2015) 
 

Воронина, Л. Таємне товариство Боягузів, або 

Засіб від переляку №9 /Л. Воронина. – Київ : 

Знання, 2015. – 128 с. : іл. 
 

 Воронина, Л. Таємне Товариство Брехунів, або Пастка 

для синьоморда / Л. Воронина. – Київ : Знання, 2015. 

‒ 136 с. : іл. 
 

      В цих книгах є все, що зазвичай подобається дітям – 

закручений сюжет, монстри-синьоморди, шпигунські ігри, 

погоні, перельоти в часі. На читачів чекають небезпечні і 

захоплюючі пригоди, таємничі події, боротьба з прибульцями та 

подолання своїх страхів. Врятують героїв міцність сімейних 

стосунків та збереження пам’яті наших предків. 
 

 

Кокотюха А. «Таємниця козацького скарбу» 

(2010) 
 

Кокотюха, А. Таємниця козацького скарбу /                      

А. Кокотюха. – Київ : А-ба-ба-га-ла-ма-га, 2010. –            

224 с. : іл.                   

     Понад три століття ведуться пошуки безцінного козацького 

скарбу: бочки золотих монет і золотої козацької булави. Лише                

в наші дні під час літніх канікул школярі Данько, Богдан та 

дівчинка Галка випадково наближаються до розгадки таємниці. 

Допомогти героям можете і ви, читачі! Гайда з ними на сторінки 

книги! 
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Рутківський В. «Джури і підводний човен» 

(2010) 
 

Рутківський, В. Джури і підводний човен: роман.            

Кн. 3. трилогії «Джури» / В. Рутківський. – Львів :        

А-ба-ба-га-ла-ма-га, 2015. – 336 с. 
 

     «Джури і підводний човен» – третя книга захоплюючої 

історичної трилогії «Джури». На вас чекають неймовірні пригоди, 

шалені звитяги і нові відкриття. Разом із героями роману ви будете 

обороняти Київ, перепливати неприступні дніпровські пороги, 

розвідувати таємниці підземної Хортиці, штурмувати Очаківську 

фортецю, долати інші небезпеки. 
 

 

          Воронина Л. «Суперагент 000. Нові пригоди»  

(2000) 

Воронина, Л. Суперагент 000. Нові пригоди: повість / 

Л. Воронина. ‒ Київ : Соняшник, 2000. – 176 с. : іл. 

      До книги ввійшло декілька повістей: «У пащі крокодила», 

«Пастка у підземеллі», «Таємниця підводного міста», «У залізних 

нетрях». Їх головний герой, незламний Суперагент 000 Гриць 

Мамай, розплутує найзагадковіші злочини, перемагає підступних 

ворогів і рятує світ від неминучої загибелі. Книга сповнена 

цікавими пригодами, блискучим гумором та іронією. 

 

        Мензатюк З. «Тисяча парасольок» (1990) 

         Мензатюк, З. Тисяча парасольок / З. Мензатюк. ‒ Київ : 

Веселка, 1990. – 48 с. : іл. 

     У 1990 році видавництво «Веселка» випустило книжку казок 

«Тисяча парасольок». З цієї книги розпочалася книжкова біографія 

відомої письменниці. Казки збірки пізнавальні, дотепні, з 

роздумами про добро, любов, дружбу, толерантність та інші 

моральні цінності.  
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Нестайко В. «Таємниця трьох невідомих»  
(1970) 

 

             Нестайко, В. Таємниця трьох невідомих /                   

 В. Нестайко – Київ : Веселка, 1970. – 258 с. : іл. 

     Це третя книга трилогії «Тореадори з Васюківки», яка 

вважається одним з найвидатніших творів сучасної дитячої 

літератури. Головні герої книги ‒ школярі з села Васюківка 

Павлуша Завгородній і Ява Рень. Хлопці справжні шибайголови, 

постійно щось вигадують та у вирішальні моменти завжди 

виявляють доброту і милосердя. В цій книзі є все, чого інколи не 

вистачає нам у повсякденному житті – шалені пригоди, міцна 

дружба, взаємодопомога та довіра один до одного.  
 

 

        Янссон Т. «Наприкінці листопада» (1970) 
 

Янссон, Т. В конце ноября / Т. Янссон. – СПб. : 

Азбука – классика, 2004. – 350 с. :ил. 
 

     Маленькі білі казкові істоти, які звуться мумі-тролями, 

припадуть до душі і малюкам, і дорослим. Це герої серії книг Туве 

Янссон. Остання книга цієї серії – це нові неповторні зустрічі з 

милим сімейством Мумі-тролів та їхніми друзями.             В цій 

повісті родина мумі-тролів зникає, й ніхто не знає, куди саме. Але 

наприкінці книги герої повертаються додому.  

 

      Родарі Д. «Казки по телефону» (1960) 

Родари, Д. Сказки по телефону / Д. Родари. – М. : 

Эксмо, 2007. – 157 с. : ил. 

      

«Казки по телефону» не схожі на звичні казкові твори, але саме в 

цьому полягає їх особлива привабливість. Вони вражають 

багатством фантазії, світлим гумором і оптимізмом. В цих казках 

вирує справжнє життя, вони вчать дітей розрізняти добро і зло, 

прагнути до кращого. Майже в кожній ви знайдете основну думку, 

виражену в афористичній формі, ‒ зазвичай, наприкінці історії. 
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       Льюїс К. «Хроніки Нарнії» (1950) 
 

         Льюїс, К. Хроніки Нарнії / К. Льюїс. – Харків : Клуб 

         Сімейного Дозвілля, 2014 – 256 с. : іл. 
 

      «Хроніки Нарнії» ‒ це цикл із семи книг, написаних Клайвом 

Льюїсом у жанрі фентезі. Епічні битви між добром і злом, 

фантастичні істоти, героїчні вчинки, зради, нові та втрачені друзі ‒ 

усе це в незабутньому світі, який уже сімдесят років зачаровує 

читачів різного віку. У світі Нарнії тварини можуть говорити, магія 

нікого не дивує, а відважні дітлахи допомагають добру перемогти 

зло.  

Трублаїні М. «Шхуна Колумб» (1940) 

          Трублаїні М. Шхуна Колумб / М. Трублаїні. - Київ 

          Веселка, 1987. – 368 с.  
 

      «Шхуна «Колумб» ‒ одна з найкращих пригодницьких 

повістей українського письменника Миколи Трублаїні. Події у книзі 

розгортаються на шхуні «Колумб» та у маленькому рибальському 

виселку Соколиний. Головним героям доводиться пройти через 

жорстокі випробування: переслідування, тортури, смертельну 

небезпеку і докласти неабияких зусиль, щоб викрити й перемогти 

злочинців. Та немає таких перешкод, яких би не подолали сміливі й 

віддані друзі.  

 

       Баум Л. «Дивовижний чарівник з країни Оз» 
(1920) 

 

         Баум Л. Удивительный волшебник из страны Оз. 

 Чудесная страна Оз / Л.Баум. – М.: РИПОЛ 

Класик, 2000 – 448 с. : ил. 
 

      Із-за смерчу дівчинка Дороті та її песик Тото опиняються у 

казковій Країні Оз. Вони прямують до Чарівника цієї країни, щоб він 

допоміг їм повернутись додому. Дорогою їм зустрінуться незвичайні 

друзі, які допоможуть здолати перешкоди. Багато лихого й доброго, 

таємничого й несподіваного трапиться на їхньому шляху, перш ніж 

здійсниться мрія кожного з героїв.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B2_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D0%BB%D0%B7_%D0%9B%D1%8C%D1%8E%D1%97%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B2_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D0%BB%D0%B7_%D0%9B%D1%8C%D1%8E%D1%97%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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      Верн Ж  «Двадцять тисяч льє під водою» 
(1870) 

 
 Верн Ж. Двадцять тисяч льє під водою: роман / 

Ж. Верн. – Харків : Школа, 2009. – 480 с.  

(Бібліотека пригод) 

 

     Одним з кращих творів французького письменника Жюля Верна 

є науково-фантастичний роман «20 тисяч льє під водою». 

Герої роману разом з капітаном і екіпажем човна вирушають у 

навколосвітню подорож. Незабаром вони помічають незвичайний 

об'єкт ‒ підводний човен і потрапляють в полон до таємничого 

капітана Немо на борт "Наутілуса". Роман цікавий науковими 

передбаченнями технічних винаходів. На час написання роману 

підводні човни не існували, вони з’явилися через три десятиліття 

після його виходу. Книга захоплює сюжетом, несподіваними, часом 

небезпечними пригодами, невідомим світом морських глибин і 

зачаровує особою загадкового капітана Немо. 

 

 

       Купер Ф. «Слідопит, або Суходільне море» 
(1840) 

 

      Купер, Ф. Слідопит, або Суходільне море / Ф. Купер. –

Тернопіль : Навчальна Книга - Богдан; Київ : Веселка, 

2006. – 462 с. : іл. 

       Цей пригодницький роман ‒ третій з відомої пенталогії Фенімора 

Купера. У  книзі ми знову зустрінемося з улюбленим героєм Купера 

– Натті Бампо-Слідопитом, розвідником англійської армії. Він, як 

завжди, відважний, винахідливий, шляхетний, непримиренний до 

жорстокості, мріє про мирне і чесне існування, засуджує расову 

зарозумілість колоністів. Все, що відбувається на сторінках роману 

"Слідопит" Фенімора Купера, відноситься до кінця 50-х років XVIII 

століття. Автор відтворює події війни між англійцями та французами 

під час колонізації американських земель. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B0%D0%B6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD

