
 
 
                                                                                                                             

Для дошкільників та учнів 1-4 класів 

Мл 85 Антипова, М. Г. Школа малювання : видання для дозвілля. – К. : Країна 
мрій, 2014. – 144 с. : іл. 

Ця книжка для тих дітлахів,  які дуже хочуть навчитися азам малювання.  Автор 
книжки пропонує маленькому художнику-початківцю навчитись копіювати дерева, 
листя, овочі та фрукти, а також виконувати складніші малюнки - зображувати 
будинки, тварин і людей. Згодом дитина не лише копіюватиме, а й зможе 
імпровізувати, поєднуючи окремі малюнки в цікаві сюжети. Для читачів 
дошкільного та молодшого шкільного віку. 

 

Мл 2 Зарапин, В. Г. Научные опыты на даче / В. Г. Зарапин, О. О. Пьянникова, М. 
А. Яковлева; худож. И. Сауков. – М. : Эксмо, 2014. – 96 с. : ил. – (Опыты для детей). 

В цій чудовій книзі дитина знайде детальний опис багатьох цікавих дослідів. Вона 
зможе не просто із користю провести  свій час, але і дізнатися багато нового, адже в 
книзі міститься пояснення тих явищ, завдяки яким відбуваються унікальні речі. 
Адресовано юним експериментаторам та їх батькам. 

 

 

 

Мл 2 Зарапин, В. Г. Опыты Тома Тита. Фокусы.  Самоделки.  Игры /  худож.  Е.  
Мишина. – М. : Эксмо, 2014. – 104 с. : ил. – (Опыты для детей и взрослых). 

Чудові досліди Тома Тіта відомі у всьому світі. Тут зібрані захоплюючі фокуси, 
саморобки, ігри для дітей. В ігровій формі ви познайомитеся з наукою і зрозумієте 
суть явищ, що відбуваються. Книга для занять удома, на вулиці, на дачі, для 
відпочинку!  

Для молодшого шкільного віку. 
 

 
 
Мл 3 Кулинарики. Учимся готовить / авт. Н. Ваганова и др. ; худож. Е. Гражданова 
и др. – М. : Эксмо, 2013. – 220 с. : ил.  
Як приготувати смачны страви? Це просто і весело, адже нам допомагають вірні друзі 
- Смішарики! Готуйте разом зі своїми дітьми! 
 
 

 

 

 

http://www.labirint.ru/books/


 

Мл 84 (2РОС) Михалков С. В. 200 стихов, сказок и басен С. Михалкова : хрестоматия 
/ худож. М. Тюрина. – М. : АСТ, 2013. – 414 с. : ил. – (100 новых хрестоматий). 

До збірки увійшли найвидатніші вірші, казки і басні Сергія Володимировича Михалкова. 
Для дітей молодшого шкільного віку. 

 
 

 
 
 

Мл 84 (4УКР) Нестайко, В. З. Пригоди журавлика :  казкова повість /  худож.  О.  
Чичик. – К.: Країна мрій, 2014. – 96 с. : іл. 

Хто сказав, що журавлик неодмінно мусить журитися? Наш журавлик із цим 
категорично не згоден, адже народився вельми життєрадісним. Ця риса характеру 
допоможе пташеняті у великому місті, куди він вирушає, щоб визволити друга. І тут 
починаються справжні пригоди! Для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. 

 

 

Мл 84 (4УКР) Нестайко, В. З. Пригоди близнят – козенят. Пошукове бюро знахідок 
„Кузя, Юзя і компанія” : казкові повісті / худож. О. Чичик. – К.: Країна мрій, 2014. – 96 
с. : іл. 

Це просто неймовірно: близнюки Вова й Вітя з власної волі обертаються на козенят! 
Необачні хлопчаки й гадки не мають, що потрапили у пастку до злого чаклуна 
Відіваса-Пампаса. Виплутатися із халепи буде ой як непросто! А комарик Зюзя із 
другом жучком-світлячком Кузею відкрили бюро знахідок і тут таке почалося! Для 
дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. 

 

Мл 84 (4УКР) Нестайко, В. З. Олексій Веселесик і Жарт-Птиця. Казка про Жарт-
Птицю : казкові повісті / худож. О. Чичик. – К.: Країна мрій, 2014. – 96 с. : іл. 

Що воно за істота така — Жарт-Птиця? Жар-птицю всі знають, всі читали у казках про 
її неймовірну красу. А от вередливий Лесик шукає Жарт-Птицю, щоб урятувати 
ляльку Гальку, а семеро братів-чаклунів намагаються визволити із полону цю диво-
пташку. Для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. 

 

Мл 84 (4 ІТА) Волшебные истории. Клуб Winx / пер. с итал. С. Н. Булекова. – М. : 
Астрель, 2012. – 144 с. : ил. 

Найновіші історії про захопливі пригоди чарівних фей Вінкс! На сторінках книги ти 
зможеш розгадати загадку чарівної квітки, допомогти Блум повернути собі добре ім`я і 
зарадити Айсі, серце якої розбив прекрасний і таємничий юнак... 

 

 



Мл 84 (4 ІТА) Книга о каникулах. Клуб Winx / пер. с итал. С. Н. Булекова. – М. : 
АСТ, 2010. – 68 с. : ил. 

Чарівницям Winx ніколи марнувати часу, адже їм доведеться відчути справжні 
пригоди на чудовій планеті Релакс. Тут можна чудово відпочити, головне не 
забувати, що відпочинок по-справжньому вдасться, тільки якщо добре 
попрацювати. Цей чудовий альбом можна заповнювати протягом усіх канікул! 
 

 
 

Мл 84 (4ІТА) Невероятные истории. Клуб Winx /  пер.  с итал.  А.  Орловой.  –  М.  :  
АСТ, 2013. – 144 с. : ил. 

Чарівні пригоди фей продовжуються! В житті Блум з`являється новий незвичайний 
друг...до якого ревнує Скай! 
 
 
 

 

 

Мл 84 (2РОС) Носов Н. Приключения Толи Клюквина : рассказы / худож. В. 
Канивец. – М. : Эксмо, 2014. – 128 с. : ил. 

Книга про веселі пригоди звичайного хлопчика Толі Клюквіна. 

 

 

 

Мл 84 (2РОС) Носов Н. Веселая семейка. Дневник Коли Синицына : повести / 
худож. О. Чумакова, М. Мордвинцева. – М. : Эксмо, 2014. – 176 с. : ил.  

Ця книга розкаже юним читачам про веселі пригоди хлопців-непосид. 

 

 

 

 

Мл 84 Різдвяні казки / переказ В. Наливаної.- К. : Країна мрій, 2014. – 72 с. : іл.. 

Зимові свята — улюблена пора не лише дітлахів, а й дорослих, адже кожному 
дорослому хочеться вірити, що невдовзі всі проблеми зникнуть за помахом чарівної 
палички. Так і справді буде, якщо в це щиро вірити. Саме про це історії, розміщені 
в цій книжці.Для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. 

 
 
 



 
Мл 84 (4ІТА) Родари, Дж. Приключения Чиполлино / пер. с итал. З. Потаповой 
; худож. С. Самсоненко. – М. : Эксмо, 2014. – 296 с. : ил. 
Найвидатніша казка італійського письменника Джанні Родарі про пригоди 
хлопчика-цибулинки у фруктово-овочевій країні. Казка в класичному перекладі, з 
новими, яскравими ілюстраціями. 
 
 
 
 
 

 
 
Д Сказки и сказочки в стихах. В рисунках В. Сутеева : для детей до 3-х лет / А. 
Барто, Т. Белозеров, С. Маршак и др.; худож. В. Сутеев. – М. : АСТ, 2014. – 223 с. : 
илл. – (100 сказок). 
 
В книгу увійшли найкращі казки и казочки у віршах, проілюстровані B. Сутєєвим! 
Для дітей до 3-х років. Для читання батьками дітям. Для вихователів дитячих 
садків і організаторів дитячого читання.  
 
 
 
 

 
Мл 92 Сучасна дитяча енциклопедія. Весь світ знань в одній книжці / авт. кол. Ш. 
Келлері та ін. ; пер. з англ. Р. Фещенко. – К. : Країна мрій, 2010. – 320 с. : іл. 

"Сучасна дитяча енциклопедія" - чудовий довідник з різних галузей знань для дітей 
від дев'яти років.  У книжці багато кольорових ілюстрацій і цікавих фотографій.  
Матеріал, об'єднаний у десять тематичних розділів, викладено ясно і доступно. Ця 
енциклопедія добре прислужиться для шкільного навчання й дозвілля. Для дітей 
молодшого шкільного віку. 

 

Для читачів 5-6 класів 

С 63 Античний світ. Повна ілюстрована енциклопедія / Дж. Бінгем та ін. ; пер. з 
англ. С. Бондарчука. – К. : Країна мрій, 2010. – 400 с. : іл. 

У книжці описаний один із найцікавіших періодів всесвітньої історії – 
Античність. Чудові ілюстрації знайомлять читача з видатними особистостями 
античності, величними спорудами і витворами мистецтва, виконаними 
талановитими майстрами. Енциклопедія містить багатий довідковий матеріал. Для 
дітей від 10 років та для їхніх батьків. 

 

 

 



С 84  (4  РОС)  Антонова, А. Танец мечты. Истории о первой любви для девочек : 
повесть. – М. : Эксмо, 2013. – 192 с. – (Роман с танцем. Истории о первой любви для 
девочек). 

Цікаві історії про перше кохання. Для середнього шкільного віку. 

 

 

 

 

С 84 (4РОС) Антонова, А. Бал под пальмами. Истории о первой любви для 
девочек : повесть. – М. : Эксмо, 2013. – 192 с. – (Роман с танцем. Истории о первой 
любви для девочек). 

 

 

 

 

С 3 Афоничева Е. А. Куклы, куколки и аксессуары к ним. Подробные пошаговые 
инструкции. – Ярославль : ООО „Академия развития”, 2013. – 80 с. : ил. – (Своими 
руками : просто и красиво). 

Чіткі інструкції, детальні схеми та барвисті фотографії, що представлені у книзі, 
допоможуть вам створювати чудові колекції ляльок. Для широкого кола читачів. 

 

 

С 84 (4ВЕЛ) Бернетт, Ф. Маленькая принцесса :  роман /  пер.  с англ.  А.  
Рождественской. – М. : Эксмо, 2014. – 320 с. – (Лучшая классика для девочек) 

Знаменита повість англійської письменниці розповідає про долю маленької Сари Кру, 
яка раптово втратила батька. Залишена на виховання в пансіоні, дівчинка опиняється 
під владою злої директриси,  яка зненавиділа її з першого погляду.  Але юна Сара не 
сумує.  Адже вона має добре серце і з гідністю переносить усі випробування.  Книга 
входить до Топ-100 найкращих дитячих книжок усіх часів. 

 

 

С 36 Вітлі А. Тортики і тістечка : кулінарна школа / пер. з англ. В. Наливної; 
худож. Дж. Екель. – К. : Країна мрій, 2013. – 64 с. : іл. 

Кексики з різноманітними начинками, декілька видів печив, тортики і 
найрізноманітніші креми до них, а ще топінги, поливи й ганаші — усе це реально 
навчитися готувати! Варто лишень уважно, крок за кроком, виконувати всі 
вказівки із цієї диво-книжки.  Для дітей середнього і старшого шкільного віку та 
їхніх батьків. 



 
 
 
С 22 Всесвіт. 50 найвідоміших космічних об`єктів : міні-енциклопедія / пер. з 
англ. Р. Фещенко. – К. : Країна мрій, 2014. – 56 с. : іл.  
Це міні енциклопедія, в якій досить детально описані найвідоміші космічні об'єкти 
та явища. Місячне затемнення, плями на Сонці, планети Сонячної системи, комети, 
метеоріти, туманності та галактики.... В цій невеликій енциклопедії умістилось 
досить багато інформації. 
 
 

 

 

С 84 (7США) Гаррісон, Л. Про вовка промовка : роман / пер. з італ. Н. Тисовської. 
– К. : КМ, 2014. – 256 с.  

Таємниця монстрів розкрита, і вони розбігаються хто куди. А як же бути Клодін 
Вовк? Вона ж бо стільки готувалася до свого "Шикарного шістнадцятиріччя", 
запросила на вечірку друзів, власноруч пошила бездоганну сукню. Невже це кінець і 
нічого не можна змінити?.. Але за справу беруться Мелоді Карвер і Френкі Штайн, і 
їх ніщо не зупинить! От тільки б не виявилися катастрофічними наслідки їхнього 

втручання... 

 

С 84 (7США) Гаррісон, Л. Монстри повертаються :  роман /  пер.  з італ.  Н.  
Тисовської. – К. : КМ, 2014. – 256 с. 

Полювання на монстрів лишилось у минулому. Тепер у Школі Мерстон 
проводиться навчання з толерантності й інтеграції.  А оскільки більше не треба 
ховатися,  вирішує Дракулора,  час щось зробити для рідної школи,  а заодно й 
отримати батькове схвалення. От тільки якщо Лорі візьмуться в цьому допомагати 
непримиренні суперниці Френкі Штайн і Клео де Ніл, так і чекай біди! 

 

С 84 (7США) Гаррісон, Л. Нечиста сила : роман / пер. з англ. Н. Тисовської. – К. : 
Країна мрій, 2012. – 256 с. 

У школі Клео де Ніл завжди була справжньою царицею — і серед монстрів, і серед 
нормалів. Аж поки на обрії не з’явилися нормалка Мелоді Карвер і вискочка Френкі 
Штайн. І тепер навіть фотосесія для модного журналу, на яку в ролі моделей Клео 
запросила своїх подруг — Клодін Вовк, Лагуну Блакитну та Дракулору, потьмяніла 
в порівнянні з боротьбою за права монстрів, яку ініціювала Френкі. Але начувайся, 
Френкі! Клео ще покаже, що єгипетська киця має кігті. 

 

С 84 (4РОС) Гусев, В. Большая книга пиратских приключений :  повести.  –  М.  :  
Эксмо, 2014. – 416 с. – (Большая книга приключений). 

„Велика книга пригод” – серія дитячих книг із найнеймовірнішими пригодами, 
розслідуваннями, погонями, втечами, політами, плаваннями. 
Фантастика, ужастіки, детективи, піраты з піастрами, шпіоны, феї, екзамени та 
канікули. 
Всього не перелічити – треба просто перечитати. 



 

 
С 46 Коти. 50 найпопулярніших порід : міні-енциклопедія / пер. з англ. А. 
Мішти. – К. : Країна мрій, 2014. – 56 с. : іл. 
За допомогою цього довідника ви зможете розпізнати 50 порід котів і дізнатися 
про їх основні ознаки. Довідник стане у пригоді при виборі домашнього 
улюбленця. Для широкого кола читачів.  
 
 

 
 
 

 
С 46 Собаки. 50 найпопулярніших порід : міні-енциклопедія / пер. з англ. А. 
Мішти. – К. : Країна мрій, 2014. – 56 с. : іл. 
За допомогою цього довідника ви зможете розпізнати 50 порід собак і дізнатися 
про їх основні ознаки. Довідник стане у пригоді при виборі домашнього 
улюбленця. Для широкого кола читачів. 
 
 
 
 
 

 
 
С 28 Динозаври. 50 найвідоміших видів : міні-енциклопедія / пер. з англ. А. 
Мішти. – К. : Країна мрій, 2014. – 56 с. : іл. 
У цьому довіднику описано 50 найвідоміших видів динозаврів. Ви познайомитеся 
з особливостями будови цих доісторичних тварин, їхнім способом життя і 
дізнаєтеся, у яких період часу вони жили на Землі. Для широкого кола читачів. 
 
 
 
 

 
 
С 28 Дикі тварини. 50 найвідоміших видів : міні-енциклопедія / пер. з 
 англ. А. Мішти. – К. : Країна мрій, 2014. – 56 с. : іл. 
У довіднику описано 50 найвідоміших видів диких тварин — ссавців, птахів, риб, 
земноводних і плазунів. Ви дізнаєтеся про спосіб життя і особливості будови 
різних тварин, а також про те, де розповсюджений той або інший вид. Для 
широкого кола читачів. 
 
 
 
 

 
 
 
 
С 84 (4РОС) Емец , Д. Сердце пирата : повесть. – М. : Эксмо, 2014. – 320 с. – 
(Веселе каникулы. Повести для школьников). 
Читайте про фантастичні пригоди школяра Андрія та його робота-няньки Баюна. 
 
 
 
 
 



 
 
 
С 92 Енциклопедія Чомучки / С. Паркер, Б. Вільямс ; пер. з англ. А. Горобець. – К. 
: Країна мрій, 2012. – 256 с. : іл. 
Енциклопедія побудована у формі запитань і відповідей. Містить інформацію із 
різних галузей знань, багато ілюстрацій. Для дітей середнього шкільного віку. 
 
 

 

 

С 37 Оригами для девочек. Подробные пошаговые инструкции. – М. : АСТ, 2013. 
– 80 с. : ил. – (Своими руками : просто и красиво). 

У книзі пропонуються ідеї для створення гарних поробок із кольорового паперу в 
техніці орігамі. Для широкого кола читачів. 

 

 

 

 

С 37 Оригами для мальчиков. Подробные пошаговые инструкции. – М. : АСТ, 
2013. – 80 с. : ил. – (Своими руками : просто и красиво). 

Ця книга – чудовий подарунок для хлопчиків, які люблять майструвати, 
придумувати незвичайні моделі машин, човнів і літаків. Декілька хвилин – і 
звичайний аркуш паперу перетворюється на білосніжний вітрильник, гоночній 
автомобіль або забавну іграшку-вертушку.! 

 
 
 

 
 
С 2 Паркер, С. Що всередині... : енциклопедія природи / пер. з англ. А. Мішти. – 
К. : Країна мрій, 2013. – 152 с. : іл. 
На сторінках цієї унікальної енциклопедії, що складається з чотирьох частин, 
«Планета Земля», «Рослини», «Тварини», «Людське тіло», розповідається про те, 
які процеси відбуваються під земною поверхнею і всередині рослин, яку будову 
мають і які функції виконують органи тварин і людини. Для дітей шкільного віку. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
С 28 Сергеева, М. Растительный мир. Книга рекордов. – М. : Эксмо, 2009. – 128 
с. : ил. –          (Атласы и енциклопедии) 
Книга розповідає  про дивовижних представників рослинного світу, містить факти, 
що вражають уяву.Книга містить кольорові ілюстрації. Для широкого коло читачів. 
 

 

 

 

С 37 Тельпиз В. Ф. Цветы из ткани, бисера, бусин, пряжи и полимерной глины. 
Подробные пошаговые инструкции. – Ярославль : ООО „Академия развития”, 2012. 
– 80 с. : ил. – (Своими руками : просто и красиво). 

Чіткі інструкції, детальні схеми та кольорові фотографії, що представлені у книзі, 
допоможуть вам створювати чудові колекції поробок, які прикрасять ваш дім      
квітами. 

 

 

С 84 (4ВЕЛ) Уилсон, Ж. Четверо детей и чудище / пер. с англ. Е. И. Микериной ; 
худож. В. Яскина. – М. : Эксмо, 2014. – 320 с. : ил. – (Мировой бестселлер для 
девочек). 

Книга англійської письменниці Жаклін Уілсон — однієї із відомих авторів 
сучасної дитячої літератури, лауреата багатьох премій. Її твори близькі та 
зрозумілі дітям всіх континентів. 

 

 

 

С 84 (4ВЕЛ) Уилсон, Ж. Девчонки и любовь /  пер.  с англ.  Д.  С.  Соколовой ;  
худож. В. Яскина. – М. : Эксмо, 2014. – 192 с. : ил. – (Жаклин Уилсон. Мировой 
бестселлер для девочек). 

Зворушливі та дотепні книги Жаклін Уілсон про трьох подруг завоювали багато 
прихильників по всьому світу.  З повісті ви дізнаєтеся про усі тайни дівчат,  
посмієтеся над безглуздими випадками з їхнього життя і, навіть, трохи поплачете. 
А головне, ви дізнаєтеся багато нового про хлопців. 

 

 

 

Усачева, Е. Призраки дождя. Большая книга ужасов :  повести.  –  М.  :  Эксмо,  
2014. – 352 с. – (Большая книга ужасов). Ужастіки” для підлітків. 



 

С 84 (2РОС) Иванов, А. Загадка туристического агентства /  А.  Иванов,  А.  
Устинова. – М. : Эксмо, 2014. – 224 с. – (Детектив & Приключения). 

„Загадка туристического агентства” – чудовий подарунок для шанувальників 
детективних пригод. З роману ви дізнаєтесь про задуми туристичного агентства та 
про можливе пограбування квартири сім`ї Школьникових. З ціїю книгою ваш час 
промайне швидко та непомітно. 

 

 

 

С 84 (2РОС) Иванов, А. Загадка сапфирового креста / А. Иванов, А. Устинова. – 
М. : Эксмо, 2014. – 192 с. – (Детектив & Приключения). 

Дитячий гостросюжетний детектив. 

 

 

 

 

Харрисон, Л. Школа монстров / пер. с англ. А. Хромовой. – М. Эксмо, 2014. – 352 
с. 

Френкі Штайн усього п’ятнадцять днів,  і народилася вона в лабораторії.  А ще в неї 
зелена шкіра і роз’єми на шиї, крізь які вона має щодня підзаряджатися. Прикольно? 
А тепер уяви, як вона почувається серед звичайних п’ятнадцятирічних підлітків, які 
вважають її монстром! Але Френкі так легко не здасться: вона доведе 
однокласникам, що монстром бути круто! Ласкаво просимо до Школи монстрів! 

 

 

Для учнів 7-9 класів 

Ауэр, И. Проклятие ледяной горы : роман / И. Ауэр, А. Джокинен ; пер. с фин. Е. 
Богданова. – М. : АСТ, 2014. – 352 с. – (Битвы за престол). 

Новий роман із жанру дитячого фентезі. 

 

 

 

 



 

Веркин, Э. Кусатель ворон : роман / худож. О. Селянко. – М. : Эксмо, 2014. – 416 с. – 
(Современная проза для подростков). 

Едуард Вєркін –  сучасний письменник та автор романів для підлітків.  „Кусатель 
ворон” – це класична „роуд сторі” про пригоди підлітків під час подорожі по Золотому 
кільцю. 

 

 

 

Видатні особистості :  повна ілюстрована енциклопедія /  уклад.  К.  Гіффорд та ін.  ;  
пер. з англ. Р. Фещенко. – 2-е вид., випр. і доп. – К. : Країна мрій, 2010. – 256 с. : іл. 

Ця книга — прекрасний хронологічний довідник, що містить відомості про 
знаменитих людей, які досягли вражаючих результатів у своїй діяльності. Серед них 
Христофор Колумб, Чарлі Чаплін, Амелія Ерхарт, Дмитро Менделєєв, Сергій Бубка — 
загалом понад 1500 славетних імен. Окрім коротких біографій, з яких можна 
дізнатися, де і коли жили герої минулих днів, у книзі ви знайдете неймовірну кількість 

інформації про наших сучасників. Численні малюнки та фотографії допоможуть вам зазирнути у життя 
великих і видатних, знаменитих і знеславлених. Книга для школярів і старшого шкільного віку та їхніх 
батьків. 

Гарсія, К. Чарівні створіння : роман / К. Гарсія, М. Штоль ; пер. з англ. В. Калини. – 
К. : Країна мрій, 2013.- 464 с. 

У містечку Гатлін ніколи нічого не відбувається. Принаймні в цьому переконаний Ітан 
Вейт, який прожив тут усе життя. От тільки певність його скоро похитнеться: у школі 
з’явилася новенька. Ліна не схожа на своїх однолітків: вона походить з родини 
чародіїв і володіє даром,  який водночас є і її силою,  і прокляттям.  Коли дівчина 
переїжджає до Гатліна й знайомиться з Ітаном, двоє усвідомлюють, що їх пов’язує 
якась дивна таємниця... 

 

 

Ст 37 Капитонова Г. Бисероплетение. Практическое руководство.  –  М.,  С.-Пб.  :  
АСТ, Астрель-СПб, 2010. – 77 с. : ил. – (Своими руками). 

Усі ці кольє,  комірці,  ланцюжки та браслети,  квіти та фігурки тварин,  крашанки,  
ялинкові прикраси ви можете створити своїми руками.  Головне -  не боятися 
труднощів. З часом ви будете самі створювати ці унікальні прикраси і для себе, і для 
своїх друзів. 

 

 

 

 

 



 

Ст 84 (2РОС) Кузьмин, В. Экзамен на Бога :  роман /  худож.  Э.  Ферез.  –  М.  :  Эксмо,  
2014. – 416 с. – (заповедник чудовищ. Фантастические приключения для подростков). 

Третий роман із циклу „Заповідник чудовиськ”. Фантастичні пригоди для підлітків. 

 

 

 

 

Маєр, С. Сутінки : роман / пер. з англ. О. Федорченко. – К. : Країна мрій, 2009. – 
384 с. – (Сутінкова сага). 

Сімнадцятирічна дівчина Белла переїжджає до батька в невелике місто Форкс. Вона 
закохується в загадкового однокласника, який, як виявилось, походить із сім'ї 
вампірів, які відмовилися від нападів на людей. Закохатися у вампіра. Це страшно? 
Це романтично, це прекрасно і болісно, але це не може закінчитись добром, 
особливо у вічному протистоянні вампірских кланів, де найменша відмінність від 
оточуючих вже перетворює вас на ворога... 

 

 

Ст 74 (7США) Майер, С. Гостья :  роман /  пер.  с англ.  Н.  Балашовой.  –  М.  :  АСТ,  
2013. – 668 с.  

„Гостя”- новий роман, якого з нетерпінням чекали від автора „Сутінок” Стефані 
Майєр. 

 

 

 

 

Ст 84 (7 США) Маєр, С. Затемнення : роман / пер. з англ. О. Риди, К. Плугатир. – К. : 
КМ, 2009. – 480 с. – (Сутінкова сага). 

„Затемнення” - третя книга з саги "Сутінки". В книзі Стефані Маєр, Белла Свон готова 
стати подругою свого коханого Едварда навіки. Адже життя вампіра триває вічно. В 
романі їй, можливо, доведеться зрадити найкращого друга — вервольфа Джейка і, тим 
самим, знову розпалити стародавню ворожнечу між „нічними мисливцями” та їх 
споконвічними ворогами — вервульфами... 

 

 

 

 

http://fantlab.ru/work494323


Ст 84 (2РОС) Манов, Ю. Эльфы средней полосы : фантастический роман. – М. : 
Эксмо, 2013. – 352 с. – (Народная фантастика). 

Книга „Эльфы средней полосы” Юрія Манова, автора такого твору як „Тринадцатый 
апостол», познайомить вас із фантастичним та хитро закрученим сюжетом. 

 

 

 

 

Ст 84 (2РОС) Лубенец, С. Бабочка из Поднебесной : повесть. – М. : Эксмо, 2014. – 
192 с. – (Любовь + Путешествия). 

 У повісті розповідається про дівчинку Ніку, яка відправилася на канікули до Китаю. 
Саме там і відбуваються з дівчиною незвичайні пригоди. 

 

 

 

 

Ст 84 (2РОС) Мазаева, И. Мечта футболистки : повесть. – М. : Эксмо, 2014. – 192 с. – 
(Только для девчонок). 

Ірина Лісицина, посперечалася з Льохою Морозовим, що виграє у нього в футбол. Для 
своєї перемоги дівчина зробила усе можливе: зібрала команду із однокласниць. Так 
з`явилася футбольна команда „Мармеладки”. 

 

 

 

Ст. 84 (2РОС) Лаврова, Д. 100 километров до любви : повесть. – М. : Эксмо, 2014. - 
192 с. – (Только для девчонок). 

Сашка закохалась в хлопця,  а він виявився самозакоханим нікчемою.  Через два роки 
дівчина вирішила йому помститися. Але з дівчиною почали відбуватися незвичні 
явища... 

 

 

 

 

 

 

http://books.imhonet.ru/element/118162/


 

Ст 84 (7 США) Нельсен, Дж. А. Фальшивый принц / пер. с англ. О. Михайловой. – 
М. : АСТ, 2013. – 416 с. – (Битвы за престол). 

Книга, у якій немає чарівників, зате є королівство, пустий трон та задерикуватий, 
відчайдушно сміливий головний герой. 

 

 

 

 

Тихомиров, А. Оруженосец : фантастический роман. – М. : Эксмо, 2014. – 384 с. – 
(Народная фантастика). 

Бойове фентезі. 

 

 

 

 

Усачева, Е. А. P.S. Я тебя ненавижу ! : повесть / худож. Э. Ферез. – М. : Эксмо, 
2014. – 320 с. : ил. – (Моя реальная жизнь. Повести для подростков).  

Ігри у ненависть та страшну помсту іноді можуть мати серйозні наслідки. Але 
якщо забажати і дуже намагатися, усе можливо виправити. 

 

 

 

 

Школьник, Ю. К. Динозавры. Ящеры мезозойской эры /  под ред.  В.  К.  
Голубева. – М. : Эксмо, 2014. – 64 с. : ил. – (Популярная научно-практическая 
энциклопедия современных знаний). 

Книга ”Динозавры” розповідає про величезну кількість видів динозаврів 
тріасового, юрського та крейдяного періодів. Текст у книзі складений на основі 
найсучасніших наукових даних. Незвичайні факти з життя динозаврів, сенсаційні 
відкриття,  научні гіпотези зацікавлять і дітей і дорослих. 

 

 

 

 



       

 

    Янг, М. Хроники песчаного моря :  роман /  пер.  с англ.  Н.  Рудинской.  – М.  :  АСТ,  
2013. – 416 с. 

Жагуча, пульсуюча і поетична сага, що стала однією із самих захоплюючих фентезі за 
останній час. Тут є і скажений темп, і швидка зміна подій, і велике кохання. 

 

 

Завітайте до бібліотеки!!! 
 

 


