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Вітаємо у нашій  бібліотеці!  
 

Презентуємо нового сучасного українського 

автора Наталю      у, яка пише в жанрі підліткової 

фантастики та фентезі. 
 

Пропонуємо всі частини роману автора із циклу 

«Часодії». 
 

Звичайна дівчинка-підліток Василина несподівано 

дізнається, що її рідний батько — впливовий маг 

Ефлари, світу, створеного особливою часовою магією. 

Батько забирає доньку до себе, і дівчинка опиняється в 

самому серці небезпечної гри часодіїв, фей і лютів.  
 

Читайте хто така Василина — батькова шпигунка, 

наївне дівчисько чи… могутня часівниця, який 

кориться Час і яка може врятувати весь часодійний 

світ?..  
 

Зацікавлені? Гайда до нас у бібліотеку за всіма 

частинами роману! 
  

Вашій увазі представляємо рекомендаційний 

список. 
 

Список розрахований на читачів-учнів 4-6 класів. 
 

Джерела подані за період з 2014-2015 рр. 
 

Даний список підготовлений за матеріалами 

фондів нашої бібліотеки та Інтернет-ресурсів. 

 

Укладач: Проценко А. М. 

 Відповідальна за випуск: Приходько Н. О. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%D1%96
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Натал і я  В а с  л і в  а       а  
 

Народилася в Білорусі 16 

листопада 1981 року. 
  

Дитинство провела в Росії, а 

зараз мешкає в Україні, у місті 

Івано-Франківську – самому 

серці прикарпатського краю. 
 

Улюбленим шкільним 

предметом була література, яка 

надихала до написання власних 

творів. 
 

Першими читачами Наталії були однокласники. У 

шкільні роки, заради жарту, вона складала веселі 

розповіді. Як наслідок, результатом цієї творчості став 

невеликий роман про «географічку-інопланетянку» і 

однокласників. 
 

Перший публічний літературний твір Наталії 

Щерби вийшов у 2005 році — опубліковано 

фантастичне оповідання «На дні». Тоді, розповідь стала 

відомою завдяки участі у літературному конкурсі. 

Цікавим є той факт, що письменниця подала заявку, 

щоб посміятися над заданою темою. У підсумку 

розповідь всім дуже сподобалась і твір став 

переможцем конкурсу. 
 

У 2008 році вийшов у світ перший роман Наталії 

Щерби — «Бути відьмою», удостоєний ряду премій. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F
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Після цього вийшли ще книги, що склали цикл «Бути 

відьмою» (трилогію): у 2010 році «Відьмин хрест», а 

через рік — «Вільна відьма». У 2010 році вийшов 

фантастичний роман «Дволикий світ». 
 

В 2010 році авторка удостоїлася заохочувальної 

премії «Єврокон-2010» в номінації «Найкращий 

молодий фантаст Європи».  
  

 У тому ж році завоювала гран-прі конкурсу 

«Нова дитяча книга» в номінації «Пригоди і фентезі» 

з книгою «Часовий ключ». 
 

 

Нагороди та відзнаки книжок циклу 

«Часодії» 
 

 Нагорода «Ревізор» у номінації «Вибір покупця 

2012-2013»;  

 

 Книжкова премія Рунету-2012 у номінації 

«Бестселер» (Москва, 2012); 

 

 Премія «Аліса» за кращий дитячо-юнацький твір 

у фантастиці (РосКон, 2012); 

 

 Премія EuroCon (ESFS Awards, 2010); 

 

 Медаль ім. М. В. Гоголя «За казкову літературу» 

(Москва, 2011); 

 

 І місце на конкурсі «Нова дитяча книжка» 

(видавництво «Росмен», 2010). 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=2010_%D1%80%D1%96%D0%BA_%D1%83_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%96&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD
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Перша книга циклу "Часодії" 
 

Щерба, Н. В. Часовий ключ : 

роман / пер. з рос. Н. Косенко. – 

Харків :  Школа, 2015. – 352 с. – 

(Часодії). 
  

Потрапивши до країни 

часодіїв, фей та лютів, Василина 

опиняється в  

осередку небезпечної гри. Навіть 

друзі не можуть зрозуміти, хто ж 

вона така. Наївне дівча, яке нічого не знає про своє 

походження? Шпигунка, заслана батьком, аби здобути 

трон? Чи могутня часівниця, яка вміє керувати часом і 

може врятувати Землю та Ефлару від прийдешнього 

зіткнення? 
 

Друга книга циклу "Часодії" 
 

Щерба, Н. В. Часове серце : 

роман / пер. з рос. Н. Косенко. – 

Харків : Школа, 2014. – 384 с. – 

(Часодії). 
  

Володарі семи Часових 

Ключів опиняються на Землі, у 

світі Василини, і їхня мета — 

будь-якою ціною врятувати 

Осталу та Ефлару від зіткнення. 

Збільшити Часовий Розрив 

можна тільки за допомогою таємничого Пурпурового 

Квіту та єдиного бажання, загаданого ключниками. 
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Проте ворожнеча між ключниками дедалі розгоряється. 

Великий Дух Астрагор — запеклий ворог часівників — 

зненацька погоджується допомогти їм, маючи власний 

інтерес. Адже тільки він знає, що Пурпуровий Квіт 

криє чимало таємниць, і одна з них — прокляття 

Чорного Ключа, яким володіє Василина. 
 

Третя книга циклу "Часодії" 
 

Щерба, Н. В. Часова вежа : роман / пер. з рос. Н. 

Косенко. – Харків : Школа, 2014. – 384 с. – (Часодії).  
 

Усі ключники мають знайти Часову вежу й 

повернути час у Розколотий замок. Василина ладна 

зробити все, аби довести своє вміння керувати Часом. 

Але на її шляху стають її одвічні вороги. І ось Василина 

знову опиняється сам на сам зі смертельною 

небезпекою. Чи зможе дівчинка протистояти Олені, 

впливовій подрузі свого батька? Чи вдасться їй 

викрасти чарівну стрілу й повернути до життя фею 

Діану? Чи доведе вона всьому часодійному світу, 

наскільки сильна в її серці синя іскра? 
 

Четверта книга циклу "Часодії" 
 

Щерба, Н. В. Часове ім`я : роман / 

пер. з рос. Н. Косенко. – Харків : 

Школа, 2014. – 384 с. – (Часодії). 
 

  У книзі «Часове ім’я» 

продовжується оповідь про 

неймовірні, захопливі та часто 

небезпечні пригоди в часодійному 
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світі володарки Чорного Ключа Василини. 

 Ці пригоди змішуються з шаленими 

переживаннями в її серці: чи буде коли-небудь їхня 

родина разом? Чи розв’яжуться нарешті непорозуміння 

з її найближчим другом? У кого ж таки вселиться 

страшний і підступний Дух Астрагор? 

 Та крім того, на тендітну юну дівчинку чекає 

участь у перегонах на зорепташці, пошуки Чорної 

Кімнати, падіння в страшну розщелину Розколотого 

замку, таємне проникнення в чужий замок, жорстоке 

покарання. І нарешті головне — здобуття часодійної 

речі в Чорній Кімнаті. 
 

П'ята книга циклу "Часодії" 
 

Щерба, Н. В. Часограма : роман / 

пер. з рос. Н. Косенко. – Харків : 

Школа, 2014. – 416 с. – (Часодії). 
  

Часодійний світ хвилюється: 

Дух Астрагор, ворог ефларських 

часівників, повернувся в 

несподіваному образі та прагне 

помсти. Нортон Огнєв кинув йому 

виклик, і Василина хоче 

допомогти батькові. Разом із друзями вона намагається 

розгадати таємницю іржавого уламка, знайденого в 

Розколотому замку, вчиться нових часодійних 

хитрощів і відкриває для себе незвідані таємниці 

керування Часом. На ключників чекають небезпечні й 

захопливі пригоди, перші втрати, запекла боротьба та 

зустріч зі справжнім злом. Василина має зробити 
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важкий вибір, розгадати найважливішу таємницю в її 

житті. Чи впорається вона з неймовірною 

відповідальністю, яка зненацька впала на її юні плечі? 
 

Заключна шоста книга циклу 

"Часодії" 
 

Щерба, Н. В. Часова битва : 

роман / пер. з рос. Н. Косенко. – 

Харків : Школа, 2015. – 448 с. – 

(Часодії). 
  

У шостій, завершальній, 

книзі циклу "Часодії" на Василину 

й Феша чекають неймовірні 

випробування. Наближається 

фатальна мить — вирішальна битва за трон Часу. Зодче 

Коло збентежене: Василина Огнєва стала ученицею 

Астрагора, запеклого ворога всіх ефларських 

часівників, Феш Драгоцій безслідно зник, і невідомо, 

що очікує ключників у майбутньому. І тільки Астрагор 

упевнений у своїй долі та стрімко прямує до 

найголовнішої мети, залучаючи союзників і 

розбиваючи ворогів. 

Чи вдасться Василині врятувати свого друга? Яка 

доля судилася її батькові, Нортону Огнєву? Ким же 

насправді є Родіон Хардіус і які ще таємниці зберігає 

Розколотий замок? В останній книзі часодійної історії 

розкриються всі найважливіші секрети і ми нарешті 

дізнаємося, на чиєму боці сам Час! 
 

Щ е  б і л ь ш е  н о в и н о к  у  н а ш і й  б і б л і о т е ц і !  


