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Шановні друзі! 
 

Анотований список літератури «Книги 

Видавництва Старого Лева – це радість читання та 

пізнання світу» складений у рамках проекту бібліотеки № 

119 для дітей «Маленькі кроки у світ великої літератури». 
 
Мета списку: 

- ознайомити юних читачів із чудовими книжками 

українського Видавництва Старого Лева; 
- представити імена сучасних українських авторів, 
котрі пишуть для дітей з натхненням і любов’ю. 
  
В анотованому списку представлені книги, які є у фондах 

бібліотеки № 119 для дітей Деснянської ЦБС за період 

2010-2016роки. 
 
Матеріал розташований за абеткою прізвищ авторів. 

 
Ми впевнені, що наші читачі достойні найкращих 

книг і найбільшої поваги. Видавництво Старого Лева – це 

більше, ніж книги. Це простір для спільного творення: від 

нових книг до нової якості життя! 
 

 
Укладачі: Карпінська Н. О. 

Шевченко С. Ю. 
 

Телефон для довідок: 518 52 41 
                                 library119@ukr.net 

                                                               httр://www.desnabib.kiev.ua 
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«У місті, що зветься по-княжому - Львів, 
Там Лев у мансарді живе залюбки 

І дітям друкує чудові книжки!» 
Мар’яна Савка 

 

1. Бабкіна, К. Гарбузовий рік : 
маленька повість для дітей / 

Катерина Бабкіна ; худож. Ю. 

Пилипчатіна. – Львів : Видавництво 

Старого Лева, 2015. - 48, с.: іл. 
Це низка історій про мешканців 

садиби в місті. Як речі, птахи, овочі, 

іграшки, трави, тварини, люди 

взаємодіють між собою? Вони багато 
що знають і вміють, особливо овочі. 

Будь до них уважний, юний читачу, – і 
вони все тобі розкажуть, а дещо навіть покажуть. Ця книжка не 

звичайна, а чарівна: у ній є сторінки, зображення на яких 

оживають – рухаються, щебечуть, шурхочуть… 
Не віриш? Спробуй! 

 
2. Бачинський, А. 140 
децибелів тиші : для серед. шк. 

віку / Андрій Бачинський. – 
Львів : Видавництво Старого 

Лева, 2015. - 128с. 
В автомобільній аварії юний 

музикант Сергій втрачає не тільки 

батьків, сестричку, але й слух. Він 

мусить навчитися по-новому 

спілкуватися з ровесниками в 

інтернаті, подолати зневіру і відчай, 

аби важка втрата не вбила в ньому 
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повністю бажання жити. А також – вирватися зі злочинного кола 

і врятувати названу сестру від лиха... 
 

3. Вайброу, І. Капосна книжка 

Малого Вовчика / Іан Вайброу ; пер. 

з англ. О. Стадника ; худож. Т. Росс. 

- Львів : Видавництво Старого Лева, 

2013. - 144с. : іл. 
 У порядній вовчій сім’ї лихо – 
Малий Вовчик росте надто лагідним та 

добрим. Ганьба на всю вовчу громаду! 

Вовчик мусить негайно вирушати до 

Школи Поганців, щоб вивчити 9 

Капосних Правил і стати справдешнім 

Злим Вовком! Про те, як добродушний 

та веселий Малий Вовчик намагався стати Злим Поганцем-
Сіроманцем та що з цього вийшло, ви й дізнаєтесь із цієї милої та 

дотепної книжечки. 
 

4. Вдовиченко, Г. 36 і 6 котів : 
вусато-хвостата історія для дітей : 
для мол. та серед. шк. віку / Галина 

Вдовиченко ; худож. Н. Гайда. — 
Львів : Видавництво Старого Лева, 

2015. — 136с. : іл. 
36 і 6 котів – саме стільки, не більше 

й не менше, хвостатих героїв Галини 

Вдовиченко – оселилося одного 

дощового вечора в помешканні пані 
Крепової попри її бажання. Але серце 

непоступливої господині до котів-безхатьків прихилила киця-
сфінкс Баронеса. Ані пані Крепова, ані її племінник Стас навіть 
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уявити собі не могли, чим обернеться вторгнення у їхнє маленьке 
помешкання 36 дорослих і 6 маленьких котів. 

5. Гридін, С. Федько у пошуках 
Чупакабри: для мол. шк. віку / 
Сергій Гридін ; іл. Оксани Мазур. 

— Львів : Видавництво Старого 

Лева, 2014. — 176с. : іл. — 
(Планета Чудасія). 

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! 
 

 
6. Дерманський, С. 

Крамничка тітоньки Мальви / 

Сашко Дерманський ; худож. Р. 

Попський. – Київ : Видавництво 

Старого Лева, 2014. – 56 с. : іл. 
Різдво – пора див і світла, час 

жаданих подарунків та солодкої 
смакоти із чарівного фургончика-
крамнички доброї й загадкової 
тітоньки Мальви. Але що буде, якщо 
раптом усе це зникне? Адже 

підступний пан Крук та його господиня Мряка ось-ось запанують 

у світі!. Перед маленьким Тишком та його вірним песиком 

Кучугуркою постало нелегке завдання: повернути дідусеві-
казкарю чарівну книгу, щоб врятувати Різдво і наповнити сміхом 
та радістю кожен дім їхнього рідного містечка. 
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7. Джонс, Д. В. Мандрівний 
Замок Хаула : для серед. шк. віку / 

Діана Вінн Джонс ; пер. з англ. А. 
Поритка. — Львів : Видавництво 

Старого Лева, 2015. — 352 с. — 
(Дивовижні світи). 

Зла відьма перетворює Софі на 

старезну бабусю. Дівчина потрапляє в 

таємничий замок чарівника Хаула і 

укладає угоду з вогняним демоном, 

завдяки якому i рухається замок. На 

шляху до звільнення від закляття Софі 
доведеться розгадати багато загадок та побороти численні 
перешкоди... 

 
8. Діккенс, Ч. Різдвяна історія / 

Чарльз Діккенс ; пер. з англ. Івана 

Андрусяка ; іл. Ростислава 

Попського. - Львів : Видавництво 

Старого Лева, 2015. - 160 с. : іл. - 
(Дивовижні світи). 

Старий Скрудж – непривітний 

скнара, від якого годі чекати доброго 

слова чи доброї справи, - зневажає 

навіть таке велике свято, як Різдво. Та 

одного разу до нього приходить дух 

його померлого компаньйона – аби 

дати йому шанс стати іншою людиною 

з новим майбутнім. Але перш ніж 

змінити хід подій, Скрудж має пережити моторошні зустрічі з 

трьома привидами… 
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9. Друзі незрадливі : збірка творів 
українських авторів / упоряд. 

Оксана Думанська. - Львів : 
Видавництво Старого Лева, 2014. 
- 128 с. 

«Друзі незрадливі» – збірка 

творів-переможців конкурсу «Мі-мі-
мі. Наші улюбленці», який проводив 

Форум Видавців у Львові. Під цією 

обкладинкою – оповідки-бувальщини 

від різних авторів, що не пошкодували 

часу і натхнення розповісти про своїх 

друзів незрадливих. Коти і пси, їжаки 

і рибки, пташки і гризуни, і навіть 
рослина стали головними персонажами, заслуживши таку честь 

своєю любов’ю та вірністю. 
 

10. Енде, М. Нескінченна 
історія : для серед. шк. віку / 

Міхаель Енде ; пер. з нім. Юрка 

Прохаська. — Львів : 
Видавництво Старого Лева, 2015. 

— 560с. — (Дивовижні світи). 
Увагу звичайного хлопчика 

Бастіана полонить книжка 

«Нескінченна історія», з якої він 

довідується про чарівну країну 

Фантазію, про дивовижних жителів 

цієї країни та про смертельну 

небезпеку, яка загрожує існуванню 
Фантазії. Щоб вплинути на хід подій, Бастіан потрапляє в іншу 

реальність. Попереду на нього чекає багато таємниць та 

випробувань...  
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11. Зіркові історії успіху : 
від зірок українського 

спорту / упоряд. Мар’яна 

Савка. – Львів : Видавництво 

Старого Лева, 2010. – 88 с. : 

фото. 
Історії від зіркової 

команди українських 

спортсменів не залишать 

байдужими ні дітей, ні 

дорослих, бо всі вони 

підтверджені справжніми перемогами, золотом високої проби. 
Зовсім поруч із нами живуть люди, котрі вміють творити дива. 

Вони змінюють наше уявлення про можливості людського тіла і 

духу. Кому, як не їм, бути прикладом для молодого покоління, 

ділитися своїм життєвим досвідом і надихати на тернистий, 

важкий, а все ж такий прекрасний шлях до успіху. 
 

12. Кулідж, С. Невгамовна 

Кейті : для серед. шк. віку / 
С'юзен Кулідж ; пер. з англ. В. 

Чернишенка. – Львів : 
Видавництво Старого Лева, 2013. 

- 192 с. 
Велика фантазерка Кейті Карр 

має добре серце і невгамовну вдачу. 

Вона верховодить своїми братиками 

й сестричками, щоразу вигадуючи 

дивовижні ігри та забави, чим додає 

чимало клопоту своїй тітці. Та 

одного разу з Кейті стається нещастя, 
яке цілковито змінює її життя… 
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Якщо ви почнете читати цю книжку, то обов’язково 

полюбите Кейті, і дуже можливо, що ця весела, добра і мужня 
дівчинка вплине і на ваше життя. 

 
13. Лущевська, О. 
Задзеркалля: повість : для серед. 

шк. віку / Оксана Лущевська. – 
Львів: Видавництво Старого Лева, 

2016. – 128 с.: іл. 
Нікому не подобається лежати в 

лікарні. Але тут у Сашки є Ростя – її 
перше справжнє кохання. Тож вона 

почувається щасливою, аж доки на 

сусідньому ліжку не опиняється 
знайома дівчина Діна за крок від 
смерті. Підступні подруги, легковажні 
хлопці,  такі складні й незрозумілі 

батьки... Хто винен, що Дінка 
стрибнула в Задзеркалля? І чи вдасться їй знайти дорогу назад, 

якщо Сашка цього дуже-дуже захоче? 
 

14. МакДоналд, М. Джуді Муді 
: повість : для мол. шк. віку / Меґан 
МакДоналд ; іл. Пітера Рейнолдса 

; пер. з англ. Наталії Ясіновської. 
— Львів : Видавництво Старого 

Лева, 2015. — 144с. : іл. 
На вас чекає знайомство з 

кумедною дівчинкою на ім’я Джуді 

Муді, у якої частенько змінюється 
настрій. Він буває хороший, поганий, 

перед шкільний, шкільний – який 
завгодно. А ще у неї є молодший 
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братик Стінк, найкращий друг Рокі та «заклятий» друг Френк 

Перл. Вони потрапляють у різноманітні пригоди, вчаться 
тішитись маленьким і великим радощам. А головне – вони 

неодмінно подарують усім читачам усмішку! 
 

15. Мензатюк, З. Таємниця 

козацької шаблі : пригодницька 
повість : для мол. шк віку / Зірка 
Мензатюк ; іл. Іветти  

Ключковської. – Львів: 

Видавництво Старого Лева, 2015. 

- 160 с.: іл. 
Усе почалося з того, що 

усімейства Руснаків з’явилася Машка 
- пошарпаний, але все ж нічогенький 
автомобільчик. А далі... привид 
повідомив, що старовинна реліквія у 

небезпеці, - і почалися шалені перегони, небезпечна, сповнена 
містики і захвату мандрівка замками України у пошуках 
козацької шаблі... 

 
16. Мозер, Е. Мануель і Діді : 
велика книга маленьких мишачих 
пригод : для дошк. віку / Ервін 
Мозер ; пер. з нім. Людмили Нор. 

— Львів : Видавництво Старого 

Лева, 2015. — 184с. : іл. 
Життя двох мишенят Мануеля і 

Діді сповнене пригод. У них друзі 
проявляють свою допитливість, 

дотепність, винахідливість та відвагу. 

Мануель завжди має багато ідей, а 

Діді щоразу готовий допомогти йому 
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реалізувати їх. Книжка австрійського письменника Ервіна 
Мозера з авторськими ілюстраціями привабить маленьких 
читачів короткими текстами і симпатичними малюнками. Вона 

допоможе дітям знаходити у житті дивовижне, бачити прекрасне 

і пізнавати нове. А також – дізнатися про те, щонайдорожчий 

скарб – твій друг. 
 
 

17. Нанетті, А. Мій дідусь був 

черешнею : для серед. шк. віку / 
Анджела Нанетті; пер. з іт. А. 
Маслюха ; худож. А. Стефурак. — 
Львів : Видавництво Старого Лева, 

2015. — 136 с. : іл. 
Ця книга - родинна історія 

хлопчика Тоніно, розказана від його 

імені. Проста і казкова водночас. Така, 
що зачепить кожного знайомими 
ситуаціями, подіями, фразами і 

страхами. 
Ця історія – нагадування про те, що дива існують поряд із 

нами, і що, попри сум, несправедливість та розпач, ми таки 

зуміємо їх побачити, якщо тільки відкриємо до них серце. 
 

18. Прохасько, М. Куди зникло 
море : для мол. шк. віку / 
Мар'яна Прохасько, Тарас 
Прохасько ; худож. Мар’яна 

Прохасько.–Львів : Видавництво 

Старого Лева, 2015. – 88с. : іл. 
Велика кротяча родина 

зібралася в далекі краї – туди, де 

тепло і росте виноград, з якого на 

зиму можна заготувати багато 
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поживних родзинок. Удома, в Буковому лісі, залишилися тільки 
Муркавка, Повз і Мартіна. Але дітям не лячно самим, бо ж у них 
є друзі – бобреня Загата, білки Жужіка та Ержіка, – з якими кожен 

день сповнений несподіванок і пригод. Тим паче, що до Букового 

лісу завітала знаменита співачка Соня Садова, а разом із нею – 
справжня детективна історія… 

 
19. Прохасько, М. Хто 
зробить сніг : для мол. шк. 

віку / Мар’яна Прохасько, 

Тарас Прохасько ; худож. 

Мар’яна Прохасько–Львів: 

Видавництво Старого Лева, 

2015. - 72с. : іл. 
Тепла казка по родину 

кротів та їх тринадцять 
кротенят, про дружбу та 

взаємодопомогу, про турботу та домашній затишок, а також про 

те, хто насправді робить сніг… 
20. Радковець, П. 
Таємниці Львівських Левів : 
для мол. та серед. шк. віку / 
Петро Радковець, Іван 

Радковець; худож. Іветта 
Ключковська. – Львів: 

Видавництво Старого Лева, 

2015. - 48 с.: іл. 
Прочитавши цю книжку, 

ви довідаєтеся, чому годинники 

на вежах і ратуші у Львові 

показують різний час, як двоє 

братів шукали на дні львівських ставків скарб свого батька, що 
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сталося зі скупим Мартином, де можна знайти легендарний меч 

майстра Шварна… 
 

21. Радушинська, О. Щоденник Славка Хоробрика, або 
Пригоди хлопчика-міліціонера : для мол. та серед шк. віку 
/ Оксана Радушинська; іл. Романа Скиби. –Львів : 
Видавництво Старого Лева, 2012. - 
88с. : іл. 

Чи дозволено дітям робити усе-
усе, що заманеться, незважаючи на 

закони і правила, якими користуються 
дорослі? Які вчинки дітей можуть 
спричинити халепу і що потрібно 
робити, аби уникнути неприємностей 
вдома, на вулиці, у школі чи у 
відносинах зі знайомими і незнайомими 

людьми? Відповіді на ці та багато 
інших запитань читачі знайдуть, 

потоваришувавши зі Славком Хоробриком – звичайнісіньким 
сучасним хлопчиком, котрий мріє стати міліціонером. І, можливо, 
у його пригодах хтось навіть упізнає себе... 

 
22. Росіцький, Р.Лук нічної 

громовиці: повість-казка : для 

серед. шк. віку / Роман Росіцький; 
іл. Оксани Мазур. – Львів: 

Видавництво Старого Лева, 2015. - 
240 с.: іл. 

Чого бракує тринадцятирічному 
підліткові, як то кажуть, для повного 
щастя? Сенсорної «труби», крутого 

ноутбука, мерседеса останньої моделі? 

А може, життя втрачає сенс без любові 
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і турботи батьків, доброти бабусі й дідуся, вірної подруги? Або – 
вічної і неповторної природи, яка відкриває всі свої скарби, якщо 
ти не ледар і не варвар? Не зайвою буде й дрібка фантазії. І 

непереборне бажання змінювати світ на краще. Не віриш? Читай!  

 
23. Рутківський, В. Ганнуся : 

для. мол. шк. віку / Володимир 

Рутківський ; іл. Іветти 

Ключковської. – Львів : 

Видавництво Старого Лева, 

2015. – 256 с. : іл. – (Обережно: 

дівчатка). 
Ця повість для тих, хто не знає, 

що відро з колодязя можна витягти 
кішкою, хто не вміє відрізнити 

курку від квочки чи здає до 

металобрухту цілий бульдозер – але 

хто хоче відкривати нові світи, 

знаходити нових друзів і переконуватися в тому, що дорослих 

теж можна ставити в куток. 
 

24. Савка, М. Казка про Старого 

Лева : для мол. шк. віку / Мар’яна 

Савка ; іл. Володимира Штанка. – 
Львів : Видавництво Старого 

Лева, 2011. - 40с. : іл. 
Старий Лев, втомившись 

володарювати, оселяється у славному 

Львові, у чудовій мансарді з вікнами 

на площу Ринок. Одного разу під час 

дощу стеля його помешкання починає 
текти – без ремонту не обійтися, і 

Старий Лев просить допомоги у своїх 
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найближчих друзів – Крокодила, Слона та Жирафи. Щойно друзі 
прибувають до Львова, з ними стаються дивовижні історії... Ця 
віршована казка –справжня візитка міста Львова, де ледь не 

щодень стаються дива. 
25. Сайко, О. Новенька та інші 

історії : для серед. шк. віку / 
Оксана Сайко ; іл. Наталки Гайди. 

– Львів : Видавництво Старого 

Лева, 2015. - 192 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?.. 

 
26. Шевченко, Т. Дитячий 

Кобзар / Тарас Шевченко ; худож. 

Марина Михайлошина. – Львів : 
Видавництво Старого Лева, 2015. – 
64с. : іл. 

Дитячий Кобзар – це не просто 

збірка найвідоміших віршів Тараса 

Шевченка, а художнє видання з 
яскравими ілюстраціями. Картини 
Марини Михайлошиної підкреслять 

слова Великого Кобзаря тапривернуть 

увагу як маленьких, так і великих 
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читачів. Тут і українське село з біленими хатами, і козак, що 
збирається у довгу дорогу, і, звичайно, кобзар, що на кобзі грає 
та пісні про славетне минуле наспівує. 

 


