
НАЙКРАЩІ 

УКРАЇНСЬКІ КНИЖКИ 

2018 РОКУ  

ЗА ВЕРСІЄЮ ПЕН  
 

УКРАЇНСЬКА ХУДОЖНЯ 

ЛІТЕРАТУРА: 
 

Була Оксана  
«Туконі – мешканець лісу» 
(«Видавництво Старого 
Лева»). 
 

Винничук Юрій  
«Цукровий півник» 
(видавництво «А-БА-БА-ГА-
ЛА-МА-ГА»). 
 

Волховська Анастасія, 

Фефелова Яна  
«Афиновий ведмедик» 
(видавництво «Віват»). 
 

Гутніченко Алла, 
Коломоєць Юлія, 
«Незвичайні професії» («Вид-
во Старого Лева»). 
 

Дерманський Сашко  
«Мері» (видавництво «А-БА-
БА-ГА-ЛА-МА-ГА»). 
 

Лущевська Оксана  
«Опікуни для жирафа» («Вид-
во Старого Лева»). 
 

Дідух-Романенко Світлана, 

Мендель Жанна  
«Міняймося хвостами» (вид-
во «Маміно»). 
 

Лоскот Сергій  
«Таємне завдання капітана 
Кепа», (вид-во «Ранок»). 
 

Рутківський Володимир 
«Щирик зі змієвої гори» 
(«Вид-во Старого Лева»). 
 

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА: 
 

Дилан Боб  
«Назавжди будь молодим» 
(вид-во «Читаріум»). 
 

Доктор Сьюз  
«Про Грінча, який украв 
Різдво» (вид-во «Книголав»). 
 

Коттін Менена  
«Чорна книга кольорів» 
(«Вид-во Старого Лева»). 
 

Лаґеркранц Рус  
«Моє щасливе життя» 
(видавництво «Читаріум»). 
 

Лоурі Лоїс  
«Хранитель» (видавництво 
«Читаріум»). 
 

Сіс Петр  
«Стіна» (видавництво 
«Видавництво») 
 

Старк Ульф  
«Диктатор» (Видавництво 
«Основи»). 
 

НОН-ФІКШН:  
(категорія творів різних видів 
мистецтва, літератури, кіно, 

театру а також  наукові і 
технічні) 

 

Воробйова Марія, Курова 

Юлія, Лешак Марта, 

Тараненко Ірина.  

«Україна. Книга-мандрівка» 

(видавництво «Книголав»). 

Космолінська Наталія, 

Магдиш Ірина  
«Гра в музей» («Видавництво 
Старого Лева»). 
 

7 КРАЩИХ КНИЖОК ДЛЯ 

ПІДЛІТКІВ: 
 

Брандіс Катя 
«Фристайлерка» (вид-во 
«#книголав»). 
 

Войтенко Ольга  
«У світлі світляків. На порозі 
ночі» («Вид-во Старого 
Лева»). 
 

Зоннтаг Роберт  
«Сканери» (видавництво 
«Дискурсус»). 
 

Нікуліна Анастасія  

«Зграя» (вид-во «Vivat»). 
 

Нікуліна Анастасія  

«Сіль для моря, або Білий 

Кит» (видавництво «Vivat»). 
 

Террі Тері 
«Перезавантаження» 

(видавництво «#книголав»). 
 

 

 

 

Контактна інформація: 

м. Київ, вул. Драйзера, 6. 

e-mail: library115@ukr.net 

веб-сторінка: 
http://desnabib.kiev.ua 

https://www.facebook.com/lybra115 
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БАРАБУКА. ПРОСТІР 

УКРАЇНСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ 

КНИГИ: 
 

найкращі дитячі, підліткові та 

родинні книжки  

2018 року: 
 

Арєнєв Володимир, 
«Відчайдушний боягуз» 
(«Видавництво Старого 
Лева»). 
 

Бугара Віталій,  

«Більше за Всесвіт» 
(видавництво «Маміно»). 
 

Воронина Леся,  

«Суперагент 000. Таємниця 
золотого кенгуру» 
(видавництво «Ранок»). 
 

Воронина Леся,  

«Таємне Товариство 
Близнюків, або Чудисько озера 
Лох-Ойх та інші 
страховища» (видавництво 
«Знання»). 
 

Голубєва Ольга,  
«Неймовірні пригоди 
Мандарини Сергіївни» 
(видавництво «Ранок»). 
 

Драган Олександр, 
«Найкраща у світі фіранка» 
(видавництво «Ранок»). 
 

Кротюк Оксана, Руда Інна, 

«Михлик їде на море» 

(видавництво «Каламар»). 
 

П е р е м о ж ц і  

у  н о м і н а ц і я х :  
 

Ілюстратори року:  
Романа Романишин, Андрій 
Лесів за пізнавальну книжку 
«Я так бачу» («Видавництво 
Старого Лева»). 
 

Дебют року в прозі: 

Наталія Матолінець за роман 
«Варта у Грі» (видавництво 
«АССА»). 
 

Дебют року в ілюстрації: 
Катерина Сад за книжку-
картинку «Ідея на 
мільйоооооон» («Видавництво 
Старого Лева»). 
 

Дебют видавництва: 
Видавництво «Легенда», місто 
Київ (за книжку Тетяни 
Стрижевської «Де ESC з моїх 
халеп?»). 
 

Поетична книжка року:  

«Раз овечка, два овечка» 
Галини Крук, ілюстрації 
Ольги Барабах (видавництво 
«Віват»). 
 

Перша книжка малюка: 
вімельбух «Новорічні 
канікули» Інни Рудої 
(видавництво «Каламар»). 
 

Пізнавальна книжка року: 
«Вільям Шекспір» Валентини 
Вздульської, ілюстрації Марії 
Мороз (видавництво «ІРІО»). 

Родинна книжка року: 
«Ням! Готують діти» Маші 
Сердюк, Юлії Нієдри, Марі 
Кінович (видавництво 
«Братське»). 
 

Ілюстрована книжка року: 
«Сова, яка хотіла стати 
жайворонком», Галина 
Вдовиченко, ілюстрації 
Христини Лукащук 
видавництво «Чорні вівці»). 
 

Підліткова книжка року:  

«Знає тільки Мару» Олени 
Рижко (видавництво 
«Академія»). 
 

Підліткове фентезі року: 
«Дитя песиголовців» 
Володимира Арєнєва, 
ілюстрації Олександра 
Продана (видавничий дім 
«Києво-Могилянська 
академія», видавництво 
«АССА»). 
 

Соціальний проект року: 
«Це зробила вона» / «Це теж 
зробила вона» (видавництво 
«Видавництво»). 
 

Вибір читачів: 

за результатами читацького 
голосування перемогла 
книжка «Зуб» (авторка та 
ілюстраторка Надьожна 
(Надія Кушнір), видавництво 
«Книгаренька»). 
 

 

Спецвідзнака «Легенда 

української дитячої 

літератури»:  
Сергій Іванюк (Оксеник) 
«Вбивство п’яної піонерки» 
(видавництво Старого Лева). 
 

Спецвідзнака «За яскравий 

гумор»:  
Сергій Лоскот за повість 
«Таємне завдання капітана 
Кепа», ілюстрації Віталія 
Бугара (видавництво 
«Ранок»). 
 

 

Спецвідзнака «Політ в 

дитліт»: 
Таня Малярчук за повість 
«Mox nox», ілюстрації Каті 
Слонової («Видавництво 
Старого Лева»). 
 

 

Спецвідзнака «Медіапроект 

року»:  
«Книга-мандрівка. Україна» 
(видавництво Green Penguin + 
«#книголав»). 
 

Спецвідзнака «За 

популяризацію науки серед 

підлітків»:  

«ЛакіБукс» (книжки Кузька 

Кузякіна 

«#Щотакематематика?», 
 

Андрія Тужикова «Коротка 

історія технологій, або Як 

зрозуміти свій ґаджет», 
 

Аліни Штефан «Літо 

довжиною в ДНК»). 

 

Спецвідзнака «Книжковий 

PR року»:  
«1+1 Media» за проект 
«Щоденник Лоли» 
(видавництво «#книголав»). 
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