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Бачинський, Андрій.  
 Детективи з Артеку. Таємниці кам'яних могил  
[Текст] : повість / Андрій Бачинський ; ред. М.Савка. 
- Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. - 272 с.  
МДБ (1), МБ №3 (1) 
 
Пригоди наших добрих знайомих, скрипальки Оленки та 

її друзів – Антона, Сашка і Сергія, тривають! На героїв чекають за-
хопливі несподіванки та справжні випробування. Спершу хлопці 
приїжджають в гості до Оленки – у славне місто Львів, вважаючи, 
що саме там заховані коштовності Міледі. 
А незабаром, на літніх канікулах, змушені вирушити до Кам’яних 
Могил – адже Оленчин тато у небезпеці! Чи зможуть діти знайти 
скарб, врятувати тата і при цьому зберегти дружбу? 
 

Бачинський, Андрій.  
 Детективи з Артеку або Команда скарбошукачів  
[Текст] / Андрій Бачинський ; ред. Н.Луцик. - Львів : 
Вид-во Старого Лева, 2017. - 192 с.  
МДБ (1), МБ №4 (1) 
 
Герої повісті – тендітна юна скрипалька Оленка та її 
друзі – Антон, Сашко і Сергій під час відпочинку у таборі 
на березі Чорного моря -випадково дізнаються про та-

ємницю захованих неподалік коштовностей славнозвісної Міледі, 
героїні роману про трьох мушкетерів. Уночі друзі таємно вирушають 
на пошуки скарбу, але потрапляють у вир захоплюючих пригод. Їм 
доведеться здійснити небезпечну подорож у печеру контрабандис-
тів, а також вступити у справжній двобій з викрадачами музейних 
цінностей. Хто переможе в одвічному двобої зла і добра – підступ-
ність і ненависть, чи щирість і дружба?.. 
 
Вдовиченко, Галина.  

 36 і 6 котів - детективів  [Текст] : для мол. і сере-
дн. шк. віку / Галина Вдовиченко ; ред. М.Савка; худ. 
Н.Гайда. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2017.  
МДБ (1), МБ №3 (1), МБ №4 (1) 
 
36 і 6 котів – саме стільки, не більше й не менше, хвос-
татих героїв Галини Вдовиченко – оселилося одного до-
щового вечора в помешканні пані Крепової попри її ба-

жання 



       Але серце непоступливої господині до котів-безхатьків прихили-
ла киця-сфінкс Баронеса. Ані пані Крепова, ані її племінник Стас на-
віть уявити собі не могли, чим обернеться вторгнення у їхнє малень-
ке помешкання 36 дорослих і 6 маленьких котів. 

 
Вілсон, Джаклін.  
 Дитина - Валіза  [Текст] : повість / Джаклін Ві-
лсон ; пер. з англ. В.Чернишенка; худ. ред. Г.Осадко. - 
Тернопіль : Навч. книга - Богдан, 2010. - 152 с.  
МДБ (1), МБ №3 (1) 
 
“Дитина-Валіза” – це надзвичайно зворушлива історія дів-
чинки на ім’я Андреа. Її батьки розлучилися, живуть на рі-

зних кінцях Лондона і мають нові родини. Та Андреа не хоче розлу-
чатися ні з мамою, ні з татом, тож їй доводиться жити по тижню то в 
одному, то в іншому будинку. Вона страждає, зриває злість на інших, 
замикається в собі. Але минає час – і Андреа знаходить вихід, вона 
вчиться жити по-новому, і це їй вдається. Така от вона, сила дитинст-
ва! 

 
 
Гридін, Сергій.  
 І паралельні перетинаються  [Текст] : повість : 
для серед. шк. віку / Сергій Гридін ; ред. 
О.Думанська; післясл. А.Слотвінської. - Львів : Вид-
во Старого Лева, 2017. - 128 с.  
МДБ (1), МЮБ (1) 
 

Сергій Гридін у своїй новій книжці «І паралельні перетинаються» не 
боїться чесно і відверто проговорювати болючу для суспільства тему 
підліткового самогубства і вплив на свідомість хлопців та дівчат 
«груп смерті» у соцмережах… Герой повісті Роман через непорозу-
міння з батьками і прикрощі в школі намагається звести порахунки з 
життям. Отямившись у лікарні, хлопець переосмислює свій учинок і 
усвідомлює, що є заради чого жити. 
 

Дал, Роальд.  
 Коняка Фокслі та інші оповідання  [Текст] : виб-
рані оповідання / Роальд Дал ; пер. з англ. 
В.Морозова; ред. І.Малкович. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-
МА-ГА, 2016. - 368 с.  
ЦМБ (1), МБ №3 (1) 
 



 До книжки увійшли уже класичні в Західній Європі та США да-
лівські оповідання. Р. Дала називають майстром чорного гумору, 
«ніжним мізантропом», для якого найголовніше — розповісти сюжет, 
часто напівжартівливий, напівдетективний, напівфантастичний. Ба-
гато його творів — і дитячих, і «дорослих» — лягли в основу худож-
ніх фільмів, а кожна книга мала великий успіх. Письменник змушує 
читача ненаситно заковтувати сторінку за сторінкою в очікуванні не-
сподіваної розв’яки — блискучого фінального сюрпризу.   
 
 

10 історій для хлопців  [Текст] : оповідання : для се-
редн. шк. віку / ред. Г.Листвак ; упоряд. Н.Малетич. - 
Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. - 160 с.  
МБ №3 (1), МБ №4 (1) 
 
Десятеро сучасних українських письменників розповіда-
ють про підліткове життя. Їхні герої - допитливі та по-
юнацькому вперті, опиняються перед багатьма виклика-

ми й спокусами на порозі свого дорослішання. У цих дотепних та 
глибоких історіях - непрості стосунки з батьками, справжні та вдавані 
друзі, байдужість і розчарування, несподівані пригоди, перші симпа-
тії, щоденні маленькі й великі перемоги... Коли емоції зашкалюють, 
коли хочеться бути «крутим» - чи вдасться героям розпізнати, що в 
житті справді важливе? 
 
Дерманський, Сашко.  

 Корова часу або Нові пригоди вужа Ониська  
[Текст] : для мол. шк. віку / Сашко Дерманський ; ред. 
Н.Брискіна; мал. В.Богданюк і Ф.Сергеєва. - 2-ге вид. - 
Вінниця : Теза, 2016. - 160 с.  
МДБ (2), МБ №3 (1), МБ №4 (1) 
 
Коли твоя бабуся вміє викликати дощ, то вибору в тебе 
не лишається: ти неодмінно потрапиш у минуле. А вже 
там на тебе чекатимуть мамонти, шамани-вужі і ненасит-

ні шаблезубі пацюки. Як отому всьому дати ради, читай у нових при-
годах вужа Ониська. Хто зна, може, колись знадобиться? 



Джонс, Діана Вінн.  
 Мандрівний Замок Хаула  [Текст] : для дітей 
серед. шк. віку / Діана Вінн Джонс ; пер. з англ. 
А.Поритка; ред. М.Савка. - Львів : Вид-во Старого 
Лева, 2016. - 352 с.  
ЦМБ (1) 
Зла відьма перетворює Софі на старезну бабусю. Дів-
чина потрапляє в таємничий замок чарівника Хаула і 

укладає угоду з вогняним демоном, завдяки якому i рухається за-
мок. На шляху до звільнення від закляття Софі доведеться розга-
дати багато загадок та побороти численні перешкоди… 
 

Зубченко, Олександр. 
 Перемагаючи долю  [Текст] : пригодницький 
роман : У 3-х кн. / Олександр Зубченко. - Львів : 
Вид-во Старого Лева, 2017 -     . 
 Кн.1 : Під чужим небом  / Олександр Зубчен-
ко ; ред. Н.Луцик. - Львів : Вид-во Старого Лева, 
2017. - 552 с.  
МДБ (1), МБ №3 (1), МБ №4 (1) 
 

Перша половина XVII сторіччя... Україна потерпає від татарських 
набігів: у полон потрапляють тисячі українців, ламаються долі, роз-
лучаються рідні серця. Так і наші герої – брати Іванко та Юрась 
опиняються у різних кінцях цього багатостраждального світу. 
Перебуваючи на чужині – один в Китаї, другий – в Туреччині, брати 
не забувають того щастя, яке дали їм люблячий батько та ласкава 
мати, і хоча чужинські звичаї та віра мали вбити цю пам’ять, та по-
клик рідної землі є сильнішим. Як би не випробовувала жорстока 
доля їх на міцність, які б пригоди не довелося їм пережити, брати 
долають усі перешкоди, поки не зустрічаються по різні боки воро-
жих таборів, щоб разом піти дорогою визвольної боротьби нашого 
народу, примножуючи козацьку славу та надихаючи інших героїч-
ною вдачею та майстерним володінням зброєю. 
 
Нестайко, Всеволод.  

 Неймовірні пригоди їжачка Колька Колючки 
та зайчика Косі Вуханя  [Текст] / Всеволод Нестай-
ко ; ред. І.Малкович, С.Дерманський. - вид. 4-те. - 
Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2017. - 160 с.  
МДБ (1), МБ №3 (1) 



У цій найновішій і, як завжди, захоплюючій книзі патріарха сучасної 
дитячої літератури Всеволода Нестайка ти знову зустрінеш своїх 
улюблених героїв. Уперше книжку знаменитого письменника проі-
люстрували діти. Ці юні художники — твої ровесники з художніх та 
звичайних шкіл.  

Чимало талановитих дитячих малюнків передав нам сам письмен-
ник — діти надсилали їх йому на радіо, де ці казки прозвучали впер-
ше.   

Пагутяк, Галина.  
 

 Книгоноші з королівства  [Текст] : для серед. шк. 
віку / Галина Пагутяк ; ред. О.Дерманський. - Вінни-
ця : Теза, 2016. - 288 с. : іл. 
 МДБ (1) 

Нікому не показуй цю книжку. І не розказуй, що читаєш її. 
Бо на неї, й на тих, хто її читає, полюють крутиголовці. 

Так-так, і в Серединному світі, і, звісно ж, в Імперії. Чи, може, не на 
неї, а на іншу - з такою ж назвою?.. У будь-якому разі, будь обереж-
ний. І ще одне: кажуть, королева Олімпія скликає всіх книгонош до 
Королівства. Що б це могло означати? 

Функе, Корнелія.  

 Мисливці за привидами з замку жахів  [Текст] / 
Корнелія Функе ; пер. з нім. І.Є.Бондаря-Терещенка; 
ред. Т.О.Попова. - Харків : Ранок, 2016. - 128 с. : іл. 

 МДБ (1) 

Теодор Хробак у розпачі: щойно він переїхав у замок 
Пітьмаберг, як відразу ж зіткнувся із загадковими і небез-

печними речами. Куди звернутися по допомогу? Тільки до кращих у 
світі мисливців за привидами! Том Томскі, Гедвіґа Сіктмина і привид 
Хуго починають розслідування і незабаром познайомляться із Кри-
вавою Баронесою... 




