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Рекомендаційний анотований список літератури присвячений
творам фантастичної тематики. Головними героями книг є як
звичайні люди, так і фантастичні істоти, а події можуть трапитися в
найнепередбачуванішому місці, навіть у космосі.
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Привіт, любі друзі!
Фантастика – це не просто жанр художньої літератури, це
цілий світ, повний відкриттів, мрій і передбачень. Тут політ людської
фантазії настільки широкий і різнобічний, що кожна книга цього
чарівного жанру абсолютно несподівана!
Фантастика (від грецьк. phantastike – здатність уявляти) – вид
художньої творчості, в якому описуються чарівні, незвичайні або
малоймовірні події та явища.
Світ фантастики прийшов до нас із глибини віків — разом з
міфами, епосом, сагами, легендами, казками, усною народною
творчістю.
Феї, ельфи, іншопланетні створіння, несподівані подорожі до
казкових країн – все це стає можливим на сторінках фантастичних
творів. Та не лякайтесь, ви не загубитесь у цих світах, адже на
допомогу вам прийдуть нові друзі, з якими ви познайомитесь на
сторінках фантастичних книг, що представлені у рекомендаційному
списку літератури «Цей дивовижний світ фантастики». Ми впевнені,
що він стане вам у нагоді.

Таємниці космічних просторів
Запрошуємо у світ чаклунства
Пригодницька фантастика
Чарівні істоти й фантазійні світи
Комп`ютерні світи
Кросворд «Фантастичний»
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Таємниці космічних просторів
Чи існують прибульці, чи прилітають вони на Землю? Хто живе
на інших планетах? Як потрапити на місяць? Які таємниці приховує
в собі космічне безкрайя? Відповіді на ці та інші питання дізнайтеся
з наступного розділу.
Бассевіц Ґ. Як Петрусь на Місяць літав та
кого зі собою в дорогу брав : [казка : для дітей мол.
шк. віку] / Ґ. Бассевіц ; пер. з нім. Р. Матієв ;
худож. Г. Балушек. - Тернопіль : Навч. книгаБогдан, 2018. - 168 с. : іл.
Чи можете ви уявити себе на Місяці? А ось
Петрусь і Ганнуся полетіли туди. Про те, що
спонукало братика й сестричку вирушити в таку
далеку мандрівку та які дивовижні пригоди їм
довелося пережити, ви дізнаєтеся, прочитавши цю
книжку.
Безпалова Н. Ю. Планета-пастка, або Чому
мовчать зелені чоловічки : [повість-казка : для мол.
шк. віку] / Н. Ю. Безпалова, А. Сінічкін ; худож.
Л. А. Бутенко. - Харків : Торнадо, 2007. - 48 с. : іл.
Ця книга розповідає про дивовижні космічні
пригоди дівчинки Даринки та домовичка Карла, які
познайомлять читачів із загадковим космічним
світом,
планетами,
кометами,
Сонячною
системою, астероїдами. Книга містить багато
головоломок, нескладних загадок, лабіринтів та цікаву гру.

ілюстрацій,

Буличов К. Подорож Аліси : фантастична повість : [для мол. та
серед. шк. віку] / К. Буличов ; пер. з рос. Є. П. Литвиненка ; худож.
Є. Т. Мігунов. - Київ : Школа, 2005. - 304 с. : іл.
Аліса закінчила другий клас і збирається зі своїм татом в подорож
за рідкісними звірами для зоопарку. Капітану Полоскову, механіку
Зеленому і Селезньовим доведеться пережити безліч пригод, зустріч з
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космічними піратами, птахом Говоруном, а також героями - трьома
капітанами ...
Воронина Л. Планета Смугастих Равликів : фантастична повість :
[для дітей мол. шк. віку] / Л. Воронина ; худож. К. Білетіна. - Київ :
Прудкий равлик, 2011. - 84 с. : іл.
Чи бували ви на планеті Смугастих Равликів? А може, ви б хотіли
проїхатися верхи на Забудькуватому Драконі? Чи розгадати таємницю
печери Хижих Кокосів і перемогти підступних
космопацюків? Якщо вам цікаво взяти участь
в усіх цих неймовірних і дуже небезпечних (але
шалено веселих!) пригодах, радимо негайно
прочитати цю фантастичну повість.
Воронина Л. Прибулець з Країни
нямликів : [казка : для дошк. та мол. шк. віку] /
Л. Воронина ; худож. К. Білетіна. - 3-тє вид.,
без змін. - Київ : Грані-Т, 2012. - 136 с. : іл.
Ви вірите в те, що манна каша може
робити дива? Мабуть ні! А от дівчинка
Олянка переконалась у цьому, познайомившись
із кумедним чоловічком на ім'я Буцик, який
полюбляє Чарівну Страву. Він і його родичі
можуть
оживляти
іграшки,
літати,
перетворюватися на… Та Ви самі дізнаєтеся
про все це , прочитавши цю книгу.
Воронина Л. Таємне Товариство Ботанів, або Екстрим на горі
Підстава : [повість : для серед. шк. віку] / Л. Воронина ; худож.
В. Штанко. - Київ : Знання , 2017. - 142 с. : іл.
Після неймовірних подій, які довелося пережити Климові Джурі,
рятуючи людство від хижих прибульців-синьомордів, він, здається,
назавжди позбувся страху і готовий сторчголов кинутися у вир
найнебезпечніших випробувань. Хіба ж хлопець міг запідозрити, що
листа із запрошенням йому прислали не його побратими з Таємного
Товариства Боягузів — Жук і Заєць, а в таборі «Екстремал» його
підстерігає пастка? Що ж насправді відбувається на вершечку
Підстави?
Воронина Л. Таємне Товариство Боягузів, або Засіб від переляку №9
: пригодницька повість : [для мол. та серед. шк. віку] / Л. Воронина ;
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худож. С. Храпов. - Вінниця : Теза ; Харків : Фоліо, 2011. - 128 с. : іл.
Чи доводилось вам потрапляти у дивні й загадкові обставини? Ось
ви біжите знайомою вулицею і раптом, провалившись крізь люк,
опиняєтесь у секретному штабі Таємного Товариства Боягузів. Ваша
рідна бабуся виявляється геніальною винахідницею, що створила часоліт,
а Землю от-от мають захопити хижі космічні прибульці-синьоморди, які
хочуть заразити людей вірусом страху. І порятунок людства залежить
тільки від вас!
Воронина Л. Таємне Товариство Брехунів,
або Пастка для синьоморда: [повість : для дітей
серед. шк. віку] / Л. Воронина ; худож.
В. Штанко. - Київ : Знання , 2015. - 135 с. : іл.
Що б ви зробили, якби довідались, що на
Землю має прибути десант космічних піратівсиньомордів? Мабуть, знизали б плечима й
вирішили, що це дурний жарт. Та виявляється,
що загроза цілком серйозна, адже синьоморди
мають на нашій планеті своїх агентів, котрі
вже підготували вторгнення космічних
завойовників. І лише Клим Джура та його вірні
друзі можуть врятувати людство від
страшної катастрофи. Але для цього треба
проникнути у підземний саркофаг, розгадати
таємницю давніх єгипетських богів і оживити
Сонячного Сфінкса.
Воронина Л. Таємниця Пурпурової
планети : фантастична повість : [для серед. шк. віку] / Л. Воронина ;
худож. К. Білетіна. - Вінниця : Теза ; Київ : Соняшник, 2005. - 176 с. : іл.
Чи бували ви на Міжгалактичному фестивалі смугастих равликів? А
може, вам доводилося грати у гру ''хто впіймає скаженого кльоцика''? А
рятувати летючих жабок від підступних подвійних барабульок? А ви б
хотіли за допомогою вогняної кульки потрапити на Пурпурову планету й
врятувати космічного мандрівника Люма? Ні? Тоді читайте про ці та
інші пригоди, що трапились з головною героїнею фантастичної повісті
надзвичайною дівчинкою Олею.
Ґейман Н. На щастя, молоко : [повість : для мол. та серед. шк. віку] /
Н. Ґейман ; пер. з англ. Б. Терещенко ; худож. К. Рідделл. - Київ : КМ-
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БУКС, 2018. - 160 с. : іл.
Ця чудернацька історія трапилася за абсолютно банальних
обставин. У будинку закінчилося молоко. Мама у відрядженні, тато - за
головного. Саме він змушений плентатися до магазину. Але дорогою його
викрадають ... справжнісінькі інопланетяни
Ковальська К. Канікули прибульців із
Салатти : [повість : для мол. шк. віку] /
К. Ковальська ; іл. О. Мазур. - Львів : Вид-во
Старого Лева, 2010. - 264 с. : іл. - (Планета
Чудасія).
У дітей на далекій планеті Салатта,
виявляється, так само є канікули! І їх треба
провести весело і з користю. Отож Го, Гоо та
Гооо на старенькому міжпланетному човнику
вирушають у подорож Всесвітом. І треба було
ж так статися, щоб дідусь Карпо, гукаючи на
своїх кіз Кашу і Лялю "Го-го, коза!", мимоволі
запросив прибульців у гості. А відтак уже
почалися їхні спільні пригоди. Такі, що ого-го!
Костецький
А.
Г.
Мінімакс
кишеньковий дракон, або День без батьків :
фантастико-пригодницька казка : для мол. та
серед. шк. віку / А. Г. Костецький. - Харків :
Веста : Ранок, 2004. - 144 с. : ілюстр.
Братик із сестричкою в останній день
літа
знайомляться
з
малесеньким
дракончиком, що прилетів з іншої планети.
Як і чому він з’явився в невеличкому селі - то
ціла історія, давня і сумна. А ще тут ворон Креня
з темним минулим, що вміє розмовляти і страшенно боїться міліції,
розбишака-кіт на прізвище Рекс, який виправився, як тільки зрозумів, що
його люблять. А всіх їх пов‘язує одна неймовірна пригода, що сталася в
останній день літа.
Манів Г. Пригоди Тараса в далекому космосі : [наукова-фантастична
повість : для дітей мол. шк. віку] / Г. Манів. - Київ : Фонтан казок, 2017. 112 с. : іл.

7

У далекому космосі безліч небезпек. Тут зневіриться й досвідчений
космонавт — а що вже казати про десятирічного Тараса, який загубився
в нескінченних просторах Всесвіту сам-один у своєму зорельоті — а все
через те, що погано вчив інтеграли… І, як на зло, більшість істот, яких
він зустрічає на далеких планетах, годі назвати розумними — бо хоч вони
й уміють розмовляти, і навіть мислити, й нерідко володіють геть
незлецькими технологіями, проте поводяться нічим не краще від
первісних дикунів…
Чаклун О. Мікробот : [казки : для дітей
мол. шк. віку] / О. Чаклун. - Київ : Фонтан
казок, 2016. - 64 с. іл.
Маленький робот Мікробот понад усе
полюбляє гратися в хованки. Випадково
опинившись на нашій планеті, він заводить
дружбу з дівчинкою Амелією та хлопчиком
Пітером, і вони разом перемагають космічного
лиходія Сульфура. Упевнившись, що хованки
тут неперевершені, Мікробот приводить іще
сімох друзів-роботів — таких само веселих
пустунів і розбишак. І вони вирішують пограти
в хованки там, де ще ніхто й ніколи не грав.
Але, звісно, без допомоги дітей їм не
обійтися…
Чаклун О. Мікробот і галактичний пірат : [казка : для дітей мол. шк.
віку] / О. Чаклун. - Київ : Фонтан казок, 2018. - 64 с. : кольор. іл.
«Мікробот і галактичний пірат» — третя книжка з циклу пригод
справжнього супергероя сучасних українських дітей, маленького робота
Мікробота і його друзів. Цього разу їм протистоїть наймоторошніший у
галактиці пірат Зерос! А боротьбу з ним доведеться вести на
дивовижній планеті Містерії, де немає нічого сталого — все
безперестанку змінює барви й форми…
Чаклун О. Мікробот і Кам’яний дракон : [казка : для дітей мол. шк.
віку] / О. Чаклун. - Київ : Фонтан казок, 2016. - 64 с. : кольор. іл.
У цій книжці ви знову зустрінетеся з маленьким суперроботом
Мікроботом – справжнім героєм сучасних українських дітей. Цього разу
на нього чекає надзвичайна пригода в пустелі, де лютує страшний
Кам’яний дракон, від якого потерпають не лише люди, а й гноми, і навіть
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Людинолис. І лише справжні друзі можуть здолати всі труднощі й
урятувати світ…
Чумарна М. І. Пригоди Лумпумчика : пригодницько-фантастична
повість : у 4-х книгах. Кн. 1. Прибулець із Сатурна / М. І. Чумарна ;
передм. автора ; худож. В. П. Чипурко. - Тернопіль : Навч. книга-Богдан,
2016. - 96 с. : іл.
Пригодницько-фантастична повість, що розповідає про неймовірні
історії з життя різних планет, маленького сатурнівця Лумпумчика і
його друзів-землян Василька, Юрчика, Cашка
та інших. «Прибулець із Сатурна» — перша
частина повісті. У ній ви познайомитесь з
Лумпумчиком — маленьким мудрим посланцем
Семи Священних Планет Всесвіту, який
прилетів на Землю.
Чумарна М. І. Пригоди Лумпумчика :
пригодницько-фантастична повість : у 4-х
книгах. Кн. 2. Посланець Всесвіту /
М. І. Чумарна ; передм. автора ; худож.
В. П. Чипурко. - Тернопіль : Навч. книгаБогдан, 2016. - 96 с. : іл.
Про неймовірні історії з життя різних
планет, маленького сатурнівця Лумпумчика
і його друзів-землян Василька, Юрчика,
Сашка, Іринки та інших. «Посланець
Всесвіту» - друга частина повісті. У ній ви
разом із Васильком Ігнатенком здійсните
дивовижну подорож у прадавні часи, коли
тільки зароджувалося життя на Землі.
Чумарна М. І. Пригоди Лумпумчика : пригодницькофантастична повість : у 4-х книгах. Кн. 3. Планета Рожевого Світанку /
М. І. Чумарна ; передм. автора ; худож. В. П. Чипурко. - Тернопіль : Навч.
книга-Богдан, 2016. - 96 с. : іл.
Третя частина повісті. У ній ви разом з Юрчиком визволите з полону
незвичайну дівчинку Уту, побуваєте на дивовижній Планеті Дитинства
та познайомитесь із Васильковим молодшим братиком, який іще не
народився…
Чумарна М. І. Пригоди Лумпумчика : пригодницько-фантастична
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повість : у 4-х книгах. Кн. 4. Меч Ягіла / М. І. Чумарна ; передм. автора ;
худож. В. П. Чипурко. - Тернопіль : Навч. книга-Богдан, 2016. - 96 с. : іл.
Четверта книжка із серії книг «Пригоди Лумпумчика». Читаючи, ви
матимете нагоду побувати в далекому минулому нашого краю,
зустрітися з легендарним героєм Троянської війни Ахіллом, який називає
себе іменем давньоукраїнського бога сонця — Ягілом. Карколомні пригоди
чекають Василька та Юрчика в Криму... А які — прочитаєте в цій
захопливій книзі.
Ячейкін Ю. Д. Канікули серед пірамід : фантастичні повісті : [для
мол. та серед. шк. віку] / Ю. Д. Ячейкін. - Київ : Зелений пес, 2005. - 112 с.
: іл.
Уявіть-но собі найкращі канікули. Уявили? Мабуть, десь на Багамах
чи в Діснейленді? Та хіба ж це канікули! А хочете побувати в далекому
космосі, спіймати за хвіст комету, познайомитися з прибульцями, котрі
літають на справжнісіньких єгипетських пірамідах? Такі пригоди вам і
не снилися, бо все це відбувається не уві сні, а в книжці відомого
письменника Юрія Ячейкіна «Канікули серед пірамід». Отож мерщій
перегортайте сторінку!
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Запрошуємо у світ чаклунства
Чи може звичайний хлопчик виявитися чарівником? Чи всі чарівники
добрі? Звідки беруться магічні сили та як стати учнем чарівника?
Дізнавайтеся з наступного най містичнішого розділу.
Вітчер М. Ніна - дівчинка планети Шостого Місяця : книга перша :
[фантастичний роман : для дітей серед. шк. віку] / М. Вітчер ; пер. з італ.
В. Ніколаєв ; худож. І. Маттеїні. - Київ : Махаон-Україна, 2006. - 416 с. :
іл.
Головна героїня, мадридська школярка
Ніна, дізнається про смерть свого діда, мага
й алхіміка Михайла Мезинського. Вона
приїздить до Венеції й отримує у спадок від
діда магічну Книжку та інші атрибути
магії й алхімії, а також він заповів їй
головну справу свого життя — врятування
планети Ксоракс, або Шостого Місяця.
Ніна зі своїми друзями вступає в бій із
Чорним Магом, князем Карконом та його
посіпаками.
Вітчер М. Ніна і загадка Восьмої Ноти
: книга друга : [фантастичний роман : для
дітей серед. шк. віку] / М. Вітчер ; пер. з
італ. А. Камінчук ; худож. І. Маттеїні. Київ : РІДНА МОВА, 2015. - 416 с. : іл.
Після довгої боротьби із Чорним магом Ніна рятує
планету Ксоракс та отримує друге завдання – Другу Таємницю.
Школярка разом із друзями переносяться до Стародавнього Єгипту, де
зустрічаються із надзвичайно войовничими муміями, Магом Карконом,
єгипетським богом Осірісом та магічною Восьмою Нотою.
Вітчер М. Ніна і закляття пернатого Змія : книга третя :
[фантастичний роман : для дітей серед. шк. віку] / М. Вітчер ; пер. з італ.
А. Камінчук ; худож. І. Маттеїні. - Київ : РІДНА МОВА, 2015. - 480 с. : іл.
Запекла та небезпечна боротьба із Карконом та його прибічниками
продовжується на знаменитих руїнах давніх пірамід майя у Мексиці, де
герої зустрінуться із Пернатим Змієм – ще одним Чорним магом, що був
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мером Венеції. Ніні доведеться подолати неймовірні чорномагічні
випробування та закляття.
Вітчер М. Ніна і Золоте Число : книга п’ята : [фантастичний роман :
для дітей серед. шк. віку] / М. Вітчер ; пер. з італ. А. Камінчук ; худож. І.
Маттеїні. - Київ : РІДНА МОВА, 2015. - 432 с. : іл.
Здавалося, що все позаду - планета Ксоракс і Шостий Місяць
врятовані. Злісний ворог подаланий. Але не так сталося, як гадалося. Ніні
та її друзям тепер прийдеться поборотися не лише з Карконом, але з
його могутніми помічниками - примарами. Злий Маг намагається
зруйнувати Золоте Число, яке забеспечує життя, красу й гармонію
планети.
Вітчер М. Ніна і сила Абсинтіуму : книга
шоста : [фантастичний роман : для дітей серед.
шк. віку] / М. Вітчер ; пер. з італ. А. Камінчук ;
худож. І. Маттеїні. - Київ : РІДНА МОВА, 2016. 480 с. : іл.
Ніна Де Нобілі, мадридська школярка, внучка
мага й алхіміка Михайла Мезинського, разом зі
своїми друзями продовжує відновлення Золотого
Числа. Це Число — 1,618 — забезпечує життя,
красу й гармонію прекраної планети Ксоракс.
Без нього просто не може існувати Всесвіт! У
книжці «Ніна і сила Абсинтіуму» юна алхімічка
намагається знайти цифру 6 Золотого Числа.
Чи вдасться їй ця непроста місія? Адже ж
Каркон не дрімає, всі сили Зла стоять на його боці!
Вітчер М. Ніна і Таємне око Атлантиди : книга четверта :
[фантастичний роман : для дітей серед. шк. віку] / М. Вітчер ; пер. з італ.
А. Камінчук ; худож. І. Маттеїні. - Київ : РІДНА МОВА, 2015. - 480 с. : іл.
Спочатку здається, що всі небезпеки вже позаду: зловісні ЛСЛ та
Каркон мертві, і ніхто більше не загрожує Ніні та її друзям. Та…
злочинець не тільки залишився живий, а й намовив проти дітей міську
владу та жителів міста. До того ж виявилось, що улюблений учитель
дівчинки Хосе зрадив її і перейшов на бік Каркона.
Марчук Н. О. Спадкоємець та донька повітрулі : [повість] : для мол. і
серед. шк. віку. Кн. 1 / Н. О. Марчук ; [худож. Н. Крістєва ; літер. ред.
О. Думанська]. - Львів : Апріорі, 2016. - 272 с. : іл.
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Головні герої книги – хлопець Данилко, на якого полюють темні сили
та донька повітрулі Дзвінка зазнають різних пригод та випробувань,
здобувають цінний досвід, вчаться бути сильними та врешті-решт їхнє
добро перемагає зло. Персонажі у книзі відтворюють давні образи
української міфології, де є домовики, русалки, мавки, а також темні сили
природи, – відьма Толигніва, Мольфар Непобор…
Марчук Н. О. Спадкоємець та донька
повітрулі : [повість] : для мол. і серед. шк.
віку. Кн. 2 / Н. О. Марчук ; [худож. Н.
Крістєва ; літер. ред. О. Думанська]. - Львів
: Апріорі, 2017. - 220 с. : іл.
Дзвінка та Данилко - вірні друзі з
дитинства, мають надзвичайні здібності.
За дітьми полює темний чаклун - пан
Війма, який здатен убити людину одним
поглядом... Боротися з ним дітям
допомагають їхні батьки, друзі, в також
кумедні хоробрі домовички Тін і Ніта. На
шляху Дзвінки та Данилка зустрічається
багато незвичайних старих і нових
знайомих - святий Касіян та Хранителька
Вікна Часу пані Терма, хитра чарівниця
Толигніва, мужня мавка Ілона, суворий
вагоновичок...
Почепцов Г. Г. Снігова Принцеса : [казкові повісті : для мол. і серед.
шк. віку] / Г. Г. Почепцов ; худож. О. В. Чичик. - Київ : КМ-БУКС, 2017. 352 с. : іл.
Чули останні новини з Магічного світу? Ні? Тоді слухайте. Снігова
принцеса нарешті прийняла правильне рішення щодо своєї матері.
Дівчинка подорослішала, а отже, здатна за себе постояти. Звісно, у
нелегкій боротьбі зі злом їй допоможуть друзі. Якщо ви вважаєте, що
бути принцесою — щастя, то зазирніть до Ачхинії та поспілкуйтеся з
принцесою Ачхинькою — вона вам складе докладний звіт про зовнішніх і
внутрішніх ворогів. А що там відбувається в Гуртожитку чарівників?
Ролінґ Д. К. Гаррі Поттер і в'язень Азкабану : [роман : для серед. та
ст. шк. вiку] / Дж. К. Ролінґ ; за ред. І. Малковича ; пер. з англ.
В. Морозова. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2002. - 382 с.
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Пригоди Гаррі Поттера тривають. Разом з Роном і Герміоною,
своїми найкращими друзями, він уже третій рік навчається у
Гоґвортській школі чарівників. На Гаррі насувається страшенна
небезпека; усі про це знають, але ніхто не в змозі допомогти...
Ролінґ Д. К. Гаррі Поттер і келих вогню
: [роман : для серед. та ст. шк. віку] /
Дж. К. Ролінґ ; пер. з англ. В. Морозова та
С. Андруховича ; за ред. І. Малковича та
О. Негребецького. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛАМА-ГА, 2003. - 682 с.
Попереду у Гаррі Поттера четвертий
рік навчання у Гоґвортській школі чарів і
чаклунства, на яку несподівано насувається
дивовижна подія — Тричаклунський турнір.
І , на жаль, не лише він...
Ролінґ Д. К. Гаррі Поттер і
напівкровний принц : [роман : для серед. та
ст. шк. вiку] / Дж. К. Ролінґ ; пер. з англ.
В. Морозова за ред. І. Малковича та
О. Негребецького. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛАМА-ГА, 2005. - 576 с.
Стоїть середина літа, але незвичайний
для цієї пори року туман обволікає вікна густою пеленою. Сидячи в своїй
кімнаті в будинку Дурслів, Гаррі Поттер з нетерпінням чекає на самого
професора Дамблдора. Востаннє він бачив директора школи Хогвартс
під час жорстокої дуелі з Лордом Волдемортом, і Гаррі важко повірити,
що професор Дамблдор з’явиться саме тут, у Дурслів. Навіщо
професорові відвідувати його?
Ролінґ Д. К. Гаррі Поттер і Орден Фенікса : [роман : для серед. та ст.
шк. віку] / Дж. К. Ролінґ ; пер. з англ. В. Морозова ; за ред. І. Малковича
та О. Негребецького. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2003. - 816 с.
Гаррі проводить свій п’ятий рік навчання в Школи Гоґвартс і
виявляє, що багато хто з членів товариства магів заперечує сам факт
нещодавнього протиборства юного чарівника з втіленням всесвітнього
зла Лордом Волдемортом, і роблять вигляд, що не мають добного
уявлення про те, що злодій повернув.
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Ролінґ Д. К. Гаррі Поттер і смертельні реліквії : [роман: для серед. та
ст. шк. віку] / Дж. К. Ролінґ; пер. з англ. В.Морозов; за ред.
О.Негребецького та І.Малковича. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2007.
- 638 с.
Гаррі Поттера чекає найстрашніше випробування у житті смертельна сутичка з Волан-де-Мортом. Чекати на допомогу не від кого
- Гаррі самотній як ніколи ... Друзі і вороги Гаррі постають в абсолютно
несподіваному світлі. Межа між Добром і Злом стає все примарнішою ...
У 7-й, фінальної книзі Дж. К. Ролінг розкриває всі магічні таємниці.
Ролінґ Д. К. Гаррі Поттер і таємна кімната :
[роман : для серед. та ст. шк. віку] / Дж. К. Ролінґ ;
пер. з англ. В. Морозова, за ред. І. Малковича та
П. Таращука. - 8-ме вид. - Київ : А-БА-БА-ГАЛА-МА-ГА, 2006. - 344 с.
На долю дванадцятирічного Гаррі знову
випадає випробування - родичі постійно
знущаються, друзів поруч немає ... Тільки й
залишається, що сумувати. Але раптово за
вікном з'являється літаючий автомобіль
Форд, а з нього виходять приятелі Гаррі і
забирають його до себе додому. Там, в
затишній атмосфері, він познайомиться з місіс
Візлі і відправиться в Хогвартс.
Ролінґ Д. К. Гаррі Поттер і філософський
камінь : [роман : для серед. та ст. шк. віку] /
Дж.К. Ролінґ ; пер. з англ. В. Морозова, за ред.
І. Малковича та П.Таращука. - Київ :
А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2002. - 316 с.
В 11 років Гаррі Поттер дізнається, про те, що він нащадок двох
дуже могутніх магів і сам володіє магією, але поки що не вміє нею
користуватися. Навчатися магії йому судилося в Школі Чарів і
Чаклунства - Гогвортсі, де на нього чекають неймовірні та небезпечні
пригоди ...
Ролінґ Д. К. Казки барда Бідла : перекладені з оригінальних рун
Герміоною Ґрейнджер : [збірка оповідок : для серед. шк. віку] /
Дж. К. Ролінґ ; пер. з англ. В. Морозова за ред. О. Негребецького та І.
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Малковича ; іл. автора. - 3-тє вид. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2014.
- 128 с. : іл.
Казки барда Бідла безпосередньо пов’язані з
книгами про Гаррі Поттера. Це п’ять
абсолютно несхожих казкових історій,
читання яких викликає то захоплення, то сміх,
а то й тривожне відчуття смертельної
загрози. І маґлам, і чарівникам буде вельми
цікаво ознайомитися з коментарями Албуса
Дамблдора, у яких він ділиться невідомою досі
інформацією про життя Гоґвортсу.
Ролінґ Д. К. Квідич крізь віки.
Кенилворті Висп / написала Дж. К. Ролінґ ; з
англ. пер. В. Морозов. - Київ : А-БА-БА-ГАЛА-МА-ГА, 2015. - 94 с. : іл.
Якщо ви коли-небудь цікавились, звідки
взявся золотий снич, як з'явилися бладжери і чому на мантіях
«Комет із Віґтауна» зображено м'ясні тесаки, то «Квідич крізь віки»
саме для вас. Юні шанувальники квідичу мало не щодня гортають
сторінки цієї безцінної книжки, консультуючись із нею.
Рутківський В. Г. Гості на мітлі : казкова повість : [ для дітей серед.
шк. віку] / В. Г. Рутківський ; худож. І. Михайлин. - Львів : Вид-во
Старого Лева, 2016. - 240 с. : іл.
Стара відьма разом зі своїм слугою, чаклунським котом
Аристархом, отримала відрядження з Лисої гори. Вона має прилетіти до
рідного села, де ще малою зазнала безліч принижень та образ, і викрасти
якусь дівчинку для того, щоб зробити її своєю ученицею. Спочатку
страшні посланці навіть перевиконують план…
Страуд Д. Амулет Самарканда : [роман : для сред. і ст. шк. віку].
Кн. перша "Трилогії Бартімеуса" / Дж. Страуд ; з англ. пер.
В. Є. Панченко. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018. - 408 с.
Ця феєрично-захоплива історія відбувається в сучасному Лондоні.
Але не в тому, про який ми знаємо, а в Лондоні, контрольованому
чарівниками, де чимало всіляких демонів — джинів, бісів, афритів та
інших мастаків магічного світу... Щоб здійснити свій задум, Натаніель
— юний учень чарівника — таємно викликає стародавнього (якому п’ять
тисяч років!) зухвалого джина Бартімеуса.
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Пригодницька фантастика
З кожним з нас можуть трапитися купа пригод, неймовірних та
несподіваних історій, казкових та чарівних загадкових випадків. Так
сталося і з героями наступного розділу, на долю яких випали
неймовірні події. Які саме? Дізнайтеся далі…
Баркер К. Викрадач вічності
: [роман : для серед. шк. віку] /
К. Баркер ; пер. з англ. С.
Крикуна ; іл. І. Михайлян. - Львів
: Вид-во Старого Лева, 2016. 196 с. : іл.
Гарві Свіку десять і йому
нудно. Сіра дійсність сльотномерзлячного лютого геть не
надихає - хочеться літа і свята.
І наче у відповідь на рюмсання
Гарві, до кімнати поривом вітру
заносить смішного маленького
чоловічка, що знає прекрасне місце з безліччю розваг, ласощів та
веселощів. Гарві не надто довіряє незнайомим чоловічкам, які мають
звичку подорожувати з вітром до чужих кімнат. Тому відмовляється,
проте насіння кинуто в благодатний ґрунт, тож, коли юний нудьгар,
через кілька днів знову зустрічає Ріктуса - так звуть чоловічка, він
піддається спокусі завітати до чарівного Дому.
Буличов К. Підземний човен : фантастична повість : [для мол. та
серед. шк. віку] / К. Буличов ; пер. з рос. Є. П. Литвиненка ; худож.
Є. Т. Мігунов. - Київ : Школа, 2006. - 142 с. : іл.
Ця фантастична повість розповідає про дівчинку ХХІ століття
Алісу Селезньову. Аліса та її друг Пашка на унікальному кораблі коваля
Семена Івановича потрапляють у підземне королівство, яке населяють
дивні істоти.

17

Велтистов Є. С. Пригоди Електроніка : фантастичні повісті : [для
серед. шк. віку] / Є. С. Велтистов ; пер. з рос. М. Я. Видиша ; іл.
В. А. Дунаєвої. - Київ : Школа, 2005. - 380 с. : іл.
Цей хлопчик знає усе на світі: миттю розв`язує складні математичні
завдання, найшвидше від усіх бігає, найкраще показує фокуси, найгарніше
співає. Звідки стільки талантів в одній людині? А можливо й не людині…
Воронина Л. Хлюсь та інші : [казки : для мол.
шк. віку] / Л. Воронина ; худож. К. В. Штанко. Київ : Грані-Т, 2008. - 56 с. : іл.
Світ, у якому ти живеш, незвичайний!
Озирнись навколо-скрізь і всюди сновигають
кумедні чарівні істоти. У воді з бульбашками
опиняється зеленкуватий опецькуватий водяник
на ім’я Хлюсь. А білі жаби насправді - прибульці з
іншої планети, які сплять головою донизу, щоб
зберегти вічну молодість. Чи варто згадувати про
домашніх улюбленців, адже вони здаються
такими звичайними...
Ґаланіна Ю. Є. Літо як літо. Гінці в Ньямаголі
: друга і третя книжки з циклу "Акватика" :
[повісті : для мол. та серед. шк. віку] /
Ю. Є. Ґаланіна ; пер. з рос. І. М. Андрусяка ; мал.
О. Абельчакової і В. Богданюк. - Вінниця : Теза, 2016. - 288 с. : іл.
Якщо у вас є знайомі Ньямагольці, то нехай подякують мурашкам.
Еге ж, тим самим, що схрумали сходи в одній із акватиканських зі шкіл.
Інакше б майбутні гінці Затичка, Смугастик і Живчик сиділи б собі на
докучливих уроках. А якби вони сиділи на уроках, то від прекрасного
Ньямагола, може, мало б що лишилося. Чому? Спитайте в
пришелепуватого ньямагольського чародія. Лиш обережно: він такий
огидний тип…
Ґаланіна Ю. Є. Троє з міста : перша книжка з циклу "Акватика" :
[повість : для мол. та серед. шк. віку] / Ю. Є. Ґаланіна ; пер. з рос.
І. М. Андрусяка ; мал. Валентини Богданюк. - 3-тє вид. - Вінниця : Теза ;
Харків : Фоліо, 2015. - 250 с. : іл.
Затичка, Живчик і Смугастик мріють стати, як і їхні батьки,
Королівськими Гінцями й доносити важливу кореспонденцію до
найдальших закутків Союзу Королівств. Але поки що вони – всього лише
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учні, які втікають з уроків дивитися поєдинки бійців Бетта Спленденс і
яких настирливо доймає географією прискіплива вчителька пані Коліза.
Одначе в скрутні для рідної Акватики часи саме ця винахідлива трійця
умудрилася зробити те, про що десять із десяти дорослих скажуть: це
неможливо!
Костик К. Книга проклять. Книга
бажань : [повісті : для мол. та серед. шк.
віку] / К. Костик ; пер.: Н. Брискіна,
М. Нечаєва ; малюнки Джуліанни
О’Калаґан. - Вінниця : Теза, 2015. - 160 с.
: іл.
Алекс Цвік — шибайголова з класу міс
Джонс. Він все робить наперекір словам
оточення, аж поки не знаходить чарівну
книгу. Колись давно дволикий Бог Янус
створив книгу бажань та щоб
посміятися над людьми створив і іншу,
з такою ж обкладинкою і літерами як і
перша. Але вона була сповнена темної
магії, то була книга проклять. Алексу до рук
потрапляє книга і він не може зупитинитись загадувати
бажання, але вони всі збуваються не так як би він хотів та ще й мають
химерні наслідки...
Крюкова Т. Ш. Гордівниця : [фантастико-пригодницький роман :
для мол. та серед. шк. віку : пер. з рос.] / Т. Ш. Крюкова ; худож.
Н. І. Гордієнко. - Харків : Веста : Ранок, 2004. - 160 с. : іл.
Починається історія з народження особливої дитини, яка з’явилася
на світ у мить приходу двадцять дев’ятого лютого. Багато сил,
зокрема, серед них і феї, чекають на цю подію, бо таке дитя матиме
надзвичайну силу і долю. Хоча у цьому вбачається певна умовність, бо як
вирішується проблема з часовими поясами, залишається не дуже
зрозумілим. Але останнє віднесемо на сумлінні логіки казки. Отже, цього
року дитина таки народилася, і саме вона стає головною героїнею.
Малик Г. М. Злочинці з паралельного світу : фантастична повість :
для дітей серед. та ст. шк. віку / Г. М. Малик ; худож. С. Храпов. - Київ :
Знання , 2015. - 206 с. : іл.
Це весела розповідь про не завжди веселі , а часом і страшні пригоди
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безпритульного хлопчика Хроні, пса Рекса та ще чотирьох героїв –
папуги Фері та хом’яка Хомки. З повісті випливає, що тварини і птахи,
як і ми, є злі й добрі, сумні і веселі, дурні і розумні. І що жити нам усім
разом на нашій маленькій планеті допомагають тільки доброта і любов
один до одного.
Мельник П. П. Дивовижна подорож Соні й Асі до Давнього Єгипту:
[дитяча пригодницько-фантастична повість : для дітей мол. шк. віку] /
П. П. Мельник ; передм. автора ; худож. Ф. Ф. Лагно. - Кропивницький :
ТОВ "Імекс-ЛТД", 2017. - 84 с. : іл.
Як звичайний збірник маминих рецептів міг стати чарівним? Чому
звичайна дівчинка Софійка опинилася так далеко від рідного дому й
стала учасницею незвичайних небезпечних пригод? Як це звичайна кішка
заговорила і про що можуть розмовляти жуки-скарабеї? Чому жахливі
хижаки слухалися дівчинку Іті? Чи вдасться Софійці й Асі врятувати від
головорізів сім’ю фараона Аменхотепа ІІ та як спекти Головний хліб і
приготувати Найсмачніше пиво? Фантастична пригодницька повість –
друга з циклу кулінарних казок.
Мельник П. П. Дивовижна подорож
Соні й Асі до Скандинавії :
[дитяча
пригодницько-фантастична повість : для
дітей мол. шк. віку] / П. П. Мельник ;
передм. автора ; худож. Ф. Ф. Лагно. Кропивницький : ТОВ "Імекс-ЛТД", 2016. 104 с. : іл.
Як звичайний збірник маминих рецептів
міг стати чарівним? Чому звичайна
дівчинка Софійка опинилась так далеко від
рідного
дому
й
стала
учасницею
незвичайних небезпечних пригод, і коли вони
завершаться? Чи помиряться Страшко й
Чудернацький Олень? Чи зможуть дві
дівчинки врятувати від голоду ціле плем’я,
і що з ними після цього станеться? І як це
звичайна кішка заговорила?! Про ці, та багато
інших речей, юні читачі зможуть дізнатись
пригодницької повісті

з

фантастичної

Нестайко В. З. Чарівні окуляри: правдиво-фантастична повість про
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надзвичайні пригоди київських школярів : [для мол. та серед. шк. віку] /
В. З. Нестайко ; іл. Р. Сахалтуєва. - Київ : Майстер-клас, 2013. - 144 с. : іл.
Тихому й непримітному школяреві Васі страшенно поталанило йому дісталися чарівні окуляри, які дозволяли бачити крізь час і простір.
Вони затягли його у круговерть неймовірних пригод і допомогли зробити
не одну добру справу.
Ріордан Р. Персі Джексон та викрадач блискавок : фантастичний
роман : [для дітей серед. та ст. шк. віку] / Р. Ріордан ; літер. пер. І.
Бондаря-Терещенка ; іл. О. Крутика ; [ред.
Н. В. Бірічева]. - Харків : Ранок, 2015. 496 с.
Персі Джексон, дванадцятирічний
школяр, випадково дізнається, що його рід
бере початок від грецького бога морів
Посейдона.
Більш
того,
його
звинувачують у тому, що він викрав
блискавки Зевса. Тепер, щоб запобігти
війні богів, Персі повинен відшукати
справжнього
злодія
і
повернути
блискавки.
Ріордан Р. Персі Джексон та Лабіринт
Смерті : фантастичний роман : [для дітей серед. та ст. шк. віку] /
Р. Ріордан ; [літер. пер. І. Бондаря-Терещенка ; іл. О. Крутика ; ред.
Н. В. Бірічева]. - Харків : Ранок, 2014. - 528 с.
Персі в четвертий раз повертається в "Табір напівкровок", де юні
герої та їхній наставник кентавр Хірон готуються до передбачуваного
вторгнення військ Кроноса. Легендарний Лабіринт Дедала може стати
лазівкою в захисті "Табора", і цією лазівкою має намір скористатися
Лука, щоб провести армію Кроноса через Лабіринт прямо у табір. У
лабіринті героїв чекає багато небезпек - чудовиська Кроноса, підступні
пастки, кузні бога Гефеста, гладіаторські бої.
Ріордан Р. Персі Джексон та Море Чудовиськ : фантастичний роман
: [для дітей серед. та ст. шк. віку] / Р. Ріордан ; [літер. пер. І. БондаряТерещенка ; іл. О. Крутика ; ред. Н. В. Бірічева]. - Харків : Ранок, 2015. 368 с.
У другій книзі циклу Персі Джексон вирушає на пошуки Золотого
руна, необхідного для порятунку Табора напівкровок: хтось отруїв
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священне дерево Талії, а це означає, що захист табору ось-ось ослабне і
вже ніщо не зможе утримати чудовиськ від вторгнення.
Ріордан Р. Персі Джексон та Олімпійці. Секретні матеріали :
фантастичний роман : [для дітей серед. та ст. шк. віку] / Р. Ріордан ;
[літер. пер. І. Бондаря-Терещенка ; іл. О. Крутика ; ред. Н. В. Бірічева]. Харків : Ранок, 2013. - 160 с.
Історії про три найнебезпечніші пригоди Персі Джексона, які ніколи
до того не розголошувалися. Ви дізнаєтесь, як він зустрівся з
безсмертними і жорстокими синами Ареса. Вам стане відома правда
про бронзового дракона, якого у Таборі напівкровок довгий час вважали
за вигадку. Ви прочитаєте про те, як Аїд отримав нову секретну зброю, і
як Персі Джексон мимоволі був змушений взяти участь в її створенні.
Ріордан Р. Персі Джексон та останнє
пророцтво : фантастичний роман : [для дітей
серед. та ст. шк. віку] / Р. Ріордан ; [літер. пер. І.
Бондаря-Терещенка ; іл. О. Крутика ; ред.
Н. В. Бірічева]. - Харків : Ранок, 2012. - 512 с.
Гряде війна проти Кроноса, а Персі
Джексону ось-ось виповниться шістнадцять. А
це означає, що в силу вступить велике
пророцтво, сказане Дельфійським оракулом.
Герою здається, що це пророцтво говорить про
те, що він неминуче повинен загинути, рятуючи
Ріордан Р. Персі Джексон та прокляття
Титана : фантастичний роман : [для дітей серед.
та ст. шк. віку] / Р. Ріордан ; літер. пер. І.
Бондаря-Терещенка ; іл. О. Крутика ; [ред. Н. В. Бірічева]. Харків : Ранок, 2012. - 416 с.
Немислимі небезпеки і страшні випробування чекають Персі і його
друзів у третій книзі циклу Ріка Ріордана. Богиня Артеміда та інші
Олімпійські боги намагаються допомогти відважному синові Посейдона
в його протистоянні з титаном Атласом. А допомагає в цій подорожі
Персі Джексону Талія — дочка самого Зевса.
Росич О. Отто, Принц Львівський : [повість : для серед. шк. віку] /
О. Росич ; худож. О. Левська. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2009. - 266 с.
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Будьте обережні з годинниками! Особливо з тими, які ще залишилися
з давніх часів у старих львівських помешканнях. Бо, перевівши ненароком
стрілки, ви зможете опинитися там, куди ніколи не слід поспішати.
Якщо ж вам так уже кортить мандрувати у часі, то будьте готові до
небезпек - і, можливо, вам доведеться рятувати не лише власне життя,
але й долю цілої країни.
Толкін Д. Гобіт, або Мандрівка за
Імлисті гори: повість – казка: [для мол. та
серед. шк. віку] / Дж. Р.Р. Толкін; пер.
О. Мокровольський; мал. С. Фесенко.Київ : Школа, 2002. - 348 с.
Повість-казка класика англійської
дитячої
літератури
оповідає
про
небезпечні, але цікаві пригоди химерної
істоти - гобіта, який допоміг гномам
повернути скарб, захоплений у них
жорстоким драконом. У казковій формі
тут відображене реальне життя,
споконвічна боротьба добра зі злом.
Книжка вчить читачів бути добрими,
дружними, сміливими, безкорисними.
Функе К. Іґраїна Безстрашна : [повість
: для мол. та серед. шк. віку] / К. Функе ; пер.
з нім. О. Логвиненка ; мал. автора. - Вінниця : Теза ; Харків : Фоліо, 2011.
- 254 с. : іл.
Усі мешканці замку Бобернель уміють чарувати. А ось десятирічний
Іграїні хотілося б стати лицаркою. Вона мріє про перемоги на
королівських турнірах і про драконів, яких треба рятувати... І коли
Іграїнині батько й мати саме на її день народження припускаються
невеличкої помилки в чаруванні й випадково обертаються на двох свиней,
лицарські чесноти дівчинки стають усім у пригоді.
Ячейкін Ю. Д. Мої та чужі таємниці : повість-казка : [для мол. шк.
віку] / Ю. Ячейкін. - Київ : Зелений пес, 2007. - 112 с.
Головні герої повісті – школярі Толя Сливка і Лесик, які мріють після
закінчення школи стати космонавтами та полетіти на Марс. А поки
вони живуть звичайним життям, ходять до школи, влаштовують
різноманітні витівки, що так властиво хлопцям підліткового віку.
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Чарівні істоти й фантазійні світи
Чарівні світи завжди зачаровували та вабили людей. Із захватом,
затамувавши подих, ми мандруємо разом із головними героями творів, де
можемо зустріти неймовірних створінь. Жодної уяви не вистачить, аби
збагнути, на скільки ці світи багаті й неймовірні, проте, навіщо уявляти,
якщо в наступному розділі на вас чекають неймовірні враження….
Ауер М. Школа чарівних тварин : [повість :
для мол. та серед. шк. віку] / М. Ауер ; пер. з
нім. К. В. Бучіна ; іл. Н. Дуллек. – Харків :
Ранок, 2017. – 160 с. : іл.
У новій школі Іді не дуже подобається. Усе
змінюється, коли вчителька, міс Корнфілд,
відкриває її класові таємницю чарівної
зоологічної крамниці. Іда однією з перших
отримує чарівну тварину: лиса Раббата,
надійного друга, якого їй так не вистачало
після переїзду. Бенні друг теж не завадить. Як
би йому хотілося мати поруч дикого хижака!
Тоді всі в класі нарешті почнуть сприймати
його всерйоз…
Барри М. Тайна Мораг : [трилогия : пер. с англ.]. Т. 1. Запретный
путь : роман / М. Барри ; [худож. С. В. Овчаренко]. – Харьков : Ранок,
2013. – 448 с.
Таємниця Мораг « заворожує читачів різного віку, але перш за все
юних – тих, хто захоплюється історико-пригодницьким жанром і
фентезі. У цій книзі – першій з трилогії Мартіна Баррі» Таємниця
Мораг», дивним чином переплітаються фантастика, чудеса і стародавні
міфи.« Заборонене шлях »- це захоплююча розповідь про небувалу одіссею,
події якої паралельно розвиваються в Середньовіччі і в наші дні.
Барри М. Тайна Мораг : [трилогия : пер. с англ.]. Т. 2. Стеклянная
тюрьма : роман / М. Барри ; [худож. С. В. Овчаренко]. – Харьков : Ранок,
2013. – 448 с.
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«Скляна в’язниця» – друга книга фантастичної трилогії Мартіна
Баррі «Таємниця Мораг». Це захоплююча розповідь про небувалу одіссею,
події якої паралельно розвиваються в Середньовіччі і в наші дні.
Басарія Е. Ф. Гі у володіннях Анта:
[фантастичні оповідання] / Е. Ф. Басарія; пер.
укр. О. Д. Сенюк; худож. О. С. Лагерна. –
Харків: Веста: Ранок, 2004. – 144 с.: іл. –
(Мільйон пригод).
В одному дивовижному лісі, у затишному
будиночку живе Ант – великий, сильний і
добрий.
Справжній
друг
маленького
фантазера Гі. В його володіннях можна
зустріти небувалих істот: свійських пантер
та чужопланетян, вітрогонів та вампірів,
кумедних ситцевих чоловічків й страшні
летючі тіні. Друзі постійно потрапляють у
неймовірні, захоплюючі, дивовижні пригоди.
Гейман Н. Кораліна : [повість : для дітей серед. шк. віку] / Н. Гейман
; пер. з англ. О. М. Мокровольський ; худож. Д. МакКін. – Київ : КМБУКС, 2016. – 192 с. : іл.
Шукаючи цікавих розваг, Кораліна насмілилася пройти через
таємничі двері у світ, який хоч і подібний до її власного, але прикро від
нього відрізняється, і там їй доводиться кинути виклик моторошній
істоті, яка називалася її «іншою мамою», щоб врятувати себе, своїх
батьків і душі трьох інших дітей.
Даррелл Д. Балакучий згорток : [пригодницька повість-казка : для
дітей мол. та серед. шк. віку] / Дж. Даррелл ; пер. з англ. Н. Трохим. –
Київ : Зелений пес, 2007. – 248 с. : іл.
За високими горами, за синім морем, за швидкою річкою існує
справдешня казкова країна – Міфологія. І живуть там усі ті істоти, які
мають жити в казкових країнах, - дракони й василіски, єдинороги та
русалки, грифони й волкулаки. І звісно, час від часу в Міфології стаються
всілякі негаразди та неприємності. А виправляти ці неприємності
звичайним дітям – Саймону, Пітеру та їхній сестрі Пенелопі.
Енде М. Нескінченна історія : [казкова повість : для дітей серед. шк.
віку] / М. А. Г. Енде ; [пер. з нім. Ю. Прохаська за ред. И. Кіяновської ;
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худож. оформ. Р. Романишин, А. Лесіва]. – Львів : Вид-во Старого Лева,
2015. – 558 с.
До хлопчика Бастіана потрапляє книжка «Нескінченна історія», з
якої він довідується про чарівну країну Фантазію, про дивовижних
жителів цієї країни та про смертельну небезпеку, яка загрожує
існуванню Фантазії. Гортаючи сторінки книги, Бастіан довідується, що
врятувати Фантазію може лише той, хто придумає нове їм’я володарці
країни – Дитинній царівні, а зробити це може той, кого має знайти
житель країни Фантазії, хлопчик Атрейо. Але це тільки початок цієї
казкової історії. Попереду багато таємниць та випробувань…
Завялова І. А. Солодкі кулінарні марева та… Пригоди Ворохтуна,
Даринки і Мирославчика в незвичайному світі дітлів : повість-фантастика
: для дітей мол. шк. віку / І. А. Завялова. – Миколаїв : ФОП Швець
В. М., 2016. – 116 с. : іл.
Всі події повісті розгортаються в наш час. Герої - звичайні хлопчики
та дівчатка, та фантастичні істоти — дітли. Ну, а хто такі дітли?
Чому кулінарні марева? Чи буде продовження пригод?
Льюїс К. С. Хроніки Нарнії. Кінь і його
хлопчик : [казкова повість : для серед. шк.
віку] / К. С. Льюїс ; [пер. з англ. І. Ільїна та
О. Кальниченка за участі К. Воронкіної ; ред.
С. С. Скляр]. – Харків : КК «Клуб Сімейного
Дозвілля», 2014. – 256 с. : іл.
Чарівний кінь Ігого і маленький хлопчик
Шаста були рабами в Тархистані. Раптова
зустріч змінила їхнє життя — вони вирішили
втекти до Нарнії.Але під час мандрівки вони
дізналися,
що
підступні
тархистанці
готують напад на Орландію. Друзі мають
випередити ворогів і попередити шляхетного
короля Лума.
Льюїс К. С. Хроніки Нарнії. Лев, Біла
Відьма і шафа : [казкова повість : для серед.
шк. віку] / К. С. Льюїс ; пер. з англ.
В. Г. Наріжної ; худож. П. Бейнс. – Київ : КМ-БУКС, 2017. – 176 с.
Пітера, Сьюзан, Едмунда і Люсі відправили жити до літнього
професора, який мешкає у старовинному будинку. Одного дня, коли діти
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бавилися у хованки, через шафу Люсі випадково потрапляє до іншої
країни, Нарнії. І саме з тієї миті великі пригоди починаються…
Льюїс К. С. Хроніки Нарнії. Небіж чаклуна : [казкова повість : для
серед. шк. віку] / К. С. Льюїс ; пер.з англ. В. Г. Наріжної ; худож.
П. Бейнс. – Київ : КМ-БУКС, 2017. – 208 с. : іл.
Двійко дітлахів, Поллі та Дігорі, через підступ лихого чаклуна
потрапили до дивовижного місця, звідки можна мандрувати іншими
світами. Пригоди починаються, а це означає, що на читача чекає одвічна
боротьба добра зі злом, мандрівка дивовижними світами, в існування
яких віриш, знайомство з цікавими персонажами, котрі запам’ятаються
на все життя.
Льюїс К. С. Хроніки Нарнії. Срібний трон : [казкова повість : для
серед. шк. віку] / К. С. Льюїс ; [пер. з англ. І. Ільїна та О. Кальниченка за
участі К. Воронкіної ; ред. С. С. Скляр]. – Харків : КК «Клуб Сімейного
Дозвілля», 2014. – 256 с. : іл.
Нарнія — дивовижна країна, де живуть чаклуни, фавни, гноми, а
звірі можуть розмовляти.На прохання Аслана Юстас і його подруга
Джил вирушають у небезпечну подорож у глибокі темні печери на
самісіньке Дно Світу, щоб знайти викраденого сина короля Каспіана.
Дітям доведеться зустрітися з відьмою, жахливою і небезпечною, як
сама смерть.
Мозер Е. Фантастичні історії на
добраніч : [казки : для дітей дошк. та мол.
шк. віку] / Е. Мозер ; пер. з нім.
Н. Ваховська. – Чернівці : Чорні вівці, 2016.
– 240 с. : іл.
У книзі маленькі читачі зустрінуться з
котом Ксав’є Хутрорудом, що полюбляє
книжки, хвостатими пожежниками із
Мишеграду,
мовчазним
мурахоїдом
Джакомо з-під Ведмедінгтена та безліччю
інших, веселих і кмітливих звірят. Знаєте,
як навчити кенгуру їздити на лижах? А хто
знайшов черепашачий скарб? І як на
космічному качкольоті долетіти до зірок?
Про це та більше дізнаєтеся з книжки…
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Несбіт Е. Книга драконів : для мол. та серед. шк. віку / Е. Несбіт ;
пер. з англ. В. Чернишенка ; за ред. Г. Теодорович ; іл. Д. С. Ракової. –
Львів : Вид-во Старого Лева, 2010. – 208 с. : іл.
У цій книзі дракони різних форм і розмірів: Червоний дракон, який на
ніч стає маленькою вогняною ящірочкою, Крижаний дракон, який
розтає, опинившись біля святкового багаття, волохатий дракон, який
одомашнюється і стає кішечкою… І попри те, що майже у всіх казках
дракони підступні, злі й нечемні, уся книга просякнута аурою
драконолюбства. Адже дракони – це, перш за все, уособлення казки.
Пагутяк Г. Втеча звірів, або
Новий
бестіарій
:
[казкова
пригодницька повість : для дітей
серед. шк. віку] / Г. Пагутяк ; худож.
М. Паленко. – Київ : А-БА-БА-ГАЛА-МА-ГА, 2006. – 240 с. : іл.
Чому звірі покидають людей і
відпливають на чарівному кораблі?
Адже наша Земля така велика…
Пантюк С. Д. Вінчі й Едісон :
[наукова-фантастична повість : для
дітей серед. шк. віку] / С. Д. Пантюк.
– Київ : Фонтан казок, 2017. – 96 с. :
іл. 2045 рік.
Братики Вінчі й Едісон та їхня
подруга Фійка, бешкетуючи в
татовому
часольоті,
випадково
потрапляють у далеке-предалеке
минуле і прихоплюють звідти яйце
трицератопса. Мрія про «домашню тваринку» збулася – але пригоди, як
виявилося, лише починаються…
Поваляєва С. В. Вррум-чарівник : [казка : для дошк. та мол. шк.
віку] / С. Поваляєва ; худож. С. Фесенко. – Київ : Грані-Т, 2007. – 112 с. :
іл.
Про неймовірні пригоди двох братиків, які разом із мамою
вирушають до Притулку Дивних Істот у пошуках няні, і знаходять її. Це
слимак на ім`я Вррум! Нянь Василька й Романа на свій спосіб розуміє
виховний процес. Недаремно бабуся Гапа ставиться до нього з підозрою:
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слимак з веселковою мушлею годує дітей чіпсами та полюбляє дрімати в
чайнику. Проте йому таки доведеться дотримуватися матусиних
Правил, аби не потрапити до Притулку Загублених і Всесвіті Істот.
Рибалко М. Марічка і Червоний Король. Місто непокірних : [повість
: для серед. шк. віку] / М. Рибалко. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. –
256 с.
Марічка і її друзі знову потрапляють до світу Червоного Короля. Але
тепер тут панує таємничий тиран Імператор. Він контролює майже
цілий світ. Тільки Зелене Королівство відгородилося від нової цивілізації.
Але син Зеленого Короля Перелесник приєднується до бунтівників, які
прагнуть скинути владу Імператора.
Рибалко М. Марічка і Червоний
Король. Подорож туди, де сніг : [повість :
для серед. шк. віку] / М. Рибалко. – Львів :
Вид-во Старого Лева, 2016. – 270 с.
Будьте обережнішими зі своїми
бажаннями! Адже коли дуже-дуже
захотіти, можна потрапити поза межі
Реальності! А там… поруч зі звичайними
людьми живуть дракони, розбійники,
королі
природних
стихій,
котрим
притаманні людські почуття. Повернення
можливе тільки тоді, коли сила дружби
здолає всі випробування і з’єднає в єдине
ціле амулет «Скіфське сонце».
Ріттіґ Г. У лапах короля тролів :
[фентезі : для дітей серед. шк. віку] / Г. Ріттіґ ; [пер. з
нім. М. Кушнір] ; іл. Анке Айсманн. – Київ : Дж. Дж. Агенція ГМБХ
Україна, 2013. – 96 с. : іл.
Велетенські безжалісні камінні тролі не тільки напали на село, вони
також викрали маленьку Еллу. Вона загине чи Кельвіну все ж пощастить
звільнити свою сестричку з фортеці короля тролів? Разом із
світлячковим ельфом Ярвеном Кельвін вирушає на порятунок своєї
сестрички, а перед ними – Заповідний ліс…
Ролінґ Д. К. Фантастичні звірі і де їх шукати : спеціальне видання з
передмовою Албуса Дамблдора : [збірка оповідок : для серед. шк. віку] /
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Дж. К. Ролінґ ; пер. з англ. В. Морозова ; ред. І. Малкович ; іл. автора. –
Вид. сьоме. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2017. – 128 с. : іл.
Жодна чаклунська родина в країні не обходиться без примірника
«Фантастичних звірів». Відтепер маґли теж матимуть нагоду
дізнатися, де живе квінтолап, що їсть пухканець і чому не варто
залишати молоко для кнарла.
Сируелло К. Феи и драконы : [повесть – сказка : для сред. и ст. шк.
возраста] / К. Сируелло ; пер. С. И. Нешко ; ил. автора. – Харьков : Mikko,
2009. – 128 с. : цв.ил.
Ця чарівна казка – про хлопчика – художника Кімі і його сестрі
Ізелле, їх дружбу з білим драконом і феями. У боротьбі світлих і темних
сил, добра і зла перемагає, звичайно, добро. Автор описує драконів, їхню
історію, життя та звички, і вони постають зі сторінок книги як живі
істоти, насправді жили коли – то на Землі. У книзі показаний чарівний і
загадковий світ драконів, ельфів і магів, тісно переплітається зі світом
людей.
Штанко К. Дракони, вперед! : пригодницько-детективна казкова
повість : [для серед. шк. віку] / К. Штанко ; [іл. автора ; примітки та
пояснення грушевого дракона Хоми Вербицького]. – 2-ге вид., доп. – Київ
: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. – 272 с. : іл.
Київський школяр, захопившись біологією, випадково вирощує…
дракона, який круто змінює його звичне життя… Ця феєрична казка є
певною мірою і детективом, і пародією на детектив. Тут і легке
фентезі, і дитяча «бондіана», і багато пізнавальних моментів.
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Комп`ютерні світи
Здавалось би, що незвичайного може відбуватися у комп`ютерному
світі. Шукайте собі потрібну інформацію і все! Проте, навіть тут з
героями книг можуть трапитись неймовірні пригоди. А комп`ютерний
вірус може бути надзвичайно підступним
Гридін С. В. Федько у віртуальному
місті : [повість : для мол. шк. віку] /
С. В. Гридін ; худож. О. Шапкаріної. Львів : Вид-во Старого Лева, 2012. - 208
с. : іл.
Зовсім не підступний, а кумедний і
дуже милий комп’ютерний вірус Федько
- в небезпеці. Щоб визволити його з
віртуального полону, друзям Сашкові,
Петрикові та Марічці Петренко
доведеться
блукати
віртуальним
містом і поквитатися із наймогутнішим
комп’ютерним вірусом у світі...
Гридін С. В. Федько у пошуках
Чупакабри : [повість : для мол. шк. віку] /
С. В. Гридін ; іл. О. Мазур. - Львів : Видво Старого Лева, 2014. - 176 с. : іл.
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 ! Весела, насичена подіями історія про добре відомого
Федька та його друзів. Познайомся з новими героями, поринь у вир пригод
РЕАЛЬНОГО світу!
Гридін С. В. Федько, прибулець з інтернету: [повість : для мол. шк.
віку] / С. В. Гридін ; іл. О. Шапкаріної. - Львів : Вид-во Старого Лева,
2012. - 152 с.
Герої цієї історії – звичайні хлопці Сашко та Петрик – з волі зовсім
незвичайного інтернетного віруса потрапляють у віртуальний світ, де
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їм доведеться зустрітися з жорстокими піратами, дикими
людожерами, голодними крокодилами та потворними чудовиськами.
Побачити таких ворогів на екрані – далеко не те саме, що зіткнутися з
ними віч-на-віч. Отож, чи зможуть хлопці подолати усі перешкоди і
повернутися додому, а головне – чи зуміють вони зберегти свою дружбу
в таких непростих випробуваннях?
Есаулов О. Ю. Game over : повість : [для серед. та ст. шк. віку] /
О. Ю. Есаулов. - Харків : Бібколектор, 2013. - 140 с.
Чому Петрик перетворюється на Рикпета? Хто такі Великий
Процесор та Гірея? Як вирватися із Заекрання? Адже потрапити туди
легко, а от повернутися додому, як виявилося, дуже і дуже не просто! І
що робити, коли друзі із Заекрання просять про допомогу? Багато
питань ставить перед друзями ця дивовижна дружба, і бажають вони
цього чи ні, а відповідати на них потрібно негайно. От і спробуй їм
допомогти у цьому...
Чаклун О. Піраміда Синтії : науково-фантастична повість : для дітей
мол. шк. віку / О. Чаклун. - Київ : Фонтан казок, 2017. - 60 с. : іл.
Синтія, звісно, принцеса — але ж вона дочка Геніального Короля!
Вибухова, ефектна, непередбачувана, цікава до всього нового й
незвичного, лише вона здатна розгадати таємницю старовинного замку,
запустити світловий комп’ютер, відкрити старанно замаскований
портал і розплутати ще чимало загадок — щоб, зрештою, врятувати від
нещастя цілий світ, заснований на дивовижних надновітніх технологіях.
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Кросворд «Фантастичний»
Друже, світ фантастики безмежний і неймовірно цікавий, саме
тому радимо тобі познайомитися з якомога більшою частиною книг,
запропонованою в даному рекомендаційно-анотованому списку. І
якщо ти вже це зробив, або впевнений, що перечитав безліч книг з
фантастичної теми, то пропонуємо тобі перевірити свої знання,
розгадавши «Фантастичний» кросворд.
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Питання до кросворду
По горизонталі:
1. Як звуть доброго чарівника, одного з двох маярів у людській
подобі у повісті – казці Д.Толкіна «Гобіт, або Мандрівка за Імлисті
гори»? В різний час до його імені додавались слова «Сірий» або «Білий».
2. Під яку машину було замасковано часоліт, винайдений бабусею
Клима Джури у книзі Л. Ворониної «Таємне Товариство Брехунів, або
Пастка для синьоморда»?
3. Яку назву має космічний корабель, на якому Аліса разом з
батьком та іншими дослідниками вирушила у подорож за різними звірами
для зоопарку у книзі К. Буличова «Подорож Аліси»?
4. Пригадайте прізвища професора, який сконструював відомого
«хлопчика з чемодана» у фантастичній повісті Є. Велтистова «Пригоди
Електроніка».
5. Яку кличку має дог, вірний друг Ніни в фантастичному романі
М. Вітчер «Ніна - дівчинка планети Шостого Місяця»?
6. Як звуть першу красуню у класі Васі Богданця, в якої пропав
золотий ланцюжок із золотим кулоном у вигляді сердечка.у фантастичній
повісті про надзвичайні пригоди київських школярів «Чарівні окуляри»
В. Нестайка?
7. Як звали поважного, але страшенно полохливого хруща, із
захопливої та повчальної історії роду якого, розпочинаються пригоди у
книзі Ґ. Бассевіц «Як Петрусь на Місяць літав та кого зі собою в дорогу
брав»?
8. Пригадайте назву табора, до якого потрапив головний герой
книги Л. Ворониної «Таємне Товариство Ботанів, або Екстрим на горі
Підстава» Клим Джура?
По вертикалі:
9. Як звали незвичайну дівчинку з Планети Рожевого Світанку, яку
у третій частині книги М. Чумарної «Пригоди Лумпумчика» Василько
визволяв з полону?
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10. Що найбільше любив хлопчик Михась у пригодницькодетективній казковій повісті К. Штанко «Дракони вперед!»
11. Пригадайте ім`я білого Дракона Щастя у казковій повісті
М. Енде «Нескінченна історія».
12. Пригадайте ім`я хлопчика, якого обрав для контакту малий
інопланетянин Лумпумчик, прилетівший із далекого Сатурна в
пригодницько-фантастичній повісті М. Чумарної «Пригоди Лумпумчика
Прибулець із Сатурна»
13. Яку назву мають створіння, що охороняють буцегарню для
чаклунів у романі Джоан Ролінґ «Гаррі Поттер і в'язень Азкабану»?
14. Пригадайте, як один з головних героїв книги «Федько,
прибулець з інтернету» С. Гридіна ласкаво називає свій комп?

Відповіді:
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