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Казка - вид художньої прози, що походить від народних переказів, порівняно 
коротка розповідь про фантастичні події, в яких беруть участь  такі персонажі як 
феї, гноми, велетні тощо. Це один з основних жанрів народної творчості, епічний, 
переважно прозаїчний твір чарівного, авантюрного чи побутового характеру 
усного походження з настановою на вигадку. В основі казки лежить захоплива 
розповідь про вигадані події і явища, які сприймаються і переживаються як реальні. 

Казки споріднені з іншими фольклорно-епічними жанрами – сказаннями, 
сагами, легендами, переказами, епічними піснями, але не пов’язані безпосеред-
ньо з міфологічними уявленнями, а також історичними особами і подіями. Для 
них характерні традиційність структури і композиційних елементів (зачини, 
кінцівки та ін.), контрастне групування дійових осіб, відсутність розгорнутих 
описів природи і побуту. Сюжет казки, як правило, багатоепізодний, з драма-
тичним розвитком подій, зосередженням дії на героєві і щасливим закінченням.

Казка відзначається «замкнутим часом» і завершеністю, досяг-
ненням головним героєм своєї мети і перемогою добра над злом. 
Функціональна палітра казки надзвичайно розмаїта: її естетичні 
функції доповнюються і взаємопереплітаються з пізнавальними, мо-
рально-етичними, соціально-виховними, розважальними та ін. 

У казок народів світу багато спільного, що пояснюється подібністю 
культурно-історичних умов їх життя. Водночас казки відзначаються 
національними особливостями, відображають спосіб життя народу, його 
працю і побут, природні умови, а також індивідуальні риси оповідача 
(казкаря). Тому казки, як правило, побутують у багатьох варіантах. 

Казки існують в світі ще з сивої давнини, с тих самих пір як лю-
дина навчилась говорити. Коли з’явились перші письмові докумен-
ти казки почали передаватись в часі та просторі і дійшли до сього-
дення вже в літературній обробці різних укладачів, але не втратили 
свого смислу, моралі і важливої виховної ролі для прийдешніх поколінь.

Доросла людина для отримання необхідної інформації використовує 
безліч джерел: книги, періодичні видання, електронні ресурси, Інтернет, 
відвідує лекції, семінари тощо, нарешті, спілкується з друзями. Дитина ж, 
особливо маленька, не може отримати знання таким шляхом, поки не вміє чи-
тати і користуватись комп’ютером, тому пізнає світ за допомогою дорослих. 

ПЕРЕДМОВА
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Вербальне спілкування, читання книжок, особливо казок, – 
найефективніший засіб виховання малечі. У казках знаходять віддзеркалення 
культури різних народів. Вони впродовж багатьох століть передаються від 
покоління до покоління. Саме через казки дитина пізнає світ, у якому є чи-
мало несправедливості, розуміє, що страх, жаль і відчай – така ж частина 
нашого буття, як радість, оптимізм і упевненість. Але найголовніше - каз-
ки вчать наполегливості, наголошують, що не треба здаватись у безвихідній, 
критичній ситуації, що потрібно бути сміливим, справедливим і ніколи не 
зраджувати своїм етичним принципам, не піддаватися спокусі і умовлянням. 

Казки, як і інші літературні твори, мають свою класифікацію : поділяються 
на дві категорії. Перша - фольклорна казка - епічний жанр письмової або усної 
народної творчості, прозаїчна розповідь про вигадані події, що відбувались в 
житті різних народів. Друга – літературна казка - авторський, художній про-
зовий або поетичний твір, суто оригінальний або заснований на фольклорних 
джерелах; твір переважно фантастичного, чарівного змісту, де чарівництво 
служить основною відправною точкою характеристики персонажів. В 
свою чергу фольклорні та літературні казки поділяються на види, се-
ред яких три основні: соціально – побутові,  про тварин та  чарівні казки.

У чарівній казці людина спілкується з істотами, яких не зустрінеш в 
житті: Кощієм Безсмертним, Бабою Ягою, багатоголовим Змієм, велетнями, 
чаклунами-карликами. Тут і небачені звірі: Олень-Золоті роги, Свинка-Зо-
лота щетина, Сивка-бурка, Жар-птиця. Нерідко до рук людини потрапляють 
чудові предмети: клубочок, скатертина-самобранка, кийок-самобойка тощо. 
У такій казці все можливо! Починається чарівна казка з того, що голов-
ний герой з тих чи інших причин йде з рідного дому, а потім потрапляє до 
чарівного світу. Все, що робить персонаж такої казки, найчастіше, відбувається 
в чужому, дивному світі: у мідному, срібному, золотому царстві, або в дале-
кому тридев’ятому царстві - тридесятому королівстві. Герої чарівної каз-
ки мандрують різними королівствами, стають їх правителями. Проте всюди 
живе один народ. Інші народи знаходяться десь далеко, за морем (заморські 
купці, заморські вина). Імовірно чарівна казка остаточно склалася на Русі в 
епоху Середньовіччя, коли вся країна була роздроблена на окремі землі і 
князівства. Але зародилася вона значно раніше, ще до прийняття християнства.

Даний бібліографічний покажчик знайомить юного читача з дивовиж-
ним світом пригод та фантазій, магії та чаклунства, якими переповнені 
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чарівні казки.  Він є першим із серії «Стежками неймовірних при-
год» і вийшов під назвою «Магія чарівного слова». Видання носить 
рекомендаційний характер. Представлені інформаційні джерела надають 
читачеві можливість зустрітися із казковими героями різних  країн світу. 

Кожен розділ покажчика - це окрема фантастична розповідь, яка 
відкривається, лише тому хто в неї вірить. Подорожуючи сторінками кни-
жок, вміщених у виданні, ви закохаєтесь в казки Далекого Сходу, де за-
гадкова пері кожну ніч розповідає історії про пекуче сонце і щире кохання, 
сміливість та мужність. Помандруєте на килимі-літаку у казки Балтійських 
країн, де на вас вже чекають Локі - Бог хитрості й спритності та Лайма - Бо-
гиня щастя та долі, океан з могутніми каравелами і відважними піратами, 
які покажуть шлях, до зірок казкової Середньої Азії - квітучої і запальної 
казкарки, де живим джерелом ллється мудрість, сила та розум. Завітаєте 
до казок Європи і Слов’янських країн, вони зачарують, полонять уяву при-
годами, які ви ніколи не забудете, навіть коли подорослішаєте. А на оста-
нок вас покличе у гості Близький Схід, який під дивовижну музику  та спо-
кусливу природу, дасть простір для мрії і фантазії, та відчинить двері у 
феєричний, безмежний, а головне - Чарівний світ доброї та вічної казки.

Бібліографічний покажчик «Магія чарівного слова» розраховано на ши-
роке коло читачів. Він стане надійним помічником у виборі літератури для 
дітей та юнацтва, вчителів, вихователів, бібліотекарів тощо. Наступний по-
кажчик із серії «Стежками неймовірних пригод» буде присвячено соціально-
побутовим казкам, та казкам про тварин і вийде друком у наступному році.
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Розділ 1. Казки Близького Сходу

азки Близького Сходу відкривають перед нами яскравий і дивовиж-
ний світ народної фантазії. Вони втілюють в собі ідею боротьби зі 
злом і віру в кінцеву перемогу добра, оспівують велику силу любові, 

здатну здолати всі перешкоди, славлять кмітливість і розум. 
Подорожуючи сторінками казок Близького Сходу можна зустріти драконів, 

жахливих дивів, загадкових пері, джинів та зачарованих красунь, які прагнуть 
щирого та відданого кохання. А відважному герою завжди прийдуть на допо-
могу мудреці та чарівні речі. 

Кожна казка - це маленька  мандрівка у світ палкого сонця, високих гір, 
широких ланів та степу, у квітучій Вирій казкового світу.  

Народні казки
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Долидзе. – Тбилиси : Мерани, 1971. – С. 10-12.

29. Сонцева дочка : грузинська  казка // Казки народів СРСР. – Дніпропетровськ 
: Січ, 1991. –  С. 33-37.  

30. Султанша из подземелья : турецкие сказки. – М. : Миф, 1992. – 336 с.
 
31. Східні казки. – Х. : Веста, 2008. – 448 с.
До цієї книги увійшли кращі казки з багатої східної колекції. Їхні герої – відомі 
на весь світ Аладін і його чарівна лампа, Алі-Баба та його вірна дружина, яка 
перехитрила сорок розбійників. А поруч із ними на сторінках книги гідне місце 
посіли могутній нефритовий володар, дивні чудовиська - іфрити й велетні-
птахи, граційні східні красуні й хитромудрі тварини.

32. Тисяча  й одна ніч. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2011. – 576 с.

33. Ткач - звездочет : арабские сказки. – М. : АСТ, 1993. – 255 с.

34. Три принца // Азербайджанские народные сказки / сост. А. Ахундова. - М. 
: Изографь, 2004. – С. 189-202.

35. Тысяча и одна ночь : арабские сказки. – М. : Machaon, 2011. – 96 с.

36. Чудесная шапка : грузинская сказка // Летучий корабль : сказки / сост. И. 
Чепловодская. - Минск : Юнацтво, 1994.  – С. 157-165.
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37. Агаян, Г. Победитель дракона / Г. Агаян // Агаян, Г. Сказки. 
– Ереван : Луйс, 1989. – С. 25-28.
Газарос Агаян (1840 р.-1911 р.) – письменник, викладач і збирач пам’ятників 
народної творчості. Казка «Переможець дракона» - цікава і фантастична. В 
ній розповідається про пригоди чарівного крилатого коня Пегаса, та страшну 
потворну Химеру. 

38. Бехранги, С. Ульдуз и говорящая кукла : повесть-сказка / С. Бехранги. - М. 
: Детская литература, 1980. - 62с. 
Самед Бехрангі (1939 р.-1969 р.) – прогресивний іранський письменник моло-
дого покоління. Своє недовге життя він присвятив справі освіти: з вісімнадцяти 
років і до кінця своїх днів, письменник працював шкільним вчителем в се-
лищах північного Ірану. С. Бехрангі написав збірку казок під назвою «Казки 
Бехранга» (Бехранг – його літературний псевдонім). Ці казки дуже люблять в 
Ірані і читають з великим  інтересом діти та дорослі, особливо повість-казку « 
Ульдуз і лялька, що розмовляє».  В ній розповідається про хлопчика Ульдуза 
та його друга Яшара, які самі собі створили дивовижний Всесвіт, з манірними 
птахами, ласкавими зайцями і величними ляльками.

39. Сказки армянских писателей. – Ереван : Советакан Грох, 1988 .- 352 с.
До збірки увійшли чарівні казки видатних вірменських та грузинських 
письменників - класиків.

40. Туманян, О. Говорящая рыбка / О. Туманян // Туманян О. Сказки.- М.: Дет-
ская литература, 1987.- С. 44-50. 
Ованес Туманян (1869 р. -1923 р.) – вірменський поет, письменник, літературний 
діяч, який товаришував с багатьма російськими та грузинськими письменни-
ками, перекладав з декількох мов (Байрон, Гете, Пушкін). Багато його творів 
являються  шедеврами вірменської літератури.
За мотивом казки «Рибка, що розмовляє» знятий мультфільм під назвою «Ух 
ты, говорящая рыба!», дуже яскравий й неймовірно цікавий. Сюжет казки 
нагадує «Золоту рибку», але замість вередливої жінки, виступає підступний  
чарівник Еех.

Авторські твори для дітей та підлітків
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Розділ 2. Слов’янські  казки
кільки чудових слов’янських народних казок ми любили і читали 
в дитинстві! Передаючись  з покоління в покоління, вони повною 
мірою відображають всю красу слов’янського фольклору. Особли-
вий інтерес представляють чарівні казки, в яких добрі і світлі сили 

завжди беруть верх над могутнім і підступним злом. 
Казки різних країн і народів, на перший погляд, дуже схожі, всі вони 

сповнені чарівністю і вчать добру, в кожній прихована багатовікова мудрість, 
що додає їй неповторний національний колорит. 

Слов’янські казки відкривають для читачів яскравий, чарівний, непо-
вторний світ - світ, в якому живуть дракони і хоробрі витязі, богатирі,  добрі 
чарівники і підступні відьми, русалки, незвичайні звірі і примхливі принцеси. 
Ледачі і не розумні герої в кінці завжди отримують по заслузі, а працьовиті з 
щирим серцем - знаходять своє щастя в кохані і достатку. 

Народні казки

41. Белорусские народные сказки / сост. М. Казберук. - Минск : Юнацтво, 1987. 
- 319 с. 
У книзі зібрано кращі білоруські казки - про тварин, чарівні казки і побутові. 
Всі вони вчать добру, та винахідливості.

42. Белорусские сказки : как Василь змея одолел. - М. : Дрофа-Плюс, 2005. - 64 
с. 

43. Білоруські чарівні казки / упоряд. В. Гуцаленко. - К. : Голов. спеціаліз. ред. 
літ. мовами нац.меншин України, 2001. - 110 с. 

44. Богатир та двоголовий орел : руська казка // Казки народів СРСР. – 
Дніпропетровськ : Січ, 1991. – С. 16-20.

45. Большая книга русских волшебных сказок. - М. : Эксмо, 2008. - 144 с.

46. Василиса Премудрая // Русские народные сказки из сб. А. Н. Афанасьева / 
сост. В. Рубанович. – Х. : Прогресс ЛТД, 1992. – С. 62-78.
47. Вітрові дарунки // Російські народні казки / упоряд. А. Григорук. - 2-ге вид. 
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- К. : Веселка, 1992. – С. 14-26.

48. Волшебная сказка. - К. : Ранок, 2009. - 48 с. 
До збірки увійшли відомі російські чарівні казки. 

49. Волшебный камень : молдавские сказки и предания. – Кишинёв : Литерату-
ра артистикэ, 1988. - 400 с.

50. Два камня : белорусские народные сказки / пер. Г. Петникова. -  Минск : 
А.О. Валев, 1992. – 383 с. 
Казки Білорусії поєднують в собі гумор, фантазію і звичаї тисячолітньої історії, 
особливості побуту і культури слов’янського народу. 
У книзі представлені як побутові, так і чарівні казки.

51. Две девушки и волшебница - лесовичка // Румынские сказки / сост. Ф. Ми-
ренер. – СПб. : Лениздат, 1958. – С. 34-38.

52. Драгон - Богатир : молдавська казка // Стежками премудрих казок : народні 
казки. – К. : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 1998. – С. 
110-128.

53. Звенящая липа : польская сказка //  Волшебные сказки. - Ростов-на-Дону : 
Проф-Пресс, 2002. – С. 394-400.

54. Змієва дочка // Українські народні казки / упоряд. Л. Дунаєвська. - К. : Ве-
селка, 1995. – С. 87-91.

55. Іван - Вітер // Українські народні казки. - Х. : Гриф, 2000. – С.183-189.

56. Казка про липку та зажерливу бабку // Українські народні казки. - К. : 
Меридіан-МВ, 2001. – С. 173- 174.  

57. Кирило Кожум’яка // Українські народні казки. - К. : Знання, 1992. – С. 5-7.

58. Козаки і смерть // Красносвіт : українські народні казки. - Х. : Торнадо, 2003. 
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– С. 125-127. 

59. Королева из яичка // Польские народные сказки / сост. А. Щербакова. - Л. : 
Художественная литература, 1990. – С. 38-42.

60. Марья Моревна : русская сказка // За тридевять земель. - М. : Детская лите-
ратура, 1986. – С. 5-37. 

61. Молдавские народные сказки. - Кишинёв: Hyperion, 1991. - 240 с. 
До книги увійшли популярні чарівні казки в переказі для дітей - «Фет-Фрумос 
і Сонце», «Кирмиза», «Лийся, світло, попереду, тьма, стелися позаду» та інші, в 
яких юні читачі зустрінуться з хоробрим Фетом - Фрумосом, красунею Іляной 
Косинзяной, страшними драконами і відьмами.

62. О горбуне и трех феях // Польские сказки / сост. Ю. Медведев. – Краснодар 
: Пересвет, 1992. – С. 63-68.

63. Принцесса в подземном царстве : белорусские народные сказки. - М. : Из-
дательский Дом Мещерякова, 2012. - 112 с.

64. Про Ганну Престояну // Мудра Оленка : українські народні казки. - Х. : Світ-
Прес, 1999. – С. 264-292.
  
65. Про Івасика - Телесика // Українські народні казки / упоряд. А. Сокол, О. 
Конечна .- 3-тевид. – Чернігів : Деснянська правда, 2000. – С. 46-50. 

66. Румынские сказки. – Бухарест : Минерва, 1973. – 76 с.
Книга містить народні чарівні казки, а також декілька авторських казок ру-
мунських письменників.

67. Русские волшебные сказки. - К. : Ридерс Дайджест, 2010. - 240 с.

68. Русские волшебные сказки. - М. : Росмэн-пресс, 2010. - 224 с.

69. Русские волшебные сказки / сост. А. Афанасьев, М. Булатов. - М. : Росмеэн-
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Персс, 2012. – 144 с.

70. Русские волшебные сказки / сост. В. Рябченко. - М. : Махаон, 2010. – 152 с.

71. Сказка об Алимане, сыне Зелена-царя // Молдавские сказки. – Кишинёв : Лу-
мина, 1973. – С. 23-26.

72. Сказки народов мира : сказки народов Европы : в 4 т. – М. : Детская литера-
тура, 1988. – Т.4. – 719 с. 
До книги увійшли польські чарівні казки. Деякі з них раніше не публікувались, 
тому будуть цікаві широкому колу читачів. 

73. Там, где Висла-река : польские сказки. - М. : Детская литература, 1975. - 190 с.

74. Украинские народные сказки с узелком : волшебные. - К. : Грани-Т, 2010. - 64 
с.

75. Фэт-Фрумос – золотые кудри : румынские народные сказки. – Благовещенск 
: Амурское кн. изд-во, 1961. – 184 с. 
До збірки увійшли чарівні, соціально-побутові та інші казки, які не лише 
розповідають про надзвичайні пригоди казкових героїв, але і вчать маленького 
читача любити свою землю, людей та працю, а розум, чесність і хоробрість в них 
завжди беруть перемогу над злими силами.

76. Царевна - лягушка // Русские народные сказки. – Симферополь : Бизнес - Ин-
форм, 1997. – С. 47-52. 

77. Царская дочка и находчивый юноша : украинские народные сказки / сост. Г. 
Рогинская. - К. : Ранок, 2008. - 64 с. 

78. Чарівний світ українських казок. – Х. : Пелікан, 2008. - 96 с.

79. Чарівні казки / уклад. Н. Зінчук. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2077. 
- 300 с.
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Авторські твори для дітей та підлітків
80. Аленький цветочек и другие сказки / С.Аксаков, В.Даль, 
Л.Чарская и др. - М. : Росмэн-Пресс, 2010. - 80 с.
До збірки увійшли такі чарівні казки: С.Аксаков «Червоненька 
квіточка», В.Даль «Дівчинка Снігуронька», Л.Чарська «Чудесна 
зірочка», Н.Телешев «Крупеничка».

81. Бажов, П.П. Малахитовая шкатулка / П.П. Бажов. - М. : Нигма, 2012. - 268 с.
Ця казка познайомить читача з таємничою Володаркою Мідної гори, її улю-
бленцем майстром Данилою та красунею Тетянкою. Головна ідея книги – це 
тема майстерності, щастя і людської гідності.

82. Бажов, П.П. Уральские сказки / П.П. Бажов. - М. : Росмэн-Пресс, 2011. - 144 
с.
Павло Петрович Бажов (1879 р.-1950 р.) – російський письменник, фолькло-
рист, який подорожуючи, збирав фольклор серед народу і робітничого класу. 
Він перший здійснив літературну обробку уральських оповідей. В його каз-
ках оживає таємничий світ уральської природи, повний таємниць, загадок і 
неповторної чарівності. 

83. Баравікова, Р.А. Казкі з гербарыя / Р.А. Баравікова. – Мінск : Литература и 
Искусство, 2008. - 144 с.
Книга відомої білоруської письменниці, перекладача Раіси Баравікової (1947 р.) 
- Лауреата Державної премії Республіки Білорусь розповідає про захоплюючі 
пригоди фантастично - казкового героя Мупсякарнашжабулвака, який сам себе 
називає дуже коротко - Мупся. Він невидимий людському оку, і його мож-
на представити ким завгодно, навіть чарівником, тому що Мупся здатний на 
неймовірні вчинки, але головне не це. Мупся вміє розповідати казки, які він 
сам називає казками з гербарію.

84. Бжехва, Я. Академия пана Кляксы / Я. Бжехва. - М. : Стрекоза, 1997. - 
120 с.
Це казка польського письменника, поета та перекладача Яна Бжехви (1898 р.-
1966 р.). Головний герой  Пан Пляма - абсолютно незвичайна людина. Ніхто не 
знає хто він насправді: чарівник чи фокусник, товстий чи тонкий, дорослий чи 
дитина, але завжди загадковий і незбагнений.
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85. Булычев, К. Путешествие Алисы / К. Булычев. - М. : АСТ, 2006. - 400 с.
До книги увійшли фантастичні повісті про маленьку дівчинку Алісу - учасни-
цю надзвичайних подорожей і пригод у XXI століття. Збірку написав радянсь-
кий письменник-фантаст, вчений, та сценарист, Лауреат Державної премії 
СРСР (1982) - Кір Буличьов (справжнє ім’я Ігор Всеволодович Можейко 1934 
р.-2003 р.). 

86. Вангели, С. Шапка Гугуцэ / С. Вангели. - М. : Детская литература, 1987. - 
16 с.
Книга широко представляє творчість відомого дитячого молдавського пись-
менника і  перекладача Спиридона Степановича Вангелі (1932 р.). У ній читачі 
зустрінуться з популярним серед молдавської дітвори героєм Гугуце.

87. Велтистов, Е. Приключения Электроника / Е. Велтистов. - М. : АСТ, 2005. 
- 416 с.
Відомий учений створив геніального робота – хлопчину, що здатен рішити 
будь-яку математичну задачу, пише найкращі шкільні твори і неперевершено 
співає! А ще він – точна копія школяра Сергія Сироїжкіна. Кмітливий хлопець 
швидко перекладає усі свої обов’язки на електронного двійника. А що з цього 
вийде ви дізнаєтесь з книги радянського письменника - фантаста і сценариста 
Євгенія Велтістова (1934 р.-1989 р.). 
До видання увійшли дві фантастичні повісті: «Електронік - хлопчик з валізи» 
і «Рессі - невловимий друг».

88. Волков, А. Волшебник Изумрудного города / А. Волков. - СПб. : Астрель, 
2012. - 992 с.
Олександр Мелентійович Волков (1891 р.-1977 р.) – радянський письменник, 
драматург, перекладач. Його казкова повість «Чарівник Смарагдового міста» 
розповідає про дивні пригоди дівчинки Еллі і її друзів - Страшили, Сміливого 
Лева і Залізного Дроворуба в Чарівній країні. Вже багато років цю історію із 
задоволенням читають мільйони хлопчиків та дівчаток.

89. Губарев, В. Королевство кривых зеркал / В. Губарев. - М. : АСТ, 2003. - 
208 с.
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Радянський дитячий письменник Віталій Георгійович Губарьов (1912 р.-
1981 р.) написав не одне дитяче фантастичне оповідання, але найвідомішим 
залишається  казка про третьокласницю Олю, яка не слухалась свою бабусю, 
була ледаркою і дуже капризувала. І якось, намагаючись зловити свого коти-
ка Барсика, який стрибнув у дзеркало, вона потрапила до Королівства кривих  
дзеркал, щоб подивитися на себе з іншого боку.

90. Катаев, В. Цветик-семицветик / В. Катаев. - М. : Стрекоза, 2010. - 64 с. 
Цю добру і зворушливу казку написав Валентин Катаєв (1897 р.-1986 р.) - 
російський письменник, драматург, поет і герой Соціалістичної Праці. 
Казка «Квіточка - семипелюсточка» розповідає про дівчинку Женю, яка отри-
мала від бабусі в подарунок чарівну квітку, що вміє виконувати бажання.

91. Королів-Старий, В. Нечиста сила : казки / В. Королів-Старий. - К. : Школа, 
2006. - 256 с.
Василь Костянтинович Королів (1879 р.-1943 р.) - український громадсь-
кий діяч, письменник, видавець і художник, один із засновників Української 
Центральної ради у своїй збірці казок «Нечиста сила» вирішив оживити спогади 
свого дитинства, переосмислити образи фольклорно-казкових представників 
«Неіснуючого, невидимого світу», по-новому потрактувати персонажів 
української міфології, зокрема «нечисту силу». Демонічні образи, створені на-
родною фантазією, діють у казках активно і переважно на користь людям.
 
92. Корчак, Я. Король Матиуш Первый / Я. Корчак. - М. : АСТ, 2010. - 288 с.
Ця книга - найзнаменитіший художній твір талановитого польського письмен-
ника, педагога і лікаря Януша Корчака (1878 р.-1942 р.). Захоплюючи події 
повісті-казки відбуваються в країні, де володарюють саме діти.

93. Лагин, Л. Старик Хоттабыч / Л. Лагин. - М. : Machaon, 2008. - 368 с.
«Старий Хотабич» -  радянська повість-казка Лазаря Лагіна (1903 р.-1979 
р.) - російського письменника і поета, провідного  представника радянської 
сатиричної і дитячої літератури, де описано пригоди юного піонера Вольки 
Костилькова, його друзів та джина на ім’я Гассан Абдуррахман ібн Хоттаб, він 
же - старий Хоттабич. Цей джин прожив більше трьох тисячоліть у глечику, 
з якого його визволив Волька. А що ж саме відбувалось після їх зустрічі, ви 
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дізнаєтесь прочитавши цю книжку.

94. Лепкий, Б. Чарівна казка про Ксеню і дванадцять місяців / Б. Лепкий // Леп-
кий, Б. Казки. – К. : Веселка, 1991. – С. 50-55. 
Чарівна казка про працьовиту дівчинку Ксеню, яку зла мачуха зимою змуси-
ла піти в ліс за фіалками. Написав її Богдан Сильвестрович Лепкий (1872 р.-
1941 р.) – український поет, прозаїк, літературознавець, перекладач, історик 
літератури, видавець. 

95. Липа, І. Велетень Максим : казка / І. Липа // Хрестоматія школяра. - К. : 
Школа, 2000. – С. 185-188.
Іван Львович Липа (1865 р.-1923 р.) – громадський і політичний діяч України. 
Письменник, за фахом лікар. Співзасновник таємного товариства «Братство 
тарасівців». Йоги казки, чарівні і героїчні, вчать мудрості та щирості, поваги 
до батьків та рідної землі.

96. Маршак, С. Двенадцать месяцев / С. Маршак. - М. : Machaon, 1999. - 86 с.
Чарівна казка про відважну та мужню дівчину, яка за примхою мачухи пішла 
зимою в заметіль у ліс на вірну смерть, але всупереч бажанням лихої жінки, 
знайшла там вірних друзів та кохання. Ця казка написана відомим радянсь-
ким письменником-казкарем, перекладачем, літературним критиком, поетом 
Самуілом Маршаком (1887 р.-1964 р.).

97. Нестайко, В.З. В країні Сонячних Зайчиків : повісті-казки / В.З. Нестайко. 
- Х. : Белкар-книга, 2007. - 256 с.
Всеволод Зіновійович Нестайко (1930 р.) –український дитячий письменник. 
Його твори сповненні фантазії та дивовижних пригод. Разом з головними ге-
роями, ви навчитесь мріяти, будувати власний казковій світ і подорожувати у 
часі, розслідувати загадкові справи та головне знайдете багато нових друзів. 

98.  Нестайко, В.З. Дивовижні пригоди незвичайної принцеси / В.З. Нестайко. 
- К. : Країна Мрій,  2007. - 48 с. 

99. Нечуй-Левицкий, И.С. Два брати : казка / И.С Нечуй-Левицкий // Нечуй-
Левицкий И.С. Повести и рассказы : в 2 т. - М. : Художественная литература, 
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1988. – Т. -2. – С. 56-60.
Чарівна  казка про неймовірні пригоди двох братів, Юрка та Уласа. Написав її 
Іван Семенович Нечуй-Левицький (1838 р.-1918 р.) – український прозаїк та 
перекладач. 

100. Новаш, Н. Зачарована кішка / Н. Новаш // Новаш Н. Нарочанские сказки : 
сказки бабушки Зоси. – Минск : Мастацкая літаратура, 2008. – С. 39-42.
У казці «Зачарована кішка» розповідається про те, як нелюдимий старий на 
ім’я Дикун, що виручив з біди біса, отримав винагороду – чарівні гороши-
ни, здатні виконувати будь-які бажання. Цю казку та багато інших написала 
білоруська письменниця-фантаст Наталія Новаш (1954 р.)

101. Носов, Н. Приключения Незнайки и его друзей / Н. Носов. - М. : Эксмо, 
2011. - 208 с.
Якби ти став маленьким - маленьким, то зміг би потрапити в чудову країну, 
де мешкають одні коротуни. Ось такий дивовижний світ вигадав відомий 
російський дитячий письменник-прозаїк, драматург та кіносценарист - Мико-
ла Миколайович Носов (1908 р.-1976 р.) 

102. Одоевский, В. Городок в табакерке / В. Одоевский. - М. : Серафим и Со-
фия, 2007. - 24 с.
«Містечко в табакерці» - одна з найвідоміших казок князя Володимира Фе-
доровича Одоєвського (1803 р.- 1862 р.), що увійшла до його збірки «Казки і 
повісти для дітей дідуся Ірінея», вперше виданої в 1838 р. 
У казці розповідається про хлопчика Михайлика, який побачив чарівний 
сон. Незвичайні події, побачені у сні, хлопчик не може забути навіть коли 
прокидається.

103. Погорельский, А. Волшебные повести / А. Погорельский. - М. : Детская 
литература, 1992. – 128 с.
Антон Погорельський (справжне ім’я Олексій Олексійович Перовський 1787 
р.-1836 р.) – російський письменник, прозаїк, державний діяч. Один з перших 
вітчизняних письменників, який звернувся до жанру фантастики. Його тво-
ри, казки – зворушливі і неповторні, сповнені добра і щирості, фантастичні і 
чарівні одночасно. 
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104. Погорельский, А. Черная курица, или подземные жители / А. Погорель-
ский. - М. : Росмэн Пресс, 2011. - 64 с.

105. Пушкин, А.С. Волшебные сказки / А.С. Пушкин. - М. : АСТ, 2009. - 192 с.
Олександр Сергійович Пушкін (1799 р.-1837 р.) – російський поет, драматург, 
прозаїк. Має репутацію великого або найвеличнішого російського письменни-
ка. Його казки зачаровують і надихають. В них є яскраві характери, колоритні 
персонажі, чаклунство і тонка мораль.

106. Пушкин, А.С. Золотые сказки  / А.С. Пушкин. - СПб. : Азбука, 2012. - 
128 с.

107. Пушкин, А.С. Сказка о царе Салтане / А.С. Пушкин. - К. : Казка, 2008. - 
64 с.

108. Пушкин, А.С. Сказки / А.С. Пушкин. - М. : Олма Медиа Групп, 2011. - 
248 с.

109. Пушкин, А.С. Сказки : Руслан и Людмила / А.С. Пушкин. - М. : Эксмо, 
2010. - 240 с.

110. Толстой, А.Н. Золотой ключик, или Приключения Буратино / А.Н. Тол-
стой. - М. : Росмэн-  Пресс, 2012. - 144 с.
Олексій Миколайович Толстой (1883 р.-1945 р.) – радянський письменник і 
громадський діяч, граф. Автор соціально-психологічних, історичних і науково-
фантастичних романів, повістей і розповідей, публіцистичних творів. Також 
А. Толстой писав дивовижні та цікаві казки, проте найулюбленішою історією 
стала казка про пригоди дерев’яного чоловічка на ім’я Буратіно –пустотливого 
і неслухняного, але доброго та щирого. Пройшовши шлях крізь низку різних 
пригод і випробувань, Буратіно вчиться відрізняти добро від зла, набирається 
розуму, стає сильним і упевненим захисником для своїх друзів і свого батька 
папи Карло.

111. Толстой, А.Н. Сказка о молодильных яблоках и живой воде / А.Н. Толстой. 
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- М. : Рипол- Классик, 2010. - 36 с.

112. Українка, Л. Лелія / Л. Українка //  Українка, Л. Прозові твори : в 12 т. - К. 
: Наукова Думка, 1976. - Т. -2. - С. 134-348.
Це казка видатної української письменниці, культурного діяча Лесі Українки 
(справжнє ім’я Лариса Петрівна Косач-Квітка 1871 р.-1913 р.) про чудовий 
сон-подорож хворого, але мужнього хлопчика в країну фей.

113. Шварц, Е. Сказка о потерянном времени / Е. Шварц. - М. : Самовар, 2011. 
- 96 с.
Казка про трьох злих  чарівників, що не хочуть старіти і віднімають час у 
дітей, які його не цінують. Цей твір написав Євгеній Львович Шварц (1896 р.-
1958 р.) - радянський письменник, драматург, автор більше двадцяти п’єс для 
драматичного театру і  театру ляльок, а також сценаріїв до одинадцяти ігрових 
кінофільмів і одного мультфільму.
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Розділ 3. Казки Європи

ожен народ створює свій неповторний чарівний світ, в якому, як 
в дзеркалі, відображаються національні традиції, спосіб життя і 
вірування людей. 

Казки європейських країн дають чудову можливість познайомитись з 
чарівними історіями і оповідями різних народів. Кожен знайде свою історію-
казку про доброту і кохання, про красу природи і майстрів своєї справи, де 
хитрість і мудрість завжди йдуть пліч о пліч, не зважаючи на страх і смуток. 

Разом з казковими героями вас чекають загадкові пригоди і зустрічі з див-
ними створіннями, що мешкають в мармурових  палацах або просто на бобо-
вому стеблі. Кожна сторінка Казок Європи – це пошук правди і здобуття віри 
в те, що світ чарівної казки неосяжний, глибокий і безмежний.

Народні казки

114. Балакуча Мері : англійська казка // Казки Европи / упоряд. О. Баздирева, 
Т. Корецька-Пшенична. - К. : Грані-Т, 2007- кн.3. – С. 39-42. 

115. Великан и великанша // Сказки Испании / сост. Е. Субботина. - М. : Терра-
Книжный клуб, 2001. – С. 148-151.

116. В моих краях : итальянские народные сказки. - М. : Рипол Классик, 2011. 
- 80 с. 

117. Волшебные сказки Англии. - М. : Рипол Классик, 2011. - 176 с.

118. Два горбуна и гномы // Французские народные сказки : кн.-игрушка.  – М 
: Азбукварик Групп, 2011. – С. 9-12.

119. Джек и бобовый стебель // Домовой из Хилтона : английские народные 
сказки. - Ташкент : Шарк, 1993. – С. 43-48. 

120. Джоан і кривий гусопас : англійська казка / уклад. О. Волосевич // Казки 
народів світу. – Львів : Аверс, 2002. -  С. 3-10.  
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121. Жан-Медведь : французсике народные сказки. - К. : Грани-Т, 2007. - 74 с.

122. Зеленая роза или двенадцать вечеров : испанские народные сказки. - СПб. 
: Летучий сад, 2002. - 279 с.  

123. Ленивая красавица и ее тетушки // Король птиц :  ирландские сказки и 
легенды / пер. с англ. Н. Шерешевский. - М. : Круг, 1993. – С. 114-119. 

124. Награда за лучшие яблоки : французские народные сказки. – К. : Грани-Т, 
2007. - 80 с.

125. Новый год великана : итальянская  сказка // Золотая книга сказок всех 
стран и народов. - М. : Сериал, 1994. – С. 65-71.

126. Попался, сверчок! : французские народные сказки / сост. В. Фиников. - М. 
: Детская литература, 1975. - 192 с.

127. Птица-правда : испанские и португальские народные сказки. - Л. : Дет-
ская  литература, 1971. - 240 с.

128. Сеньорита Сосиска : итальянская народная сказка. - Л. : Детская литера-
тура, 1973. - 12 с. 

129. Сказка о золотом пёрышке // Три апельсина : итальянские народные сказ-
ки. - М. : Дрофа-Плюс, 2006. – С. 15-18.

130. Сказки Италии / пер. с итал. Л. Капуана. – Сыктывкар : Милета, 1994. - 
120 с.  
Ці казки з’явилися на світ в минулому столітті, рівно сто років тому. Захоплюючі 
історії, повні чудес і чарівних перетворень, фей, чарівників, людоїдів, чародіїв, 
царів та чудовиськ. У книзі немає прописних істин, зразкових позитивних 
героїв, як немає і абсолютних лиходіїв. Тут всі відтінки і фарби життя. Увійдіть 
до цього казкового світу разом з героями чарівних італійських казок.
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131. Три апельсина любви : испанские народные сказки / сост. Н. Малинов-
ская. - М. : Радуга, 2002. - 384 с.
У даній збірці представлено чарівні казки, які залучають маленького читача 
до польоту фантазії та чарівливості поетичної вигадки. Вони демонструють 
своєрідність іспанської фольклорної традиції.

132. Три желания // Джек победитель великанов : английские народные сказ-
ки. - СПб. : МиМ, 1993. – С. 99-100.

133. Фея Цветок // Сказки Италии. - СПб. : Терра-Книжный клуб, 2004. – С. 
68-80.

134. Французские народные сказки. - М. : АНО ИЦ Москвоведение, 2011. - 
128 с.
У даній книжці представлено чарівні казки чотирьох регіонів Франції: Гасконі, 
Нижньої Бретані, Пікардії і Лотарінгії. 
Тут можна зустріти колдунів, чарівних істот, відьом, велетнів та карликів. Всі 
вони живуть на сторінках цієї книжки і чекають на юного читача, щоб разом 
поринути у вирій пригод та розваг.

135. Французские народные сказки. - М. : Интеграф Сервис, 1991. - 256 с.
У казках, представлених у виданні, висвітлено життя народу, що населяв різні 
області Франції: Лотарінгію, Бургундію, Верхню і Нижню Бретань, Пуату та 
ін. 
Реальний погляд на речі, своя думка про світ і право суду над ним, дозволяють 
відчути той особливий побут французького народу, в якому реальність живе 
пліч-о-пліч з фантастикою.

136. Шотландские народные сказки и предания. - М. : Художественная лите-
ратура, 1967. – 328 с.
До збірки увійшли цикли казок та легенд: «Томас Лермонт з Ерсилуда», 
«Страшні чудовиська», «Казки про велетнів», «В полоні у фей», «Добрі 
сусіди», «Казки про брауні» (брауні – істоти схожі на домовиків, але мешка-
ють не в будинках чи дворі, а самі по собі десь поблизу людського помешкан-
ня), «Казки про тюленів», «Казки про лисиць».
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137. Энциклопедия сказок : сказки Великобритании / сост. О. Слепков. - К. : 
Альбатрос, 1994. - 378 с.
Видання містить Англійські, Валлійські, Ірландські, Шотландські чарівні каз-
ки та легенди. 

Авторські твори для дітей та підлітків

138. Барри, Дж.М. Питер Пэн / Дж.М. Барри. - М. : Machaon, 
2007. - 176 с.
Книга відомого шотландського драматурга і романіста, Джейм-
са Метью Баррі (1860 р.-1937 р.) про пригоди хлопчика та його 
друзів, які зовсім не хотіли дорослішати.
 
139. Даль, Р. Чарли и шоколадная фабрика / Р. Даль. - М. : Росмэн-Пресс, 2005. 
- 176 с. 
Оповідання-казка видатного валлійського письменника, автора казок, романів 
та новел Роальда Даля (1916 р.-1990 р.), майстра гостросюжетних оповідань 
для дорослих та дітей, розповідає про захоплюючі пригоди Чарлі Бакета – хлоп-
чика з бідної сім’ї, який несподівано для всіх і самого себе, став спадкоємцем 
ексцентричного шоколадного магната Віллі Вонкі. 

140. Джонс, Д.У. Ходячий замок / Д.У. Джонс. - СПб. : Азбука-Аттикус, 2011. 
- 448 с.
У книзі британської письменниці Діани Уінн Джонс (1934 р.- 2011 р.) «Ходя-
чий замок» розповідається про дівчинку Софі, що живе в казковій країні, де 
відьми і русалки, семимильні чоботи і собаки, що говорять, - звичайна справа. 
Тому, коли на неї обрушується жахливе прокляття підступної Болотяної Відьми, 
дівчині нічого не залишається, як звернутися за допомогою до таємничого 
чародія Хаулу, що мешкає в Ходячому замку.

141. Дюма, А. Большая книга сказок / А. Дюма. - СПб. : Лениздат, 2008. - 
352 с.
До збірки включено казки: «Чарівний свисток», «Гордячка Тіні», «Король Ке-



28

гля», «Маленький Жан і великий Жан», «П’єр і його гуска», «Маленька сире-
на», «Людина, яка не могла плакати», «Снігова королева» та інші.

142. Дюма, А. Сказки / А. Дюма. - М. : Интерфейс, 1993. - 304 с.
Олександр Дюма (1802 р.-1870 р.) - письменник, драматург, журналіст, чиї 
пригодницькі та історичні романи зробили його одним з самих популярних 
французьких авторів у світі. Також О. Дюма відомий як романіст, але абсо-
лютно не знайомий нашим читачам в ролі казкаря. Адже його чарівні казки 
сповнені пригод та чаклунства, а історії  не  менш  цікаві і дивовижні. 

143. Коллоди, К. Приключения Пиноккио / К. Коллоди. - М. : Эксмо, 2010. - 56 
с.
Відома казка про пригоди дерев’яного хлопчика, написана італійським пись-
менником, журналістом Карло Коллоді (справжне ім’я Карло Лоренціні 1826 
р.-1890 р.).

144. Кэрролл, Л. Алиса в Зазеркалье / Л. Кэрролл. - М. : Студия 4+4, 2011. - 176 
с. 
Льюіс Керрол (справжнє ім’я Чарльз Лютвідж Доджсон 1832 р.-1898 р.) – 
англійський письменник, математик, логік, філософ. Написав багато чарівних 
казок та оповідань для дітей, але найбільш відомі з них – це дивовижні при-
годи дівчинки Аліси в країні чудес та Задзеркаллі. Ця пригода залишається 
найулюбленішою серед читачів будь якого віку.

145. Кэрролл, Л. Алиса в Стране Чудес / Л. Кэрролл. - М. : Рипол Классик, 
2009. - 136 с.

146. Кэрролл, Л. Сильвия и Бруно / Л. Кэрролл. - М. : Альфа-книга, 2011. - 496 
с.
Книга розповідає історію про казкову країну Чужистранію, в який мешкають 
феї дуже схожі на людей. 

147. Лепренс де Бомон, Ж.М. Красавица и чудовище / Ж.М. Лепренс де Бо-
мон. - СПб. : Азбука-Аттикус, 2011. - 38 с. 
Дивовижна історія кохання красуні і зачарованого принца, написана фран-
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цузькою письменницею, педагогом, прабабусею Проспера Меріме, Жанною 
- Марією Лепренс де Бомон (1711 р.-1780 р.) 

148. Метерлинк, М. Синяя птица / М. Метерлинк. - М. : АСТ, 2011. - 80 с.
Казка-п’єса  присвячена вічному пошуку людиною нескоро минущого сим-
волу щастя і пізнання буття – Синьої птиці. Твори Моріса Метерлінка (1862 
р.-1949 р.) - бельгійського драматурга та філософа, що писав французькою 
мовою, відображають спроби людської душі досягти розуміння та любові. 

149. Перро, Ш. Волшебные сказки / Ш. Перро. - М. : АСТ, 2010. - 128 с.
До збірки увійшли такі чудові казки як: «Червоний капелюшок», «Хлопчик-
мізинчик», «Чарівниця» та багато інших, а написав їх відомий у всьому світі 
Шарль Перро (1628 р.-1703 р.) – французький поет і критик епохи класицизму, 
член Французької академії з 1671 р. та чудовий казкар. Його твори для дітей 
знають та люблять всі дітлахи світу. Вони чарівні, дивовижні та повчальні. В 
них є добро і зло, правда та кривда, а головне – віра в щире та непереможне 
кохання. 

150. Перро, Ш. Сказки / Ш. Перро. - М. : Издательский Дом Мещерякова, 
2012. - 32 с.
До збірки увійшли дві чарівні казки «Попелюшка» та «Кіт у чоботях». 

151. Перро, Ш. Спящая красавица / Ш. Перро. - М. : Machaon, 2010. - 35 с.  

152. Перро, Ш. Чудесные сказки / Ш. Перро. – Харьков : Клуб семейного до-
суга, 2012. - 64 с.

153. Роблес, А. Сказки города Цветных Ленточек / А. Роблес. - М. : Детская 
литература, 1975. - 95 с.
Казки  іспанського журналіста, романіста, письменника Антоніо Роблеса  
(1898 р.-1980 р.) дуже популярні в Іспанії, особливо казка про чарівні пригоди  
хлопчика Ромпетаконеса та його сестри Асуліти в країні Кольорових стрічок. 

154. Родари, Д. Джельсомино в Стране Лжецов / Д. Родари. - М. : Эксмо, 2012. 
- 160 с.
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Джанні Родарі (1920 р.-1980 р.) - відомий італійський дитячий письмен-
ник і журналіст. У сімнадцять років став вчителем початкових класів. Його 
вихованці будували будиночки з букв, разом з вчителем вигадували казки і 
відчували себе абсолютно щасливими: від таких занять було багато радості. 
Д. Родарі - веселий, безжурний, невичерпний на вигадки і дуже добрий казкар, 
який подарував дітворі безліч незвичайних та цікавих історій.

155. Родари, Д. Приключения Чиполлино / Д. Родари. - М. : Омега, 2009. - 128 
с.

156. Родари, Д. Путешествие Голубой Стрелы / Д. Родари. - М. : Эксмо, 2012. 
- 160 с.

157. Родари, Д. Сказки / Д. Родари. – Минск : Юнацтва, 1987. - 482 с.

158. Сказки английских писателей. - СПб. : Лениздат, 1986. - 560 с. 
До збірки увійшли такі чарівні казки:  Джон Рескін «Король Золотої Ріки, 
або Чорні Брати», Уільям Теккерей «Каблучка та троянда, або історія прин-
ца Обалду і принца Перекоріля», Джордж Макдональд «Невагома принцеса», 
Ендрю Ленг «Хроніка історичних подій у королівстві Пантуфлія. Принц За-
знайо», Кеннет Грем «Дракон Лежебока».

159. Сказки французских писателей / сост. Н. Полторацкая. - СПб. : Лениздат, 
1988. - 544 с.
Книга містить такі чарівні казки: Анатоль Франс «Історія герцогині Де Сіконь 
та пана Де Буленгрена, що проспали сто років разом зі Сплячою Красунею», 
Гійом Аполлінер «Продовження Попелюшки, або пацюк та шість ледащих  
ящірок», Жюль Сюперв’єль «Дитя морської стихії», Марі Ноель «Золоті чере-
вички» та ін.

160. Толкин, Дж.Р.Р. Хоббит / Дж.Р.Р. Толкин. – Ленинград : Детская литерату-
ра, 1991. – 265 с.
Чарівна казка відомого англійського письменника, лінгвіста, філолога Джона 
Рональда Руела Толкіна (1892 р.-1973 р.) «Хоббіт» розповідає про дивовижну 
і небезпечну подорож Більбо Торбінса і його друзів-гномів за скарбами своїх 
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предків. 

161. Трэверс, П. Все о Мэри Поппинс / П. Трэверс. - М. : Росмэн-Пресс, 2012. 
- 668 с.
Книги про Мері Поппінс, перша з яких вийшла у 1934 році, мали величезну 
популярність, як в англомовних країнах, так і  у всьому світі. 
Це чарівна історія, написана англійською письменницею Памелою Ліндою 
Треверс (1899 р.-1906 р.) про няню-чарівницю, що виховує дітей в одній з лон-
донських сімей.

162. Уайльд, О. Мальчик - звезда  / О. Уайльд. - М. : Эксмо, 2007. - 112 с.

163. Уайльд, О. Сказки / О. Уайльд. - М. : АСТ, 2006. - 160 с.
До книги увійшли чарівні казки «Рибак та його Душа», «Соловейко та троян-
да» та інші. Написав їх Оскар Уайльд (1854 р.-1900 р.) – англійський філософ, 
естет, письменник, поет, драматург, публіцист та журналіст ірландського по-
ходження. Його казкові твори сповнені чудес, чарівності, гумору та смутку. 
Вони повчають не тільки дітей, а й дорослих робити добрі вчинки і приносити 
в світ красу та радість.  

164. Уайльд, О. Счастливый принц / О. Уайльд. - М. : Издательский Дом Ме-
щерякова, 2011. - 160 с.
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Розділ 4. Казки Балтійських країн

 покоління до покоління ці  казки передавалися з вуст у вуста, допо-
внюючись подробицями, якимись деталями, але при цьому вони не 
втратили своєї мудрості і простоти. В них зібрано найцікавіші 

історії, легенди, мудрощі з усього Балтійського узбережжя.  Адже казка є не 
лише розвагою, вона містить мораль і виховує в людях позитивні якості, несе в 
собі світло і радість, надію і віру, загадку та натхнення. Це те, що залишається 
у кожної людини з дитинства, яке назавжди пішло. 

Герої цих казок відважні, кмітливі, а головне щирі, віданні вірі у 
справедливість і кохання.  Вони перемагають, знаходять нових друзів: руса-
лок, чортів, водяників, примар, тролів та навіть зміїв і розуміють, що головне 
залишатися самим собою, а якщо й змінюватись, то тільки на краще.

Народні казки

165. Вовче дитя : німецька казка // Стежками премудрих казок : народні казки. 
- К. : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 1998. – С. 145-
162.

166. Волшебная дудочка : сказки и придания немецких земель. - М. : Эксмо, 
2012. - 136 с.

167. Волшебные сказки Норвегии / сост. Е. Рачинская. - М. : Рипол Классик, 
2011. - 200 с.

168. Волшебные сказки Швеции. - М. : Рипол Классик, 2011. - 176 с.

169. Грибний король : естонська казка // Казки народів СРСР. – Дніпропетровськ 
: Січ, 1991. – С. 121-127.

170. Давні легенди німецьких земель / упоряд. Т. Горбаченко, Л. Олексієнко. - 
К. : Країна мрій,  2006. - 95 с. 

171. Диво - млинок : естонська казка // Казки Європи / упоряд. О. Баздирева, Т. 
Корецька-Пшенична : у 3 кн. - К. : Грані-Т, 2007. кн. 3. – С. 52-56.
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172. Діамантова сокира : литовська казка // Казки Європи : у 3 кн / упоряд. О. 
Баздирева, Т. Корецька-Пшенична. - К. : Грані-Т, 2007. - кн. 3. – С. 42-44. 

173. Золота гуска : німецька казка // Казки народів світу / упоряд. І. Сидоренко, 
В. Романця. - 3-те вид. - К. : Веселка, 1993. – С. 108-112. 

174. Золотой король : немецкие народные сказки. - М. : Дрофа Плюс, 2005. - 
64 с.

175. Как барин конем стал : латышская сказка // Летучий корабль : сказки / 
сост. И. Чепловодская. – Минск : Юнацтво, 1994. – С. 210-213.  

176. Кізонька // Чарівний перстень : литовські народні казки / упоряд. Д. Че-
редниченко.  - К. : Юніверс, 2006. – С. 35-36.

177. Королева Лебедь : литовские народные сказки / сост. А. Лёбите. – Виль-
нюс : Витурис, 1987. - 413 с.

178. Король грибов : эстонские сказки про чертей, леших, домовых. - М. : Ав-
лад, 1992. - 252 с.

179. Лайма - заступниця : латиська казка // Казки народів СРСР. – Дніпропетровськ 
: Січ, 1991. – С. 89-92.

180. Латышские народные сказки : волшебные сказки / сост. К. Арайс. - 2 кн. 
– Рига : Зинатне, 1967. - 544 с.

181. Латышские народные сказки. – Кишинёв : Литература артистикэ, 1990. - 
256 с.
До книги включено  казки латиського народу - чарівні, героїчні, побутові, 
про тварин та інші. Читач зустрінеться з хранителькою домівки - Лаймою-
заступніцею, багатирем на ім’я Медвежий Кріш, бісами і лісовиками, звірами 
- ворогами і помічниками людини.
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182. Латышские народные сказки / сост. Я. Ниедре. - М. : Государственное из-
дательство художественной литературы, 1958. - 295 с.
До збірки входять цікаві та повчальні чарівні казки про моря та озера, ліса та 
поля, про рибалок та хліборобів. 

183. Литовские волшебные сказки / сост. В. Шукевичюте. - М. : Восточная 
книга, 2009. – 253 с.

184. Мушля достатку : німецька  казка // Казки народів світу / упоряд. О. Во-
лосевич. – Львів : Аверс, 2002. – С. 70-73.

185. Подарок Тролля : скандинавские сказки. - М. : АСТ, 2004. - 352 с.

186. Почему вода в море соленая? : эстонская сказка // Летучий корабль : сказ-
ки / сост. И. С. Чепловодская. - Минск : Юнацтво, 1994. – С. 297-300. 

187. Путешествие в сказку : шведские народные сказки. - М. : Кристина и Оль-
га, 1993. - 88 с.

188. Скандинавские сказки. - М. : Художественная литература, 1982. - 320 с.
Книга містить такі чарівні казки: «Король Дракон», «Серце велетня», «Три 
принцеси Білого острова», «Привид із Снайфедля», «Чортеня та робітник», 
«Колдун Лофт» та багато інших. 

189. Старинные немецкие сказки. – Саратов : Детская книга, 1995. - 240 с.
Читаючи цю книжку, ви поринете в атмосферу дивних подій і пригод, в яких 
беруть участь гордий лицар і мудрий відлюдник, прекрасна принцеса і пере-
вертень, благородний граф і злий чаклун. Чарівний перстень, заговорений меч; 
дивне озеро, зачарований ліс; небезпечні подорожі, рицарські турніри, морські 
катастрофи - все це ви знайдете в цій дивовижній книзі.

190. Три волшебных листочка : сказки народов Скандинавии. - М. : АСТ, 2004. 
- 336 с.

191. Эль-королева ужей : литовская сказка // Летучий корабль : сказки / сост. 
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И. Чепловодская. – Минск : Юнацтво, 1994. – С. 183-189.

192. Эстонские народные сказки / сост. Л. Власов. - К. : Пикуль, 1991. - 120 с. 
До збірки увійшли такі чарівні казки: «Спляча королівна», «Подарунок Річної 
Матері», «Гном із-під пічки», «Чарівне люстерко» та інші.

Авторські твори для дітей та підлітків
193. Андерсен, Г.К. Волшебные сказки / Г.К. Андерсен. – Харьков : 
Клуб семейного досуга, 2012. - 64 с. 
До збірки увійшли такі казки: «Принцеса на горошині», «Оле - 
Лукойє», «Кресало» та інші. Написав їх чудовий казкар Ганс Крістіан Андер-
сен (1805 р.-1875 р.) – датський письменник і поет, автор всесвітньо відомих 
казок для дітей та дорослих. 

194. Андерсен, Г.К. Дикие лебеди / Г.К. Андерсен. – Минск : ЮниверсПресс, 
2011. - 16 с.

195. Андерсен, Г.К. Дюймовочка / Г.К. Андерсен. - М. : Стрекоза, 2012. - 16 с.

196. Андерсен, Г.К. Русалочка / Г.К. Андерсен. - М. : Росмэн-Издат., 2002. - 
256 с. 

197. Андерсен, Г.К. Снежная королева / Г.К. Андерсен. - М. : Machaon, 2011. - 
64 с. 

198.  Андерсен, Г.К. Суп из колбасной палочки и другие сказки / Г.К. Андер-
сен. - М. : Московские учебники, 2008. - 112 с. 

199. Бесков, Э. Солнечное яйцо / Э. Бесков. - М. : Рипол Классик, 2012. - 36 с. 
Казка шведської письменниці та ілюстратора книг Ельзи Бесков (1874 р.-1953 
р.) про пригоди маленької феї, яка дужа любила танцювати.

200. Гауф, В. Калиф-аист / В. Гауф. - СПб. : Азбука-Аттикус, 2011. - 240 с.

201. Гауф, В. Карлик Нос / В. Гауф. - СПб. : Книжный дом, 2010. - 10 с. 
202. Гауф, В. Маленький Мук / В. Гауф. – Смоленск : Русич, 2009. - 64 с. 
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203. Гауф, В. Сказки / В. Гауф. - СПб. : Вита Нова, 2009. - 408 с.
До збірки увійшли відомі чарівні казки всесвітньо відомого Вільгельма Гауфа 
(1802 р.- 1827 р.) – німецького письменника і новеліста. 

204. Гофман, Э. Волшебные сказки / Э. Гофман. – Запорожье : Интербук-Хор-
тица, 1993. – 336 с.
До збірки увійшли чарівні казки німецького письменника, композитора та ху-
дожника Ернста Теодора Амадея Гофмана (1776 р.-1822 р.) 

205. Гофман, Э. Золотой горшок / Э. Гофман. - М. : Пан пресс, 2007. - 164 с.

206. Гофман, Э. Королевская невеста / Э. Гофман. - М. : Московские учебники, 
2010. - 160 с.

207. Гофман, Э. Крошка Цахес, по прозванию Циннобер / Э. Гофман. - М. : 
Machaon, 2010. - 184 с. 

208. Гофман, Э.  Щелкунчик / Э. Гофман. - СПб. : Астрель, 2012. -  36 с.

209. Гримм, Я. Волшебные сказки / Я. Гримм, В. Гримм. – М. : Росмэн-Пресс, 
2010. – 240 с. 
До книги увійшли чудові чарівні казки відомих братів Якоба Грімма (1785 
р.-1863 р.) та Вільгельма Грімма (1786 р.-1859 р.). Обидва брати - талановиті 
вчені, лінгвісти і дослідники німецької народної культури. Збирали народний 
фольклор і опублікували декілька збірок під назвою «Казки братів Грімм», які 
стали вельми популярними у світі. 

210. Гримм, Я. Гензель и Гретель / Я. Гримм, В. Гримм. - М. : Рипол Классик,  
2011. -  24 с.

211. Гримм, Я. Лучшие сказки / Я. Гримм, В. Гримм. – Смоленск : Русич, 2006. 
- 64 с.
До збірки увійшли такі чарівні казки: «Бабуся Завірюха», «Три пір’ячка», 
«Червоний капелюшок», «Солодка каша» та інші. 
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212. Гримм, Я. Маленькие человечки / Я. Гримм, В. Гримм. - СПб. : Акварель, 
2012. - 28 с.  

213. Жилинскайте, В. Замок лгунов / В. Жилинскайте. - М. : Малыш, 1977. - 
46 с.
Казка литовської письменниці - прозаїка Ватауте Жилінскайте (1930 р.) 
розповідає про хлопчика, який весь час обманював і якось зустрівшись з дивним 
чоловіком, не втримавшись  збрехав і йому. За це хлопчиська було відправлено 
до Замку Брехунів. Книги В. Жилінскайте перекладені англійською, німецькою, 
польською, чеською, російською, болгарською, португальською, молдавсь-
кою, угорською, латиською мовами і дуже відомі у Європі та за її межами. За-
раз письменниця живе і працює у Вільносі. 

214. Крюс, Дж. Тим Талер, или Проданный смех / Дж. Крюс. - М. : АСТ, 2012. 
- 304 с.
Фантастичне оповідання німецького дитячого письменника, поета Джейм-
са Крюса (1926 р.- 1997 р.) про хлопчика Тіма, який залишився без батьків і 
відчував себе дуже самотнім. Мачуха і вередливий звідний брат весь час обра-
жають його, але у хлопця є  єдиний спосіб пережити усі біди і напасті - це його 
заразливий та щирий сміх. І одного разу, Тім укладає жахливу угоду - продає 
свій сміх самому Чорту. 

215. Лагерлёф, С. Сказочное путешествие Нильса с дикими гусями / С. Лагер-
лёф. - М. : АСТ-Пресс Книга, 2010. - 152 с. 
Знайома ще с дитинства казка про хлопчика, що образив маленького чарівника. 
Отримавши за це покарання, був зменшений до розміру мізинчика на руці. 
Цю чудову та повчальну казку написала шведська письменниця Сельма Ла-
герльоф (1858 р.-1940 р.) - перша жінка, яка отримала Нобелівську премію з 
літератури. 

 216. Линдгрен, А. Все повести о Малыше и Карлсоне / А. Линдгрен. - М. : 
АСТ, 2011. - 544 с.
Астрід Ліндгрен (1907 р.-2002 р.) – шведська письменниця, автор всесвітньо 
відомих книг для дітей. Які тільки дивовижні та чарівні історії не вигадувала 
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ця талановита жінка! Мабуть не має жодної дорослої людини, яка не читала 
про пригоди Карлсона, що живе на даху, та його маленького друга хлопчика, 
який так мріяв щоб йому подарували собаку. 

217.Линдгрен, А. Мио, мой Мио! / А. Линдгрен. - М. : АСТ, 2008. - 178 с.
Ця казка про подорож відважного та сміливого хлопця на ім’я Міо, який щоб 
бути поряд із своїм татом, готовий подолати драконів та чудовиськ, що загро-
жують його королівству. 

218. Линдгрен, А. Пеппи Длинный чулок собирается в путь / А. Линдгрен. - 
СПб. : Астрель, 2011. - 144 с.
Цей твір про дивовижну дівчинку Пеппі, яка вірила, що дива існують, потрібно 
лише в них повірити. 

219. Маар, П. Волшебные капли для Субастика / П. Маар. - СПб. : Амфора, 
2012. - 256 с.
Пауль Маар (1937 р.) – німецький дитячий письменник, драматург, перекладач 
та ілюстратор. Популярність письменнику принесли книги, присвячені див-
ному, пустотливому чарівнику Субастику, який замість носа має п’ятачок, лю-
бить заводити нових друзів та виконувати їхні бажання, не замислюючись про 
наслідки, що перетворюються на дивовижні події та пригоди.

220. Маар, П. Господин Белло и волшебный эликсир / П. Маар. - М. : Самокат, 
2011. - 176 с. 

221. Маар, П. И в субботу Субастик вернулся / П. Маар.- СПб. : Амфора, 2012. 
– 176 с. 

222. Маар, П. Субастик в опасности / П. Маар. - СПб. : Амфора, 2012. - 256 с. 

223. Пройслер, О. Волшебник Пумпхут и нищие дети / О. Пройслер. - М. : 
АСТ, 2011. - 32 с.
Отфрід Пройслер (1923 р.) – німецький дитячій письменник. Всі його тво-
ри вельми популярні та неймовірно цікаві. Наприклад: чарівник Пумпхут 
з’являється завжди несподівано, проте дуже своєчасно. Він завжди заступається 
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за слабких та добре «повчає» кривдників. А маленька пустотлива відьма Баба-
Яга - зовсім не зла. Вона обожнює пригоди і взагалі не слухається дорослих. 
Також не упустіть можливість потоваришувати с водяником та привидом, які 
дуже добрі і веселі і чекають на нових друзів. 

224. Пройслер, О. Маленькая Баба-Яга / О. Пройслер. - М. : Эксмо, 2012. - 72 с.

225. Пройслер, О. Маленький Водяной / О. Пройслер. – Смоленск : Русич, 
2009. - 128 с. 

226. Пройслер, О. Маленькое привидение / О. Пройслер. - М. : Эксмо, 2012. - 
72 с.

227. Рауд, Э. Муфта, Полботинка и Моховая Борода / Э. Рауд. - М. : АСТ, 2011. 
- 336 с. 
Дивовижне оповідання естонського дитячого письменника Ено Рауда (1928 
р.-1996 р.) про пригоди і подвиги маленьких  чоловічків з дивними іменами. 

228. Топелиус, С. Зимняя сказка / С. Топелиус. –СПб. : Амфора, 2013. – 96 с. 
Збірка казок фінсько-шведського письменника, дослідника карело-фінського 
і саамського фольклору Сакаріаса Топеліуса (1818 р.- 1898 р.),  знаменито-
го своєю історичною прозою: романами, повістями та оповіданнями. Проте в 
Європі С. Топелиус перш за все відомий як автор казок. 
До книги увійшли оповідання: «Сампо-Лопарьонок» про чарівні пригоди 
хлопчика Сампо, що живе далеко на півночі та «Зимова казка» про дивовижні 
події, що відбувались з хлопцем Сільвестром та його сестрою Сільвією. 

229. Энде, М.А.Г. Бесконечная книга / М.А.Г. Энде. - СПб. : Амфора, 2012. - 
336 с. 
Міхаель Андреас Гельмут Енде (1929 р.- 1995 р.) – німецький письменник, 
автор багатьох  фантастичних та дивовижних творів для дітей. В них є все: 
дружба, дракони, навіть школа чаклунства та кохання. 
Чарівні пригоди, які чекають кожного, хто візьме до рук, наприклад ,
«Безкінечну книгу», або «Чарівний напій», запам’ятаються на все життя. 
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230. Энде, М.А.Г. Волшебный напиток / М.А.Г. Энде. - СПб. : Амфора, 2002. 
- 234 с.

231. Энде, М.А.Г. Джим Пуговка и полудракон Непомук / М.А.Г. Энде. - М. : 
КомпасГид, 2012. - 32 с.

232. Энде, М.А.Г. Школа волшебства и другие истории / М.А.Г. Энде. –  
СПб. : Амфора, 2005. - 280 с.  

233. Янссон, Т. Волшебная зима / Т. Янссон. - СПб. : Азбука-Аттикус, 2012. - 
176 с.
Туве Янссон (1914 р.-2001 р.) – відома фінсько-шведська письменниця, ху-
дожниця. Набула всесвітньої популярності завдяки своїм книгам про пригоди 
Мумі-троля, який живе в казковій країні Мумідалена, та його друзів.

234. Янссон, Т. Комета прилетает / Т. Янсон. - СПб. : Азбука-классика, 2009. - 
208 с.

235. Янссон, Т. Мудрые мысли Снусмумрика / Т. Янссон. - М. : Рипол Классик, 
2010. - 56 с.

236. Янссон, Т. Муми-тролли и пуговица в подарок / Т. Янссон. - СПб. : Азбу-
ка-Аттикус, 2012. - 26 с.
  
237. Янссон, Т. Шляпа Волшебника / Т. Янссон. - СПб. : Азбука-Аттикус, 2012. 
- 224 с
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Розділ. 5  Казки Далекого Сходу
елика частина в народній творчості належить казкам Далекого Сходу. 
До нас дійшли легенди, міфи, які розповідають про виникнення світу 
та древньої людини, про любов до природи, про добро і зло. Вони 
висвітлюють  взаємовідносини  між людьми. 

Ці казки відрізняються  дивними перевтіленнями: герої можуть перетворитись 
на череп, корито, ніж, орла, ворону тощо і вже в новому образі вирушають на 
зустріч незвичайним пригодам. 

Звірі і птахи завжди  знаходять спільну мову з героями, а красуні, сповнені 
кмітливості і розуму,вірять у кохання, що живе в щирому серці. 

Мудрість, яка охоплює кожну чарівну розповідь, несе нас в далекі краї, де 
сходить сонце, зорі розпалюють небо і квітне чудовий сад таємничого і загад-
кового Далекого Сходу.

Народні казки

238. Белая Юрта : монгольские сказки / сост. Н. Ходза. - М. : Нигма, 2012. - 
136 с.  

239. Волшебная кисть : японские, китайские, корейские народные сказки. - М. 
: Дрофа-Плюс, 2006. - 64 с.  

240. Волшебная парча // Китайские сказки. – Минск : Современный литератор, 
2002. – С. 57-72.

241. Гунан-Батор // Монгольские народные сказки. - М. : Детская литература, 
1986. – С. 32-41.

242. Два кавуни // Китайські народні Казки / упоряд. І. Чирка. - К. : Веселка, 
1991. С. 39-46.

243. Десять вечеров : японские народные сказки. - М. : Художественная лите-
ратура, 1972. - 366 с.

244. Древнее зеркало : китайские мифы и сказки. – Иркутск : Конкорд, 1992. - 
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256 с.

245. Земляника под снегом : сказки японских островов. – М. : Рипол Классик, 
2011. - 136 с.

246. Золотая рыба // Китайские народные сказки. - М. : Детская литература, 
1988. – С. 21-31.

247. Иссумбоси : японская народная сказка .- М. : Детская литература, 1989. 
- 16 с.

248. Как черти потеряли серебряные и золотые палки // Корейские народные 
сказки. – К. : Компас, 1992. – С. 46-49.  

249. Корейские придания и легенды. - М. : Художественная литература, 1980. 
- 288 с. 

250. Монгольские сказки. - М. : Гослитиздат, 1962. – 239 с.
Книга містить більше 70 казок. Їхні творці – монгольські кочівники - скотарі, 
що багато побачили за роки своїх мандрів. Дія чарівних казок розгортається в 
надхмарних володіннях небесного хана Хурмаста та на землі серед могутніх 
богатирів або в підземному царстві.

251. Мост матери и сына : китайская сказка // Сказки народов Востока. - М. : 
Зенит, 1993. – С. 223-226.

252. Награда царя птиц : корейские сказки. - М. : НИГМА, 2012. - 176 с.

253. Найдужчий : монгольська казка // Амурскі казки / сост. Д. Нагішкін. -  К. 
: Веселка, 1978. – С. 36-38.

254. Пензлик маляна : китайська казка // Казки народів світу / уклад. О. Во-
лосевич. – Львів, 2002. – С. 122-125.

255. П’ятеро братів Лю : китайська казка // Казки народів світу / упоряд. І. 
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Сидоренко, В. Романця. – 3-тє вид. - К. : Веселка, 1993. – С. 277-282. 

256. Свадьба дракона : китайские сказки. - М. : НИГМА, 2013. - 144 с.

257. Снежная жена :  японские сказки. - М. : АСТ, 2008. - 352 с. 

258. Таро-Силач : японська казка // Казки народів світу / упоряд. І. Сидоренко, 
В. Романця. – 3-тє вид. - К. : Веселка, 1993. – С. 303-307.

259. Три подарка : китайские народные сказки. - М. : Детская литература, 1985. 
- 144 с.
Казки - це чарівна дорога, яка веде в глиб далекої країни, і той, хто пройде 
цією дорогою, багато чого дізнається про надії та мрії народу, його уявлення 
про добро і зло, хоробрість і відвагу, любов і вірність. 
У цій книзі зібрано кращі китайські казки. Прочитайте їх, і перед вами 
відкриється світ цікавих пригод, світ чаклунства, мудрості та фантазії.

260. Три сокровища // Момотаро : японские народные сказки / сост. М. Ходо-
ровского. - К. : Довира, 1993. – С 78-82. 

261. Феи с алмазных гор : корейские народные сказки. - М. : Художественная 
литература, 1991. - 384 с. 

262. Хон Кіль Тон // Корейські народні казки. - К. : Компас, 1993. – С. 5-21.

263. Чародей поневоле: японские сказки / сост. Е. Знак. – Минск : МЕТ, 2001. 
- 320 с. 

264. Чотири бажання : корейська казка // Казки народів світу / упоряд. І. Сидо-
ренко, В. Романця. - 3-тє вид. - К. : Веселка, 1993. – С. 282-286.

265. Юкі і Омна // Японські казки. – Х. : Торнадо, 2000. – С. 22-32.

266. Японские волшебные сказки: в 2 кн. - М. : Издательский Дом Мещеряко-
ва, 2012. – кн. 2. - 152 с.



44

Авторські твори для дітей та підлітків
267. Мацутани, М. Приключения Таро в стране Гор / М. Мацута-
ни. - М. : Детская литература, 1970. - 94 с.
Оповідання написала чудова японська авторка, лауреат багатьох 
національних літературних премій Мійоко Мацутані (1926 р.), яка багато по-
дорожувала разом зі своїм чоловіком фольклористом і керівником театру ля-
льок Такуо Сегава. Подорожуючи, вона слухала і записувала казки селян і 
рибаків. Так письменниця відкрила для себе улюбленого героя японських на-
родних легенд селянського парубка Таро, якого згодом зробила героєм інших 
своїх повістей та казок.

 
268. Миядзава, К. Недетские сказки Японии / К. Миядзава. - М. : Мир Детства 
Медиа, 2010. - 80 с.
Твори японського казкаря Кендзі Міядзави (1896 р.-1933 р.) по праву вважа-
ються одними з найпопулярніших в Японії. Глибокі філософсько-релігійні 
казки, в яких світ живої і неживої природи, химерно переплітаючись, говорять 
з читачем про вічне: любов і дружбу, пороки і чесноти, смерть і розлуку. Ці 
казки вчать мріяти і дивитися на світ інакше.

269. Мураками, Х. Рождество Овцы / Х. Мураками. - М. : Эксмо, 2004. - 72 с.
Чим небезпечна їжа з дірками? Коли потрібно святкувати День Святої Вівці? 
До якої ями варто стрибнути, щоб зняти з себе прокляття  і знову почати ви-
гадувати музику? Старі і нові  знайомі: Людина-вівця, Близнята 208 і 209, 
Тіточка-кайра, Никчемуха - все це вигадав  японський письменник та пере-
кладач Харуки Муракамі (1949 р.).

270. Пу, С. Новеллы / С. Пу. - М. : Государственное издательство художествен-
ной литературы, 1961. - 383 с.
Злодюжка, що обростає пір’ям в покарання за крадіжку качки; мачуха, яка 
перетворюється на вовчицю і губить своїх пасинків; тигр, що обернувся люди-
ною, щоб полікуватися у відомої лікарки, яких лише персонажів не зустрінеш 
серед героїв новел Пу Сун-ліна (1640 р.-1715 р.) - китайського письменника і 
новеліста. 

271. Тэдзука, О. Принцесса-рыцарь : в 3 т. / О. Тэдзука. - М. : Фабрика 
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комиксов, – 
Т. 1. - 2011. - 240 с.
Т. 2. - 2012. - 224 с.
Т. 3. - 2012. - 256 с.
На небесах відбувається священне дійство: Бог роздає серця дітям, які повинні 
народиться завтра. Володарям блакитного серця належить стати хоробрими 
хлопчиками, а тим хто отримає рожеве - добрими дівчатками. Але плани Все-
вишнього порушує пустотливий ангел Цинк. Через його витівку у довгожданої  
дитині королівської пари Срібного королівства виявляється відразу два серця - 
чоловіче і жіноче, і тепер принцесу Сапфір доводиться виховувати як принца.
Неймовірні пригоди принцеси, написав Осаму Тэдзука (1928 р.-1989 р.) - 
японський мангака (манга-японські комікси, інколи їх називають комікку), 
аніматор, лікар і доктор медичних наук.  

272. Тянь-и, Ч. Секрет драгоценной тыквы / Ч. Тянь-и. – Л. : Детская литера-
тура, 1958. – 152 с.
Казкова повість китайського письменника Чжан Тянь-і (1906 р.) на перший 
погляд дуже  схожа на всім відомого радянського «Старого Хоттабича». 
Тільки Волька ібн Олексій виловив з річки джина, а шибеник і ледар Ван Бао 
- чарівний гарбуз, що говорить і вміє виконувати бажання.

273. Фудзико Фудзио. Дораэмон : манга : в 2 т. / Фудзико Фудзио. - М. : Росмэн-
Пресс, -
Т. 1. – 2012. - 190 с.
Т. 2. – 2012. – 192 с.
У виданні розповідається  про хлопчика Нобіте, до якого на Новій Рік завітав 
кіт-робот з іншої  Планети щоб допомогти знайти нових друзів і повірити 
в себе. Цю пригоду написали Фудзіко Фудзіо - це псевдонім японського ав-
торського дуету Хіросі  Фудзімото (1933 р.–1996 р.) і Мотоо Абіко (1934 р.)

274. Ясутака, Ц. Девочка, покорившая время / Ц. Ясутака. – М. : Истари Ко-
микс, 2011. - 196 с.
Сімнадцятирічна школярка Макото не замислюється про майбутнє: ні про те, 
ким хоче стати, ні про те, ким для неї є її друзі Коське і Тіаки. Вона не хоче 
нічого міняти, і тут, як навмисно, отримує здібність переміщуватись назад у 
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часі. Так за допомогою чаклунства вона починає вирішувати свої маленькі 
проблеми, не підозрюючи, що майбутнє, з яким вона так легковажно пово-
диться, рано чи пізно все-таки настане. 
Ця дивовижна книга написана відомим японським  письменником, драматур-
гом, сценаристом, актором і автором манги - Ясутакі Цуцуі (1934 р.)
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Розділ 6. Казки Середньої Азії

овкола сивого казкаря в білосніжній чалмі збиралися діти. У будин-
ку душно, а тут, у дворі, обгородженому глухою стіною, під нічним 
небом з сяючими зірками, світлим місяцем та прохолодним вітром, 

дихається легше. 
Мова дідуся спокійна, ллється, як музика і заворожує. Він розповідає 

азіатську казку. На обличчях дітей одночасно відобразилася увага, захват, 
захопленість, ні з чим не порівнянне відчуття радості від зустрічі з дивним 
казкарем. 

 Проходять століття, змінюються покоління, а інтерес до казок не 
вичерпується. В них  ми виявляємо своєрідність національного характеру, побу-
ту, одягу, звичаїв різних азіатських народів. У них  знаходиться віддзеркалення 
світу, в якому живе народ, що їх створив. І в першу чергу - навколишня при-
рода. 

Тварини в казках розмовляють і розуміють людську мову, вони допома-
гають здолати труднощі і знайти втрачене. Поряд з ними існують і вигадані 
істоти: птах фенікс, дракони, кейннари, навіть велетні. Всі вони невимушено 
з’являються в казках і стають частиною казкової вигадки. 

Мудрість, щирість, патріотичність – це головне гасло під яким живе 
тендітна та повчальна казка Середньої Азії. 

Народні казки

275. Брати умільці // Киргизькі народні казки / сост. П. Гордійчук. – К. : Весел-
ка, 1979. -  С. 39-42.

276. Волшебный камень : киргизские сказки / сост. В. Кадыров. – Бишкек : 
Раритет, 2003. - 52 с.

277. Відважна дівчина // Таджицькі народні казки / упоряд. Л. Тоцька. - К. : 
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Коновалов. - Ташкент : Ёш Гвардия, 1986. - 352 с. 
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279. Город Навобод : таджикская сказка // Летучий корабль : сказки / сост. И. 
Чепловодская. – Минск : Юнацтво, 1994. – С. 238-246.
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281. Дийканбай і Велетні : киргизька казка // Казки народів СРСР. – 
Дніпропетровськ : Січ, 1991. – С. 98-99. 

282. Дочь Абаскера : киргизька казка // Летучий корабль : сказки / сост. И. Че-
пловодская. – Минск : Юнацтво, 1994. – С. 217-228.

283. Жемчужное ожерелье : узбекские народные сказки. – Ташкент : Изд-во 
литературы и искусства им. Гуфура Гуляма, 1987. - 336 с.

284. Завзята Гулсанам // Таджицькі народні казки / упоряд. О. Шокала, В. Руд-
ковський. - К. : Веселка, 1989. – С. 120-133. 

285. Золотая битва : казахские волшебные сказки / сост. Е. Турсунов. - Алма-
Ата : Жалын, 1983. - 327 с. 

286. Казахские волшебные сказки. - Алма-Ата : Жазушы, 1989. - 240 с. 

287. Казахские волшебные сказки / сост. С. Каскабасов. - Алма-Ата : Наука, 
1972. - 260 с.

288. Как дехканин счастья искал : узбекские народные сказки / сост. А. Коно-
валов. – Ташкент : Ёш Гвардия, 1985. - 368 с.

289. Караван чудес : узбекские народные сказки. – Ташкент : Изд-во литерату-
ры и искусства им. Гуфура Гуляма, 1984. - 256 с. 

290. Киргизские волшебные сказки / сост. В. Кадыров. – Бишкек : Раритет, 
2003. - 48 с. 
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291. Киргизские народные сказки / сост. М. Богданова. - М. : Детская литера-
тура, 1972. - 144 с. 
У книзі представлено казки про тварин, чарівні та побутові,  що відображають 
прагнення киргизького народу до щасливого життя та свободи. 
У цих казках засуджуються зло і порок, звеличується чеснота. Вони славлять 
майстерність людини у праці, розум і сміливість, вірність і відданість в дружбі. 

292. Три арбузных семечка : узбекская сказка // Летучий корабль : сказки / сост. 
И. Чепловодская. – Минск : Юнацтво, 1994. – С. 128-131.  

293. Троє батирів : узбецька казка // Казки народів СРСР. – Дніпропетровськ : 
Січ, 1991. – С. 51-64.

294. Тыква – путешественница : таджикские народные сказки – М. : Детская 
литература, 1990. – 17 с.

295. Умный Ашик : киргизские сказки. - М. : Малыш, 1988. - 28 с. 

296. Хлопчик - горошок // Узбецькі народні казки / упоряд. В. Гримич. - К. : 
Веселка, 1985. – С. 43-47.

297. Чудовий сад // Казахські народні казки / упоряд. О. Петькун. - 2-гє вид. 
доп. - К. :  Веселка, 1992. – С. 61-68.

Авторські твори для дітей та підлітків

298. Абиджан, А. Грозный Мешпалван : сказки, приключения, 
фантастика / А. Абиджан. - Ташкент :Чулпон, 1991. - 336 с. 
До книги відомого узбецького письменника Анвара Абіджана 
(1947 р.) увійшли його кращі прозаїчні твори різних жанрів. Їх об’єднує 
цікавий сюжет з елементами  гумору, що не лише захоплює юного читача, але 
і спонукає дітей до добрих вчинків і роздумів. 
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299. Кадыров, П. Спасение : повести / П. Кадыров. – Ташкент : Ёш гвардия, 
1985. - 224 с.
Повість-легенда «Порятунок», що увійшла до цієї книги, написана народним 
письменником Узбекистану Пиримкулом Кадировим (1928 р.-2010 р.) за моти-
вами узбецьких народних казок. 

300. Ким, А. Арина / А. Ким. - М. : Октопус, 2006. - 224 с.
Твір про чотирирічну дівчинку Аріну, яка виявилася сиротою при живих бать-
ках. Вона дуже любить свою родину і прагне допомогти своїм близьким. Автор 
книги – казахський письменник, драматург Анатолій Кім (1939 р.) розповідає 
нам про її світ таким, яким вона його бачить. 
Роман-казка «Аріна» розраховано на родинне читання.

301. Миршакар, М. Корабль «Мечта» : сказка в стихах / М. Миршакар. – Ду-
шанбе : Ирфон, 1965. - 16 с. 

 302. Мураталиев, М. Золотой фазан : сказки / М. Мураталиев. - М. : Семетей, 
1993. - 47 с. 
Автор цієї історії – радянський, киргизький і російський письменник Муса 
Мураталієв (1942 р.). «Золотий фазан» розповідає нам про чоловіка на ім’я 
Ріскельді, який знайшов чарівного фазана, пір’ячко якого, якщо впаде, 
перетворюється на чисте золото.

303. Сейтжан, О. Дружба смелых : рассказы и сказки для детей / О. Сейтжан. - 
М. Молодая гвардия, 1960. - 124 с.

304. Тухтабаев, Х. Повести / Х. Тухтабаев. - М. : Детская литература, 1990. - 
560 с.
До книги сучасного узбецького дитячого письменника Худайберди Тухтабаєва 
(1932 р.) включена повість-казка «Чарівна шапка» про пригоди хлопчика – ле-
даря і фантазера. 
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Додаток
Екранізація і мультиплікація

1937 р. «Білосніжка і сім гномів»- перший в історії повнометражний 
мультиплікаційний фільм кіностудії Уолта Діснея. Є екранізацією 
відомої народної казки в обробці братів Грімм. Для створення цьо-
го шедевра було потрібно «всього лише»: близько трьох років, більше 
п’ятисот художників, приблизно мільйон малюнків і півтора мільйони 
доларів.
Тип мультфільму: мальований
Режисер: Д. Хенд
Автор сценарію: Бр. Грімм, Т. Сірс, Р. Крідон
Композитор: Ф. Черччиль, Л. Харлін, П. Дж. Сміт
Студія: Каліфорнія,  Walt Disney Pictures
Час: 83 хв.

1938 р. «Хлопчик-з-пальчик» – радянський мультиплікаційний фільм 
за мотивом однойменної казки Шарля Перро.

Тип мультфільму: мальований
Режисер: О. Ходатаєва 

Автор сценарію: О. Ходатаєва
Композитор: О. Крейн

Студія: Москва, Союзмультфільм
Час: 10 хв. 35 сек. 

1940 р. «Піноккіо» – другий повнометражний мультфільм Уолта 
Діснея. Екранізація твору Карла Коллоді. Фільм удостоєний двох 
премій «Оскар».
Тип мультфільму: мальований
Режисер: Б. Шарпстин 
Автор сценарію: на основі твору К. Коллоді  
Композитор: Л. Харлін
Студія: Каліфорнія, Walt Disney Pictures
Час: 88 хв.
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1943 р. «Казка про царя Салтана» – радянський мультиплікаційний 
фільм, створений під час Великої Вітчизняної війни за казкою О. С. 
Пушкіна.
Тип мультфільму: мальований
Режисер: В. Брумберг 
Автор сценарію: сестри Брумберг
Композитор: В. Оранський
Студія: Москва, Союзмультфільм
Час: 35 хв. 

1946 р. «Кам’яна квітка»  – фільм-казка, екранізація уральських 
оповідей П. П. Бажова «Малахітова шкатулка» та інші.

Режисер: А. Птушко
Композитор: Л. Шварц

Кінокомпанія: Москва, Мосфільм  
Час: 82 хв. 

1947 р. «Попелюшка» – радянський художній фільм-казка за 
мотивом казки Шарля Перро. 28 листопада 1947 року фільм 
показали у Фінляндії, 23 грудня – в Австрії, 24 березня 1948 
року у Франції, 13 листопада 1949 року фільм був показаний в 
Швеції, а 24 березня 1951 року – в Японії
Режисер: Н. Кошеверова, М. Шапіро
Автор сценарію: Е. Шварц
Композитор: А. Спадавєккіа
Кінокомпанія: Санкт-Петербург, Кіностудія «Ленфільм»
Час: 84 хв.

1948 р. «Квіточка семипелюсточка» – радянський мультфільм 
за казкою Валентина Катаєва.
Тип мультфільму: мальований

Режисер: М. Цехановський 
Автор сценарію: В. Катаєв 

Композитор: Ю. Левітін 
Студія: Москва, Союзмультфільм

Час: 20 хв. 6 сек. 
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1952 р. «Червоненька квіточка» – мультиплікаційний фільм, викона-
ний в традиційній техніці. Поставлений за казкою С. Т. Аксакова. 
Тип мультфільму: мальований
Режисер: Л. Атаманов
Автор сценарію: Г. Гребнер
Композитор: М. Будашкин
Студія: Москва, Союзмультфільм
Час: 42 хв. 

1953 р. «Брати Лю» – радянський мультфільм, знятий за мотивом 
китайської народної казки.

Тип мультфільму: мальований
Режисер: Д. Бабиченко

Автор сценарію: Н. Ердман
Композитор: К. Корчмарьов

Студія: Москва, Союзмультфільм
Час: 27 хв.

1953 р. «Пітер Пен» – повнометражний мультфільм, в основу якого 
покладена однойменна п’єса Дж. М. Баррі. 
Тип мультфільму: мальований
Режисер: Х. Люске, У. Джексон 
Автор сценарію: на основі п’єси Дж. М. Баррі  
Композитор: О. Уоллас 
Студія: Каліфорнія, Walt Disney Pictures
Час: 77 хв.

1955 р. «Зачарований хлопчик» – радянський мультиплікаційний 
фільм, створений за мотивом повісти С. Лагерльоф «Дивна подо-

рож Нільса з дикими гусаками».
Тип мультфільму: мальований

Режисер: В. Полковніков
Автор сценарію: М. Вольпін
Композитор: В. Юровський

Студія: Москва, Союзмультфільм
Час: 45 хв. 36 сек. 
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1956 р.  «Дванадцять місяців» – радянський мультфільм, створений за 
мотивом драматичної казки-повісті «Дванадцять місяців» С. Я. Мар-
шака, написаної під час Великої вітчизняної війни.
Тип мультфільму: мальований
Режисер: І. Івонов-Вано, М. Ботов
Автор сценарію: С. Маршак, Н. Ердман
Композитор: М. Вайнберг
Студія: Москва, Союзмультфільм
Час: 56 хв. 6 сек.

1956 р. «Старий Хоттабич» – радянський дитячий художній фільм,    
поставлений за однойменною фантастичною повістю Лазаря Лагіна.

Режисер: Г. Казанський
Автор сценарію: Л. Лагін
Композитор: Н. Симонян

Кіностудія: Санкт-Петербург, «Ленфільм»
Час: 86 хв. 

1957 р. «Снігова королева» – мультиплікаційний фільм, екранізація 
казки Ганса Крістіана Андерсена. Одна з найвідоміших анімаційних 
стрічок, створених в СРСР.
Тип мультфільму: мальований
Режисер: Л. Атаманов
Автор сценарію: Г. Гребнер 
Композитор: А. Айвазян
Студія: Москва, Союзмультфільм
Час: 1 год. 4 сек. 36 сек. 

1959 р. «Пригоди Буратіно» – радянський мультфільм, створений за 
однойменною казкою А. Н. Толстого «Золотий ключик, або Пригоди 

Буратіно».
Тип мультфільму: мальований

Режисер: І. Івонов-Вано
Автор сценарію: Л. Толстая, Н.Ердман 

Композитор: А. Лепін 
Студія: Москва, Союзмультфільм

Час: 68 хв. 12 сек.
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1959 р. «Спляча красуня» – мультфільм Уолта Діснея. Героїв 
класичної казки, написаної Шарлем Перро у XVII столітті, Дісней 
вимагав від своїх художників «зробити настільки природними, 
наскільки це можливо, з плоті і крові, майже живими». Практично  
мільйон малюнків було виконано за вдосконаленою технологією, яку 
сам Дісней назвав «мистецтвом живопису і правдоподібного руху».
Тип мультфільму: мальований
Режисер: У. Дісней, К. Джеронімі, Е. Ларсон
Композитор: Дж. Брунс, Т. Едейр по мотивам однойменного балету 
П. Чайковського 
Студія: Каліфорнія, Walt Disney Pictures
Час: 75 хв.

1961 р. «Цибулино» – радянський мультиплікаційний фільм, створе-
ний за мотивом відомої італійської казки «Пригоди Цибулино» попу-

лярного письменника Джанні Родарі.
Тип мультфільму: мальований

Режисер: Б. Дьожкін 
Автор сценарію: М. Пащенко, Дж. Родарі

Композитор: К. Хачатурян 
Студія: Москва, Союзмультфільм

Час: 38 хв.

1962 р. «Дикі лебеді» – радянський мультиплікаційний фільм  за 
однойменною казкою Ганса Крістіана Андерсена. Мультфільм, який 
першим показували в кінотеатрах. 
Тип мультфільму: мальований
Режисер: М. Цихановський
Автор сценарію: Л. Трауберг, Є. Рисс
Композитор: О. Варламов
Студія: Москва, Союзмультфільм
Час: 87 хв.

1963 р. «Королівство кривих дзеркал» – радянський художній фільм-
казка за однойменною повістю Віталія Губарьова. 

Режисер: О. Роу
Автор сценарію: В. Губарьов, Л. Аркадьєв 

Композитор: А. Філіппенко 
Кіностудія: Москва, Кіностудія ім. Горького

Час: 80 хв. 
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1964 р. «Дюймовочка» – радянський мультфільм, екранізація казки 
Г.К. Андерсена.
Тип мультфільму: мальований
Режисер: Л. Амальрик 
Автор сценарію: Н. Ердман
Композитор: Н. Богословський
Студія: Москва, Союзмультфільм
Час: 30 хв. 7 сек.

1966 р. «Снігова королева» – радянський художній фільм-казка.
Режисер: Г. Казанський

Автор сценарію: Є. Шварц за мотивами казки Г.К. Андерсена
Композитор: Н. Симонян 

Кінокомпанія: Санкт-Петербург, «Ленфільм» 
Час: 85 хв. 

1968 р.  «Малюк і Карлсон» – популярний радянський 
мультиплікаційний фільм, екранізація першої частини однойменної 
трилогії Астрід Ліндгрен. 
Тип мультфільму: мальований
Режисер: Б. Степанцев
Автор сценарію: Б. Ларін
Студія: Москва, Союзмультфільм
Час: 19 хв. 36 сек.

1968 р. «Русалонька» – радянський короткометражний мультфільм. 
Знятий за однойменною казкою Ганса Крістіана Андерсена, створеної 

в 1837 році.
Тип мультфільму: мальований

Режисер: І. Аксенчук 
Автор сценарію: О. Галич
Композитор: О. Локшин

Студія: Москва, Союзмультфільм
Час: 29 хв. 
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1970 р. «Карлсон повертається» – екранізація другої частини 
трилогії Астрід Ліндгрен про Карлсона.
Тип мультфільму: мальований
Режисер: Б. Степанцев
Автор сценарію: Б. Ларін
Студія: Москва, Союзмультфільм
Час: 20 хв. 18 сек.

1972 р. «Руслан і Людмила» – радянський двосерійний фільм за мо-
тивом поеми О.С. Пушкіна. Це останній фільм режисера Олексан-

дра Птушко, що створив велику кількість кіноказок.
Режисер: О. Птушко

Автор сценарію: О. Птушко, С. Болотін
Композитор: Т. Хренніков

Кіностудія: Москва, Мосфільм  
Час: 149 хв. 

1973 р. «Дораемон» – популярний манга-серіал, створений мангака-
дуетом Фудзіко Фудзіо. Згодом – аніме-серіал.
Режисер: М. Камінасі
Студія: Токіо, TMS Entertainment
Кількість серій: 26 епізодів

1973 р. «Лускунчик» – мультиплікаційний фільм за мотивом казки 
Е. Т. А. Гофмана і балету П. І. Чайковського. 

Тип мультфільму: мальований
Режисер: Б. Степанцев 

Автор сценарію: Б. Ларін, Б. Степанцев 
Композитор: П. Чайковський 

Студія: Москва, Союзмультфільм
Час: 27 хв. 6 сек. 
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1975 р. «Мук-скорохід» – радянський мультиплікаційний фільм, зня-
тий за мотивом казки Вільгельма Гауфа «Маленький Мук».
Тип мультфільму: мальований
Режисер: Н. Лернер 
Автор сценарію: О. Тимофеєвський 
Композитор: Д. Кривицький
Студія: Москва, Екран
Час: 16 хв. 53 сек.

1975 р. «Пригоди Буратіно» – радянський двосерійний музичний 
фільм за мотивами казки А. Н. Толстого «Золотий ключик, або При-

годи Буратіно»
Режисер: Л. Нечаєв

Автор сценарію: І. Веткіна
Композитор: О. Рибніков 

Кінокомпанія: Мінськ, Білорусьфільм  
Час: 132 хв. 

1975 р. «Фініст – Ясний Сокіл» – радянський художній фільм-казка 
за мотивами російських народних казок і однойменної казкової 
п’єси Н. Я. Шестакова, отримав головний приз на міжнародному 
кінофестивалі в Хихоне (Іспанія).
Режисер: О. Роу
Автор сценарію: О. Роу, Л. Потьомкін 
Композитор: В. Шаїнський
 Кінокомпанія: Кіностудія ім. Горького (Ялтинська філія) 
Час: 75 хв.

1975 р. «Чорна курка» – мультиплікаційний фільм за казкою 
Антонія Погорельського «Чорна курка, або Підземні мешканці»

Тип мультфільму: ляльковий
Режисер: Ю. Трофімов

Автор сценарію: В. Коновалова 
Композитор: О. Рибніков 

Студія: Москва, Екран
Час: 20 хв. 34 сек.
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1976 р. «Синя птиця» – радянсько-американський музичний 
художній фільм-казка, знятий за однойменною п’єсою Моріса 
Метерлінка.
Режисер: Дж. Кьюкор, Є. Татарський, І. Усов
Автор сценарію: О. Каплер, Х. Уайтмор, А. Хаес
Композитор: А. Петров, І. Костал
Студія: Санкт-Петербург, Кіностудія «Ленфільм»      
Каліфорнія, Кіностудія «20th Century Fox»
Час: 99 хв.

1976 р. «Шкатулка з секретом» – мультиплікаційний фільм. Музич-
на фантазія на тему казки Володимира Одоєвського «Містечко в 

табакерці».
Тип мультфільму: мальований

Режисер: В. Угаров
Автор сценарію: Є. Агранович

Композитор: В. Мартинов, гурт «Орегон» 
Студія: Москва, Союзмультфільм

Час: 10 хв. 12 сек.

1977 р. «Василина Прекрасна» – радянський мультиплікаційний 
фільм за однойменною російською народною казкою «Царівна 
Жаба».
Тип мультфільму: мальований
Режисер: В. Пекарь
Автор сценарію: В. Мережко
Композитор: Є. Ботяров
Студія: Москва, Союзмультфільм
Час: 19 хв. 

1977 р. «Чарівний голос Джельсоміно» – музичний двосерійний 
художній кінофільм, знятий за повістю Джанні Родарі 

«Джельсоміно в Країні брехунів».
Режисер: Т. Лисиціан

Автор сценарію: Т. Лисиціан 
Композитор: І. Єфремов

Кіностудія: Одеса, Одеська кіностудія  
Час: 127 хв. 
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1978 р. «Казка про втрачений час» – радянський 
мультиплікаційний фільм за мотивом однойменної казки Євгенія 
Шварца.
Тип мультфільму: ляльковий
Режисер: К. Малянтович
Автор сценарію: Ю. Мориць
Композитор: Ю. Нікітін 
Студія: Москва, Екран
Час: 19 хв. 44 сек.

1978 р. «Мумі-тролі» – радянський мультсеріал за повістю Туве 
Янссон «Мумі-троль і комета»

Тип мультфільму: ляльковий
Режисер: А. Зяблікова, Н. Шорина

Автор сценарію: А. Алтаєв
Композитор: О. Рибніков

Студія: Москва, Екран
Час: Складається з 3 серій:

 Фільм 1 -  «Мумі-троль та інші» 20 хв. 15 сек. 
Фільм 2 - «Мумі-троль і комета» 17 хв. 2 сек. 

Фільм 3 - «Мумі-троль і комета. Дорога додому» 18 хв. 22 сек.

1979 р. «Дарунок Гугуце» – мультиплікаційний фільм за мо-
тивом книги молдавського письменника Спиридона Вангелі 
«Пригоди Гугуце».
Тип мультфільму: мальований
Режисер: К. Балан
Автор сценарію: С. Вангелі
Студія: Кишинів, Молдова-фільм  
Час: 10 хв. 

1979 р. «Летючий корабель» – радянський музичний мультфільм 
за мотивом російської народної казки. 

Тип мультфільму: мальований
Режисер: Г. Бардин

Автор сценарію: О. Симуков
Композитор: М. Дунаєвський

Студія: Москва, Союзмультфільм
Час: 18 хв. 48 сек.
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1979 р. «Попелюшка» – мультиплікаційний фільм за однойменним 
твором Ш. Перро.
Тип мультфільму: мальований
Режисер: І. Аксенчук
Автор сценарію: А. Сажин
Композитор: І. Цветков
Студія: Москва, Союзмультфільм
Час: 18 хв. 6 сек.

1979 р. «Пригоди Електроніка» – радянський дитячий музич-
ний 3-серійний телефільм. Один з найпопулярніших дитячих 

художніх фільмів за всю історію радянського і російського 
кінематографа. Фільм знятий  за мотивами фантастичних повістей 
Євгенія Велтістова «Електронік – хлопчик з валізи» і «Рессі – не-

вловимий друг» У фільмі звучить одна з найвідоміших дитячих 
пісень початку 1980-х – «Крилаті гойдалки».

Режисер: К. Бромберг
Автор сценарію: Є. Велтістов

Композитор: Є. Крилатов
Кінокомпанія: Одеса, Одеська кіностудія

Час: 216 хв.
1 серія — «Втеча»; 

2 серія — «Тайна 6 „Б“»; 
3 серія — «Хлопчик з собакою».

1981р. «Аліса в Країні Чудес» – мультфільм за мотивом 
однойменної повісті Люіса Керролла в трьох серіях. Створений 
на Київській кіностудії науково-популярних фільмів.
Тип: мальований
Режисер: Е. Пружанський
Автор сценарію: Є. Загданський
Композитор: Є. Птичкін
Студія: Київ, Київнаукфільм 
Час: 30 хв. ( 3 серії, кожна по 10 хв.)
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1981 р. «Таємниця третьої планети» – повнометражний 
мультиплікаційний фільм за мотивом  повісті Кіра Буличьова «По-
дорож Аліси» («Аліса і три капітани») з циклу Пригоди Аліси.
Тип мультфільму: мальований
Режисер: Р. Качанов 
Автор сценарію: К. Буличьов
Композитор: А. Зацепін 
Студія: Москва, Союзмультфільм
Час: 50 хв. 6 сек. 

1981 р. «Халіф-лелека» – радянський мультфільм, знятий за одно-
йменною казкою В. Гауфа. 

Тип мультфільму: мальований
Режисер: В. Угаров

Автор сценарію: А. Петров 
Композитор: В. Артьомов 

Студія: Москва, Союзмультфільм
Час: 20 хв. 

1983 р. «Академія пана Плями» – фільм за однойменною повістю 
Яна Бжехви. 
Режисер: К. Градовскі
Автор сценарію: Я. Бжехва, К. Градовскі 
Композитор: А. Кожиньский
Кінокомпанія: Москва, Кіностудія ім. Горького
Час: 166 хв.  

1983 р. «Замок брехунів» – радянський мультиплікаційний фільм, 
екранізація казки литовської письменниці В. Ю. Жилінскайте. 

Увесь мультфільм озвучений лише одним актором – Євгенієм Сте-
бловим.

Тип мультфільму: мальований
Режисер: Г. Сокольский

Автор сценарію: А. Петров, Г. Сокольский 
Композитор: гурт «Апельсин» 

Студія: Москва, Союзмультфільм
Час: 16 хв.
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1983 р. «Казка про Зоряного хлопчика» – двосерійний телевізійний 
фільм-казка за мотивом  твору Оскара Уайльда «Зоряний хлоп-
чик». 
Режисер: Л. Нечаєв
Автор сценарію: І. Веткіна
Композитор: О. Рибніков
Кінокомпанія: Мінськ, Білорусьфільм
Час: 129 хв.

1983 р. «Мері Поппінс, до побачення» – телевізійний художній 
фільм в двох серіях («Леді Досконалість», «Тиждень кінчається в 
середу»). За мотивами творів Памели Треверс про Мері Поппінс. 

Режисер: Л. Квініхідзе
Автор сценарію: В. Валуцький

Кінокомпанія: Москва, Мосфільм  
Час: 138 хв.

1983 р. «Ух ты, говорящая рыба!» – мультфільм за мотивом казки 
О. Туманяна «Говорящая рыбка»
Тип мультфільма: мальований
Режисер: Р. Саакянц
Композитор: Р. Амірханян
Студія: Єреван, Арменфільм
Час: 7 хв. 31 сек.

1984 р. «Безкінечна історія» – кінофільм, знятий за мотивом 
першої половини книги німецького письменника Міхаеля Енде ( 
є два переклади російською: «Безкінечна книга» та «Безкінечна 

історія»).
Режиссер: В. Петерсен

Автор сценарію: В. Петерсен, Г. Вейгель, Б. Істон
Композитор: К. Дольдінгер, Дж. Мородер

Кінокомпанія: Каліфорнія, Warner Bros
Час: 94 хв. 
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1984 р. «Муфта, Півчеревика і Мохова Борода» – естонський ра-
дянський двосерійний мультиплікаційний фільм про пригоди 
трьох накситраллей. Мультфільм є екранізацією перших двох книг 
тетралогії повістей-казок естонського письменника Ено Рауда.
Тип мультфільму: мальований
Режисер: А. Пайстик, Т. Ясинські 
Автор сценарію: Е. Рауд
Композитор: С. Грюнберг 
Студія: Талін, Tallinnfilm
Час: 58 хв.

1984 р. «Пеппі Довгапанчоха» – двосерійний телевізійний му-
зичний дитячий фільм-казка за повістю знаменитої шведської 

письменниці Астрід Ліндгрен.
Режисер: М. Мікаелян

Автор сценарію: М. Мікаелян 
Композитор: В. Дашкевич 

Кінокомпанія: Москва, Мосфільм  
Час: 126 хв. 

1985 р. «Сампо із Лапландії» – мультфільм, знятий за мотивом 
казки С. Топеліуса «Сампо-лопарёнок»
Тип мультфільму: мальований 
Режисер: Є. Пружанський
Автор сценарію: Ж. Вітензон
Композитор: Ю. Гальперін
Студія: Київ, Київнаукфільм
Час: 10 хв.

1987 р. «Міо, мій Міо» – художній фільм в жанрі фентезі за одно-
йменною казкою Астрід Ліндгрен за участю британських, радянсь-

ких і скандинавських акторів.
Режисер: В.Грамматіков 

Автор сценарію: У. Елдридж
Композитор: Б. Андерссон 

Кінокомпанія: Москва, Кіностудія ім. Горького та ін.
Час: 99 хв. 
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1989 р. «Івасик-Телесик» мультфільм за мотивом української 
народної казки.
Тип мультфільму: мальований
Режисер: А. Грачова
Автор сценарію: А. Грачова
Композитор: Ю. Шевченко
Студія: Київ, Київнаукфільм
Час: 10 хв. 

1990 р. «Безкінечна історія 2» – екранізація другої половини казки 
«Безконечна історія» Міхаеля Енде.

Режисер: Дж. Міллер другий
Кінокомпанія: Каліфорнія, Warner Bros.

Час: 90 хв. 

1991 р. «Красуня і Чудовисько» – анімаційний фільм, показ яко-
го відбувся 22 листопада 1991 року в кінотеатрах США. Фільм є 
екранізацією однойменної казки Жанни-Марі Лепренс де Бомон, 
яка була висунута на премію Американської академії кіномистецтва 
«Оскар» в номінації «Краща Картина».
Тип мультфільму: мальований
Режисер: Г. Трусдейл, К. Уайз 
Автор сценарію: Л. Вульвертон, Р. Оллерс  
Композитор: А. Менкен
Студія: Каліфорнія, Walt Disney Pictures
Час: 84 хв.

1991 р. «Маленька чаклунка» – мультфільм за твором Отфріда 
Пройслера.

Тип мультфільму: мальований
Режисер: Г. Сокольский 

Автор сценарію: Г. Сапгір 
Композитор: Ф. Кольцов 

Студія: Москва, Союзмультфільм
Час: 24 хв. 3 сек. 
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1992 р. «Алладін»- повнометражний мультиплікаційний фільм, 
випущений в прокат студією Уолта Діснея. Знятий за мотивом 
відомої казки про Аладдіна з «1001 ночі». Мультфільм став однією з 
найуспішніших картин студії, отримавши дві премії «Оскар».
Тип мультфільму: Мальована мультиплікація з 2d
Режисер: Д.Маскер, Р.Клементс
Автор сценарію: Т. Еллиот, Т. Россио
Композитор: А. Менкен
Студія: Каліфорнія, Walt Disney Pictures
Час: 90 хв.

1994 р. «Чарівник Смарагдового міста» – екранізація однойменної 
казки А. М. Волкова.

Режиссер: П. Арсенов 
Автор сценарію: В. Коростильов, О. Волков

Композитор: Є. Крилатов
Студія: Москва, Кіностудія ім. Горького

Час: 69 хв. 

1997-1999 рр. «Незнайко на Місяці» – багатосерійний 
мультиплікаційний серіал за мотивом однойменної книги Миколи 
Носова, що складається з 12 серій. Мультсеріал випустили відразу 
на VHS в двох частинах: перша частина (серії 1-6) була випущена в 
грудні 1997 року, а друга частина (серії 7-12) – в грудні 1999 року.
Тип мультфільму: мальований
Режисер: О. Люткевич, Ю. Бутирін
Автор сценарію: В. Голованов, С. Іванов 
Композитор: Ю. Прялкін
Студія: Москва, FAF Entertainment
Час: 151 хв.

2003 р. «Карлик Ніс» – російський повнометражний анімаційний 
фільм за мотивом однойменної казки Вільгельма Гауфа.

Тип мультфільму: мальований
Режисер: І. Максимов

Автор сценарію: О. Боярський
Композитор: В. Васенков

Студія: Санкт-Петербург, Мельниця
Час: 78 хв.
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2003 р. «Сіндбад: Легенда семи Морів» – анімаційно-комп’ютерний 
фільм, який розповідає про одну з багаточисельних пригод відомого 
арабського мореплавця Сіндбада.
Режисер: П. Гілмор
Автор сценарію: Дж. Логан 
Композитор: Г. Грегсон-Уільямс 
Студія: США, DreamWorks Pictures
Час: 86 хв.

2004 р. «Ходячий замок» – повнометражний аніме-фільм, ство-
рений японським режисером Хаяо Міядзакі за мотивом одно-

йменного казкового роману англійської письменниці Діани Уінн 
Джонс. Був намінований на 78-у премію «Оскар» (2004) за «кращий 

анімаційний повнометражний фільм» .
Режисер: Х. Міядзакі

Автор сценарію: Х. Міядзакі, Д. У. Джонс
Композитор: Д. Хісаісі 

Студія: Токіо, Studio Ghibli
Час: 120 хв. 

2005 р. «Чарлі і шоколадна фабрика» – художній фільм, друга 
екранізація повісті Роальда Даля «Чарлі і шоколадна фабрика» (пер-
ша – фільм «Віллі Вонка і Шоколадна фабрика» 1971 року з Дж. 
Уайлдером в головній ролі).
Режисер: Т. Бйортон
Автор сценарію: Дж. Огаст, Р. Даль
Композитор: Д. Ельфман
Кінокомпанія: Каліфорнія, Warner Bros.
Час: 115 хв. 

2006 р. «Дівчинка, що підкорила час» – японське  аніме, перший 
показ якого пройшов в кінотеатрах Японії 15 липня 2006 року. А 20 
квітня 2007 року фільм був випущений на DVD обмеженим накла-

дом.
Тип: аніме (японська анімація, відрізняється характерною манерою 

розмальовки персонажів і фонів)
Режисер: М.Хосода

Автор сценарію: С. Окудера
Композитор: К. Есіда

Студія: Токіо, Madhouse  
Час: 95 хв. 
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