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Передмова 
 Фольклор -  це словесне мистецтво, яке передається з 

покоління до покоління, з вуст у вуста, і передає розмаїття по-
бутового устрою певного народу. Фольклор, як прадавня фор-
ма творчого самовираження однієї особи або колективу, ви-
ник  задовго до появи літератури і став не лише основою, але і  
безцінним джерелом як для творчості окремих письменників, 
так і літератури в цілому. До сих пір одним з найпопулярніших 
його жанрів є казка. Вона походить з міфу і відрізняється від 
нього тим, що служить естетичним цілям,  розвазі та  повчан-
ню.

Впродовж  багатьох століть, у процесі становлен-
ня нинішніх образів, створювалась література, у якій 
досліджувались і описувались фольклорні особливості героїв 
казок різних країн. Казки про тварин - самі древні в казковому 
епосі, оскільки в них присутні стерті часом міфологічні уявлен-
ня про ті первісні часи, коли тварини вважалися тотемом лю-
дини, роду, племені. Наприклад, казка «Кіт, Лисиця і Півень»  
нагадує міф про розорення ворогами (ворожий Вогонь - Лиси-
ця) рідного вогнища (домашній Вогонь - Півень) і про те, як до-
брий дух-охоронець будинку (Кіт) його рятує. У казці «Курочка 
Ряба»  можна знайти сліди міфу про народження сонця (золоте 
яєчко) від зоряного піднебіння (Курочка Ряба) і про те,  як його 
поглинула ніч (Мишеня).       

До казок про тварин, безумовно, відносяться ті казки, де 
діють лише звірі та казки про взаємини між людиною і твари-
нами. Казки про тварин не дуже схожі на розповіді з їх життя . 
Тварини в казках лише до певної міри діють у згоді зі своєю при-
родою, і в набагато більшій мірі виступають носіями образів, 
характерів, вчинків людей.    

Тому світ звірів в казках, доповнений людською уявою, 
є формою вираження думок і відчуттів людини, її поглядів на 
життя. Тварини, які говорять, міркують і поводяться як люди, - 
лише поетична умовність.

Кожен з персонажів - це образ тварини або птаха, за 
яким стоїть певний людський характер, тому і характеристика 
дійових осіб заснована на спостереженні за звичками, манерою 
поведінки звіра, його зовнішнім виглядом. Різність характерів 
особливо чітко і ясно виражена в образах диких тварин: так, 
лисиця зображується перш за все як влеслива, хитра обманщи-
ця, приваблива розбійниця; вовк - як жадібний, сірий дурень, 
що завжди потрапляє у халепу; ведмідь - як лісний володар, що 
застосовує свою силу не по розуму; заєць, жаба, миша, лісові 
пташки - як слабкі, нешкідливі істоти, що завжди служать по-
сильними. Неоднозначність оцінок зберігається і при описі 
домашніх тварин: так, собака зображується як розумна твари-
на, віддана людині; у коті відмічено парадоксальне поєднання 
сміливості з лінощами; півень галасливий, самовпевнений та 
допитливий.

Таким чином, мудрість казки в тому, що вона відображає 
найважливіші загальнолюдські  цінності та життєвий сенс в 
цілому. З одного боку казка наївна, з іншого –  глибока і не-
вичерпна. Її  завдання не тільки повчати, а й відкривати прості 
та звичайні істини людського буття. Допомагати та направляти, 
цінувати не тільки людей, а й тих кого приручили тобто братів 
наших менших – тварин. 

Даний рекомендаційний бібліографічний покажчик роз-
раховано на широке коло читачів. 



Його завдання донести до читача суть народної  мудрості, 
яка накопичувалася століттями і стала основою для  багатьох 
прислів’їв  та приказок за участю тварин. 
      Видання є другим із серії «Стежками неймовірних при-
год». Сподіваємось, що воно  стане надійнім помічником для 
батьків, вчителів, бібліотекарів у виборі літератури для дітей 
та  юнацтва, а також буде корисним для кожного питливого 
розуму. Тож, запрошуємо усіх у нову дивовижну подорож 
сторінками чудових та незабутніх пригод, у світ улюбленої 
повчальної казки на зустріч  новим друзям! 

Розділ 1. Казки Європи

   Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, 
   вредна; но только всё не впрок, и в сердце льстец 
   всегда отыщет уголок.
                         Басня И. Крилова «Ворона и Лисица» 

                                                          Народні казки
1. Білий кіт : англійська казка // Казки народів світу / уклад. О. Во-
лосевич. – Львів : Аверс, 2002.  – С. 11-24. 

2. Вовк і козенята // Українські народні казки. – Харьків : Гриф, 2000. 
– С.  25-29.

3. Іван – Царевич і сірий вовк : російська казка // Казки народів СРСР. 
– Дніпропетровськ : Січ, 1991. – С. 20-25.

4. Из рога всего много / сост. А. Малей. – Минск :  Белорусская со-
ветская энциклопедия имени Петруся Бровки, 2012. – 184 с.
До збірки увійшли чудові білорусські казки про тварин та інші.

5. Їжак та заєць // Українські народні казки. – К. : Знання, 1992. – С.  
74-76.

6. Казка про бабу, внучку та жучку // Українські народні казки / упо-
ряд. Л. Дунаєвської.  - К. : Веселка, 1995. –  С. 147-148.
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7. Казки Карпат про тварин / упоряд. І. Хланта. – Ужгород : Патент, 
2008.  – 368 с.

8. Казки про тварин: українські народні казки. – К. : Аст-Прес-
Україна, 2008. – 64 с. 

9. Как собака волку сапоги шила : латышская сказка // Летучий ко-
рабль : сказки / сост.  И. Чепловодская. – Минск : Юнацтво, 1994. 
– С. 214-216. 

10. Кінь-помічник : литовська казка // Стежками премудрих казок : 
народні казки. – К. : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин 
України, 1998. – С. 100-104. 

11. Коза-дереза // Українські народні казки. – К. : Знання, 1999. -  С. 
69-72.   

12. Козел - Стеклянные глаза, Золотые рога : белорусская сказка 
// Сказки народов мира. – М. : Издательство Детской литератур, 
1956. - С. 180-183. 

13. Комарі і кінь : латиська казка // Казки народів СРСР. – 
Дніпропетровськ : Січ, 1991. – С. 92-93.

14. Кот Максим : белорусская сказка // Летучий корабль : сказки / 
сост. И. Чепловодская. – Минск : Юнацтво, 1994. – С. 103-112. 

15. Кравець і вовк  // Красносвіт : українські народні казки. – 
Харьків : Торнадо, 2003.  –  С. 5-7. 

16. Курочка-королева // Птица-Правда: испанские и португальские 
народные сказки.  – Ленинград : Детская литература, 1971. – С. 
23-27. 

17. Летела сова – веселая голова: русские народные сказки / сост. 
Л. Грибова.  – М. : Малыш, 1986. – 80 с. 

18. Лиса и гуси // Король птиц, Ирландские сказки и легенды. – М. 
: Круг, 1993. –  С. 19-21. 

19. Лиса и еж : румынская сказка // Сказки друзей. – М. : Детская 
литература, 1983. – С. 56-58. 

20. Лиса и тетерев : белорусские сказки.  – М. : Малыш, 1990.  – 
112 с. 

21. Лисичка сестричка и серый волк  // Русские народные сказки. 
– Симферополь : Бизнес-Информ, 1997. – С. 187-188.

22. Петух и Лиса  // Энциклопедия сказок : сказки Великобрита-
нии / сост. О. Слепков. – Рига : Альбатрос, 1994. – С. 251-253. 

23. Рукавичка // Українські народні казки / упоряд. Л. Дунаєвської.  
- К. : Веселка, 1995. - С. 7-10.

24. Русские сказки о животных. – М. : Махаон, 2011. – 96 с. 

25. Собака и волк  // Два камня : белорусские народные сказки. – 
Минск : АО Валев, 1992.  – С. 43-48. 
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26. Собача грамота : латиська казка // Казки Європи / упоряд. О. 
Баздирева, Т. Корецька-Пшенична. – 3 кн. – К. : Грані-Т, 2007. – С. 
49-51. 

27. Три медведя // Джек победитель великанов: английские на-
родные сказки. – СПб. : МИМ, 1993. – С. 85-90. 

28. Українські казки про тварин. – К. : Техніка, 2005. – 320 с.

29. Українські народні казки про тварин: збірка. – К. : Україна, 
2004. – 189 с. 

30. Чабанський пес : молдавська казка // Казки народів СРСР. – 
Дніпропетровськ : Січ, 1991. – С. 78-80. 

31. Яйце – райце // Українські народні казки / упоряд. Л. Сокол, 
О. Конечна. – 3-є вид. – Чернігів : Деснянська правда, 2000. – С. 
27-38.

32. Як голуб учився гніздо вити // Чарівний перстень : литовські 
народні казки / упоряд. Д. Чередниченко. – К. : Юніверс, 2006. – 
С. 8-9.

33. Як не вберегли звірі свою таємницю : французька казка // Каз-
ки народів світу / упоряд. І. Сидоренко, В. Романця. – 3-тє вид. – 
К. : Веселка, 1993. –  С. 206-212.

 

Авторськi твори 
для дiтей та пiдлiткiв 

34. Бонзельс, В. Пчелка Майя / В. Бонзельс. – СПб. : Азбука, 2010. 
– 208 с.
Історія про бджілку Майю вже декілька десятиліть вважається кла-
сикою дитячої і світової літератури. Майю знають всі, вона героїня 
відомого мультфільму, знятого за мотивами твору німецького пись-
менника Вальдемара Бонзельса (1880 р.- 1952 р.) про пригоди 
маленької відважної бджілки, яка захищала свій рідний вулик.  

35. Даль, В. Сказки / В. Даль. – М. : Стрекоза, 2012. – 64 с.
До збірки увійшли знайомі ще с дитинства чудові казки «Лисиця 
та заєць», «Журавель і чапля», «Ведмідь-половинщик», «Про мишу 
зубасту та про горобця заможного» та багато інших. Написав їх 
російський вчений, письменник та лексикографік, укладач «Тлу-
мачного словника живої великоросійської мови»  Володимир Даль 
( 1801 р. – 1872 р.) 

36. Ершов, П. Конек-горбунок / П. Ершов. – Саратов : Приволжское 
книжное издательство, 1986. – 86 с.
«Коник-горбоконик» - одна з найкращих російських казок. Читачі 
познайомляться з традиційним героєм - Іваном-дурником, який 
виявиться не таким простаком, як здається на перший погляд. Він 
спритний і сміливий, добрий і кмітливий. Завдяки йому в казці пе-
ремагають добро та любов. Написав її російський поет, драматург, 
письменник Петро Павлович Єршов (1815 р. – 1869 р.) 

37. Зальтен, Ф. Бемби / Ф. Зальтен. – М. : Эксмо, 2009. – 120 с.
У цій книзі юні читачі зможуть прочитати історію про оленятко 
Бембі, відомого казкового персонажа мультфільму Уолта Діснея. 
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Вигадав її австрійський письменник та журналіст Феликс Зальтен 
(1869 р. – 1945 р.) 

38. Киплинг, Р. Маугли / Р. Киплинг. – М. : АСТ, 2010. – 384 с.
До книги класика світової англійської літератури Редьярда 
Кіплінга (1865 р. – 1936 р.) увійшли широко відомі казки: «Сло-
неня», «Рікки-Тікки-Таві», «Кішка, що гуляла сама по собі» та 
інші, а також повість-казка «Мауглі».

39.  Козлов, С. Как львенок и черепаха пели песню : книжка-
игрушка / С. Козлов. – М. : Умка, 2010. – 10 с.
А ти знаєш про що співали левеня та черепаха пісню: «Я на со-
нечку лежу. Я на сонечко дивлюся...» і  що з цього вийшло? 
Якщо ні, то ця розповідь про дружбу неодмінно сподобається 
тобі та підніме настрій. Написав її радянський письменник, поет 
Сергій Григорович Козлов (1939 р. – 2010 р.) 

40. Козлов, С. Про Ежика и Медвежонка / С. Козлов. – СПб. : Аз-
бука, 2012. – 48 с.
Ця збірка познайомить юного читача з Їжачком та Ведмедиком, 
чиї пригоди давно вже перебралися із сторінок книжок в кадри 
мультфільмів, які знають і люблять не тільки діти, а навіть і 
дорослі.

41. Крылов, И. Басни / И. Крылов. – М. : Издательский Дом Ме-
щерякова, 2012. – 32 с.
Видання містить відомі твори-байки про тварин російського по-
ета, байкаря, співробітника Імператорської Публічної бібліотеки, 
Статського Радника, дійсного члена Імператорської Російської 
академії (1811 р.), ординарного академіка Імператорської 
Академії наук по відділенню російської мови і словесності (1841 
р.) Івана Андрійовича Крилова (1769 р. - 1844 р.) 

42. Маршак, С. Кошкин Дом / С. Маршак. – М. : Мелик-Пашаев, 
2012. – 48 с.

43. Маршак, С. Стихи и сказки / С. Маршак. – М. : АСТ, 2010. – 
128 с.
До збірки увійшли знайомі ще з дитинства вірші та казки: «Жи-
раф», «Слон», «Казка про дурне мишиня» та інші. Написав їх 
відомий російський поет, драматург, перекладач, літературний 
критик Самуіл Якович Маршак (1887 р. - 1964 р.) 

44. Милн, А. Винни-Пух и все-все-все / А. Милн. – М. : АСТ, 
2012. – 320 с.
Якщо ти вже знайомий з Вінні-Пухом, якщо бачив мультфільми, 
де він співає свої пісеньки, то тобі буде дуже приємно знов 
зустрітися з цим славним ведмежам. А якщо ти нічого не знаєш 
ні про цього  чудового ведмедика, ні про його друзів – то тебе 
чекає дуже приємне знайомство!
Вигадав пригоди лісових друзів англійський письменник Алан 
Мілн ( 1882 р. - 1956 р.) 

45. Пчілка, Олена.  Журавель та Чапля / Олена Пчілка // Казки 
про правду та кривду : казки / упоряд. Ю. Ярмиша. – К. : Веселка, 
1986. – С. 107-110. 
Казку про складні романтичні відносини двох закоханих, написа-
ла українська письменниця, публіцист та етнограф Олена Пчілка, 
мати Лесі Українки ( справжне ім’я Ольга Петрівна Косач 1852 р. 
– 1930 р.)

46. Успенский, Э. Все о Чебурашке и крокодиле Гене / Э. Успен-
ский. – М. : АСТ, 2003. – 528 с.
Дорогий друже, такої чудової книги ти напевно ще не читав. Тут 
зібрано всі історії про твоїх улюблених героїв крокодила
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Гену і Чебурашку. Разом із ними ти  будуватимеш «Буди-
нок друзів», а з старою Шапокляк  рятуватимеш  природу від 
шкідників та навчишся розпочинати власний бізнес. А читач-
початківець, який читати уміє лише за допомогою батьків, 
вперше в житті побуває в гостях у Чебурашки і почує нові та 
приголомшливі історії з життя казкових героїв.

47. Успенский, Э. Все Простоквашино /  Э. Успенский. – М. : 
АСТ, 2001. – 672 с. 
Дане видання представляє повне зібрання чудових та веселих 
історій про життя простоквашинців - дядька Федора, пса Шари-
ка та кота Матроскіна. Написав їх російський дитячий письмен-
ник Едуард Миколайович Успенський (1937 р.)

48. Франко, И. Рассказы и сказки / И. Франко. – М. : Детская 
литература, 1966. – 128 с.
Збірка містить чудові казки про пригоди та життя тварин: «Во-
рон та Гадюка», «Війна Собаки та Вовка», «Фарбований лис». 
Написав їх відомий український письменник, поет, белетрист, 
учений, публіцист Іван Франко (1856 р. – 1916 р.) 

49. Чарушин, Е. Тюпа, Томка и Сорока / Е. Чарушин. – М. : Мир 
«Искателя», 2011. – 64 с.
Радянський графік, скульптор і письменник Євгеній Іванович 
Чарушин (1901 р. – 1965 р. ) написав дуже багато творів для 
дітей про життя тварин. Серед них: «Пташенята», «Джунглі – 
пташиний рай», «Тварини спекотних країн», «Кіт Епіфан», «Про 
Томку», «Чому Тюпа не ловить птахів», «Про зайчат» та багато 
інших.

50. Чуковский, К. Детям / К. Чуковский. – М. : АСТ, 2007. – 248 
с.

До книги відомого дитячого письменника Корнія Івановича Чу-
ковського (справжнє ім’я - Микола Васильович Корнейчуков 1882 
р. – 1969 р.) увійшли твори: «Муха-Цокотуха», «Айболит», «Бар-
малей», «Крокодил» та інші. 

51. Эгнер, Т.  Приключения в лесу Ёлки-на-Горке / Т. Эгнер. – Пе-
трозаводск : Карелия, 1986. – 128 с.
Казка відомого норвезького письменника та драматурга Егнера 
Турбйорна (1912 р. – 1990 р.) познайомить вас із звірятами, які 
мешкають у дивовижному лісі. Їх веселі пригоди неодмінно спо-
добаються і маленьким читачам, і дорослим. 

52. Экхольм, Я. Тутта Карлссон Первая и Единственная, Людвиг 
Четырнадцатый и другие / Я. Экхольм. – М. : Лабиринт Пресс, 
2002. – 112 с. 
Весела та повчальна казкова повість відомого шведського пись-
менника, автора детективних романів та книг для дітей  Яна Ек-
хольма (1931 р.) розповідає про дружбу та пригоди курча та ли-
сички.

53. Яковлев, Ю. Умка : книжка-игрушка / Ю. Яковлев. – М. : 
Умка, 2010. – 10 с.
Прочитавши цю веселу та цікаву книжку, читач познайомиться 
та потоваришує з білим ведмежатком Умкою. Він лише починає 
пізнавати світ, вчиться будувати барліг і ловити рибу, а коли при-
пливе весела риба-сонце, Умка разом з мамою, великою ведме-
дицею, відправиться на крижині у подорож північними морями 
на пошук нових друзів.  Про пригоди маленького ведмедика та 
його друзів  написав радянський письменник і сценарист, Юрій 
Яковлєв (1922 р. – 1995 р.)
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Розділ 2. Казки Азіатських країн

...Хто хоче занапастити будь-кого іншого, сам
часто залишається без шкури.
          Корейська казка « Чому вовк залишився                  
без шкури»

54. Абхазские сказки / сост. Х. Бгажба. – Сухум : Алашара, 1974. – 
316 с. 
Видання містить найкращі абхазькі казки про тварин та інші. 

55. Азербайджанские сказки. – Баку : Азербайджанское государ-
ственное издательство, 1977. – 216 с. 
У збірці представлено чарівні казки та казки про тварин.

56.  Азербайджанские сказки. – Баку : Гянджлик, 1986. – 160 с.
Видання містить чудові народні казки про тварин та інші.

57. Барс, медведь и волк : грузинская сказка // Осетинские народные 
сказки. – М. : Главная редакция восточной литературы издательства 
«Наука», 1973. – С. 10-12. 

58. Бозинген : казахские народные сказки. – Алма-Ата : Жалын, 
1995. – 208 с. 
Збірка містить казахські народні казки про тварин.

59. Верблюд та віслюк // Таджицькі народні казки / упоряд. Л. 
Тоцька. – К. : Веселка, 1975. – С. 16-18.  

60. Голодний вовк // Киргизькі народні казки / упоряд. П. 
Гордійчук. – К. : Веселка, 1979. – С. 6-8.

61. Горобчик – сторож // Таджицькі народні казки / упоряд. О. 
Шокала, В. Рудковський. – К. : Веселка, 1989. – С. 22-26.   

62. Грузинские сказки. – М. : Художественная литература, 
1937. – 284 с.
У збірці представлено найбільш оригінальні за сюжетом, 
яскраві за образністю казки про тварин та багато інших 
цікавих історій.

63. Дід і лев // Азербайджанські народні казки / упоряд. 
В.Ціпка. – К. : Веселка, 1991. – С. 8-11

64. Дурний вовк // Казахські народні казки / упоряд. О. Петь-
кун. – 2-ге вид. – К. : Веселка, 1992. – С. 16-17.

65. Жаба та тигр // Китайські народні казки / упоряд. І. Чирка. 
– К. : Веселка, 1991. – С. 126-130.

66. Заєць і сорока // Амурські казки / упоряд. Д. Нагішкін. – К. 
: Веселка, 1978. – С. 54-55.

67. Казахские сказки о животных : легенды, предания, быто-
вые рассказы, сказки и басни / сост.  С. Костюхин, Н. Смирно-
ва. – Алма-Ата : Наука, 1979. – 27 с. 

68. Как лиса перехитрила льва : арабская сказка // Сказки на-
родов Востока. – М. : Зенит, 1993. – С. 37-41.

69.  Кошка и мышь : арабская сказка // Сказки народов Восто-
ка. – М. : Зенит, 1993. – С. 35-37.
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70. Левиафан, лисица и рыба : еврейская сказка // Сказки народов 
Востока. – М. : Зенит, 1993.  – С. 79-81.  

71. Мавпяче царство : японська казка // Казки народів світу / упо-
ряд. О. Волосевич. – Львів : Аверс, 2002. – С. 56-59.

72. Медуза и обезьяна // Момотаро : японские народные сказки / 
упоряд. М. Ходоровского. – К. : Довира, 1993. – С. 23-28.

73. Огненный конь // Армянские народные сказки / сост. А. На-
зинян. – М. : Детская литература. 1969. – С. 35-38.

74. Оса и ласточка // Монгольские народные сказки. – М. : Дет-
ская литература, 1986. – С. 28-29.

75. Про хитру лисичку й жадібну мишу : арабська казка // Тисяча 
і одна ніч. -  К. : Веселка, 1984. – С. 19-21.

76. Сказки о животных : кыргызские сказки / сост. В. Кадыров. – 
Бишкек : Раритет, 2005. – 48 с.

77. Слон и воробей : китайская сказка // Сказки народов Востока. 
– М. : Зенит, 1993. – С. 267-270.

78. Три собаки та вовк : таджицька казка // Казки народів СРСР. – 
Дніпропетровськ : Січ, 1991. – С. 102-103. 

79. Хоробрий осел : казахська казка // Казки народів СРСР. – 
Дніпропетровськ : Січ, 1991. – С. 41-43.

80. Черепаха і дикі качки // Узбецькі народні казки / упоряд. В. 
Гримич. К. : Веселка, 1985. – С. 18-19. 

81. Чому горобець скаче // Корейські народні казки. – К. : Ком-
пас, 1993. – С. 135-136. 

82. Як мавпи діставали з криниці місяць : китайська казка // Каз-
ки народів світу / упоряд. І. Сидоренко, В. Романця. – 3-тє вид. 
– К. : Веселка, 1993. – 275-277.  
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Дитяча збірка казок «Ведмідь літав» буде однаково цікава, як до-
рослим так і малятам.  У ній представлені чудові дитячі твори про 
тварин та багато інших цікавих казок. Написав її єврейський пись-
менник Іцік Кіпніс (1896 р. -1974 р.)

86. Мацутани, М. Булка цвета лисьего хвоста / М. Мацутани. – М. : 
Детская литература, 1979. – 270 с. 
У збірку казок  найвідомішої  сучасної японської дитячої 
письменниці Мієко Мацутані (1926 р.) увійшли три сучасні повісті-
казки: «Привіт кішці!», «О-Баке-тян» і «Булка кольору лисячого 
хвоста».

87. Мурадян, С. Зайкина шуба / С. Мурадян. – М. : АСТ, 2010. – 16 
с.
Пустотлива та грайлива казочка у віршах розповідає про маленько-
го зайчика та його друзів. Подарована вона всім малятам відомим 
вірменським письменником Суреном Мурадяном (1930 р.)

88. Шэ, Л. Записки о Кошачьем городе / Л. Шэ.  – М. : Главная ре-
дакция восточной литературы издательства «Наука», 1977. – 264 с.
Чудова сатирична, весела та лірична повість, написана видатним 
китайським прозаїком, драматургом Лао Ше (1899 р. – 1966 р.), 
розповідає про планету Марс та її мешканців – кішок. 

Авторськi твори 
для дiтей та пiдлiткiв

83. Адра, Ф. Лис Улисс / Ф. Адра. – М. : Время, 2007. – 576 с. 
Ця книга познайомить читачів з привабливим авантюристом Ли-
сом Улиссом, його друзями та ворогами. Хтось шукає скарби, 
хтось істину, а хтось долю. Пошуки приводять героїв у віддалений 
куточок світу, на самий  його край. Тут, у підніжжя Шабельних 
гір, лежить забуте богом містечко Вершина, де під маскою спо-
кою і безтурботності ховаються страшні таємниці, зловісні по-
мисли і смертельна небезпека. Написав цю пригоду ізраїльський 
письменник Фред Адра (1972 р.) 

84. Зверев, М. Избранное / М. Зверев. – Алма-Ата : Казахское го-
сударственное издательство художественной литературы, 1956. 
– 368 с.
Більше двох третин свого життя казахський учений і письменник-
натураліст, автор книг про природу і тварин, Максим Дмитрович 
Звєрєв (1896 р. – 1996 р.) провів в експедиціях та походах. Йому 
знайомі і тайгові стежки, і простори степів, і важкі гірські пере-
вали. Вони ваблять натураліста радістю відкриттів, пізнанням за-
гадкового, романтикою далеких переходів і пошуками невідомого. 
Все життя автор спостерігав за поведінкою диких тварин в при-
родних умовах. Збірка познайомить читача з розповідями про те, 
як тварини самі себе лікують, надають допомогу один одному та 
задовго дізнаються про зміну погоди.

85. Кипнис, И. Медведь летал / И. Кипнис. – М. : Текст, 2011. – 64 
с. 
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Розділ 3. Казки інших континентів

-Тот, кто всем докучает и сует нос, куда не нужно, 
всегда попадает впросак.

Харрис Д.Ч. «Сказки дядюшки Римуса»

89. Барабан предков. Африканские сказки. – М. : Издательский Дом 
Мещерякова, 2011. – 64 с.
До збірки увійшли казки про тварин та багато інших.  

90. Гризли Гэс и его Ассистент : американская сказка // Верхом на 
Урагане / сост. Н. Шерешевская. – М. : Детская литература, 1980. – 
С. 67-68. 

91. Гриф, который любил вкусно поесть // Сказки Америки / сост. А. 
Простосердов. – 1-ше вид.  – М. : Терра-Книжный клуб, 2004. – С. 
473-474. 

92. Заяц и лев : африканская сказка // Сказки народов Востока. – М. : 
Зенит, 1993. – С. 64-68. 

93. Покараний равлик : африканська казка // Казки народів світу / 
упоряд. І. Сидоренко, В. Романця. – 3-тє вид. – К. : Веселка, 1993. – 
С. 380-381. 

94. Сказки Австралии и Океании / сост. Е. Кузнец. – М. : Терра-Книж-
ный клуб, 2003. – 400 с.
Дана збірка складається з восьми частин: Оповідь про богів;

Оповіді про духів; Оповіді про героїв; Оповіді про чаклунів; 
Оповіді про людоїдів; Оповіді про древніх жителів Океанії; 
Оповіді про тварин. Завдяки цим казкам  ми можемо зрозуміти і 
оцінити багатство фантазії племен, які донесли до нашого часу 
уявлення первісних людей про навколишній світ і місце людини 
в ньому.

95. Сказки Западной Африки. Живой огонь. – М. : Художествен-
ная литература, 1986. – 384  с.
Видання містить казки багатьох народів Західної Африки: ашанті, 
йоруба, фульбе, хауса та інші. Серед них - казки міфологічні, 
героїчні, чарівні, побутові та про тварин. Всі вони відрізняються 
цікавістю сюжету, образотворчою яскравістю мови, по-своєму 
відображають особливості життя та мислення народу, що ство-
рив їх.

96. Сказки народов Индии. – М. : Художественная литература, 
1976. – 360 с. 
До збірки увійшли казки про тварин та інші, які повною мірою 
відображають побут, героїчність та світогляд індійського народу. 

97. Тигр и краб // Сказки Центральной Индии. – М. : Главная ре-
дакция восточной литературы издательства «Наука», 1971. – С. 
18-19.

98. Храбрый маленький цыпленок : африканская сказка // Сказки 
народов мира. – К. : Мистецтво, 1993. – С. 184-187. 

99. Шакал и Аллигатор : индийская сказка // Как Братец Кролик 
победил Слона. – М. : Центрполиграф, 2007. – С. 27-34. 

100. Як гієна та заєць квасолю садили // Казки народів Африки / 
сост. М. Венгренівська. – К. : Веселка, 1993. – С. 23-28.  
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Авторськi твори 
для дiтей та пiдлiткiв

101. Доктор Сьюз. Слон Хортон и город ктотов / Доктор Сьюз. – 
М. : АСТ, 2008. – 64 с.
Хортон чує заклик про допомогу, але не відразу розуміє звідки 
він. Місто Ктотов, яке знаходиться на порошинці, терпить лихо і 
йому потрібна допомога і захист. Всі тварини сміються над сло-
неням, який раптом починає піклуватися про порошинку, тому 
що окрім нього ніхто не чує цих маленьких істот. Не дивлячись ні 
на що, він рятує їх. Ця чудова історія вчить тому, що всі «великі 
повинні допомагати маленьким». 
Написав цю пригоду та багато інших пригод про слоненя Хортона 
Доктор Сьюз (справжне ім’я Теодор Сьюз Гейзель 1904 р. – 1991 
р.)  - найвідоміший дитячий письменник в США. 

102. Кирога, О. Сказки сельвы / О. Кирога. – М. : Мелик-Пашаев, 
2012. – 112 с.
Ім’я Орасіо Кіроги (1878 р. – 1937 р.) широко відомо в Латинській 
Америці. Велику частину життя він провів в Аргентині, де по-
знайомився зі світом тропічного лісу - сельви. У формі казки 
письменник  розповідає дітям про життя та звички диких тварин.

103. Кирога, О. Сказки сельвы. Анаконда / О. Кирога. – М. : Дет-
ская литература, 1982. – 112 с.

104. Лобату, М. Орден Желтого Дятла / М. Лобату. – М. : Эксмо, 
2012. – 496 с.
Книга відомого бразильського письменника Жозе Бенту Ренату 
Монтейру Лобату ( 1882 р. – 1948 р.) розповідає про неймовірно 
казкові пригоди веселого графа де Кукурудзо, ляльки Емілії,

дівчинки Носішки  та її двоюрідного брата Педріньо, які 
зустрінуться в сонячній Бразилії з її фантастичним тваринним 
світом, ліанами і пальмами, левами і ягуарами, жуками та метели-
ками.

105. Лобел, А. Квак и Жаб / А. Лобел. – М. : Розовый жираф, 2011. 
– 64 с.
Книга про пригоди двох відважних та відчайдушних жаб, написа-
на майстром американської дитячої літератури Арнольдом Лобе-
лом (1933 р. – 1987 р.)  

106. Лобел, А. Квак и Жаб снова вместе / А. Лобел. М. : Розовый 
жираф, 2011. – 64 с.

107. Рей, Х.А. Любопытный Джордж / Х.А. Рей. – М. : Розовый 
жираф, 2011. – 56 с.
«Цікавий Джордж» – книга про пригоди маленької мавпочки, 
веселої та невгомонної. Вигадав її американський письменник 
Ханс Аугусто Рей (1898 р. – 1977 р.) 

108. Рей, Х.А. Любопытный Джордж находит работу / Х.А. Рей. – 
М. : Розовый жираф, 2012. – 48 с.

109. Сетон-Томпсон, Э. Домино. История черно-бурого лиса / Э. 
Сетон-Томпсон. – СПб. : Китеж, 2011. – 96 с.
До книги увійшли дві знамениті розповіді канадського письменни-
ка Ернеста Сетон-Томпсона (1860 р. – 1946 р.) : «Доміно. Історія 
чорно-бурого лиса» і «Арно. Літопис поштового голуба».

110. Скарри, Р. Спасибо и пожалуйста. Книжка о хорошем поведе-
нии / Р. Скарри. – [Б. м.] : Карьера Перс, 2013. – 32 с.
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Твори американського дитячого письменника Річарда Скаррі 
(1919 р. – 1994 р.), мабуть, найвідоміші та найулюбленіші в усьо-
му світі. З книжки про хорошу поведінку, малеча дізнається про 
те, як потрібно поводитися удома і в школі, на вулиці і в гостях. 
За допомогою її звірята пояснюють малятам, як влаштований 
світ дорослих.

111. Харрис, Д.Ч. Сказки дядюшки Римуса / Д.Ч. Харрис. – М. : 
АСТ, 2004. – 160 с.
Далеко-далеко, в Північній Америці, у давнину жив Братик Кро-
лик. А прославився він тим, що ніхто із звірів не міг з ним зма-
гатися в хитрості. І вже таким він був жартівником, що навіть 
дядечко Рімус розповідав про нього казки самому Джоелю Ченд-
леру Харрісу (1848 р. – 1908 р.)  - відомому американському 
письменнику.  Отже давайте разом попросимо дядечка Рімуса, 
який живе на сторінках цієї книжки, розповісти нам про пригоди 
невгомонного Братика Кролика та його друзів.

Додаток
Цiкавi факти про казки

Всім нам в дитинстві батьки або ж бабусі читали на ніч казки. 
Ми слухали їх з великим захватом, адже вони дозволяли нам 
подорожувати по чарівних світах, тридев’ятих королівствах 
та дрімучих лісах. При цьому казки вчили нас добру, честі та 
доблесті. І лише вони допомагали нам заснути  в страшну зливу 
або в завірюху. Тому зовсім не дивно, що в світі зібралося багато 
цікавих і неймовірних фактів про казки. Наприклад:
1. Більшість казок, відомих нам під авторством Шарля Пер-
ро, братів Грімм та інших казкарів, виникли в народі в епоху 
Середньовіччя, а їх оригінальні сюжети деколи відрізняються 
жорстокістю і натуральністю побутових сцен. Так в казці про 
Червону Шапочку вовк з’їдає не лише бабусю, але заодно і 
півсела, а Червона Шапочка потім заманює його до ями з кипля-
чою смолою. У казці про Попелюшку сестрам все-таки вдається 
приміряти черевичок, для цього одна з них відрубує собі палець, 
інша - п’ятку, але потім їх викривають своїм співом голуби. 

2. У байці Крилова «Стрекоза і мурашка» є рядки: «Попригунья 
стрекоза лето красное пропела». Проте відомо, що стрекоза не 
видає звуків. Річ у тому, що у той час слово «стрекоза» служило 
узагальненою назвою для декількох видів комах. А героєм байки 
насправді є коник.

3. У оригінальному творі «Книга джунглів» Багіра - це персо-
наж чоловічої статі. Російські перекладачі поміняли Багірі стать, 
скоріше за все, тому, що слово «пантера» - жіночого роду. Така ж 
трансформація сталася з іншим персонажем Кіплінга: кіт став в 
російському перекладі «Кішкою, яка гуляє сама по собі».
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4. Основою для «Казки про рибака та рибку» Пушкіну послужи-
ла казка братів Грімм «Рибак і його дружина». Пушкінська стара 
опиняється біля розбитого корита після того, як захотіла стати вла-
дичицею морською, а її німецька «колега» на цьому етапі стала Па-
пою Римським. І лише після бажання стати Господом Богом зали-
шилася ні з чим.

5. Вінні-Пух отримав першу частину свого імені від однієї з реаль-
них іграшок Крістофера Робіна, сина письменника Мілна. Іграшка 
ж була названа на честь ведмедиці лондонського зоопарку на ім’я 
Вінніпега, яка попала туди з Канади. Друга частина - Пух - була за-
позичена від імені лебедя ( Пухну) знайомих сім’ї Мілнов.

6. Джеймс Баррі створив образ Пітера Пена - хлопчика, який ніколи 
не подорослішає не просто так. Цей герой став присвяченням стар-
шому братові автора, який помер за день до того, як йому виповни-
лося 14 років, і назавжди залишився юним в пам’яті матері.

7. Багато російських слів, які мають в складі букву «Ф» запозичені 
з інших мов. Олександр Сергійович Пушкін пишався тим, що в 
«Казці про царя Салтана» було всього лише одне слово з буквою 
«ф» - флот.

8. Нетлінні мощі Іллі з міста Мурома зберігаються в Ближніх пече-
рах Лаври в Києві. Билинний богатир був реальною людиною. 

9. Якщо в когось ви спитаєте якої масті був кіт у казці «Кіт у чо-
ботях» то скоріш за все вам відповідять, що «Рудий» проте у казці 
Шарля Перро про масть котика нічого не говориться. 
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