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  «Їх люблять діти» : біобібліогр. покажч. про найпопул. сучас. 

дит. письменників / Волинська обласна бібліотека для дітей ; авт.-

уклад. А. В. Ушлова. – Луцьк, 2018. – Вип. 2. – 43 с. 

 

 

Волинська обласна бібліотека для дітей продовжує видання серії 

біобібліографічних покажчиків про найпопулярніших сучасних дитячих 

письменників «Їх люблять діти». 

 Видання міститить біографічну інформацію про письменників, 

бібліографічні списки творів для дітей та критичних матеріалів, які є у 

фонді Волинської обласної бібліотеки для дітей.  

 Покажчик адресовано дітям молодшого та середнього шкільного 

віку, працівникам бібліотек, усім, хто цікавиться дитячою літературою. 

 У другому випуску міститься інформація про Івана Андрусяка, 

Марину Павленко, Олександра Гавроша, Зірку Мензатюк, Володимира 

Рутківського. Підбір літератури завершено у грудні 2018 року. 

Електронну версію покажчика розміщено на сайті Волинської обласної 

бібліотеки для дітей. 

 

 

 

Укладач А. В. Ушлова 

Відповідальна за випуск Н. В. Граніч 
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ІВАН АНДРУСЯК 

 

« ... Відколи себе пам’ятаю, я 

мріяв стати письменником, бо  

навіть найперші свої вірші 

створив тоді, коли ще не вмів їх 

записати. Тож як би банально 

це не звучало, а література і є 

моїм життям».  

 

 Іван Михайлович 

Андрусяк – поет, дитячий 

письменник, прозаїк, 

літературний критик, 

перекладач. Один із 

найоригінальніших і 

найзапитаніших сучасних 

дитячих письменників. У нього 

особливий стиль письма і своє 

ставлення до життя. 

Народився 28 грудня 1968 

року в селі Вербовець на 

Гуцульщині (Косівський район 

Івано-Франківської області). 

Вищу філологічну освіту 

отримав в Івано-Франківському державному педагогічному інституті ім. 

В. С. Стефаника, а управлінську – в Українській академії державного 

управління при Президентові України та The University of North London. 

Із 2000 р. активно виступає як літературний критик (часописи «Книжник-

review», «Книжковий огляд», «Кур’єр Кривбасу», «Кальміюс», 

«Березіль», «Сучасність» та ін.), аналізуючи здебільшого поезію й 

відстоюючи моральні принципи в літературі.  

З 2005 року Іван Андрусяк звертається до дитячої літератури – в 

часописах, альманахах і антологіях друкує вірші. 

Андрусяк Іван Михайлович 

 
Дата і 

місце 

народження: 

28 грудня 1968 року, 

с.Вербовець, 

Косівський район,  

Івано-Франківська область 

Рід 

діяльності: 

поет, прозаїк, 

літературний критик, 

перекладач 

Жанр 

літератури: 

дитяча література 
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Дошкільнятам адресовані «Звіряча абетка» (2008) і «Зайчикова 

книжечка» (2008) — вірші й віршовані казки; а також повість-гра «Хто 

боїться Зайчиків» (2010), удостоєна першої премії літературного 

конкурсу «Золотий лелека». Дітям молодшого і середнього шкільного 

віку адресовані веселі пригодницькі повісті «Сорокопуди, або Як Ліза і 

Стефа втекли з дому» (2009) і «Кабан дикий – хвіст великий» 

(опублікована в журналі «Барвінок», листопад 2009 – лютий 2010); а 

старшокласників зацікавить книжка біографічних оповідань «Іван 

Андрусяк про Дмитра Туптала (св. Димитрія Ростовського), Григорія 

Квітку-Основ'яненка, Тараса Шевченка, Ніла Хасевича і Олексу 

Довбуша» (2008). 

Проте сам письменник «головним» своїм дитячим твором вважає 

невеличку повість «Дядько Барбатко сміється» (побачила світ 2008 року в 

книжці «Три дні казки»), в якій у формі поетичної казки оповідається про 

тонкощі людських взаємин, про неповторність кожної людини у світі, про 

любов і біль, про глибинний зв'язок людини і природи, про красу і 

складність життя. 

Автор поетичних збірок: «Депресивний синдром» (1992), «Отруєння 

голосом» (1996), «Шарґа» (1999), «Повернення в Ґалапаґос» (2001), «Сад 

перелітний» (2001), «Дерева і води» (2002), «Часниковий сік» (2004), 

«Храбуст» (2006), «Неможливості мови» (2011), «Книга трав, дерев і 

птахів» (2013). 

Повісті «Стефа і її Чакалка» (2007) 

про таку собі міфічну істоту жіночої статі, 

яка полюбляє навідуватися до 

неслухняних діток (за словами автора, 

«чакалкою» прийнято лякати малюків на 

Слобожанщині). 

Перша книга знайомить читачів із 

головною героїнею – веселою та 

кмітливою дівчинкою Стефкою, яка 

ходить до старшої групи дитсадка і нічого 

не боїться – окрім висоти, стоматолога і, 

звісно ж, Чакалки: «Бо Чакалка – страшна. Яка – Стефа не знає. Вона 

ніколи не бачила Чакалку», проте одного разу це незнання дівчинки 
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розвіюється – і вона, через власні вибрики, опиняється у Чакалчиному 

мішку – разом з іншими дітками-непослухами. Малюки потрапляють у 

школу Чакалки – виявляється, їхня викрадачка є кандидатом педагогічних 

наук і хоче навчати малих «чакалченят» та «бабаїв». Звідти вони 

пробують утекти, потрапляють у цікаві та незвичайні пригоди, пустують 

та розбишакують, а також діляться різними життєвими історіями. 

Зрештою, усе стає на свої місця: завдяки доброті та чуйності Стефки 

Чакалка вирішує змінитися, згортає свою «чакалкову» діяльність та 

повертає дітей додому. 

Повість «Вісім днів із життя 

Бурундука» (2012) сповнена іскрометного 

гумору й тонкого розуміння дитячої 

психології, історія про реальні проблеми, які 

хвилюють сучасних школярів. Бурундук це не 

кумедне звірятко, а прізвисько головного 

героя – школяра Івася Бондарука, якого в класі 

прозвали Бурундуком через те, що він 

«щокастий» і не любить фізкультури.. Він, 

переживає першу симпатію й перші справжні 

розчарування, перший гіркий досвід поразки й 

того, що треба будь-що йти до своєї мети, не хапаючись за «позичену». 

Наражаючись на постійні кпини однокласників, хлопець вирішує вчинити 

щось незвичайне, щоб виділитися, і для цього намагається скористатися 

стародавнім фольклорним рецептом – вивести собі кишенькового 

чортика. У доступній для сучасної дитини формі, зокрема через 

пригодницький сюжет, повість художньо досліджує складні теми 

становлення юного характеру.  

Повість письменника увійшла до престижного щорічного каталогу 

найкращих дитячих видань світу «Білі ворони 2013» (White Ravens 2013).  

Іван Андрусяк – лауреат першої премії конкурсу видавництва 

«Смолоскип» (1995), літературних премій «Благовіст» (1996), ім. Бориса 

Нечерди (2002), журналу «Кур’єр Кривбасу» (2007), першої премії 

конкурсу творів для дітей «Золотий Лелека» (2008), міжнародної премії 

Corona Carpatica (2010). Лауреат Корнійчуковської премії 2016 року – 

першої премії в номінації «Поезія для дітей» – за збірку «Лякація». За цю 
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ж збірку удостоєний відзнаки «Дитячий поет року» (2017) і премії 

«ЛітАкцент року» (2017). 

Тексти творів письменника перекладалися англійською, німецькою, 

польською та вірменською мовами. 

Як редактор, упорядник, перекладач, автор передмов тощо брав 

участь у підготовці до друку близько 70 книжок. Перекладав Стівена 

Кінга, Чарльза Діккенса, Наталю Гузєєву, Андрея Хадановича. 

У листопаді 2011 р. став членом українського центру ПЕН-клубу. 

З травня 2014 р. – головний редактор видавництва «Фонтан казок». 

Має сина Івана, доньок Єлизавету і Стефанію. Мешкає в містечку 

Березань на Київщині. 

 

ТВОРИ 

 

Андрусяк І. Вісім днів із життя Бурундука : повість / І. Андрусяк ; 

худож. Г. Осадко. – Київ : Грані - Т, 2012. – 69 с. : іл. – (Книготерапія). 

Андрусяк І. Вісім днів із життя Бурундука : повість для дітей серед. 

шк. віку / І. Андрусяк ; худож. Г. Осадко. – Тернопіль : Навчальна книга - 

Богдан, 2017. – 93 с. : іл. – (Богданова шкільна наука). 

Андрусяк І. 28 днів із життя Бурундука : повісті та оповідання / І. 

Андрусяк ; худож. Г. Осадко. – Київ : Фонтан казок, 2017. – 212 c. : іл. – 

(Книжка про мене). 

Андрусяк І. Зайчикове Різдво : віршоказка / І. Андрусяк. – Київ : 

Фонтан казок, 2014. – 16 с. : іл. – (Добрі казки). 

Андрусяк І. Кабан дикий – хвіст великий... : повість : друга історія 

Стефи і Чакалки / І. Андрусяк ; худож. С. Сова. – Київ : Грані - Т, 2010. – 

72 с. : іл. – (Сучасна дитяча проза). 

Андрусяк І. Лякація : вірші для дітей / І. Андрусяк ; намал. Л. 

Курцеба. – Київ : Фонтан казок, 2017. – 54 c. : іл. 

Андрусяк І. Пінгвінік : повість / І. Андрусяк ; худож. О. Шикура. – 

Київ : Грані - Т, 2013. – 82 с. : іл. 

Андрусяк І. Сорокопуди, або як Ліза і Стефа втекли з дому : дівчача 

повість / І. Андрусяк ; іл. О. Мазур. – Львів : Видавництво Старого Лева, 

2009. – 138 с. : іл. – (Обережно: дівчатка!). 
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 Андрусяк І. Сорокопуди, або як Ліза і Стефа втекли з дому : дівчача 

повість / І. Андрусяк ; іл. О. А. Бугренкової. – Львів : Час майстрів, 2015. 

– 96 с. : іл. – (Рекомендуємо прочитати). 

Андрусяк І. Стефа і її Чакалка : дівчача повістина / І. Андрусяк ; 

худож. Я. Коломійчук. – Київ : Грані - Т, 2007. – 56 с. : іл. – (Сучасна 

дитяча проза). 

Андрусяк І. Третій сніг : повість-казка / І. Андрусяк ; худож. О. 

Кузнецова. – Київ : Фонтан казок, 2014. – 64 с. : іл. 

 Андрусяк І. Хто боїться Зайчиків : повість-гра / І. Андрусяк ; худож. 

У. Мельникова. – Київ : Грані - Т, 2010. – 72 с. : іл. – (Золотий лелека). 

Андрусяк І. Чупакабра та інші зайчики. Усе солодший сад / І. 

Андрусяк ; худож. М. Кошулінська. – Київ : Фонтан казок, 2014. – 44 с. : 

іл. – (Добрі вірші). 

Андрусяк І. Чупакабра та інші зайчики. Усе солодший сад / І. 

Андрусяк ; худож. М. Кошулінська. – 2-ге вид., допов. – Київ : Фонтан 

казок, 2015. – 48 с. : іл. – (Добрі вірші). 

 

* * * * * * * 

Андрусяк І. Капустяні пригоди / І. Андрусяк // Ангеляткова наука. – 

2017. – № 10. – С. 2-4. 

Андрусяк І. Поетична сторінка / І. Андрусяк ; мал. К. Коляджин // 

Крилаті. – 2016. – № 4 (липень-серпень). – С. 3. 

Андрусяк І. Спецназ : ми любимо читати! : оповідання / І. Андрусяк 

; худож. Н. Анікіна // Барвінок. – 2014. – № 8. – С. 6-9. 

Андрусяк І. Третій сніг : повість-казка : ми любимо читати! / І. 

Андрусяк ; худож. Т. Костецька // Барвінок. – 2013. – № 6, № 7, № 8, № 9, 

№ 10. – С. 12-13. 

Андрусяк І. Чакалка і Чупакабра : ми любимо читати! : повість / І. 

Андрусяк ; худож. В. Дунаєва // Барвінок. – 2016. – № 4, № 5, № 6, № 7, 

№ 8, № 9, № 10. – С. 6-9. 

 

* * * * * * * 

Андрусяк І. Кабан дикий – хвіст великий [Електронний ресурс] / І. 

Андрусяк // Мала Сторінка : [веб-сайт]. – Режим доступу : 
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https://mala.storinka.org/іван-андрусяк-кабан-дикий-хвіст-великий-повість-

для.html. – Заголовок з екрану. 

Андрусяк І. М’яке і пухнасте [Електронний ресурс] / І. Андрусяк // 

Мала Сторінка : [веб-сайт]. – Режим доступу : 

https://mala.storinka.org/іван-андрусяк-добірка-дитячих-віршів-зі-збірки-

м'яке-і-пухнасте.html. –Заголовок з екрану. 

Андрусяк І. Стефа і її Чакалка [Електронний ресурс] / І. Андрусяк // 

Мала Сторінка : [веб-сайт]. – Режим доступу : 

https://mala.storinka.org/повість-івана-андрусяка-стефа-і-її-чакалка.html. – 

Заголовок з екрану. 

Андрусяк І. Чупакабра та інші зайчики. Усе солодший сад 

[Електронний ресурс] / І. Андрусяк // Мала Сторінка : [веб-сайт]. – Режим 

доступу : https://mala.storinka.org/іван-андрусяк-вірші-для-дітей-з-

ілюстрованої-книжки-чупакабра-та-інші-зайчики-усе-солодший-сад.html. 

– Заголовок з екрану. 

 

ЛІТЕРАТУРА ПРО ПИСЬМЕННИКА 

 

Бахман А. Добрі книжки Івана Андрусяка : [зустріч з 

письменником] / А. Бахман // Куля. – 2015. – № 7. – С. 23. 

Єщенко М. Іван Андрусяк : відомі імена / М. Єщенко // Крилаті. – 

2016. – № 4 (липень-серпень). – С. 5. 

Знайомимось з новинками : [із збірки «Книга творить людину»] / 

Національна бібліотека України для дітей // Шкільна бібліотека. – 2015. – 

№ 9. – С. 37-38. 

Лагола І. Формування в учнів навичок структурно-смислового 

аналізу художнього тексту на прикладі творів І. Андрусяка : методика 

навчання / І. Лагола, Л. Свиріпа // Початкова школа. – 2017. – № 12. – С. 

18-22. 

Марченко Н.Young readers literary review: do read the books! / Н. 

Марченко // Дивослово. – 2016. – № 4. – С. 56-61. 

Осадча Ю. Хай живуть зайчики! : (сценарій літературного ранку 

для читачів-учнів 1-4 класів за творами Івана Андрусяка) / Ю. Осадча // 

Початкова школа. – 2014. – № 7. – С. 59-60. 

https://mala.storinka.org/іван-андрусяк-добірка-дитячих-віршів-зі-збірки-м'яке-і-пухнасте.html
https://mala.storinka.org/іван-андрусяк-добірка-дитячих-віршів-зі-збірки-м'яке-і-пухнасте.html
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 Півстоліття Івана, або Осягнення батьківства та гармонійної 

родинності : (до ювілею Івана Андрусяка) // Початкова школа. – 2018. – 

№ 12. – С. 54-55. 

Спілка письменників України визначилася з переможцями 

книжкового рейтингу // Бібліотечна планета. – 2013. – № 2. – С. 32. 

Українські дитячі книжки, про які знає увесь світ // Шкільна 

бібліотека. – 2018. – № 3. – С. 77-78. 

 

WEB-БІБЛІОГРАФІЯ 

 

Андрусяк Іван [Електронний ресурс] // 1576 : [веб-сайт]. – Режим 

доступу : http://1576.ua/people/3772. – Заголовок з екрану. 
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МАРИНА ПАВЛЕНКО 

 

«Література для мене – це життя. 

Писати почала, відколи себе 

пам’ятаю…». 

 

Павленко Марина 

Степанівна – українська 

поетеса, письменниця, 

художниця, науковець, педагог. 

Народилася 30 березня 1973 

року в селі Старичі 

Яворівського району Львівської 

області в родині вчителів. У 

дворічному віці переїхала з 

батьками на Черкащину.  

Протягом 1991-1996 років 

здобула вищу педагогічну 

освіту в Уманському 

державному педагогічному 

інституті (нині – університеті) імені Павла Тичини.  

Перші твори, сповнені юнацькою щирості дебютували на шпальтах 

газети «Молодь Черкащини». З 1997 року постають тривалі дружні 

стосунки з газетою «Кримська світлиця». У редакційному відділі 

літератури одразу відзначили талант молодої поетеси й охоче друкували 

її вірші з авторськими ілюстраціями. З 1997 року член Національної 

Спілки письменників України. З 1995 по 2000 роки працювала 

вчителькою початкових класів Уманської міської гімназії. З 2000 року – 

викладач кафедри української літератури й українознавства Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Кандидат 

педагогічних наук, доцент. 

У 90-ті роки ХХ ст. Марина Степанівна підготувала кольорові 

малюнки до видання «Абетки» Миколи Щербака і проілюструвала 

книжки-розмальовки для дітей. 

Павленко Марина Степанівна 
 

 
Дата і 

місце 

народження: 

30 березня 1973,  

с. Старичі, Яворівський 

район, Львівська область 

Рід 

діяльності: 

поетеса, письменниця, 

художниця 

Жанр 

літератури: 

вірші, дитяча література 
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Згодом письменниця вирішила прикрасити сторінки своїх нових 

творів власною графікою. Як художник-ілюстратор Марина Павленко 

стала відома завдяки оформленню видань поетичних творів: «Чар-

папороть» (2002 р.), «Душа осики» (2006 р.). 

Автор поетичних збірок: «Бузкові зошити» (1997) та «Чар-папороть» 

(2002), збірки «дорослих» оповідань «Як дожити до ста» (2004), «Душа 

осики» (2006), казок «Домовичок із палітрою» (2001), «Півтора бажання» 

(2004), «Домовичок повертається» (2007), повістей для дітей «Русалонька 

із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських» (2005), «Миколчині історії» 

(2008), «Чи шкідливо ходити  покрівлями гаражів?» (2012), «Моя 

класнюча дівчинка» (2016), монографії «Тичининська формула 

українського патріотизму» (2002), методичних рекомендацій «У країні 

Лісових Дзвіночків» (2002). Упорядник спогадів про Павла Тичину «З 

любов’ю і болем» (2005). 

Має багато публікацій у періодичній пресі, мистецьких часописах 

(«Березіль», «Кальміюс», «Дзвін», в тому числі у тих, що видаються за 

кордоном: вірменському – «Гарун», в італійському – «Артекультура», в 

німецькій «Соборності»), альманахах та колективних збірниках. Одна з 

авторів всеукраїнських дитячих видань «Ангелятко» та «Ангеляткова 

наука». 

Повісті-казки «Домовичок з палітрою» (2001). 

Кожний дім має свого чарівного охоронця – 

домовичка. Він живе поряд з іншими мешканцями, 

хоч і рідко з'являється на очі людям. Але тільки 

найкмітливіші зможуть познайомитись із ним та 

затоваришувати. Домовичок сипле приказками, 

полюбляє сімейні читання, виховує вже два 

покоління дітей і прагне змінити долю казкових 

героїв. Якщо ж ваше житло досі ніхто не оберігає, у 

вас є нагода це змінити, поселивши у себе цю книгу. 

Ця домашньо-пригодницька повість для хлопчиків і дівчат, які вірять у 

дива. 
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Про пригоди Казки та її сестер розповість 

дотепна і повчальна книга «Півтора бажання» 

(2004).  

Ця книжечка про бабусю Ялосовету, яка 

збирала казочки.  

Збірник має цікаву структуру: кожна казка – це 

колишня мешканка Ялосоветиної скрині, яку 

чаклунка «перемотала» з чиїхось вуст. Розкаже 

людина Ялосоветі казку, та її собі забере, а людина 

забуде. Так чаклунка назбирала величезну скриню 

казкового скарбу. 

Та якось одна казка не повернулася з прогулянки вчасно, потрапила 

до гарної маленької дівчини Олечки, пристала до вимазаних медом 

долоньок, а тоді ще багато небезпечних пригод пережила. А як 

повернулася за кілька днів до чаклунки, то допомогла своїм сестрам з 

полону вивільнитися. Так і лишилася чаклунка без казок, а казки по світу 

розлетілися, щоб людям радість і натхнення дарувати. 

Це була перша казка, і до історії про чаклунку Ялосовету авторка 

повернеться вже наприкінці. А до того читацькій увазі пропонуються 

різноманітні казки, кожна з яких має якусь свою особливість: недбала, 

необережна, неймовірна, забудькувата, вередлива, ощадлива, сміхотлива, 

терпляча, полохлива, моторошна. 

Марина Павленко переможець кількох літературних конкурсів, у 

тому числі: «Гранослов» (Київ, 1996, 2002), «Привітання життя» (Львів, 

1996), конкурсу Української бібліотеки у Філадельфії (США, 1998), 

конкурсу на кращу поему, присвячену річниці незалежності України 

(США, 2000), «Смолоскип» (Київ, 2000, 2001, 2002), «Коронація слова» 

(Київ, 2004) Світової федерації українських жіночих організацій 

(СФУЖО) (Канада, 2005), Всеукраїнського конкурсу сучасної новели 

імені Валеріана Підмогильного (2006), конкурсу для літератури дітей та 

юнацтва «Портал» (2006), міжнародного конкурсу ім. Богдана-Нестора 

Лепкого (Львів – Париж – Цвікау, 2007), історичної прози  «Ярославів 

Вал» (2009), Всеукраїнського мережевого конкурсу короткої прози 

«Євроформат – 2008» (2009). Лауреат літературної премії «Благовіст» 



13 

 

(2004), українсько-німецької премії імені Олеся Гончара й літературної 

премії імені Михайла Чабанівського. 

Її книгами захоплюються діти та дорослі в різних куточках України. 

Одружена, має дві доньки.  
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ОЛЕКСАНДР ГАВРОШ 

 

«Сучасна книжка має бути 

чимось більшим, ніж просто 

текстом, щоби витримати 

конкуренцію з інтернетом чи 

кіно». 

 

Олександр Гаврош – 

сучасний український 

письменник, драматург, 

журналіст і перекладач, що має 

більше 20 різножанрових 

авторських книжок і близько 

2000 публікацій у пресі. 

Народився 26 березня 1971 року 

в Ужгороді. Сашкові 

подобалось читати, тому з 

дитинства читав багато і з 

задоволенням. З великим 

захопленням ставився і до 

історії. Після школи юнакові 

довелося робити складний вибір 

між журналістикою та історією. Закінчив факультет журналістики 

Львівського Національного університету імені Франка. Працював в 

закарпатських та всеукраїнських ЗМІ.  

Автор поетичних збірок: «Тіло лучниці» (2006), «Коньяк з дощем» 

(2009), публіцистичні книжки «Моя р-р-революція» (2005), «Закарпатське 

століття: ХХ інтерв'ю» (2006), «Точка перетину» (2009), «Владика Мілан: 

«Свобода – це можливість обирати добро» (2009). А також дитячих 

повістей «Неймовірні пригоди Івана Сили, найдужчої людини світу» 

(2007), «Пригоди тричі славного розбійника Пинті» (2008), «Галуна-

Лалуна або Іван Сила на острові Щастя» (2010), «Олександр Гаврош про 

Григора Пинтю, Олександра Духновича, Івана Силу, Адальберта Ерделі, 

Августина Волошина» (2011). Твори друкувалися в часописах 

Гаврош Олександр Дюлович 
 

 

 

 
Дата і 

місце 

народження: 

26 березня 1971 року,  

м. Ужгород 

Рід 

діяльності: 

письменник, журналіст 

Жанр 

літератури: 

дитяча проза, 

драматургія,  

есеїстика 
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«Сучасність», «Київська Русь», «Ї», «Дніпро», антології «Біла книга 

кохання», альманахах «Джинсове покоління», «Корзо». Окремі твори 

перекладені білоруською, словацькою, польською, сербською мовами. 

Засновник і співголова журналістського клубу «НеТаємна вечеря». Автор 

багатьох творчих проектів. 

Член Асоціації українських письменників. Переможець «Коронації 

слова» 2007 року (ІІ місце) та лауреат 2008 року за п’єси «Ромео і 

Жасмин» і «В Парижі красне літо…». 

Лауреат 10 Всеукраїнського рейтингу «Книжка року 2008» в 

номінації «Дитяче свято — Твори для середніх і старших школярів» за 

повість «Неймовірні пригоди тричі славного розбійника Пинті». 

Дипломант конкурсу «Золотий лелека» за 2009 рік за «вишукану 

інтерпретацію закарпатських легенд у «Сказаннях Срібної Русі». 

Дипломант конкурсу «Коронація слова» 2010 року у номінації «Романи» 

за твір «Галуна-Лалуна» – нагороджений спеціальною відзнакою «Вибір 

видавців», переможець «Коронації слова» 2011 року (І місце у номінації 

«П'єси для дітей») за п'єсу «Цирк Івана Сили», лауреат премії імені 

Корнія Чуковського 2013 року за дитячу п’єсу «Коли звізда ясна…». 

Лауреат журналістської премії імені Йосипа Терелі (2009 рік). Став 

лауреатом Закарпатської обласної премії в галузі літератури імені Федора 

Потушняка в жанрі «дитяча література» 2013 року за книгу «Дідо-

Всевідо», переміг у Національному конкурсі «Найкраща книга України-

2013» в номінації «проза» з книжкою «Дідо-Всевідо», 2014 року посів ІІ 

місце та отримав премію імені Корнія Чуковського за книгу «Сказання 

Срібної Русі». 

Книга «Пригоди тричі славного розбійника Пинті» у 2017 році стала 

«Кращою книгою закарпатського автора, видана за межами області» на 

конкурсі «Книга-ФЕСТ». 

Дитячий мюзикл «Цирк Івана Сили» поставлений у Закарпатському 

обласному театрі ляльок «Бавка» (жовтень, 2011 р.). 

Вистави за п’єсами Олександра Гавроша поставлені в 

Закарпатському музично-драматичному театрі імені братів Шерегіїв: 

«Майне лібе Віра» (2013), «В Парижі гарне літо…» (2015), «Вуйцьо з 

крилами» (2018). 
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П’єса «Ромео і Жасмин» (ІІ премія 2007 року) з неабияким успіхом 

іде у трьох театрах – Київському студентському театрі «Вавилон», 

Одеському театрі юного глядача і Дніпропетровському державному 

музично-драматичному театрі імені Шевченка. 2008 року ввійшла до 

фіналу його п’єса «В Парижі красне літо». 

2006-2007 рр. працював завідувачем літературно-драматичною 

частиною Закарпатського обласного українського музично-драматичного 

театру. 

У 2009-2010 рр. – упорядник серії «Українська дитяча класика» 

видавництва «Грані-Т». Автор передмов до книжок, що вийшли у цій 

серії: Микола Трублаїні «Лахтак», Борис Комар «Векша», Юрій Смолич 

«Прекрасні катастрофи». 

Лектор Другої літньої літературної школи (2011 р.). 

Упорядник гумористичних альманахів «Карпатський словоблуд» 

(2004) та «Карпатський блудослов» (2006). 

Упорядник видань: «Украдена перемога: хроніка найбрутальніших 

виборів» (2004), «Мукачівська епопея» (2004), «Закарпаття: 15 справ 

УСБУ» (2007), «Михайло Заяць – наша людина в кіно» (2008), 

«Закарпатська Шевченкіана» (2013), «Простір її життя: Людмила 

Григаш» (2015), «Театральна бесіда» (2016), «Закарпатська Франкіана» 

(2016), «Іван Чендей у колі сучасників» (2017), «Олекса Мишанич у колі 

сучасників» (2018). 

«Українська сила» – це серія захоплюючих і веселих книг про 

легендарних українців, сильних духом і тілом богатирів, героїв, силачів і 

навіть... розбійників – якщо вони такі благородні, оспівані у легендах і 

казках справедливі опришки, як тричі славний Григір Пинтя. 

Якщо коротко – це історія про українського Робіна Гуда. Історія, 

написана дійсно весело, розумно – і просто дуже цікаво. Історія, яка 

читається буквально за один вечір – і після останніх слів якої одразу 

шкодуєш, що книжка вже скінчилася. Історія, якої, гадаю, дуже не 

вистачало нашим дітям – бо тоді б вони точно гралися не в того самого 

Робіна Гуда, а – в Пинтю... 
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До серії «Українська сила» входить 

пригодницька повість «Неймовірні пригоди 

Івана Сили, найдужчої людини світу» (2007), 

яка розповідає про яскраві пригоди гірського 

силача Івана Сили. Прототипом головного героя 

повісті став легендарний закарпатський богатир 

Іван Фірцак, який виборов звання чемпіона 

Чехословаччини та Європи з кількох видів спорту 

і об’їздив півсвіту, виступаючи в цирку, де здобув 

чимало яскравих перемог.  

2013 року на основі цієї повісті було знято перший в третьому 

тисячолітті український дитячий фільм «Іван Сила», графічними кадрами 

з якого проілюстроване дане видання. 

Книга «Пригоди тричі славного розбійника 

Пинті» (2008), яка теж входить до серії «Українська 

сила», розповідає про наш історичний феномен – 

карпатське опришківство. Я не хочу ідеалізувати 

розбійництво, але чому Робін Гуд чи пірати 

Карибського моря стали кумирами мільйонів? Чому 

ми маємо популяризувати чужих розбійників, якщо 

маємо своїх? Кармелюк, Довбуш, Пинтя, Шугай – 

чудові персонажі для книжок, фільмів, коміксів, 

комп’ютерних ігор. Про опришківство написано 

десятки романів, поем, драм. Є навіть опера і балет 

про Довбуша. Але я ще не зустрічав дитячої 

книжки, хоча це така благодатна тема для юнацтва! 

Тому я й вирішив написати дотепну повість про 

нині майже забутого розбійника Пинтю, якого за 

життя називали «хоробрим» і ватага якого навіть 

брала участь у війнах того часу.  

«Розбійник Пинтя у Заклятому місті» (2013) 

це перша в українській літературі казкова хроніка, 

заснована на реаліях українських народних казок 

Карпатського регіону. Це запрошення в захопливу, 
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сповнену небезпек і неймовірних перевтілень мандрівку у Закрайсвіття, 

де разом із шляхетним розбійником Пинтею діють нові друзі та вороги — 

Прунслик, Чорний лицар, Церцерушка, Зелений заєць, дракон Шаркань, 

Ґанджі-баба та багато інших... 

Чого тут і кого тут тільки немає. Почалося все з зеленого зайця, який 

крім свого кольору ще й страшенно лаявся по людськи, коли тікав. Саме 

незвичний вухань і завів Пинтю у чарівну країну Закрайсвіття. А там вже 

славний розбійник закохався, та не в просту дівчину, а в повітрулю – 

чарівну пташку, яка може перетворюватися на прекрасну білявку. Саме 

кохання та жага до пригод і стали поштовхом для Пинті та його 

небезпечних мандрів Закрайсвіттям. Супутники підібралися досить 

незвичні (а як інакше) – боягузливий мисливець, який ніколи нічого не 

вполював, чоловік, якого зрадлива жінка перетворила на пса та лицар-

мрець, що повстав із мертвих. Далі знайдеться ще розумний щур, що знає 

чимало всього, бо їв дуже багато книжок. Кожен розділ сповнений чарів 

та казкових істот, є там і дракони, і двудушники-упирі, і вогняні хмари, і 

велетні, і чаклуни і ще багато всього цікавого.  

Книги Олександра Гавроша цікаві для дітей і дорослих тим, що в 

основі сюжету лежать реальні події 
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ЗІРКА МЕНЗАТЮК 

 

«Дітям треба писати зі світла, 

з радості, а не зі смутку». 

 

 Зірка Захаріївна Мензатюк 

– українська письменниця-

казкарка, журналіст. 

Народилася 21 жовтня 1954 

року в cелі Мамаївці 

Кіцманського району 

Чернівецької області. Писати 

вірші і друкуватися в районній і 

обласній газетах почала в 

шкільні роки (перший вірш був 

надрукований в 11 років). 

Закінчивши школу, в 1972 р. 

Зірка вступила на факультет 

журналістики Львівського 

університету імені Івана 

Франка. Вступ, насправді, виявився нелегким, але їй допомогли численні 

публікації у газетах, здобуте перше місце на обласній олімпіаді з 

української мови і літератури та ще рекомендація Спілки письменників, 

яку вона дістала як авторка-початківець. У 1977 році після закінчення 

університету працювала кореспондентом газети «Радянська Україна».  

У 1985-1987 рр. – працює кореспондентом газети «Вісті з України». 

Робота була цікавою і відповідальною, проте скоро письменниця стала 

відчувати, що пише не про те, не так, як хоче, тому відмовилася від 

кар'єри, залишила газету і присвятила себе творчості для дітей. 

У 1990 році видавництво «Веселка» видало її першу книжку казок 

«Тисяча парасольок». Невдовзі в тому ж видавництві вийшла друга 

книжка «Арніка» (1993) – казка про найчарівніше зілля Карпат. У 

видавництві «Лелека» побачила світ книжка «Мільйон мільйонів 

сестричок» (1999). 

Член Національної Спілки письменників України з 1995 року. 

Мензатюк Зірка Захаріївна 

 
Дата і 

місце 

народження: 

21 жовтня 1954 року, 

с. Мамаївка, 

Кіцманський район, 

Чернівецька область 

Рід 

діяльності: 

письменник, журналіст 

Жанр 

літератури: 

казка, оповідання, 

нарис, есе 
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У 2002 р., як спеціальний випуск журналу «Соняшник», вийшла 

друком книга про найвідоміші церкви та монастирі України, адресована 

дітям. Книга «Наші церкви: історія, дива, легенди» у цікавій, доступній 

формі оповідає про різні стилі церковної архітектури, будову іконостаса, 

про чудові ікони України, найвизначніших українських святих, вміщує 

легенди і перекази, багато з яких на той час публікувалися вперше. 

Повість Зірки Мензатюк «Як я руйнувала імперію» увійшла до довгого 

списку премії Дитяча Книга року ВВС-2014. 

Свої твори друкувала в газетах «Літературна Україна», «Зірка», 

«Культура і життя», «Наша віра», журналах «Соняшник», «Барвінок», 

«Малятко», «Дніпро», «Веселочка», «Паросток», «Дошкільне виховання», 

«Мамине сонечко», «Дзвіночок», «Перець», «Ластівка», «Сільські обрії» 

тощо. Вела рубрики «Храми України», «Фортеці України», «Щоб 

любити», «Щоденник мандрівника». На думку Зірки Мензатюк, «немає 

тем, які для дитини будуть недоступними чи заскладними для розуміння. 

Є складні форми їх подачі. Дитяча література повинна готувати малюка 

до майбутнього, до дорослого життя. І робити це просто й грайливо. 

Дитину треба навчити не лише читати та писати, а й будувати стосунки, 

долати труднощі та невдачі, вміти бути щасливою…».  

У 2006 році «Видавництво Старого Лева» видало відразу три 

книжки: «Казочки-куцохвостики», «Київські казки» і «Таємниця 

козацької шаблі». Слідом за ними вийшли з друку книжка казок «Як до 

жабок говорити» і збірка казок «Макове князювання».  

У 2007 р. у видавництві «Букрек» вийшла книга «Катрусині скарби», 

в якій письменниця знайомить юного читача з традиційним народним 

мистецтвом України. 

Зірка Мензатюк – лауреат Літературної премії імені Наталі Забіли 

(2005), Премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за 

літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва (2007), Міжнародного 

літературного конкурсу в США (2002). Книжка «Казочки-куцохвостики» 

здобула титул «Книжка року 2006» у номінації «Дитяче свято», а також 3-

тю премію київського ярмарку «Книжковий світ-2006» в номінації 

«Найкраща дитяча книга», друге місце у номінації «Підліткова та 

юнацька література» в XVI Всеукраїнському рейтинзі «Книжка року 

2014». 
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Її твори публікуються у США, Словаччині, Польщі. 

Створені Зіркою Мензатюк твори для дітей мають безцінний 

освітній потенціал, розкривають багатство рідної мови, а тому стають 

невід’ємною частиною шкільних читанок і навчальних книжок, вони 

популярні як у дітей, так і серед дорослих. Живе і працює в Києві. 

Детективна історія «Таємниця козацької шаблі» 

(2006) починається з того, що в родині далеко не 

пересічних українців, а «справжніх патріотів» 

з’являється машина червоного кольору «корида». 

Машка (так лагідно називають не новий автомобіль) 

незвичайна, але про те ніхто поки не знає. 

Отак разом із героями повісті читачі 

подорожують загадковою й романтичною, такою ще 

незнаною Україною: Берестечко, Кам’янець-

Подільський, Дубно, Тараканівський форт, 

Олесько… Й усе ж це ніякий не роман дороги, а 

справжнісінький детектив. Хоча злочин… ще не стався. А дружній гурт 

героїв (Машка, хазяїн, хазяйка, мала Наталка) мають його попередити – 

не дозволити вивезти коштовну шаблю контрабандою за кордон.  

Як належить, у справжньому детективі повинні бути злочинці, 

таємничі та підступні. Звісно, є вони й у «Козацькій шаблі» – це родина 

національно несвідомих чортів, що закамуфлювалася під «нових 

українців». Саме вони полюють на козацьку шаблю, аби швидше 

спекатися священної реліквії – бо не хочуть, щоб у персонажів книги 

патріотизм відродився. Куди ж тоді бідним чортам дітися? То ж треба з 

усіх сил заважати національному пробудженню, особливо серед молоді. 

У творі гостро висвітлено проблему національної свідомості й 

патріотизму, але без пафосу й надмірної дидактики.  

Письменниця чесно і з великою повагою говорить зі читачем-

дитиною на болючі теми українського сьогодення та історії, залишаючи 

свого малого співрозмовника самостійно робити висновки.  
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Пригодницька повість «Ангел Золоте 

Волосся» нагадає усім читачам: і дорослим, і малечі 

про те, що диво справді існує, що воно може статися 

з кожним із нас. Просто потрібно повірити у нього. 

Четвертокласниця Галя і не сподівалась зустріти 

ангела, але одного дня, коли їй на душі було 

надзвичайно важко, у кімнаті побачила Ангела 

Золоте Волосся, який наче злинув з давньої ікони. 

Вона дуже хотіла, але не наважувалася, 

попросити його про найважливіше – аби її 

маленький братик, що зламав ногу, нарешті одужав. 

Тим часом ангел запрошує дівчинку в мандрівку у далеке минуле (як 

виявляється, в Київ 11 століття!), щоб познайомити її з хлопчиком-

ровесником, який має одне найбільше прагнення – малювати. Отак разом 

з ангелом та Галею і читачі книжки дізнаються про видатного київського 

митця-іконописця Алімпія, про якого згадується в Києво-Печерському 

патерику. Спершу дівчинка не зовсім розуміє, яка була мета цих мандрів і 

навіть не знає, що знову побачить митця, але вже не хлопчиком, а літнім 

ченцем, і дізнається про його ікони і дар зцілювати.  
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ВОЛОДИМИР РУТКІВСЬКИЙ 

«…крім нас, у світовій 

літературі є Толкієн, Мілн, 

Роулінг, Ліндгрен… Ми 

повинні на друзки розбитися, 

але не осоромитися перед 

ними. По собі знаю, що ніщо 

так не мобілізує, як це 

відчуття.» 

Про Володимира 

Рутківського у наш час говорять 

як про великого дитячого 

письменника, котрий не лише 

перейняв і зберіг найкращі 

традиції класичної української 

літератури для дітей, а й створив 

новий, сучасний світові, 

художній простір. Розпочавши з 

пригод окремих героїв, 

письменник з часом розгорнув 

перед читачем багатовимірне 

минуле українського народу. 

Здібності до історичного пошуку, 

котрі не полишають письменника 

і досі, спонукають відкривати ніким ще не описані, не досліджені періоди 

історії. 

Народився майбутній письменник 18 квітня 1937 року в селі 

Хрестителеве Чорнобаївського району на Черкащині у родині вчителів. 

Навчався спочатку у Богодухівській (1944-1950), згодом – у 

Великобурімській (1951-1954) середніх школах. Захоплювався читанням, 

спортом, історією. Був старостою шкільного гуртка, який у 1954 році 

допомагав українському археологові Іванові Шовкоплясу розкопувати 

найстаріше з відомих на той час стародавніх поселень в Україні. 

Рутківський Володимир 

Григорович 
 

 
Дата і 

місце 

народження: 

18 квітня 1937 

с.Хрестителеве, 

Чорнобаївський район, 

Черкаська область 

Рід 

діяльності: 

журналіст, дитячий 

письменник, поет 

Жанр 

літератури: 

дитяча проза, поезія 
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Після закінчення школи В. Рутківський здійснив невдалу спробу 

вступити на історичний факультет Київського університету. Натомість у 

1955 році став студентом відділення технології консервування 

технологічного факультету Одеського інституту харчової та холодильної 

промисловості. У 1957 році перевівся на відділення хімічних приладів і 

апаратів хіміко-технологічного факультету Одеського політехнічного 

інституту. 

Підхопивши у туристичному поході запалення легенів, 1959 року 

взяв академічну відпустку і до вишу більше не повернувся. Цілий рік 

Володимир наполегливо вивчав теорію та практику літературної справи, 

заробляючи на життя випадковими підробітками. 

У 1960-1966 роках В. Рутківський працював на Одеському 

суперфосфатному заводі, протягом 1967-1968 років – кореспондентом 

газет «Январец» та «Трибуна студента», потім – редактором Одеського 

обласного радіо (1968-1973). У 1969 році став членом Одеської обласної 

організації Національної спілки письменників України. Протягом 1973-

1975 років навчався на Вищих літературних курсах при Літературному 

інституті ім. Максима Горького у Москві. 

У 1978-1979 роках Володимир Григорович займав посаду штатного 

сценариста Одеської кіностудії, потім – інженера Одеського заводу 

«Мікрон» (1981-1984). Був також відповідальним секретарем Одеської 

філії Спілки письменників України (1986-1989, 2003), завідувачем відділу 

газети «Одеські вісті» (1991-2001). 

Літературну діяльність розпочинав як поет. У 1959 році в обласній 

газеті «Чорноморська комуна» опубліковано його перший вірш. 1966 

року вийшла перша збірка віршів – «Краплини сонця». 

На жаль, ім’я В. Рутківського потрапило до переліку «ідейно 

незрілих авторів», тому наступну збірку поезій «Плоти» (1968) вилучили 

з книгарень і бібліотек, «Експромт» (1970) викреслили з тематичних 

планів, а збірки «Повітря на двох» (1973) і «Рівновага» (1977) були 

відредаговані і ледве нагадували авторський текст. Лише 1987 року 

письменнику вдалося оприлюднити збірку «Знак глибини», а 2005 року 

укласти вибрані твори у збірку «День живої води». 

Наступними здобутками літературної творчості Володимира 

Григоровича стали переважно твори для дітей та юнацтва: повісті 
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«Ганнуся» (1977), «Бухтик з тихого затону» (1981); книга нарисів «Земля 

майстрів» (1985); повісті «Гості на мітлі» (1988), «Канікули у Воронівці» 

(1989), «Намети над річкою» (1989), «Слуга баби-Яги» (1993); п’єса-казка 

«Прибульці» (1993), повість-легенда «Сторожова застава» (2001), роман 

«Сині Води» (2004); автобіографічна повість «Потерчата» (2008). 

У зв’язку із послаблення цензури у середині 1980-х років, 

письменник почав писати власну версію маловідомих подій історії. Так 

з’явилася його повість-легенда «Сторожова застава». У 1991 році журнал 

«Однокласник» опублікував цей твір у скороченому вигляді, але повість 

не привернула увагу видавців. Лише у 2001 році В. Рутківському власним 

коштом вдалося видати тисячу примірників «Сторожової застави». 2002 

року твір був удостоєний премії імені Лесі Українки. Пізніше був 

надрукований у видавництві Івана Малковича «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-

ГА» (2012). 

Ключовим для розуміння історико-художньої концепції В. 

Рутківського був роман «Сині Води». Скорочений, поділений на три 

книги, він побачив світ у 2004 році. Був відзначений премією 

Міжнародного освітнього фонду імені Ярослава Мудрого та 

Міжнародного освітнього фонду «Звук павутинки» імені Віктора 

Близнеця, але знаковою подією у творчості автора не став. Тільки у 2011 

році, скориставшись правом видрукувати будь-який власний твір, як 

лауреат книжкового рейтингу «Літакцент року-2009», письменник 

оприлюднив оригінальний цілісний роман «Сині Води» у видавництві 

«Темпора». У грудні цього ж року за висновками ХІІІ Всеукраїнського 

рейтингу «Книжка року-2011» його визнали кращим твором для дітей. 

Також роман став першим українським виданням для дітей і юнацтва, 

який було номіновано на «Книжку року ВВС» (2011). 

Непоміченою для українського читача спочатку була і оповідь для 

дітей «Джури козака Швайки», яка вперше з’явилися у 1995 році у 

журналі «Однокласник». 2007 року твір побачив світ у видавництві «А-

БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА». Історико-пригодницька трилогія, а згодом 

швидко доросла до тетралогії про добу козацтва – «Джури козака 

Швайки» (2007), «Джури-характерники» (2009), «Джури та підводний 

човен» (2010) – стала своєрідним підсумком ідейних та художніх шукань 

В. Рутківського у царині історії. У 2012 році її відзначено Національною 



34 

 

премією імені Т. Г. Шевченка. Восени 2015 року вийшла ще одна частина 

– «Джури і Кудлатик». 

У 2012 році В. Рутківський заснував приватну літературно-

мистецьку премію «Джури». Премія присуджується за нові твори для 

дітей та юнацтва історико-краєзнавчої тематики, а також за ілюстрації до 

книжок та літературно-критичні праці, спрямовані на виховання в дітей 

духовних цінностей та національної лояльності. 

Першим переможцем премії «Джура» 2013 року став художник-

ілюстратор Максим Паленко. 

У 2013 році кінопроект за романом Володимира Рутківського 

«Сторожова застава» переміг у 5-му конкурсі Державного агентства з 

питань кіно. Прем’єра стрічки відбулася у жовтні 2017 року в Україні. 

Сценарій написав відомий український дитячий письменник Сашко 

Дерманський. 

2016 року українсько-російська група компаній «Star Media» 

розпочала роботу над новим повнометражним історично-пригодницьким 

фільмом «Джури козака Швайки» в жанрі історичний екшн із елементами 

містики і детективу за мотивами однойменного роману. Сценарій разом з 

письменником написала відома авторка детективів і сценарист Ірен 

Роздобудько.  

Живе і працює Володимир Рутківський в Одесі.  

Серед творів сучасної літератури для дітей шкільного віку привертає 

увагу яскравістю неповторного світу пригод, захопливих відкриттів 

історична тетралогія Володимира Рутківського «Джури» (2007)  

Перша книга «Джури козака Швайки» 

вводить читача у світ двох хлопчиків – Санька і 

Грицика, які живуть у селі Воронівка в часи 

вольностей запорозьких козаків та жорстокостей 

польських панів і татарських ханів. Доля зводить їх 

із козаком Швайкою – мужнім воїном, народним 

месником, який визволяє селян із татарського 

ясиру, захищає місцевий люд від панської сваволі 

та карає підступних зрадників. Товариші по зброї 

називають його «невловимим, як вовк, і 
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всюдисущим, як лис». 

Усі романи трилогії мають напружений пригодницький сюжет. 

Якщо в першій книзі Грицик і Санько здебільшого вчаться військової 

науки у досвідчених козаків, а віщування та навіювання – у діда-

пустельника Кудьми, то в другій і третій безпосередньо беруть участь у 

бойових операціях на суші і на морі. 

Повість-казка «Бухтик з тихого затону» про 

дружбу діток Сергійка та Олі із чарівною підводною 

істотою Бухтиком. Діти відпочивають у санаторії 

разом із мамами. Коли Оля захворіла, Сергійко із 

іншими дітками вигадали казку про водяників, 

лісовиків, русалок, але вони навіть не могли 

усвідомити, що всі ці чарівні істоти живуть насправді 

поряд із їхнім лісовим санаторієм. А коли їхні мами 

раптово зникли, лише Бухтик зміг їм допомогти. 

Баба-яга відома з казок дитинства, як 

сварлива, страшна й підступна, що ловить дітей, 

саджає на лопату й у піч. Героїня повісті «Гості на 

мітлі» (1988) В. Рутківського Ядвіга Олізарівна, 

баба-яга з волі випадку, разом з чорним 

велетенським котом Аристархом вирушає 

виконувати відрядження з Лисої гори. 

Переміщається бабуся у СТУПі (Система точного 

управління польотом), яку береже як зіницю ока. 

Подорож заносить «бабу-ягу» в її рідне село, де 

нелегке дитинство, образи і кпини над нею 

перетворили її з Катерини Трохимівни на Ядвігу Олізарівну. Там її 

завдання наштовхується на «стіну» із хоробрих і непосидючих хлопців 

Степана і Василя, які ладні на все аби захистити односельчанку Таню, яку 

«баба-яга» обрала собі ученицею. Проти дружби, доброти, 

самовідданості, турботи і ласки не встоять ніякі чари. Та й не очікувала 

старенька, що прикипить душею до дівчинки. 
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Пригодницька повість для дітей наповнена не тільки казковими 

героями (нечистю, домовиками, котами, що розмовляють), а й добром, 

любов'ю і повагою до старших, дружбою і взаємодопомогою.  
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