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Фентезі – літературний жанр фантастичної 

літератури, дія якого відбувається у вигаданому світі, 

де чудеса і вигадка нашого світу є реальністю. 

Магія й інші надприродні явища не обов’язково 

повинні бути головними елементами сюжету, теми чи 

місця дії, проте в будь-якому випадку вони присутні у 

творі як частина картини світу. Багато історій цього 

жанру відбуваються у вигаданих світах, де чари є 

звичною справою. 

 

Арєнєв В. Порох із драконових кісток / 

В. Арєнєв. – Харків : АССА, 2018. – 288 с. – (Час 

фентезі). 

Марта на прізвисько Відьма –

звичайна старшокласниця. Відтоді, 

як батько поїхав на заробітки, вона 

живе удвох із мачухою, яку терпіти 

не може. Марта мріє вирватися з 

рідного містечка, а для цього 

сумлінно вчиться й підробляє в 

інкубаторі. Однак зароблених 

грошей навряд чи вистачить на 

платне навчання в столичному 

університеті. 

І тому в Марти є ще один приробіток: вона потай 

викопує, нейтралізує і збуває токсичні кістки. Кістки 

драконів. 
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Дяченко М. Ключ від королівства : роман / 

М. Дяченко, С. Дяченко. – Харків : Фоліо, 2017. – 

283 с. – (Світи Марини та Сергія Дяченків). 

«Ключ від Королівства» – 

перший роман трилогії про пригоди 

школярки-семикласниці Ліни Лапіної 

(до трилогії також входять романи 

«Королівська обіцянка» і «Зло не має 

влади»). Ліна поверталася зі школи 

додому – втомлена, з важезним 

рюкзаком за плечима. Незвичайний 

випадок у тролейбусі привернув до неї 

увагу дивного чоловіка. Його звали Оберон і, як потім 

з’ясувалося, він був королем мандрівного Королівства. 

Ліну, що не одразу погодилася стати бойовим магом, 

чекають розчарування і перемоги, страх і радість, 

дружба і зрада... 

 

Дяченко М. Королівська обіцянка 

: роман / М. Дяченко, С. Дяченко. – 

Харків : Фоліо, 2017. – 284 с. – (Світи 

Марини та Сергія Дяченків). 

«Королівська обіцянка» – другий 

роман трилогії про пригоди школярки-

семикласниці Ліни Лапіної. Ліна 

несподівано для себе знову потрапляє у 

чарівне Королівство, доля якого 

залежить безпосередньо і від неї. Її супутники – 

людожер Уйма та некромант Максиміліан. На кожному 
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кроці їх чекає пастка. Але Ліна не відступає від даної 

нею обіцянки... 

 

Дяченко М. Зло не має влади : роман / 

М. Дяченко, С. Дяченко. – Харків : Фоліо, 2018. – 

316с. : іл. – (Світи Марини та Сергія Дяченків). 

«Зло не має влади» – останній 

роман трилогії про пригоди школярки-

семикласниці Ліни Лапіної. Що чекає 

Королівство, мешканці якого забули 

свого короля? Звісно, воно приречене 

на загибель та запустіння. Особливо 

тоді, коли його осідає Сарана – 

жахлива стонога і сторука, вона змітає 

й витоптує все на своєму шляху, і 

немає від неї порятунку. У Ліни, мага дороги, є лише 

три дні, щоб урятувати Королівство... 

 

Корній Д. Крила кольору хмар : 

роман / Д. Корній, Т. Владмирова. – 

Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2015. 

– 320с. 

Які крила майорять у Вас за 

спиною? Білі? Чорні? Сірі? Чи, 

можливо, всіх кольорів веселки? А 

якого вигляду набуває Ваша душа? Всі 

ці питання виникають, коли читаєш 

книгу. Aдa pocлa бeз мaтepi, a бaтькa взaгaлi нe знaлa. 

Вoнa нaвiть нe здoгaдувaлacя, щo нapoдилacя в сім’ї 

янгoлiв i cтaлa вигнaницeю, cipим янгoлoм. Нi дoбpo, 
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нi злo нe бepуть її до себе. Гocпoдap клубу «Тeмний 

янгoл», в якoгo дiвчинa пpaцює, тeж виявивcя нe 

пpocтoю людинoю. Вiн нaкaзaв Aдi зaбpaти душу Ipeн, 

її пoдpуги. Дiвчинa нe мoжe вiдмoвитиcя. Чи мoжe? 

Aджe чимaлo людcькиx душ у пoлoнi Гocпoдapя i вони 

всі блaгaють пpo дoпoмoгу. Вoнa мoжe зaгинути, 

дoпoмaгaючи їм. Aлe нacтaв чac вибору. Щo oбepe Aдa 

– тeмну чи cвiтлу cтopoну? 

 

Корній Д. Зворотний бік Світла : роман / 

Д. Корній. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2012. 

– 320с. 

Світло не може існувати без 

темряви, а інколи вони навіть 

закохуються одне в одного: Птаха – 

світла безсмертна, Стриб – темний. А 

от Мальва ще не визначилася, більше 

того – дівчина донедавна й гадки не 

мала про своє покликання і про те, чия 

кров тече в її жилах. До сімнадцяти 

років Птаха берегла її як зіницю ока, та 

вже час її квіточці розпускати пелюстки – чорні чи білі, 

новонароджена безсмертна обиратиме сама! 

Зазирніть у чорну душу темного безсмертного – і 

ви побачите там кохання, яке виточило лють. Сутінки 

спустилися на світ Чотирьох Сонць, коли лихий 

Стрибог, стоячи на Дівич-горі, віддавав накази 

нищити, палити все, що було дорого Птасі – на той час 

безпорадній дівчинці. Це згодом вона стане 
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найсильнішою зі світлих безсмертних і… пробачить 

йому, і покохає, і приборкає звіра…  

 

Корній Д. Зворотний бік Темряви : роман / 

Д. Корній. – 2-ге вид. – Харків : Клуб сімейного 

дозвілля, 2014. – 320с. 

Разом зі своїм батьком, темним 

безсмертним Стрибогом, Мальва 

перейшла до світу темних. Її 

наставниця Птаха свідомо пішла на цей 

вчинок, адже вважає, що Мальва сама 

повинна зробити вибір: на чиїй стороні 

їй залишитися. Могутність дівчини 

зростає день у день, а знання – 

щогодини, та невдовзі вона дізнається 

про зворотний бік темряви… То чию сторону врешті-

решт обере Мальва, адже від цього залежить майбутнє, 

і не лише її? 

 

Корній Д. Зворотний бік Сутіні : роман / 

Д. Корній. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. 

– 288с. 

Здавна між Темними та 

Світлими немає миру. Стриб покинув 

рід свого батька, володаря Тьми, 

заради Світлої жінки. Та вона пішла й 

заборонила шукати себе. А ось його 

доньку, Мальву, полюбила як рідну. 

Минули роки. Разом зі своїм батьком 

Мальва перейшла до світу темних. 
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Вона повинна сама зробити вибір, на чиєму боці їй 

залишитися. Сили дівчини зростають... 

Та світ міняється. Заклопотані боги не одразу 

помічають постать у сірому каптурі. Чи зможуть 

Світло і Пітьма здолати сіре павутиння Сутінок? 

 

Лущевська О. Залізний вовк : повість / 

О. Лущевська. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2019. 

– 136 с. 

Граф Горгій побився об заклад, 

що впіймає на полюванні небаченого 

досі звіра. Так і сталося, проте на 

бенкеті на честь полювання хтось 

потай випускає залізного вовка, і той 

тікає. Підозра падає на десятирічного 

сина графа – Віра. Ціна зради дуже 

висока, і лютий батько проганяє 

хлопчика геть. Хлопчик залишається 

сам у лісі, тепер він мусить боротися за своє життя. Та 

поруч із Віром – його вірний щур Дада. Разом вони 

знаходять шлях до іншого маєтку, який виявляється 

будинком Глорії. Там щур відкриває таємницю 

залізного вовка і дізнається про інші механічні 

дивовижі. 

 

Макущенко М. Темний бік будинку / 

М. Макущенко. – Львів : Вид-во Старого Лева, 

2018. – 327с. 

«Темний бік будинку» – книжка про те, як київські 

домовики долають зло та рятують стару архітектуру  
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міста. Люди покинули красиві 

столичні маєтки, але забули забрати 

Духів Будинків. Голодні, самотні і 

невидимі мешканці продовжують 

захищати оселі, понад усе шануючи 

споконвічні традиції. На відміну від 

традиційних домовиків, Яра, донька 

звичайного київського домовика, не 

прагне стати господинею й піклуватися 

про дім, а гуляє містом, підшуковує паролі до будинків, 

знайомиться з їхньою історією. Принагідно закохується в 

домовика з Шоколадного будинку й розуміє, що вона 

дещо інша істота, ніж її батьки. Дівчина опиняється у 

вирі потойбічних інтриг. Та саме інакшість допомагає їй 

протистояти злу та, зрештою, порозумітись із батьками. 

 

Павленко М. Русалонька із 7-В, 

або Прокляття роду Кулаківських / 

М. Павленко. – 6-те вид. – Вінниця : 

Теза, 2016. – 218с. – (Русалонька із       

7-В; кн.1). 

Що б ви зробили, якби дізналися, 

що над родиною вашого коханого 

висить прокляття? А якби знайшли в 

своїй шафі портал, завдяки якому 

можна повернутися в минуле? Семикласниця Софійка – 

головна героїня книги – довго не думала, а відправилася 

у минуле. Чи вдасться дівчинці відновити 

справедливість? Чи попередить вона майбутню 

трагедію? 
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Павленко М. Русалонька із 7-В та загублений 

у часі / М. Павленко. – 4-те вид. – Вінниця : Теза, 

2019. – 224с. – (Русалонька із 7-В; кн.2). 

«Русалонька із 7-В та загублений у 

часі» – друга книжка із серії, що 

продовжує історію дівчинки Софійки й 

розповідає про її пригоди під час 

перебування в літньому таборі. 

Спочатку дівчинці там нудно і хочеться 

додому, але починають відбуватися такі 

цікаві речі, що поїздка додому 

залишається позаду. У Софійки 

з’являються нові друзі, ночами у вікно кімнати ллється 

музика (хтось грає «Місячну сонату» Бетховена), біля 

табору постає покинутий замок, а в ньому живе привид 

хлопчика, який потребує допомоги. 

 

Павленко М. Русалонька із 7-В проти 

русалоньки з Білокрилівського лісу / М. Павленко. – 

5-те вид. – Вінниця : Теза, 2019. – 288 с. 

Софія мимохідь оживила 

зображення русалки на камені, 

очистивши його від снігу і моху. 

Відтоді у дівчинки з’являється 

справжня суперниця. У класі 

з’являється не просто нова учениця, а 

надзвичайна красуня, модниця, стильна, 

розумна і добра Росава Підлісняк. Увага 

тепер прикута до неї. Софійка замість 

новорічного вітання отримує анонімне повідомлення. 
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Вона хоче перемогти Росаву, дати зрозуміти Сашкові, 

що він має справу з нечистою силою. Софія прагне 

відновити на камені зображення білокрилівської 

русалки, щоб повернути її в минуле. Тільки біля 

каменя вона згадує слова Росави про те, що люди 

забули свої традиції, занедбали знання, якими володіли 

з давніх-давен, знищили природу, а мали б черпати з 

неї силу і життя. 

 

Пагутяк Г. Зачаровані музиканти. Слуга з 

Добромиля : романи / Г. Пагутяк. – Львів : Піраміда, 

2019. – 292 с. 

Роман «Зачаровані музиканти» 

ставить одвічні питання про сенс життя 

та справжні цінності в ньому. Його 

головний герой, Матвій Домницький, 

вирушає в містичну подорож у пошуках 

Прекрасної Пані, його шлях до неї – це 

й дорога до розуміння самого себе. 

В романі «Слуга з Добромиля» мова 

йде про події від ХІІ до ХХ ст. В oкpузi 

cтapoвиннoгo гaлицькoгo мicтeчкa Дoбpoмиль у чacи 

cepeдньoвiччя вдoва, яку ввaжaють вiдьмoю, нapoджує 

сина, який є дxaмпipoм (cинoм мepтвoгo oпиpя i 

вiдьми), icтoтoю iншoї pacи з ocoбливими мaгiчними 

влacтивocтями. Людська злість знищила його матір на 

вогнищі, а хлопець став слугою Купця з Добромиля – 

могутнього опиря. В особі слуги поєднувалось людське 

й демонічне, надприродні вміння й досить 

сентиментальні переживання, адже він довго шукав 
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свого місця в житті. Упродовж століть, живучи у світі, 

він приречений на самотність. Caмe йoму пpoтягoм 800 

poкiв у piзнi icтopичнi eпoxи дoвeдeтьcя cтaти 

oпiкунoм i захисником для дoбpoмильcькoї землі. 

За книгу «Слуга з Добромиля» Галина Пагутяк 

відзначена Національною премією України імені 

Тараса Шевченка. 

 

Рутківський В. Джури козака Швайки : роман 

/ В. Рутківський. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 

2017. – 336 с. 

Усім знайомі імена Северина 

Наливайка, Богдана Хмельницького, 

Івана Мазепи. А ким були найперші 

козаки? Звідки вони взялися? На ці 

запитання є відповідь в романі 

Володимира Рутківського. Його 

дивовижні герої – Грицик та малий 

волхв Санько, юний богатир Демко 

Дурна Сила, який не боявся нікого і 

нічого крім діда Кіпчика, його мама-велетка, що в бою 

була нарівні з козаками, невловимий козак Швайка зі 

своїм вірним вовком Барвінком, з яким кожного разу 

повертався до села з новим досягненням, та їхні 

численні друзі – гідно виходять із найскладніших 

ситуацій. Відважні та сильні, вони кидають виклик не 

аби кому, а численній татарській орді. Чи вдасться 

українським воякам перемогти? Які несподіванки на 

них чекають? 
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Рутківський В. Джури-характерники : роман / 

В. Рутківський. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 

2017. – 368 с. 

У цьому романі ви зустрінитесь 

зі своїми улюбленими героями з 

попереднього роману «Джури козака 

Швайки» – юним характерником 

Саньком та його вірним другом 

Грициком. Хлопці підросли, 

змужніли, і тепер нарівні з дорослими 

козаками беруть участь у військових 

виправах. У романі з’являється ще 

один відчайдушний герой – маленький характерник 

Телесик зі своєю дитячою ватагою. А небезпека й 

надалі чекає на кожному кроці... 

 

Рутківський В. Джури і підводний 

човен : роман / В. Рутківський. – Київ : 

А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2017. – 336 с. 

Неймовірні пригоди, шалені 

звитяги і нові відкриття чекають на 

читачів в романі Володимира 

Рутківського «Джури і підводний 

човен». Герої роману мужньо боронять 

Київ, долають неприступні пороги на 

Дніпрі. Їм належить розвідати таємниці підземель на 

острові Хортиця, брати штурмом Очаківську фортецю. 

Автор розповідає, як Санько допомагав Грицькові 

перетворитися на непереможного воїна-характерника. 

Ви дізнаєтеся, чому Демко Дурна Сила змінив своє 
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прізвисько. Який підводний човен придумали Телесик 

з Чорториєм, та куди вони на ньому вирушили. А 

небезпеки… На те вони й небезпеки, аби їх долати. 

 

Рутківський В. Джури і Кудлатик : роман / 

В. Рутківський. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 

2018. – 272 с. 

«Джури і Кудлатик» – четвертий 

роман трилогії письменника 

Володимира Рутківського «Джури», за 

яку її автора удостоєно Шевченківської 

премії. З появою цього 

«незапланованого» роману трилогія 

стала тетралогією. Це – незвичайна 

книжка. Історична й сучасна, смішна і 

мудра. В ній ідеться про життя і 

смерть, про земне й небесне, про перші ніжні почуття 

(і не тільки в людей), про переміщення в часі, де 

вірність і дружба залишаються незмінними. На 

сторінках роману ви зустрінетеся зі своїми 

улюбленими героями – хоробрим вивідником 

Швайкою, друзями (характерниками Грициком і 

Саньком), козацькими вовками Барвінком і Куцим. 

Напевно, буде цікаво довідатись про сучасного 

шестикласника Грицика і про те, що Куций через 500 

років після козацьких часів перевтілився в Кудлатика. 

До того ж Кудлатик виявився ще й чудовим 

оповідачем. Утім, краще послухати його самого... 
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Рутківський В. Сторожова застава : повість із 

життя Київської Русі / В. Рутківський. – Київ :        

А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2017. – 303 с.: іл. 

Повість присвячена героїчним і 

маловідомим сторінкам нашого 

прадавнього минулого. Звичайний 

український школяр Вітько Бубненко з 

села Воронівка вирішує більше 

дізнатися про історію рідного краю. 

Він та його друзі звертають увагу на 

таємничу печеру в Чортовому Яру – й 

унаслідок загадкового випадку Вітько 

опиняється у 1097 році на території Київської Русі. Він 

знайомиться з героями Ільком, Олешком, Добринею й 

навіть з самим Володимиром Мономахом. Невдовзі 

Вітько стає свідком та учасником небепечних та 

захопливих пригод. 

 

Щерба Н. Часовий ключ / 

Н. Щерба. – Харків : Школа, 2019. – 

352с. – (Часодії; кн. 1). 

Звичайна дівчинка-підліток 

Василина несподівано дізнається, що 

її рідний батько, якого вона ніколи ще 

не бачила, – впливовий маг Ефлари, 

світу, створеного особливою часовою 

магією. Батько забирає доньку до себе, 

і дівчинка опиняється в самому серці небезпечної гри 

часодіїв, фей і лютів. Ніхто не може зрозуміти, хто ж 

така Василина: батькова шпигунка, наївне дівчисько 
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чи... могутня часівниця, якій кориться Час і яка може 

врятувати увесь часодійний світ? 

 

Щерба Н. Часове серце : 

роман / Н. Щерба. – Харків : 

Школа, 2018. – 384 с. – (Часодії; 

кн. 2). 

Василина разом з іншими 

володарями семи Часових Ключів 

знов опиняється на Землі. Їхня мета – 

дочекатися цвітіння таємничого 

Пурпурового Квіту і за його 

допомогою врятувати Ефлару, часодійний світ, та нашу 

Землю від зіткнення. Проте в хід подій втручається 

запеклий ворог часівників Дух Астрагор, який 

маєвласні інтереси. Адже тільки він знає, яку 

таємницю криє в собі Пурпуровий Квіт та яке 

прокляття тяжіє над ЧорноКлючем, яким володіє 

Василина. 

 

Щерба Н. Часова вежа : 

роман / Н. Щерба. – Харків : 

Школа, 2016. –384 с. – (Часодії; 

кн. 3). 

Усі ключники мають знайти 

Часову вежу й повернути час у 

Розколотий замок. Василина ладна 

зробити все, аби довести своє вміння 

керувати Часом. Але на шляху до 

мети стають її одвічні вороги. І ось Василина знову 
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опиняється сам на сам зі смертельною небезпекою. Чи 

зможе дівчинка протистояти Олені, впливовій подрузі 

свого батька? Чи вдасться їй викрасти часівну стрілу й 

повернути до життя фею Діану? Чи доведе вона всьому 

часодійному світу, наскільки сильна в її серці синя 

іскра? Адже дівчинка ще має вступити до часової 

школи, пройти карколомні випробування і… знайти 

ключ до серця найближчого друга. 

 

Щерба Н. Часове ім’я : 

роман / Н. Щерба. – Харків : 

Школа, 2017. – 384 с. – (Часодії; 

кн. 4). 

Продовження історії про 

неймовірно захопливі та нерідко 

небезпечні пригоди в часодійному 

світі Василини – володарки 

ЧорноКлюча. Ці пригоди змішані в 

її серці з великими переживаннями: чи з’єднається 

колись їхня родина? Чи вирішаться   врешті-решт 

непорозуміння з її кращим другом? В кого ж таки 

вселиться підступний і страшний Дух Астрагор? А ще 

тендітній юній дівчинці доведеться взяти участь в 

перегонах на зорепташці, знайти Чорну Кімнату, 

впасти у страшну розщелину Розколотого замку, 

потайки проникнути до чужого замку, отримати 

жорстоке покарання. І нарешті найголовніше – здобути 

часодійну річ у Чорній Кімнаті. 
 



20 

 

Щерба Н. Часограма : роман / Н. Щерба. – 

Харків : Школа, 2017. – 416 с. – (Часодії; кн. 5). 

Часодійний світ хвилюється: 

Дух Астрагор, ворог ефларських 

часівників, постав у несподіваному 

образі та прагне помсти. Нортон 

Огнєв кинув йому виклик, і Василина 

хоче допомогти батькові. Разом із 

друзями вона намагається розгадати 

таємницю іржавого уламка, 

віднайденого в Розколотому замку, 

навчається нових часодійних хитрощів і відкриває для 

себе незвідані таємниці керування Часом. На 

ключників чекають небезпечні й захопливі пригоди, 

перші втрати, запекла боротьба та зустріч зі справжнім 

злом. Василина має зробити важкий вибір, розгадати 

найважливішу таємницю свого життя. Чи впорається 

вона з неймовірною відповідальністю, яка зненацька 

впала на її юні плечі? 

 

Щерба Н. Політ крізь камені : 

роман / Н. Щерба. – Харків : 

Школа, 2017. – 352с. – (Лунастри). 

У книзі циклу «Лунастри» 

читачі поринуть у таємниці крилатих 

лунатів, спритних стрибунів астрів і 

загадкових лунастрів. На героїв чекає 

шалена гра у «фісташки», подорожі 

дахами Праги та Венеції, зустріч із 

містичним драконом, захопливі відкриття та 
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небезпечні пригоди... А ще їм доведеться багато що 

здолати, бо насувається Година Затемнення –  

унікальна мить, коли вирішиться доля дволикого світу. 

Чи зможуть юна лунастра Селестина та астр Тім 

опиратися ворожим силам і обрати власний шлях у 

протистоянні дволиких? 

 

Щерба Н. Кроки в безмежжі / 

Н. Щерба ; пер.з рос. Н. Косенко. – 

Харків : Школа, 2018. – 400с. – 

(Лунастри). 

Лунастри – дивовижний світ. 

Світ безмежних можливостей. 

Протистояння двох рас – астра і 

лунатів. Але з’явилася ще ода раса – 

лунастри. Удвічі сильніше обох рас. 

Розпочнеться війна за першість, свободу і за владу? 

Дволикий світ стоїть на порозі знаменної Години 

Затемнення. Хто відкриє шлях у таємничий Астраліс: 

білий дракон Сильвебр чи чорний дракон Аурум? Хто 

заволодіє новим світом: астри чи лунати? А що, коли 

корені цього протистояння сягають сивої давнини? А у 

жителів стародавньої Фамагусти теж є свої плани? Тім 

Князєв, Селестина Святова й Алекс Волков шукають 

власне місце у дволикому світі в ці неспокійні часи. 

Вони відчувають, що насувається мить, коли 

доведеться, ризикнувши всім, зробити крок у 

Безмежжя... І що чекає там, за Великою Межею, – 

життя чи смерть? 
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