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Методичні рекомендації містять біографічні відомості про сучасних українських
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Українська дитяча література – досить багата та різноманітна. Нині її представляють як вже відомі письменники, так і початківці. Позитивними моментами для розвитку дитячої літератури сучасного періоду є свобода тем, ідей, сюжетів, образів, які
автори пропонують маленьким читачам. Беззаперечним є той факт, що сьогодні в
Україні видається величезна кількість прекрасних дитячих книжок. Старі добрі казки,
нові історії про улюблених героїв, яскраві перевидання дитячої класики з сучасними
ілюстраціями – безліч українських дитячих книг тільки й чекає свого часу, щоб порадувати свого юного читача. Особливо популярними зараз є книги, так званого жанру
фентезі та дитячого детектива.
2021 рік багатий на ювілеї сучасних українських письменників. Серед них – Галина Малик, Іван Малкович, Сашко Дерманський, Сергій Гридін, Василь Шкляр та ін.
Кожен з них пройшов свій творчий шлях. Їх самих та їхню творчість люблять, читають
та поважають, їхні твори перекладаються іншими мовами, ці твори часто отримують
престижні світові премії.
Бібліотекам, що обслуговують дітей, організовуючи свою роботу, варто звертати
свою увагу на популяризацію, насамперед, українських авторів, художніх творів, написаних рідною мовою. Популяризації творчості українських дитячих письменників
сприятимуть організовані в бібліотеках виставки: авторська виставка "Ювілей та
ювіляр", виставка-реклама "Письменники – ювіляри року", виставка-інсталяція
"Казкова країна дитячої книги", виставка однієї книги "Розглянь книгу уважно!
Вона тобі сподобається!", виставка-персоналія "Читай українське – будь патріотом!" тощо. Наразі, актуальними стануть віртуальні виставки присвячені окремим письменникам та їхній творчості, доречним може стати також цикл виставок під назвою "Бібліокараван" чи "Бібліошпаргалки".
Задля привернення уваги до творчості сучасних письменників в бібліотеці можна організувати цикл літературних побачень "Письменник святкує ювілей", бібліотечні квести (інтелектуально-динамічна гра, що поєднує спортивне орієнтування,
розв’язування інтелектуальних задач тощо), літературні ігри (лото, лабіринт, диліжанс, аукціон тощо), бібліографічну мозаїку, бібліомікс (тематичні бібліографічні
огляди, до яких включають різноманітні бібліотечні документи: книги, періодичні видання, відео-, кіно-, фоно-, фотодокументи, електронні видання, плакати, посилання на
електронні ресурси тощо), бібліотрансформер (максимально повна фактографічна та
бібліографічна інформація про об’єкт бібліографування, розміщена з використанням
різних форм і засобів. Зокрема, бібліотрансформер присвячений творчості того чи іншого письменника може складатися з таких частин: книжкова закладка, інформаційна
листівка, інформаційно-бібліографічий словничок, мультимедійна зустріч-презентація,
бібліографічний покажчик, відео вікторина та відео урок), бібліошопінг (масовий захід, під час якого один учасник, прорекламувавши книгу, пропонує іншому учаснику
"придбати" її), флешбек (відхилення від оповідання в минуле: сюжетна лінія переривається, і глядач спостерігає дії, які відбувались раніше) та ін.
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В бібліотеці можна створити творчий проєкт "Сучасні українські письменники-ювіляри – дітям". Головну мету проєкту націлити на допомогу читачам у виборі сучасної української дитячої книги, яка не розчарує, а навпаки – захопить і зачарує;
буде розвивати у дітей та підлітків інтерес до читання якісної української літератури,
познайомить з культурними надбаннями та духовними скарбами нашого народу; залучить батьків і педагогів до співпраці у вихованні нового покоління української молоді,
відкритої до світу, через читання; створить умови для розвитку інтелектуального потенціалу та читацької культури.
У рамках проєкту можуть бути заплановані зустрічі з письменниками, ілюстраторами книг, театральними діячами та мистецтвознавцями, проводитись презентації
нових книжок та автограф-сесії, літературні воркшопи, голосні читання, дискусійні
майданчики, книжкові виставки та інші заходи. Рекламувати творчість письменників
варто і шляхом виготовлення візиток, буклетів, інформаційних листівок тощо. В умовах пандемії та протиепідемічних обмежень варто також передбачити організацію
окремих заходів в онлайн форматі. Доречним буде використання можливостей Інтернету для створення онлайн проєкту "#Письменник святкує ювілей", яким передбачатиметься інформування читачів про письменників-ювілярів і їхню творчість через соціальні мережі шляхом розміщення коротких експрес-інформацій про того чи іншого
автора.
Організовуючи роботу з популяризації творчості письменників – ювілярів 2021
року безпосередньо перед їхніми ювілейними датами можна організувати в бібліотеці
виставки-персоналії: "Батько українського бестселера" (до 70-річчя від дня народження Василя Шкляра); "Дорослий зненацька" (до 50-річчя від дня народження
Сергія Гридіна); "Книжковий мікс Сашка Дерманського" (до 45-річчя від дня народження письменника); "Людина з янголом на плечі" (до 60-річчя від дня народження Івана Малковича); "Літературна галявина від Галини Малик" (до 70-річчя
від дня народження письменниці) тощо.
Цікавими дітям можуть стати такі заходи як: ажіотаж-година "У гості до справжнього чарівника" (за творчістю Олександра Дерманського), літературний диліжанс "Чарівниця юних душ" (за творчістю Галини Малик), літературна візитка
"Письменник з мужнім і чутливим серцем" (за творчістю Василя Шкляра), літературна агенція "Книги, що підкажуть, порадять, підтримають", (за творчістю Сергія Гридіна), променад-знайомство "Магнітне поле поезії Малковича" (за творчістю Івана Малковича).
Пропонуємо вашій увазі кілька більш детальних розробок бібліотечних заходів
за творчістю українських письменників – ювілярів 2021 року.
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Цикл літературних раутів "Творче досьє письменника"
Раут 1. "Василь Шкляр – найбільш читаний письменник України"
10 червня 2021 року виповнюється 70 років від дня народження одного з найвідоміших сучасних українських письменників, журналіста і політичного діяча – Василя Миколайовича Шкляра, найбільш читаного українського автора, чий портрет по
праву знаходиться у постійній експозиції Національного музею літератури України у
Києві, створеній в рамках проєкту "Обрані часом».
Письменник є володарем премій "Золотий Бабай", "Коронація слова", "Золоте
перо", "Спіраль століть", лауреатом Національної премії ім. Т. Г. Шевченка, міжнародної премії в жанрі фантастики у номінації "За найкращу україномовну фантастику",
Всеукраїнської літературної премії ім. Василя Симоненка, Всеукраїнської літературної
премії ім. Михайла Коцюбинського в номінації "Художня література" (за роман "Характерник"). Його без перебільшенням називають "містиком", "літературним велетнем", "батьком українського бестселера".
Народився Василь Шкляр на Черкащині, навчався на філологічному факультеті
Київського університету ім. Т. Г. Шевченка, згодом – в Єреванському університеті.
Цей період дав йому змогу вивчити вірменську мову. Саме тому перші літературні переклади Шкляра українською – це розповіді вірменського класика Акселя Бакунца,
вірші Амо Сагіяна, Вагана Давтяна, "Мисливські оповідання" Вахтанга Ананяна.
Після навчання Василь Шкляр працював у газеті, паралельно написавши кілька
оповідань; займався політичною журналістикою, висвітлював події із "гарячих точок",
які згодом описав в романі "Елементал"; займав посаду прес-секретаря Української
республіканської партії, балотувався до парламенту; у 2000–2004 роках – був головним редактором видавництва "Дніпро".
У 2009 році виходить найвідоміший роман Василя Шкляра "Залишенець. Чорний Ворон". Цей роман народився у результаті гармонійного поєднання історичних
подій, підтверджених документально, та вимислу і домислу, як літературних прийомів
сучасної української літератури. На сьогодні це один з найбільш вдалих прикладів
осмислення історичної правди в художній літературі. І саме за нього у 2011 році письменник отримав Національну премію ім. Тараса Шевченка. Але автор утримався від
отримання нагороди на знак протесту проти існуючого на тоді політичного режиму,
заявивши, що для нього найкраща премія – "це прихильність моїх читачів. Те, що мої
романи мають найширший попит, вони найкраще продаються, і це для мене найвища
винагорода. Я понад усе ставлю інтерес свого читача, якого я люблю, а він мені платить тим же". З ініціативи Юрія Андруховича шанувальниками творчості Василя
Шкляра було зібрано Народну Шевченківську премію – "Залізний Мамай", яку письменникові вручили у квітні 2011 року у Холодному Яру – біля пам’ятника на місці
останнього бою отамана Василя Чучупаки, і яку автор "Залишенця" згодом використав
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на створення художнього фільму за своїм романом (вийшов прокатом у грудні 2019
року).
Василь Шкляр, член Спілки письменників України та Асоціації українських письменників, добре відомий за своїми романами "Сніг", "Хто твій Остап, Соломіє",
"Праліс: Тінь сови", "Ностальгія", "Ключ", "Елементал", "Кров кажана", "Залишенець.
Чорний ворон", "Маруся", "Чорне сонце", "Троща" та ін. Гострота та напруженість
сюжету – одна з найхарактерніших рис романістики Шкляра. Цю напруженість він
вводить чи не у кожен епізод своїх романів, аби спіймати читача на гачок (не дарма ж
Шкляр затятий рибалка).
Проте, є в його творчій біографії ще одна цікава сторінка – це його твори для дітей, які він почав активно писати після народження доньки. Кожен свій твір автор
обов’язково насичує гумором, оскільки переконаний, що сміх продовжує життя. Дитячі книжки автора: "Шовкова нитка", "Черешня в житі", "Шовковий дощик", "Хорошого потрошку" користуються популярністю у юних читачів, та чи не найбільше їм до
вподоби дві останні книжки автора – "Песик Гав, соловейко, джміль і два голуби" та
"Помста Баби Яги". У творчому тандемі талановитого письменника Василя Шкляра та
не менш талановитого майстра сучасної української графіки Костя Лавра народились
справжні шедеври дитячої літератури. Популярності книгам додає ще й те, що тексти
оповідань написані двома мовами – українською та англійською, тож дітвора має можливість не тільки насолоджуватись веселими пригодами своїх однолітків, а ще й вивчати англійську.
Беззаперечно, Василь Шкляр – велич українського духу і безмежної любові до
України! На його книгах ростуть і будуть рости і виховуватись покоління бунтівників
і будівничих, до того часу, поки не постане омріяна сучасна національна Держава. Загадка кількості видань, перевидань і читаності його творів, котрі мільйонними тиражами ідуть в наші книгарні і бібліотеки, не буде розгадана, мабуть, ще довго.
Раут 2. "Чарівниця юних душ – Галина Малик"
У 2021 року свій 70-річний ювілей відзначає прекрасна українська дитяча письменниця Галина Миколаївна Малик. Народилася Галина Малик 12 серпня 1951 року
у м. Бердянську Запорізької області. Якось сказала, що своє перше знайомство з книжкою запам’ятала на все життя. Це сталося у день її народження, коли мама зробила малій Галинці диво-подарунок – збірку "Українські народні казки", яка стала для неї "…
і букварем, і розвагою, і цілим новим світом".
1964 року сім’я переїхала в селище Середнє на Ужгородщині. Дитинство і
юність майбутньої письменниці були радісними і спокійними. Вона гарно вчилася в
школі, мала веселий характер, почуття гумору і… не збиралася бути письменницею.
Батько Галини Миколаївни за фахом був агрономом, і його разом з сім’єю направили у Донецьку область працювати на дослідній виноградній станції. Але Галину
Миколаївну завжди тягнуло на Закарпаття, туди, де пройшло її дитинство.
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Закінчивши школу, вона вступила на філологічний факультет Ужгородського
університету. Після його закінчення працювала коректором у міській друкарні, потім –
у Закарпатській обласній науковій бібліотеці. В 1991 році стала головним редактором
видавництва "Закарпаття". А з 1998 року вона – редактор і видавець журналу для дітей
"Віночок", який відродила через 50 років.
Писати майбутня письменниця почала ще з шкільного віку. Потім кинула, та коли сама стала мамою, почала створювати віршики для своєї доньки. Її вірші для дітей
легкі, з простими, інколи зовсім неочікуваними сюжетами. Це також вірші-загадки,
вірші-підказки, вірші, в яких кожен з дітей міг впізнати і себе і свої справи, які частогусто залишались недоробленими, незавершеними.
Згодом Галина Малик почала писати казкові повісті для дітей, головними героями яких є підлітки. З персонажами цих повістей весь час трапляються якісь пригоди,
відбуваються небезпечні та радісні події: то діти потрапляють у казкову країну, а то
мешканці казкових країн потрапляють у наше реальне життя. А ще, коли читаєш повісті та п’єси письменниці, здається, що їх авторка знаходиться серед своїх героїв і разом з ними переживає все описане у книжках.
Галина Малик увійшла у дитячий світ надзвичайно щиро. У набутку в неї чимало книжок, що вийшли в Ужгороді і Києві: "Страус річкою пливе", "Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії", "Неслухняний дощик", "Незвичайні пригоди Алі". Серед
юної аудиторії стали надзвичайно популярними її книжки-іграшки "Пантлик і Фузя",
"Королівство АНУ", "Пантлик і Фузя сперечаються", "Пригоди Іванка і Беркутка",
"Чорний маг і зачароване місто" та збірка перекладів з російської мови Даниїла Хармса "Я тепер автомобіль".
Галина Миколаївна пише для малят казки, вірші, скоромовки, дражнилки, фантастичні п’єси, перекладає з болгарської мови. У своїх творах розповідає про незвичайні життєві ситуації, інтригує діями і подіями. Навчає дітей на хороших прикладах,
або ставить перед ними проблемні питання. Вона має талант від Бога писати дітям. У
всіх її творах головні герої – діти, бешкетники, звірята. Письменниця творить свої казки, вірші, щоб вони несли дитині добро, справедливість, чесність, працьовитість. Від
книжок цієї мудрої жінки душа переповнюється любов’ю і світить ясним сонечком, в
серці завжди посміхається веселка. Іскри цієї любові долітають до кожного серця і хочеться вірити, що скоро вони засяють ясним сонцем. Сонцем чистоти, доброти, милосердя.
А ще письменниця любить дивувати читача, сміливо йдучи на експерименти зокрема і з формою втілення видань. Так, у 2009 р. у видавництві "Карпати" вийшла її
збірка "Незвичайна книжка". Вона складається з трьох книг, об’єднаних одною круговою палітуркою, які можна гортати, не дотримуючись початку і не шукаючи кінця.
Назва кожної окремої книжки – рядок із віршика:
Каже сіра мишка:
Для хлопців і дівчаток!
Незвичайна книжка
А де її початок?
7

Родзинка та об’єднавча суть збірки в тому, що її можна почати читати з будьякого рядка (тобто, з будь-якої з трьох обкладинок), і зміст не втратиться!
Галина Малик є членом Національної спілки письменників України з 1991 року.
За повість-казку "Незвичайні пригоди Алі в країні Недоландії" письменниця у 1988
році отримала премію ім. О. Копиленка журналу "Барвінок". А 2003 року вона стала
лауреатом літературної премії імені Лесі Українки за повість "Злочинці з паралельного
світу".
Галина Миколаївна веде активне громадське життя. Вона член Асоціації творчих
жінок Закарпаття, допомагає молодим поетам і літераторам, заохочує школярів до перших проб пера. Вона – укладачка антології закарпатської літератури ХХ століття, зачинателька українського новітнього коміксу для дітей, "фентезі для найменших", авторка першої української інтерактивної книги на iPad. Письменниця – член експертної
ради всеукраїнського рейтингу "Книжка року" у номінації "Дитяче свято".
Теплі, життєві, сповнені мудрості й, водночас, мрійливої щирості книги письменниці залюбки читають і діти, і їхні батьки. Її люблять і поважають, і з нетерпінням
чекають її нових творів.
При проведенні заходу радимо використати відеопрезентацію, підготовлену
ОБД "Юний читач", яку знайдете під хештегом #ювілей_письменника #бібліошпаргалка за посиланням https://www.facebook.com/watch/?v=1037993113606697
Раут 3. "Іван Малкович: Український видавець та поет-модерніст"
10 травня свій 60-річний ювілей святкує Іван Малкович, ім’я якого є визначним
для української літератури й культурної сфери загалом.
Поет, перекладач та упорядник, засновник та видавець – людина, яку знає вся
країна, адже саме Малкович зробив україномовну книжку живою! Його видання розмовляють і навіть співають. А вигадане Іваном Франком слово "А-ба-ба-ба-га-ла-мага" тепер набуло зовсім нового значення. Бо Іван Малкович є директором видавництва
"А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".
Народився Іван Малкович 10 травня 1961 року в Березові Нижньому на ІваноФранківщині. Закінчив скрипковий клас Івано-Франківського музучилища та філологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Шевченка. Член Спілки
письменників з 1986 р.
Вірші хлопець почав писати ще у шкільні роки. Але тільки пізніше, у роки юності, поезія стає першою скрипкою в його житті. Ще 19-річним юнаком на всеукраїнському літературному семінарі в Ірпені таємним голосуванням кількох сотень літераторів Івана Малковича було обрано "Найкращим молодим поетом". "Увесь літературний
Ірпінь кілька днів величав мене "королевичем молодої поезії", тож моєму юнацькому
щастю не було меж... Ми захлиналися своїми й чужими віршами, а я до півночі, до
крові на пальцях, грав на гітарі і співав призабутих гуцульських і лемківських пісень..." – згадував письменник.
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А через три роки, у 1984-му виходить його перша поетична збірка "Білий камінь", публікацію якої відстоювала легендарна українська поетеса Ліна Костенко. Це
вона назвала тоді Малковича "найніжнішою скрипкою України"…
А вже потім вихід кожної поетичної книги Івана Малковича ставав подією літературного процесу України. Його неомодерні поезії стали зразками витриманого смаку поетики "нової хвилі".
Після закінчення університету, до слова, ставши наймолодшим на той час членом
Національної спілки письменників України, Малкович присвятив себе літературі та
культурному процесу нашої держави: редагував серії дошкільної літератури видавництва "Веселка"; редагував поезію у видавництві "Молодь"; співорганізовував перший
фестиваль "Червона рута"; був головним редактором дитячих програм студії "Укртелефільм".
Заснувати власне видавництво Малковича спонукала мрія видати українську абетку, що починається із Ангела, а не з, наприклад, Автобуса. І така Абетка була ним
видана у 1992 році, коли він засновує перше приватне видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛАМА-ГА". Згодом права на його книжки купили відомі видавництва з одинадцяти країн
світу. За роки роботи видавництва вийшло понад 70 найменувань книжок загальним
тиражем 2 мільйони. Деякі з них десятки рази завойовували гран-прі та займали перші
місця на Всеукраїнському форумі видавців у Львові та в рейтингу акції "Книжка року". Книги цього видавництва, зокрема, такі, як: "Снігова королева", "Казки туманного
Альбіону", "Абетка", "Аліса у країні чудес", "Вінні-Пух", "Тореадори з Васюківки" –
справжні витвори поліграфічного мистецтва. 2004 року Форум видавців у Львові визнав Івана Малковича найкращим директором видавництва в Україні. Тоді ж він став
кавалером міжнародного Ордену Усмішки. У 2004, 2008 та 2009 роках Іван Малкович
входив до "Топ-100 найвпливовіших людей України" щорічного рейтингу журналу
"Кореспондент", а 2012-го – стає "Людиною десятиліття" за рейтингом того ж журналу "Кореспондент". І того ж 2012року видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" разом
із компанією "Київстар" та іншими увійшла до п’ятірки кращих "Компаній, які надихають" у Рейтингу журналу "Компаньйон".
Чи не найбільшим хітом видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" стала серія книг
про Гаррі Поттера. Український переклад книг неодноразово визнавався найкращим
серед неангломовних текстів. Проте, спочатку Іван Малкович – людина релігійна, не
хотів братися за "Гаррі Поттера", адже християнство засуджує магію. Та згодом він
згадував про це так: "Віктор Морозов врешті переконав мене прочитати книжку – і я
зрозумів, що то не про магію. То все про любов", – і книги, на щастя, почали видаватись. Гаррі Поттер досить швидко заговорив українською – українське видання
з’являлося раніше, ніж російське, і то був персональний виклик Малковича.
Іван Малкович – автор семи "дорослих" поетичних книг: "Білий камінь", "Ключ",
"Вірші", "Із янголом на плечі, "Вірші на зиму", "Все поруч", "Подорожник". 2017 року
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за книгу поезій "Подорожник з новими віршами" йому було вручено Національну
премію України ім. Тараса Шевченка.
А ще він – редактор, упорядник, автор та перекладач кількох десятків книжок для
дітей. Це людина – маніакально віддана ідеї "особливо якісної української книги". Видавець зізнається: насправді, він – дуже щаслива людина, проте все ж мріє трохи вплинути на менталітет українців, розгадати диво, як народжується читач, а ще мати час, аби прочитати те, що за купою справ не завжди вдається.
Вірші поета входять до літературних антологій, хрестоматій, шкільних підручників; перекладені англійською, німецькою, італійською, російською, польською, литовською, грузинською та іншими мовами. Їх покладають на музику Марія Бурмака,
Віктор Морозов, Тарас Чубай та інші композитори і виконавці. Рядками з його поезій
називають літературні та музичні вечори. За його сценаріями проводять свята, зокрема, на День Святого Миколая, а на Різдво і Старий Новий рік він сам любить ходити із
вертепом та Маланкою.
З роками лірика Івана Малковича стає все більш афористичною та художньо досконалою. Він по праву вважається сьогодні одним із найкращих сучасних поетів, а
його видавництво – найуспішнішим в Україні. І це означає, що як митець і громадянин
Іван Антонович реалізує себе багатогранно і щедро.
Раут 4. "Сергій Гридін: Відчайдушний і не-такий!"
8 липня свій 50-річний ювілей відзначає Сергій Гридін – сучасний український
письменник, автор багатьох пригодницьких творів для дітей та юнацтва, який став популярним завдяки поєднанню у своїй творчості різних жанрових різновидів прози для
дітей – серед його творів є казкові, пригодницькі та реалістичні повісті: "Федько –
прибулець з Інтернету", "Не такий", "Дорослі зненацька" та ін.
Сергій Володимирович Гридін народився у маленькому містечку Здолбунів
Рівненської області 8 липня 1971 року. З дитинства хлопчик вирізнявся серед однолітків. В першу чергу – чималою вагою. Якщо середньостатистична дитина років 14-ти важила 50-60 кг, то Сергійко – всі 86 кг! Однак, після 14-ти він задумався над своїм майбутнім і зайнявся спортом, що, напевне, додало твердості характеру і сприяло його стандартизації у підлітковій спільноті.
В цей період Сергій переїхав разом із сім’єю до Монголії за місцем відрядження батька. Там пройшли два, дуже згадуваних ним і досі, роки, було здобуто
багато друзів і купа вражень від квітучого степу, насиченого запахами весни, високого, чистого неба та різних смішних, та не дуже, подій.
Після повернення до України та закінчення у 1988 році, вже в Здолбунові,
середньої школи хлопець намагався вступити до Київського державного університету на факультет міжнародного права. Однак, мріям збутися не судилось і впродовж року ним набувався життєвий досвід в слюсарній бригаді, що потім іноді навіть допомагало в подальшому житті.
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За рік потому для Сергія відкрились двері економічного факультету Рівненського інституту інженерів водного господарства, який він і закінчив у 1994 році.
Після закінчення вузу працював і продовжує працювати за бухгалтерськоекономічними спеціальностями. Нині Сергій Гридін – директор Здолбунівської міжрайонної виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності. Однак, часто виникало бажання полинути в світ, далекий від бухгалтерської документації та в’їдливих аудиторів. Так, крім основної роботи,
з’явилось захоплення, якому і присвячує Сергій Володимирович весь свій вільний
час.
Як розповідав у інтерв’ю сам письменник, потяг до творчості у нього виник ще з
дитинства. В юності писав вірші, які не збереглися, потім – коротенькі оповідання, що
також викидав відразу після написання. А ще на роботі писав статті на професійні теми.
Коли синові Сергія Гридіна – Сашкові, виповнилося одинадцять років, він всіляко намагався залучити хлопця до читання. І от після однієї з чергових перевірок на роботі він вирішив "відірватися від реальності" та почав писати першу історію про Федька. Так і "народився" письменник Сергій Гридін. Тож дебютна книга Сергія Гридіна
– "Федько, прибулець з інтернету" дала старт його літературній діяльності і стала початком розповідей про захопливі пригоди Федька. Далі були – "Федько у віртуальному
місті" та "Федько у пошуках Чупакабри".
Герої цих історій – звичайні хлопці Сашко та Петрик – з волі незвичайного інтернетного Віруса потрапляють у віртуальний світ. Їм добре знайоме бажання не йти до
школи, похвалитися чимось цікавим, потрапити у справжню пригоду, розважитися,
долаючи небезпеку, й просто пограти у комп’ютерну гру так, щоб забути, по який бік
екрану вони перебувають. Дітям потрібно подолати чудовиськ та голодних крокодилів, пройти відповідні рівні, щоб повернутися додому. Тобто Сергій Гридін своєю
книгою ніби запрошує читачів у захоплюючу комп’ютерну гру.
У наступній книзі розповідається про те, що зовсім не підступний, а кумедний і
дуже милий комп’ютерний вірус Федько опиняється у небезпеці. Щоб визволити його
з віртуального полону, друзям Сашкові, Петрикові та Марічці доводиться блукати віртуальним містом та поквитатись з наймогутнішим комп’ютерним вірусом у світі.
Третя ж книга адресована саме тим дітям, хто ховається від жаху під ковдру у
темній кімнаті, слухаючи страшні оповідки, у кого бігають мурашки по шкірі від передчуття зустрічі з невідомим... А загалом, книги веселі, насичені подіями і легко допомагають поринути у вир пригод реального світу.
Не менш цікавою стала розповідь письменника про дивне перетворення хлопчика Олега на власного кота, яку він розповів у книзі "Кігтик Ковбаско".
П’ятикласникові Олегу життя кота Кігтика Ковбаска здається мало не щастям – їж,
гуляй і вилежуйся, скільки влізе. Проте одного разу хлопцеві довелося прокинутися...
11

котом. А Ковбаскові – піти до школи замість свого господаря. Якими пригодами обертається це дивне перетворення, читачі дізнаються, дочитавши книгу до кінця.
Перу письменника належать й інші, більш серйозні та проблемні книги: "Не такий", "Незрозумілі", "Не ангел", "І паралельні перетинаються", "Сапери", "Таємниці
Ходвартса", "Віраж", "Дорослі зненацька". Він переконаний, що писати підліткову літературу – це досить нелегка справа. "З дитячою літературою все простіше – усі ми
колись були дітьми і пам’ятаємо себе якраз у дитячому віці. А підлітки змінюються
весь час і змінюються часом", – каже Сергій Гридін.
Письменник торкається дуже серйозних речей, пише про школу, родину, суспільство, полишених самих на себе дітей, і взагалі про життя, яким воно є – без прикрас,
сповнене суворих реалій та випробувань.
Зокрема, вражає своєю відвертістю повість "Не такий". Може, хто скаже, що бути дитиною, тим паче підлітком – просто. Але якщо ти відрізняєшся від решти, скажімо, надмірною вагою, тобі не оминути зневаги і знущань однолітків і навіть дорослих.
Однак у тебе залишається шанс знайти в собі силу піднятися над своїми образами, зусиллям волі змусити себе стати "таким", який порятує не лише себе, а й простягне руку допомоги слабшому.
Твори С. Гридіна свого часу двічі ставали переможцями конкурсу "Краща книга
Рівненщини": у номінації "Краще видання для дітей" (2013) та "Краще видання для
юнацтва та молоді" (2015). У 2012 році його книга "Федько у пошуках Чупакабри" потрапила до довгого списку премії "Книга року ВВС". Книга "Не такий" увійшла до короткого списку номінантів премії "Дитяча книга року ВВС-2013".
Доля письменника склалася так, що за покликом серця він пішов боронити країну від ворога, відклавши свої справи та літературне хобі на потім, виборюючи мир та
незалежність на сході України у складі високомобільних десантних військ.
Сергій Гридін – письменник, якого люблять. На всіх його зустрічах завжди людно. Деякі юні шанувальники не пропускають жодної його новинки. Сергій легко знаходить спільну мову з підлітками, вміло жартує, відверто відповідає на питання.
Мабуть, одна з характерних ознак творчого почерку Сергія Гридіна – близькість
читачеві порушених тем, а також мова його персонажів – жива, зрозуміла. ЇЇ можна
вихопити на місцевих ринках й у громадському транспорті, з-за бетонної стіни сусідської квартири. Схоже, письменник або має багатий життєвий досвід, або справді загострену спостережливість.
Його серія реалістичних творів для підлітків "Відчайдушні" – рідкісний поки в
українській літературі пригодницький детектив для підлітків. Четверо головних героїв
– справжні друзі, вони команда, дуже добре доповнюють одне одного. Друзі – "відчайдушні", як вони себе назвали, дорослішають і змінюються фізично. Наявна у творі і
"любовна лінія". Книга динамічна, з гумором, великою кількістю пригод і небезпеками. Окрім того, у книзі присутня жива сучасна мова, завдяки якій підліток може навчитися висловлювати свої емоції без ненормативної лексики. Книга також є номінан12

том та лауреатом літературного конкурсу Спілки письменників на найкращу книгу року "Глиняний кіт".
Буктрейлер до книги Сергія Гридіна "Відчайдушні" можна знайти за посиланням
https://www.youtube.com/watch?v=mpiOlRP3G-A
Раут 5. "Друг дітей – Сашко Дерманський"
У 2021 році святкує свій 45-річний ювілей Сашко Дерманський – український дитячий
поет, прозаїк та казкар, а також – сценарист, редактор та викладач. Народився майбутній письменник 28 листопада 1976 року в селі Гайворон Володарського району на Київщині. Навчався у Володарській середній школі № 1. 1999 року закінчив Київський
національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова. За освітою – вчитель
української та зарубіжної мови та літератури. Нині викладає за фахом у Київському
технікумі електронних приладів. Сашко Дерманський – член Спілки письменників
України. Одружений, має двох донечок.
Ще з дитинства Сашко пробував писати вірші, часом пише й тепер, однак ставиться до них не так серйозно, як до прози. Перші вірші для малечі опублікував у 2001
році в дитячому журналі "Стежка", де довгий час працював літературним редактором.
З того часу в періодичних дитячих виданнях було надруковано чимало його віршів,
оповідань та казок. Деякі з творів письменник публікував під псевдонімами – Сашко
Володарський та Назар Діброва. Рішенням взяти, зокрема, псевдонім Сашко Володарський певно стало місце народження поета.
У жовтні 2004 року видавництво "Теза" в рамках серії "Пригодницька бібліотека" випустило у світ першу книжку письменника – повість-казку "Володар макуци, або
Пригоди вужа Ониська". З того часу кожна нова книга письменника швидко знаходить
своїх прихильників серед юних поціновувачів читання.
У своїх книгах автор орієнтується більше на дошкільнят та молодших школярів.
Він наповнює свої твори цікавими сюжетами, захоплюючими історіями, пригодами,
привабливими персонажами, і саме цим привертає увагу маленьких читачів. Можливо,
популярність автора обумовлена його професією? Адже ми пам’ятаємо, що за професією він вчитель української мови та літератури.
Чудове чудовисько Чу й бабай Гарбузяник, вужик Онисько і дракон Омелько,
криничник Мефодій і привидка Зловісна Марта, Маляка і Драґо з Пиптиком, бабуся
Катастрофа й Остап Квіточка, маленький Тишко й химерний Вельзепер… Без цих і без
багатьох інших героїв книжок Сашка Дерманського неможливо зараз уявити всесвіт
сучасної української дитячої літератури. Творам письменника властиві не тільки яскраві колоритні персонажі, легкий і зрозумілий гумор, карколомні пригоди й небанальні сюжети, а ще й смачна, соковита мова. Книги автора пронизані добром, дружбою та
ніжністю і, мабуть, саме тому так подобаються не лише малим, але й дорослим читачам.
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Натепер автор видав вже 14 книжок, 1 аудіокнигу та 2 інтерактивні-книжки для
дітей. Як неодноразово зазначав письменник у своїх інтерв’ю, він переконаний, що
"…любов до книжки слід прищеплювати з перших місяців життя. Це завдання батьків,
вони мусять читати дитині, читати з нею, читати самим, щоб показувати приклад".
Багато книжок автора відзначені популярними українськими та міжнародними
літературними преміями. Зокрема, 2005 року його роман "Король буків, або таємниця
Смарагдової книги" було відзначено дипломом Всеукраїнського конкурсу романів,
кіносценаріїв і п’єс "Коронація слова". 2006 року він став дипломантом Міжнародної
асамблеї фантастів "Портал". 2007 року повість Дерманського "Царствояблукарство" була відзначена першою премією літературного конкурсу рукописів "Дитячий портал" в номінації "Тексти для 9-12-річних" та другою премією нового
літературного конкурсу "Золотий лелека". 2010-го книжка "Чудове чудовисько в Країні Жаховиськ" здобула перемогу у Всеукраїнському рейтингу "Книжка року – 2010" в
номінації "Дитяче свято". 2015-го книжка "Маляка – принцеса Драконії" здобула відзнаку рейтингу "Критика" як найкраща книга в номінації "Проза (5-9 років)". Цього ж
року збірка віршів "Бигимоти – не медмеді" здобула перемогу в номінації "Дитячий
поет року" рейтингу проєкту "Барабука. Простір української дитячої книги".
2016 року книжки "Маляка і Навіжений дракон", "Маляка і Гаплик" здобули перше
місце всеукраїнського рейтингу "Книжка року – 2016" в номінації "Дитяче свято" (підномінація "Книжки для малечі"). 2018 року переможцем конкурсу "Книга року ВВС –
2018" в номінації "Дитяча книга року ВВС" стала книга "Мері" (видавництво "А-ба-бага-ла-ма-га"). 2019-го книга віршів "Арктична пасіка" увійшла до трійки фіналістів
премії "Експресо. Вибір читачів – 2019". 2020 року Міжнародна рада з дитячої та підліткової книги (International Board on Books for Young People - IBBY) внесла книжку "Мері" до почесного списку IBBY Honour List 2020. Такий список що два роки формують з творів письменників, ілюстраторів і перекладачів з усього світу. Того ж 2020
року книжки Дерманського "Чудернацькі вірші" та "Лімерики" були відзначені як поетичні книжки року в рейтингу проєкту "Барабука. Простір української дитячої книги".
А 2021 року Сашко Дерманський номінований від України на Меморіальну премію
Астрід Ліндгрен (Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA).
Твори Сашка Дерманського рекомендовані Міністерством освіти України для
читання в молодших класах ("Володар макуци, або Пригоди вужа Ониська", "Бабуся
оголошує війну", "Корова часу", "Царство Яблукарство", "Танок чугайстра"), а також в
середній школі ("Король буків, або Таємниця Смарагдової Книги"). До оновленої шкільної програми також увійшли повість "Маляка – принцеса Драконії", збірка казок
"Казки дракона Омелька", збірка віршів "Бигимоти – не медмеді". Крім того, Сашко
Дерманський став одним із творців сценарію художнього фільму "Сторожова застава"
за однойменною повістю Володимира Рутківського. Фільм вийшов восени 2017 року.
Тож з впевненістю можемо стверджувати, що Сашко Дерманський створив самобутній і цікавий світ, населив його симпатичними драконами, добрими жуками і
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комахами та не дуже симпатичними чаклунами. Але всі вони борються зі злом, рятують світ від сил пітьми. Дорога до перемоги важка, наповнена різноманітними перешкодами, пригоди героїв часто страшні, але захопливі, тому й такі популярні.
Творчо-ігрове випробування "Добро і зло: відповідальність за свої вчинки"
(за твором Галини Малик "Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії"
Захід розрахований на дітей середнього шкільного віку, які вже знайомі з твором Г.
Малик "Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії".
Перша ведуча: Казка – це чарівна країна. Це давній і мудрий порадник. Саме
казка дає нам перші уявлення про добро і зло, правду і кривду, чесність і справедливість. І сьогодні ми знову помандруємо з вами у чарівний казковий світ, який знову
відкриє нам світ мудрості, добра і фантазії, навчить долати будь-які перешкоди. А епіграфом до нашої зустрічі стануть слова Галини Малик "Це дуже приємно – розпочату
справу доводити до кінця".
Друга ведуча: Кожна людина повинна відповідально ставитися до своєї праці,
нести відповідальність за свої вчинки, бо навіть найменша праця має бути винагороджена. Кожна дитина, а інколи і дорослі, мріє про справжню казку, про дивних персонажів, про незвичайні події, про перемогу добра над злом. Тож і ми з вами зараз перенесемося в неймовірну казку…
Перша ведуча: На уроках у школі ви познайомилися з казкою Ганни Малик
"Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії" (демонструє книгу), мандрували країною
Недоладією, знайомилися з її мешканцями. А про що ж ця казка? (діти відповідають:
про пригоди дівчинки Алі, яка через те, що не доробляла свої справи до кінця, потрапила у чарівну країну Недоладію). Тож сьогодні, ми з вами згадаємо цей твір, пограємо
і зробимо висновок – що ж це за країна і чи варто до неї потрапляти? Ми завітаємо до
країни Недоладії, зустрінемося з її жителями, дізнаємось про їхні таємниці, з’ясуємо,
чого хотіла нас навчити Галина Малик та її герої. Найактивніші діти наприкінці нашої
зустрічі отримають невеличкі подарунки.
Друга ведуча: А тепер – увага! Мені до рук потрапило незвичне оголошення,
послухайте:
Увага!
Розшукується дівчинка. Особливі прикмети: вона нічого не може доробити до кінця.
Почне малювати – кине, бо набридло. Почне ліпити щось із пластиліну – кине, бо нудно. Навіть заплестися в неї не вистачає терпіння. Заплете одну кіску, а з другою, недоплетеною, так і ходить цілий день. Усі, хто знає про перебування цієї дівчинки, відгукніться!
Перша ведуча: А чи відомо вам, діти, про кого мова? (діти відповідають: про
Алю, героїню твору "Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії"). А чому пригоди Алі
автор називає незвичайними? (діти відповідають). Так, у казці трапляються різні ди15

ва: ромашки ростуть без стебел, без листя, без коріння; риби пішки ходять по дну ставка; рак сварить маленьких рачат; риби гуляють по берегу; плотва ходить з парасолькою; промені від сонця розходяться в один бік; відро не має дна; у кімнатах немає вікон і дверей і, навіть, стін та стелі; на годиннику немає хвилинної стрілки; гвардієць
не має правого вуса тощо. А давайте з вами пригадаємо, хто може потрапити до Недоладії? Чи може туди потрапити той, хто неуважно прочитав цю казку або прочитав її
не до кінця? Зараз подивимося, чи нема таких серед вас? Пропоную відповісти на запитання нашої вікторини, тоді й пересвідчимось у вашій уважності.
Вікторина
1. Яке повне ім’я головної героїні повісті? (Галя, Геля, Валя);
2. Як називається країна, до якої потрапила дівчинка? (Непорадія, Неналадія,
Недоладія);
3. Хто живе у цій країні? (добрі справи, погані справи, недороблені справи);
4. Чому Аля потрапила до цієї країни? (заблудилася, не вишила бабусі рушник,
була дуже неслухняною);
5. Де була розташована країна Недоладія? (на березі озера, яке було без води, на
березі чарівної річки, на березі чарівного моря);
6. Хто був правителем цієї країни? (Непорадник, Недороль, Недоладько);
7. Хто перший зустрів Алю у цій країні? (Недоладько, Недорадник, Недоштанько);
8. Аля вперше довела справу до кінця, коли… (пришила метелику крильце, вишила рушничок, домалювала голову);
9. Як називався довгий кривий хлів з маленькими перекошеними віконцями?
(готель, недотель, недоград);
10. Яку фразу любив повторювати Недоладько? (от такий компот, от такі справи,
от така біда).
Гра "Лови помилку"
Дітям потрібно прочитати цитати з повісті-казки та знайти і виправити у
цих цитатах помилки.
1. "…Знаєш, що це за країна? Звичайно, не знаєш! – поспіхом сам собі відповів
Недоладько. – Тут живуть усі доведені до ладу справи!" (правильно: не доведені);
2. "…А ти знаєш, чому я боюся свого Першого Недорадника? Бо він зазіхає на
мою корону! – плаксиво сказав Недороль Десятий. – Мене рятує тільки те, що у нього
немає рук" (правильно: голови);
3. "… Цікаво, чи всі бажання тут виконуються? – голосно промовила Аля. Їй дуже захотілося сметани". (правильно: морозива);
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4. "… Інструкція № 12. Як перенестися до країни Недоладії. Рівно о 16 годині,
коли хвилинна стрілка затулить годинну, стати перед годинником…» (правильно: о 12
годині).
Друга ведуча: Ось ми і пройшли з вами перші випробування. Діти, ви, думаю,
розумієте, що кожне оповідання чи казка чомусь нас навчає, адже автор завжди порушує якісь питання, на які потрібно знайти відповіді, звернути увагу, тобто піднімає
якісь проблеми. Давайте пригадаймо, на яких важливих питаннях загострила увагу письменниця і які проблеми порушуються у цій повісті-казці? (діти називають і коментують проблеми).

Гра "Співтворчість"
Перша ведуча: Діти, а хто ж така Аля? Пригадайте, як ви вперше з нею знайомилися? Про яку рису Алі ми дізнаємося з перших сторінок повісті? (діти відповідають). Добре. А зараз ми розділимось з вами на дві команди. Завдання командам –
знайти у тексті повісті опис портрету Алі. Капітан команди, яка першою знайде опис,
зачитує його. Інші уважно слухають. Потім за моєю командою ви малюєте портрет Алі
за прослуханим описом.
Перемагає команда, яка швидше і точніше впорається з обома завданнями.
Гра "Вчинки і наслідки"
На сигнальних картках роздруковується опис вчинків Алі. Учасники діляться
на дві команди. Діти по черзі виходять до столу, вибирають картку з описом, зачитують його і, обравши собі опонента, разом з ним аналізують вчинки Алі та роблять
висновок – до яких наслідків призвів цей вчинок. Інші учасники можуть допомагати в
аналізі наслідків цих вчинків.
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НЕГАТИВНІ ВЧИНКИ

НАСЛІДКИ
Дівчинка росла недисциплінованою, тому
Аля нічого не доробляла до кінця
й потрапила в Недоладію.
Дівчинка не любила заплітати волосся
Тому Аля завжди мала неохайний вигляд
Бабуся образилась на дівчинку, а батьки
Аля не дошила рушник бабусі
дорікнули їй за це
Тим самим вона створила злого НедорадДівчинка не домалювала чоловіка
ника, який потім відрубував голови жителям Недоладії
ПОЗИТИВНІ ВЧИНКИ
НАСЛІДКИ
Аля пришила крильце бабці
Таким чином комаха змогла полетіти
Після цього бабуся Недоквартирка одужаДівчинка полагодила Недоквартирку
ла
Аля вуглинкою домалювала вухо та підп- Таким чином Недоладько перетворився на
равила ніс Недоладьку
красеня
Після цього жителі міста почали усміхаНедоладяни допомагали один одному
тись
Кластер "Образ Алі"
Кластер – це виділення смислових одиниць тексту та їх графічне оформлення у
формі пучка. Для виконання завдання потрібно 2 аркуші формату А3 з роздрукованими кластерами "Аля до подорожі" та "Аля після повернення додому" (подано нижче) і
роздруківка якостей Алі на окремих маленьких аркушах.
Завдання дітей – вибрати опис однієї із запропонованих рис Алі та приклеїти
його до потрібного кластеру на фліпчарті.
Аля до того, як потрапила в країну
Недоладію
груба
ніколи не закінчує розпочату справу до кінця
запальна по відношенню до рідних
нечепура
байдужа

АЛЯ ДО
ПОДОРОЖІ

Аля після повернення додому
з країни Недоладії
ввічлива
товариська
не залишає справи на потім
врівноважена
здатна на співчуття, турботлива

АЛЯ ПІСЛЯ
ПОДОРОЖІ

18

Гра "Упізнай героя"
Діти відповідають на запитання ведучих та за вгадують героїв за описами у
тексті твору.
Перша ведуча: Діти! То що ж це Яка ж це за країна – Недоладія? Пригадайте її.
Пригадайте місто Недоград та мешканців країни Недоладії?
Опис 1. "З густого листя висунулася голова. Її прикрашав шкіряний капелюшок з
півнячою пір’їною збоку. Капелюшок сидів криво, бо лівого вуха, яке б мало його підтримувати, на голові зовсім не було. Ніс набік скривлений, губи перекошені. Навіть
ямочка на підборідді не на своєму місці. Та незважаючи на це, губи весело всміхалися,
очі дивилися лагідно" (Недоладько).
Друга ведуча: Скажіть, а чому Недоладько має такий вигляд? ( Його недомалював хлопчик). А яка його улюблена фраза? ("От такий компот"). А який він за характером? (Доброзичливий).
Опис 2."«Прихилившись до одвірка, на порозі недотелю стовбичив якийсь товстун у шкіряній безрукавці. Одна холоша його штанів була довга, а друга сягала лише
до коліна» (Недоштанько).
Перша ведуча: Хазяїном чого був Недоштанько? (Він керував Недотелем). А
яка особливість була у цього Недотелю? (у ньому були кімнати без дверей, без ліжка,
без опалення, без світла і, навіть, без стелі та без стін. Були кімнати без телефону).
Опис 3. "Обличчя незнайомки було вимазане попелом. Одягнена вона була до пояса у старий лантух. Зате від пояса до п’ят пишно спадала шовкова спідниця, гаптована золотом і оздоблена мереживом. З-під неї виглядали маленькі ніжки. Права взута у кришталевий черевичок, ліва – у важкий дерев’яний" (Недопопелюшка).
Друга ведуча: Чому Недопопелюшка не стала принцесою і мала такий дивний
вигляд? (Двоє дівчаток розповідали казку про Попелюшку молодшій сестрі, потім вони посварилися. Одна доводила, що сукня у принцеси повинна бути білою, а друга – що
рожевою. Так вони і недорозказали казку).
Опис 4. "Кожен ранок приходить сюди і прилаштовує шолом собі на плечі, замість голови. А увечері ставить його назад". (Перший Недорадник).
Перша ведуча: Чому Перший Недорадник був без голови? ( Його намалювала
Аля спочатку з головою. Потім та голова їй чомусь не сподобалась і вона стерла її
гумкою. А іншу так і не намалювала). А як Недорадник шукав собі голову? (Наказував
відрубувати голови, а потім приміряв їх).
Опис 5. "Але я не мотлох! Я – король! У мене тільки корона зламана" (Недороль
Десятий).
Друга ведуча: Чому у Недороля була зламана корона? (Вовці з другого класу доручили полагодити корону для шкільного лялькового театру, але він забув і засунув
короля з короною у віддалений куток майстерні). Яку роль виконує префікс недо у їхніх іменах? (В цьому творі префікс недо- додає комічного ефекту й краще розкриває
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думку про шкідливість недороблених справ). А яку рису характеру Галина Малик засуджує найбільше у цій казці? (діти відповідають). Так, це – лінощі. Діти, лінощі – це
одна із найгірших рис людського характеру, з якою нам доводиться так часто боротися.
Гра "Злий чи добрий"
На фліпчарті зображені дві колонки. Дітям потрібно занести імена героїв повісті в потрібну колонку та пояснити, кого з них більше і чому? Герої: Недоладько, Перший Недорадник, Аля, Недоладці, Недочеревик, Недороль 10-й, Недопопелюшка.
Герої з добрими рисами характеру

Герої зі злими рисами характеру

Гра "Бюро знахідок"
На ватмані прикріплені зображення речей мешканців Недоладії. Дітям потрібно відгадати, кому з героїв казки належить річ.
Голова – Перший Недорадник; Стрілка – годинникар Недождень; Корона – Недороль 10-й; Туфелька – Недопопелюшка; Стрічка – Аля; Шляпа – Недоладько; Штанці – Недоштанько.
Театралізована вистава "Парад героїв"
Ведуча обирає шістьох дітей. Кожен з них навмання обирає собі героя і зачитує
його промову. Іншим дітям потрібно відгадати хто цей герой. Після чого герой забирає річ, яка належить йому.
Перший учасник: Так, я справді була неуважна до своєї бабусі і до своїх рідних. Мені соромно за мої вчинки. Та я постараюсь виправитись. (Аля);
Другий учасник: Так, я дуже злий, а ви були б добрі, якби у вас не було голови?
Це все та лінива Аля! Вона лишила мене голови, і через неї я не став королем. А те, що
у мене нема голови, то навіть добре: вона не болить мені ні від горя, ні від радості, ні
від щастя, ні від заздрості… (Перший Недорадник);
Третій учасник: А ви знаєте, а я не жалію, що потрапила в цю країну. Хоч моє
плаття не таке красиве, як я мріяла. Але тут я знайшла вірних друзів. А принца свого я
ще знайду… (Недопопелюшка).
Четвертий учасник: Тяжко жити з непривабливою зовнішністю. Але Алі я, напевно, сподобався. Я допомагав їй чим міг. А країну свою я не залишу, бо вона стала
мені рідною. (Недоладько);
П’ятий учасник: Я непогано влаштувався в у цій країні. Правда, у мене закороткі штани. Зате у мене свій бізнес – я маю готель. Запрошую переночувати у кімнатах
без дверей, вікон, телефону і навіть стін. Оплата помірна. (Недоштанько);
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Шостий учасник: Всім мовчати! Я король цієї країни! У мене трохи поламана
корона. Але це не заважає мені керувати. Правда, я страшенно боюся свого Першого
Недорадника, бо він не має голови. Хоча мені деколи здається, що бути без душі – це
навіть гірше, ніж бути без голови. (Недороль 10-й).
Перша ведуча: Діти, а кого з персонажів повісті тут не вистачає? (годинникар
Недождень). А який предмет залишився невикористаним? (стрілка). А хто від його
імені розкаже про його роль у звільненні Алі? (діти розповідають). А чому, на вашу
думку, письменниця вводить образ Недожденя? Що він повинен допомогти усвідомити героям казки і читачам? (Всі повинні усвідомити, що вчасно зроблені справи не привели б до безладу. Бо кожна хвилина – неначе людина. Вона циферблатом крокує невпинно).
Творче завдання "Сходинки духовного зростання"
Друга ведуча: Діти, а як ви вважаєте, чому Галина Малик наприкінці твору
запитує у вас, чи не приходила до вас Аля? (ведуча підводить дітей до думки, що авторка спонукає дітей замислитись над своїми вчинками. Діти розмірковують над
тим, як потрібно працювати над собою, щоб бути відповідальними, дисциплінованими, щоб не розгубити духовні скарби).
Перша ведуча: Тож зробимо висновок – чи варто потрапляти до країни Недоладії? Що потрібно для цього робити? (діти відповідають: діяти, творити, ставитись
до інших з повагою, турбуватись про інших, любити ближнього, не відмежовуватись
від інших, адже долати перешкоди легше разом з друзями).
Друга ведуча: Наша мандрівка в казкову країну скінчилась, всі ви, як бачу, дуже сьогодні втомились, тож роздаю вам очікувану нагороду – невеличкі даруночки за
плідну й сумлінну роботу. І пам’ятайте, що завжди треба доробляти всі свої справи, а
не полишати їх незавершеними. Варто боротися з власними лінощами, адже найкраща
справа та, що має результат. У кінці повісті-казки Галини Малик Аля повертається додому, але в неї є список, до кого б вона мала завітати, попередити інших, щоб вони не
потрапили до країни Недоладії. І недарма авторка питає у читачів: "А до тебе вона ще
не приходила?". Діти, чи готові ви відповісти авторці? (діти відповідають).
Перша ведуча: А тепер прийшов час прощатися з героями казки й повертатися з
цікавої подорожі додому. До нових зустрічей.
Кросворд "Літературна морока"
(за фантастичною повістю Галини Малик "Злочинці з паралельного світу")
1. Безпритульний пес.
2. Хлопчик, герой твору
3. Дядя підполковник.
4. Кіт.
5. Пляшкоїд.

6. Вона про Хроню сказала, що "він наш".
7. Бригадир поїзда "Київ – Бердянськ".
8. Балакучий папуга.
9. Велике місто, куди прибув з товариством Хроня.
10. Ватажок банди.
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11. Ім’я чеченця.

15. Далеко за море, через ще більше море, через пустелі
до спекотної …, де папуга Фері …
12. Прізвище хазяїна Доллі. 16. Господарський хом’як.
13. Один із дідусів.
17. Вівчарка доктора філології.
14. Крук.
18. Один із прибульців паралельного світу.
Відповіді: 1. Рекс. 2.Хроня. 3. Коля. 4. Рата. 5. Чмак. 6. Ягма. 7. Ваня. 8. Фері. 9.
Київ. 10. Ацетон. 11. Джахар. 12. Кушнір. 13. Пек або Цур. 14. Гай. 15. Африки. 16.
Хомка. 17. Доллі. 18. Гейст.
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Різдвяна історія "Золотий павучок"
(для дітей молодшого шкільного віку, за твором І. Малковича)
Перша ведуча: Добрий день, діти. Сьогодні ми поринемо з вами в чудову різдвяну історію сучасного українського автора – Івана Малковича. А чи відоме вам його
ім’я? (діти відповідають). Давайте познайомимося з ним трохи ближче. (Для розповіді
про письменника рекомендуємо використати матеріал, поданий у циклі літературних
раутів "Творче досьє письменника", Раут 3. "Іван Малкович: Український видавець та
поет-модерніст". Ведуча також звертає увагу дітей на виставку книжок І. Малковича та видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" і коротко розповідає про книги представлені на ній).
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Друга ведуча: Так, сьогодні ми з вами познайомимось з чарівною історією написаною Іваном Малковичем, а от хто буде її головним героєм вам потрібно відгадати.
(Ведуча читає вірш про павучка В. Скомаровського "Павучок-лісовичок").
Павучок-лісовичок,
Втративши спочинок,
Сплів розкішний гамачок
З білих павутинок.

Влаштувавшися як слід
В гамаку м’якому,
Він в осінній переліт
Вирушив на ньому.

Знявся вгору над ліском,
Над грузьким болотом...
Гамачок став літачком,
Павучок – пілотом.
Перша ведуча: Чи сподобався вам вірш, діти? А які почуття він у вас викликав?
Ви вже, мабуть, здогадались, хто головний герой оповідання, з яким ми сьогодні познайомимося? (Діти відповідають - Павучок). Правильно. Оповідання з яким ми сьогодні познайомимось називається "Золотий павучок" і це – різдвяна історія. Діти, а що
ви знаєте про Різдво? (діти відповідають).
Друга ведуча: Так, веселі зимові свята розпочинаються з Різдва, а відзначають
його, як правило, у сімейному колі. Святкування Різдва починалося напередодні – у
Святвечір, різдвяне надвечір’я. Цього дня намагалися не сідати за стіл їсти до появи на
небі першої зірки, яка, за переказами, колись сповістила про народження Христа. Слово "Різдво", до речі, означає народження всього живого. Перед вечерею господар розсипав по долівці сіно, клав його на стіл, ставив на покутті сніп – дідуха. Цього вечора
родичі гостювали одне в одного, носили святкові страви, так звану вечерю.
Обов’язковою святковою стравою була у цей день кутя. Ходили з кутею до родичів
частіше діти. А ще цього вечора чоловіки і хлопці обов’язково колядувати. Колядки –
це величальні пісні, у яких славлять господарів дому – бажають їм здоров’я, щастя,
щедрого урожаю, достатку, за що отримують винагороду – солодощі та інші смаколики.
Перша ведуча: Діти, а які слова у вас асоціюються Різдвом? (діти відповідають). Добре, а тепер серед малюнків, які ви бачите на фліпчарті, виберіть ті, які асоціюються у вас із цим святом. (діти виконують завдання).

Різдвяний ангел Солодощі

Вертеп

Колядники
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Святий вечір

Подарунки

Друга ведуча: Так, Різдво – це завжди радість, чекання дива. Це свято, яке відзначають не лише в тісному сімейному колі, а й цілими великими родинами, з родичами та близькими. А давайте зараз разом з вами розучимо скоромовку-колядку (промовляє): Радісна звістка
Різдвяна з’явилась,
Коли у небі зоря засвітилась (діти повторюють). А які ви ще знаєте колядки?(діти розказують колядки, ведуча заохочує їх солодощами).
Перша ведуча: А зараз я прочитаю вам чудову різдвяну історію. Ви уважно її
послухайте, а потім я задам вам запитання, за правильні відповіді на які ви отримаєте
від мене невеличкі призи. (Ведуча читає оповідання, на екрані демонструються ілюстрації з книги І. Малковича "Золотий павучок". Як варіант, можна організувати
прослуховування оповідання з аудіохрестоматії "Золотий павучок. Різдвяна історія" у
виконанні автора. Запис за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=zRgLg5leqMk
Запитання ведучої після прослуховування оповідання:
1. Коли дідусь розповідав історію? (на Святвечір);
2. Хто жив у описаному в оповіданні містечку? (Сім’я: тато, мама і троє діток
– Тарасик, Настуня та Ільчик);
3. Яке страшне горе огорнуло всіх людей? (На країну напав злий ворог і тато
пішов захищати рідний край);
4. Чи радісний настрій панував у сім’ї? (ні); А чому? (діти пояснюють);
5. Що зробив Тарасик на Святвечір? (Пішов до лісу і привіз на санях ялинку);
6. Чому діти не змогли прикрасити ялинку? (Тому що вони обміняли іграшки на
картоплю);
7. Які подарунки дарував тато минулого Різдва? (Одяг для Ангела, маску Кози і
яскраві різнокольорові стрічки);
8. Яку колядку співали діти? ("Добрий вечір тобі, пане господарю!");
9. Що за диво трапилося? Якою стала ялинка? (Ялинка зверху до низу стояла зодягнута в тонке золотисте плетиво і, наче казкова принцеса, осявала собою всю вітальню);
10. Хто прикрасив ялинку? (Маленький золотий павучок);
11. Хто постукав у двері на Святвечір? (тато); Яким він був? (Він був змучений,
худий, але очі його світились тихою радістю);
12. Хто сидів на самому вершечку ялинки? (Щасливий золотий павучок).
Друга ведуча: Діти, ви неймовірні молодці і всі заслужили свої подарунки! (Ведучі роздають дітям солодощі).
Перша ведуча: Діти! Сьогодні ми з вами познайомились з чудовим українським
письменником Іваном Малковичем. Сподіваюсь, вам сподобалась наша зустріч з письменником. Я ще раз звертаю вашу увагу на книги, що стоять перед вами на книжко24

вій виставці. Чи хтось із вас читав якусь із них? А яка з них вам сподобалась найбільше? (діти відповідають).
Друга ведуча: І на завершення нашої зустрічі пропоную вам висловити свої побажання своїм рідним і друзям на Різдво. (Діти висловлюють свої побажання).
Літературна подорож "Самобутній і цікавий світ Сашка Дерманського"
(за книгами "Бигимоте не медмеді", "Кого беруть у космонавти", "Казки дракона
Омелька", "Маляка – принцеса Драконії")
(розраховано на дітей молодшого шкільного віку
Перша ведуча: Діти! Сьогодні ми хочемо вас познайомити з чи не найталановитішим і найпопулярнішим в Україні молодим дитячим письменником – Сашком Дерманським. Без перебільшення, виходу його нових творів з нетерпінням чекають тисячі
юних шанувальників книги та читання. Тож хто він – Сашко Дерманський і чому його
твори стали такими популярними серед дітей? (Для розповіді про письменника рекомендуємо використати матеріал, поданий у циклі літературних раутів "Творче досьє
письменника", Раут 5. "Друг дітей – Сашко Дерманський". Біографічна довідка може
супроводжуватись відеопрезентацією).
Друга ведуча: Друзі, хочу зробити для вас сюрприз. Прямо зараз ми можемо
запросити до нашої зали самого автора. Правда він буде присутній тут віртуально. (Віртуальну зустріч з письменником знайдете за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=OSbHwzqGBk0, або ж можна запропонувати дітям
відеозвернення письменника за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=OSbHwzqGBk0
Перша ведуча: Сьогодні, діти, пропоную вам познайомитись з кількома творами Сашка Дерманського. І перша книга (демонструє книгу дітям) називається "Бигимоте не медмеді". Давайте послухаємо один вірш автора, а потім спробуємо разом завчити уривок з нього напам’ять як скоромовку (ведуча читає вірш "Медмеді", на екрані демонструється слайд з уривком із вірша, який діти повторюють).
У МЕДМЕДів з МЕДом ложки –
МІДні, МЕДні й запашні.
Гей, МЕДМЕДі, дайте трошки
МЕДу – мамі і мені!
Друга ведуча: Діти, а ви знаєте, як називають людей, які літають у космос? (діти відповідають). А як ви вважаєте, які ці люди за характером? (діти відповідають).
А чи кожен може стати космонавтом, як ви думаєте? А чому ні? (діти відповідають).
А які особливості, на вашу думку, має одяг космонавта? (діти відповідають). А чи
знаєте ви ім’я українського космонавта? Так, його звати Леонід Каденюк. А чи є серед
вас, діти, ті, хто хоче стати космонавтом? А чому ви хочете обрати саме цю професію?
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Перша ведуча: (демонструє книгу Сашка Дерманського "Кого беруть в космонавти" та зачитує вірш). Діти, а які відповіді дає автор на запитання, які ми задавали
вам? А які бажання виникають у космосі на думку автора? І що позитивного і негативного, як вважає письменник, має політ у космос? А доведіть-но, діти, що в космосі
людині перебувати все ж таки важко. І кого все ж слід брати у космос та чому?
Друга ведуча: А тепер поговоримо ще про одну книжку Сашка Дерманського.
Вона називається "Казки дракона Омелька". Пропоную познайомитись з головним героєм цього твору. Тож увага на екран. (перегляд відео "Хто такий Омелько" за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=3kFLXIvH8H0&t=3s)
Перша ведуча: Діти, а як ви думаєте, чи може бути таке, щоб звичайну дівчинку
звали Малякою? А чи вірите ви в те, що на Землі живуть дракони? А в те, що звичайна
дівчинка може покататися на драконі та намалювати цього дракона на гарматі? А як
ви думаєте, чи може звичайна дівчинка мріяти про бабусине серце?
Друга ведуча: Трошки дивні запитання, правда ж? Проте, ви все зрозумієте, коли я познайомлю з наступною книжкою Сашка Дерманського, яка називається "Маляка – принцеса Драконії". Пропоную вам переглянути буктрейлер "Мрія Маляки", з
якого ви дізнаєтесь, хто ж така Маляка. Уважно дивіться і слухайте, бо після перегляду на вас чекає невеличке тестування. Хто правильно відповість на питання цього тесту, той отримає подарунок. (перегляд буктрейлеру за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=O7-pJg1_F1g).
Казковий тест "Мрія Маляки"
(за уривком з книги "Маляка – принцеса Драконії")
1. Хто є головним героєм оповідання? (Марійка);
2. Як змінилося ім’я дівчинки і чому? (вона стала зватись Маляка, бо у дівчинки
були труднощі з вимовою);
3. Де Маляка використовує своє справжнє ім’я? (Коли підписує зошити);
4. Про що мріяла дівчинка? (вона марила всім, що хоч якось стосувалось принцес,
тому мріяла стати принцесою);
5. Що робила Маляка, поки не назбирала грошей на подорож? (вона всюди малювала драконів);
6. Ким працювала бабуся дівчинки до виходу на пенсію? (вона працювала в музеї,
продавала квитки);
7. Чому бабуся Маляки не хотіла йти на пенсію? (бо дуже любила дітей, і, навіть,
потроху віддавала їм своє серце);
8. Яка улюблена бабусина книжка лежала у неї на столі? ("Серце віддаю дітям");
9. Чого прагнула дівчинка для своєї бабусі? (щоб бабусине серце стало здоровим і
її знову взяли працювати вчителькою);
10. Що залишалося робити дівчинці, щоб цьому зарадити? (вона мріяла).
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Перша ведуча: А зараз, діти, ми трохи з вами пограємось у веселу гру та пригадаємо героїв, з якими сьогодні познайомились.
Гра "Принц, принцеса та дракон"
Утворюються 2 команди, які стають навпроти один одного на відстані 3-х
метрів. У грі 3 дійові особи: принц, дракон і принцеса. При цьому принц повинен зловити дракона, дракон – принцесу, а принцеса – принца. Принц має зробити випад і
ткнути дракона мечем, дракон в свою чергу поводиться як типовий монстр і стращає його, а принцеса тримає своє платтячко і промовляє: "хі-хі-хі". Кожен раз команда домовляється, кого вона буде зображати. Ведуча рахує і на рахунок "три" кожна команда зображає свою фігуру.
Друга ведуча: Діти! З творами якого письменника ми сьогодні познайомилися?
А розкажіть нам, якою людиною ви уявили собі Сашка Дерманського? А якими, на
вашу думку, є його твори? А що найбільше запам’яталось вам із творів письменника?
Перша ведуча: Діти, якщо ви бажаєте познайомитись ближче з творами цього
чудового українського письменника, то можете взяти його книжки з нашої виставки та
почитати вдома. Вони змусять вас фантазувати, подорожувати чудернацькими країнами, познайомлять вас з фантастичними персонажами і головне – навчать мріяти! До
нових зустрічей!
Літературне інтерв’ю "Віртуальна зустріч із Олександром Дерманським"
(розраховано на дітей середнього та старшого шкільного віку)
Свято супроводжується показом слайдів із життя Сашка Дерманського та розповідей про його творчість.
Перша ведуча: Доброго дня! Щиро вітаємо гостей на нашому літературному
святі! Сьогодні ми зібрались з вами, щоб взяти участь у віртуальному інтерв’ю з дитячим письменником Олександром Дерманським, автором, який створив самобутній і
цікавий світ, населив його симпатичними буками, лепрехунами, блотами, драконами,
добрими жуками і комахами, а також з не дуже симпатичними та геть не добрими песиговцями, крилунами й чаклунами. Всі вони борються зі злом, рятують світ від сил
Пітьми. Дорога до перемоги важка, наповнена різноманітними перешкодами, пригоди
героїв часто страшні, але захопливі. Отож, якщо ви й досі не знаєте, чого бояться печерні помідори та як повернути бойовий дух драконові на пенсії, це означає, що ви й
досі не читали творів Олександра Дерманського. Що ж, я вам трохи заздрю. Адже у
вас попереду знайомство з надзвичайно цікавим письменником.
Друга ведуча: Сучасний дитячий письменник Олександр Дерманський вважає
написання казок справою чоловічою. І сьогодні героя однієї з його книжок – Вужа
Ониська, українські діти люблять і знають не менше, ніж знаменитого Карлсона чи
Вінні Пуха. Власне, писати для дітей Олександр почав якраз перед тим, як мав стати
27

батьком. Сьогодні ж у нього ростуть дві донечки – Владислава та Злата.
Перша ведуча: Народився Олександр Степанович Дерманський 28 листопада
1976 року в невеликому селі Гайворон Володарського району на Київщині. Батько,
Степан Володимирович за фахом – агроном, мама, Лілія Миколаївна – вчителька. Письменник має ще двох братів – старшого та молодшого.
Друга ведуча: До школи Сашко ходив у райцентр. Навчався у Володарській середній школі № 1. Вже тоді робив перші спроби писати вірші, проте спочатку не ставився до цього заняття серйозно, а тим більше не думав, що колись буде письменником. З часом поетичні захоплення були витіснені звичайними хлопчачими забавами.
Але хлопець ніколи не переставав дружити з книгою. Читав із задоволенням і багато,
поринаючи у світ казок та легенд, повістей та романів.
Перша ведуча: До віршування ж Олександр повернувся вже коли навчався на
четвертому курсі факультету української філології Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова, куди вступив 1994 року.
Друга ведуча: Серйозно ж літературою майбутній письменник почав займатися
з 2001-го року, коли став літературним редактором дитячого журналу "Стежка". Перші
його вірші для малечі були опубліковані саме в цьому журналі.
Перша ведуча: Дещо з творів письменника виходило під псевдонімами Сашко
Володарський та Назар Діброва. А у жовтні 2004 року видавництво "Теза" в рамках
серії "Пригодницька бібліотека" випустило у світ повість-казку "Володар макуци, або
Пригоди вужа Ониська".
Друга ведуча: У травні 2006 року Олександр Дерманський був прийнятий до
Національної спілки письменників України. Його твори неодноразово отримували відзнаки та нагороди. Зокрема, його роман "Король буків, або таємниця Смарагдової книги" був відзначений дипломом Всеукраїнського конкурсу романів, кіносценаріїв і п’єс
"Коронація слова". Крім того, твори письменника неодноразово ставали переможцями
у всеукраїнському рейтингу "Книжка року" та отримували відзнаки в інших літературних конкурсах.
Перша ведуча: А зараз до вашої уваги пропоную книжкове дефіле відомих творів письменника. (Книги по черзі представляють ведучі, або ж активні читачі - лідери читання. Дефіле може також супроводжуватись відеопрезентацією книжок автора).
Друга ведуча: До вашої уваги книга "Володар макуци, або Пригоди вужа Ониська". Що робити, коли сонце падає прямісінько на твою повітку? Як покататися на
галактичному макуцельоті? Чи легко врятуватися від метеоритного дощу? Як уберегти
корову від зоопарку? Не знаєш? Тоді хутчій познайомся з вужем Ониськом, і він тобі
про все розповість.
Перша ведуча: А це книга "Король буків, або Таємниця Смарагдової книги". Чи
любиш ти, друже, загадки й таємниці? Чи часто тобі доводиться докласти неймовірних
зусиль, щоб розгадати таємницю, мабуть не завжди вдається це зробити? Втім, якщо
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за справу беруться справжні друзі, їм до снаги здолати будь-які перепони. Героєві цієї
книжки, малому буці Гаврикові, також пощастило з друзями: в найскрутнішу хвилину
він може покластися на симпатичну драконицю Джульєтту, мудрого лепрехуна Шмигуна, передбачливого пугача Понтія та дрібненького горобчика Петяку. А хто вони
такі, оті буки та лепрехуни? Швидше починай читати цю книжку і… знатимеш. А заодно й дізнаєшся, чи вдалося Гаврикові й компанії здолати лихого чаклуна Нарита й
розгадати таємницю Смарагдової книги.
Друга ведуча: Ще одна книга Сашка Дерманського. Називається вона "Бабуся
оголошує війну". Так повелося в світі, що всі бабусі, як правило, дуже лагідні та сумирні. Ніхто краще за них не розкаже казку, не заспіває колискову, не напече смачних
коржиків. Одначе коли підлий лісник винищує молоді деревця заради наживи, огидні
пацюки захоплюють у полон безневинну жабку, а підступний приблуда космічний посмітюх занапащає все живе на Землі, перетворюючи планету на смітник, тоді Ониськова бабуся Катастрофа хвацько перев’язує хустинку на кшталт бандани і оголошує
негідникам війну.
Перша ведуча: А ця книга, яка називається "Чудове чудовисько", написана
Олександром Дерманським у 2006 році. У цій повісті-казці розповідається про знайомство дівчинки Соні з чудовиськом Чу. За кілька місяців Чу мусить заробити сім
подяк від людей, бо інакше його закинуть у країну жаховиськ. Задум написати цю
книгу виник у письменника після спілкування з донькою. Якось, пропонуючи татові з
нею погратися, вона спитала у батька: "Я буду принцесою, а ти ким?". Той сказав,
що буде чарівником. Відповідь доці стала готовою реплікою для дитячої книги: "Що
ти, чарівники ж не бувають із лисою бородою – вони волохаті!". Ось про таке чарівне
чудове чудовисько і його пригоди і дізнаєтесь, прочитавши цю книгу. А зараз давайте з
вами розіграємо який-небудь епізод з повісті "Чудове чудовисько". (Діти розігрують
епізод на свій вибір).
Друга ведуча: Олександр Дерманський вважає, що дитяча книжка повинна бути, як кіндер-сюрприз. Фольга-обгортка – це ілюстрація, смачне шоколадне яєчко – це
мова. Не з точки зору, що вона має бути солодкою, але точно має бути смачною. Ну а
от сюрприз-серединка – це зміст книжки.
На завершення свята ведучі проводять для дітей майстер-клас з виготовлення
ілюстрацій до книжки "Чудове чудовисько", які згодом варто розмістити на виставці, яку можна назвати, наприклад, "Чудові чудовиська очами дітей".
Творчість письменників, про яких йдеться у поданому матеріалі, цікава, своєрідна та самобутня, вона не залишить байдужими ні дітей, ні дорослих. Звичайно ж, ними
неможливо обмежити коло цікавих сучасних популярних українських письменників.
Але з упевненістю можна сказати, що твори цих авторів варто прочитати, бо прочитавши їх, ви абсолютно по-новому подивитесь на сучасну українську книгу, і вам неод29

мінно захочеться і далі продовжувати своє знайомство з творчістю українських письменників. Тож, будьте у тренді, читайте українське!
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