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Була, О. Зубр шукає гніздо : [для дошк. і мол. шк. віку] / Оксана Була. - Львів : Вид-
во Старого Лева, 2016. - [30] с. : кольор. іл. 

Анотація: 
Усіма важливими справами в лісі порядкують дивовижні туконі. Ось і зараз вони 

готуються відвідати звірів, які взимку лягають спати. Туконі вкладають їх у ліжечка 
і дбають, щоб нікому нічого не бракувало. Але є звірі, які взимку не сплять. Зубр 
звик блукати у снігах в пошуках їжі. Він навіть не підозрював, що можна спокійно 

собі дрімати в барлозі, коли надворі мороз. Допоки одного дня не зустрів 
ведмедя, який саме готувався заснути… Що вийшло з цієї зустрічі, а також про 

вміння слухати себе й інших, розповідає ця тепла й зворушлива історія про зубра - 
перша книжка серії оповідок про мешканців лісу. 

 

 

 

Була, О. Ведмідь не хоче спати / Оксана Була ; [гол. ред. Мар'яна Савка]. - Львів : 
Вид-во Старого Лева, 2016. - 32 с. : іл. 

Анотація: 
Як і кожного року, наприкінці осені ведмідь зібрався спати. Він завершував останні 

приготування і чекав, коли прийдуть туконі, щоб допомогти влаштуватись у 
барлозі. Однак йому зустрівся зубр, який розповів, як живуть взимку ті, хто не 

спить. 
Що робитиме ведмідь тепер, коли знає правду - взимку весело, а хто спить, той 

все пропускає? 
 
 
 

Вдовиченко, Г. 36 і 6 котів : Вусато-хвостата історія для дітей : [для мол. та серед. 
шк. віку] / Галина Вдовиченко ; намалювала Наталка Гайда. - Львів : Вид-во 

Старого Лева, 2018. - 133, [2] с. : іл. 
Анотація: 

36 і 6 котів - саме стільки, не більше й не менше, хвостатих героїв Галини 
Вдовиченко - оселилося одного дощового вечора в помешканні пані Крепової 

попри її бажання. Але серце непоступливої господині до котів-безхатьків 
прихилила киця-сфінкс Баронеса. Ані пані Крепова, ані її племінник Стас навіть 

уявити собі не могли, чим обернеться вторгнення у їхнє маленьке помешкання 36 
дорослих і 6 маленьких котів. 

 
 
 

Денисенко, Л. Усміхаки : все, що треба знати про собак / Лариса Денисенко ; 
намалювала Марія Фоя ; [гол. ред. Мар'яна Савка]. - Львів : Вид-во Старого Лева, 

2018. - 123, [12] с. : іл. 
Анотація: 



Якщо мрієш завести вірного песика, у новій книжці відомої письменниці Лариси 
Денисенко ти знайдеш усе, що слід знати про собак: як їх доглядати, годувати, 
вигулювати і лікувати. А також про те, яке величезне щастя мати чотирилапого 
друга, та водночас, яка це відповідальність. Адже тваринка - не м’яка іграшка, а 
повноправний член сім’ї. Вчені стверджують, що дорослий песик має інтелект 
трирічної дитини. І тільки від господарів залежить, який характер матиме ця 

дитина, буде вона злюкою чи усміхакою. 
 
 
 

Діккенс, Ч. Різдвяна історія / Чарльз Діккенс ; пер. з англ. Івана Андрусяка ; іл. 
Ростислава Попського. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. - 159 с. : іл. 

Анотація: 
Старий Скрудж - непривітний скнара, від якого годі чекати доброго слова чи 

доброї справи, - зневажає навіть таке велике свято, як Різдво. Та одного разу до 
нього приходить дух його померлого компаньйона - аби дати йому шанс стати 

іншою людиною з новим майбутнім. Але перш ніж змінити хід подій, Скрудж має 
пережити моторошні зустрічі з трьома привидами... 

 
 
 

Керр, Д. До нас на чай заходив тигр! / Джудит Керр ; пер. з англ. Катерина 
Міхаліцина ; худож. Джудіт Керр. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. - [28] с. : 

кольор. іл. 
Анотація: 

«До нас на чай заходив тигр!» - книжка-картинка, перша і досі найпопулярніша 
серед книжок авторки. Цю історію письменниця часто розповідала своїм дітям 
перед сном, а опісля вирішила записати й намалювати. Оповідь про те, як Софі з 

мамою чаювали з тигром, неодмінно зацікавить вашу малечу. 
 
 
 

Коломоєць, Ю. Незвичайні професії / Юлія Коломоєць, Алла Гутніченко. - Львів : 
Вид-во Старого Лева, 2018. - [80] с. : іл. 

Анотація: 
У хлопчика Андрія - незвичайна родина. Кожен у ній має улюблену роботу і в 

кожного - незвикла, але важлива й цікава професія. Мама - флорист, тато - 
палеонтолог, сестра - обіймачка панд, дідусь - тітестер, а бабуся - 

сурдоперекладач. Є в родині також склодув і повітроплавець, архітектор та 
піцайоло і кінолог, а сам хлопчик ще не знає, ким стане, коли виросте. 

У цій книжці-віммельбуху кожній професії присвячено по три розвороти: на 
одному розповідається про її особливості та зображено сферу діяльності, на 

другому йдеться про знаряддя, потрібні для роботи фахівцеві, а третя є зазвичай 
інтерактивною та інформативною. Книжка про дивовижні професії сподобається 

дітям різного віку. 



Лаюк, М. Різдво Христове : книжка-вертеп / Мирослав Лаюк ; [іл. Роман Зілінко]. - 
Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - [8] с. : іл. 

Анотація: 
Першу книжку «Видавництва Старого Лева» у 3D-форматі - «Різдво Христове» -  
можна не лише читати і розглядати. У святковий час вона стане також чудовою 

окрасою дому, адже в розгорнутому вигляді перетворюється на різдвяну шопку, 
яку намалював львівський митець Роман Зілінко. 

 
 
 

Ле Ґуїн, У. К. Чарівник Земномор’я : кн. перша циклу Земномор’я / Урсула К. Ле 
Ґуїн ; іл. Наталії Клочкової; [пер. з англ. А. Сагана] = A Wizard of Earthsea : The 
Earthsea Cycle, Book 1 / Ursula K. Le Guin. - Київ : КМ-БУКС, 2017. - 252, [1] с. : рис. 

Анотація: 
Ґед став найвидатнішим магом Земномор’я. А колись його звали Яструб, і він був 
безрозсудним юнаком, жадним до сили й знань, який, злегковаживши давньою 

таємницею, прикликав з потойбіччя жахну тінь. Це повість про його випробування, 
про те, як осягав він словеса потужних заклинань, як приборкав дракона, старого 

як світ, як він ходив до царства смерті, щоб відновити Рівновагу. 
 
 
 

Ле Ґуїн, У. К. Гробниці Атуану : кн. друга циклу Земномор’я / Урсула К. Ле Ґуїн ; іл. 
Наталії Клочкової ; [пер. з англ. А. Сагана] = The Tombs of Atuan : The Earthsea 

Cycle, Book 2 / Ursula K. Le Guin. - Київ : КМ-БУКС, 2017. - 228, [1] с. : рис. 
Анотація: 

Коли Тенар обрали верховною жрицею прадавніх безіменних Сил Землі, її 
позбавили всього, що в неї було: дому, родини, майна, навіть імені. Зараз вона - 

просто З’їдена, Арха. Один із її обов’язків - охороняти Атуанські Гробниці, де 
покояться сили Темряви. 

Аж от на острові з’являється чарівник Ґед на прізвисько Яструб, він хоче вкрасти 
найбільший скарб гробниць - Кільце Ерет-Акбе. Тенар не може допустити цього, 

але Ґед - носій світлої магії, а крім того, він повідає Тенар про краї, в яких вона 
ніколи не була і навіть не чула про їхнє існування. Чи вистачить їй духу порвати з 

силами пітьми та ступити назустріч незвіданому? 
 
 
 

Малик, Г. Як сонечко крапочки загубило / Галина Малик ; [намалювала Мар’яна 
Качмар]. - [Львів] : [Вид-во Старого Лева], [2017]. - [12] с. : іл. 

Анотація: 
Маленьке сонечко заснуло під дощем, і він змив крапочки з його плащика. Що ж 

тепер робити? На щастя, у сонечка є добрий приятель - Кузька, який знає, як 
зарадити лихові... З книжкою-картонкою Галини Малик малюк може вчитися 

читати. 



Матіяш, Б. Казки Різдв / Богдана Матіяш ; іл. Володимира Штанка ; [гол. ред. 
Мар’яна Савка]. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. - 123 с. : кольор. іл. 

Анотація: 
Різдво - це час, повний таємниці, радості й дива. Казки Різдва нагадують про зміст 
цього свята - чудесне Боже народження, повне довіри й ніжності, - і теж можемо, 

зачудовані, перед цією таємницею зупинитися, побути малими дітьми, з їхньою 
вірою і простотою прийти привітати новонародженого Месію. Пережити безліч 

див, які стаються, коли віримо. 
Книжка різдвяних казок Богдани Матіяш, повна спокою і лагідності, вчить, як 

почуватися вдячно у світі, в якому народився добрий Бог. 
 
 
 

Міхаліцина, К. Хто росте в саду / Катерина Міхаліцина ; худож. оформ. Оксани 
Були. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. - [44] с. : кольор. іл. 

Анотація: 
Довго летів соловейко. З далекої Африки летів... аж побачив унизу поміж хмарами 

старий садок. «Ось тут, мабудь, і буде мій дім!» - подумав соловейко... 
 
 
 

Міхаліцина, К. Хто росте у парку / Катерина Міхаліцина ; худож. оформ. Оксани 
Були. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. - [36] с. : кольор. іл. 

Анотація: 
У книзі маленькі читачі дізнаються про дерева, які ростуть у парках, про те які 

листочки і насіння в липи, дуба та інших. Книга оформлена красивими 
ілюстраціями, розповідь ведеться в казковій формі. 

 
 
 

Міхаліцина, К. Ясь та його машинки : [для дошк. і мол. шк. віку] / Катерина 
Міхаліцина, Тетяна Цюпка. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. - [36] с. : кольор. іл. 

Анотація: 
Хлопчик Ясь має ВЕЛИ-И-И-КИЙ автопарк. Він так багато знає про транспорт! Ясь 
весело й цікаво розповідає про кожну машинку, її особливості та «роботу», яку 

вона виконує. Із кожною машинкою у Яся пов’язана особлива історія. Так ми 
дізнаємося і про хлопчикову сім’ю, друзів, кота, ніндзь, про його веселі ігри, малі 

та великі пригоди. Маленькі читачі зможуть намалювати і власну машинку - 
спеціально для них художниця Тетяна Цюпка залишила вільний розворот. Також у 

книжці прихована маленька таємниця. Чи вдасться вам її розгадати? Дотепна та 
життєрадісна книжка-картинка Катерини Міхаліциної сподобається усім, хто 

любить автівки. 
 
 
 



Нанетті, А. Мій дідусь був черешнею / Анджела Нанетті ; [переклав Андрій 
Маслюх ; намалювала Анастасія Стефурак]. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. - 

135 с. : іл. 
Анотація: 

Ця книга - родинна історія хлопчика Тоніно, розказана від його імені. Проста і 
казкова водночас. Така, що зачепить кожного знайомими ситуаціями, подіями, 

фразами і страхами. 
У Тоніно є мама й тато, які не завжди знаходять спільну мову. Є дідусь і бабуся 
міські, а є - сільські. І вони зовсім різні, бо живуть у різних світах. І саме сільські 

дідусь і бабуся - Оттавіано і Теодолінда - словами, вчинками, тим, які вони є, 
відкривають перед Тоніно, а отже - й перед нами, скарби емоцій, вчать розуміти 

себе й близьких, сприймати і переосмислювати навіть найскладніші речі та явища. 
Навіть смерть, яка є невід'ємною частиною життя. 

Ця історія - повернення в дитинство з його можливістю неможливого і нагадування 
про те, що дива існують поряд з нами, і що, попри сум, несправедливість та 
розпач, ми таки зуміємо їх побачити, якщо тільки відкриємо до них серце. 

 
 
 

Нанетті, А. Чоловік, який вирощував комети / Анджела Нанетті ; [переклав Андрій 
Маслюх ; намалювала Анастасія Стефурак]. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. - 

148, [3] с. : іл. 
Анотація: 

Ця книга - родинна історія хлопчика Тоніно, розказана від його імені. Проста і 
казкова водночас. Така, що зачепить кожного знайомими ситуаціями, подіями, 

фразами і страхами. 
У Тоніно є мама й тато, які не завжди знаходять спільну мову. Є дідусь і бабуся 
міські, а є - сільські. І вони зовсім різні, бо живуть у різних світах. І саме сільські 

дідусь і бабуся - Оттавіано і Теодолінда - словами, вчинками, тим, які вони є, 
відкривають перед Тоніно, а отже - й перед нами, скарби емоцій, вчать розуміти 

себе й близьких, сприймати і переосмислювати навіть найскладніші речі та явища. 
Навіть смерть, яка є невід'ємною частиною життя. 

Ця історія - повернення в дитинство з його можливістю неможливого і нагадування 
про те, що дива існують поряд з нами, і що, попри сум, несправедливість та 
розпач, ми таки зуміємо їх побачити, якщо тільки відкриємо до них серце. 

 
 
 

Радковець, П. Таємниці львівських левів : [для мол. та серед. шк. віку] / Петро 
Радковець, Іван Радковець. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. - 45, [2] с. : кольор. 

іл. 
Анотація: 

«Таємниці львівських левів» - книжка авторських легенд-казок відомих у Львові 
гідів - братів Івана і Петра Радковців. Читачі довідаються, чому годинники на вежах 

і ратуші у Львові показують різний час, як двоє братів шукали на дні львівських 



ставків скарб свого батька, що сталося зі скупим Мартином та де можна знайти 
легендарний меч майстра Шварна. А п’єску «Нездійснені бажання» можна 

поставити на шкільній сцені, щоб довідатися, чому розсипалися в порох книжки 
друкаря Олексія. 

 
 
 

Романишин, Р. Війна, що змінила Рондо / Романа Романишин та Андрій Лесів. - 
Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. - 36 с. : іл. 

Анотація: 
«Війна, що змінила Рондо» - це книга про те, що війна не має серця і не розуміє 

жодної мови, зате торкається кожного і на всіх залишає шрами. Та якщо спільно 
збудувати машину світла і навчитися співати попри все, тоді навіть найтендітніші 

істоти зможуть вистояти й перемогти. А ще ця книга - це привід для вдумливої 
розмови з дітьми (або й зі собою) про те, що діється нині в країні чи й деінде у 

світі, у форматі чарівної історії, яка завжди залишає місце для надії та оптимізму. 
Книга увійшла до числа переможців конкурсу Bologna Ragazzi Award 2015: 
отримала спеціальну відзнаку журі у категорії Нові Горизонти, увійшла до 

щорічного каталогу книжкових рекомендацій в галузі міжнародної дитячої та 
юнацької літератури «Білі круки - 2015», переможець премії «ЛітАкцент року» у 

номінації «Поезія і проза для дітей». 
 
 
 

Содомка, М. Як збудувати дім : [для мол. і серед. шк. віку] / написав і намалював 
Мартін Содомка ; переклала з чес. Тетяна Савченко. - Львів : Вид-во Старого Лева, 

2017. - 55, [4] с. : іл. 
Анотація: 

Чи беруть іпотечний кредит птахи, коли збираються вити гніздо?» - питає пацючок 
Арні у свого давнього приятеля Зили. Безтурботна юність Арні минула - тепер він 

одружився і будує дім. Будівництво - справа нелегка: розробка проекту, 
оформлення будівельних дозволів, отримання іпотечного кредиту… Арні від 

усього цього вже голова йде обертом, але знав би він, який клопіт чекає на нього 
попереду! Справжня катастрофа! Сподіваймося однак, що все йому вдасться, 

адже в казках по-іншому й не буває! 
 
 
 

Содомка, М. Як змайструвати мотоцикл : [для мол. і серед. шк. віку] / написав і 
намалював Мартін Содомка ; переклала з чес. Тетяна Савченко. - Львів : Вид-во 

Старого Лева, 2016. - 55, [4] с. : іл. 
Анотація: 

Напровесні на власноруч змайстрованому літаку повернулися з далекого півдня 
троє відважних мандрівників - пацюк Арні, горобець Зила і жабун Крістіан. 

Мандрівка далася їм нелегко, і новий досвід, напевно, змінив їхнє уявлення про 



світ. Однак удома на них чекають друзі - Малий і Фред, а головне - нові 
випробування. Арні більше не тягне на пригоди, він би краще гуляв зі своєю 

подружкою Люсі. Але плани довелося змінити. На читача чекає багато 
несподіванок. Єдине, чого з певністю можна чекати від нової книжки Мартіна 

Содомки, - ви дізнаєтеся все про те, як змайструвати мотоцикл. 
 
 
 

Цілик, І. Таке цікаве життя / Ірина Цілик ; намалювала Христина Лукащук ; [гол. 
ред. Мар'яна Савка]. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. - [44] с. : іл. 

Анотація: 
Читаючи цю книгу ви дізнаєтеся про те, що ґава - дуже розумний птах, що театр 

починається з вішака, а машиністка київського фунікулера дружить з білками. І про 
те, чому не можна їсти сніг, хто в музеях слідкує за тим, щоб відвідувачі не кидали 

обгортки від цукерок і не крали картини, як улітку падають зірки, хто такий Боб 
Марлі та чому коти розумні, але іноді так і не скажеш. А ще на сторінках «Такого 

цікавого життя» - безліч веселих малюнків художниці Христини Лукащук, які 
бавляться в гру «підміни мене» зі словами. Словом, читати цю книжку не 

перечитати, дивитися не передивитися. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


