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 Вісімдесят назв газет та журналів! Це багато чи не дуже? Любі 

друзі! Можливо,  вдома ви передплачуєте одне чи декілька видань, в 

кращому випадку. А тут, в бібліотеці на вас чекає різноманіття 

періодичних видань. Всі вони настільки різні! На їх сторінках багато 

пізнавальних, захоплюючих оповідань, віршів, легенд, розповідей, 

загадок, кросвордів, коміксів, які допоможуть вам вчитися і 

розвиватися. Тут  ви зустрінетесь з незвичайними пригодами, 

чарівними перетвореннями, казковими подіями. А ще дізнаєтесь, 

яким буває шкільне життя ваших ровесників, порівняєте його з 

власним, навчитеся, як краще налагоджувати стосунки з оточуючими, 

виправите власні помилки у спілкуванні з людьми. Багато хто з вас 

отримає практичні поради щодо роботи над собою, правильної 

організації часу  та створення свого іміджу. Знайомтеся з цими 

журналами та обмінюйтеся враженнями з вашими друзями!  

В цьому прес-огляді окремо виділені видання для читачів учнів 

1-4 та 5-9 класів. Розташовані матеріали в абетковому порядку. 

Журнали для учнів 1-4 класів 

   

Добрі, веселі та цікаві казки, вірші, загадки, пісеньки ви знайдете на 

сторінках всеукраїнських розвивально-пізнавальних журналів для 

дошкільнят  «Ангелятко» та «Ангеляткова наука», що  виходять 

щомісяця з вересня 2006 року. Вони допоможуть розвинути в дитині 

пізнавальні бажання робити щось своїми руками, цікаві оповідки та 

інтелектуальні завдання в кожному номері дадуть знання про 

навколишній світ, розвинуть  логічне мислення, спостережливість, 

кмітливість. А іграшки-саморобки підштовхнуть дитину до творчості, 

руками.  

 



 БЕДРИК – це цікаве щомісячне видання для дітей 

та їхніх батьків, що виходить у м. Луцьку. Тут 

кожний із вас знайде на свій смак казки, кросворди, 

розмальовки, головоломки.Для тих, хто цінує слово 

– казки , краща дитяча українська поезія. Для 

цікавих – розповіді про дива живого світу. А ще тут 

і каверзні загадки для дітей, плутанки, 

розмальовки, творчі конкурси, сторінки-цікавинки, 

пазли. 

 

    «В гостях у казки» - мальовничий  журнал 

українською мовою для читання дорослими дітям, 

який своїм прекрасним оформленням не залишить 

байдужим нікого. Кожний номер присвячено 

окремій повчальній казці – це як і українські 

народні казки, так і авторські казки зарубіжних 

авторів. В кожному номері крім того вміщено 

розвиваючі завдання, саморобки, ігри та інші 

цікавинки  та смачнючі рецепти.  

«Веселі саморобки» -  це журнал веселих ідей і 

саморобок для родинного дозвілля і хобі. Об’ємні 

картини, рукоділля, оригамі, бісер, іграшки й 

сувеніри, смачні рецепти – для юних читачів. Він 

допоможе опанувати різні техніки рукоділля й 

отримати навички дизайну. А ще це майстер-класи, 

вікторини, призи. Рекомендований для занять 

творчістю у школі та вдома. 

 

   У  журналі «Вечірня казка» ти зможеш не тільки 

почитати цікаві казки та розмалювати їхніх героїв. 

Також ти матимеш нагоду самому закінчити одну з 

наших казок. Також, окрім ігор та розваг ми разом 

трішки повчимось англійської мови. Окрім всього, 

тебе чекає також нова розвага. У кожному номері 

журналу ти знаходитимеш шматочок пазла, який у 

кінці року зможеш зібрати у велику картинку. 
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        Видавництво «Весела перерва» видає аж 

дев’ять дитячих журналів, які охоплюють всі 

уподобання дітей. Один із найцікавіших із них – 

«Візерунок на долонях». В цьому журналі дійсно 

живуть дівчачі мрії – адже він для сучасних 

українських дівчат, які захоплюються плетінням з 

бісеру, ліпленням, паперопластикою та ще 

багатьма іншими видами рукоділля. 

 

 У 2016 році журнал «Дзвіночок» визнано кращим українським 

виданням для дітей на конкурсі, який щорічно 

проводить Держкомтелерадіо. Видання пропонує 

різноманітні теми у національно-патріотичному 

дусі.  Діти — різні. Хтось любить кросворди, 

хтось — ребуси, інші — загадки, смішинки, 

історичні матеріали, оповідання, казки. І все це 

редакція літературно-художнього і 

загальноосвітнього журналу для дітей 

молодшого та середнього шкільного віку 

старається умістити в маленький «Дзвіночок». 

   «Долонька» – всеукраїнська газета-розмальовка 

для школярів. Вона крім тематичних (за порами 

року) розмальовок містить багато корисного та 

цікавого для дітей. Кожний знайде тут щось на 

свій смак – чи то вірші відомих поетів, чи поезію 

поетів-початківців, яким приємно бачити свої 

друковані вірші на сторінках видання. А ще тут 

багато казок, тематичних кросвордів, лічилок. 

 

                «Домовичок «– журнал для розумних і 

кмітливих. Хоча він і не великий за форматом, але 

містить багато ребусів, анекдотів, кросвордів, 

головоломок. А ще тут смачні рецепти, логічні 

завдання. 



 

Захоплива подорож до чарівної країни рукоділля з 

журналом «Жасмин» буде цікава всім вам, 

дівчатка від 8 років. Журнал допоможе досконало 

освоїти різноманітні техніки прикладного 

мистецтва : оригамі, квілінг, витинанка та багато 

іншого. У журналі містяться детальні схеми, 

пояснення та кольорові вкладки для виготовлення 

квітів та інших яскравих сувенірів з паперу, 

ниток, тканини тощо. А ще майстер-класи, 

поради, конкурси. 

  

 «Жирафа-рафа» - всеукраїнський розвивально-

пізнавальний журнал для дітей. Але він буде 

надзвичайно цікавим  і корисним для  для твоїх 

батьків і педагогів. У ньому ти знайдеш чимало 

цікавих казок, віршів, конкурсів, ігор, 

розвивальних завдань та захоплюючих 

подорожей у світ знань. Ти зустрінеш нових 

друзів, з якими весело гратися та навчатися, 

фантазувати та малювати, жартувати і 

майструвати. Разом із тобою ми будемо мандрувати сторінками 

журналу, мальовничими містами нашої Батьківщини, та розглядати 

малюнки в 3D форматі.  

 

  «Зін» - це захоплюючі подорожі сторінками 
прекрасно ілюстрованого  дитячого видання. 
Разом з ним  читачі помандрують кожного 
разу в різні країни, де дізнаються про 
історію, природу, культуру краю. А ще в 
рубриці «А чому?» дізнаються про таємниці 
природи, зоряного неба. В кожному номері – 
розгорнута розповідь про якусь тварину, 
таємниці людського тіла. А ще – національні 
кулінарні рецпти, уроки англійської мови в 

коміксахта багато іншого. 

 



      

      Пустотливі кенгурята Крош, Ксюша і Плюш – 

це герої веселого супержурнальчику «Кенгуру», 

які  запрошують тебе, друже, зробити 

захоплюючу подорож по його сторінках. Ця 

весела компанія не дасть тобі нудьгувати. Тебе 

чекають захоплюючі головоломки і кросворди, 

цікаві завдання та вікторини, лабіринти і 

плутанини, загадкові картинки, ребуси, тощо. 

 

Любий читачу! Хочеш побувати у світі казок, 

дізнатися більше про навколишній дивосвіт, 

розв’язувати нові ігрові завдання та кросворди, 

відгадувати загадки, легко вивчати англійську 

мову? Ти вмієш складати вірші або гарно 

малювати, і хочеш, аби про це дізналисьусі? Тоді 

журнал «Колобочок», який виходить на 

Буковині, саме для тебе. 

 

"Колосочок" – науково-популярна тематична 

природнича газета для розумників і розумниць. Це 

– повноколірне, щотижневе видання, розраховане 

на учнів молодших класів. Газета розповідає про 

явища природи, рослини, тварин, Землю та космос, 

мандрівки по Україні та світі. Вона мість 

дослідницькі та творчі завдання, досліди, 

презентує дитячу творчість та найцікавіші 

природничі проекти учнів початкової школи. 

 

«Котэлло» - Пізнавальний журнал з великою 

кількістю чудових знімків, колажів і тематичних 

ілюстрацій. Увесь дивовижний світ кішок – 

розповіді про породи, цікаві факти і історичні 

рубрики, а також конкурси серед читачів, тести і – 

море розваг! 



 Дитячий пригодницький журнал “Крилаті” 

раніше  видавався в Америці та 

розповсюджувався поміж представників 

української діаспори. Від кінця 2007 року 

почалося нове народження “Крилатих”. Із суто 

організаційного журналу він перетворився на 

дитячий пригодницький. Із чорно-білого став 

повноколірним. Із молодіжного став дитячим.            

Журнал розповідає про пригоди трьох друзів, у 

які вони потрапляють за допомогою чарівної 

“Крилатої книги”. Окрім цього, знайомить із тваринним та 

рослинним світом, вчить добру, ввічливості, любові до природи та 

свого краю. Рубрика “Читальня” знайомить дітей із творчістю 

сучасних дитячих письменників. “Художня майстерня” вчить 

малювати, а проста “Майстерня” вчить робити різні гарні та корисні 

речі власноруч. Багато інших особливостей має цей оновлений 

журнал, але їх можна побачити, познайомившись із ним ближче. 

«Кузя» – це дитячий журнал, в якому ви 
знайдете захоплюючі пригоди, кросворди, 
головоломки, лабіринти, ребуси, тощо. Веселий 
коник Кузя поведе вас, юні читачі, у незабутню 
подорож, сповнену таємниць і загадок. У 
журналі багато призових завдань, за які читачі 
отримають призи – серед яких набори для 
творчості, настільні ігри, річні передплати 
журналу. 

"Куля" -  журнал, який навчає та розважає, 

відкриває багато нового та цікавого, розвиває 

інтелект і приносить радість своїм читачам. З 

"Кулею" ти дізнаєшся про найновіші та 

найцікавіші мультфільми, поринеш у світ мандрів 

замками нашої Батьківщини, дізнаєшся про 

розмаїття світу природи. Та найголовніше – 

подружившись із "Кулею", ти зможеш сам 

потрапити на сторінки журналу, розповісти про 

себе, свої захоплення, особливі знання та вміння. 

А ще "Куля" завжди пропонує багато різноманітних ігор, 

головоломок, веселих завдань та конкурсів, розгадавши які ти 

зможеш щомісяця отримувати чудові призи. 



Журнал “Маленька Фея та сім гномів” стане 

гарним другом для молодшого школярика 

та незамінним помічником для батьків і 

вчителів. Адже на його сторінках нові цікаві 

розробки: нові знання у формі гри, вправи 

та завдання на розвиток логічного 

мислення, уяви, творчих здібностей, 

моторики рук, кмітливості, наполегливості.  

У кожному номері:  оригінальна іграшка-

саморобка від гнома Майстра-на-Всі-Руки, 

розроблена провідними фахівцями, оповідання, казка, підбірка віршів 

для дітей, цікаві історії від гнома Мудруна,  кросворд від гнома 

Простачка , різноманітні завдання від гнома Буркотунчика, казка-

забавлянка від Маленької Феї,  а також творчі конкурси, у яких 

можна виграти хороші призи. 

Кожен номер журналу “КОТЯ”,- це маленька 

енциклопедія на задану тему, але написана 

вона так, що дитина із захопленням 

дослідника читає, грає, відгадує і, в 

результаті, легко й надовго запам‘ятовує 

матеріал. Адже це –дитячий пізнавально-

ігровий журнал, який видається українською 

мовою і виходить один раз на місяць. В 

журналі ви зустрінете рубрики “А чи знаєте 

ви?”, “Ерудит”, “Весела англійська” та багато казок, ігор, 

головоломок, кросвордів і конкурсів! А ще “КОТЯ” несе дитині те, 

чого так не вистачає у сучасному світі – доброту і щирість.  

 

«Малятко» - найстаріший український  

традиційний сімейний журнал для найменших. 

Його читали бабусі й дідусі, потім мами і тата 

сучасної малечі дошкільного віку. Тут малята 

знайомляться з українською народною 

творчістю та творчістю класиків і сучасних 

творців української дитячої літератури. У 

журналі безліч яскравих ілюстрацій, веселих 

віршів і цікавих ігрових завдань, головоломок, 

кросвордів, а також традиційна саморобка. 



«Маленький Розумник» – журнал для 

хлопчиків 5-9 років, розрахований на 

інтелектуальний розвиток дітей. Головний 

герой в кожному номері в когось грається: в 

моряка, космонавта, палеонтолога, 

автомобіліста ... І дізнається багато цікавого 

про світ. А ще – вчиться читати, рахувати, 

логічно мислити, розвиває увагу. А в нагороду 

отримує чергову аплікацію і цікаву саморобку 

– у кожному номері! Як не дивно, але журнал 

із задоволенням читають і дівчатка! 

 

 

«Мамине сонечко» – яскравий, барвистий 

журнал для різностороннього розвитку дошкільнят 

-дітей 1-3 років. У ньому можна знайти завдання, 

які допомагають розвивати дрібну моторику 

пальчиків, вчать малюків абстрактному мисленню, 

логіці, розвивають увагу, пам'ять. Крім цього у 

кожному номері є багато творчих завдань: можна 

щось вирізати, змайструвати, наклеїти. А ще тут - 

найкращі казки, віршики, розвивальні завдання, 

творчі ідеї, іграшки, логічні ігри. Спеціальна сторінка для батьків – 

про виховання дітей, їхню психологію, популярні розвивальні 

методики. 

 

         Про різноманітні хобі: модульне оригамі, 

кусудаму, нумізматику, катання на ковзанах 

тощо ви можете прочитати у журналі «Моє 

хобі». Цей дитячий розважально-пізнавальний 

журнал допоможе кожному знайти своє хобі. 

Можливо, ви  відкриєте для себе нове 

захоплення або дізнаєтеся щось цікаве про те, 

чим захоплюєтесь нині. 

  

 



Найкращий український розвивально-

пізнавальний журнал для сучасних дітей віком 

від 6 до 10 років – це «Пізнайко». Кожен номер 

журналу присвячено певній темі, обраній із 

урахуванням зацікавлень молодших школяриків, 

а також побажань батьків і вчителів. Разом із 

головним героєм журналу, борсучком Пізнайком, 

читачі щомісяця мандрують країнами світу, 

знайомляться із новинками у технічному та 

книжковому світі,   дізнаються про незвичних 

тварин. 

       Хто «СМАЙЛИК» читає - завжди настрій 

гарний має . Це - цікавий пізнавальний журнал 

для дітей. Тут для них - логічні завдання, 

кросворди, експерименти, англійська мова. У 

кожному номері багато призів, якими 

нагороджуються учасники  розіграшів – це може 

бути і смартфон, і річна підписка журналу. А 

також з номеру в номер на читачів чекають 

веселі пригоди, захоплюючі головоломки . 

            

Матеріали, запропоновані в журналі «Умійко» 

стануть у пригоді вашій дитині на практичних 

заняттях у дитячому садку та на уроках праці у 

початковій школі. Розробки журналу тестуються 

в дитсадку №297 міста Києва, мають схвальні 

відгуки українських педагогів і психологів з 

багаторічним досвідом роботи. А ще редакція 

журналу "Умійко" започаткувала добру 

традицію додавати подарунок до кожного 

номера журналу. Це  - фломастери, олівці, 

іграшки, цукерки, пластилін та інші корисні і 

цікаві речі (по передплаті - журнал з бонусом). 

Розважально-пізнавальний журнал. Для всіх 

веселих, розумних, допитливих та кмітливих: тут 

захоплюючі розповіді про таємниці природи, 

історії походження тварин та рослин, казки та 

легенди, нескладні рецепти смачних страв на 

«Веселій кухні», фото та листи твоїх однолітків, 



адреси для листування у рубриці «Шукаю друзів », школа здоров'я та 

гарних манер, святкові поздоровлення і привітання з Днем 

народження. Кросворди, математичні забави, узори для вишивання, 

смішинки-веселинки, розмальовки, конкурси дитячих малюнків, 

іграшок-саморобок, флористики, вишиванок і т. д. Вікторини, ігрові 

завдання з призами для тебе та подарунками для батьків і ще багато 

цікавого та корисного дошкільнятам і школярам. 

Журнали для учнів 5-9 класів 

Ти, мабуть, знаєш голубу приємну квітку – 

барвінок. От від його імені і походить назва 

щомісячного українського літературно-художнього 

журналу «Барвінок». На кожній сторінці 

«Барвінку» перед тобою поставатиме увесь світ – 

такий таємничий і безмежно цікавий. Ти дізнаєшся, 

що у ньому найважливіше, найкорисніше, та про 

те, яке майбутнє чекає на тебе і як здійснити свою 

мрію. А взагалі-то,  цей журнал – найстаріший в 

Україні. Адже він виходить з 1928 року. В ньому 

друкуються літературні твори українських авторів, презентуються 

казки народів світу.  

        «Бісер» - це журнал для юних рукодільниць. 

Адже останнім часом стало так популярно 

оздоблювати одяг, вишивати картини, плести 

прикраси саме з бісеру. Найдосвідченіші майстрині 

продемонструють свої вироби, поділяться 

тонкощами цього виду рукоділля. А всі, хто 

захоплюються бісероплетінням, вишиванням 

народних та святкових строїв знайдуть на 

сторінках журналу схеми, розробки. 

  

Пізнавально-гумористичний журнал для школярів 

4-11 кл. «Весела перерва». На його сторінках 

вміщено безліч цікавих матеріалів, які допоможуть 

вам на уроках. Це - ігрове навчання, уроки 

ерудитів, комікси з фізикою, школа детективів, 

наукові приколи, шахи, конструювання моделей, 

запам’яталки, тематична англійська мова, 

конкурси. Також ви можете надсилати до редакції 



свої пропозиції, цікаві пригоди зі шкільного життя, брати участь у 

конкурсах та вигравати призи. 

Навчально-пізнавальний журнал «Веселі уроки»  

-  незамінний помічник під час підготовки до 

рефератів та тестування школярів. Він містить 

сценарії тематичних вечорів, пропонує доступне 

вивчення англійської мови. Крім того, він 

запропонує Вам відправитися в захопливу 

мандрівку по країні знань. В кожному номері 

пропонуються до вашої уваги веселі оповідки, 

вірші, загадки, ігри, корисні поради, сценарії до 

спектаклів та дитячих ранків. Все це 

супроводжують яскраві малюнки та веселі 

вірші. А ще він допоможе учням 4-11 кл. у вивченні шкільних 

предметів. 

 

  «Журавлик»  - газета для дітей та дорослих. На 

її сторінках ви зможете прочитати творчі роботи 

своїх однолітків, які пишуть з різних куточків 

України як прозові, так і поетичні. Газета 

містить багато матеріалів народознавчого 

характеру, розповідає про маловідомі сторінки 

історії України. 

                                                                 

"Колосок" – український науково-популярний 

природничий журнал для дітей та юнацтва. У 

журналі ви можете прочитати науково-популярні 

статті з біології, хімії, фізики, астрономії, 

географії.  Він познайомить вас з історією 

винаходів і розповість про знаменитих людей у 

дитинстві. Тут можна знайти головоломки й 

логічні задачі, дізнатися про найбільші космічні 

тіла й найдрібніші живі організми, 

познайомитися з вашими ровесниками, які 

досліджують природу.  

          



«Країна знань» - це науково-популярний журнал 

для юнацтва, для допитливих, для тих, хто прагне 

мати знання про Світ. Його девіз: «Scienta vinces» 

(«Наукою переможемо» (лат.). Його мета – 

ознайомлення молодого покоління з 

найрізноманітнішими галузями знань. Журнал 

публікує статті, присвячені математиці, фізиці, 

хімії, біології, астрофізиці, філології.   

  

"Однокласник" – це  журнал для підлітків, 

який виходить в Україніь протягом багатьох 

років. Цей корисний і цікавий журнал визнаний 

кращим молодіжним виданням.. Нові 

оповідання, новели, пригоди, консультації 

психологів, візажистів, а ще – сканворди, 

ребуси, постери вітчизняних та зарубіжних 

зірок, корисні поради від "Салону краси", 

"смачні" рецепти чекають на тебе, юний друже, 

у кожному номері "Однокласника". А якщо ти 

ще й любиш змагатись, тоді готуйся показати 

свою ерудицію в конкурсах, які знайдеш на 

сторінках журналу. Значну частину видання займають статті 

активних читачів. У журналі постійно проводяться конкурси серед 

читачів, найпопулярнішим з яких став "Твій погляд". "Однокласник" 

допоможе тобі бути найкращим! 

"Паросток" – журнал, який у більшості 

матеріалів намагається показати красу природи, 

причому не тільки нашої, української, а й 

розповідає про найбільш привабливі куточки всіх 

країн та континентів. У ньому публікується багато 

цікавого про різні рослини, друкується чимало 

листів читачів про домашніх тварин, у яких вони 

розповідають про витівки своїх улюбленців. 

Пропонуються сімейні екологічні ігри, які 

дозволяють знайомитись з проблемами довкілля. 

Сторінка для наймолодших читачів подає цікаві розповіді, ігри, 

кросворди, вікторини, загадки. 
 



    «Питомцы Pets» - серйозний журнал для 

серйозних читачів. А ще для тих, хто має 

улюбленців серед собак різних порід. Часто 

один номер видання буває присвячений якійсь 

певній породі. А ще цю породу представляють 

відомі люди зі своїми улюбленцями. В номері 

завжди ви знайдете поради кінологів, відомих 

ветеринарів по догляду, дресируванню тварин, 

про умову правильного утримування , догляду, 

харчування. 

 
 

 

"Світ дитини" – це патріотичний літературно-

мистецький часопис, який формує світогляд юних 

читачів у дусі християнської моралі, духовних 

традицій, національної гідності. Журнал 

призначений для дітей молодшого і середнього 

шкільного віку, але може стати у пригоді їхнім 

батькам, вчителям і вихователям. Публікує 

релігійні оповідання, історичні розповіді, 

переклади творів сучасних зарубіжних дитячих 

письменників, знайомить зі славетними людьми 

України, друкує твори, що увійшли до шкільної програми, вчить 

дітей традицій і звичаїв, публікує творчі роботи юних літераторів і 

митців. 
 

 Для всіх хто цікавиться історією, культурою, 

звичаями народів світу - журнал “ Чумацький 

шлях”. Це змістовне  науково-популярне видання   

адресоване  широкому загалу читачів.  Журнал 

буде  корисний для вчителів, студентів, школярів 

. Тут на них чекають подорожі, пригоди, статті 

видатних вчених України, розповіді про 

найцікавіші знахідки археології, про колекції та 

колекціонерів.  Тут багатий вибір матеріалів для 

рефератів. 

 

Підготувала Кадюк Н. М. 


