
Юний читачу!  Запрошуємо тебе в 

захоплюючу мандрівку сторінками 

журналів, які наша бібліотека отримує в 

2019 році 

                Вони допоможуть тобі оперативно отримати 

найрізноманітнішу інформацію, яка стане в пригоді на всі випадки 

життя. А ще ти зможеш подорожувати різними країнами, 

знайомитися з відомими людьми, улюбленими акторами, грати в ігри, 

майструвати, приймати участь в конкурсах.  Ми впевнені, що кожен з 

вас знайде для себе цікаві видання відповідно до свого віку, своїх 

уподобань та інтересів, з різних галузей знань. 

              Бажаємо цікавих, захоплюючих мандрівок!  
 

                   Журнали для читачів молодшого  

шкільного віку 

В гостях у казки 

Яскравий журнал українською мовою для читання 

дорослими дітям, який своїм барвистим оформленням 

не залишить байдужим нікого. Кожний номер 

присвячено окремій казці – це і «Дванадцять місяців», 

«Дві мишки», «Рукавичка», «Хвалькуватий заєць» та 

ін. В кожному номері крім того вміщено розвиваючі 

завдання, саморобки, ігри та смачнючі рецепти. 

Дзвіночок 

                    Дзвіночок – всеукраїнський журнал, 

призначений для дітей дошкільного, молодшого і 

середнього шкільного віку, який сприяє вихованню 

дітей справжніми патріотами… Він видавався у Львові  

щомісяця від листопада 1931 до 1939р.. За часів 

Незалежної України видання поновилося з  січня 1993 

р. Зараз його читають не лише в Україні, а й  в 

українській діаспорі Канади, Чехії, Польщі, Австралії, 

США, Італії, РФ. Тут друкують твори патріотичного 



спрямування з метою виховання національно свідомого покоління молоді, а 

також твори, написані дітьми.  

               Жасмин 

 

Захоплива подорож до чарівної країни рукоділля із 

журналом «Жасмин» стане цікавою для дівчаток. 

Допоможе досконало освоїти різноманітні техніки 

прикладної творчості: оригамі, квіллінг, витинанку, 

ганутель та багато іншого. У цьому виданні на вас 

чекають цікаві майстер-класи, поради, конкурси і 

призи. 

 

 

Крилаті 
 

                 Дитячий пригодницький журнал “Крилаті” 

раніше  видавався в Америці та розповсюджувався 

поміж представників української діаспори. Від кінця 

2007 року cвітова організація Спілка Української 

Молоді вирішила “відправити” “Крилаті” в Україну, 

аби тут вони стали всеукраїнським дитячим 

виданням. Саме із цього й почалося нове 

народження “Крилатих”. Із суто організаційного 

журналу він перетворився на дитячий 

пригодницький. Із чорно-білого став повноколірним. 

Із молодіжного став дитячим. Він  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. 
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Колобочок 

Цей журнал видається на Буковині. Він містить 

різноманітні матеріали, спрямовані на розвиток 

пізнавальних, творчих здібностей у дітей,   

«Колобочок» розважає та розвиває водночас. Тут 

малюки знайдуть літературні твори, багато 

яскравих ілюстрацій, сторінку англійської мови, 

логічні завдання, саморобки та інше. Особливої 

уваги заслуговує розділ «Поради Колобка-

рятівничка». Це рубрика про те, як вести себе у 

небезпечних ситуаціях і яка готується спільно з 

відділом зв’язків із засобами масової інформації та роботи з громадськістю при 

Управлінні МНС України в Чернівецькій області і є своєрідною пам’яткою для 

дітей про те, що треба знати і як себе поводити в певних життєвих ситуаціях, 

аби самим не потрапити в біду допомогти іншим. 

Котелло 

«Котелло» - це цікавий журнал для дітей та їх 

батьків. На його сторінках ви знайдете багато 

корисної інформації про ваших улюблених друзів - 

котів. А ще отримаєте в подарунок постери та 

наліпки. До журналу можна надсилати фотографії 

своїх котів. Вони будуть опубліковані, щоб 

подарувати радість вам та вашим друзям..  

 

 

 

Котя малюк 

                   Дитячй журнал «Котя малюк» 

допомагає підготуватись до школи, засвоїти 

основи англійської мови, математики, логіки. 

Котя – скорочено від Костянтин. Саме так 

звати головного героя журналу – маленьке 

біле кошеня. 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.  

Куля 

          Дитячий журнал «Куля» є розважально-

пізнавальним виданням. Зміст частково 

синхронізований зі шкільною програмою, але це не 

повторення, а доповнення пройденого матеріалу. 

Рубрики: «Кіноманія», «Веселі задачки», «Кулин 

довідник», «Шануй рідне», «Ха-ха-ха», «Світ 

природи», «Зроби сам», «Фотоконкурс» та інші. 

Фото учасників конкурсу публікується на 

офіційному сайті дитячого видання. Тут же є розділ 

з флеш-іграми, багато цікавої інформації для читачів 

та їх батьків. Журнал «Куля» – пізнавально-розважальне видання, яке вперше 

побачило світ у вересні 2007 року. Читацька аудиторія – школярі віком від 7 до 

12 років. Розмаїття рубрик стане до вподоби самому вимогливому читачеві.    

Малятко 

 

Найстаріший український журнал - традиційний 

сімейний журнал для найменших. Його читали 

бабусі й дідусі, потім мами і тата сучасної малечі 

дошкільного віку. Малята знайомляться з 

українською народною творчістю та творчістю 

класиків і сучасників української дитячої 

літератури. У журналі безліч яскравих ілюстрацій, 

веселих віршів і цікавих ігрових 

завдань,головоломок, кросвордів, а також 

традиційна саморобка. 
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Макс і КА 
 

 «МАКС І КА» - це сучасний пізнавально-

розважальний дитячий журнал. Журнал «МАКС І 

КА» - це прекрасно ілюстровані українські казки і 

казки народів світу. Журнал «МАКС І КА» - це 

веселе вивчення англійської та математики. «МАКС І 

КА» - це уроки географії та історії. Журнал «МАКС І 

КА» - це кросворди, лабіринти, логічні задачі. У 

кожному номері журналу «МАКС І КА» є рубрика 

«Що таке добре і що таке погано» з коміксами. У 

кожному журналі «МАКС І КА» є популярна 

настільна гра. Журнал  

«МАКС І КА» - супер цікавий дитячий журнал. 

 

Моє хобі 

 

Це захоплюючий дитячий розважально-

пізнавальний журнал, який допоможе кожному 

знайти своє хобі. У кожному номері багато цікавої 

різноманітної інформації, майстер-класи, 

кросворди, головоломки, конкурси 

 

 

 

 

 

 

 

Пізнайко від 2 до 6 

 

   Одне із найпопулярніших дитячих видань в 

Україні. Кожен випуск журналу «Пізнайко від 

2 до 6» є тематичним.  Малюки знайдуть тут 

багато яскравих ілюстрацій, а батьки – 

пояснення про те, як працювати з даним 

матеріалом. Номери журналу тестуються із 

залученням діток та педагогів, а 1-2 рази в рік 

редакція проводить анкетування для внесення 
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коректив у концепцію подання матеріалу.  Сучасним та цікавим є 

офіційний сайт видання. Тут можна не лише передплатити журнал, 

але й придбати архівні випуски, книги, почитати корисні статті та 

зіграти у флеш-ігри. 
 

Пізнайко від 6 
Видання «Пізнайко від 6» з’явилось у 1996 

році і швидко завоювало прихильність дітей та 

їх батьків. Головний герой журналу – веселий 

та кмітливий борсучок Пізнайко. Номери 

журналу тестуються із залученням діток та 

педагогів, а 1-2 рази в рік редакція проводить 

анкетування для внесення коректив у 

концепцію подання матеріалу.  Читачі 

знайдуть у виданні логічні завдання, ігри, саморобки та багато 

іншого. На офіційному сайті можна не лише передплатити журнал, 

але й придбати архівні випуски, книги, почитати корисні статті та 

зіграти у флеш-ігри. 

 

Розумашки 

Видання «Розумашки» розраховано на дітей 

віком від 6 до 9 років, виходить з січня 2016 

року в Києві і розповсюджується по всій 

Україні накладом 25 тисяч примірників. 

Журнал спрямований на розвиток дитини в 

ігровій формі, вчить самостійно думати, 

знайомить зі світом. А в 2017 році журнал  

став кращим періодичним виданням для 

дітей за  результатами  Всеукраїнського 

конкурсу на краще періодичне друковане видання для дітей та 

юнацтва, заснованого Держкомтелерадіо 

 

 



Світ дитини 
Журнал «Світ Дитини» - це єдиний 

патріотичний літературно-мистецький 

часопис в Україні, який формує світогляд 

юних в дусі християнської моралі і 

національної самосвідомості. Він заснований 

1919 року, заборонений і знищений як 

націоналістичний радянською владою в 1939-

му, відновлений 1994-му, послідовно 

дотримується засад національного виховання. 

Читаючи цей журнал діти вивчатимуть звичаї, культуру, новітню 

історію на кращих зразках української та світової літератури. В цьому 

виданні читачі знайдуть розповіді про видатних письменників, 

художників, про важливі історичні події, свята, а також багато віршів 

та оповідань. Є тут цікаві рубрики “Шкільна хрестоматія” та 

“Завдання від пана Мудрагелія”.  
 

Смайлик 

Дитячий розважально-пізнавальний журнал Для 

дітей 6-10 років. Головоломки, кросворди, 

лабіринти, фокуси та експерименти, тести , 

англійська і багато цікавої інформації для ваших 

дітей. Це яскравий  розвивально-пізнавальний 

журнал для дітей молодшого шкільного віку. 

Смайлик ми читаємо - настрій піднімаємо. 

 
 

 

Яблунька 

 

Розважально-пізнавальний журнал. Для всіх веселих, 

розумних, допитливих та кмітливих: 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. А ще 

«Яблунька» цікава дуже привабливими малюнками. На першому розвороті 

розміщена рубрика “Фотоальбом” з фотографіями читачів. До позитивних рис 

цього журналу слід зарахувати: яскраві ілюстрації, англійську сторінку, 

пізнавальні статті, завдання на кмітливість, а головне – іграшку-саморобку, за 

допомогою якої дитина може зробити власну “Казку-театр”. 

HandMade 

Журнал "HandMade"  запрошує творчо провести час у 

колі друзів, яким скучати ніколи.   На вас чекають: 

інтер’єрна лялька в стилі "Тільда", сумочка "Весняний 

розмай", браслет-оберіг "Сонях", декор літніх футболок, 

декор пляшки "Козацьке вітання", підв’язка для гардин 

та багато, багато чого іншого, що ви можете прикрасити 

або зробити своїми руками. 

   А для непосидючої малечі, щоб їхній час проходив 

змістовніше та цікавіше,  на допомогу прийдуть "Кумедні карапузи", "Веселий 

зайчик».                                                    

 

  Журнали для читачів середнього та 

старшого шкільного  

віку 

 

Барвінок 

 

        Літературно-художній та 

загальноосвітній журнал. Перед тобою - 

дивовижний палац. У ньому - тисячі залів, в яких 

приховано багато таємниць. Зайдеш у будь-який - і 

тобі відкриється те, чого не знають інші. У вікнах 

Палацу побачиш різних персонажів, кожен із них 

має помічників, які проведуть тебе залами-

сторінками, рубриками. 

А найголовніше: на кожній сторінці 

«Барвінка» перед тобою виникає увесь світ - такий 

таємничий і безмежно цікавий. Ти дізнаєшся, що в ньому головне, корисне, яке 



майбутнє чекає на тебе та як здійснити свою мрію. Цими знаннями здивуєш 

усіх. 

Палац - це територія загадкової Барвінкової Республіки. Її громадяни - 

твої однолітки, а Президент - Барвінок, його ім'я пам'ятають мільони людей. 

Серед них - твої батьки, бабусі, дідусі, вчителі... Запитай їх! 

 

Весела перерва               

Пізнавально-гумористичний журнал для школярів 4-11 

кл. Навчальні комікси, комп`ютерні уроки, 

конструювання моделей, кросворди, запам`яталки, 

тематичне вивчення англійської мови, конкурси тощо. 

«Весела перерва» - пізнавально-гумористичний журнал 

для учнів      3-10 класів. На читачів чекає ігрове 

навчання, уроки ерудитів, кросворди та ребуси з різних 

предметів, весела фізика, підказки з української, наукові 

приколи, тест "IQ" на перерві зможуть вчити англійську 

граючись. Це журнал, на сторінках якого діти  знайдуть безліч захоплюючих 

історій, комікси англійською мовою, кросворди, головоломки, анекдоти. А ще 

дізнаються про різні цікаві факти зі світу природи, історії, мистецтва. 

Веселі уроки 

Цей навчально-пізнавальний журнал допоможе учням 

4-11 кл. у вивченні шкільних предметів. Помічник під 

час підготовки до рефератів та тестування. Містить 

сценарії тематичних вечорів, доступне вивчення 

англійської мови тощо. 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 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вокруг света 
   Ти любиш подорожувати? Тобі цікаво, як живуть 

люди на планеті? Щоб пізнати свою землю, 

побувати у різних куточках нашої планети, дізнатись 

історію багатьох міст і країн, помилуватися 

природою материків і океанів, познайомитися з 

духовною культурою різних народів – відправся у 

подорож сторінками журналу «Вокруг света». Він 

буде цікавим не тільки для тебе, а й для твоїх 

батьків. Цей журнал був заснований а Санкт-

Петербурзі в 1861 році та виходить друком уже 

півтора століття. «Вокруг света» публікує нові погляди на відомі історичні 

події, розповіді про відомих людей та їх долі, інформацію про наукові та 

географічні відкриття та технічні досягнення. Більшу частину матеріалів 

складають репортажі, підготовлені спеціально для журналу. 

 

  Дніпро 

Журнал «Дніпро» - літературно-художнє видання. Це 

часопис української літератури ХХ-ХХІ століття. 

Упродовж всієї своєї історії він позиціонував себе як 

молодіжне видання. Він виходить друком з 1927 року. А 

в 2010 р. світ побачив оновлений журнал – 

повнокольоровий, глянцевий, європейського формату, з 

українським серцем та душею.Він припаде до душі 

найвимогливішим шанувальникам українського слова. 

Тут вони знайдуть найрізноманітніші за жанром за змістом твори як молодих 

авторів, так і досвідчених. А сторінки поезії, підібрані за змістом, за темами не 

залишать нікого байдужими.  

 

                  Колосок         

Єдиний в Україні науково-популярний природничий 

журнал для дітей.  У ньому ви знайдете зерна знань з різних 

галузей природознавства. На сторінках журналу - історія 

винаходів і розповіді про знаменитих , головоломки й 

логічні задачі. Ви дізнаєтеся про найбільші космічні тіла й 

найдрібніші живі організми, познайомитеся з вашими 

ровесниками, які досліджують природу. Поринувши у 
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захоплююче читання матеріалів рубрик "Наука і техніка", "Жива природа", 

"Планета Земля", "Логіка і кмітливість", "Про все на світі", ти довідаєшся 

більше про себе та навколишній світ, долучишся до інтелектуальних конкурсів, 

виготовлення моделей природних 

 

Країна знань 
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.    Його  створили ініціативні люди 

– науковці та викладачі НАН України, Київського національного університету 

ім. Тараса Шевченка, НТУУ «КПІ» – щоб сприяти появі у молоді інтересу до 

науки, до наукового пізнання. Редколегія ретельно і професійно формує зміст 

журналу: відбирає найцікавіший матеріал, намагається представити всі напрями 

сучасної науки, зробити видання цікавим не тільки для школярів, але й для 

батьків. Математика, фізика, хімія, біологія, геологія, філософія знаходять 

місце на сторінках журналу. Оригінальне художнє оформлення видання 

створюють студенти-графіки ВПІ під керівництвом професора кафедри графіки 

В.Б. Валуєнка. Ілюстрації в журналі виконуються в так званій декоративно-

орнаментальній інтерпретації в один колір, що надає виданню неповторного 

вигляду на тлі безлічі строкатих обкладинок сучасних видань. 

     

                             .                                            

Однокласник           

         «Однокласник» – сучасний  журнал для 

розумних підлітків, це клуб, що об’єднує тих, хто 

любить читати й пише сам. «Однокласник» друкує 

плакати з портретами зірок музичної та кіно-

індустрії, рецепти смачних страв, посібники з гри на 

гітарі, в'язання, догляду за домашніми рослинами і 

тваринами . Він  максимально відкритий до 

спілкування. Юні журналісти та фотографи можуть 

поділитися своїми думками та враженнями, взявши участь у щорічному 

конкурсі „Твій погляд”. З художніми творами юних поетів та письменників 

читачів знайомить „Літстудія „Росинка”. А рубрики „Лист” та „Посиденьки” 

пропонують замислитися над питаннями та проблемами, що турбують молодь 
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Паросток 

Екологічний науково-художній журнал. Це видання 

допомагає осягнути таємниці природи, гармонію 

стосунків людини і навколишнього середовища. На 

його сторінках публікують свої статті відомі вчені-

біологи, екологи, аграрії, педагоги, психологи та 

літератори. В той же час в «Паростку» публікуються 

методичні матеріали для педагогів та керівників 

позашкільних навчальних закладів. Цей журнал 

започатковано Національним еколого-

натуралістичним центром учнівської молоді у 1995 році.    «Паросток» у 

більшості матеріалів показує красу природи, розповідає про мальовничі 

куточки України та усіх континентів, публікує надзвичайно цікаві матеріали 

про рослини, про тварин, про лікувальні властивості природи; на сторінках 

часопису діти та дорослі діляться історіями про своїх домашніх улюбленців. 

На сторінках видання відомі вчені та юні натуралісти розповідають про секрети 

вирощування квітів, фруктів або овочів; розведення акваріумних рибок і 

домашньої живності 

 

Питомцы Pets 
 

«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. 

 

Стіна 

Журнал «Стіна» - молодіжне видання. В ньому багато 

цікавої інформації про захоплюючі наукові відкриття, про 

те, що хвилює небайдужих до нових знань та інформації 

людей. А ще - знайомства з культовими особистостями - 

письменниками, кінорежисерами, розповіді про  нові 

книги. Журнал виходить українською та російською 

мовами. 

 



 

Чумацький шлях 

                                  

  Журнал «Чумацький шлях» – науково-популярне 

видання для всіх хто цікавиться історією, культурою, 

звичаями народів світу. Подорожі, пригоди, статті 

видатних вчених України, знахідки археології, про 

колекції та колекціонерів.  Журнал адресований 

широкому загалу читачів.  Він буде  корисний для 

вчителів, студентів, школярів. Багатий вибір матеріалів 

для рефератів 

 

 

                                                                                                 Підготувала Н. Кадюк                                                                                                                                                                                                                                                     


	Юний читачу!  Запрошуємо тебе в захоплюючу мандрівку сторінками журналів, які наша бібліотека отримує в 2019 році
	Світ дитини

