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Гете, Й. В. 

Фауст  / Йоганн-Вольфгант Гете.—К. : 

Веселка, 2001.—478 с.. : іл.— (Школьная 

библиотека ). 

«Фауст» был создан на основе средневе-

ковых немецких сказаний. Но под пером 

Гете маг и чернокнижник Иоганн Фауст 

превратился в ученого, уставшего от 

бесплодности собственной жизни и 

томления духа. Чтобы найти смысл и ценность чело-

веческого существования, он решается заключить сделку с 

коварным посланцем преисподней.  

Діккенс, Ч. 

Пригоди Олівера Твіста / Чарльз Діккенс. 

— К. : Знання, 2016. – 446 с. —(Класна 

література). 

Твір класика англійської літератури 

розповідає про злигодні та поневіряння 

маленького сироти Олівера Твіста, 

який виріс у притулку для бідних . 

Утікши звідти, Олівер потрапляє в 

лондонські нетрі, де його, як і інших 

безпритульних, навчають злодійського ремесла. 

 

180 

Квітка-Основ'яненко, Г. 

Конотопська відьма : для серед. та ст. 

шк. віку / Григорій Квітка-Основ'яненко. 

– К. : Школа, 2006.—272 с. : іл. — 

(Шкіл. хрестоматія) 

Гумористично-сатирична повість, у якій 

висміюється неосвічена частина козаць-

кої верхівки. Замість того, аби за-

йматися важливими справами, вони 

гають час на інтриги, на вишукуван- ня відь-

ми. Сюжетна динаміка, промовисті прізвища роблять твір 

насиченим, смішним – і цікавим для читання.  
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Нестайко, В 

Тореодори з Васюківки / Всеволод 

 Нестайко. — К. : «А-ба-ба-га-ла-ма-

га», 2015. — 544 с. 

Повість В. Нестойко «Тореадори з 

Васюківки» розповідає про вірну 

хлоп’ячу дружбу, про фантазії, мрії, 

витівки двох хлопців, які мають 

добрі серця й у вирішальні хвили-

ни виявляють свою доброту, ми-

лосердя і сміливість. 
45 

Сент-Экзюпери, А. де 

Маленький принц / А. де Сент-

Экзюпери ;  

пер с фр. Н. Галь. — М. : НФ 

«Пушкинская библиотека» : ООО 

«Издательство АСТ», 2004. — 299, [5] 

c. : ил. —  (Внеклассное чтение). 

Мудрая и «человечная» сказка-

притча, в которой просто и проник-

новенно говорится о самом важном: 

о дружбе и любви, о долге и верности, о красоте и 

нетерпимости к злу. 

75 

Беляев, А. 

Человек-амфибия / Александр  

Беляев. — М. : «Школьная библио-

тека», 2008. — 224 с. 

«Человек амфибия» - одно из са-

мых знаменитых и уникальных его 

произведений на тему научной 

фантастики. Чтобы спасти индей-

ского мальчика от смертельного 

заболевания легких, доктор-

хирург Сальватор пересаживает 

ему жабры моло- дой акулы Юноша Ихтиандр мо-

жет жить и на воздухе и в подводном мире. Его ждут при-

ключения и испытания, как в воде, так и на земле.  

90 

Грін,  О. 

Пурпурові вітрила : Повість / перекл з 

рос. ; іл. В. А.  Дунаєвої. — 

К. : Школа, 2007.—110 с. : іл.— (Світ 

неймовірних пригод). 

Повесть Александра Грина «Алые 

паруса» рассказывает о девочке Ас-

соль, о её верности мечте и стрем-

лении к ней. Главный конфликт 

повести «Алые паруса» – это про-

тивостояние мечты и реальности.  

95 

Стивенсон, Р. Л. 

Остров сокровищ / Роберт Луис  

Стивенсон.— М. : АСТ : Астрель, 2009.– 

285, [3] с.— (Внеклассное  чтение). 

Это рассказ о том, как однажды в тём-

ную бурную ночь на пороге трактира 

«Адмирал Бенбоу» появился старый пи-

рат Билли Бонс. В результате зловещих 

и странных событий молодой Джим 

Гокинс, сын хозяйки трактира, становит-

ся обладателем карты сокровищ капитана Флинта. В сопро-

вождении друзей и целой команды пиратов он отправляется 

в путь...  

135 

Коцюбинський, М. 

Intermezzo : вибрані твори / Михайло  

Коцюбинський. — К. : Знання, 2017. — 

287 с.— (Класна література). 

Повість Михайла Коцюбинського 

«Intermezzo» — класика українського 

імпресіонізму. Головний герой твору 

прагне відпочити від людей і лише 

серед зелених степів і бездонної 

небесної блакиті він нарешті чує тишу. Світ душі, світ при-

роди і світ людей зливаються воєдино в непорозуміннях і 

швидкоплинних моментах гармонії. Повість зацікавлює 

глибиною ідей та метафоричним багатством.  

Верн, Ж. 

Діти капітана Гранта : Роман : Для 

старш. Шк. віку / перю з фр. Т. Воро-

нович ; іл. Н. Задорожної. — К. : На-

ціональний книжковий проект, 2010. 

— 554 с. : іл. — (Бібліотека шкільної 

класики). 

Захоплива розповідь про неймовірні 

пригоди мандрівників, що руха-

ються навколо Землі уздовж 37-ї 

паралелі у пошуках капітана Гранта.  
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По, Є. 

Золотий  жук / Едгар Аллан По.— К. 

: Національний книжковий проект, 

2010.—192 с. — (Бібліотека шкільної 

класики). 

Події відбуваються на острові Салі-

вана, Південна Кароліна, навколо 

Вільяма Леграна, якого нещодавно 

вкусила комаха золотого кольору 

(Золотий Жук), та його прислужни-

ка Джупітера і невідомого розповідача. 

Легран втя- гує свого слугу та невідомого в пригоди 

після того, як розшифровує секретне повідомлення, яке 

має привести його до захованого скарбу.  
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Верн, Ж. 

Пятнадцатилетний капитан : [роман] / 

Жюль Верн ; пер. с фр. И. Петрова. — М. 

: АСТ : Астрель, 2009.—349 с. 

Несчастный случай заставил Дика Сэнда, 

пятнадцатилетнего юнгу, взять на себя 

управление китобойной шхуной 

«Пилигрим». Нелегким выдалось это 

первое плавание юного капитана.  140 


