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«Я просто хочу, щоб дітям було цікаво…» [Текст] : рекомендац. 

Я11    анотов. список літ. / уклад. Н. В Корабльова ; Комун. закл. культури 

 «Донецька обласна бібліотека для дітей». – Маріуполь, 2021. – 24 с. : іл. 

 

 

 

Серед ювілярів 2021 року – сучасний український дитячий 

письменник, поет, член Національної спілки письменників України 

Сашко Дерманський, який святкує 45 років від дня народження. 

Рекомендаційний анотований список літератури «Я просто хочу, щоб 

дітям було цікаво…» доповнено розповіддю про закоханого у життя 

письменника, який охоче запрошує дітлахів до незвичайних казкових (і 

не тільки!) подорожей. 

Видання адресоване батькам дошкільнят, учням шкіл, вчителям, 

бібліотечним працівникам, всім тим, хто цікавиться сучасною дитячою 

вітчизняною літературою. 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2
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Любов до книжки слід прищеплювати з 

перших місяців життя. Це завдання батьків, 

вони мусять читати дитині, читати з нею, 

читати самим, щоб показувати приклад. 

 Сашко Дерманський 

 

 

Письменник, поет, казкар, сценарист Сашко Дерманський – один з 

найпопулярніших сучасних українських письменників, які пишуть для дітей. 

Народився Сашко Дерманський (Олександр Степанович Дерманський) 28 

листопада 1976 року в невеликому селі Гайворон Володарського району на 

Київщині, в родині агронома і вчительки. 

«Улюбленими заняттями в дитинстві було воювати з осами або 

шершнями, сікти лозинами на городі листя кабачків, блукати в кукурудзяних 

лабіринтах з дерев’яним автоматом. Ще – ходити поміж бібліотечних полиць 

у передчутті неймовірної насолоди від нових пригод і подорожей. Любив 

борюкатися з братами в запахущому сіні й робити в ньому нори. Любив залізти 

в бабусин малинник, наминати ягоди і задоволено слухати, як усі дивуються: 

«Де ж це Сашко?». Любив іти з мамою до школи лісовою стежкою й помічати, 

який довкола прекрасний світ... Любив мріяти. Мріяв навчитися літати не 

лише уві сні...», – згадує про себе автор. 

А ще – не розлучався з книжкою, бо мав перед очима приклад батьків і 

старшого брата, які завжди читали: «…ми зі старшим братом читали багато. 

Позаписувалися в усі доступні бібліотеки – дитячу районну, дорослу районну, 

шкільну, місцеву сільську бібліотеку». 
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Майбутньому письменникові подобалися гуманітарні науки, тому не 

дивно, що його перші літературні – поетичні – спроби відносяться до часів 

навчання у Володарській середній школі № 1. 

Потім було навчання на факультеті української філології Київського 

національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова, якій Сашко 

Дерманський закінчив у 1999 році. 

Викладав за фахом у Київському технікумі 

електронних приладів (до вересня 2016 року), 

одружився, чекав на появу першої дитини. Тільки тоді 

О. Дерманський наважився віднести свої вірші до 

редакції дитячого журналу «Стежка». А коли їх в 2001 

році надрукували, зрозумів, чим має займатись у житті. 

Дерманський продовжував писати вірші для 

малечі, які з’являлися на сторінках дитячих журналів 

«Соняшник», «Стежка», «Пізнайко», «ДЖМІЛЬ» (деякі 

твори виходили під псевдонімами Сашко Володарський 

та Назар Діброва). Згодом його запросили в штат 

редакції популярного часопису «Стежка». 

У 2004 році молодий письменник відніс рукопис повісті-казки «Володар 

макуци, або Пригоди вужа Ониська» до новоствореного амбітного 

видавництва «Теза» з Вінниці, яке саме в той час шукало сучасних українських 

авторів. І з легкої руки письменниці Лесі Ворониної, якій була відома 

творчість Сашка Дерманського і яка порадила видавництву його кандидатуру, 

у жовтні 2004 року з друку вийшла перша казка з тетралогії про вужа Ониська 

(в рамках серії «Пригодницька бібліотека»). 

Вже наступного року нову книгу О.  Дерманського «Король буків, або 

таємниця Смарагдової книги» було відзначено дипломом Всеукраїнського 

конкурсу романів, кіносценаріїв і п’єс «Коронація слова». У 2006 році 

письменник став дипломантом III Міжнародної асамблеї фантастів «Портал». 

З цього часу почалася літературна діяльність Сашка Дерманського, яку 

він успішно поєднував з викладанням української мови і літератури в 

технікумі, обов’язками літературного редактора журналу «Стежка» (до 

2012 р.) та участю в телевізійній програмі «Марічкин кінозал» на каналі «1+1» 

(2008–2019 рр.). А ще більше року він працював у 

селі Хотів під Києвом, де вів невеличку літературну 

студію для дітей. 

Зараз без вужика Ониська і дракона Омелька, 

Чудового чудовиська Чу та бабая Гарбузяника, 

Маляки і Драґо з Пиптиком, Остапа Квіточки і 

багатьох інших героїв книжок Сашка 

Дерманського просто неможливо уявити всесвіт  

сучасної української дитячої літератури. 

 

У творчому доробку письменника – 38 книжок, 6 аудіокниг та 

2 інтерактивні книжки для дітей. Казкова тетралогія про вужа Ониська, збірки 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C._%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C._%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D1%83%D0%BC_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D1%83%D0%BC_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
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віршів, трилогія про пригоди Чудового Чудовиська, пенталогія про пригоди 

Маляки та інші твори полюбилися не лише малим, але й дорослим читачам 

(до речі, книга «Чудове Чудовисько» перевидана 15 разів!). 

Цікаві сюжети, колоритні персонажі та їхні карколомні пригоди, легкий 

і зрозумілий гумор, актуальна проблематика, соковита мова творів Сашка 

Дерманського – все це врахували фахівці Міністерства освіти і науки 

України при складанні оновленої шкільної програми та рекомендували казкові 

повісті і збірки віршів письменника для читання учням в молодшій і середній 

школі. 

У 2006 році його було прийнято до Національної спілки письменників 

України. 

Сашко Дерманський разом з іншими сучасними письменниками в 

2007 році взяв участь в новаторському проєкті «Життя видатних дітей» 

київського видавництва «Грані-Т». Збірки художніх інтерпретацій окремих 

епізодів з дитинства відомих людей усіх часів і народів, на думку авторів, 

мають допомогти юним читачам краще пізнати світ і себе у цьому світі, 

розвинути впевненість у своїх силах, цілеспрямованість, наполегливість у 

подоланні перешкод. Сашко Дерманський з дитинства захоплюється 

футболом, вболіває за «Динамо» та збірну України, тому не дивно, що одним 

із героїв його оповідань став відомий бразильський футболіст Пеле. Також, 

письменник розповів про дитинство цілителя Авіценни, полководця 

Олександра Суворова, класика української літератури і кінематографу 

Олександра Довженка, «великого чарівника» анімації Уолта Діснея. 

Крім праці в жанрі чарівної казки, фентезі, 

публіцистики письменник є одним із співавторів 

сценарію художнього фільму «Сторожова 

застава» за однойменною повістю Володимира 

Рутківського (фільм вийшов на екран восени 

2017 року). 

С. Дерманський продовжує писати вірші, 

однак ставиться до них не так серйозно, як до 

прози (до речі, у збірці «Прикольні вірші», виданій торік, є перші вірші 

письменника, написані для дітей). 

Першими читачами (і критиками) його творів є 

доньки Владислава та Злата. До речі, деякі слова і навіть 

назви своїх майбутніх повістей письменник почув саме від 

них! 

Автор численних дитячих книжок тісно співпрацює з 

видавництвами «Теза», «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», 

«Ранок» та ін. В одному з інтерв’ю Сашко Дерманський 

розповів: «Як на мене, дитяча книга – це, в першу чергу, 

забавка і розвага. Я хочу, щоб діти поринали в книжку з 

головою, щось відчували, переживали, сміялися, 

захоплювалися, щоб перегортали останню сторінку, так як я в дитинстві – 

дочитав того Карлсона двадцятий раз, перегорнув останню сторіночку – а там 
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пісенька, я ту пісеньку намагаюся наспівувати, а сльози – так і котяться. Мені 

завжди було дуже сумно, що закінчилася ця книжка, бо що ж я тепер буду далі 

робити? Починав читати спочатку». 

Він завжди радо відгукується на запрошення відвідати якусь школу чи 

бібліотеку. І не лише у Києві: Сашко Дерманський дуже багато їздить 

регіонами та буває на Донеччині, де діти зараз потребують щонайбільше 

уваги. 

   

Вже кілька років поспіль письменник є постійним учасником 

Регіонального літературно-мистецького фестивалю «Кальміюс», проєкту 

«Читай – пиши» від Благодійного фонду Сергія Жадана тощо. 

Олександр Степанович впевнений: «Якщо не з книжки, то звідки тоді 

дитина дізнається, що найголовніше в житті – робити добро, не кривдити 

ближнього?». 

 

Книжки Сашка Дерманського неодноразово здобували відзнаки 

найпрестижніших літературних рейтингів і премій: 

 

2005 р. – роман «Король буків, або таємниця Смарагдової 

книги» було відзначено дипломом Всеукраїнського конкурсу 

романів, кіносценаріїв і п’єс «Коронація слова»; 

 

https://www.kypur.net/wp-content/uploads/2018/12/IMG_0653.jpg
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2007 р. – повість «Царство-яблукарство» відзначена першою 

премією літературного конкурсу рукописів «Дитячий портал» в 

номінації «Тексти для 9–12-річних» та другою премією нового 

літературного конкурсу «Золотий лелека»; 

2010 р. – книга «Чудове Чудовисько в Країні Жаховиськ» 

здобула перемогу XII Всеукраїнського рейтингу «Книжка року-

2010» в номінації «Дитяче свято» (підномінація «Твори для 

дошкільнят і молодших школярів»);  

2015 р. – збірка віршів «Бигимоти – не медмеді» здобула перемогу у 

проєкті з промоції дитячого читання «BaraBooka. Простір української дитячої 

книги» в номінації «Дитячий поет року»; 

2015 р. – книга «Маляка – принцеса Драконії» здобула відзнаку «Рейтинг 

критика: найкращі дитячі та підліткові книжки року» за найкращу книжку в 

номінації «Проза (5–9 років)»; 

2016 р. – книги «Маляка – принцеса Драконії», «Маляка і 

Навіжений дракон», «Маляка і Гаплик» здобули перше місце 

XVIII Всеукраїнського рейтингу «Книжка року–2016» в номінації 

«Дитяче свято» (підномінація «Книжки для малечі та молодших 

школярів»);  

2018 р. – книга «Мері» (видавництво «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-

ГА», 2018) стала переможцем конкурсу «Книга року ВВС–2018» в 

номінації «Дитяча книга року ВВС–2018»;  

2019 р. – книга «Арктична пасіка» увійшла до трійки фіналістів премії 

«Еспресо. Вибір читачів–2019» від телеканалу «Еспресо.TV»; 

2020 р. – збірки поезій «Чудернацькі вірші» та «Лімерики» визнано 

книжками року в рейтингу проєкту «BaraBooka. Простір української дитячої 

книги» «Топ БараБуки 2020» в номінації «Поетичні книжки року». 

2020 р. – Міжнародна рада з дитячої та підліткової 

книги (International Board on Books for Young People - 

IBBY) внесла книгу «Мері» (видавництво «А-БА-БА-ГА-

ЛА-МА-ГА», 2018) до почесного списку IBBY Honour 

List 2020;  

І, нарешті, письменник став номінантом на Меморіальну премію імені 

Астрід Ліндґрен 2022 року, яку щорічно вручають за внесок у розвиток дитячої 

і юнацької літератури. 
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Сашко Дерманський про книгу і читання 

 

 «Любов до слова прищеплюється з дитинства». 

 «Мені хотілося б, щоб від народження батьки 

дитині читали. Було б добре, якби, як в 

англійській програмі «Book Box», при 

народженні дитини батькам би надсилали 

пакуночок з книжками для дітей. Тобто 

держава би сприяла популяризації читання». 

 «Мабуть, найкраще вчити дітей власним 

прикладом… Треба, щоб були книжки, якомога 

більше й скрізь. Щоб дитина з ними весь час 

зустрічалася. І рано чи пізно, вона їх почне 

брати в руки й дивитися». 

 «Дитяча книга повинна бути, як кіндер-сюрприз. Фольга-обгортка – це 

ілюстрація. Смачний шоколад – це мова. Не обов'язково солодка, але 

точно має бути смачною. Іграшка-сюрприз – це зміст книжки». 

 «Для мене культура дитинства – це почуття, які ми можемо 

переживати завдяки гарним книжкам, я б хотів, щоб таких книжок 

було більше і щоб серед них було багато моїх книжок». 

 «Виховувати й навчати дитяча література повинна, але робити це 

мусить в ігровій формі, приховано, вміло, віртуозно, ненав’язливо, легко, 

драйвово, з гумором». 

 «Мова книжок для дітей мусить бути не лише лексично й стилістично 

виваженою, а й вишуканою, смачною та розкішною». 

 

Запрошуємо вас, друзі, до чудової подорожі світом фантастичних 

пригод, дивовижних мандрівок, світом чудових книг Сашка Дерманського. 
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Юні друзі! 

До вашої уваги рекомендаційний список найкращих творів 

вашого улюбленого письменника, а також літератури про 

його життя та творчість 
 

Книги 

Дерманський, Сашко. Бабуся оголошує війну 

[Текст] / С. Дерманський ; мал. В. Богданюк. – 5-те 

вид. – Вінниця : Теза, 2017. – 154 с. : іл. 

Бабусі бувають різними! Бабуся вже знайомого 

читачам вужика Ониська і пиріжки пекти вміє, і казку 

розповість, і на захист лісових мешканців стане, і 

інопланетян з макуцельота, яких тримає в полоні 

підступний лісник, звільнить. Бо саме вони володіють 

секретом порятунку Землі від космічного посмітюха, 

який перетворює планету на великий смітник! 

Читайте продовження пригод Ониська та його 

друзів! Повірте, не пожалкуєте! 
 

Дерманський, Сашко. Вікусині історії [Текст] : 

[для мол. шк. віку] / С. Дерманський ; іл. В. 

Богданюк. – Вінниця : ФОП Кузьмін А. В., 2020. – 80 

с. : іл. 

Вікуся дуже полюбляє розповіді свого тата про 

цікаві та веселі історій, які трапилися з нею та старшою 

сестрою Леркою: похід до школі, пригоди на морі, 

зимові розваги, день народження тата тощо. Історії про 

кожного з нас і про тих, кого любимо. 
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Дерманський, Сашко. Володар макуци, або Пригоди вужа Ониська 

[Текст] / С. Дерманський ; іл. В. Богданюк. – 6-те вид. – Вінниця : Теза, 2017. 

– 157 с. : іл. 

Знайомтеся: фантазер і мрійник вуж Онисько та 

його друзі – неперевершена господарка жабка Одарочка, 

хазяйновита мишка Еврідика (вона вміє вишивати 

хрестиком і гладдю!), романтичний хробачок Кузя, який 

грає на скрипці; а також сміливий колорадський жук 

Джек. З цими мешканцями городу трапляється багато 

кумедних історій! Друзі допомогли інопланетянам, у 

яких несподівано закінчилося пальне для зорельоту. 

Виявляється, його можна зробити з насіння соняшника 

Ониська, а потім покататися на міжгалактичному 

макуцельоті! А що таке макуца і хто є її володарем – 

дізнавайтеся самі з веселої книжки. 

 

Дерманський, Сашко. КAZKA у пошуках себе [Текст] : повість : [для 

дошк. та мол. шк. віку] / С. Дерманський ; за сюжетом Антона Сіяніки ; 

голов. худож. М. Гаврилова. – Вінниця : Теза, 2019. – 36 с. : іл. 

У дівчинки на ім’я Казка, яка живе з бабусею 

недалеко від села у хащах старого Пралісу, є мрія: стати 

відомою співачкою. Та як цього досягти, коли однолітки 

вважають її незграбною дикункою? Одного дня 

хлопець, який завітав в гості до друзів, почув 

неймовірний голос Казки і запросив її до Києва 

виступити на конкурсі. Але… підступна красуня, яка 

підслухала розмову, їде замість Казки. Що ж далі? Ця 

добра історія в віршах для тих, хто зневірився, для тих, 

хто не впевнений у собі. Шукайте себе і знайдете! 

 

Дерманський, Сашко. Казки дракона Омелька 

[Текст] : казки для малят від 2 до 102 / 

С. Дерманський ; іл. В. Пальчун. – 3-тє вид. – Київ : 

А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2019. – 33 с. : іл. 

Дракон Омелько обожнює складати казки! На 

жаль, ніхто, крім його дружини, не слухає їх - всі звірі 

лісу його бояться. Проте, одного разу Омелько зустрів 

зайчика, якому дуже подобалося слухати казки! Інші 

звірі також захотіли послухати цікаві історії і завітали в 

гості до дракона на чай та млинці з полуницею. 

Слухаємо казки разом! 

http://www.barabooka.com.ua/wp-content/uploads/2017/10/omel-ko.jpg
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Дерманський, Сашко. Коли Онисько був 

малесенький [Текст] : передісторія пригод вужа 

Ониська / С. Дерманський ; іл. В. Богданюк. – 

Вінниця : Теза, 2017. – 122 с. : іл. 

Збірка коротеньких оповідань – передісторія 

пригод Ониська, про час, коли вужик був іще 

малесеньким і тільки пізнавав світ, а бабуся 

допомагала йому збагнути його і завжди цілувала 

його в тім’ячко. 

 

 

 

 

Дерманський, Сашко. Корова часу, або Нові пригоди вужа Ониська 

[Текст] / С. Дерманський ; іл. В. Богданюк, Ф. Сергєєва. – 4-те вид. – 

Вінниця : Теза, 2017. – 155 с. : іл. 

Третя книга про улюблених героїв 

маленьких читачів: вужа Онисько, жабу 

Одарочку, мишку Евридіку, жука Джека та 

хробачка Кузю та їхні пригоди! Цього разу друзі 

зіткнулися зі страшною посухою. Якщо не піде 

дощ, то вони не зберуть урожай та не виживуть 

взимку. Бабуся Ониська, стара вужиха-шаманка 

Катастрофа знає декілька заклять і вирішує 

допомогти друзям. Проте, щось пішло не так, і 

замість дощу накликали повінь. А магічне 

закляття для зняття попереднього знають лише 

старі вужі-шамани з минулого. Тож гайда разом 

з Ониськом в минуле на пошуки старих 

магічних заклять. А там… вже чекають 

мамонти, шаблезубі пацюки, летючі жаби, тур 

та старі шамани. 

Цікава і добра книжка про пригоди вірних друзів для вас! 
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Дерманський, Сашко. Король буків, або Таємниця Смарагдової 

Книги [Текст] / С. Дерманський ; мал. В. Богданюк. – 4-те вид. – Вінниця 

: Теза, 2019. – 157 с. : іл. – (Серія «Пригодницька бібліотека»). 

 Триста років тому владу в чарівній 

країні захопив злий і підступний Нарит, а 

фантастичні істоти втратили свої магічні 

здібності… Проте король буків Крив зумів 

зберегти чарівну Смарагдову Книгу – 

щоденник, якій змінить колір, коли до нього 

доторкнеться той, хто здатен битися з 

темрявою. 

Не підозрює про веління долі юний 

бук Гаврик, його симпатична дракониця 

Джульєтта, мудрий лепрехун Шмигун, 

відчайдуха горобець Петяка, провидець 

пугач Понтій, які вірять, що Смарагдова 

Книга повернеться з небуття, і тирана 

Нарита буде подолано. 

Цікавий пригодницький сюжет, віра в 

краще майбутнє, відданість героїв своїм 

друзям, багато гумору і класична перемога 

добра над злом у фіналі повісті, яку варто 

читати любителям казкових пригод! 

 

Дерманський, Сашко. Крамничка тітоньки Мальви [Текст] : [для 

мол. шк. віку] / С. Дерманський ; худож. Р. Попський. – Львів : Вид-во 

Старого Лева, 2017. – 55 с. : іл. 

Хлопчик Тишко живе разом з дідусем-

казкарем, який записує свої казки у чарівну 

книжку і розповідає їх на площі міста дітям і 

дорослим. Кожного Різдва у місто приїздіть 

незвичайна крамничка-фургон тітоньки 

Мальви із безліччю смачних і чудернацьких 

ласощів, даруючи містянам радість. Але 

цього разу зла Мряка за допомогою 

похмурого пана Крука вирішила знищити у 

місті радощі й щастя. У містечку починають 

відбуватись різні сумні події… 

Чи зможе Тишко за допомогою песика 

Кучугурки та тітоньки Мальви повернути 

книгу свого дідуся-казкаря, врятувати Різдво 

від злої Мряки, щоб у місто знов повернулась 

радість і запанувало добро? 
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Дерманський, Сашко. Лімерики [Текст] : [для мол. та серед. шк. 

віку] / С. Дерманський ; худож. О. Петренко-Заневський. – Харків : 

Крокус, 2020. – 48 с. : іл. 

Коротенькі дотепні вірші Сашка Дерманського на 

різні теми (котячі, морські, житейські, античні, космічні) 

написані в оригінальному творчому жанрі «лімерика», 

маловідомому в українській дитячий літературі.  Всього 

п’ять рядків про якусь нісенітницю («Тут самі диваки – на 

усякі смаки») – і діти заговорять лімериками, як у книжці! 

 

 Дерманський, Сашко. 

Маляка і Велика Маня [Текст] / 

С. Дерманський ; мал. В. Богданюк. – Вінниця : 

Теза, 2017. – 160 с. : іл. – (Серія «Маляка»). 

Пригоди звичайної дівчинки, вибачте, – 

принцеси драконів Маляки – тривають! 

Підступному двохголовому дракону Луціусу 

вдалося втекти з в’язниці та захопити у заручники 

Малячиних батьків. Чим же закінчаться ці небезпечні 

події і до чого тут Велика Маня?  

Четверта книга про пригоди улюблениці усіх 

маленьких читачів – Маляку. 

 

Дерманський, Сашко. Маляка і Гаплик [Текст] 

/ С. Дерманський ; мал. В. Богданюк. – 2-ге вид. – 

Вінниця : Теза, 2017. – 156 с. : іл. – (Серія «Маляка»). 

 Всім відомо, що бути принцесою почесно, але, в той 

же час, і небезпечно. Ось і бідолашну Маляку та Драго 

з Пиптиком ледве не проковтнули дорослі дракони… 

 Про нові, неочікувані, пригоди принцеси, драконят та 

хороброго лося Гаплика, який спас дівчину з лап 

розлюченого дракона Луціуса, читайте у третій книзі 

серії про Маляку. 
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Дерманський, Сашко. Маляка і Навіжений 

дракон [Текст] / С. Дерманський ; мал. В. Богданюк. – 

2-ге вид. – Вінниця : Теза, 2018. – 157 с. : іл. – (Серія 

«Маляка»). 

Скучили по принцесі Драконії? Часу на нудьгу у 

Маляки зовсім немає, бо у неї дуже багато обов’язків. До 

того ж, вона чекає на приїзд бабусі, якій дракони 

вилікували хворе серце і запросили працювати в їхній 

школі. Тільки не все так сталося, як гадалося: дорогою в 

Драконію бабусю було викрадено здоровезним чорним 

Навіженим драконом. І що тепер робити? Доведеться рятувати бабусю разом 

з дракончиками-розбишаками Драго та Пиптиком... 

«Маляка і Навіжений дракон» – друга книга з серії про Маляку, 

принцесу Драконії. 

 

Дерманський, Сашко. Маляка – принцеса 

Драконії [Текст] / С. Дерманський ; мал. В. Богданюк. 

– 2-ге вид. – Вінниця : Теза, 2017. – 157 с. : іл. – (Серія 

«Маляка»). 

Є школа в країні Драконії, в якій непосидючі друзі-

дракончики Драго та Пиптик навчаються правилам, як... 

розпізнавати і правильно ковтати принцес. До речі, самих 

принцес вже давно ніхто не бачив і невідомо, існують 

вони взагалі чи ні. 

Ще є – звичайна першокласниця Марічка, якій дуже 

кортить попасти на острів Комодо, щоб подивитися на варанів-драконів. 

Як зустрілися дракончики та Марічка-Маляка і що було далі – 

дізнавайтеся з першої казкової повісті пенталогії про принцесу Драконії. 
 

Дерманський, Сашко. Мері [Текст] : [повість] : [для мол. та серед. 

шк. віку] / С. Дерманський. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018. – 192 с. 

 Живе така собі родина Ковальчуків: батько працює на 

іподромі, мама – домогосподарка, двійко дітей (Марійка та 

Андрійко), ще й кумедна домашня живність (ледаркуватий 

собака, меткий кіт, кмітливий горобець та інші улюбленці). 

Андрійко має якесь дивне захворювання, схоже на 

аутизм. Втім, рідні люди та усі домашні тварини розуміють 

хлопця навіть без слів, бо той чудово ладнає з оточуючими, 

хоча не говорить. Одного сонячного ранку на подвір’ї 

Ковальчуків починаються різні дива: то речі зникають, то 

вода висохне, то лунають якісь дивні звуки. У тата на роботі 

теж стаються незвичайні події… 

Чому у книги така назва та яку роль у тому, що відбувається, відіграє 

лошиця Мері, дізнавайтеся з повісті про любов, розуміння, побудову стосунків 

у родині, прийняття інакшості… 
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Дерманський, Сашко. Нічийний Хруль [Текст] : [для мол. шк. віку] / 

С. Дерманський ; худ. В. Котик. – Київ : Портал, 2020. – 36 с. : іл. – (Серія 

«Історії про історію»). 

        Де ще можна так багато дізнатися про життя 

первісних людей і тварин льодовикового періоду на 

теренах сучасної України, обговорити питання дружби 

та взаємовиручки, ще й насміятися досхочу, як не на 

сторінках цієї книги Сашка Дерманського? 

Мамонтеня Тупу, вовчичка Вуку, носороженя Нур 

несподівано зустріли двоногу істоту в бізонячій шкурі. 

Хто ж такий цей Хруль? 

Листівки і QR код, наведені в книзі, допоможуть батькам підготуватися 

до можливих запитань дітей про Україну льодовикового періоду. 
 

 Дерманський, Сашко. Обиральний день [Текст] : [для мол. шк. віку] 

/ С. Дерманський ; худ. З. Гетьман. – Київ : Портал, 2020. – 36 с : іл. – (Серія 

«Історії про історію»). 

 Виявляється, що в житті кожного кошеняти 

настає день, коли воно обирає собі нову домівку і 

людину, з якою буде тепер жити! Мама-кицька зі 

своїми малюками мандрує вулицями Києва часів 

Київської Русі, знайомить їх з людьми: гончарами та 

кожум’яками, ткалями та ковалям, черницями в 

монастирі. Ось і маленька Анна Ярославна біля 

княжого палацу… Нарешті всі кошенята (навіть 

самий вередливий!) знаходять собі господарів, 

залишають маму-кицю и розпочинають самостійне 

котяче життя. 

 

Дерманський, Сашко. Сашко Дерманський про Авіценну, 

Олександра Суворова, Олександра Довженка, Уолта Диснея, Пеле 

[Текст] / С. Дерманський ; худож. Ю. Толмачова. – Київ : Грані-Т, 2007. – 

112 с. : іл. – (Серія «Життя видатних дітей»). 

Про що мріяли східний цілитель Авіценна, 

непереможний полководець Олександр Суворов, класик 

української літератури і кінематографу Олександр 

Довженко, «великий чарівник» анімації Уолт Дісней та й 

досі неперевершений король футболу Пеле, коли були 

дітьми? 

В основі цікавих розповідей – дійсні факти з 

дитинства відомих особистостей. Автор сподівається, що 

ці нариси допоможуть читачам знайти правильні життєві 

орієнтири і, попри всілякі труднощі та перешкоди, втілити 

свої мрії. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96-%D0%A2
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Дерманський, Сашко. Стонадцять халеп Остапа Квіточки. [Текст]. 

Кн. 1: чудернацька : повість / С. Дерманський ; мал. М. Паленка. – 3-тє 

вид. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2019. – 224 с. : іл. 

 Герої цієї веселої повісті – молодий вчитель Остап 

Квіточка та не дуже молодий недодідько Вельзепер, який 

живе під землею, в своєму пекельному світі, мають 

врятувати від закриття одну школу в далекому забутому 

Богом селі, не зважаючи на халепи, які супроводжують 

Квіточку від самого народження. Головне – навчитися 

правильно їх сприймати. А якщо ви так не вмієте (чи не 

хочете), то хоча б посмйєтеся від душі над неймовірними 

пригодами героїв книжки О. Дерманського. 

Дерманський, Сашко. Танок Чугайстра [Текст] / 

С. Дерманський ; мал. О. Шикури. – 4-те вид. – Вінниця : Теза, 2019. – 156 

с. : іл. – (Серія «Пригодницька бібліотека»). 

 Захоплива розповідь про такі б, здавалося, 

звичайні літні канікули дівчинки Лілії, її молодшого 

братика – талановитого танцюриста Василька – та 

їхнього сусіда Іванка в селі десь у Карпатах. Нудьга, 

загадковість сусідів і подій, свідками яких стають 

дітлахи, їхня природня цікавість і бажання допомогти 

ближньому вплутують героїв повісті в неймовірну і 

небезпечну пригоду. 

Чарівність і колорит Карпат, бабусині розповіді 

про Чугайстра та нявок, перестороги мольфара 

Стефана, пошук цвіту папороті у Купальську ніч – все 

гармонічно переплітається у динамічній, цікавій 

казковій повісті. 
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Дерманський, Сашко. Царство Яблукарство [Текст] / С. 

Дерманський ; мал. А. Василенка. – 4-те вид. – Вінниця : Теза, 2019. – 188 

с. : іл. – (Серія «Пригодницька бібліотека»). 

Школяр Натан любить проводити літо в 

селі у бабусі. Біля її будинку росте стара 

яблуня, чиї яблука надзвичайно смачні! Саме з 

цими яблуками (бо виявилося, що вони ще й 

чарівні) і пов’язані усі казкові пригоди хлопця: 

і подорож у дивному вагоні-яблуку до станції 

«Царство Черв’якарство» (зрозуміло, що це 

Яблукарство, з яким щось сталося), і зустріч із 

червивим світом під владою царя Черв’якара, із 

людьми, які зчервивіли. До того ж, ця напасть 

почала вже добиратися і до нашого світу. Тож, 

Натан з друзями, завдяки чесності, вірі та 

чарівним яблукам, рятує казкове царство та 

його мешканців. 

Дуже повчальна і від того не менш цікава 

книга! 

Дерманський, Сашко. Чудернацькі вірші 

[Текст] : [для дітей дошк. та мол. шк. віку] / 

С. Дерманський ; іл. С. Медведєвої. – Харків : 

Юнісофт, 2020. – 64 с. : іл. – (Серія «Найкращий 

подарунок»). 

 Збірка «Чудернацькі вірші» – це колекція 

веселих поетичних історій про все на світі: про 

собаку Барабаку, лева-художника, дивного 

крокодила, який боїться… води, слона, що живе 

поверхом вище, голодного Єті тощо. 

Кумедні вірші та яскраві ілюстрації, 

безперечно, піднімуть настрій маленьким читачам! 

 

 

 

 

 

 

http://www.barabooka.com.ua/mamonti-tatonti-i-limeriki-z-ukrainskim-koloritom/?fbclid=IwAR0WICNCkwNCC05Bo5TUk7KEsrlXHV5z2VUplgjpESuodWGeU8bgGJkX6-g
http://www.barabooka.com.ua/mamonti-tatonti-i-limeriki-z-ukrainskim-koloritom/?fbclid=IwAR0WICNCkwNCC05Bo5TUk7KEsrlXHV5z2VUplgjpESuodWGeU8bgGJkX6-g
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Дерманський, Сашко. Чудове Чудовисько [Текст] : [повість] / С. 

Дерманський ; іл. М. Паленка. – 15-те вид. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-

ГА, 2019. – 272 с. : іл. 

Тільки уявіть собі: у дівчинки Соні, яка навчається 

в третьому класі, живе з бабусею (бо батьки знаходяться 

у відрядженні в далекій країні) з’являється друг – 

волохате рожеве Чудовисько в синю цяточку! 

Чу дуже дружелюбне чудовисько: воно ходить 

разом з Сонею до школи (із самоваром за плечима замість 

шкільного рюкзака), обожнює ліпити пластилінових 

баранців і допомагати людям. А Соня боронить його від 

жахливих страховиськ і допомагає здобути сім подяк від 

людей, аби Чу не закинули до країни Жаховиськ, звідки 

немає вороття… 

Персонажі першої книги трилогії про Чудове Чудовисько надзвичайно 

колоритні й самобутні, а сама казка – весела і загадкова. 

Дерманський, Сашко. Чудове Чудовисько в 

Країні Жаховиськ [Текст] : повість / С. Дерманський ; 

іл. М. Паленка. – 5-те вид. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-

МА-ГА, 2015. – 288 с. : іл. 

Соня нетерпляче чекає прильоту батьків, які 

повертаються із відрядження, однак виявляється, що 

літак з усіма пасажирами на борту таємничо зник! 

Пережити карколомні пригоди у небезпечній країні 

Жаховиськ та знайти нових друзів, відшукати батьків та 

познайомитись із новими дивними створіннями, – це все 

чекає на Соню і Чу в другій книзі трилогії. 

Зло знов залишиться ні з чим, а наші герої 

успішно повернуться додому! 

Дерманський, Сашко. Чудове Чудовисько і 

Погане Поганисько [Текст] : [казкова повість] : [для 

дітей мол. та серед. шк. віку] / С. Дерманський. – 3-те 

вид. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. – 288 с. 

Знову неспокійно в чарівному (й не тільки) світі. А 

все тому, що Погане Поганисько повернулося на Землю 

і прагне завоювати нашу планету. Воно вже знайшло 

собі помічника-посіпаку, активно використовує гіпноз і 

навіювання, погрожує і підкупає, влаштовує справжні 

підступи нашим друзям… У минулі рази Чу та Соні 

вдавалося перемогти зло, але чи вийде на цей раз, якщо 

небезпека настільки масштабна та всеохоплююча? 

Фінальна частина трилогії про Чудове Чудовисько на ім’я Чу від 

відомого українського письменника Сашка Дерманського наповнена 

пригодами. 
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Електронні ресурси віддаленого доступу 
 

Базів, Любов. Сашко Дерманський, дитячий письменник: У мене немає 

книг, перекладених російською. А навіщо? В Україні всі розуміють українську 

[Електрон. ресурс] / Л. Базів // Укрінформ [сайт]. – Текст., електрон. відеодані (1 

файл: 41:37 хв.), фот. – Київ, 2019. – 19 жовт. – Режим доступу: 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2801693-sasko-dermanskij-ditacij-
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цікаво, щоб книжка стала їхнім другом» [Електрон. ресурс] / О. Горобець // Без 

купюр [сайт]. – Текст. дані, фот. – Кропивницький, 2018. – 14 груд. – Режим 

доступу: https://www.kypur.net/sashko-dermanskyj-ya-prosto-hochu-shhob-
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25.10.2021). – Заголовок з екрана. 

Дерманський, Олександр. «Щойно суспільство вирветься з гнилої 

матриці пристосуванства і брехні, стане очевидно: без книжки нам не 

обійтися» [Електрон. ресурс] : дит. письменник Сашко Дерманський – про кн. 

ринок в Україні, суржик у сучасній літературі, захоплення футболом і «тихим» 

полюванням: [бесіда з О. Дерманським] / записала В. Шурин] // Високий Замок 

[сайт]. – Текст. дані, фот. – Львів, 2019. – 24 листоп. – Режим доступу: 
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Касіян, Віра. Сашка Дерманського номінували на премію Астрід Ліндґрен: 

він став єдиним номінантом від України на нагороду 2022 року [Електрон. 

ресурс] / В. Касіян // Lb.ua [сайт]. – Текст. дані, фот. – Київ, 2021. – 25 жовт. – 

Режим доступу: 
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https://www.kypur.net/sashko-dermanskyj-ya-prosto-hochu-shhob-dityam-bulo-tsikavo-shhob-knyzhka-stala-yihnim-drugom/
https://wz.lviv.ua/interview/401260-shchoino-suspilstvo-vyrvetsia-z-hnyloi-matrytsi-prystosuvanstva-i-brekhni-stane-ochevydno-bez-knyzhky-nam-ne-obiitysia
https://wz.lviv.ua/interview/401260-shchoino-suspilstvo-vyrvetsia-z-hnyloi-matrytsi-prystosuvanstva-i-brekhni-stane-ochevydno-bez-knyzhky-nam-ne-obiitysia
https://wz.lviv.ua/interview/401260-shchoino-suspilstvo-vyrvetsia-z-hnyloi-matrytsi-prystosuvanstva-i-brekhni-stane-ochevydno-bez-knyzhky-nam-ne-obiitysia
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https://www.kramatorskpost.com/kramatorsk-vidvidali-dityaci-pismenniki-ta-folkrok-muzikanti_83287
https://www.kramatorskpost.com/kramatorsk-vidvidali-dityaci-pismenniki-ta-folkrok-muzikanti_83287
https://www.bbc.com/ukrainian/features-46482118
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