
Інакші та помітні –  

чому потрібно купувати дітям книги видавництва «Чорні вівці» 

У 2015 році  у Чернівцях з’явилося нове дитяче арт- видавницво «Чорні 

вівці». І ось уже п’ятий рік тішить читачів новинками. 

Видавництво спеціалізується на трьох основних напрямках розвитку -  це арт-

буки, перекладна література та білінгвальна література. 

Арт-буки - це книжки, де є мінімум тексту і дуже багато цікавих 

яскравих ілюстрацій. Це незвичні для українського ринку, але дуже популярні 

за кордоном книги.  

Перекладна література – основний масив. У видавництві перекладають 

українською цікавих закордонних авторів. Одне з найуспішніших видань – 

серія книг відомого австрійського письменника Ервіна Мозара - «Фантастичні 

історії на добраніч», «Чудові історії на добраніч», «Манюні».  Це бестселер за 

всю історію видавництва, дуже популярне видання.  

Білінгвальна література представлена серією книг американського 

письменника Ейтана Борітцера «Що таке краса?», «Що таке Бог?», «Що таке 

любов?» і «Що таке смерть?» - видані двома мовами – українською та 

англійською. Такий формат є зручним, адже батьки можуть вчити з дитиною 

паралельно дві мови. На одній сторінці книги текст українською, на іншій – 

англійською. Дітки навіть самі можуть читати і вивчати мову.  

«Видавництво молоде – за майже 5 років існування  вийшло близько 30 

книг. Ми намагаємося заповнювати всі вікові групи. Видаємо книжки для 

наймолодших, раніше таких не було, тобто  від народження і до трьох років. 

А також підліткову літературу», - розповіла у коментарі «Невгамовним» 

піар-менеджерка видавництва Лілія Шутяк. 

Книжки для наймолодших читачів німецького письменника Йоргана 

Мюле про зайченятко – це книжки-картонки, які дитина може читати, навіть 

гризти, бо це ж картонки. До того ж це інтерактивний книжковий формат. Ці 

книги побудовані таким чином, що дитина натискає на сторіночці, і коли 

перегортає – то там щось змінюється. «Папужка» - теж  книжка-гра,  де 

розповідається про папужку і маленьку дівчинку.  

Видавництво видає переважно художню літературу. Співпрацює з 

різними авторами, в тому числі й чернівецькими.  Книжка Христі Венгринюк 

«Легенди Чернівців від чорної вівці» – арт-бук, де авторка розповідає міфи та 

легенди про наше місто. Це книжка-мандрівка – її можна брати з собою, йти 

на різні цікаві локації міста та читати про них у книжці.  

«Чорні вівці» видали дві книги молодого чернівецького письменника Андрія 

Тужикова. «Ще одна цегла в стіні» - книга для підлітків. Вона розповідає про 



те, як дорослішають хлопці. «Коротка історія технологій, або як зрозуміти свій 

ґаджет» - це гарно проілюстрований нон-фікшн.  

Яскраві ілюстрації – невід’ємна частина дитячої літератури. Саме для 

ілюстрації «Чорні вівці» виділяють дуже важливе значення, тому 

співпрацюють з різними авторами. 

Одна із фішок видавництва – це книги на непрості теми. Ця ніша в 

українській літературі, а перед усім в дитячій не зайнята. Радує те, що нарешті 

і в нас доходять до серйозних тем в дитячій літературі. Наприклад, книга «Що 

таке смерть?» на історичних прикладах допоможе батька пояснити дітям, що 

таке смерть. Оскільки в країні іде війна,  батькам дуже часто доводться 

пояснювати дітям, чому люди помирають.   

«Про малого крота, який хотів дізнатися, хто наклав йому на голову» -  

весела та цікава історія про крота  відомого німецького автора Вольфа 

Ерльбруха. Це досить слизька тема не лише для дітей, а й дорослих. Не всі 

батьки будуть пояснювати дітям, як випорожняються ті чи інші тварини. Але 

в певному віці діток починає все цікавити. Щоб легше пояснювати малюкам 

нові речі – треба купувати правильні та потрібні книги.  

Теми, які ніхто не зачіпає. Речі, які ніхто не пояснить. Таким незвичним 

підбором літератури видавництво «Чорні вівці» відрізняється від інших, 

доводить свою унікальність. 

Придбати книги можна на сайті видавництва, у міських книгарнях або у 

«Найкращій кав’ярні на розі Університетської та Сковороди».  


