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 «Рейтинг критика» найкращих дитячих та підліткових книжок 2016року 

 

Група українських літературних оглядачів, критиків, журналістів і 

редакторів, що спеціалізуються на дитячій і підлітковій літературі, заснувала 

щорічний «Рейтинг критика: найкращі дитячі та підліткові книжки року». 

 

Засновники рейтингу мають на меті складати фахові рекомендації щодо 

найкращих дитячих та підліткових видань як для широкого читача, називаючи 

топ-10 книжок року, так і для вужчого кола спеціалістів, оприлюднюючи 

фахові та прозорі критерії відбору. Для рейтингу розроблено досить складну 

схему оцінювання. Книжки проходитимуть відбір у три етапи. Спочатку кожен 

із членів журі запропонує свою десятку найкращих, на його думку, дитячих та 

підліткових книжок року. На другому етапі шляхом голосування 

формуватиметься довгий список. На третьому етапі кожен із членів журі 

оцінюватиме книжки довгого списку за набором критеріїв та виставлятиме їм 

бали. За результатами підрахунків формуватиметься топ-10 дитячих та 

підліткових книжок року. 

Довгий список найкращих дитячих книжок 2016 року від «Рейтингу 

критика»:  

http://litakcent.com/2016/12/12/rejtynh-krytyka-nazve-najkraschi-dytjachi-ta-

pidlitkovi-knyzhky-2016-roku/ 

Короткий список найкращих дитячих книжок 2016 року від «Рейтингу 

критика» включає  видання:  

http://www.barabooka.com.ua/rejting-kritika-korotkij-spisok-2016-roku/ 

 

http://litakcent.com/2016/12/12/rejtynh-krytyka-nazve-najkraschi-dytjachi-ta-pidlitkovi-knyzhky-2016-roku/
http://litakcent.com/2016/12/12/rejtynh-krytyka-nazve-najkraschi-dytjachi-ta-pidlitkovi-knyzhky-2016-roku/
http://www.barabooka.com.ua/rejting-kritika-korotkij-spisok-2016-roku/
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Топ-10 видань для дітей і підлітків від «Рейтингу критика» у 2016 році: 

http://zastavska.blogspot.ru/2017/02/1-botan-2016.html 

 

До списку найкращих видань увійшли книжки, які набрали кожен у своїй 

категорії найвищий сукупний бал. 

 

Книжки для найменших (0-3 роки) 

Прохасько Мар’яна. Кучеряві думають, що робити в дощ. – Львів: Видавництво 

Старого Лева), 2016;  

Прохасько Мар’яна. Кучеряві повертаються у місто . – Львів: Видавництво 

Старого Лева, 2016. 

 

Книжки-картинки (4-8 років) 

Була Оксана. Зубр шукає гніздо/ текст та ілюстрації Оксани Була. – Львів: 

Видавництво Старого Лева, 2016. 

 

 Поезія для дітей 

 Фалькович Григорій. Шалахмонеси: вірші для дітей / ілюстрації Пінхаса 

(Павла) Фішеля. — Київ : Дух і літера, 2016. 

 

Проза для дошкільного та молодшого шкільного віку  

Катерина МІХАЛІЦИНА. Хто росте у парку: казка/ текст Катерини 

Міхаліциної; ілюстрації Оксани Була. – Львів: Видавництво Старого Лева, 

2016. 

 

Проза для середнього шкільного віку 

 Кочубей Саша. Сім нескладух Говорухи. – Київ: Фонтан казок, 2016.  

 

Книжки для старшого шкільного віку 

Лущевська Оксана. Задзеркалля: повість. – Львів: Видавництво Старого Лева, 

2016. 

 

Нон-фікшн (Пізнавальні книжки) 

http://zastavska.blogspot.ru/2017/02/1-botan-2016.html
http://www.barabooka.com.ua/vidavnitstvo-starogo-leva/
http://www.barabooka.com.ua/vidavnitstvo-starogo-leva/
http://www.barabooka.com.ua/vidavnitstvo-starogo-leva/
http://www.barabooka.com.ua/vidavnitstvo-starogo-leva/
http://www.barabooka.com.ua/vidavnitstvo-starogo-leva/
http://www.barabooka.com.ua/mihalitsina-onishhuk-katerina/
http://www.barabooka.com.ua/pro-poshuki-sebe-i-svoyih/
http://www.barabooka.com.ua/vidavnitstvo-starogo-leva/
http://www.barabooka.com.ua/fontan-kazok/
http://www.barabooka.com.ua/dvi-povisti-pro-pershe-kohannya/
http://www.barabooka.com.ua/vidavnitstvo-starogo-leva/
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Богдан ТИХОЛОЗ, Наталя ТИХОЛОЗ. Франко від А до Я / ілюстрації студії 

«Аґрафка». — Львів: Видавництво Старого Лева, 2016. 

 

Перевидана класика 

Платон Воронько. Не будь, мала, козою / Ілюстрації Костя Лавра. — Київ: А-

БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2016. 

 

Спеціальна відзнака журі за дебют: 

Ольга КУПРІЯН. Солоні поцілунки. – Київ: ВЦ Академія, 2016. 

 

За матеріалами сайтів:  

http://www.barabooka.com.ua/kritiki-nazvali-najkrashhi-dityachi-ta-pidlitkovi-

knizhki-2016-roku/ 

http://www.chytomo.com/news/rejting-kritika-nazvav-najkrashhi-dityachi-ta-

pidlitkovi-knizhki-2016-roku 

 

 

http://www.barabooka.com.ua/vidavnitstvo-starogo-leva/
http://www.barabooka.com.ua/platon-voron-ko/
http://www.barabooka.com.ua/kost-lavro/
http://www.barabooka.com.ua/a-ba-ba-ga-la-ma-ga/
http://www.barabooka.com.ua/a-ba-ba-ga-la-ma-ga/
http://www.barabooka.com.ua/olga-kupriyan/
http://www.barabooka.com.ua/dumati-pro-tse-s-ogodni/
http://www.barabooka.com.ua/akademvidav-vidkriv-seriyu-suchasnih-knizhok-dlya-pidlitkiv/
http://www.barabooka.com.ua/kritiki-nazvali-najkrashhi-dityachi-ta-pidlitkovi-knizhki-2016-roku/
http://www.barabooka.com.ua/kritiki-nazvali-najkrashhi-dityachi-ta-pidlitkovi-knizhki-2016-roku/
http://www.chytomo.com/news/rejting-kritika-nazvav-najkrashhi-dityachi-ta-pidlitkovi-knizhki-2016-roku
http://www.chytomo.com/news/rejting-kritika-nazvav-najkrashhi-dityachi-ta-pidlitkovi-knizhki-2016-roku

