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 Вітаємо шанувальників коней! 

 
    Ми раді зустрічі з Вами! І бажаємо допомогти Вам більше дізнатися про 

цю величну тварину. 

Коні — фантастичні тварини. Вони вражають своєю грацією, красою, 

витонченістю і розумом. Вважається, що вони не піддаються 

дресируванню, з ними потрібно товаришувати, знайти правильний підхід. 

Кожний кінь володіє унікальним характером, немов людина. 

Ірландський письменник Майн Рід висловлювався про цю тварину так: 

«Найшляхетніший, найпрекрасніший та найрозумніший із усіх 

чотирилапих друзів людини — це кінь». А от американський письменник 

та журналіст Ернест Гемінґвей звертався до коня з такими словами: «Ти 

усе розумієш! І ти ніколи не образиш, а тим паче — не збрешеш ». З тих 

пір минуло багато років, але любов сучасної людини до коней анітрохи 

не зменшилася! 

    Люди завжди захоплювалися величчю та благородністю вороних. Вже 

багато століть кінь допомагає людині. Жодна інша тварина не відіграла 

такої істотної ролі у розвитку людської цивілізації, яку  кінь.    З давніх-

давен коні були і надійними помічниками в господарстві, і вірними 

друзями людей на всіх континентах. Але останнім часом ми втратили той 

живий зв'язок із ними. 

Коні, мабуть, — одні з найграндіозніших тварин нашої планети. І хоча 

більшість з нас дійсно захоплюється ними, та все ж є безліч цікавого про 

них, про що ми, напевне, і не здогадувались. 

    Запрошуємо Вас прочитати книги про коней та потішити себе 

захопливими сюжетами про бравих скакунів та їхні пригоди. 
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      Останній єдиноріг 

         

                              Іко – відважне лоша 

                                                                               

       Чорний красень 

            

                                                          Дорога на Ельдорадо 
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А також мультфільми: 
 

Спіріт – душа прерій 

        
 
 
 
 

Барбі та її сестри в казці про поні 

 
 
 

          Елліот 
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   Деллілль, А. Усе про коней… і не тільки / 

Антуанетта Делілль ; іл. Грегуар Мабір ; пер. з 

фр. Г. П. Кирієнко. - Харків : Ранок, 2020. - 

64 с. 

    Про улюблених тварин найліпше розкажуть не 

художні книги про коней, а енциклопедії. “Усе про 

коней… і не тільки” від Антуанетти Делілль та 

Грегуара Мабіра – це дуже кумедна енциклопедія 

про гривастих скакунів. Кольорові ілюстрації та 

доступний виклад роблять енциклопедію цікавою 

для найменших читачів. У книзі ви та ваші малята 

знайдете безліч цікавих фактів про коней.                                   

 

    Дерманський, С. Мері : повість / Сашко 

Дерманський ; іл. : М.Паленко. – Київ : Вид-

во “А-ба-ба-га-ла-ма-га”, 2018. - 192 с. 

 

    Сім'ю Ковальчуків важко назвати якоюсь 

особливою. Мама, тато, двоє діток. Щоправда, 

старший син, Андрійко, й досі не розмовляє. 

Принаймні, у цьому впевнені всі, хто його знає. А 

меншій, Марійці, бракує друзів і батьківської уваги. 

В татка на роботі все летить шкереберть, а мама 

просто хоче, щоб усе було добре. Звичайна сім'я, 

звичайне життя… І ось одного дня довкола 

починають коїтися дуже дивні речі. І що далі, то 

дивніші й небезпечніші. Може б, усе якось 

владналося, якби, наче сніг на голову, на них не 

звалилася бігова лошиця Мері. 
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    Джемс, В. Димок : повість / Віль Джемс ; 

пер. з англ. В. Бойченка. – Київ : Веселка, 

1980. - 174 с. 

    Дія повісті відбувається у Сполучених Штатах 

початку 20-го століття. У ті дні, коли жителі 

Америки поступово пересідають з кінських сідел 

у автомобільні крісла, у західних степах 

народжується лоша, якому судилося стати одним 

із найкращих ковбойських коней сучасності, 

грозою прерій та гордістю господаря. Жеребцю 

Димці довелося пережити безліч пригод і 

негараздів і, нарешті, через багато років розлуки, 

зустрітися з другом своєї юності – ковбоєм 

Клінтом. 

 

    Дімаров, А. На коні й під конем : повість / 

Анатолій Дімаров ; іл. О. Воронкової. – Київ : 

Видавнича група КМ-БУКС, 2016. - 416 с. 

     З теплим і яскравим гумором письменник 

зображує головного героя повісті - пустуна і 

вигадника Толика. Чималого клопоту завдають 

його витівки матері. Хто знає, що б вийшло з цього 

розбишаки, якби любов до книжки не заполонила 

хлопчика й не скерувала його бурхливу уяву в 

певне русло. За допомогою фантазії він мандрує 

далекими країнами, бореться з розбійниками, 

захищає добро й перемагає зло. 
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Постійний супутник Пенні      Скакун Дербі 

             
 
          Фліка                         Мрійник 

              
 

 
          Чемпіон              Шалені скачки 
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Пропонуємо також  переглянути фільми: 
 

Пригоди Доллі та Спанки        Східний вітер 

               
 

       Фаворит                  Ковбойші та ангели 

           
           

             Історія однієї конячки 
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    Коні і поні : 50 найвідоміших різновидів: 

мініенциклопедія ; пер. з англ. - Київ : 

Компанія ОСМА, 2016. - 56 с. : іл. 

     За допомогою цього довідника ви зможете 

розпізнати 50 найвідоміших порід коней та поні. 

Ви дізнаєтеся про їхні основні ознаки та 

особливості розведення та утримання. 

 

    Льюїс, К. С. Кінь та його хлопчик / Клайв 

Стейплз Льюїс ; худ. П. Бейнс ; пер. з англ.  

В Наріжної. – Київ : Видавнича група КМ-БУКС, 

2017. - 208 с. – (Хроніки Нарнії). 

 

    Розповіді про коней на війні завжди щемко 

проникають у серце, бо саме у кризових ситуаціях 

ці благородні тварини допомагають людям. 

Славнозвісний фентезійний цикл “Хроніки Нарнії” 

уміщує сім книг. П’ята книга під назвою «Кінь і 

його хлопчик»  описує пригоди хлопчика та 

відданого коня, які разом проходять низку 

випробувань, у яких хлопчик і кінь будуть діяти 

відважно та сміливо. 
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    Мєлех, А. Емі і Таємний Клуб Супердівчат. 

Коні і лошата : повість / Агнешка Мєлех ; пер. 

з пол. Дзвінки Матіяш ; іл. Магдалена 

Бабінська. – Львів : Видавництво Старого Лева, 

2020. - 152 с. 

     До Таємного Клубу Супердівчат надходить 

зашифрований лист. Яка загадка криється в тому 

листі і хто його прислав? Чи вдасться п’ятьом 

друзям його розшифрувати? Слід приводить їх до 

клубу верхової їзди «Коні й лошата». Дівчата 

разом із Франеком вчаться їздити верхи, а також 

знайомляться з мешканцями кінного двору: козою 

Мекою, кішкою-мандрівницею Срібною Лолою та 

її котенятами, а також із прегарними конями –  

Ґренадою та Фіґаро. Але діти прикипають серцем 

до старенької кобили Брави.  

 

   Сетон-Томпсон, Е. Мустанг-Іноходець / 

Ернест Сетон-Томпсон // Оповідання про 

тварин / Ернест Сетон-Томпсон ; пер. з англ. 

Ілько Лемко. – Львів, 2018. – С. 23 – 47.  
     До книги увійшла розповідь про дикого Мустанга, 

на якого давно полювали ковбої, але він уникав облав. 

У погонях за ним заганяли коней, а він лишався 

вільним. Але одного разу мустанг потрапив у пастку. 

Тепер його ноги сплутані мотузкою, на блискучій шкурі 

потворною плямою виділяється тавро. У 

відчайдушному ривку він розриває мотузки і кидається 

у прірву, щоб назавжди залишитися вільним. 
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   Сьюэлл, А. Приключения Чёрного 

Красавчика : повесть / Анна Сьюэлл ; пер. с 

англ. ; рис.     М. Ормонт. – Одесса : Два Слова, 

1994. - (Семейная библиотека).  

    Книга “Чорний красень” англійської 

письменниці Анни Сьюел – це розповідь про життя 

коней від породистого жеребця на прізвисько 

Чорник. Авторка показує жорстоке ставлення 

людей до братів своїх менших. Коням гірко 

доводилось, коли люди, потураючи моді та 

власним примхам, знущалися з бідолашних 

тварин. Повчальна та викривальна книга Анни 

Сьюел не залишить вас байдужими. 

 

    Фіппс, С. Легенди про єдинорогів / Селвін 

Фіппс ; пер. з англ. Олена Любенко ; [худож. 

Ейч, Оана Бефорт, Рей Рітчі]. – Київ : Книголав, 

2019. - 128 с. - (Серія «Дитяча полиця»). 

      Книга складається з восьми історій про 

єдинорогів та їх зустрічі з людьми. За легендою, 

цю книгу склав Селвін Фіппс, директор товариства 

«Магічний єдиноріг». Подробиці кожного 

конкретного випадку він по крихті збирав в архівах  

центрального офісу в Лондоні –  зі старезних 

щоденників, польових звітів, газетних вирізок і 

записів легенд, що передавались усно з 1577 року 

з покоління в покоління. 
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