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88.3 

159.91 

Б51 

Бернетт, Дін. Наш дивакуватий мозок = The idiot brain : 

[розповідь невролога про те, що відбувається у вашій голові] / Дін 

Бернетт ; [пер. з англ. Ю. Маричева]. - Харків : Vivat, 2019. - 381, 

[3] с. - (Саморозвиток). - Літ.: с. 365-379. - Алф. покажч.: с. 380-382. 

- ISBN 978-966-942-867-7 : 126.75 грн. 

 

Автор досліджує людський мозок і робить цікаві висновки про 

його вплив на нашу поведінку: якими є причини наших страхів та 

який зв’язок існує між забобонами й теоріями змов, у чому причини 

комплексів та фобій, чому людям подобається бути нажаханими й 

коли мозок дає збій. 

 

 

 

 

 

 

 

88.6 

159.942.5 

Г74 

Гоулман, Деніел. Емоційний інтелект = Emotional intelligence / 

Деніел Гоулман ; [пер. з англ. С.-Л. Гумецької]. - Харків : Vivat, 

2019. - 511, [1] с. - (Саморозвиток). - Дод.: с. 489-505. - Літ.: с. 509. -

 ISBN 978-966-942-116-6 : 147.00 грн. 

 

Залежність між інтелектом і життєвим успіхом зрозуміла і майже 

аксіоматична. А як впливає на життєві здобутки емоційна сфера 

людини? Які емоційні складники передусім формують нашу долю? Чи 

можна виправити емоційні моделі, закладені в людині, коли вони 

гальмують її рух до кращого? Відповіді на ці питання дає книжка 

Девіда Ґоулмана. 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%82,%20%D0%94%D1%96%D0%BD
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D1%83%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD,%20%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B5%D0%BB


 

88.8 

159.922.7(02.062) 

К26 

Карпачов, Дмитро. Як дати дитині все без грошей і зв'язків/ 

Дмитро Карпачов. - Київ : ІРІО, 2019. - 254, [2] с. - ISBN 978-617-

7453-73-3 : 203.00 грн. 

 

Ця книга – це 7-тижневий тренінг, який поліпшить ваші стосунки 

з дитиною, навчить вас взаємодіяти, чути свою дитину і розуміти її. 

Вправи, наведені в кожному розділі, допоможуть закріпити навички 

усвідомленого батьківства та виведуть вас на новий рівень відносин в 

сім’ї та в суспільстві. Батьки бажають своїй дитині тільки кращого: 

щоб вона стала успішною та реалізувалася в житті. Але чи думають 

вони, що найкраще саме для їх дитини? У той час як вони реалізують 

свою потребу в званні кращого батька, їхні діти “страждають” від 

батьківського виховання та заборон. 

 

 

 

 

 

88.8 

159.922.7 

П30 

Петрановська, Людмила. Таємна опора = Тайная опора: 

емоційний зв'зок у житті дитини / Людмила Петрановська ; [пер. з 

рос. О. Рибки]. - Харків : Vivat, 2019. - 221, [3] с. - (Актуальна 

тема). - Літ.: с. 222. - ISBN 978-966-942-755-7 : 74.25 грн. 

 

Як формується прив’язаність до батьків від дитинства до 

підліткового віку? Як стати для сина або дочки міцною і при цьому 

таємною опорою і виростити їх упевненими й самодостатніми? Що 

краще: ранній розвиток або природне опанування навичок, дитячий 

садок або виховання бабусі, свобода або контроль? На ці та інші 

запитання, якими переймаються батьки, відповідає, ґрунтуючись на 

науковій теорії прив’язаності, Людмила Петрановська. 

 

 

Релігія 

 

 

 

86.372(4УКР) 

271.222(477)"2018/2019"(093.3) 

Щ92 

Щоткіна, Катерина. Хроніки Томосу: [”Своя церква”: шлях 

українців до автокефалії] / Катерина Щоткіна. - Харків : Vivat, 

2019. - 301, [2] с. - (Історія та політика). - ISBN 978-966-942-926-1 : 

111.75 грн. 

 

Наведено відомості про виникнення, формування і становлення 

української церкви, висвітлено гострі питання, що назрівали протягом 

століть: еволюції та незалежності української кафедри, втрачених і 

збережених традицій, зв’язку політичних і церковних векторів 

розвитку нації; пояснено причини і приховані особливості процесу 

здобуття Україною автокефалії; розглянуто перспективи майбутнього 

української нації й держави. 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%B2,%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A9%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0


Техніка 

 

 

32.97 

004.42:004.5 

С50 

Смаль, Юлія. Як я була ботом / Юлія Смаль. - Київ : Комора, 

2019. - 149, [3] с. - ISBN 978-617-7286-47-8 : 90.00 грн. 

 

Авторка, якій довелося побувати ботом, розповідає про свій 

досвід та про те, як влаштовані наші інтернет-хащі. Вона ділиться 

міркуваннями про вірусну рекламу та природу холіварів, про інтернет-

шахраїв та різницю між ботами, тролями і хейтерами, про 

інформаційну гігієну та збереження здорового глузду в умовах 

суцільного інформаційного шуму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.33(7СПО)5\6-8 

629.33(73)(092)''18\19''форд 

Ф79 

Форд, Генрі. Моє життя та робота = My life and Work / Генрі 

Форд ; пер. з англ. Анжели Асман. - Київ : КМ-БУКС, 2019. - 310, 

[2] с. : табл. - ISBN 978-966-948-129-0 : 117.00 грн. 

 

Життя та робота Генрі Форда – американського промисловця, 

засновника "Форд Мотор Компані" та спонсора розробки конвеєрної 

технології масового виробництва. 

 

Соціологія 

 

 

 

60.5 

316.334.56:338.124.4](02.062) 

Ф73 

Флорида, Річард. Криза урбанізму. Чому міста роблять нас 

нещасними = The new urban crisis / Річард Флорида ; пер. з англ. 

Ірина Бондаренко. - Київ : Наш формат, 2019. - 316, [4] с. : табл., 

мал. - Дод.: с. 246-275. - Прим.: с. 280-317. - ISBN 978-617-7682-97-3 

: 146.25 грн. 

 

Сучасні міста колонізували заможні й успішні люди, залишивши 

далеко позаду жителів сіл і містечок. Хаби, коворкінги і хайтек-

інновації поглинули парки, магазини та кав’ярні. Розбудова міст і 

міських районів призвела до нестримного збільшення орендних плат і 

концентрації багатства. Автор аналізує вплив сучасної урбанізації на 

економіку всього світу та пропонує варіанти, як подолати виклики 

сучасних міст. 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C,%20%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%B4,%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D1%96
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0,%20%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4


Економіка 

 

 

65.050.2я73 

005.21(477)(75.8) 

Б90 

Буднік, Марина Миколаївна. Стратегічне управління: навч. 

посіб. / М. М. Буднік, Г. С. Невертій, Н. М. Курилова ; М-во освіти 

і науки України, Київ. нац. торговельно-економ. ун-т, Харків. 

торговельно-економ. ін-т КНТЕУ. - Київ : Кондор, 2020. - 289, [3] с. 

: рис., табл. - Бібліогр. в кінці глав. - Глосарій: с. 278-289. -

 ISBN 978-617-7841-34-9 : 300.00 грн. 

 

Навчальний посібник призначений для вивчення проблем 

стратегічного управління на підприємствах та містить комплекс 

навчально-методичного забезпечення дисципліни. 

 

 

 

 

 

 

65.013 

330.341+338.27 

Г27 

Геєць, Валерій Михайлович. Феномен нестабільності – 

виклик економічному розвитку = The Phenomenon of instability as 

a challenge to Economic Development / В. М. Геєць ; [ред. З. А. 

Болкотун ; худож. оформ. Є. О. Ільницький] ; Нац. акад. наук 

України, Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування Нац. 

акад. наук України". - Київ : Академперіодика, 2020. - Бібліогр. в 

підрядковій прим. - ISBN 978-966-360-403-9 : 250.00 грн. 

 

Монографія є результатом застосування феноменологічного 

підходу до пошуку відповідей на виклики, породжені глобальною 

нестабільністю, загостренням суперечностей глобалізації та 

національного розвитку, політичною та економічною турбулентністю. 

Розкрито значення соціалізації як технології зростання соціального 

капіталу та ендогенізації економічного розвитку для підвищення 

соціальної якості життєдіяльності суспільства. 

 

 

 

65.052я73 

657:330.332](075.8) 

Г82 

Грибовська, Ю. М. Облік і оподаткування інвестиційно-

інноваційної діяльності: навч. посіб. / Ю. М. Грибовська ; М-во 

освіти і науки України, Полтав. держ. аграрна акад. - Київ : 

Кондор, 2019. - 364, [1] с. : табл., рис. - Покажч.: с. 332-349. - Літ.: с. 

350-359. - Дод.: с. 360-364. - ISBN 978-617-7729-47-0 : 350.00 грн. 

 

У посібнику розкрито основні поняття, що стосуються 

інвестиційної і інноваційної діяльності підприємства, подано 

розгорнуту класифікацію інвестицій та інновацій. Висвітлено 

методику обліку капітальних і фінансових інвестицій, витрат на 

розробку нових видів продукції. Окремо наведено порядок розкриття 

інформації щодо операцій інвестиційної й інноваційної діяльності у 

фінансовій та статистичній звітності суб’єктів господарювання. 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BA,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B5%D1%94%D1%86%D1%8C,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%AE.%20%D0%9C.


 

65.290-56я73 

330.322:005](075.8) 

І-58 

Інвестиційний менеджмент: навч. посіб. / Н. В. Ткаленко [та 

ін.] ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технолог. ун-т. - 

[Вид. 2-ге, допов. і перероб.]. - Київ : Кондор, 2020. - 231, [1] с. : 

табл., рис. - Глосарій: с. 174-196. - Літ.: с. 197-207. - Дод.: с. 208-231. 

- ISBN 978-617-7278-24-4 : 175.00 грн. 

 

У навчальному посібнику розглянуті питання управління 

інвестиційною діяльністю підприємств, оцінки ефективності 

інвестиційних, інноваційних проектів, формування портфелів 

фінансових інструментів і реальних інвестиційних проектів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65.290-56я73 

330.322:005(075.8) 

І-58 

Інвестиційний менеджмент : навч. посіб./ Нац. ун-т біо-

ресурсів і природокористування України ; [уклад.: Л. В. 

Шинкарук, Т. Л. Мостенська, Т. Г. Мостенська]. - Київ : Кондор, 

2020. - 304, [4] с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - Тематич. 

покажч.: с. 269-304. - ISBN 978-617-7582-49-5 : 220.00 грн. 

 

Навчальний посібник містить матеріали, що дозволяють 

охарактеризувати інвестиції та інвестиційну діяльність, мету, завдання 

та функції інвестиційного менеджменту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65.42 

339.138-024.13(042.3) 

К44 

Кислюк, Л. В. Стратегічний маркетинг: конспект лекцій / Л. 

В. Кислюк. - 2-ге вид. - Київ : Кондор, 2020. - 171, [1] с. : рис., табл. 

- Літ.: с. 170-171. - ISBN 978-617-7939-14-5 : 140.00 грн. 

 

Стислий виклад базових понять стратегічного маркетингу. 

Розглянуто основні етапи стратегічного маркетингу, місію та цілі 

підприємства, маркетинговий стратегічний аналіз, стратегії 

маркетингу тощо. 

http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8E%D0%BA,%20%D0%9B.%20%D0%92.


 

65.261.4 

336.22 

О-75 

Особенности налоговых систем Украины, республики 

Казахстан  и развитых стран мира: монография / Е. К. Калдыбаев 

[и др.] ; М-во образования и науки Украины, М-во образования и 

науки Республики Казахстан. - Киев : Кондор, 2019. - 203, [13] с. : 

рис., табл. - Лит: с. 180-203. - Доп.: с. 204-214. - ISBN 978-617-7729-

92-0 : 170.00 грн. 

 

В монографии исследованы многочисленные вопросы, связанные 

с условиями функционирования налоговой системы, налоговым 

регулированием в государстве; предложены задачи, принципы 

формирования налоговых систем как необходимого условия 

обеспечения стабилизации экономики и экономического роста. Изучен 

мировой опыт и рассмотрена возможность его применения в 

совершенствовании налоговых систем Украины и Республики 

Казахстан. 

 

 

 

 

65.290-93я73 

658.14/.17(075.8) 

Ф59 

Фінанси підприємств : підручник / О. Б. Курило [та ін.] ; М-во 

освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Київ : 

Кондор, 2020. - 338, [2] с. : рис., табл. - Словн.: с. 312-319. - Літ.: с. 

320-325. - Дод.: с. 326-338. - ISBN 978-617-7841-33-2 : 330.00 грн. 

 

Розглянуто поняття функції фінансів підприємств, принципи їх 

організації, суть і значення основних та оборотних активів та їх 

класифікація, планування, оподаткування, кредитування підприємств, 

фінансова санація об'єктів господарювання тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65.290-80я73 

658(075.8) 

Ц56 

Цибульська, Елеонора Іванівна. Оцінка бізнесу та його 

складових: навч. посіб. / Е. І. Цибульська. - Київ : Кондор, 2020. - 

360, [4] с. : рис., табл. - Літ. в кінці ст. - Глосарій: с. 340-346. - Дод.: 

с. 347-358. - ISBN 978-617-7841-64-6 : 340.00 грн. 

 

У навчальному посібнику висвітлено основні теоретичні та 

практичні аспекти оцінки бізнесу та його складових: нерухомості, 

машин і обладнання, нематеріальних активів, персоналу, 

інтелектуального капіталу. 

 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A6%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 

65.052я73 

657:33.07](075.8) 

Ч-46 

Череп, Алла Василівна. Облік у бюджетних установах: навч. 

посіб. / А. В. Череп, О. В. Гамова, І. А. Козачок ; М-во освіти і 

науки України, Запоріз. нац. ун-т. - Київ : Кондор, 2020. - 249, [3] с. 

: табл., рис. - Літ.: с. 245-249. - ISBN 978-617-7841-35-6 : 270.00 грн. 

 

Навчальний посібник містить основні теоретичні положення 

курсу “Облік у бюджетних установах”, питання для самоконтролю, 

одноваріантні запитання, навчальні завдання, тестові завдання для 

перевірки знань, завдання для самостійного виконання, перелік 

рекомендованої літератури. 

 

 

 

 

 

 

 

 

65.262я73 

336.71:006.032](075.8) 

Ш44 

Шелудько, Сергій Андрійович. Міжнародні стандарти 

банківської справи : навч. посіб. / Сергій Шелудько ; М-во освіти і 

науки України, Одеськ. нац. економ. ун-т. - Київ : Кондор, 2020. - 

259, [1] с. : табл., рис. - Бібліогр. в кінці розд. - Предм. покажч.: с. 

244-248. - Літ.: с. 249-258. - ISBN 978-617-7841-61-5 : 280.00 грн. 

 

Представлено систематичний виклад теоретичних основ 

стандартизації в банках, прикладних аспектів застосування 

міжнародних стандартів у операційній діяльності, обліку та звітності, 

банківській безпеці, регулюванні та нагляді. 

 

 

Правознавство 

 

 

 

67 

34 

Б48 

Бердан, Ігор Юрійович. Приватна юридична практика/ 

Бердан Ігор Юрійович, Москаленко Анастасія Володимирівна. - 

Київ : Кондор, 2020. - 183, [1] с. : табл. - Бібліогр. в підрядковій 

прим. - ISBN 978-617-7841-43-1 : 300.00 грн. 

 

Унікальний путівник по тому, як стати успішним і 

високооплачуваним фахівцем з правознавства на високо 

конкурентному ринку юридичних послуг ХХІ століття, працюючи у 

приватній юридичній практиці юристом або адвокатом індивідуально 

або у команді, у компанії від 2 до 100 осіб. 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF,%20%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D1%8C%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD,%20%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%20%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

67.9(4УКР)309 

343.8(477) 

З-36 

Застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і 

зброї у місцях позбавлення волі: навч. посібник / [О. М. Джужа та 

ін.] ; за заг. ред.: О. М. Джужи та О. Г. Колби. - Київ : Кондор, 

2018. - 235, [1] с. - Авт. зазначено в кінці кн. - Літ.: с. 144-170. - 

Дод.: с. 171-232. - Скор.: с. 233. - ISBN 978-617-7278-86-2 : 175.00 грн 

 

Розглянуто основні проблеми застосування заходів фізичного 

впливу, спеціальних заходів і зброї до засуджених, які відбувають 

покарання в місцях позбавлення волі, охарактеризовано сучасний стан 

і тенденції застосування заходів фізичного впливу, спеціальних 

засобів і зброї до засуджених у місцях позбавлення волі. 

 

 

 

 

 

 

 

67.312я73 

341:[34:004+34:614](075.8) 

М58 

Литвиненко, В. І. Міжнародне право: кіберінфраструктура та 

охорона здоров'я : навч. посібник / В. І. Литвиненко, Ю. П. 

Лісовська, І. О. Шашкова-Журавель. - Київ : Кондор, 2019. - 235, 

[1] с. - Бібліогр. в кінці розд. - Літ.: с. 217-235. - ISBN 978-617-7729-

41-8 : 265.00 грн. 

 

Розглянуто актуальні питання міжнародного права у сучасному 

кіберпросторі. Окреме місце в кіберінфраструктурі міжнародного 

права посідає законодавче забезпечення сучасної геодинаміки як 

системний метод аерокосмічного моніторингу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

67.9(4УКР)300.6я2 

352(477)(038) 

М65 

Місцеве самоврядування: словник-довідник: [навч. посіб.] / 

М-во освіти та науки України, Чернігів. нац. технолог. ун-т ; 

[уклад. О. М. Руденко та ін.]. - Київ : Кондор, 2020. - 181, [1] с. - 

Термінолог. абетка: с. 165-175. - Літ: с. 176-179. - ISBN 978-617-

7458-08-0 : 145.00 грн. 

 

Словник-довідник містить базові поняття про найбільш загальні і 

фундаментальні властивості, відношення та зв’язки у сфері теорії та 

практики місцевого самоврядування.  

http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92.%20%D0%86.


 

67 + 87.7 

340.5:[130.1:179.7:573.6:614] 

Т51 

Токарчик, Роман Анджей. Біоюриспруденція. Підстави права 

для XXI сторіччя = Biojurysprudencja. Podstawy prawa dla XXI 

wieku: [навч. посіб.] / Роман Анджей Токарчик ; [наук. ред., авт. 

передм. М. П. Курило, пер. з пол. О. С. Переломової, В. М. 

Вандишева ; худож. А. Ю. Переломов]. - Київ : Кондор, 2008. - 187, 

[1] с. - Бібліогр. в підрядковій прим. - ISBN 978-617-7278-61-9 : 

150.00 грн. 

 

Біоюриспруденція всім своїм змістом визначає нагальну потребу 

нового підходу і до правової науки, і до особистості юриста, який 

повинен замислюватися над сутністю життя і над сповненими 

смислом цінностями життя людини. У посібнику акцентовано увагу на 

проблемі етичного ставлення до життя, яке грунтується на принципах 

біоетики. 

  

 

Військова справа 

 

 

68.4(4УКР) 

355.40(477)(075.8) 

Л63 

Лісовський, Петро Миколайович. Контррозвідка: квантова 

безпека та громадськість : навч. посіб. / П. М. Лісовський. - Київ : 

Кондор, 2019. - 187, [1] с. - Літ.: с. 165-171. - Дод.: с. 172-187. -

 ISBN 978-617-7729-43-2 : 150.00 грн. 

 

У навчальному посібнику автор розглядає контррозвідку як 

багатосистемний вимір людського прихованого впливу на якісно нові 

перехідні взаємообумовлені земні та космічні процеси. Висвітлено 

квантову безпеку як важливий метод у контррозвідці для здійснення 

контролю та прогнозування виникнення найбільш небезпечних 

процесів у життєвому світі на ранньому етапі їх розвитку і 

своєчасного реагування на потенційні загрози. 

 

 

Наука 

 

 

72 

001.5 

М23 

Манро, Ренделл. А що, як? Серйозні відповіді на абсурдні 

запитання = What if? Serious Scientifis Answers to Absurd 

Hypothetical Questions / Ренделл Манро ; [пер. з англ. Є. Даскал]. - 

Харків : Vivat, 2019. - 319, [1] с. : іл., мапи. - (Щось цікаве). - Скор.: 

с. 310. -. - Літ.: с. 311-319. - ISBN 978-966-942-287-3 : 156.75 грн. 

 

Автор досліджує гіпотетичні головоломки, від філософських до 

наукових, у яких передбачається цілковите зникнення людства чи хоча 

б по-справжньому великий вибух, і дає серйозні відповіді на 

найнеймовірніші запитання, які, можливо, ніколи не спадали вам на 

думку. Ця книжка – рідкісна комбінація навчання і розваги. 

http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BA,%20%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B9
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE,%20%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BB


 

72в6 

001.89(477) 

Н84 

Носачова, Юлія Вікторівна. Основи наукових досліджень: 

підручник / Ю. В. Носачова, О. І. Іваненко, Я. В. Радовенчик ; М-

во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України, Київ. політехн. 

ін-т ім. І. Сікорського. - Київ : Кондор, 2020. - 128, [4] с. : рис., 

табл. - Літ.: с. 127-128. - ISBN 978-617-7939-00-8 : 120.00 грн 

 

Розглянуто тенденції інноваційного розвитку розвинених країн 

світу та проаналізовано можливості розвитку української держави в 

інноваційному розрізі. Наведено поняття науки, наукового знання, 

методології науки, методів наукового пізнання, які застосовуються в 

сучасних наукових дослідженнях. 

 

Педагогіка 

 

 

 

74.262.4 

373.5.016:54](07) 

Д81 

 Дудник, Віктор Валерійович. Інноваційні технології на 

уроках хімії : [посібник] / В. В. Дудник, Л. В. Сорока. - Тернопіль : 

Навч. кн. - Богдан, 2008. - 298, [6] с. : рис., табл. - ISBN 978-966-408-

290-4 : 20.00 грн. 

 

У посібнику на прикладі запропонованих конспектів уроків та 

позакласних заходів розглянуто можливі варіанти застосування 

інноваційних технологій при викладанні хімії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74.580я73 + 68я73 

378.015:355.232](075.8) 

К78 

Красницька, Ольга. Педагогічна майстерність викладача 

вищої військової школи : підручник / Ольга Красницька ; Нац. 

ун-т оборони України ім. І. Черняховського. - Київ : Кондор, 2020. 

- 527, [1] с. : фот., табл., рис. - Дод.: с. 497-517. - Предм. покажч.: с. 

518-521. - ISBN 978-617-7939-01-5 : 450.00 грн. 

 

Здійснено обґрунтування теоретичних засад професійно-

педагогічної діяльності викладача вищої військової школи; висвітлено 

значення педагогічного іміджу та авторитету в забезпеченні її 

успішності. Розкрито зміст і структуру педагогічної майстерності 

викладача, визначено детермінанти її розвитку. 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0


 

74.262.6 

373.5.016:911]я73 

П32 

Пілат, Надія Миколаївна.  Цікава географія: на допомогу 

вчителю : [посібник] / Н. М. Пілат. - Тернопіль : Навч. кн. - 

Богдан, 2012. - 95, [1] с. : іл., мал., сх., табл. - ISBN 978-966-10-0087-

1 : 13.00 грн. 

 

У посібнику представлено методику проведення туристично-

краєзнавчої роботи в школі, пропонуються розробки різноманітних 

позакласних заходів та нестандартних уроків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74.200.5 

373.5.015.31:908(477)*кл5/9](07) 

П75 

Приймак, Світлана Василівна. З Україною в серці: сценарії 

виховних заходів : 5-9 кл. / С. В. Приймак. - Тернопіль : Навч. кн. 

- Богдан, 2019. - 79, [1] с. - Дод.: с. 77. - Літ.: с. 78-79. - ISBN 978-966-

10-5821-6 : 49.00 грн. 

 

Посібник містить сценарії виховних заходів з національно-

патріотичного виховання школярів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

74.00я73 

37.091.12:159(075.8) 

П86 

Психологічне забезпечення педагогічної майстерності: навч.-

метод. посіб. / І. А. Бурлакова [та ін.]. - Київ : Кондор, 2020. - 275, 

[1] с. : іл., табл. - Бібліогр. в кінці розд. - Літ.: с. 273-275. - ISBN 978-

617-7939-22-0 : 290.00 грн. 

 

 Навчально-методичний посібник являє собою збірник завдань 

різного типу та рівнів складності. Матеріали посібника дозволяють 

студентам за допомогою викладача обрати темп, напрямок та форму 

вивчення курсу. 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D1%96%D0%BB%D0%B0%D1%82,%20%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%8F%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BA,%20%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 

74.58 

378:008]-028.42 

Х82 

Хоружий, Григорій Фокович. Академічна культура: цінності 

та принципи вищої освіти: [монографія] / Г. Ф. Хоружий. - 

Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2012. - 318, [2] с. - Літ.: с. 309-318. -

 ISBN 978-966-10-2347-4 : 65.00 грн. 

 

У монографії йдеться про структуру і функції академічної 

культури як важливого чинника оптимізації діяльності вищих 

навчальних закладів. У цьому контексті автор розглядає академічну 

свободу і університетську автономію, соціальну відповідальність 

вищої школи, етичні засади академічної культури, якість вищої освіти, 

академічну мобільність та студентоцентризм як принцип академічної 

культури. 

 

 

 

 

 

 

 

74.268.1(4УКР) 

373.5.016:811.161.2](07) 

Ю49 

Юніцька, Наталія Миколаївна. Петро Яцик та українська 

духовність: уроки української мови для старшокласників / Н. М. 

Юніцька. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2019. - 44, [4] с. : фот. - 

15.00 грн. 

 

Навчальний матеріал має на меті ближче ознайомити педагогів та 

учнів з хронологією життєпису та скарбницею духовних цінностей 

Петра Яцика, ім’я якого стало широко знаним в Україні завдяки 

меценатському проекту – Міжнародному конкурсу з української мови. 

 

 

Спорт 

 

 

75.5(4УКР) 

796.332.071.43(477)(092) 

П16 

Панасов,  Ігор. Валерій Лобановський: [8+] / Ігор Панасов ; 

[іл. М. Мороз ; авт. передм. О. Іванова]. - Київ : ІРІО, 2019. - 127, 

[1] с. : іл. - (Видатні українці. Люди, які творили історію). - 

Бібліогр.: с. 126-127. - ISBN 978-617-7453-64-1 : 145.00 грн. 

 

Життя та досягнення видатного футболіста і геніального тренера 

Валерія Лобановського. 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B9,%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%AE%D0%BD%D1%96%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,%20%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80


Літературознавство 

 

 

83.3(4УКР) 

821.161.2'06.09:94(=411.16)"18/20" 

Ш66 

Шкандрій, Мирослав. Євреї в українській літературі. 

Зображення та ідентичність = Jews in ukrainian literature 

representationand identsty / Мирослав Шкандрій ; пер. з англ. 

Наталії Комарової ; [ред. В. Пономарьов] ; Нац. ун-т "Києво-

Могил. акад.", Центр європ. гуманіт. дослідж., Центр дослідж. 

історії та культури східноєвроп. єврейства. - Київ : Дух і літера, 

2019. - 350, [2] с. - (Бібліотека юдаїки). - Бібліогр. в підрядковій 

прим. - Ім. покажч.: с. 342-350. - ISBN 978- 966-378-667-4 : 97.50 

грн. 

 

Автор досліджує основні сюжети, образи та парадигми 

української літературної традиції, пов’язані з українсько-єврейськими 

відносинами, а також їхню інтерпретацію в різні історичні періоди. 

 

 

Риторика 

 

 

83.7я73 

808.5(075.8) 

Л 63 

Лісовський, Петро Миколайович. Суспільна риторика: навч. 

посібник / П. М. Лісовський. - К. : Кондор, 2012. - 242, [2] с. - Л-ра. 

в кінці розд. - Л-ра: с. 234-242. - ISBN 978-966-351-397-3 : 46.00 грн. 

 

Особливості суспільної риторики в сучасному інформаційному 

світі. 

 

 

 

 

 

Художня література 

 

 

84(4НІМ)6-4 

821.112.2'06-32-93=161.2 

А65 

Андрес, Крістіна. Буркотун і Родзинка: [для читання 

дорослими дітям] : Mucker & Rosine / Крістіна Андрес ; іл. 

Барбари Шольц ; [пер. з нім. Я. О. Головченка]. - Харків : Vivat, 

2019. - 156, [4] с. : іл. - ISBN 978-966-942-004-6 : 112.50 грн. 

 

Зворушлива історія дружби зайця Буркотуна та мишки Родзинки 

не залишить байдужим жодного читача. Разом вони здатні подолати 

будь-які труднощі, як-от: приїзд непроханої тітки-чистьохи, 

затоплення будиночка під час зливи, підступні витівки одного з 

найнебезпечніших мешканців лісу та ще багато чого. 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9,%20%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81,%20%D0%9A%D1%80%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0


 

84(4УКР)6-4 

821.161.2'06-32 

Б12 

Бабкіна, Катерина. Мій дід танцював краще за всіх: 

[оповідання] / Катерина Бабкіна. - Київ : Комора, 2019. - 139, [5] с. 

- ISBN 978-617-7286-46-1 : 75.00 грн. 

 

Серія оповідань, що складаються в єдину історію п’яти родин, 

діти з яких знайомляться в школі першого вересня в перший рік 

незалежності України та залишаються друзями на все життя. Від 

двадцятих років в Харкові і знищення театру Леся Курбаса через 

Голодомор, Другу світову, дев’яності й кілька хвиль еміграції до війни 

на Донбасі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4ФРА)6-4 

821.133.1'06-31=161.2 

Б21 

Бальзак, Оноре де. Гобсек/ Оноре де Бальзак ; із фр. пер. 

Вікторія Глуховська ; [худож. Ю. Ясінська]. - Київ : BookChef : 

Форс Україна, 2019. - 90, [6] с. : іл. - (Читака). - ISBN 978-617-7561-

04-9 : 45.50 грн. 

 

Основною темою твору є влада грошей, а головним персонажем, 

навколо якого відбуваються всі дійства, є лихвар Гобсек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(7СПО)6-4 

821.111(73)'06-31-93=161.2 

Б29 

Баум, Ліман Френк. Чари країни Оз = Magik of Oz / Ліман 

Френк Баум ; [пер. з англ. Ю. Лісняка ; худож.-іл. Д. Р. Ніл ; 

худож.-оформлювач О. А. Гугалова-Мєшкова]. - Харків : Фоліо, 

2019. - 219, [5] с. : іл. - (Шкільна бібліотека української та світової 

літератури). - ISBN 978-966-03-8525-2 : 97.00 грн. 

 

Повість-казка розповідає про дівчинку Дороті та її друзів, які 

вирішили зробити незвичайний подарунок до дня народження Озмі з 

Озу. Для цього вони вирушають у край Жвакунів по Зачаровану 

Квітку. 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B0%D0%BA,%20%D0%9E%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%83%D0%BC,%20%D0%9B%D1%96%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA


 

84(4ВЕЛ) 

821.111'06-322.9-93(081)=161.2 

В27 

Веллс, Герберт. Чарівна крамниця : зб. оповідань / Герберт 

Веллс ; з англ. пер. Катерина Дем'янчук ; [іл. Ю. Ясінської]. - 2-ге 

вид. - Київ : BookChef : Форс Україна, 2019. - 91, [5] с. : іл. - 

(Читака). - ISBN 978-617-7561-07-0 : 45.50 грн. 

 

Оповідач за проханням маленького сина заходить у крамницю 

"магічних товарів". Спочатку йому здається, що це просто продаж 

реквізиту для фокусників. Але чимдалі хазяїн демонструє йому свій 

крам, тим більше в оповідача враження, що тут панують справжні 

чари... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4ВЕЛ)6-44 

821.111'06-31-93=161.2 

В72 

Вольямс, Девід. Велика втеча дідуся = Grandpa's Great Escape 

: [роман] / Девід Вольямс ; пер. з англ. Ірини Ємельянової ; 

[худож. Т. Росс]. - Київ : КМ-БУКС, 2019. - 414, [2] с. : іл. -

 ISBN 978-617-7409-94-5 : 131.25 грн. 

 

Зворушлива історія маленького хлопчика та його улюбленого 

дідуся. Вирушайте разом із героями у неймовірну подорож літаком 

над Лондоном і здійсніть втечу з неймовірними пригодами, 

сповненими смішних ситуацій і людяності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4ВЕЛ) 

821.111'06-31-93=161.2 

В72 

Вольямс, Девід. Бабця-бандитка: [роман] / Девід Вольямс ; іл. 

Тоні Росса ; пер. з англ. Ірини Ємельянової. - Київ : КМ-БУКС, 

2019. - 220, [4] с. : іл. - ISBN 978-617-7409-93-8 : 89.25 грн. 

 

Бен навіть не здогадується, що його бабуся... міжнародна 

злодійка, викрадачка коштовностей! Все своє життя вона планувала 

викрадення найкоштовніших каменів і зараз їй вкрай потрібна 

допомога онука Бена. Весела та зворушлива розповідь про старість, 

конфлікт поколінь та про карколомні пригоди. 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%81,%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81,%20%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B4
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81,%20%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B4


 

84(4ВЕЛ)6-44 

821.111'06-31-93=161.2 

В72 

Вольямс, Девід. Малий мільярдер = Billionair Boy : [роман] / 

Девід Вольямс ; худож. Тоні Росс ; пер. з англ. Ірини Ємельянової. 

- Київ : КМ-БУКС, 2019. - 223, [1] с. : іл. - ISBN 978-617-7489-43-5 : 

117.00 грн. 

 

Джо – найбагатший дванадцятирічний хлопчик на світі, але 

почувається він геть нещасливим. Чому? Тому що має мільярд 

грошей… і жодного друга. Про дружбу, перше захоплення і… 

усвідомлення, що найкращі речі в житті – безкоштовні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4ВЕЛ)6-4 

821.111'06-31=161.2 

Г29 

Гейман, Ніл. Океан у кінці вулиці / Ніл Гейман ; пер. з англ. 

Олеся Петіка ; іл. Ірини Стасюк. - Київ : КМ-БУКС, 2019. - 253, [3] 

с. : іл. - ISBN 978-966-948-207-5 : 141.00 грн. 

 

Головний герой книги згадує семирічного себе і всі ті речі, які з 

ним траплялися у дитинстві: часом добрі, часом злі, часом страшні і 

моторошні. Повернувшись на сільську вулицю свого дитинства, він 

згадує також дивовижну сусідську дівчинку Летті Гемсток. Сидячи на 

березі ставка, який Летті вперто називала океаном, він згадує те, що 

волів би забути. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(7СПО)6-4 

821.111(73)'06-32=161.2 

Г34 

Генрі, О. Останній листок : зб. оповідань / О. Генрі ; з англ. 

пер. Любов Пилаєва ; [іл. Ю. Ясінської]. - Київ : BookChef : Форс 

Україна, 2019. - 93, [3] с. : іл. - (Читака). - ISBN 978-617-7561-06-3 : 

45.50 грн. 

 

Твори О. Генрі – це маленькі історії простих людей: клерків, 

продавчинь, невідомих художників, дрібних авантюристів, фермерів, 

навіть волоцюг... Оповідання відзначаються лаконічністю викладу, 

тонким гумором, незвичайністю сюжету, що уже більше ста років 

привертають увагу читачів до малої прози великого письменника 

"маленьких людей". 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81,%20%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B4
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD,%20%D0%9D%D1%96%D0%BB
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D1%96,%20%D0%9E.


 

84(7СПО)6-4 

821.111(73)'06-31=161.2 

Г49 

Гінтон, Сьюзен Елоїз. Аутсайдери = The Outsiders : [роман] / 

С. Е. Гінтон ; [пер. з англ. І. Серебрякової]. - Харків : Vivat, 2019. - 

190, [1] с. - (Художня література). - ISBN 978-966-942-513-3 : 96.75 

грн. 

 

Події розгортаються в американському містечку в 1960-ті роки. 

Підлітки із західних і східних кварталів, дві ворожі ватаги, уже давно 

ведуть війну, і йдеться не про дрібні хлопчачі конфлікти. Бідні діти 

вулиць і представники золотої молоді завжди знали лише один спосіб 

вирішити проблему – бійка. І от однієї страшної ночі їхнє життя 

змінилося назавжди… 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(7СПО)6-44 

821.111(73)'06-312.9=161.2 

Е28 

Еггерс, Дейв. Голограма для короля = A Hologram for the King 

: роман / Дейв Еггерс ; [пер. з англ. Е. Рабінович]. - Харків : 

Фабула : Ранок, 2020. - 318, [2] с. - ISBN 978-617-09-6153-2 : 200.00 

грн. 

 

В американського підприємця Алана Клея все летить коту під 

хвіст – шлюб розвалюється, бізнес занепадає і ще потрібно знайти 

гроші для навчання доньки. Від розпачу в Алана виникає божевільна 

думка – він їде в Саудівську Аравію задля просування свого зухвалого 

технологічного проекту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР)6-44 

821.161.2'06-31 

З-12 

Забужко, Оксана Стефанівна. Музей покинутих секретів: 

[роман] / Оксана Забужко ; [оформ. Р. Лужецького]. - Вид. восьме. 

- Київ : Комора, 2019. - 829, [3] с. : іл. - Прим.: с. 829-830. -

 ISBN 978-617-7286-45-4 : 165.00 грн. 

 

"Музей покинутих секретів" – це сучасний епос сучасної України: 

родинна сага трьох поколінь, події якої охоплюють період від 1940-х 

років до весни 2004-го. Велика література і жорстока правда – про 

владу минулого над майбутнім, про кохання, зраду і смерть, про 

споконвічну війну людини за право бути собою. 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD,%20%D0%A1%D1%8C%D1%8E%D0%B7%D0%B5%D0%BD%20%D0%95%D0%BB%D0%BE%D1%97%D0%B7
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%95%D0%B3%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81,%20%D0%94%D0%B5%D0%B9%D0%B2
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 

84(4УКР)6-44 

821.161.2'06-311.6 

І-48 

Ільченко, Олесь. Місто з химерами : [роман] / Олесь Ільченко. 

- [2-ге] допов. і перероб. вид. - Київ : Комора, 2019. - 260, [4] с. : іл. -

 ISBN 978-617-7286-44-7 : 120.00 грн. 

 

Знаний київський будівничий Владислав Городецький став 

легендою ще за життя. Жоден із більш як сотні чудових київських 

архітекторів не привертав такої широкої уваги. Цей художній твір – 

про життя зодчого. Життя часто більш неймовірне, ніж найсміливіші 

вигадки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(7СПО)6-44 

821.111(73)'06-31-93=161.2 

К41 

Кінні, Джеф. Щоденник слабака. Стінна лихоманка = Diary of 

a Wimpy Kid cabin fever : [роман у малюнках] / Джеф Кінні ; пер. з 

англ. Марії Пухлій. - Київ : КМ-БУКС, 2019. - 223, [1] с. : іл. -

 ISBN 978-617-7535-62-0 : 106.50 грн. 

 

Грег Гефлі потрапив у велику халепу. Пошкоджено власність 

школи, і Грег – основний підозрюваний. Але ж він, хай би яким 

неймовірним це не здавалось, у цьому не винний! Принаймні, в 

певному сенсі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(7СПО)6-44 

821.111(73)'06-31-93=161.2 

К41 

Кінні, Джеф. Щоденник слабака. 33 нещастя = Diary of a 

Wimpy Kid hard luck : [роман у мал.] / Джеф Кінні ; пер. з англ. 

Марії Пухлій. - Київ : КМ-БУКС, 2019. - 223, [2] с. : мал. -

 ISBN 978-966-948-170-2 : 108.75 грн. 

 

Ґреґа Гефлі переслідують невдачі: його найкращий друг Роулі 

Джеферсон тепер дружить із дівчинкою, а знайти нових друзів у 

середній школі ой як нелегко. До того ж Грег не любить приймати 

рішення. І тут в нагоді стає "чарівна куля", що може дати відповіді на 

всі запитання! Чи це просто іграшка, а Грегове життя – чергова історія 

про 33 нещастя? 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%86%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8C
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96,%20%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%84
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96,%20%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%84


 

84(7СПО)6-44 

821.111(73)'06-31-93=161.2 

К41 

Кінні, Джеф. Щоденник слабака. Канікули псу під хвіст = 

Diary of a Wimpy Kid. Dog Days : [роман у малюнках] 

/ Джеф Кінні ; пер. з англ. Марії Пухлій. - Київ : КМ-БУКС, 2019. - 

223, [1] с. : іл. - ISBN 978-617-7498-03-1 : 117.00 грн. 

 

Літо! Чудовий час щоб зустрітися з друзями, навчитися чогось 

нового, зайнятися спортом... Ну або зробити як Ґреґ Гефлі – 

залишитися вдома та присвятити час проходженню улюблених 

відеоігор. Так, у Ґреґа свої плани на літо та погляди на цю пору року, 

так що він не має наміру від них відмовлятися, навіть якщо усі 

навколо диктують свої правила якими повинні бути справжні 

канікули. Наприклад, його мама, яка впевнена, що літо варто 

проводити на свіжому повітрі. 

 

 

 

 

 

 

84(7СПО=УКР)6-44 

821.111(73)'06-31-93=161.2 

К41 

Кінні, Джеф. Щоденник слабака. Зоряний час Родрика = Diary 

of Wimpy Rid. Rodrick rules : [роман у малюнках] / Джеф Кінні ; 

пер. з англ. Віталія Ракуленка. - Київ : КМ-БУКС, 2019. - 222, [2] с. 

: іл. - ISBN 978-617-7409-42-6 : 117.00 грн. 

 

Продовження історії родини Гефлі. Грег Гефлі розповідає про 

літні канікули й про свої намагання не вскочити в халепу після 

повернення до школи, а також зробити так, щоб його старший брат 

Родрик не розповів нікому про найбільш принизливу подію, що 

сталася з Грегом улітку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(7СПО)6-44 

821.111(73)'06-31-93=161.2 

К41 

Кінні, Джеф. Щоденник слабака. Бридка правда = Diary of a 

Wimpy Kid.The Ugly Truth : [роман у малюнках] / Джеф Кінні ; 

пер. з англ. Марії Пухлій. - Київ : КМ-БУКС, 2019. - 223, [1] с. : іл. -

 ISBN 978-617-7498-61-1 : 117.00 грн. 

 

Ґреґ Гефлі завжди поспішав вирости. Та чи справді процес 

дорослішання такий, яким його уявляють діти? Перед Ґреґом раптово 

постають проблеми спільних вечірок для дівчат і хлопців, збільшення 

кола обов'язків та інші не надто приємні зміни, що супроводжують 

дорослішання – і все це без найкращого друга Роулі. Чи зможе Ґреґ 

прорватися самотужки? 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96,%20%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%84
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96,%20%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%84
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96,%20%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%84


 

84(7СПО)6-44 

821.111(73)'06-31-93=161.2 

К41 

Кінні, Джеф. Щоденник слабака. Остання крапля = Diary of a 

Wimpy Kid. The Last Straw : [роман у малюнках] / Джеф Кінні ; 

пер. з англ. Дмитра Шостака. - Київ : КМ-БУКС, 2019. - 223, [1] с. : 

іл. - ISBN 978-617-7409-81-5 : 117.00 грн. 

 

У книзі, що написана у формі щоденника, зображено хлопчаче 

світосприйняття, розуміння дружби, самоповаги, дій в команді тощо. 

Гляньмо правді у вічі: Ґреґ Гефлі ніколи не перестане бути слабаком. 

Просто треба, щоб хто-небудь пояснив це Ґреґовому батькові. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР)6 

821.161.2'06-13-146.2 

К72 

Костенко, Ліна Василівна. Скіфська одіссея : поема-балада / 

Ліна Костенко ; худож. Володимир Бахтов ; [прикінцева ст. О. 

Пахльовської ; авт., енциклопедії: Я. Ф. Барб'єрі, О. 

Пахльовська]. - Київ : Либiдь, 2020. - 253, [3] с. : іл. - ISBN 978-966-

06-0813-9 : 288.00 грн, 320.00 грн. 

 

Події в поемі переносять читача на дві з половиною тисячі років у 

минуле. Головний герой юний Грек з Ольвії відправляється в 

подорож. Він пливе по Дніпру – Борисфену рухаючись в напрямку 

майбутнього Києва. В історії створеній Ліною Костенко, Україна 

бачиться як частина культури Середземномор'я, на стику двох 

цивілізацій – західної і східної. 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(7CПО)6-4 

821.111(73)'06-32=161.2 

Л76 

Лондон, Джек. Жага до життя : зб. оповідань / Джек Лондон ; з 

англ. пер. Олена Бабушко ; [іл. Ю. Ясінської]. - 2-ге вид. - Київ : 

BookChef : Форс Україна, 2019. - 90, [6] с. : іл. - (Читака). -

 ISBN 978-617-7561-05-6 : 45.50 грн. 

 

Збірка "Жага до життя" – одна з яскравих перлин циклу північних 

оповідань Джека Лондона. У протистоянні з жорстокою природою 

герої творів перемагають не тільки завдяки сміливості, витривалості, а 

насамперед, завдяки силі духу, одержимості життям, здатності навіть 

в екстремальних умовах залишатися Людиною. 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96,%20%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%84
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD,%20%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BA


 

84(4УКР)6-4 

821.161.2'06-4(082) 

М14 

Майбутнє, якого ми прагнемо : [зб. есеїв] / упоряд. і відп. і ред. 

Вахтанг Кебуладзе ; [іл. О. Глумчер]. - Київ : Темпора, 2020. - 215, 

[1] с. : іл. - Бібліогр. в підрядковій прим. - ISBN 978-617-569-475-6 : 

180.00 грн. 

 

Майбутнє, якого ми прагнемо – так звучить тема Генеральної 

Асамблеї ООН 2020 року, і вона стала відправним пунктом цієї збірки 

есеїв. Десятеро українських інтелектуалок й інтелектуалів 

поміркували про майбутнє України та світу, наші мрії та страхи, а 

також зв’язок прийдешнього із минулим. Різні погляди та голоси 

сплітаються в цілісну картину, яка спонукає ще раз запитати себе про 

те, що чекає на нас попереду. 

 

 

 

 

 

 

 

83.3(0) 

821'06.09(100) 

М25 

Маренгольц, Катаріна. Література! Мандрівка світом 

книжок = Literatur! Eine Reise durch die Welt der Bucher / Катаріна 

Маренгольц, Дон Парізі ; [пер. з нім. О. Ванкевич ; худож. Д. 

Парізі]. - Харків : Vivat, 2018. - 191, [1] с. : іл. - Покажч.: с. 181-191. 

- ISBN 978-966-942-239-2 : 195.00 грн. 

 

Якщо ви не уявляєте свого життя без читання, ця яскрава 

оригінальна книжка неодмінно стане вам у пригоді. Її авторка, 

виступаючи в ролі літературного ґіда, лаконічно й захопливо 

переказує зміст найвидатніших творів, що були написані за останні 

сімсот років і стали світовою класикою: від "Гамлета" до "Гаррі 

Поттера". 

 

 

 

 

 

 

84(4ВЕЛ) 

821.111'06-92=161.2 

М47 

Мелещенко, Олександр Костянтинович. Публіцистика 

Джонатана Свіфта (1667-1745) : навч.-метод. комплекс : навч. 

посіб. : хрестоматія : тести : теми рефератів / О. К. Мелещенко ; 

[пер. укр. О. К. Мелещенка] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т 

журналістики. - Київ : Дніпро, 2020. - 726, [2] с. : іл. - Літ.: с. 718-

725 - Бібліогр. в підрядковій прим. - ISBN 978-966-578-320-6 : 

250.00 грн. 

 

Особливості публіцистичної діяльності англо-ірландського 

журналіста та письменника кінця XVIІ – першої третини XVIІІ 

сторіччя Джонатана Свіфта. 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86,%20%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%B0
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

84(4ВЕЛ=УКР)6-4 

821.111'06-31-93=161.2 

М83 

Мосс, Емма. Дивовижна Еббі: королева драми = Amazing 

Abby. Drama Queen : [для дітей серед. та ст. шк. віку] / Емма Мосс 

; [пер. з англ. Ю. Cадохи]. - Харків : Ранок, 2019. - 262, [2] с. : іл. - 

(Дівчата-влогерки). - ISBN 978-617-09-5437-4 : 130.00 грн. 

 

Еббі, завжди оптимістично налаштована дівчина, здавалося б, не 

повинна мати причин для суму: вона отримала довгоочікувану роль у 

важливій шкільній виставі, стала лідеркою команди дівчат-влогерок, 

та й хлопець, який їй подобається, не байдужий до неї… Та от якось 

усе летить шкереберть! Читайте про те, як врешті все склалося у 

Дивовижної Еббі, чи вдалося їй впоратися з усіма своїми заняттями, 

чи довелося від чогось відмовитися. 

 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР)6 

821.161.2'06-31-93 

Н65 

Нікуліна, Анастасія. Сіль для моря, або Білий Кит: роман-

буря / Анастасія Нікуліна ; [худож. С. Акатьєва]. - Харків : Vivat, 

2019. - 222, [2] с. - (Книжкова полиця підлітка). - ISBN 978-966-942-

083-1 : 74.25 грн. 

 

Чотирнадцятирічна Ліза не знаходить спільної мови ані з 

батьками, ані з однокласниками. Здається, єдині, хто її розуміють, – це 

море і хлопець під загадковим ніком Білий Кит. Чи зустрінуться Ліза 

і Білий Кит? І хто кого порятує, коли настане час відплати? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР)6-44 

821.161.2'06-32(081) 

П84 

Прохасько, Маркіян. Нестримна сила води: оповідання / 

Маркіян Прохасько. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2019. - 157, [3] 

с. - ISBN 978-617-679-395-3 : 45.00 грн. 

 

"Нестримна сила води" – це книжка про пошук ідеального міста. 

Серед безлічі можливих урбаністичних пейзажів, часів, вимірів, 

потенційних сюжетів та альтернативних світів тут розгортаються 

історії розквіту та занепаду, відчаю та надії, тріумфу, поразки та 

рутинного переживання найбільшого щастя. 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%81,%20%D0%95%D0%BC%D0%BC%D0%B0
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D1%96%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0,%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%96%D1%8F
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%BD


 

84(4ВЕЛ)6-44 

821.111'06-312.6=161.2 

Р24 

Расселл, Гелен. Рік хюге по-данськи = The year of living 

danishly : секрети найщасливішої країни у світі / Гелен Расселл ; 

пер. з англ. О. Ліпської. - Харків : Vivat, 2019. - 414, [2] с. - 

(Дозвілля). - ISBN 978-966-942-940-7 : 126.75 грн. 

 

Легка й дотепна історія про переїзд успішної лондонської 

кар'єристки у данську провінцію, секрети найщасливішої країни світу 

й пошуки хюґе – комфортного й безтурботного життя. Ця історія 

надихає на те, щоб скористатися з чужого успішного досвіду й 

змінити на краще світ і себе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(7СПО)6-4 

821.111(73)'06-31=161.2 

С79 

Стейнбек, Джон. Подорожі з Чарлі в пошуках Америки = 

Travels with Charley in Search of America / Джон Стейнбек ; [пер. з 

англ. Р. Клочка]. - Київ : КМ-Букс, 2018. - 254, [2] с. - ISBN 978-

617-7535-26-2 : 117.00 грн. 

 

Послухати голос справжньої Америки, відчути запах трав і дерев, 

побачити кольори і світло – ось яку мету переслідував Джон 

Стейнбек, коли у сорок вісім років вирушив у подорож, щоб заново 

відкрити країну, про яку стільки років писав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР) 

821.161.2'06-82(082) 

У45 

Українська модерна проза: антологія / уклад., [упоряд. та 

комент.] Юрій Винничук ; [худож.-оформлювач О. А. Гугалова]. - 

Харків : Фоліо, 2018. - 506, [3] с. : портр. - ISBN 978-966-03-8014-1 : 

225.00 грн. 

 

Антологія представляє майже невідомі твори переважно забутих 

письменників початку ХХ сторіччя – Марка Черемшини, Євгена 

Мандичевського, Василя Пачовського, Івана Липи, Євгенії 

Ярошинської та багатьох інших. 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BB,%20%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D0%BA,%20%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD


 

84(7СПО)6-4 

821.111(73)'06-322.9-93=161.2 

Ш40 

Шеклі, Роберт. Запах думки : вибрані оповідання / Роберт 

Шеклі ; з англ. пер. Ольга Бершадська ; [іл. Ю. Ясінської]. - Київ : 

BookChef : Форс Україна, 2019. - 77, [3] с. : іл. - (Читака). -

 ISBN 978-617-7559-84-8 : 45.50 грн. 

 

Коли настає чорна смуга у житті, потрібно завести звичку читати 

оповідання Шеклі, які точно піднімуть настрій. Одним з таких є 

"Запах думки" із однойменного збірника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(7СПО) 

821.111(73)'06-31=161.2 

Ш36 

Шебон, Майкл. Місячне сяйво = Moonglow : роман / Майкл 

Шебон ; [пер. з англ. А. Копівської]. - Харків : Фабула : Ранок, 

2020. - 445, [3] с. - ISBN 978-617-09-6255-3 : 200.00 грн. 

 

Шедевр від лауреата Пулітцерівської премії Майкла Шебона: 

роман про правду та брехню, сімейні перекази, неймовірні пригоди і 

сили, що прагнуть нас принизити і знищити. Це розповідь про 

божевілля, війну та її найтемніші сторони, секс, шлюб і жадання, 

екзистенційні сумніви і руйнівну силу сімейних таємниць. А ще про 

те, що біля витоків цілої низки космічних досягнень Америки ХХ 

століття стояла воістину демонічна особистість, чий шлях таємничим 

чином перетнувся зі шляхом дідуся оповідача. 

  

 

Географія 

 

 

 

26.89(4ВЕЛ) 

908(410)(084.1) 

Ч-81 

Чуб, Наталія. Арчі у Великій Британії: [для дітей мол. шк. 

віку : для читання дорослими дітям] / Наталія Чуб ; [іл.: І. В. 

Масляк, І. А. Морозова]. - Харків : Ранок, 2020. - [28] с. : кольор. 

іл. - (Навколо світу з Арчі). - ISBN 978-617-09-6062-7 : 100.00 грн. 

 

Діти відкриватимуть для себе Велику Британію у веселій компанії 

кумедного пса Арчі та кішки Джейн. У легкій ігровій формі маленькі 

читачі зможуть дізнатися багато нового про дуже цікаву країну з 

багатовіковою історією. 

 

 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%96,%20%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BD,%20%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BB
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D1%83%D0%B1,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F


Історія 
 

 

63.3(4УКР) 

94(477):929-051 

Г75 

Грабовський, Сергій. Генії проти ідіотів: алгоритми 

української історії/ Сергій Грабовський ; [худож. оформ. І. 

Пилипенко]. - Вид. третє, перероб. й допов. - Київ : Стилос, 2019. - 

446, [1] с. : іл. - ISBN 978-966-193-128-1 : 198.00 грн. 

 

Що реально внесла Україна у світову скарбницю талантів та 

досягнень, ким та чим дійсно пишатися українському народові? Хто 

вони, ті генії, які уславили українську спільноту? Нині вони 

повертаються із багаторічного забуття, щоби повстати перед нами в 

усій величі своїх здобутків. 

 

 

 

 

 

 

 

63.3(4УКР)5 

94(4УКР)".../15" 

В61 

Вовк, Юрій Йосипович. Історія України в художньо-

історичних образах з найдавніших часів до середини XVI ст.: 

[навч. посіб.] / Ю. Й. Вовк. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2005. - 

271, [1] с. : іл. - Глосарій.: с. 264-267. - ISBN 966-692-453-6 : 20.00 

грн. 

 

Уривки з художніх творів, літописів, зразків науково-популярної 

літератури супроводжено коментарями упорядника, який у такий 

спосіб прагнув подати історію України від найдавніших часів до 

початку XVI cт. 

 

 

 

 

 

 

 

63.3(0) 

94(100):929-055.2 

Л78 

Лоренс, Сандра. Дивовижні жінки = Anthoiogy of Amazing 

Women : першопроходиці, які не побоялися вирізнятися з-поміж 

інших / Сандра Лоренс ; пер. з англ. Дмитра Кушніра ; іл. Натан 

Коллінс. - Київ : КМ-БУКС, 2019. - 127, [1] с. : іл. - Глосарій: с. 126-

127. - ISBN 978-966-948-151-1 : 187.50 грн. 

 

Захопливі життєписи 50 жінок, які розширили уявлення про межі 

можливостей людини. Серед них – Бейонсе, Опра Вінфрі, Серена 

Вільямс та багато інших. Ці жінки досягли визначних успіхів у спорті, 

науці, мистецтві, політиці та історії. Дізнайтеся більше про жінок, які 

багато зробили для людства, змінили хід історії і надихнули цілі 

покоління. 

 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%BE%D0%B2%D0%BA,%20%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81,%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0


 

63.3(0) 

94(100):929-055.2 

К12 

Кавалло, Франческа. Казки на ніч для дівчат-бунтарок 2/ 

Франческа Кавалло, Елена Фавіллі ; [пер.: з англ. Т. Савчинської, 

з італ. П. Кожушної ; іл.: А. Хуан та ін.]. - Київ : Книголав, 2019. - 

224 с. : іл. - (Дитяча полиця). - Слов.: с. 216-217. - Ім. покажч.: с. 

218-222. - ISBN 978-617-7563-81-4 : 280.00 грн. 

 

Італійські авторки Елена Фавіллі та Франческа Кавалло у вже 

звичному та характерному стилі перетворили реальні історії у 

правдиві казки. До проекту залучили 70 ілюстраторок, які працювали 

у різних стилях та переосмислили портрети відомих особистостей і 

представили їх в абсолютно новому образі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

63.3(0)53 

94(100):355.48]"1914/1918" 

П27 

Перша світова війна у фокусі "плинної нестабільності": 

міжнародна і внутрішня політика : монографія / [С. С. Троян та 

ін.] ; наук. ред. С. С. Трояна ; Нац. авіац. ун-т. - Київ : Кондор, 

2019. - 278, [2] с. - Авт. зазначено в кінці кн. - Бібліогр. в кінці розд. 

- ISBN 978-617-7729-37-1 : 285.00 грн. 

 

Видання присвячене 100-річчю завершення Першої світової війни 

й облаштування повоєнного світу. Авторські наукові розвідки 

охопили важливі політичні, геополітичні, дипломатичні, релігійні, 

національні та соціальні аспекти досліджуваного періоду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63.3(0)я2 

929(100)(038) 

П88 

Пуї, Жан-Бернар. Енциклопедія неуків, бунтівників та інших 

геніїв / Жан-Бернар Пуї та Серж Блох, Анн Бланшар; [художнє 

оформ.: Е. Коа, Р. Стоффель ; іл. В. Дельшамбре ; пер. з фр. П. 

Мигаля ; іл. С. Блоха]. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2019. - 139, 

[5] с. : іл. - Бібліогр.: с. 132-135. - Покажч.: с. 136-137. - Перелік іл.: 

с.138-139. - ISBN 978-617-679-554-4 : 150.00 грн. 

 

Перед вами галерея портретів видатних особистостей, які 

залишили помітний слід в історії, літературі, мистецтві та науці, дарма 

що все починалося безладно. Згодом історія увінчала їх славою й 

охрестила геніями. 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE,%20%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D1%83%D1%97,%20%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80


 

63.3(0) 

930.1+1](0.064) 

Х20 

Харарі, Ювал Ной. Homo Deus. За лаштунками майбутнього 

= Homo Deus. A brief history of tomorrow / Ювал Ной Харарі ; з 

англ. пер. Олександр Дем'янчук. - 2-ге вид. - Київ : BookChef, 

2019. - 509, [3], [8] л. іл. с. : іл. - Прим.: с. 492-510. - ISBN 978-617-

7559-40-4 : 139.50 грн. 

 

Автор аналізує досвід, який людство здобуло за час свого 

розвитку, заглиблюється в наші емоції і свідомість, а також пропонує 

ескіз майбутнього людства, цілком реальний і не обов’язково 

райдужний. 

 

 

 

 

 

 

Чекаємо на Вас у читальній залі! 

 

 

 

 

Матеріали підготувала 

 провідний бібліотекар 

Рудзінська Т. В. 
 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%96,%20%D0%AE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%20%D0%9D%D0%BE%D0%B9

