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Наука та знання 

 
 

 

72в 

001.894(100=411.16) 

Й75 

Йоріш, Аві. Нехай будуть з вами інновації = How Israeli 

Ingenuity Repairs the World : як ізраїльська винахідливість рятує 

світ / Аві Йоріш ; [з англ. пер. З. Тіммерман]. - Київ : Yakaboo 

publishing, 2019. - 269, [3] с. - Дод.: с. 235-244. - Прим.: с. 245-271. -

 ISBN 978-617-7544-17-2 : 150.00 грн. 

 

Розповіді про винаходи, які покращують життя мільярдів людей у 

цілому світі, допомагають годувати голодних, лікувати хворих, 
рятувати життя. Це історії про відвагу та завзяття винахідників у 

медицині та сільському господарстві, обороні та енергетиці. Це історії 
країни, яка, шукаючи рішення для своїх локальних викликів і проблем, 
знайшла рішення, що стають у пригоді за тисячі кілометрів від 

Ізраїлю.  

 

 

Філософія 

 

 

 

87.3(0)323 

140.8(37) 

С31 

Сенека, Луцій Анней. Діалоги / Луцій Анней Сенека ; [пер. з 

лат. Андрій Содомора]. - Львів : Апріорі, 2019. - 316, [4] с. - 

Бібліогр. в підрядковій прим. - Комент.: с. 275-315. - ISBN 978-617-

629-310-1 : 120.00 грн. 

 
В опублікованих у цій книжці, вперше перекладених українською 

мовою, філософських ''Діалогах'' видатний римський мислитель-стоїк 
Сенека, блискучий майстер емоційного афористичного письма, у живій 
бесіді з читачем радить, у який спосіб за умов моральної кризи 

споживацького суспільства протистояти знеособленню, осягнути 
душевний спокій, отже, 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%99%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%88,%20%D0%90%D0%B2%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%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9B%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%20%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9


 

87.7 

17.023.34(0.053.2) 

Б87 

Бреніф'є, Оскар. Що таке щастя? / Оскар Бреніф'є ; 

намалювала Катрін Мьорісс ; [пер. з фр. М. Абрамової]. - Київ : 

Дух і літера, [2019?]. - 95, [1] с. : іл. - (Мистецтво мислити). -

 ISBN 978-966-97795-5-7 : 117.00 грн. 

 
Оскар Бреніф’є – революціонер у галузі освіти, який пропонує 

дорослим не давати дітям готові відповіді, а змалечку розвивати в них 

здатність думати, аналізувати та знаходити відповіді самостійно. 
 

 
 
 

 
 

 

 

87.7 

17.023.34(0.053.2) 

Б87 

Бреніф'є, Оскар. Що добре, а що погано? / Оскар Бреніф'є ; 

намалював Клеман Дево ; [пер. з фр.: В. Каденка та М. Абрамової]. 

- Київ : Дух і літера, [2019?]. - 95, [1] с. : іл. - (Мистецтво мислити). -

 ISBN 978-966-97653-9-0 : 117.00 грн. 

 
У книжках Оскара Бреніф’є багато запитань – вони спонукають 

відмовитися від шаблонних відповідей, дозволяють бачити 
різноманіття світу, не боятися думати інакше. Влучні запитання не 
лише розвивають мислення, а й учать чути інших, допомагають 

батькам і дітям порозумітися. 
 

 
 
 

 

 

87.21 

115:530 

М98 

Мюллер, Річард. Фізика часу : усе відбувається зараз / Річард 

Мюллер ; пер. з англ. Артем Замоцний. - Київ : Наш формат, 2019. - 

341 с. : іл. - Дод.: с. 313-338. - ISBN 978-617-7682-34-8 : 138.75 грн. 

 
У цій книжці фізик Річард Мюллер детально пояснює, що таке 

час, у чому суть цього явища з точки зору фізики, а також змальовує 

образ того, що означає поняття теперішнього моменту. 
 

 
 
 

 
 

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%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%84%27%D1%94,%20%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80
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%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%84%27%D1%94,%20%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80
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%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,%20%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4


 

87.3(4ІТА) 

141.319.8:159.922.63](37)Ціцерон 

Ц75 

Ціцерон Про старість = De Senectute / Ціцерон ; пер. з лат. 

Володимира Литвинова ; [вступ. ст., прим., слов. імен, назв, 

термінів В. Литвинова]. - Київ : Дніпро, 2018. - 62, [2] с. - Слов.: с. 

50-63. - ISBN 978-966-578-272-8 : 48.75 грн. 

 
У цьому виданні подається трактат про старість, під назвою: 

“Катон Старший або Про старість” (Cato Maior de senectute), за назвою 

головного учасника дискусії, який власне виголошує монолог на тему 
старості. 

 

Психологія 

 
  

 

88.8 

159.922.7(084.1) 

Б87 

Бреніф'є, Оскар. Хто Я? / Оскар Бреніф'є ; намалював 

Орельєн Деба ; [пер. В. Каденка]. - Київ : Дух і літера : Маміно, 

2017. - 95, [1] с. : іл. - (Мистецтво мислити). - ISBN 978-966-97653-8-3 

: 117.00 грн.  
 

Оскар Бреніф’є – революціонер у галузі освіти, який пропонує 
дорослим не давати дітям готові відповіді, а змалечку розвивати в них 

здатність думати, аналізувати та знаходити відповіді самостійно.  
 
 

 
 

 
 
 

 

88.3 

159.942-053.5 

Б87 

Бреніф'є, Оскар. Що таке почуття? / написав Оскар Бреніф'є ; 

намалював Серж Блох ; [пер. М. Абрамової]. - Київ : Маміно : Дух 

і літера, [2019?]. - 95, [1] с. : іл. - (Мистецтво мислити). - ISBN 978-

966-97795-3-3 : 117.00 грн. 
 

«Що таке почуття?» – це книга, яка підтримує в дітях любов до 
аналітичного мислення; присвячена почуттям, містить шість головних 

питань і побудована в формі бесіди між дітьми і дорослими. Автор 
допомагає батькам і дітям зрозуміти один одного. 

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%D1%96%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BE%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%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%84%27%D1%94,%20%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80
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%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%84%27%D1%94,%20%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80


 

88.834.02 

159.922.8 

Г80 

Гресь, Анна. Як пригорнути кактус? : кн. для батьків, які 

хочуть зрозуміти своїх підлітків / Анна Гресь. - Харків : Основа, 

2019. - 201, [7] с. - (4mamas). - ISBN 978-617-00-3137-2 : 112.50 грн. 

 

Завдання цієї книги – допомогти мамам і татам зрозуміти і 
прийняти свою «нову», змужнілу дитину – підлітка. Турботливі 
батькинавчаться розуміти причини поведінки своєї дитини, не 

приймати поспішних рішень, знаходити спільну мову з нею, 
використовувати правильні слова. А головне – бачити у своїй дитині 

гарне, навіть якщо цього зараз зовсім не видно. 
 

 

 
 

 

 

88.836 

159.9:179.8]-053.2 

Е45 

Екман, Пол. Чому діти брешуть : як батьки можуть заохотити 

дітей бути чесними / Пол Екман ; [пер. з англ. Ю. Гордієнка]. - 

Київ : КМ-БУКС, 2018. - 263, [1] с. : рис., табл. - Дод.: с. 243-244. - 

Бібліогр.: с. 245-258. - Алф. покажч.: с. 260-263. - ISBN 978-617-

7535-94-1 : 105.00 грн. 

 

Розглянуто феномен дитячої брехні, проаналізовано мотивацію та 

чинники впливу на брехливість дітей, розглянуто моделі дитячої 
поведінки різного віку. 

 

 

 

 

 

 

 

88.492 

159.98:316.454.52 

Е69 

Еріксон, Томас. В оточенні ідіотів, або Як зрозуміти тих, кого 

неможливо зрозуміти = Surrounded by idiots how to understandt 

those who cannot be understood / Томас Еріксон ; [пер. з англ. В. 

Махоніна ; худож.-оформлювач М. С. Мендор]. - Харків : Фоліо, 

2019. - 251, [5] с. : рис., табл. - ISBN 978-966-03-8307-4 : 150.00 грн. 

 

Розглянуто різні типи темпераментів та моделей поведінки 
людей, їх комунікативні особливості та адаптацію в суспільстві. 

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%B5%D1%81%D1%8C,%20%D0%90%D0%BD%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%95%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D0%BD,%20%D0%9F%D0%BE%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%95%D1%80%D1%96%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD,%20%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81


 

88.844 

159.946.4-026.51 

К18 

Камп, Пітер. Прорив у швидкості читання = Breakthrough 

rapid reading : книжка за день - це реальність / Пітер Камп ; пер. з 

англ. Валерія Глінка. - Київ : Наш формат, 2018. - 335, [1] с. : рис., 

табл. - ISBN 978-617-7682-00-3 : 131.25 грн. 

 

Автор цієї книжки переконує – ви зможете самостійно засвоїти 
техніку скорочитання і вже через тиждень помітите перші результати, 

завдяки простій та ефективній методиці, як швидко сприймати й 
запам'ятовувати текст. 

 
 
 

 
 

 
 

 

88.835.21 

159.942-053.2 

М19 

Малихіна, Марія Сергіївна. Дитина у світі емоцій / Марія 

Малихіна. - Харків : Основа, 2019. - 156, [4] с. : іл. - (4mamas). -

 ISBN 978-617-00-3473-1 : 112.50 грн. 

 

Розглянуто розвиток дитячих емоцій. Надаються поради та 

рекомендації батькам, як уникнути помилок виховання та 
віднаходити методи підтримки дитини у складних ситуаціях. 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

88.834 

159.922.8 

Ш28 

Шаткін, Джесс П. Народжені бути вільними = Born to be wild : 

чому підлітки ризикують та як захистити їх від небезпек / Джесс 

П. Шаткін ; пер. з англ. Олена Замойська. - Київ : Книголав, 2019. 

- 303, [1] с. - (Полиця нон-фікшн). - ISBN 978-617-7563-54-8 : 175.00 

грн. 

 

Книга допоможе розібратись у специфіці психологічного та 
фізіологічного розвитку підлітків, тонкощах спілкування з ними у 
період статевого дозрівання. 

 

 

 

 

 

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%BC%D0%BF,%20%D0%9F%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80
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%BB%D0%B8%D1%85%D1%96%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Соціологія 
 

 

 

60.54(4) 

316.347(4)(091)(0.064) 

І-90 

Історія європейської ментальності = Europaische 

menalitatsgeschichte / [П. Дінцельбахер та ін. ; за ред. Петера 

Дінцельбахера ; пер. з нім. Володимир Кам'янець]. - 2-е вид., допов. 

- Львів : Літопис, 2019. - 631, [1] с. : іл. - Авт. зазначено в змісті. - 

Бібліогр. в кінці глав. - Ім. покажч.: с. 623-631. - ISBN 978-966-8853-

80-7 : 202.50 грн. 

 
Історію європейської ментальності від античності й до наших 

днів досліджено крізь призму формування i розвитку основних 
концептів людського життя: релігійності, сексуальності та кохання, 
хвороби, віку, смерті, страхів, комунікації, «свого» й «чужого», 

простору i часу тощо.  
 

 
 
 

 

60.5(4УКР) 

316.48:316.776](477)(0.062) 

К90 

Кулеба, Дмитро. Війна за реальність : як перемагати у світі 

фейків, правд і спільнот / Дмитро Кулеба. - Київ : Книголав, 2019. - 

381, [3] с. : іл. - (Серія "Полиця нон-фікшн"). - Прим.: с. 367-381. -

 ISBN 978-617-7563-65-4 : 196.00 грн. 

 

Український дипломат і комунікатор Дмитро Кулеба переконує: 
інформаційній агресії можна протистояти. На прикладах України, 

інших країн та компаній він аналізує як відбувається війна за 
реальність і виокремлює п'ять правил, що допоможуть навчитись у ній 
перемагати. 

 
 

 
 

  

  

 

60.5(7СПО) 

316.3(73)"20"(049.3) 

Ф73 

Флорида, Річард. Homo creativus = The rise of the creative class 

: як новий клас завойовує світ / Річард Флорида ; пер. з англ. 

Максим Яковлєв. - Київ : Наш формат, 2018. - 430, [2] с. : мал., 

табл. - Дод.: с. 365-408. - Прим.: с. 409-431. - ISBN 978-617-7513-00-0 : 

146.25 грн. 

 

Уперше феномен креативного класу Річард Флорида описав ще 
2002 року в книжці, яка сьогодні стала класикою. «Homo creativus» - 

доповнене й оновлене видання, у якому автор показує, як змінився світ 
із появою нового економічного класу і яка його визначальна роль у 
подальшому розвитку суспільного життя. 

 

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%83%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0,%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%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 

 
 

 

65.290-80я2 

658-053.6(03) 

Б59 

Біденко, Сергій. Книга юного підприємця : 9 детал. планів 

своєї справи для підлітків / Сергій Біденко, Ірина Золотаревич ; 

[голов. ред. Н. Ф. Юрченко]. - Харьків : Основа, 2019. - 143, [1] с. : 

іл., табл. - (Проект ”4mamas”). - Дод.: с. 139-143. - ISBN 978-617-00-

2914-0 : 112.50 грн. 

 

Ця книга – важливий крок підлітка в організації власної 
прибуткової справи. Адже в ній ідеться про реальні способи заробітку, 

наведені корисні поради щодо подієвого плану створення своєї справи.  
 
 

 
 

 
 

 

65.050.2 

005:[658.8:004](02.062) 

Б68 

Бланк, Стів. Священна книга стартапера = The startup 

owner's manual : як збудувати успішну компанію / Стів Бланк, Боб 

Дорф ; пер. з англ. Наталія Валевська. - Київ : Наш формат, 2019. - 

511, [1] с. : рис., табл. - Дод.: с. 434-508. - ISBN 978-617-7552-67-2 : 

168.75 грн. 

 

Стартап – це не зменшена версія великих компаній. Насправді це 
унікальна форма бізнесу, яка потребує власних підходів до планування 

й запуску продуктів. Бізнес-експерт Стів Бланк, чию методику 
викладають у таких найбільших університетах світу, як Берклі та 

Стенфорд, та підприємець Боб Дорф пропонують детальну покрокову 
інструкцію, як перетворити ідею стартапу на дієвий та прибутковий 
бізнес. 

 
 

 

 

65.29(5ІЗР) 

330.341.1:334.72](569.4)(091) 

С31 

Сенор, Ден. Країна стартапів = Start-up Nation the Story of 

Israel's Economic Miracle : історія ізраїл. економ. дива / Ден Сенор і 

Сол Сингер ; [пер. з англ. М. Лузіної]. - Третє вид. - Київ : Yakaboo 

Publishing, 2019. - 357, [4] с. : мал. - Прим.: с. 321-334. - Бібліогр.: с. 

335-342. - Покажч.: с. 349-356. - ISBN 978-966-97633-0-3 : 150.00 грн. 

 

Ізраїль – маленька країна, яка майже не має переваг на 
географічній і економічній мапі світу. Їй лише 60 років, немає суттєвих 
корисних копалин, а довкола – хаос Близького Сходу. І тим не менше, 

саме ця маленька країна за короткий проміжок часу стає однією з 
передових держав світу. У чому секрет такого перевтілення? Це заслуга 

особливостей національного характеру, розуму чи просто збіг 
обставин?  

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%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%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%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA,%20%D0%A1%D1%82%D1%96%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%A1%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%80,%20%D0%94%D0%B5%D0%BD


Військова справа 

 
 

 

68.4(7СПО) 

355.4:614.8](73) 

Е60 

Емерсон, Клінт. 100 життєво важливих навичок = 100 deadly 

skills : як відірватися від стеження не потрапити в полон і вижити 

в небезпеч. ситуації / Клінт Емерсон ; іл. Теда Слампяка ; [пер. з 

англ. Н. Лавської]. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 255, [1] с. : іл. - 

(Американський бестселер). - Слов.: с. 255. - ISBN 978-617-7489-21-3 

: 135.00 грн. 

 

Посібник, що містить практичні поради та інструкції, як вижити, 

якими у своїй діяльності послуговуються працівники спецслужб. 
 

Педагогіка 

 
 

 

74.1 + 88.834.01 

373.22:159.922.73 

Г52 

Главацька, Тетяна Євгенівна. Дитячий садок. Що робити, 

якщо...? Ситуації, які можуть трапитися з дитиною у дитсадку / Т. 

Є Главацька. - Харків : Основа, 2019. - 79, [1] с. : іл. - (4mamas). -

 ISBN 978-617-00-3496-0 : 90.00 грн. 

 

Ця книга – помічник батькам і дитині в питаннях виховання 

малят віком від 2 до 6 років. 
 

 
 
 

 
 

Природничі науки 

 

 

20.1 + 38.931.1 

504:351.777.61 

Е69 

Еріксен, Томас Гілланд. Сміття і люди = Soppel : зворотний 

бік споживання / Томас Гілланд Еріксен ; пер. з норв. Ірини Сабор. 

- [Друге вид., випр.]. - Київ : Ніка-Центр, 2019. - 223, [1] с. - Літ.: с. 

216-219. - Ім. покажч.: с. 220-221. - ISBN 978-966-521-728-2 : 90.00 

грн. 

 
Книжка знаного норвезького вченого-антрополога Томаса 

Гілланда Еріксена «Сміття і люди» – це розгляд різних аспектів 
співіснування людської ойкумени та світу відходів. Попри свою назву, 
це зовсім не екологічна розвідка й не інструкція порятунку світу від 

забруднення та різних відходів. Автор розглядає сміття як невід’ємну 
рису людського способу існування. 

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%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD,%20%D0%9A%D0%BB%D1%96%D0%BD%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%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%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%95%D1%80%D1%96%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD,%20%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%20%D0%93%D1%96%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4


 

20.7я2 

504:614.8](031) 

К14 

Казьміна, Світлана. Нестрашна енциклопедія безпеки для 

дорослих та дітей : як навчити дитину правильної поведінки без 

залякувань і погроз / Світлана Казьміна, Валентина Баланова ; 

[ред.: Юрченко Н. Ф. ; іл.: Сорудейкіна Т. Ю.]. - Харків : Основа, 

2019. - 93, [2] с. : іл. - (4mamas). - ISBN 978-617-00-3580-6 : 185.70 грн. 

 
З книги ви дізнаєтеся про те, як захистити свою дитину від 

викрадача в реальному житті; як зрозуміти, що дитина готова до 
самостійних прогулянок і походів до школи, як навчити її розпізнавати 

небезпеку й уникати її; як забезпечити безпеку дітей удома, в парку, на 
вулиці. 
 

 
 

 

 

22.31 + 22.632.9 

530.122.2+524.8 

К15 

Кайку, Мічіо. Гіперпростір = Hyperspase : наук. одіссея крізь 

паралел. світи, викривл. простір-час і десятий вимір / Мічіо Кайку 

; пер. з англ. Анжели Кам'янець ; [наук. ред. Іван Вакарчук]. - 2-е 

вид. - Львів : Літопис, 2019. - 399, [1] с. : рис. - (Світовий бестселер). 

- Прим.: с. 373-390. - Літ.: с. 391-392. - Ім. покажч.: с. 393. -

 ISBN 978-966-8853-78-4 : 127.50 грн. 

 

«Гіперпростір» – це наукова одіссея крізь паралельні світи, 
викривлений простір-час і десятий вимір, а також захоплива розповідь 

про пошук славнозвісної «теорії всього», яка б об’єднала всі сили 
природи і розкрила таємницю походження Всесвіту. 

 
 
 

 
 

 

22.14 

512 

П27 

Перельман, Яків Ісидорович. Захоплююча алгебра / Я. І. 

Перельман ; пер. з рос., передм., прим. та заг. ред. В. О. Тадеєва ; 

[худож. оформ. Кравчук А. В.]. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 

2019. - 334, [2] с. : рис., табл. - (Класики популяризації науки. 

Країна Перельманія). - Бібліогр. в підрядковій прим. - ISBN 978-

966-10-2341-1 : 186.75 грн. 

 

Прочитавши книгу, читач знатиме незмірно більше про основні 
ідеї алгебри та про її застосування, ніж про це можна довідатися з 
десятків “шкільних” підручників та посібників. 

 
 

 
 

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%B7%D1%8C%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0,%20%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B0%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%9A%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%83,%20%D0%9C%D1%96%D1%87%D1%96%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%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD,%20%D0%AF%D0%BA%D1%96%D0%B2%20%D0%86%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

22.1 

51 

С86 

Строгац, Стівен. Екскурсія математикою = The joy of x : як 

через готелі, риб, камінці і пасажирів зрозуміти цю науку / Стівен 

Строгац ; пер. з англ. Анастасія Дудченко ; [гол. ред. О. Дубчак]. - 

Київ : Наш формат, 2019. - 255, [1] с. : іл. - Прим.: с. 230-256. -

 ISBN 978-617-7682-56-0 : 146.25 грн. 

 

Математика – це не прісний набір формул. Вона скрізь, якщо 

знати, куди поглянути. Як розгледіти синусоїди у смужках зебри? Що 
таке “математика матраців”? Як кидки в баскетболі пояснюють основи 

лічби? У цій книжці автор проведе математичну екскурсію: від рівня 
садочка до університетського, даючи можливість будь-кому 
розібратися в цьому предметі й полюбити його.  

 
 

 

 

 

28.860 

573.5:611 

Ш95 

Шубін, Ніл. Риба всередині нас = Your inner fish : мандрівка 

3,5 мільярдною історією людського тіла / Ніл Шубін ; пер. з англ. 

Анни Лип'ятських. - Київ : Комубук, 2018. - 278, [2] с. : іл., мапа. - 

(Перша українська платформа краудпаблішингу). - Прим.: с. 261-

276. - ISBN 978-617-7438-09-9 : 125.00 грн. 

 

Написана легко й доступно, попри колосальну кількість 
вражаючих наукових фактів, ця книжка безумовно заохочує нас 

поглянути на себе та світ навколо нас свіжим, проникливішим 
поглядом.  

 

 

 

 

 

 

 

28.04 

575-027.1(091) 

Р49 

Рідлі, Метт. Геном : автобіографія виду у 23 гл. / Метт Рідлі ; 

[пер. з англ.: О. Реви, З. Лобач ; наук. ред. О. Реви]. - Київ : КМ-

БУКС, 2018. - 407, [1] с. - (Бестселер за версією The new York times). 

- Слов. термінів: с. 11-15. - Алф. покажч.: с. 396-405. - ISBN 978-617-

7489-67-1 : 154.50 грн. 

 

Стрімкий розвиток генетики впродовж останніх десятиліть 
називають не інакше як революційним. Метт Рідлі у своїй книзі просто 
і доступно подає історію генетики, починаючи від перших здогадок про 

існування генів та завершуючи приголомшливим проривом, 
спричиненим розшифруванням структури ДНК молекулярними 

біологами Вотсоном і Кріком. 
 

 

 

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%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%86,%20%D0%A1%D1%82%D1%96%D0%B2%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%A8%D1%83%D0%B1%D1%96%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%A0%D1%96%D0%B4%D0%BB%D1%96,%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%82


 

26.89(5ЯПО) 

908(520)(02.053.2) 

Ф12 

Фаб'яновська-Міцик, Зофія. Банзай : Японія для допитливих 

/ Зофія Фаб'яновська-Міцик ; пер. з пол. Божени Антоняк ; іл. 

Йоанни Грохоцької. - Львів : Урбіно, 2019. - 159, [5] с. : іл. - (Для 

допитливих). - Слов.: 148-151. - ISBN 978-966-2647-57-0 : 112.50 грн. 

 
Пропонована книга – своєрідний путівник Японією, який 

розповідає про культуру, звичаї та традиції цієї дивовижної країни. 

 

Медицина 

 

 

 

51.283 

613.88-055.15 

В51 

Вілкінсон, Філ. Як я дорослішаю : посіб. для хлопців / Філ 

Вілкінсон ; пер. з англ. Віта Левицька ; іл. Сари Горн. - Київ : 

Книголав, [2019?]. - 48 с. : кольор. іл. - (Дитяча полиця). - Слов.: с. 

46. - Бібліогр.: с. 47. - Покажч.: с. с. 48. - ISBN 978-617-7563-88-3 : 

140.00 грн. 

 

В популярній формі розповідається про етапи дорослішання 
хлопчиків. 
 

 
 

 
 
 

 

 

51.23 + 28.991.77 

613.2:611.81 

М82 

Москоні, Ліса. Їжа для мозку = Brain Food : наука розумного 

харчування / Ліса Москоні ; пер. з англ. Валерія Глінка. - Київ : 

Наш формат, 2019. - 335, [1] с. : табл. - Прим.: с. 326-336. - ISBN 978-

617-7682-24-9 : 138.75 грн. 

 
Дослідження та поради, яким має бути наш раціон  харчування, 

щоб мозок залишався здоровим. Для всіх, хто цікавиться здоровим 
способом життя, хоче покращити свій режим харчування, дізнатися 

більше про роботу мозку. 
  
 

 
 
 

 

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%B0%D0%B1%27%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%9C%D1%96%D1%86%D0%B8%D0%BA,%20%D0%97%D0%BE%D1%84%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%92%D1%96%D0%BB%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD,%20%D0%A4%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%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%96,%20%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%B0


 

51.283 

613.88-055.15 

Н20 

Найк, Аніта. Як я дорослішаю : посіб. для дівчат / Аніта Найк 

; пер. з англ. Віта Левицька ; іл. Сари Горн. - Київ : Книголав, 

[2019?]. - 48 с. : кольор. іл. - (Дитяча полиця). - Слов.: с. 46. - 

Бібліогр.: с. 47. - Покажч.: с. 48. - ISBN 978-617-7563-89-0 : 140.00 

грн. 

 
В популярній формі розповідається про етапи дорослішання 

дівчат. 
 

 
 

 

 

Спорт 

 

 

75.578 

796.332(084.1) 

С20 

Сарразен, Орелі. Футбол = Le football / Орелі Сарразен ; іл. 

Тьяго Америко [та ін.] ; пер. з фр. Дарія Бібікова. - Київ : 

Книголав, 2019. - 94 с. : кольор. іл. - (Дитяча полиця). - Покажч.: с. 

92-94. - ISBN 978-617-7563-56-2 : 189.00 грн. 

 

Ілюстрований довідник для найменших читачів, які мріють 
побити рекорди Ліонеля Мессі чи Ліке Мартенс. 

 

Мовознавство 

 
 

 

81.0 

81'1 

Б90 

Булаховський, Кирило. Цікаве мовознавство / К. А. 

Булаховський. - [2-е вид., перероб. і розшир.]. - Львів : Апріорі, 

2019. - 199, [1] с. : табл., іл. - Бібліогр. в підрядковій прим. - Скор.: 

с. 199. - ISBN 978-617-7429-28-8 : 120.00 грн. 

 
Пропонована книжка запрошує читача в неймовірний і чарівний 

світ мовознавства. У ній ви дізнаєтесь, що таке мова, скільки мов на 

світі, якими можуть бути мови цивілізацій інших планет, як 
розшифрували єгипетські ієрогліфи та багато іншого. 

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%B0%D0%B9%D0%BA,%20%D0%90%D0%BD%D1%96%D1%82%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%A1%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD,%20%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BB%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%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE


 

81.411.1 

811.161.2'27'342'36 

Т35 

Терлак, Зеновій. Українська мова для початківців = 

Украинский язык для начинающих / Зеновій Терлак, Олександра 

Сербенська. - 3-є вид., випр. й допов. - Львів : Апріорі, 2019. - 266, 

[2] с. : табл. - ISBN 978-617-629-497-9 : 120.00 грн. 

 

У збірнику подано вправи і завдання, які допоможуть краще 
вивчити синтаксис української мови і засвоїти особливості пунктуації. 

Матеріал згруповано так, що його можна опрацьовувати як під 
керівництвом учителя, так і самостійно – для закріплення набутих 

знань і вироблення практичних навичок синтаксичного і 
пунктуаційного аналізу. 

 

Літературознавство 
 

 

 

83.3(4УКР) 

821.161.2'06.09(092)(081) 

П16 

Панченко, Володимир. Літературний ландшафт України. ХХ 

століття : 50 "слайдів" / Володимир Панченко. - Київ : Ярославів 

Вал, 2019. - 523, [5] с. : іл. - Бібліогр. в підрядковій прим. - Дод.: с. 

504-507. - Ім. покажч.: с. 508-523. - ISBN 978-617-605-049-0 : 180.00 

грн. 

 

Автор запрошує читачів у подорож до країни книг, що протягом 

десятиліть живуть своїм життям, ставши літературною класикою. 50 
“слайдів” – це оригінальні, вільні від квазі-наукового стилю, 

інтерпретації знакових художніх творів, полеміка, цікаві – а часом і 
драматичні – історії, які грунтуються на нових архівних матеріалах, 
мемуарні сюжети, інтерв’ю з Павлом Загребельним, Іваном Дзюбою, 

Іваном Драчем, Анатолієм Макаровим, Сергієм Тримбачем… 

 

 

Художня література 

 

 

84(4РОС)6-44 

821.161.1'06-312.4=161.2 

А44 

Акунін, Борис. Левіафан : [роман] / Борис Акунін ; [пер. з рос. 

Л. Дубас]. - Київ : Сім кольорів, 2018. - 238, [2] с. - (Історичний 

детектив). - ISBN 978-966-2054-89-7 : 84.00 грн. 

 

В Парижі, на вулиці де Гренель сталося масове вбивство. На 
місці злочину знайдено золотий жетон пасажира нового величного 

корабля “Левіафан”. За розкриття злочину береться французький 
детектив комісар Гюстав Гош. Але вже на кораблі детектив розуміє, що 
справу він швидко не розкриє, бо на судні багато підозрілих осіб, які не 

мають при собі жетонів… 

 

 

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%A2%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BA,%20%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%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=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80
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%BA%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BD,%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81


 

84(4УКР)5-44 

821.161.2'06-82(082) 

А72 

Антологія української готичної прози [Текст] : у 2 т. / уклад., 

авт. передм. Ю. П. Винничук ; [худож.-оформлювач О. М. Іванова]. 

- Харків : Фоліо, 2019. - ISBN 978-966-03-6943-6. 

Т. 1. - 603, [5] с. : фот. - ISBN 978-966-03-6944-3 : 112.00 грн. 

 
У цій книжці українську моторошну прозу XVIII-ХІХ сторіч 

представляють твори Григорія Квітки-Основ’яненка, Івана 

Барщевського, Михайла Чайковського, Івана Гавришкевича, 
Пантелеймона Куліша, Володимира Росковшенка, Євгена Згарського, 

Леопольда фон Захер-Мазоха, Наталі Кобринської та багатьох інших 
авторів. 

 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР)5/6-44 

821.161.2'06-82(082) 

А 72 

Антологія української готичної прози : у 2 т. / уклад., авт. 

передм. Ю. П. Винничук ; [худож.-оформлювач О. М. Іванова]. - 

Харків : Фоліо, 2019. - ISBN 978-966-03-6943-6. 

Т. 2. - 603, [5] с. : фот. - ISBN 978-966-03-6945-0 : 112.00 грн. 

 

Збірник ґотичної прози ХХ ст., що обіймає творчість 

письменників, які творили на початку сторіччя, у міжвоєнний період та 
в діаспорі. Сюди увійшли твори Івана Франка, Василя Стефаника, 

Гната Хоткевича, Надії Кибальчич, Антіна Крушельницького, 
Наталени Королеви, Гната Михайличенка, Софії Яблонської та 
багатьох інших. Укладач антології – знаний сучасний український 

письменник і літературознавець Юрій Винничук. 
 

 

 

 

 

 

84(4УКР)6-5 

821.161.2'06-1(081) 

Б61 

Білоцерківець, Наталка. Ми помрем не в Парижі : вибр. 

вірші / Білоцерківець ; [авт. післямови: К. Москалець, Л. Таран ; 

фот.: В. Чайковська. - Вид. 2-ге]. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 

2018. - 239, [1] с. - (Українська поетична антологія). - ISBN 978-617-

585-091-6 : 67.50 грн. 

 

До книжки Наталки Білоцерківець увійшли вірші з усіх її 

збірок: “Балада про нескорених”, “У країні мого серця”, 
“Підземний вогонь”, “Листопад”, “Алергія”, “Готель Централь”. 

 

 

 

 

 

 
 

 

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%96%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0


 

 

84(4УКР)6-4 

821.161.2'06-32-4(081) 

Б77  

Бойченко, Олександр. Країна за Збручем : [новеліст. есеї та 

есеїст. новели] / Олександр Бойченко. - Чернівці : Книги-XXI, 2018. 

- 206, [2] с. - ISBN 978-617-614-224-9 : 105.00 грн. 

 

Збірка складається з написаних впродовж двох останніх років 
есеїв для сайту інтернет-газети “Збруч” і журналу “Країна”. Всього в 

книзі 55 есеїв короткої прози. Тематика творів – від Криму, безвізу та 
мовного питання – до особистих тем. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

84(7СПО)6-4 

821.111(73)'06-32(081)=161.2 

Б87 

Бредбері, Рей. Все літо наче одна ніч [Текст] : 100 оповідань / 

Рей Бредбері ; [прим. Б. Шавурського]. - Тернопіль : Навч. кн. - 

Богдан, 2019. 

Т. 2, кн. 1 / [пер. з англ. О. Кіфенка та ін.]. - 543, [1] с. - Прим.: 

с. 524-541. - ISBN 978-966-10-4528-5 : 171.75 грн. 

 

До книги увійшли 50 відібраних самим автором оповідань. 

Значний інтерес для любителів фантастики становитимуть передмова 
Рея Бредбері, у якій він розповідає про причини ''появи'' того чи іншого 

твору, а також ґрунтовні примітки та ''паспорти'' кожного оповідання. 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

84(7СПО)6-4 

821.111(73)'06-32(081)=161.2 

Б87 

Бредбері, Рей. Все літо наче одна ніч [Текст] : 100 оповідань / 

Рей Бредбері ; [прим. Б. Шавурського]. - Тернопіль : Навч. кн. - 

Богдан, 2019. 

Т. 2 , кн. 2 / [пер. з англ. А. Пітика та ін.]. - 478, [2] с. - Прим.: 

с. 460-476. - ISBN 978-966-10-4608-4 : 171.75 грн. 

 

До книги увійшли 50 відібраних самим автором оповідань. 

Українською мовою абсолютна більшість з-поміж них друкується 
вперше. Значний інтерес для любителів фантастики становитимуть 
передмова Рея Бредбері, у якій він розповідає про причини “появи” 

того чи іншого твору, а також ґрунтовні примітки та “паспорти” 
кожного оповідання. 

 

 

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%BE%D0%B9%D1%87%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
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%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%96,%20%D0%A0%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%91%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%96,%20%D0%A0%D0%B5%D0%B9


 

84(4УКР)6-44 

821.161.2'06-31 

В25 

Вдовиченко, Галина. Пів'яблука ; Інші пів'яблука : романи / 

Галина Вдовиченко. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2019. - 466, [2] 

с. - ISBN 978-617-679-660-2 : 90.00 грн. 

 

“Пів'яблука. Інші пів'яблука” – історія жіночої дружби, що 
дозволить читачеві поглянути на звичні речі по-новому, оповідь про 
долі чотирьох подруг – таких різних, але однаково близьких. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР)6-44 

821.161.2'06-311.1 

Г12 

Гаврош, Олександр Дюлович. Донос : роман / Олександр 

Гаврош. - Київ : Академія, 2019. - 176 с. - (Автографи часу). -

 ISBN 978-966-580-553-3 : 84.00 грн. 

Розгром Кирило-Мефодіївського братства. Психологія зради. 

 

Навіть на схилі своїх спитих років він так нічого й не збагнув. Не 
здатний був на це, бо таким, як він, недоступна честь. Він – з прислуги. 
Донощик. Ціна таким – пожмакані купюри й вічний страх. Про 

психологію підступності та зради, донос як привід руйнування Кирило-
Мефодіївського братства і про те, що відбувалося з його учасниками, 

цей роман. 
 
 

 
 

 

 

 

84(4УКР)6-44 

821.161.2'06-311.3-93 

Г12 

Гаврош, Олександр Дюлович. Іван Сила на острові Щастя: 

[повість] / Олександр Гаврош. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 

2019. - 308, [4] с. : іл. - ISBN 978-966-10-5226-9 : 81.75 грн. 

 

“Іван Сила на острові Щастя” – повість про нові пригоди 
відомого силача та його друзів. На цей раз вони потрапляють на 

невідомий острів серед океану, де мешкають дивні тубільці. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%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%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%88,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%94%D1%8E%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%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%88,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%94%D1%8E%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

84(4УКР)6-44 

821.161.2'06-31-93 

Г83 

Гридін, Сергій Гридін. Дорослі зненацька : [повість : для ст. 

шк. віку] / Сергій Гридін. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2019. - 137, 

[7] с. - ISBN 978-617-679-568-1 : 60.00 грн. 

 

Українська повість для старшокласників про непростий шлях 
неповнолітніх до дорослого життя. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(7СПО) 

821.111(73)'06-312.9=161.2 

Г93 

Гуїн, Урсула Ле. Чарівник Земномор'я : кн. перша циклу 

“Земномор'я” / Урсула К. Ле Гуїн ; з новим післясловом авт. 

Урсули К. Ле Гуїн ; [пер. з англ. А. І. Сагана ; іл. Н. Клочкової]. - 

Київ : КМ-БУКС, 2018. - 252, [4] с. : іл. - ISBN 978-617-7409-33-4 : 

75.00 грн. 

 

“Чарівник Земномор'я” – це розповідь про становлення хлопчика 
Геда у світі людей і чаклунів, відьом і драконів, його славетні подвиги 

задля встановлення гармонії між Добром і Злом, Світлом і Темрявою. 
Продуманий до дрібниць, яскравий світ Земномор'я є неповторно 
чарівним і вабить мільйони любителів фантастики у всьому світі. 

 
 

 
 

 

 

 

 

84(4УКР)6-4 

821.161.2'06-32:355.422АТО(470:477) 

Г94 

Гуменюк, Борис. 100 новел про війну / Борис Гуменюк ; [ред. 

Jeanne Ingbert ; худож. М. Гутман]. - Київ : Діпа, 2018. - 271, [1] с. -

 ISBN 978-617-7606-12-2 : 90.00 грн. 

 

В осмислені подій Майдану і війни автор передає своє 
суб'єктивне безпосереднє враження як учасника подій, водночас 

прописує ці процеси в загальноісторичному контексті боротьби 
українців за незалежність. Тональність художніх текстів - епічний 

журливий спокій - так само є чесним і органічним баченням війни у її 
глибинному вимірі автором.  

 

 

 

 

 

 

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%B4%D1%96%D0%BD,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B4%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%D1%83%D1%97%D0%BD,%20%D0%A3%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B0%20%D0%9B%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%93%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA,%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81


 

84(4УКР)6-44 

821.161.2'06-31 

Д54 

Дністровий, Анатолій. Б - 52 : роман / Анатолій Дністровий. - 

Київ : Академія, 2019. - 256 с. - (Ім'я). - ISBN 978-966-580-568-7 : 

98.00 грн. 

 

Дотепний і динамічний роман про чоловіка в кризі середнього 
віку. Досить неординарний за натурою і стилем життя, успішний топ -
менеджер, аналітик і драматург Мирослав Шефер наражається на 

любов до юної анархо-феміністки, і це руйнує його колишній світ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4ВЕЛ)5/6-4 

821.111'06-32(081)=161.2 

Д62 

Дойл, Артур Конан. Шерлок Голмс : повне вид. : у 2 т. / 

Артур Конан Дойл ; пер.з англ. Володимира Панченка ; [іл. С. 

Пейджета, Дж. Гатчинсона]. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018 

- 2019. 

Т. 2. - [2-е вид.]. - 2019. - 717, [3] с. : іл. - ISBN 978-617-585-158-6 

: 172.50 грн. 

 

Перший в Україні повний переклад циклу повістей і оповідань 

Артура Конан Дойла про пригоди славетного детектива у новому 
перекладі талановитого перекладача Володимира Панченка. І самі 
твори, і оригінальні ілюстрації кінця ХІХ – початку XX століть, 

запозичені з прижиттєвих видань творів письменника, допоможуть по-
справжньому зануритись у неповторну атмосферу вікторіанської 

Англії. 
 

 

 

 

 

 

84(4УКР-4ЗАК)6 

821.161.2(477.87)'06-31 

Д71 

Дочинець, Мирослав Іванович. В'язень замку Паланок / 

Мирослав Дочинець. - Львів : Література та мистецтво, 2019. - 367, 

[1] с. - ISBN 978-617-7429-30-1 : 120.00 грн. 

 
Це незбагненна історія про безрідного закарпатського хлопчика-

байстрюка, який рано прилучається до копання криниць. І докопується 
до таких глибин! Здобуває унікальний хист, навчається мудрості в 

учителів, мужності в скрутних обставинах, стає зрештою найбагатшою 
людиною в краї. 
 

 
 
 

 

 

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%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9,%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%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%94%D0%BE%D0%B9%D0%BB,%20%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%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%94%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C,%20%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

84(7СПО)6-4 + 88.37 

821.111(73)’06-94+159.922.62 

Д72 

Дракермен, Памела. Дорослих не буває. Історія дорослішання 

на середині життя = There are no grownups / Памела Дракермен ; 

[пер. з англ.: І. Листопад, А. Оксентюк]. - Київ : Yakaboo Publishing, 

2019. - 284, [4] с. - Бібліогр.: с. 272-285. - ISBN 978-617-7544-11-0 : 

120.00 грн. 

 

Книга авторки бестселерів та колумністки The New York Times, у 

якій вона досліджує життя після сорока і веде читачів у пошуки 
мудрості і самопізнання. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР)6-4 

821.161.1(477)'06-312.9=161.2 

Д99 

Дяченко, Марина. Страта: фантаст. роман / Марина та Сергій 

Дяченки ; [пер. з рос. Віктора Бойка ; худож.-іл. Ю. Є. Нікітін ; 

худож.-оформлювач Н. С. Галавур]. - Харків : Фоліо, 2019. - 346, [3] 

с. : іл. - (Світи Марини та Сергія Дяченків). - ISBN 978-966-03-7744-

8 : 120.00 грн. 

 

Письменниця Ірена Хміль потрапляє в лабіринт світів, створених 
таємничим Моделятором – її колишнім чоловіком, геніальним 

винахідником. Вона розуміє, що треба рішуче втрутитись, бо 
"творіння" безумця вже не контролюється його волею і може 

спричинити катастрофу, яка зруйнує світ... 
 
 

 
 

 
 

 

 

84(4ХОРВ)6-44 

821.163.42'06-31=161.2 

Є69 

Єргович, Мілєнко. Батько / Мілєнко Єргович ; з хорв. пер. 

Андрій Любка. - Чернівці : Книги - XXI, 2019. - 191, [1] с. -

 ISBN 978-617-614-226-3 : 101.25 грн. 

 

“Батько” – це історія стосунків батька та сина, крізь яку 

розкривається специфіка складної, суперечливої епохи Юґославії, а 
також війни на Балканах. В основі твору – події із приватного життя 
Мілєнка Єрґовича. Автор розпочинає свою оповідь наступного після 

смерті батька дня. 
 

 

 

 

 

 

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%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD,%20%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D0%B5%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%94%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9C%D0%B0%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%84%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%9C%D1%96%D0%BB%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE


 

84(4НІМ)6-44 

821.112.2'06-31=161.2 

З-84 

Зоннтаг, Роберт М. Сканери : [роман] / Роберт М. Зоннтаг ; 

пер. з нім. Люба-Параскевія Стринадюк. - Брустурів : Дискурсус, 

2018. - 191, [1] с. - Пер. вид. : Die Scanner / Robert M. Sonntag. - 

Frankfurt am Main, 2013. - ISBN 978-617-7411-35-1 : 56.50 грн, 130.00 

грн. 

 
“Сканери” – молодіжний роман-антиутопія німецького 

письменника Мартіна Шойбле, опублікований в 2013 році 
видавництвом “Карл Ханзер” під псевдонімом Роберт М. Зоннтаґ. Дія 

роману відбувається в 2035 році та зосереджена навколо зловживання 
цифровими технологіями та маніпуляції знанням. 
 

 
 

 
 

 

 

84(4УКР)6 

821.161.2'06-1(081) 

К17 

Калитко, Катерина Олександрівна. Ніхто нас тут не знає, і ми 

- нікого : [поезії] / Катерина Калитко ; [іл. Ю. Іздрика]. - Чернівці : 

Меридіан Черновіц, 2019. - 94, [2] с. : іл. - ISBN 978-966-97821-4-4 : 

105.00 грн. 

 

Нова книжка Катерини Калитко – дуже суцільна: всуціль 
верліброва історія, розказана на одному довгому подиху. Про кордони 
свого, які неодмінно впізнаєш і будеш готовий захищати – а вони 

захистять тебе самим цим упізнаванням. Про уміння жити з власними 
шрамами, про сирітство серед рідних, про металевий запах зброї вночі.  

 
 
 

 
 

 

 

 

84(4УКР)5-5 

821.111'06-1-93(081)=161/2 

К36 

Керролл, Льюїс. Полювання на Снарка = The hunting of the 

Snark : поемагонія у восьми сказах / Льюїс Керролл ; з англ. пер. 

Юрко Бознаяк ; [іл. Дарії Лисенко-Браш]. - Київ : Laurus, 2019. - 

110, [2] с. : іл. - Cлов.: с. 84. - ISBN 978-617-7313-33-4 : 82.50 грн. 

 
Усі без винятку знають пригоди Аліси у “Задзеркаллі” та у 

“Країні див” від Люїса Керрола, але чи знайомі ви з “Полюванням на 

Снарка”? Нагода познайомитися з одним з найяскравіших творів 
англійської літератури абсурду з’явилася зовсім нещодавно, коли у світ 

вийшов перший український переклад “Полювання”.  

 
 

 
 
 

 

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%BE%D0%BD%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B3,%20%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%20%D0%9C.
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%BB%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%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%9A%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB,%20%D0%9B%D1%8C%D1%8E%D1%97%D1%81


 

84(4УКР)6-44 

821.161.1(477)'06-31-32(081)=161.2 

К93 

Курков, Андрій Юрійович. Різдвяний сюрприз : [оповідання, 

роман] / Андрій Курков ; [пер. з рос.: В. С. Бойка, Є. М. 

Тарнавського ; худож.-оформлювач О. А. Гугалова-Мєшкова]. - 

Харків : Фоліо, 2019. - 741, [4] с. : іл. - ISBN 978-966-03-8737-9 : 

195.00 грн. 

 

До цієї книжки увійшли два різдвяні оповідання Андрія Куркова 

— “Різдвяний сюрприз” та “Моя улюблена різниця” – і великий роман 
“Шенгенська історія”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4ПОЛ)6-44 

821.162.1'06-312.6=161.2 

Л44 

Лем, Томаш. Колотнечі з приводу всесвітнього тяжіння ; Так 

казав Лем : зі Станіславов Лемом розмовляє Станіслав Бересь / 

Томаш Лем ; пер. з пол.: І. Шевченко, А. Павлишина. - Тернопіль : 

Навч. кн. - Богдан, 2019. - 729, [2] с. : фот. - (Лемові леми). - 

Бібліогр. в підрядковій прим. - Ім. покажч.: с. 709-729. - ISBN 978-

968-10-4829-3 : 186.75 грн. 

 
Книга спогадів Томаша Лема про свого батька Станіслава Лема. 

Любов і захоплення тут поєднуються зі стриманою відвертістю, 
завдяки чому портрет Станіслава Лема виявляється таким живим, 

чарівливим і різнобарвним. “Так казав Лем” – це перероблене і 
доповнене видання “Розмов зі Станіславом Лемом” Станіслава Береся, 
що тривали у 1981–1982 рр. та через двадцять років, у вересні-грудні 

2001 р. Тут ви знайдете унікальні спогади та роздуми видатного 
філософа і письменника про науку, мистецтво, життя і пам’ять, 

близьких і далеких. 
 
 

  

 

 

84(4ПОЛ)6-4 

821.162.1'06-312.9=161.2 

Л44 

Лем, Станіслав. Футурологічний конгрес : [роман] / 

Станіслав Лем ; [пер. з пол. І. Шевченко ; іл. Л. Василенко]. - 

Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2018. - 141, [3] с. - (Горизонти 

фантастики). - ISBN 978-966-0-4920-7 : 74.25 грн. 

 

Книга “Футурологічний конгрес” занурює читача у 

“галюциногенне” майбутнє. Запрошений на футурологічний конгрес в 
одну із латиноамериканських країн, Ійон Тихий потрапляє у світ, де 

всім і всіма заправляють розпорошені у повітрі хімічні субстанції, 
завдяки яким страшна, похмура, антиутопійна реальність стає 
реальністю утопійною. 

 

 

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%83%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%AE%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%9B%D0%B5%D0%BC,%20%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88
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%B5%D0%BC,%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2


 

84(4ПОЛ)6-4 

821.162.1'06-312.9=161.2 

Л44 

Лем, Станіслав. Голем XIV : [роман : пер. з пол.] / Станіслав 

Лем ; [іл. А. Антоніва]. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2018. - 165, 

[3] с. : іл. - (Горизонти фантастики). - ISBN 978-966-10-4926-9 : 74.25 

грн. 

 

“Голем XIV” – це цикл лекцій і зустрічей з людьми 
найрозумнішого та найпотужнішого комп'ютера, сконструйованого 

людиною. Це історія зародження “комп'ютерних почуттів” 
“Голема XIV” та “Чесної Ані”, їхня “комп'ютерна мораль”. Але 

зрозуміло, що книга Станіслава Лема не стільки про комп'ютери, 
скільки про нас, людей. 
 

 

 

 

 

 

84(4ПОЛ)6-4 

821.162.1'06-312.9=161.2 

Л44 

Лем, Станіслав. Мир на Землі : [роман] / Станіслав Лем ; 

[пер. з пол.: Ю. Галайка та О. Герасима]. - Тернопіль : Навч. кн. - 

Богдан, 2018. - 253, [3] с. - (Горизонти фантастики). - ISBN 978-966-

10-4788-3 : 111.75 грн. 

 
“Мир на Землі” – науково-фантастичний, сатирико-філософський 

роман польського письменника Станіслава Лема. Продовження 
подорожей Йона Тихого, що вперше з'являється в циклі “Зоряні 
щоденники”. В книзі автор розвиває ідею некросфери, розпочату в 

романі “Непереможний”. 
 

 
 
 

 
 

 

 

84(4ВЕЛ)5/6-44 

821.111'06-312.9-93=161.2 

Л91 

Льюїс, Клайв Стейплз. Небіж чаклуна = The Magician's 

nerhem : [роман] / Клайв Стейплз Льюїс ; пер. з англ. Вікторії 

Наріжної ; іл. Пауліни Бейнс. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 205, [3] с. : 

іл. - (Хроніки нарнії ; кн. 1). - ISBN 978-617-7409-73-0 : 86.25 грн. 
 

Двійко дітлахів, Поллі та Дігорі, через підступ лихого чаклуна 
потрапили до дивовижного місця, звідки можна мандрувати іншими 
світами. Пригоди починаються, а це означає, що на читача чекає 

одвічна боротьба добра зі злом, мандрівка дивовижними світами, в 
існування яких віриш, знайомство з цікавими персонажами, котрі 

запам’ятаються на все життя. 
 
 

 
 

 

 

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%B5%D0%BC,%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%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%D0%B5%D0%BC,%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%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%8C%D1%8E%D1%97%D1%81,%20%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B2%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D0%BB%D0%B7


 

84(4ВЕЛ)5/6-44 

821.111'06-312.9-93=161.2 

Л91 

Льюїс, Клайв Стейплз. Лев, Біла Відьма і шафа = The Lion the 

Witch and the Wardrobe : [роман] / Клайв Стейплз Льюїс ; пер. з 

англ. Вікторії Наріжної ; іл. Пауліни Бейнс. - Київ : КМ-БУКС, 

2018. - 174, [2] с. : іл. - (Хроніки нарнії ; кн. 2). - ISBN 978-617-7409-

83-9 : 86.25 грн. 

 

Пітера, Сьюзан, Едмунда і Люсі відправили жити до літнього 

професора, який мешкає у старовинному будинку. Одного дня, коли 
діти бавилися у хованки, через шафу Люсі випадково потрапляє до 

іншої країни, Нарнії. І саме з тієї миті великі пригоди починаються… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4ВЕЛ)5/6-44 

821.111'06-312.9-93=161.2 

Л91 

Льюїс, Клайв Стейплз. Кінь та його хлопчик = The horse and 

his boy : [роман] / Клайв Стейплз Льюїс ; пер. з англ. Вікторії 

Наріжної ; іл. Пауліни Бейнс. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 206, [2] с. : 

іл. - (Хроніки нарнії ; кн. 3). - ISBN 978-617-7409-97-6 : 101.25 грн. 

 

Шаста – дуже хороший хлопчик, та йому не пощастило з 
названим батьком. Жорстокий рибалка використовує малого як раба й 
геть нічому не здатен навчити. Не дивно, що хлопець тікає за першої ж 

нагоди, а спільником його стає кінь, що вміє розмовляти. Пригоди у 
казковій країні Нарнії тривають! 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

84(4УКР)6-4 

821.161.2'06-3(081) 

М82 

Москалець, Костянтин. Зірка на ім'я Марія : вибрана проза / 

Костянтин Москалець ; [голов. ред. М. Савка]. - Львів : Вид-во 

Старого Лева, 2019. - 363, [5] с. - ISBN 978-617-679-677-0 : 112.50 грн. 

 

Ця книжка – про творчу взаємодію людини з природою та 

водночас осмислення людської природи. 
 

 

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%8C%D1%8E%D1%97%D1%81,%20%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B2%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D0%BB%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%9B%D1%8C%D1%8E%D1%97%D1%81,%20%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B2%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D0%BB%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%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C,%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD


 

84(4УКР)6 

821.161.2 

П12 

Пагутяк, Галина. Зачаровані музиканти : роман-феєрія / 

Галина Пагутяк ; [худож. оформ. О. Івахненка]. - К. : Ярославів 

Вал, 2010. - 220, [4] с. : портр. - ISBN 978-966-2151-57-2 : 30.00 грн. 

 

Роман Галини Пагутяк ставить перед читачем одвічні питання 
про сенс життя та справжні цінності в ньому. Його головний герой, 
Матвій Домницький, вирушає в містичну подорож у пошуках 

Прекрасної Пані, його шлях до неї - це й дорога до розуміння самого 
себе. 

 
 
 

 
 

 

  

 

 

 

84(4УКР)6-44 

821.161.2'06-31 

Р26 

Рафєєнко, Володимир Володимирович. Мондегрін (пісні про 

смерть і любов) / Володимир Рафєєнко. - Чернівці : Меридіан 

Черновіц, 2019. - 189, [3] с. - ISBN 978-966-97821-2-0 : 97.50 грн. 

 
Ця книга – про занурення російськомовного переселенця з 

Донецька в радісно-тужливу стихію української мови. А 
також про його небажання змиритися з роллю пасивного об’єкта 
«захисту» з боку Росії. Але передусім про те, як погано різномовні 

частини України досі чули одна одну, внаслідок чого й перетворилися 
одна для одної на суцільний “мондеґрін”. 

 
 
 

 
 

 

 

 

84(4ВЕЛ)6-44 

821.111'06-312.9-93:133.4(091) 

Р67 

Ролінг, Джоан Кетлін. Гаррі Поттер: історія магії : офіц. 

путівник унікал. виставкою / Дж. К. Ролінг ; [пер. з англ. В. 

Морозова ; іл.: Д. Кея, О. Л. Гілла]. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-

ГА, 2019. - 249, [8] с. : кольор. іл., фот. кольор. - ISBN 978-617-585-

168-5 : 337.50 грн. 

 

Це подарункове видання – справжня скарбниця магічних 
артефактів, а також чернеток рукописів та оригіналів рисунків Дж.К. 
Ролінґ і дивовижних ілюстрацій поттеріани роботи Мері Ґрандпре, 

Джима Кея та Браяна Селзніка. 

 

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%B3%D1%83%D1%82%D1%8F%D0%BA,%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%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%A0%D0%B0%D1%84%D1%94%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%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%A0%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3,%20%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B0%D0%BD%20%D0%9A%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%96%D0%BD


 

84(4ВЕЛ)6-4 

821.111’06-343-93(081)=161.2 

Р67 

Ролінг, Джоан Кетлін. Казки Барда Бідла : пер. з оригін. рун 

Герміоною Грейнджер / Дж. К. Ролінг ; пер. з англ. Віктора 

Морозова ; за ред.: Олекси Негребецького та Івана Малковича ; 

[іл. Дж. К. Ролінг]. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2019. - 127, [1] 

с. : іл. - (Property of Hogwarts library). - ISBN 978-966-7047-78-8 : 

75.00 грн. 

 

“Казки барда Бідла” безпосередньо пов’язані з книгами про Гаррі 
Поттера. Це п’ять абсолютно несхожих казкових історій, читання яких 

викликає то захоплення, то сміх, а то й тривожне відчуття смертельної 
загрози. 

 

 

 

 

 

   

 

84(4ФРА=УКР)6-4 

821.133.1'06-32(081)=161.2 

С31 

Сент-Екзюпері, Антуан де. Повне зібрання творів / Антуан де 

Сент-Екзюпері ; [пер. з фр.: П. В. Таращука, В. Б. Чайковського ; 

худож.-оформлювач О. А. Гугалова-Мєшкова]. - Київ : Довженко 

Букс, 2019. - 680, [3] с. : іл. - ISBN 978-966-617-7463-72-5 : 190.00 грн. 

 

Збірка творів Антуана де Сент-Екзюпері – видатного 
французького письменника, людини яскравої, дивовижної і воістину 
героїчної долі. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

84(4УКР)6 

821.161.2 

С57 

Содомора, Андрій Олександрович. Сльози речей : новели, 

образки, медитація / Андрій Содомора. - Л. : Піраміда, 2014. - 169, 

[3] с. - ISBN 978-966-441-161-2 : 52.00 грн, 49.40 грн. 

 
У новій книзі Андрія Содомори живе незвичайний Львів – Львів 

тонких настроїв та почуттів. І як загублена на білому снігу рукавичка 
плаче за своєю господинею, так самотня людина у міському просторі 
сумує за втраченою гармонією життя – “золотим віком”. Все це й 

зумовило елегійну тональність письма. 
 

 

 

   

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%BE%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3,%20%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B0%D0%BD%20%D0%9A%D0%B5%D1%82%D0%BB%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%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%95%D0%BA%D0%B7%D1%8E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96,%20%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BD%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%A1%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0,%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

84(7СПО)6-4 

821.111(73)'06-31(081)=161.2 

Ф66 

Фіцджеральд, Френсіс Скотт. Романи / Френсіс Скотт 

Фіцджеральд ; [пер. з англ.: О. Б. Казанівської, І. В. Ільїна, О. А. 

Кальниченка ; худож.-оформлювач О. А. Гугалова-Мєшкова]. - 

Київ : Довженко Букс, 2019. - 436, [4] с. - У змісті: По той бік раю ; 

Кохання останнього магната. - ISBN 978-617-7463-32-9 : 150.00 грн. 

 
До видання увійшло два твори видатного американського 

письменника Френсіса Скотта Фіцджеральда – “По той бік раю” та 
незакінчений роман “Кохання останнього магната”. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

84(4АВТ=УКР)6-44 

821.112.2(436)'06-32=161.2 

Ц26 

Цвейг, Стефан. Марія Стюарт = Мaria Stuart / Стефан Цвейг 

; [пер. з нім. П. В. Таращука ; худож.-оформлювач О. А. Гугалова-

Мєшкова]. - Київ : Довженко Букс, 2019. - 347, [2] с. - ISBN 978-617-

7463-40-4 : 100.00 грн. 

 

У романі зображено протистояння Марії Стюарт, шотландської 
королеви, яка претендувала ще й на англійський трон і для якої на 

першому місці завжди були поклики серця і тільки потім – аргументи 
розуму, та англійської королеви Єлизавети, що ніколи не пізнала 
радощів материнства й подружньої любові. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР)6-44 

84(4УКР)6-44 

Ч-56 

Чех, Артем. Район “Д” : [зб. історій] / Артем Чех. - Чернівці : 

Меридіан Черновіц, 2019. - 317, [3] с. - ISBN 978-966-97821-3-7 : 

112.50 грн. 

 

Збірка об’єднаних спільним часом і простором історій, з яких 

поступово вимальовується портрет автора на тлі “інших берегів”, де 
минули його дитинство, отроцтво і юність. 

 
 
 

 
 

 

 

 

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%D1%96%D1%86%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4,%20%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D1%81%20%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%82
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%A6%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%B3,%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%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%A7%D0%B5%D1%85,%20%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC


 

 

84(4УКР)6-44 

821.161.1(477)'06-312.9-93=161.2 

Щ61 

Щерба, Наталія. Часове серце : [роман : для дітей серед. та ст. 

шк. віку] / Наталія Щерба ; [пер. з рос. Н. Косенко]. - Харків : 

Школа, 2019. - 383, [2] с. : іл. - (Часодії). - ISBN 978-966-429-211-2 : 

130.00 грн. 

 

Володарі семи Часових Ключів опиняються на Землі, у світі 

Василини, і їхня мета – будь-якою ціною врятувати Осталу та Ефлару 
від зіткнення. Збільшити Часовий Розрив можна тільки за допомогою 

таємничого Пурпурового Квіту та єдиного бажання, загаданого 
ключниками. 

 

 
 

 

 
 

 

 

84(4УКР)6-44 

821.161.1(477)'06-312.9-93=161.2 

Щ61 

Щерба, Наталія. Часова вежа : [роман : для дітей серед. та ст. 

шк. віку] / Наталія Щерба ; [пер. з рос. Н. Косенко]. - Харків : 

Школа, 2018. - 381, [4] с. : іл. - (Часодії). - ISBN 978-966-429-219-8 : 

130.00 грн. 

 
“Часова Вежа” – це вже третя книга Наталії Щерби з циклу 

Часодії. В цій книзі, у Василини та інших ключників є завдання знайти 

Часову вежу й повернути час у Розколотий замок. Чи вдасться Чорній 
ключниці зробити це? 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

84(4УКР)6-44 

821.161.1(477)'06-312.9-93=161.2 

Щ61 

Щерба, Наталія. Часове ім'я : [роман : для серед. та ст. шк. 

віку] / Наталія Щерба ; [пер. з рос. Н. Косенко]. - Харків : Школа, 

2018. - 381, [4] с. : іл. - (Часодії). - ISBN 978-966-429-220-4 : 130.00 

грн. 

 

“Часове ім'я” – четверта книга Наталії Щерби з циклу Часодії. В 
цій книзі продовжується оповідь про неймовірні, захопливі та часто 

небезпечні пригоди в часодійному світі володарки ЧорноКлюча 
Василини. 

 
 
 

 

 

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%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%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%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%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%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F


 
 

 

84(4УКР)6-44 

821.161.1(477)'06-312.9-93=161.2 

Щ61 

Щерба, Наталія. Часограма : [роман : для дітей серед. та ст. 

шк. віку] / Наталія Щерба ; [пер. з рос. Н. Косенко]. - Харків : 

Школа, 2019. - 413, [3] с. : іл. - (Часодії). - ISBN 978-966-429-265-5 : 

130.00 грн. 

 

Часодійний світ хвилюється: Дух Астрагор, ворог ефларських 
часівників, повернувся в несподіваному образі та прагне помсти. 

Нортон Огнєв кинув йому виклик, і Василина хоче допомогти батькові. 
Разом із друзями вона намагається розгадати таємницю іржавого 
уламка, знайденого в Розколотому замку, вчиться нових часодійних 

хитрощів і відкриває для себе незвідані таємниці керування Часом.  
 

 
 
 

 

 

 

84(4УКР)6-44 

821.161.1(477)'06-312.9-93=161.2 

Щ61 

Щерба, Наталія. Часова битва : [роман : для дітей серед. та 

ст. шк. віку] / Наталія Щерба ; [пер. з рос. Н. Косенко]. - Харків : 

Школа, 2019. - 443, [7] с. : іл. - (Часодії). - ISBN 978-966-429-290-7 : 

130.00 грн. 

 

У шостій, завершальній, книзі циклу “Часодії” на Василину й 

Феша чекають неймовірні випробування. Наближається фатальна мить 
– вирішальна битва за трон Часу. 

 
 
 

 
 

 

Мистецтво 

 
 

 

85.37(4УКР) 

791.632(477) 

Д72 

Драч, Іван Федорович. Криниця для спраглих / Іван Драч ; 

[координатор проекту Н. Прибєга ; дизайн.: П. Буркут, А. Прибєга 

; фот. І. Драча]. - Київ : Мистецтво, 2018 - . 

Кн. 1 / [передм. Ю. Іллєнка ; упоряд., приміт. С. Тримбача]. - 

238, [2] с. : іл., фот. - ISBN 978-966-577-260-6 : 196.00 грн. 

 

Читачам пропонуються п’ять сценаріїв видатного поета і 
кінодраматурга лауреата премії Т. Г. Шевченка  Івана Федоровича 
Драча (1936–2018). Повнометражні фільми, зняті за сценаріями митця 

визнані знаковими сторінками вітчизняного та світового 
кінематографа. У виданні вміщено також примітки, коментарі, рецензії, 

спогади та інтерв’ю українських діячів культури, статті самого автора. 
 

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%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%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%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%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%94%D1%80%D0%B0%D1%87,%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 

85.37(4УКР) 

791.632(477) 

Д72 

Драч, Іван Федорович. Криниця для спраглих / Іван Драч ; 

[координатор проекту Н. Прибєга ; дизайн: П. Беркут, А. Прибєга ; 

фот. І. Драча]. - Київ : Мистецтво, 2018 - . 

Кн. 2 / [передм., упоряд., приміт. С. Тримбача]. - 238, [2] с. : 

іл., фот. - ISBN 978-966-577-261-3 : 196.00 грн. 

 

Читачам пропонуються чотири сценарії та кіноповісті видатного 
поета і кінодраматурга лауреата премії Т. Г. Шевченка  Івана 

Федоровича Драча (1936–2018). За деякими з них знято повнометражні 
фільми, зняті за сценаріями митця визнані знаковими сторінками 
вітчизняного та світового кінематографа. У виданні вміщено також 

поезію, статті та інтерв’ю Івана Драча, примітки й коментарі. 
 

 
 
 

 

 

85(0) 

7.041(100) 

К88 

Кублицький, Віктор. Юнацтву про мистецтво / Віктор 

Кублицький ; [дизайн А. Прибєги]. - Київ : Мистецтво, 2018 - . 

Кн. 3. - 2019. - 55, [1] с. : кольор. іл. - ISBN 978-966-577-274-3 : 

118.00 грн. 

 

У книзі для юнацтва пропонується розповідь про особливий жанр 

образотворчого мистецтва — побутовий. Це картини, які зображають 
приватну й громадську діяльність людей, їх сімейні стосунки та зв’язок 

з природою.  
 

 

 

 

 

 

 

85(0) 

7.041(100) 

К88 

Кублицький, Віктор. Юнацтву про мистецтво / Віктор 

Кублицький ; [дизайн А. Прибєги]. - Київ : Мистецтво, 2018 - . 

Кн. 4. - 2019. - 55, [1] с. : іл. - ISBN 978-966-577-275-0 : 118.00 

грн. 

 

У книзі для юнацтва пропонується розповідь про один  із 
найпопулярніших жанрів образотворчого мистецтва – історичний. 
Адже картини на історичні, релігійні та міфологічні теми завжди 

інформативно насичені й наглядно знайомлять глядача з 
найважливішими подіями всіх часів і народів.  

 

 

 

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%80%D0%B0%D1%87,%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%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%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
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%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80


Історія 

 
 

 

63.3(4УКР)6 

94:341.324](477.4)”175/18” 

Б25 

Бармак, Микола Валентинович. Російська військова 

окупація Правобережної України (друга половина XVIII - XIX ст.) 

= Russian Military Occupation of Right Bank Ukrain (Latter Half of 

the 18th-19th Centure) / Микола Бармак, Богдан Луговий, Наталія 

Мацко. - Тернопіль : Астон, 2019. - 335, [1] с. : табл. - Літ: с. 215-

302. - Дод.: с. 303-334. - ISBN 978-966-308-760-3 : 125.00 грн. 

 
У дослідженні розглянуто особливості російської військової 

окупації Правобережної України другої половини XVIII-XIX ст. 
 
 

 
 

 
 
 

 

63.3(4ВЕЛ)6-8 

929:323-051(410)"1874/1965"Черчілль(091) 

Г24 

Гаффнер, Себастіан. Черчілль = Churchill : біографія / 

Себастіан Гаффнер ; з нім. пер. Роман Осадчук ; [ред. Л. Пішко ; 

худож. оформ. О. Баратинської]. - Київ : Вид-во Жупанського, 

2019. - 157, [3] с. - (Життєписи). - Дод.: с. 152-157. - ISBN 978-617-

7585-06-9 : 75.00 грн. 

 
Постать Вінстона Черчілля, представника давньої 

аристократичної родини, британського прем’єр-міністра часів Другої 
світової війни та Нобелівського лауреата з літератури, бентежила 

розум багатьох істориків. Чудову нагоду дослідити життя Черчілля 
мав німецький письменник та історик Себастіан Гаффнер, який з 1938 
до 1954 року жив у політичному екзилі в Лондоні. 
 

 

 

 

 

63.3(4УКР)621 + 60.52 

94(477):316.653]"1939/1941" 

Г85 

Гриневич, Владислав.Червоний імперіалізм = Red Imperialism 

: Друга світова війна і громадська думка в Україні 1939-1941 / 

Владислав Гриневич ; [покажч.: Н. Островської, Ю. Герасіна]. - 

[2-е вид., змін. і допов.]. - Київ : Hrec Press, 2019. - 491, [1] с. : іл. - 

Прим.: с. 391-446. - Бібліогр.: с. 447-463. - Покажч.: с. 464-466. - 

Скор.: с. 467-468. - Алф. покажч.: с. 469-491. - ISBN 978-966-97606-

6-1 : 231.00 грн. 

 

Книга є свідченням трагічних подій, що відбувались в Україні 
протягом 1939-1941 рр. Книга створена на основі мемуарів очевидців, 
архівних матеріалів, наукових досліджень. 

 

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%91%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA,%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%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%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%BD%D0%B5%D1%80,%20%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B0%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%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2


 

63.3(4УКР)6 + 63.3(4РОС)6 

94:327.88](470:477)"19/20" 

Д69 

Дорошко, Микола Савович. Неоголошені війни Росії проти 

України у ХХ - на початку ХХI ст.: причини і наслідки / Микола 

Дорошко. - Київ : Ніка-Центр, 2018. - 192 с. - Літ.: с. 188-192. - 

Бібліогр. в підрядковій прим. - ISBN 978-966-521-706-0 : 80.00 грн. 

 
Це книга з історії неоголошених війн Росії проти України у ХХ - 

на початку ХХI cтоліття. 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

63.3(4УКР)46 

94(477):32-051Мазепа(092) 

Ж91 

Журавльов, Денис Володимирович. Іван Мазепа / Денис 

Журавльов. - Харків : Сиция, 2019. - 120, [2] с. - Літ.: с. 116-121. -

 ISBN 978-617-7502-89-9 : 47.25 грн. 

 

Читач цієї книги зможе створити власний варіант образу Івана 
Мазепи – одного з найколоритніших, найцікавіших українців. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

63.2(4УКР)6-8 

929:008](477)Хоткевич 

К61 

Коломієць, Ростислав Григорович. Гнат Хоткевич / 

Ростислав Коломієць. - Харків : Сиция, 2019. - 119, [3] с. -

 ISBN 978-617-7205-88-2 : 52.50 грн. 

 

Книга про Гната Хоткевича – українського бандуриста, 

письменника, мистецтвознавця, театрального діяча, історика, 
етнографа, художника. 

 
 
 

 
 

 
 

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%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%A1%D0%B0%D0%B2%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%96%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2,%20%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%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%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%94%D1%86%D1%8C,%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

63.3(4УКР)6-8 

94(477):323.26](092)Петлюра 

Л64 

Литвин, Сергій. Симон Петлюра у боротьбі за самостійну 

Україну / Сергій Литвин. - Київ : Смолоскип, 2018. - 675, [5] с. : іл. 

- Хронол. покажч.: с. 535-576. - Ім. покажч.: с. 577-588. - Геогр. 

покажч.: с. 589-596. - Літ.: с. 597-675. - Бібліогр. в підрядковій 

прим. - ISBN 978-617-7173-89-1 : 150.00 грн. 

 

Дослідження життя і діяльності Симона Петлюри. У даній праці 

на матеріалах документів та мемуаристики представлено об'єктивні і 
підтверджені часом оцінки особистості С. Петлюри на тлі 

національно-визвольної боротьби українського народу 1917-1921 рр. 
 
 

 
 

 
 

 

63.3(4УКР)63 

94(477):355.457](093.3) 

М89 

Музика, Максим Іванович. Савур-Могила. Військові 

щоденники / Максим Музика, Андрій Пальваль, Петро Потєхін ; 

[пер. з рос. С. А. Заяць ; худож.-оформлювач Н. В. Величко]. - 

Київ : Довженко Букс, 2019. - 314, [3] с. : фот. - ISBN 978-617-7463-

34-3 : 100.00 грн. 

 
Спогади учасників подій 2014 року про штурм Савур-Могили. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

63.3(4ФРА)6-8 + 66.3(4ФРА) 

94(44):32-057.341](093.3)Олланд 

О-54 

Олланд, Франсуа. Уроки влади: мемуари / Франсуа Олланд ; 

[пер. з фр. Є. Марічева ; прим. Я. Коваля ; худож.-оформлювач О. 

Гугалова-Мєшкова]. - Харків : Фоліо, 2019. - 443, [5] с. : іл. - 

Прим.: с. 439-443. - ISBN 978-966-03-8554-2 : 165.00 грн. 

 

В “Уроках влади” Франсуа Жерар Жорж Ніколя Олланд оцінює 

свою діяльність на посаді президента Франції, ділиться думками з 
політичних питань. Він не збирається більше балотуватися у 
президенти, відійшов від влади і отримав повну свободу відверто 

розповідати все, що вважає за потрібне, не тільки про політику, а й 
про своє особисте життя. 

 
 
 

 

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%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD,%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%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%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%9E%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4,%20%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0


 

63.3(4УКР)46 

94(477.51-22Батурин):623.1]"1632/1708" 

П12 

Павленко, Сергій. Батуринська фортеця / Сергій Павленко ; 

[голов. ред. Н. Прибєга ; фотоматеріали А. Прибєги та ін.]. - Київ : 

Мистецтво, 2019. - 191, [1] с. : іл., фот. - Дод.: с. 152-165. - Прим.: с. 

166-191. - ISBN 978-966-577-270-5 : 232.00 грн. 

350 р. з дня започаткування гетьман. резиденції у місті 

Батурині. 

 

Нариси про виникнення та розбудову Батуринської фортеці, її 
захисників і про драматичні події 1632 та 1708 років. Видання 

знайомить з новими фактами, джерелами й версіями буття колишньої 
гетьманської столиці та її очільників.  

 

 

 

 

 
 

 

63.2(4УКР) 

929.6(477-21)"654" 

П16 

Панченко, Володимир. Старовинні герби українських міст / 

Володимир Панченко. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018. - 

383, [1] с. : гербы, іл. - Покажч.: с. 379-382. - Літ.: с. 383. - ISBN 978-

617-585-140-1 : 75.00 грн. 

 

Графічні реконструкції, описи та відомості з історії старовинних 
гербів міст і містечок різних регіонів України. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

63.3(4УКР)2/6 

94(477)".../20" 

С65 

Сорока, Юрій Володимирович. 100 важливих подій історії 

України / Юрій Сорока ; [наук. консультант С. Печенін ; худож.-

оформлювач О. А. Гугалова-Мєшкова]. - Харків : Фоліо, 2019. - 

203, [3] с. : іл., фот. - (Справжня історія). - ISBN 978-966-03-8460-6 : 

127.00 грн. 

 
Ця книга є спробою об’єднати під однією обкладинкою 

найвагоміші моменти нашої історичної спадщини і 

продемонструвати, що, попри все, Україна пам’ятає своє минуле і має 
намір, враховуючи свій багатющий історичний досвід, будувати 

власне щасливе майбутнє. 
 

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%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%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%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80
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%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0,%20%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

63.5(4УКР) 

391(=161.2)".../19"(0.062) 

С79 

Стельмащук, Галина Григорівна. Українське народне 

вбрання / Галина Стельмащук ; [ред. І. В. Костюк] ; Львів. нац. 

акад. мистецтв. - Львів : Література та мистецтво, 2019. - 255, [1] 

с. : іл. - Бібліогр.: с. 249-253. - Літ.: с. 254-255. - ISBN 978-617-7429-

10-3 : 142.50 грн. 

 

Представлено шлях формуванні та побутування українського 

традиційного вбрання від найдавніших часів до початку 20 ст. на 
прикладі аналізу вбрання усіх етнографічних регіонів України. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

63.3(0) + 66.0 

94:32-021.6](100)”…/17” 

Ф94 

Фукуяма, Френсіс. Витоки політичного порядку = The origins 

of political order : від прадавних часів до Французької революції / 

Френсіс Фукуяма ; пер. з англ. Роман Корнута. - 2-е вид. - Київ : 

Наш формат, 2019. - 575, [1] с. : іл., мапи, мал. - Прим.: с. 508-557. - 

Бібліогр.: с. 558-574. - ISBN 978-617-7552-73-3 : 150.00 грн. 

 

Погляд одного з провідних інтелектуалів сучасності на 
політичний устрій нашого світу. Френсіс Фукуяма аналізує держави 

та суспільства від прадавніх часів до Великої французької революції, 
намагаючись знайти відповіді на ці запитання. 

 

 
 

 
 
 

 

 

63.3(0)5/6 + 66.0 

94:32-021.6](100)"17/20" 

Ф94 

Фукуяма, Френсіс. Політичний порядок і політичний занепад 

= Political order and political decay : від промислової революції до 

глобалізації демократії / Френсіс Фукуяма ; пер. з англ.: Тарас 

Цимбал і Роман Корнута. - Київ : Наш формат, 2019. - 607, [1] с. : 

табл., мал. - Прим.: с. 551-585. - Бібліогр.: с. 586-606. - ISBN 978-

617-7682-66-9 : 150.00 грн. 

 

Автор аналізує, як розвивалися та взаємодіяли держава, право й 

демократія протягом останніх двох сторіч. 
 
 

 

 

 
 

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%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%89%D1%83%D0%BA,%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%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%A4%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%8F%D0%BC%D0%B0,%20%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D1%81
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%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%8F%D0%BC%D0%B0,%20%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D1%81


 

63.3(4УКР)-8 

94-055.2(=161.2:100)(082) 

Ц29 

Це зробила вона / [Г. Улюра та ін. ; іл. В. Лопухіної та ін. ; 

вступ О. Лущевської]. - [Друге вид.]. - Київ : Видавництво, 2018. - 

103, [2] с. : кольор. іл. - (Для дітей). - Авт. зазначено в кінці кожної 

розповіді. - ISBN 978-966-97574-7-0 : 280.00 грн. 

 
Зібрання історій наших землячок: талановитих, успішних і 

сильних. Воно покликане вивести на світло жіночий внесок в історію 

України, який відбувається століттями. Леся Українка, Яна Клочкова, 
Анна Ярославна, Соломія Крушильницька і ще сорок шість імен 

здатних надихнути своїм прикладом кожну дівчинку, яка прочитає 
про їхні досягнення та сильні характери. Ця невелика книга розхитує 
гендерні стереотипи і сформовані суспільні підвалини.  

 
 

 
 

  

 

63.3(0) + 63.3(4УКР)6-8 

94(100+477)+929-51 

Ш24 

Шаповал, Юрій Іванович. Мить історії : 366 мініатюр про 

людей і події / Юрій Шаповал. - Київ : Парлам. вид-во, 2019. - 399, 

[1] с. : іл., фот. - Ім. покажч.: с.393-400. - ISBN 978-966-922-141-4 : 

568.00 грн. 

 

Юрій Шаповал винайшов своєрідний, дотепний спосіб оживити 
історію, зробити її фактом нашого повсякдення, прив’язати до свого 

життєвого досвіду кожного слухача (а тепер і читача), надати їй 
особливої приватності. 

 
 
 

 

 

Довідники 

 

 

92.0 

030(031.062-057.874) 

Ш92 

Штоєрнагель, Улля. Дитячий університет = Die Kinder-Uni : 

дослідники пояснюють загадки світу / Улля Штоєрнагель, Ульріх 

Янссен. - Київ : Новий Самокат, 2019 - . 

Кн. 1 / іл. Клауса Ензіката ; пер. з нім. Володимира 

Литвиненка. - 223, [1] с. : іл. - Дод.: с. 214-223. - ISBN 978-966-

97787-4-1 : 189.00 грн. 

 

Німецькі журналісти – популяризатори науки Улля Штоєрнагель 
та Ульріх Янссен разом із науковцями зорганізували в місті Тюбінгені 

перший Дитячий університет, де найдопитливіші можуть отримати 
відповіді на будь-які складні запитання. І щоб якомога більше дітей 
дізналися, що вивчає сучасна наука, вони видали свої лекції 

декількома книжками. 
 

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%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB,%20%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%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%A8%D1%82%D0%BE%D1%94%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C,%20%D0%A3%D0%BB%D0%BB%D1%8F


 

 

 

 

 

 

 

 

Чекаємо на Вас у читальній залі! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріали підготувала 

 провідний бібліотекар 

Рудзінська Т. В. 


