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88.37 

159.923-055.52-055.1 

Г61 

Головін, Влад. Як бути класним татом: історії та досвід 

відомих батьків / Влад Головін. - Київ : Брайт Букс, 2019. - 279 с. : 

фот. - ISBN 978-617-7766-03-1 : 154.00 грн. 

 

Відомі та успішні люди України розповідають про батьківство, 

досвід виховного спілкування та гармонію стосунків в сім'ї. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88.37 

159.922 

Д40 

Джей, Мег. Визначні роки = The Defining Decade : від 20 до 30 

вмикай на повну та досягай максимуму / Мег Джей ; [пер. з англ. 

Л. Герасимчукa]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2020. - 237, [3] 

с. - Бібліогр. в підрядковій прим. - ISBN 978-617-12-7095-4 : 150.00 

грн. 

 

В популярній формі розглянуто проблеми вікових криз, стресів, 

питання саморозвитку молоді, створення сім'ї та ін. 

 

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%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%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%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9,%20%D0%9C%D0%B5%D0%B3


 

88.3 

159.95 

М91 

Мур, Гарет. Прокачай свій мозок = Brain Goach : цікаві 

вправи для тренування / Гарет Мур ; [пер. з англ. Н. Мочалової]. - 

Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2020. - 192 с. : іл. - ISBN 978-617-

12-7436-5 : 135.00 грн. 

 

Збірник вправ та головоломок для тренування мозку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88.8 

159.922.7/.8 

Р18 

Райшер, Еріка. Супер батьки: 75 успішних стратегій 

виховання / Ерік Райшер ; [пер. з англ. Т. Заволоко]. - Київ : КМ-

БУКС, 2020. - 208 с. : іл. - Прим.: с. 203-205. - ISBN 978-617-7498-

17-8 : 100.00 грн. 

 

“Супербатьки” - повний посібник з виховання, побудований на 

дотриманні 75 досить простих, однак по-справжньому ефективних 

правил. 

 

 

Релігія 

 

 

86.3-4(4УКР-4ЗАК) 

241.615(477.87) 

Б48 

Бердник, Громовиця Олександрівна. Знаки карпатської магії 

(Таємниця старого мольфара)  / Громовиця Бердник. - К. : 

Зелений пес, 2006. - 368 с. : фото. - (Манускрипт). - ISBN 966-2938-

31-1 : 24.00 грн. 

 

В книжці "Знаки карпатської магії" Громовиця Бердник 

намагається реконструювати традицію магії, чаклунства та ворожіння, 

а крім того – підвести під це доволі солідну теоретичну "базу". Автор 

залучає такі культурні явища, як алтайський та чукотський шаманізм, 

кельтський героїчний епос, хасидське передання, твори та ідеї 

Карлоса Кастанеди, відомості з історії, географії та етнології Карпат, 

ну й, звісно – увесь комплекс спадщини праслов'янського язичництва, 

логічним продовженням якого є описане в книжці карпатське 

мольфарство. 

 

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%9C%D1%83%D1%80,%20%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82
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%A0%D0%B0%D0%B9%D1%88%D0%B5%D1%80,%20%D0%95%D1%80%D1%96%D0%BA%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%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%20%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8F%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


Соціологія 

 

 

60.56 

316.774:654.1 

М80 

Мороз, Оксана. Нація овочів?: як інформація змінює 

мислення і поведінку українців / Оксана Мороз. - Київ : Yakaboo 

Publishing, 2020. - 286, [2] с. : іл. - Реком. покажч.: с. 286. -

 ISBN 978-617-7544-63-9 : 154.00 грн. 

 

Описано закриту індустрію створення інформаційних вірусів і 

дано прості інструменти боротьби з її продуктами. Показано, як за 20 

років було зруйновано інформаційний імунітет нації. 

 

 

 

 

 

Економіка 

 

 

65.9(4УКР)26 

336-053.5/6(477) 

О-76 

Остапів, Любомир. Малюк та бюджет: як українським 

батькам виховати фінансово успішних дітей / Любомир Остапів. - 

Київ : Yakaboo Publishing, 2020. - 214, [10] с. : іл., табл. - Бібліогр. в 

підрядковій прим. - ISBN 978-617-7544-67-7 : 168.00 грн. 

 

Огляд семінарів, курсів, книжок, мультиків, фільмів, історій на 

тему дитячих фінансів і підприємництва. У цій книжці зібрано 

головне з досвіду провідних західних фахівців, а також із десятків 

статей щодо фінансової грамотності. Автор наводить адаптовані ігрові 

вправи та історії, якими можуть скористатися українські батьки. 

 

 

 

 

Педагогіка 

 
 

 

74.200.513.3 

37.035 

К61 

Коломоєць, Сергій. Патріотичне виховання: теорія і 

практика: [посібник] / Сергій Коломоєць, Сергій Пєтков, 

Олександр Притула. - Київ : Професіонал, 2020. - 223, [1] с. : іл., 

фот. - Бібліогр. в підрядковій прим. - Літ.: с. 221. - ISBN 978-966-

370-398-5 : 150.00 грн 

В посібнику доводиться необхідність розвитку позашкільного 

виховання молоді у молодіжних спортивно-патріотичних товариствах, 

напрямками діяльності яких є всебічний розвиток особистості. 

 

 

 

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%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7,%20%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%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%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%96%D0%B2,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80
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%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%94%D1%86%D1%8C,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9


 

74.9 

373.2.018.1 

О-76 

Остер, Емілі. Шпаргалка для батьків  = Cribsheet : наук. 

підхід до виховання - від народження до садка / Емілі Остер ; [з 

англ. пер. Н. Валевська]. - Київ : Yakaboo Publishing, 2019. - 381, 

[3] с. : рис. - Дод.: с. 362-363. - Прим.: с. 364-382. - ISBN 978-617-

7544-23-3 : 168.00 грн. 

 

Книга присвячена ключовим рішенням перших 

тижнів батьківства, надано багато порад по вихованню маленької 

дитини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74.39 

376-056.26 

Ч-34 

Чеботарьова, Олена Валентинівна. Метелики в обладунках. 

Діти з ДЦП / О. В. Чеботарьова, І. В. Гладченко. - Харків : Ранок : 

Кенгуру, 2020. - 31, [1] с. : іл. - (Поради батькам і педагогам). - Літ.: 

с. 26-27. - Бібліогр.: с. 28-29. - ISBN 978-617-09-5103-8 : 86.25 грн. 

 

Книжка містить методичні рекомендації й корисні поради 

батькам, які виховують дітей з ДЦП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74.3 

376-056.36:37.018.1 

Я75 

Ярмола, Наталія Анатоліївна. Діти дощу: діти з розладами 

аутистичного спектра / Н. А. Ярмола. - Харків : Ранок : Кенгуру, 

2020. - 30, [2] с. : кольор. іл. - (Поради батькам і педагогам). - Літ.: 

с. 28-29. - Бібліогр.: с. 30. - ISBN 978-617-09-5101-4 : 86.25 грн. 

 

Книжка містить методичні рекомендації й корисні поради 

батькам, які виховують дітей з розладами аутистичного спектра. 

 

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%9E%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80,%20%D0%95%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%96
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%A7%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%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%AF%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Етнографія 

 

 

63.5(4УКР)я2 

39(477)(03) 

К64 

Кононенко, Олексій Анатолійович. Українська міфологія. 

Зброя, ритуали, обереги / Олексій Кононенко ; [графіка і мал. В. А. 

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

Харків : Фоліо, 2020. - 126, [2] с. : іл. - ISBN 978-966-03-7895-7 : 

120.00 грн. 

 

Ця книжка знайомить з чарівним світом української міфології, з 

історією слов’янських племен, з багатством народних обрядів, 

ритуалів і оберегів, а також докладно розповідає про різні види зброї 

та обладунків наших далеких предків. 

 

Природничі науки 

 

 

 

22.3(4НІМ)6-8 

53-051(430)"18/19"(092)Ейнштейн 

А37 

Айзексон, Волтер. Ейнштейн = Einstein : життя і всесвіт генія / 

Волтер Айзексон ; пер. з англ. Микола Климчук. - 2-ге вид. - Київ 

: Наш формат, 2020. - 527, [1] с. - Літ.: с. 453-462. - Прим.: с. 463-

521. - Ім. покажч.: с. 522-528. - ISBN 978-617-7552-83-2 : 240.00 грн. 

 

Художня біографія Альберта Ейнштейна – геніального 

німецького фізика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.65я2 

523(036) 

К71 

Коскі, Олівія. Сонячна система: путівник для туристів = 

Vacation guide : to the solar system / [Олівія Коскі, Джана Грцевич ; 

пер. з англ. Г. Яновської] ; іл. Стіва Томаса. - Харків : Жорж, 2020. 

- 238, [2] с. : іл. - Авт. зазначено на звороті тит. арк. - ISBN 978-617-

7579-69-3 : 127.50 грн. 

 

"Сонячна система: путівник для туристів" – незамінна книжка у 

валізі кожного космічного мандрівника. У ній ви знайдете всю 

важливу інформацію про майбутню подорож, зокрема про те, як 

дістатися до того чи іншого місця Сонячної системи й що робити 

після прибуття. 

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%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%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%90%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD,%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80
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%BE%D1%81%D0%BA%D1%96,%20%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%96%D1%8F


 

22.632.9 

524.8 

Ч-42 

Чем, Хорхе. Гадки не маємо. Подорож невідомим Всесвітом = 

We have no idea / Хорхе Чем, Даніел Вайтсон ; пер. з англ. 

Олександра Асташова. - Київ : Наш формат, 2019. - 346, [1] с. : іл., 

табл. - Бібліогр.: с. 343-347. - ISBN 978-617-7730-27-8 : 165.00 грн. 

 

Ця книжка проведе вас крізь ще не розкриті таємниці фізики, 

космології та астрономії. Вона покаже, як мало ми знаємо про Всесвіт, 

і водночас допоможе трохи краще зрозуміти, як усе влаштовано. 

 

Техніка 

 

 

31.47 

621.311.25(477.41-21Чорнобиль АЕС)(093.3) 

А65 

Андржеєвський, Анатолій.  Чорнобильська бувальщина / 

Анатолій Андржеєвський ; [ред. Т. Троснікова]. - Київ : Гамазин, 

2019. - 154, [2] с. : фот. - ISBN 978-966-279-102-0 : 120.00 грн. 

 

Розповідь про ліквідацію Чорнобильської катастрофи з перших 

вуст: про те, якою була Прип’ять до вибуху на ЧАЕС, як гасили 

пожежу, евакуйовували населення, зводили містечка для ліквідаторів. 

Спомини автора доповнюють вирізки з тогочасної преси й розвідок, 

присвячених подіям тих часів, особисті фото. 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.2г(7СПО)6-8 

621.3(497.11+73)"18/19"(092)Тесла 

К23 

Карлсон, В. Бернард. Тесла. Винахідник електричної епохи  = 

Tesla: Inventor of the Electrical Age / В. Бернард Карлсон ; пер. з 

англ. Кирила Булкіна. - Київ : КМ-БУКС, 2020. - 414, [2] с. : рис. - 

Бібліогр.: с. 362. - Алф. покажч.: с. 410-414. - ISBN 978-966-948-357-

7 : 200.00 грн. 

 

Біографія Ніколи Тесли – одного з найвидатніших науковців ХХ 

століття, і водночас міждисциплінарна праця, що містить опис 

промисловості США початку 1990-х років. 

 

 

 

 

 

 

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%A7%D0%B5%D0%BC,%20%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%85%D0%B5
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%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B5%D1%94%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9
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%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%BE%D0%BD,%20%D0%92.%20%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4


 

32.973 

004.7 

С38 

Сінгер, П. В. Війна лайків. Зброя в руках соціальних мереж  = 

Likewar. The weaponization of social media / П. В. Сінгер, Емерсон 

Т. Брукінг ; [пер. з англ. Я. Лебеденка]. - Харків : Клуб сімейн. 

дозвілля, 2019. - 319, [1] с. - Бібліогр. в підрядковій прим. -

 ISBN 978-617-12-6130-3 : 169.00 грн. 

 

Дослідження розвитку Інтернету, найвідоміших 

соцмереж сьогодення та процесу перетворення їх на зброю в 

сучасному світі. Від історії появи Всесвітньої павутини, смайликів, 

твітів та мемів автори розповідають про використання платформ 

соцмереж авторитаристами, революціонерами, силами оборони, 

терористами, Дональдом Трампом, Росією, Китаєм, США й багатьма 

іншими фігурантами онлайн-життя. 

 

 

 

 

 

30 

62(477)(094) 

Х22 

Харук, Андрій Іванович. Зроблено в Україні / Андрій Харук ; 

[худож.-оформлювач М. С. Мендор]. - Харків : Фоліо, 2019. - 265, 

[7] с. : іл. - ISBN 978-966-03-7740-0 : 173.00 грн. 

 

Ця книжка розповідає про досягнення вітчизняної промисловості 

у чотирьох стихіях: на суші, морі, в повітрі та космосі — від перших 

паротягів, тракторів, танків, пароплавів до штучних супутників Землі 

та відомих у всьому світі літаків. 

 

 

 

 

 

 

Культура 

 

 

71.1 

930.85"632/715" 

Л59 

Ліндсі, Джек. Коротка історія культури. Від первісного 

суспільства до доби Відродження / Джек Ліндсі ; пер. з англ. Віри 

та Леся Герасимчуків ; [наук. ред. пер., прим. Л. Герасимчука ; 

упоряд. ілюстрат. матеріалу В. Герасимчук ; голов. ред. Н. 

Прибєга ; дизайн А. Прибєги]. - Київ : Мистецтво, 2020. - 431, [1] с. 

: іл. - Прим.: с. 403-414. - Скор.: с. 415. - Бібліогр.: с. 416-429. -

 ISBN 978-966-577-288-0 : 370.00 грн. 

 

Автора книги насамперед цікавили різні форми самовиразу в 

мистецтві, літературі, науці й філософії. Він взяв собі за мету показати 

появу і розвиток глибинних схем, архетипів, що надають різним 

формам і творам значущості та зв’язаності. Чимало уваги приділено 

питанням генези різноманітних форм осягнення дійсності людиною. 
  

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%A1%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80,%20%D0%9F.%20%D0%92.
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%A5%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BA,%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%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%9B%D1%96%D0%BD%D0%B4%D1%81%D1%96,%20%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BA


 

79.0(4УКР-4ТЕР) 

719:[728.81+623.1](477.84)(084.1) 

Я30 

Ягодинська, Марина Олександрівна.  Замки Тернопільщини  

/ Марина Ягодинська, Богдан Строцень ; [худож.-оформлювач: О. 

А. Гугалова ; оформ. карт: З. А. Ільчишин]. - Харків : Фоліо, 2018. 

- 90, [6] с. : іл., мапи. - Дод.: с. 78-87. - Літ.: с. 88-89. - ISBN 978-966-

03-7864-3 : 113.00 грн. 

 

В книзі розповідається про історію замків, їхню роль у місцевій та 

європейській історії, наведено нові дані – результати археологічних 

досліджень, під дещо іншим кутом розглянуто вже відомі факти. 

 

 

 

  

 

 

Спорт 

 

 

75.711.5 

796.422 

М91 

Муракамі, Харукі.  Про що я говорю, коли говорю про біг = 

What i talk about when i talk about running : [зб. нарисів] / Харукі 

Муракамі ; [пер. з англ. О. Михельсон]. - Київ : Yakaboo 

Publishing, 2020. - 159, [1] с. : іл. - ISBN 978-617-7544-43-1 : 98.00 

грн. 

 

Ця книга Харукі Муракамі вважається найвідомішою у світі 

книгою про біг. Це – розповідь про рух автора по життю. 

 

 

 

 

 

Мистецтво 

 

 

85.37 

791.12(093)(084.1) 

Б82 

Бордмен, Адам Оллсач. Ілюстрована історія кіно/ Адам 

Оллсач Бордмен ; з англ. пер. Катерина Міхаліцина ; [іл. А. О. 

Бордмена]. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2019. - 109 с. : кольор. 

іл. - Покажч. назв: с. 96-103. - Предм. покажч.: с. 104. - Бібліогр.: с. 

105. - Покажч.: с. 106-109. - ISBN 978-617-679-551-3 : 187.50 грн. 

 

Історія кіновиробництва – це насамперед історія видатних 

технічних інновацій та майстерності. 

 

 

 

 

 

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%AF%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9C%D0%B0%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://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%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%96,%20%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%96
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%BE%D1%80%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D0%BD,%20%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%20%D0%9E%D0%BB%D0%BB%D1%81%D0%B0%D1%87


 

85.14 

7.034(477)''19'' 

Г67 

Горбачов, Дмитро Омелянович. Лицарі голодного Ренесансу / 

Дмитро Горбачов ; упоряд. Олексій Сінченко ; [Нац. ун-т "Києво-

Могилянська академія", Центр європ. гуманітар. дослідж., Центр 

дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства]. - Київ : Дух і 

літера, 2020. - 368, [8] с. : іл., фот. - (Постаті культури). - ISBN 978-

966-378-754-1 : 187.00 грн. 

 

Явище "український авангард" вперше прозвучало на Заході у 

1973 році на лондонській виставці "Tatlin’s dream". Тоді там вперше 

були виставлені роботи світового рівня безвісних авангардистів 

України Василя Єрмилова й Олександра Богомазова. Це змусило 

згадати й інших відомих на весь світ майстрів, за походженням, 

вихованням, самосвідомістю та національними традиціями пов’язаних 

із Києвом, Харковом, Львовом, Одесою.  

 

 

 

 

 

 

85.33 

929:792.2.071.2(477)''19''Курбас 

К61 

Коломієць, Ростислав Григорович. Лесь Курбас / Ростислав 

Коломієць ; [худож.-оформлювач О. А. Гугалова-Мєшкова]. - 

Харків : Фоліо, 2020. - 119, [9] с. : фот. - (Знамениті українці). -

 ISBN 978-966-03-9044-7 : 45.00 грн. 

 

Шекспірівські слова “Весь світ – театр, і ми актори в ньому” були 

девізом життя Леся Курбаса, ім’я якого овіяно суцільними легендами і 

вигадками. Ще за життя його вважали титаном, творцем, пророком-

інтуїтом. 

 

 

 

 

 

 

 

85.33 

929:792.2.071.2(477)''18''Кропивницький 

К61 

Коломієць, Ростислав Григорович. Марко Кропивницький/ 

Ростислав Коломієць ;[худож.-оформлювач С. М. Кошелєва]. - 

Харків : Фоліо, 2019. - 117, [11] с. : фот. - (Знамениті українці). -

 ISBN 978-966-03-8020-2 : 45.00 грн. 

 

Фундатор українського професійного театру Марко 

Кропивницький, був на рідкість обдарованою людиною. Він створив 

понад 40 п’єс, заснував перший національний професійний театр на 

теренах Східної України, виховав ціле покоління українських акторів-

професіоналів. 

 

 

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%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%B2,%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%20%D0%9E%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8F%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%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
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


 

85.14 

729:75.071.1(470+571)''18\19''Малевич 

К62 

Коляда, Ігор Анатолійович. Казимир Малевич / Ігор Коляда ; 

[худож.-оформлювач В. М. Карасик]. - Харків : Фоліо, 2018. - 119, 

[9] с. : фот. - (Знамениті українці). - Літ.: с. 118-120. - ISBN 978-966-

03-8058-5 : 45.00 грн. 

 

Відомий художник і теоретик живопису Казимир Малевич, по 

праву і за походженням – художник української землі, приналежністю 

до якої він пишався, і саме від неї взяв увесь свій талант і 

самобутність.  

 

 

 

 

 

 

 

 

85.3 

929:792.54.071.2(477)''18\19''Крушельницька 

К62 

Коляда, Ігор Анатолійович. Соломія Крушельницька / Ігор 

Коляда ; [худож.-оформлювач О. А. Гугалова-Мєшкова]. - Харків 

: Фоліо, 2020. - 119, [9] с. : фот. - (Знамениті українці). - Літ.: с. 119-

120. - ISBN 978-966-03-8838-3 : 45.00 грн. 

 

Соломія Крушельницька – видатна українка, яка прославилася на 

весь світ завдяки своєму оперному співу, адже її сопрано справляло 

гіпнотичний ефект на слухачів, і ще за життя отримала титул 

найвидатнішої співачки світу, звання вагнерівської примадонни ХХ 

століття. 

 

 

 

 

 

 

 

 

85.3 

929:784.071.2(=161.2)(73)Цісик 

К62 

Коляда, Ігор Анатолійович. Квітка Цісик / Ігор Коляда, Юлія 

Коляда, Павло Юрчишин ; [худож.-оформлювач О. А. Гугалова]. - 

Харків : Фоліо, 2019. - 119, [9] с. - (Знамениті українці). - Літ.: с. 

119-120. - ISBN 978-966-03-8853-6 : 45.00 грн. 

 

Чарівною квіткою України, “легендою за океаном” називають 

представницю української діаспори Квітку Цісик, незабутній голос 

якої пронизує до глибин душі. Недарма ж бо весь американський шоу-

бізнес захоплювався її неповторною манерою. 

 

 

 

 

 

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%D1%8F%D0%B4%D0%B0,%20%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%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%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B0,%20%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%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%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B0,%20%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

85.3 

929:78.071.1](477)''18''Лисенко 

К62 

Коляда, Ігор Анатолійович. Микола Лисенко/ Ігор Коляда, 

Юлія Коляда, Сергій Вергун ; [худож.-оформлювач Д. О. Чмуж]. - 

Харків : Фоліо, 2019. - 125, [3] с. : фот. - (Знамениті українці). - 

Літ.: с. 123-124. - ISBN 978-966-03-7340-2 : 45.00 грн. 

 

Микола Лисенко – видатний піаніст, хоровий диригент, 

композитор. Він вчився у Римського-Корсакова в Петербурзькій 

консерваторії, однак усе своє життя присвятив пропагуванню саме 

української музики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

85.37 

791.071.1(477)(092)Довженко 

М28 

Марочко, Василь Іванович. Олександр Довженко. 

Зачарований Десною / Василь Марочко ; [худож. оформ. І. В. 

Женченка] ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - Київ : 

Парлам. вид-во, 2019. - 570, [6] с. : іл., фот., портр. - (Славетні 

постаті України / редкол.: В. Смолій (голова) та ін.). - Скор.: с. 5-6. 

- Ім. покажч.: с. 558-570. - ISBN 978-966-922-156-8 : 280.00 грн. 

 

У книзі постають життя і творчість українського кінорежисера, 

його мистецьке, суспільно-політичне і сімейно-родинне оточення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85.3 

929:78.071.1/2(477)''19''Івасюк 

Н59 

Нечаєва, Парасковія. Володимир Івасюк / Парасковія 

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

2019. - 119, [9] с. : фот. - (Знамениті українці). - ISBN 978-966-03-

8760-7 : 45.00 грн. 

 

Володимир Івасюк – непересічна особистість в українській 

культурі: окрім написання музики та віртуозної гри, часто cам 

створював тексти до пісень, а також захоплювався живописом і був 

професійним медиком.  
 

 

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%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B0,%20%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%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=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%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%9D%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%8F


 

85.37 

929:791.44.071.1(477)Довженко 

П16 

Панасенко, Тетяна Михайлівна. Олександр Довженко / 

Тетяна Панасенко ; [худож.-оформлювач О. А. Гугалова-

Мєшкова]. - Харків : Бібколектор, 2020. - 119, [3] с. - ISBN 978-617-

7013-71-5 : 45.00 грн. 

 

Талановитий, харизматичний, натхненний, готовий у будь-яку 

мить до активної дії, до творчості… Художник і письменник, 

захоплений красою й гармонією у житті, вражаючий широтою 

думки… Вимогливий і невтомний режисер із залізною силою волі, 

фільми якого стали новим словом у світовій кінематографії. 

 

 

 

Мовознавство 
 

 

81.2 

811'0/'08(091) 

Е16 

Еверетт, Деніел. Походження мови = How language began : як 

ми навчилися говорити / Деніел Еверетт ; пер. з англ. Геннадій 

Шпак. - Київ : Наш формат, 2019. - 339, [5] с. : мал., табл. - Прим.: 

с. 327-332. - Літ.: с. 333-340. - ISBN 978-617-7730-49-0 : 165.00 грн. 

 

Простежується еволюція мови, розглянуто біологічну адаптацію 

людини для мови, мову знаків та жестів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81 

81'24 

Л91 

Льюїс, Бенні. Вільно за 3 місяці: як заговорити будь-якою 

мовою незалежно від віку та місцезнаходження / Бенні Льюїс ; 

[пер. з англ. І. Семенюк]. - Харків : Фабула : Ранок, 2019. - 270, [2] 

с. - ISBN 978-617-09-3962-3 : 150.00 грн. 

 

Бенні Льюїс дає практичні поради щодо вивчення різних мов. У 

книжці наведено найефективніші методики і способи запам'ято-

вування нових слів, нові мовні техніки, а також дієві підказки і списки 

корисних безкоштовних інтернет-ресурсів. 

 

 

 

 

 

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%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%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%95%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%82,%20%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B5%D0%BB
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%D1%8C%D1%8E%D1%97%D1%81,%20%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%96


 

81.411.1 

811.161.2'25 

С83 

Стріха, Максим Віталійович. Український переклад і 

перекладачі: між літературою і націєтворенням / Максим Стріха ; 

Нац. ун-т "Київо-Могил. акад., Центр дослідж. історії та культури 

східноєвроп. єврейства, Центр європ. гуманітар. дослідж. - Київ : 

Дух і літера, 2020. - 519, [1] с. : табл. - Бібліогр. в підрядковій прим. 

- ISBN 978-966-378-769-5 : 187.00 грн. 

 
Дано розгорнуту панораму розвитку українського перекладу від 

Княжої доби й до нашого часу. Особливу увагу приділено перекладові 

й перекладачам ХІХ–ХХ ст., чия діяльність, окрім літературного, мала 

й виразне націє творче спрямування, сприяючи проведенню чіткої 

межі між українцями і панівними націями імперій, до складу яких 

входили українські землі. 

 

 

 
 

 

81.411.1 

811.161.2'0 

Ю99 

Ющук, Іван Пилипович. Мова - найбільший скарб : статті / І. 

П. Ющук. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2020. - 358, [2] с. -

 ISBN 978-966-10-5656-4 : 171.25 грн. 

 

У статтях збірника йдеться про походження й історичний 

розвиток української мови, висвітлюються питання про її структуру, 

логіку й закономірності побудови, про зв’язок мови з мисленням, про 

роль письменників, зокрема Тараса Шевченка, в її збагаченні й 

утвердженні. 

 

Міфологія 

 

 

 

82.3(4УКР) 

398.41(=161.2) 

К67 

Корній, Дара. Чарівні істоти українського міфу: духи 

природи / Дара Корній ; [худож. А. Канкава ; голов. ред. О. С. 

Кандиба]. - Харків : Vivat, 2018. - 319, [1] с. : кольор. іл. - (Оберіг). 

- ISBN 978-617-690-898-2 : 183.96 грн. 

 

Ця книжка – чарівна. Ви поблукаєте стежками правічного лісу, 

подивитесь в очі старенькому лісовикові; постоїте біля річки і 

заскочите русалок за їхніми пустощами. А далі – прогулянка полем і 

луками, де вас зустрінуть і польовик, і спориш, і луговик… Перед 

вами постане величезний і дуже цікавий шар культурної спадщини 

давніх українців, химерний світ чарівних істот праукраїнської 

міфології, досліджений і опрацьований Дарою Корній. 

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%A1%D1%82%D1%80%D1%96%D1%85%D0%B0,%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%20%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%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%AE%D1%89%D1%83%D0%BA,%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%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%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B9,%20%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B0


 

82 

398.3:930.85 

Т88 

Турунен, Арі. Ознаки добра і зла. Забобони  = Hyvàn ja pahan 

merkit : eli taikauskoisten tapojen tarina : історія забобонних 

звичаїв / Арі Турунен ; пер. з фін. Ірини Малевич. - Львів : Вид-во 

Анетти Антоненко, 2020. - 191, [1] с. : іл. - Літ.: с. 176-182. - 

Покажч.: с. 183-191. - ISBN 978-617-7654-33-8 : 105.00 грн. 

 

В книзі представлено строкатий і захопливий світ забобонних 

звичаїв, давніх ритуалів, легенд та повір'ів. 

 

 

Літературознавство 

 

 

 

83.3(4УКР)5-8 

929:821.161.2'06.09Гулак-Артемовський 

Г94 

Петро Гулак-Артемовський / І. А. Коляда та ін. ; [худож.-

оформлювач С. М. Кошелєва]. - Харків : Фоліо, 2019. - 118, [10] с. 

- (Знамениті українці). - Літ.: с. 118-119. - ISBN 978-966-03-7049-4 : 

45.00 грн. 

 

Серед тих, хто продовжив реалістичні традиції Івана 

Котляревського, заклав основи нової української літератури, почесне 

місце належить Петрові Гулаку-Артемовському. Він створив чимало 

романтичних балад, віршованих і прозових перекладів, проте здобув 

популярність перш за все як байкар-новатор. 

 

 

 

 

 

 

 

83.3(4УКР) 

821.161.2'06.09-4(081) 

Д43 

Дзюба, Іван. Золота нитка: нариси про (не)знаних / Іван 

Дзюба ; упоряд. Олексій Сінченко ; Нац. ун-т "Києво-Могил. 

акад.", Центр європ. гуманітар. дослідж., Центр дослідж. історії та 

культури східноєвроп. єврейства. - Київ : Дух і літера, 2020. - 391, 

[1] с. - (Постаті культури). - Бібліогр. в підрядковій прим. -

 ISBN 978-966-378-763-3 : 165.00 грн. 

 

Есеї про українських письменників різних часів і різної життєвої 

та політичної долі – але всі вони створювали ту традицію 

відповідальності перед своїм народом і пошуку нового слова, яку 

Ольга Кобилянська назвала "Золотою ниткою" української 

літератури. 

 

 

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%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%BD,%20%D0%90%D1%80%D1%96
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%94%D0%B7%D1%8E%D0%B1%D0%B0,%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD


  

 

83.3(4УКР)6-8 

929:821.161.2'06.09Стус 

Д69 

Дорошенко, Олег Євгенійович. Василь Стус / Олег 

Дорошенко ; [худож.- оформлювач О. М. Іванова]. - Харків : 

Бібколектор, 2020. - 120, [2] с. - ISBN 978-617-7013-92-0 : 45.00 грн. 

 

Трагічна доля судилася Василю Стусу – талановитому 

українському поету, прозаїку, перекладачу, літературознавцю, 

правозахиснику, одному з найактивніших представників українського 

культурного руху 1960-х років. Він був людиною, не здатною на 

компроміси, яка завжди йшла шляхом правди і заплатила за це 

власним життям. 

 

 

 

 

 

 

  

 

83.3(4УКР) 

821.161.2(477.42)'06.09Українка 

К24 

Кармазіна, Марія Степанівна. Леся Українка. Життя як 

виклик / Марія Кармазіна ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії 

України. - Вид. друге, допов. - Київ : Парлам. вид-во, 2020. - 416, 

[8] с. : іл. - (Славетні постаті України / редкол.: В. Смолій (голова) 

та ін.). - Літ.: с. 395-400. - Ім. покажч.: с. 401-416. - ISBN 978-966-

922-166-7 : 220.00 грн. 

 

На основі документальних матеріалів висвітлюється непростий 

життєвий і творчий шлях Лесі Українки, суперечливий процес її 

становлення як української письменниці в умовах імперської 

дійсності. 

 

 

 

 

 

 

 

83.3(4УКР)5/6-8 

929:821.161.2'06.09Семенко 

К61 

Коломієць, Ростислав Григорович. Михайль Семенко / 

Ростислав Коломієць ; [худож.-оформлювач С. М. Кошелєва]. - 

Харків : Фоліо, 2019. - 121, [7] с. - (Знамениті українці). - ISBN 978-

966-03-8835-2 : 45.00 грн. 

 

Михайль Семенко – основоположник і теоретик українського 

футуризму, поет, філософ, скрипаль, був трагічною і надзвичайно 

яскравою особистістю української літератури. Епатажна людина, 

урбаніст, футурист, він, як і більшість талановитих митців покоління 

Розстріляного Відродження, був звинувачений в активній 

“контрреволюційній діяльності” й страчений на Соловках. 

 

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%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%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%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%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%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


 

83.3(4УКР)6-8 

929:821.161.2'06.09Бажан 

К61 

Коломієць, Ростислав Григорович. Микола Бажан / 

Ростислав Коломієць ; [худож.-оформлювач В. М. Карасик]. - 

Харків : Фоліо, 2019. - 118, [10] с. - (Знамениті українці). -

 ISBN 978-966-03-8834-5 : 45.00 грн. 

 

Літературна діяльність Миколи Бажана охоплює понад шість 

десятиліть. В історію української культури він увійшов як видатний 

поет, перекладач, громадський діяч і вчений, організатор і видавець 

багатьох універсальних видань, серед яких, наприклад, Українська 

Енциклопедія, яка довгий час носила його ім’я. 

 

 

 

 

 

 

 

83.3(4УКР)6-8 

929:821.161.2'06.09Вишня 

К61 

Коломієць, Ростислав Григорович. Остап Вишня / Ростислав 

Коломієць ; [худож.-оформлювач С. М. Кошелєва]. - Харків : 

Фоліо, 2019. - 118, [10] с. : фот. - (Знамениті українці). - ISBN 978-

966-03-8090-5 : 45.00 грн. 

 

Остап Вишня – неперевершений майстер сатиричної прози, 

письменник від народу і для народу. Він винайшов новий жанр 

гумористичної прози - усмішки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83.3(4УКР)6-8 

929:821.161.2'06.09Хвильовий 

К61 

Коломієць, Ростислав Григорович. Микола Хвильовий / 

Ростислав Коломієць ; [худож.-оформлювач О. А. Гугалова-

Мєшкова]. - Харків : Фоліо, 2019. - 119, [9] с. - (Знамениті 

українці). - ISBN 978-966-03-8837-6 : 45.00 грн. 

 

Микола Хвильовий – поет, письменник, публіцист, громадський 

діяч, що став однією із найбільш знакових постатей доби 

Розстріляного відродження. Гасло “Геть від Москви!”, кинуте 

письменником, об`єднало митців у боротьбі за незалежність розвитку 

української художньої культури. 

 

 

 

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
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%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
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


 

83.3(4УКР)5/6-8 

929:821.161.2'06.09Донцов 

К61 

Коломієць, Ростислав Григорович. Дмитро Донцов / 

Ростислав Коломієць ; [худож.-оформлювач О. А. Гугалова-

Мєшкова]. - Харків : Фоліо, 2020. - 117, [11] с. - (Знамениті 

українці). - ISBN 978-966-03-9205-2 : 45.00 грн. 

 

Дмитро Донцов увійшов в історію як творець ідеології 

українського націоналізму. Борець за вільну українську державу, він і 

досі не знайшов адекватної оцінки в суспільстві незалежної України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83.3(4УКР)6-8 

929:821.161.2'06.09Сосюра 

К62 

Коляда, Ігор Анатолійович. Володимир Сосюра/ І. Коляда, 

Ю. Коляда ; [худож.-оформлювач Л. П. Вировець]. - Харків : 

Бібколектор, 2020. - 117, [7] с. - Літ.: с. 117-118. - ISBN 978-617-

7013-67-8 : 45.00 грн. 

 

Доля видатного українського лірика, лауреата Шевченківської 

премії 1963 року Володимира Сосюри тісно пов’язана з подіями 

Жовтневої революції і громадянської війни в Україні. Його творчий 

шлях був драматичним. Якщо першим збіркам Сосюри притаманна 

романтика боротьби й кохання, то пізніше він відчуває внутрішнє 

роздвоєння , неможливість поєднати відданість революції з почуттям 

національного обов'язку. 

 

 

 

 

 

 

 

929:821.161.2'06.09Тичина 

К62 

Коляда, Ігор Анатолійович. Павло Тичина / Ігор Коляда, 

Юлія Коляда ; [худож.-оформ. С. М. Кошелєва]. - Харків : Фоліо, 

2019. - 118, [10] с. : фот. - (Знамениті українці). - Літ.: с. 118-119. -

 ISBN 978-966-03-7248-1 : 45.00 грн. 

 

Павло Григорович Тичина увійшов в історію нашої культури як 

поет-новатор, романтик, перекладач, науковець, музикант, художник. 

Він збагатив українську мову понад 1500 неологізмами, які внесені до 

сучасних словників. 

 

 

 

 

 

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
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%D1%8F%D0%B4%D0%B0,%20%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%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%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B0,%20%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

83.3(4УКР)5/6-8 

929:821.161.2'06.09Зеров 

К88 

Кужавська, Євгенія. Микола Зеров / Євгенія Кужавська ; 

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

2019. - 120, [8] с. - (Знамениті українці). - ISBN 978-966-03-8841-3 : 

45.00 грн. 

 

Визнаний літературознавець, аналітичний критик, поет і 

блискучий перекладач античної поезії Микола Зеров не міг бути 

осторонь відомої літературної дискусії 20-х років. Його погляди 

вимагали усвідомлення й засвоєння багатств української національної 

традиції. 

 

 

 

 

 

 

 

 

83.3(4УКР)6-8 

929:821.161.2'06.09Костенко 

К88 

Кудрін, Олег Вікторович. Ліна Костенко / Олег Кудрін ; [пер. 

з рос. В. С. Бойка ; худож.-оформлювач О. А. Гугалова-Мєшкова]. 

- Харків : Фоліо, 2020. - 118, [10] с. - (Знамениті українці). - 

Бібліогр. в підрядковій прим. - ISBN 978-966-03-8840-6 : 45.00 грн. 

 

Ліна Костенко – видатна українська письменниця, представник 

покоління “шістдесятників”. Здолавши усі труднощі й заборони, її 

твори знайшли шлях до свого читача, назавжди оселилися у його 

серці і стали класикою української літератури. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83.3(4УКР)5-8 

929:821.161.2'06.09Котляревський 

П16 

Панасенко, Тетяна Михайлівна. Іван Котляревський / Тетяна 

Панасенко ; [худож.-оформлювач Д. О. Чмуж]. - Харків : Фоліо, 

2019. - 124, [4] с. : фот. - (Знамениті українці). - ISBN 978-966-03-

8456-9 : 45.00 грн. 

 

“Здобув три вінці: на полі битви, як добрий воїн; на шляху 

мирного громадянського життя, як дбайливий вихователь багатьох 

гідних синів вітчизни; на ниві літератури, як полум’яний любитель 

мови рідної йому, їм створеної...” -говорив про Івана Котляревського 

його перший біограф С. Стеблін-Камінський. 

 

 

 

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%B6%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%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%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%BD,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%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%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 

83.3(4УКР)5-8 

929:821.161.2(477.42)'06.09Українка 

П16 

Панасенко, Тетяна Михайлівна. Леся Українка / Т. 

Панасенко ; [худож.-оформлювач Є. В. Вдовиченко]. - Київ : 

Довженко Букс, 2020. - 122, [2] с. - Бібліогр. в підрядковій прим. -

 ISBN 978-617-7463-20-6 : 45.00 грн. 

 

Життя славетної української поетеси та драматурга Лесі 

Українки стало втіленням дієвої любові до України та її народу. 

Невиліковно хвора і під кінець життя майже позбавлена можливості 

пересування, Леся вирізнялась своєю активною життєвою позицією і 

енергійністю; її творчість і донині вражає широтою тематики і 

безмежним драматизмом. 

 

 

 

 

 

 

 

83.3(4УКР) 

821.161.2'06.09Шевченко 

Р75 

Росовецкий, Станіслав Казимирович. Шевченко. Сучасна 

біографія / Станіслав Росовецький ; Нац. ун-т "Києво-Могил. 

акад.", Центр європ. гуманіт. дослідж., Центр дослідж. історії та 

культури східноєвроп. єврейства. - Київ : Дух і літера, 2020. - 471, 

[1], [8] л. іл. с. - (Постаті культури). - Літ.: с. 449-452. - Ім. покажч.: 

с. 453-471. - ISBN 978-966-378-791-6 : 195.00 грн. 

 

Новий погляд на біографічні відомості з життя Т. Г. Шевченка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83.3(4УКР)5-8 

929:821.161.1(477)'06.09Гоголь=161.2 

Т56 

Тома, Леонід Васильович. Микола Гоголь/ Леонід Тома ; 

[худож.-оформлювач Є. В. Вдовиченко]. - Харків : Бібколектор, 

2020. - 121, [5] с. - ISBN 978-617-7013-89-0 : 45.00 грн. 

 

Великий російський письменник М. В. Гоголь є, на думку 

багатьох дослідників і літературознавців, найбільш виразним 

представником української школи в російській літературі. Отже, 

можемо говорити про нього і як про українського письменника. 

Микола Гоголь – один з кращих виразників української ментальності. 

У його творах найбільш повно і яскраво відтворилися риси 

українського національного характеру. 

 

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%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%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%A0%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%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%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0,%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

83.3(4УКР) 

821.161.2'06.09 

Т76 

Трофименко, Тетяна Михайлівна. #окололітературне: усе, що 

ви хотіли знати про сучасну українську літературу/ Тетяна 

Трофименко ; [худож. О. Васьків]. - Харків : Vivat, 2019. - 286, [2] 

с. : іл. - (Дозвілля). - ISBN 978-966-942-970-4 : 165.00 грн. 

 

Збірка рецензій Тетяни Трофименко – літературної критикеси, 

кандидатки філологічних наук. Тексти були опубліковані протягом 

2007-2018 років у різних друкованих та електронних виданнях. 

Рецензії й огляди написані на твори сучасних українських авторів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

83.3(4УКР)6-8 

929:821.161.2'06.09Багряний 

Ш24 

Шапошникова, Олена Олександрівна. Іван Багряний / Олена 

Шапошникова ; [худож.-оформлювач С. М. Кошелєва]. - Харків : 

Фоліо, 2019. - 116, [12] с. - (Знамениті українці). - ISBN 978-966-03-

8127-8 : 45.00 грн. 

 

Життєвий шлях Івана Багряного – українського письменника, 

поета, політика, лауреата Шевченківської премії 1992 року. Його 

романи порушують низку тем - вірності і зради, свободи й рабства, 

кохання, героїзму, віри. 
 

 
 

 

Художня література 

 

 

 

84(7США) 

821.111(73)'06-312.9=161.2 

А35 

Азімов, Айзек. Фундація = Foundation : роман / Айзек Азімов ; 

[пер. з англ. Р. Клочка]. - 2-е вид. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 

2021. - 221, [3] с. - ISBN 978-617-12-3356-0 (дод. наклад.) : 116.00 

грн. 

 

Фундація – вигаданий всесвіт, що об'єднує цикл із семи романів 

Айзека Азімова, розповідає про розпад могутньої Галактичної імперії 

та її прискорене відродження з допомогою “плану Селдона”. 

 

 

 

 

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%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%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%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%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://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%90%D0%B7%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BA


 

84(4БЄА)6-4 

821.161.1(476)'06-31=161.2 

А46 

Алексієвич, Світлана Олександрівна. Останні свідки: соло 

для дитячого голосу / Світлана Алексієвич ; [пер. з рос. Л. 

Лисенко ; худож.-оформлювач О. А. Гугалова-Мєшкова]. - Харків 

: Фоліо, 2020. - 251, [5] с. - ISBN 078-966-03-9219-9 : 210.00 грн. 

 

Друга книга славнозвісного художньо-документального циклу 

Світлани Алексієвич “Голоси Утопії”. Спогади про Другу світову 

війну на теренах СРСР тих, кому під час війни було 6-12 років - 

найменш заангажованих і водночас найвразливіших її свідків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4БЄА)6-4 

821.161.1(476)'06-31=161.2 

А46 

Алексієвич, Світлана Олександрівна. Чорнобильська 

молитва (Хроніка майбутнього)/ Світлана Алексієвич ; [худож.-

оформлювач О. А. Гугалова-Мєшкова ; пер. з рос. В. Бойка]. - 

Харків : Фоліо, 2020. - 281, [7] с. : іл. - ISBN 978-966-03-9221-2 : 

210.00 грн. 

 

Художньо-документальний роман білоруської письменниці 

Світлани Алексієвич, Нобелівської лауреатки 2015 року, 

"Чорнобильська молитва: хроніка майбутнього" говорить голосами 

"маленьких людей" про катастрофу, що зруйнувала мільйони життів, 

перевернула світогляд цілого покоління, а заразом підважила 

непорушну, здавалося, конструкцію радянської держави. 

 

 

 

 

 

 

84(4ШВЕ)6-44 

821.111(485)'06-31=161.2 

Б19 

Бакман, Фредрік. Моя бабуся просить їй вибачити = My 

Grandmother Sends Her Regards and Apologises : роман / Фредрік 

Бакман ; пер. з англ. Ольга Захарченко. - Київ : Книголав, 2020. - 

413, [3] с. - (Полиця бестселер). - ISBN 978-966-97639-6-9 : 165.00 

грн. 

 

Книжка про життя: сумне й смішне, болюче й захопливе 

водночас, а також про одне з найважливіших прав людини - право 

бути інакшим. 

 

 

 

 

 

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%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%94%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B0%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://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%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%94%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B0%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://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%B0%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D0%BD,%20%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%BA


 

84(4УКР)6-4 

821.161.2'06-94(081)+77.044:[621.311.25](477.41)"1986" 

В26 

Векленко, Олег. Чорнобиль: етюди з натури = Chornobyl: 

Sketches from Life / Олег Векленко ; [пер. з англ. С. Орлова]. - 

Харків : Фабула : Ранок, 2019. - 251, [5] с. : iл., фот. - Текст: укр., 

англ. - ISBN 978-617-09-5824-2 : 112.50 грн. 

 

Книжка спогадів учасника ліквідації наслідків аварії 

на Чорнобильській АЕС, художника, професора Харківської 

державної академії дизайну і мистецтв Олега Векленка про його 

особисті відчуття, пережиті в період перебування в Чорнобилі в 

травні–червні 1986 року. Щирі історії про ті дні написані живою 

мовою і доповнені авторськими малюнками та фотографіями. 

 

 

 

 

 

 

 

84(4ФРА)6-4 

821.133.1'06-312.9=161.2 

В31 

Вербер, Бернар. Скриня Пандори = La boite de Pandore : 

роман / Бернар Вербер ; [пер. з фр.: Соломія Мартинович та 

Тетяна Дитина]. - Львів : Terra incognita, 2020. - 370, [6] с. -

 ISBN 978-617-7646-18-0 : 150.00 грн. 

 

Чи впливають попередні життя на нас теперішніх – на наші 

характери, вподобання, страхи? Чи готові ми в буквальному сенсі 

відчинити двері минулого, опинитись у вирі подій, одного разу вже 

пережитих? Над цим у романі розмірковує культовий французький 

письменник Бернар Вербер – як завжди, цікаво і захопливо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4ВЕЛ)6-44 

821.111'06-312.4=161.2 

Г15 

Галбрейт, Роберт. Кувала зозуля = The Cuckoo's Calling : 

[роман] / Роберт Галбрейт ; [пер. з англ. Н. Ференс]. - Київ : КМ-

БУКС, 2020. - 511, [1] с. - ISBN 978-966-948-125-2 : 140.00 грн. 

 

“Кувала зозуля”, перша книжка циклу про детектива Корморана 

Страйка. 

 

 

 

 

 

 

 

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%92%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3
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%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80,%20%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80
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%93%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82,%20%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82


 

84(4ВЕЛ)6-44 

821.111'06-312.4=161.2 

Г15 

Галбрейт, Роберт. Кар'єра лиходія = Career of evil : [роман] / 

Роберт Галбрейт ; [з англ. пер. Н. Ференс]. - Київ : КМ-БУКС, 

2020. - 541, [3] с. - ISBN 978-966-948-326-3 : 136.00 грн. 

 

Робін отримує загадковий пакунок – і з жахом виявляє, що 

невідомий лиходій надіслав їй відрізану жіночу ногу. Її шефу, 

приватному детективу Корморану Страйку, і Робін доводиться взяти 

справу в свої руки й поринути в темний і збочений світ підозрюваних. 

Але страхітливі події не припиняються, а час невідворотно спливає.. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

84(4УКР)6-4 

821.161.1(477)'06-31=161.2 

Г58 

Гоголь, Микола Васильович. Вечорниці на хуторі біля 

Диканьки / Микола Гоголь ; у пер. Юрія Винничука ; [авт. 

передм. Ю. Винничук ; авт. післямови Р. Чопик ; худож. оформ. 

Г. Ерде]. - Львів : Terra incognita, 2019. - 333, [3] с. : іл. - 

(Українська езотерика). - Бібліогр. в підрядковій прим. -

 ISBN 978-617-7646-24-1 : 172.50 грн. 

 

У восьми повістях, що лягли в основу “Вечорів”, читач відкриє 

для себе майже казковий світ старожитнього українського села, де 

відьми літають як собі знають, де чорт ярмаркує у Сорочинцях, де 

страшний Басаврюк чіпляється до красних дівчат. Цей веселий (а 

інколи - і страшнуватий) світ поряд - варто лише розгорнути книжку. 

 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР)6 

821.161.2'06-311.6 

Г67 

Горіха Зерня, Тамара. Доця: [роман] / Тамара Горіха Зерня. - 

Київ : Білка, 2019. - 285, [3] с. : фот. - (Книга року). - ISBN 978-617-

7792-09-2 : 150.00 грн. 

 

Події роману розгортаються навесні-влітку чотирнадцятого року 

у Донецьку. Саме тут героїня втратила родину, дім, роботу, ілюзії - і 

саме тут зібрала уламки життя заново, віднайшла новий смисл і нову 

опору. 

 

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%93%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82,%20%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
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%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C,%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%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%93%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%85%D0%B0%20%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F,%20%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0


 

84(4УКР)6-44 

821.161.2'06-31 

Г83 

Гридін, Сергій. Чужий: повість / Сергій Гридін. - Київ : 

Академія, 2019. - 143, [1] с. - (Серія "Ім'я"). - ISBN 978-966-580-

557-1 : 90.00 грн, 67.50 грн. 

 

Ця повість про випробування домом чоловіка після повернення з 

війни. Про фронт людського нерозуміння і вбивчу силу байдужості. 

Тут - свої жертви і сльози. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР)6 

821.161.2'06-31 

Г84 

Гримич, Марина Віллівна. Юра : роман / Марина Гримич. - 

Київ : Нора-Друк, 2020. - 350, [2] с. - ISBN 978-966-688-051-5 : 

105.00 грн. 

 

Київ, 1968 рік, кінець “відлиги”. Юра – студент-фізик, успішний 

комсомольський ватажок, перспективний науковець-початківець – 

потрапляє в лещата непростих обставин і в пекло власних сумнівів: 

йому потрібно зробити моральний вибір, а він відчуває, що не 

готовий до цього. Роман “Юра” є сіквелом, тобто незалежним 

продовженням роману “Клавка”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(7СПО)6-44 

821.111(73)'06-31=161.2 

Г93 

Гувер, Коллін. Покинь, якщо кохаєш  = It ends with us : 

[роман] / Коллін Гувер ; [пер. з англ. І. Гнатковської]. - Харків : 

Vivat, 2018. - 350, [2] с. - ISBN 978-966-942-514-0 : 112.50 грн. 

 

Яскравий і дещо мелодраматичний сюжет роману виявляється 

вдалою ширмою, за якою поміщено міркування про актуальні 

суспільно-психологічні проблеми, одна з яких - насильство в сім’ї. 

 

 

 

 

 

 

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%93%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%96%D0%BD,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9
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%93%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D1%96%D0%BB%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%93%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80,%20%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%96%D0%BD


 

84(4УКР)6-44 

821.161.2'06-312.6 

Д43 

Дзюба, Сергій. Заборонений: історія життя і боротьби Василя 

Стуса : [роман] / Сергій Дзюба, Артемій Кірсанов. - Харків : 

Фабула : Ранок, 2020. - 173, [3] с. - ISBN 978-617-09-5633-0 : 74.25 

грн. 

 

У романі надзвичайно насичено змальовано життя поета на його 

рідній Донеччині, в оточенні друзів, педагогів і літераторів, і в 

концтаборі – де утримували в’язнів совісті, ставлячи їм у провину їхні 

переконання. Чимало уваги приділено у романі й долі останньої 

рукописної збірки поета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР)6-4 

821.161.2'06-34(081) 

Д71 

Дочинець, Мирослав Іванович. Історії/ Мирослав Дочинець ; 

[графіка В. Єрка]. - Мукачево : Карпатська вежа, 2019. - 450, [2] с. 

: іл. - ISBN 966-8269-06-3 : 119.00 грн. 

 

Це реальні історії про реальних жінок та чоловіків. Крім того, ця 

книга є спробою торкнутися таїни таїн, дару, що зветься - Кохання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(7КАН)6-44 

821.111(71)'06-31=161.2 

Е88 

Етвуд, Маргарет. Оповідь Служниці = The handmaid's tale : 

роман / Маргарет Етвуд ; [пер. з англ. О. Оксенич]. - Харків : 

Клуб сімейн. дозвілля, 2020. - 270, [2] с. - ISBN 978-617-12-6901-9 : 

104.00 грн. 

 

Дана антиутопія стала класикою сучасної літератури. Це 

водночас і феміністичний трактат, і пересторога для майбутніх 

поколінь. 

 

 

 

 

 

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%94%D0%B7%D1%8E%D0%B1%D0%B0,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9
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%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
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%95%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B4,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82


 

84(4УКР)6-44 

821.161.2'06-311.6 

І-49 

Ілюха, Юлія. Східний синдром: роман / Юлія Ілюха ; [худож.-

оформ. В. Дорошенко]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2019. - 

237, [3] с. – ISBN 978-617-12-6413-7 : 84.50 грн. 

Від лауреатки конкурсу "Коронація слова" 

 

Вони ніколи не зустрілися б, якби не війна на Донбасі. Гарячий 

вересень 2014-го звів разом адвоката-невдаху Васю, айтішника Макса 

та росіянку Таню, що втекла від чоловіка-садиста. У кожного – власна 

історія болючих втрат, яка штовхнула їх у бліндажі. Дружба, любов, 

ненависть – етапи одного шляху, який їм доведеться пройти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(5ЯПО)6-4 

821.111(520)'06-31=161.2 

К12 

Кавагуті, Тосікадзу. Доки кава не охолоне: роман / Тосікадзу 

Кавагуті ; [пер. з англ. Н. Гоїн]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 

2020. - 236, [4] с. - ISBN 978-617-12-7090-9 : 116.00 грн. 

 

У цій невеличкій кав’ярні вже понад століття подають 

найсмачнішу каву. Тут можна посидіти за філіжанкою цього гірко-

солодкого напою, відволіктися від буденних проблем і вирушити в 

подорож у часі. Проте є умова: встигнути повернутися в 

майбутнє, доки кава не охолоне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР)6-44 

821.161.2'06-31 

К20 

Капранов, Віталій Віталійович. Паперові солдати: роман / 

Брати Капранови. - Київ : Нора-Друк : Зелений Пес, 2019. - 221, 

[3] с. - ISBN 978-966-688-041-6 : 98.00 грн. 

 

У романі йдеться про долю художника Ніла Хасевича, який у 

молодому віці втратив ногу в залізничній катастрофі, але проміняв 

перспективу працювати в Америці на місце вчителя на Волині, а 

потім на боротьбу в лавах УПА. 

 

 

 

 

 

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%86%D0%BB%D1%8E%D1%85%D0%B0,%20%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F
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%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%96,%20%D0%A2%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D1%83
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%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%20%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

84(ВЕЛ)6-4 

821.111'06-312.6=161.2 

К33 

Кей, Адам. Буде боляче. Таємні щоденники лікаря-

ординатора = This is going to hurt. Secret diaries of a junior doctor / 

Адам Кей ; [пер. з англ. А. Лапіна]. - Харків : Vivat, 2020. - 254, [2] 

с. - (Біографії та мемуари). - ISBN 978-966-982-066-2 : 101.25 грн. 

 

Адам Кей - лікар-ординатор, ділиться в своїй книзі реальними 

історіями зі своєї багаторічної практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(7США) 

821.111(73)'06-31=161.2 

К38 

Кіз, Деніел. Доторк: роман / Даніел Кіз ; [пер. з англ. В. Куча]. 

- Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2019. - 252, [4] с. - (Світовий 

бестселер). - Дод.: с. 244-252. - ISBN 978-617-12-5118-2 : 90.00 грн. 

 

Вони не хотіли завдати комусь шкоди. Вони не злочинці і не 

вбивці. Вони просто хороші люди, з якими трапилося багато 

поганого. Однак ніхто не вірить. Тепер подружжя Старків стало 

вигнанцями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(7США) 

821.111(73)'06-311.6=161.2 

К38 

Кіз, Деніел. Притулок пророцтв: роман / Даніел Кіз [пер. з 

англ. С. Берлівець і В. Куча]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 

2019. - 316, [4] с. - (Світовий бестселер). - ISBN 978-617-12-5117-5 : 

90.00 грн. 

 

Рейвен ніколи й нікому не хотіла завдати шкоди. Але вона - 

бомба сповільненої дії. Те, що зберігає її пам’ять, здатне занурити 

світ у кровопролитну війну. Або врятувати сотні невинних життів. 

Рейвен - смертельна зброя. Усе залежить від того, до чиїх рук вона 

потрапить. 

 

 

 

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%B5%D0%B9,%20%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC
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%D1%96%D0%B7,%20%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B5%D0%BB
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%D1%96%D0%B7,%20%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B5%D0%BB


  

84(4УКР)6 

821.161.2'06-312.9 

К41 

Кідрук, Макс. Бот. Атакамська криза: роман / Макс Кідрук. - 

Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2020. - 539, [5], [2] л. іл. с. : карти, 

іл. - Дод.: с. 533-540. - ISBN 978-617-12-6834-0 : 113.00 грн. 

 

Перший український технотрилер написаний українським 

письменником та мандрівником Максимом Кідруком. У 

гостросюжетному романі поєднано сучасні технології, психологія та 

«екшн». Події роману є вигаданими, але все інше, місця, природні 

об'єкти, техніка, зброя, фізіологічні особливості живих організмів є 

реальними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(7СПО)6-44 

821.111(73)'06-312.9=161.2 

К41 

Кінг, Стівен. Стрілець. Темна вежа 1 = The gunslinger. The 

Dark Tover 1 : роман / Стівен Кінг ; [пер. з англ. О. Любенко ; 

худож. О. Семякін]. - Третє вид. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 

2020. - 237, [3] с. - ISBN 978-617-12-3833-6 : 80.00 грн 

На обкл. зазнач.: Масштабна екранізація 

 

Це перша книжка з славнозвісної епопеї "Темна вежа". Серія 

розповідає про пригоди Роланда, який був лицарем-стрільцем у рідній 

країні, яку він згадує з сумом. Через зраду придворного Мартена, що 

став коханцем його матері, Роланд має вирушити у далекі мандри. 

Його метою стає пошук Темної вежі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР)6-4 

821.161.2'06-312.4 

К59 

Кокотюха, Андрій Анатолійович. Вигнанець і навчена відьма 

/ Андрій Кокотюха. - Харків : Vivat, 2020. - 300, [4] с. - (Художня 

література). - Літ.: с. 301. - ISBN 978-966-942-956-8 : 126.75 грн. 

 

"Вигнанець і навчена відьма" – другий роман нового ретро-

детективного циклу сучасного українського письменника Андрія 

Кокотюхи. 

 

 
 

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%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BA,%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81
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%D1%96%D0%BD%D0%B3,%20%D0%A1%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BD
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%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%8E%D1%85%D0%B0,%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

84(4УКР)6-44 

821.161.2'06-312.4 

К59 

Кокотюха, Андрій Анатолійович. Третій рівень: короткі 

історії : [збірка] / Андрій Кокотюха. - Київ : Нора-Друк, 2020. - 

239, [1] с. - (Морок). - ISBN 978-966-688-048-5 : 90.00 грн. 

 

“Третій рівень” – перша і єдина збірка короткої гостросюжетної 

прози Андрія Кокотюхи. Тут всі форми кримінальної прози: від 

класичного детективу до трилера, від шахрайської історії до іронічної 

новели. А шанувальники історичного детективу дізнаються, хто ж 

насправді убив легендарного Олексу Довбуша. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4ВЕЛ=УКР)6-4 

821.111'06-312.4(081)=161.2 

К77 

Крісті, Агата. Пуаро веде слідство = Poirot investigates : збірка 

/ Агата Крісті ; [пер. з англ. А. Ящук]. - Харків : Клуб сімейн. 

дозвілля, 2020. - 284, [4] с. - (Легендарний Пуаро). - ISBN 978-617-

12-6898-2 : 90.00 грн. 

 

Одинадцять оповідань про пригоди найвідомішого детектива усіх 

часів – Еркюля Пуаро. Історії, що визнані класикою детективного 

жанру. Всі розповіді цієї збірки екранізовано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4ФРА) 

821.133.1'06-31=161.2 

К91 

Кундера, Мілан. Нестерпна легкість буття: [роман] / Мілан 

Кундера ; з фр. пер. Леонід Кононович. - Львів : Вид-во Старого 

Лева, 2019. - 318, [2] с. - ISBN 978-617-679-701-2 : 112.50 грн. 

 

Роман Мілана Кундери змушує читача замислитись над 

непростими реаліями подружнього життя. 
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84(7СПО)5/6-44 

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

Л13 

Лавкрафт, Говард Філіпс. Повне зібрання прозових творів 

[Текст] = The Complete Prose Works / Говард Філіпс Лавкрафт. - 

Київ : Вид-во Жупанського, 2018 - . - (Майстри світової прози). 

Т. 2 / з англ. пер.: Остап Українець, Катерина Дудка ; [ред. Л. 

Пішко]. - 2020. - 452, [4] с. - ISBN 978-966-2355-82-6 : 120.00 грн. 

 

Зібрання прозових творів видатного Говарда Лавкрафта охоплює 

його прозу, написану у період з 1926 по 1928 роки, і містить такі 

класичні і переважно розлогі твори як "Поклик Ктулху", "Сновидні 

пошуки незвіданого Кадата", "Справа Чарльза Декстера Ворда", 

"Барва з позамежжя світу", "Жахіття Данвіча". Саме у цих повістях 

остаточно розкривається талант Лавкрафта, як майстерного оповідача 

неймовірно загадкових і химерних історій. 

 

 

 

 

 

 

84(7СПО)5/6-44 

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

Л13 

Лавкрафт, Говард Філіпс. Повне зібрання прозових творів 

[Текст] = The Complete Prose Works / Говард Філіпс Лавкрафт. - 

Київ : Вид-во Жупанського, 2018 - . - (Майстри світової прози). 

Т. 3 / з англ. пер. Владислав Носенко ; [ред.: О. Лебідь. Л. 

Пішко]. - 2018. - 448, [8] с. - ISBN 978-966-2355-96-3 : 120.00 грн. 

 

Третій том повного зібрання прозових творів Говарда Лавкрафта 

присвячений останньому періоду життя і творчості письменника 

(1930-1935 рр.), коли з-під його пера з’явилися наймасштабніші 

твори, такі як "Шепіт у темряві", "У горах божевілля", "Морок над 

Інсмутом", "Сни у відьминому домі" та "За пеленою часу", що 

довершили формування циклу Міфів Ктулху і вповні оприявили 

жаску і химерну космогонію Лавкрафта. 

 

 

 

 

 

84(4ШВЕ)6-44 

821.113.6'06-31=161.2 

Л14 

Лагерлеф, Сельма. Сага про маєток: [роман] / Сельма 

Лагерлеф ; пер. з швед. О. Король]. - Львів : Апріорі, 2020. - 126, 

[2] с. : іл. - ISBN 978-617-629-589-1 : 127.00 грн. 

 

У романі “Сага про маєток” йдеться передусім про кохання 

спадкоємця занепалого помістя й простої дівчини. 

 

 

 

 

 

 

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%B0%D0%B2%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%82,%20%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%20%D0%A4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BF%D1%81
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%B0%D0%B2%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%82,%20%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%20%D0%A4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BF%D1%81
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%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%84,%20%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0


 

84(4УКР)6-44 

821.161.2'06-31 

Л63 

Лис, Володимир Савович. Острів Сильвестра: роман / 

Володимир Лис. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2020. - 219, [5] с. 

- ISBN 978-617-12-7124-1 : 90.00 грн. 

Від Золотого письменника України. 

 

Людина припливає на безлюдний острів, щоб покінчити зі своїм 

життям. Лунає фатальний постріл з рушниці. Фінал життєвої трагедії? 

Але виявляється, що це може бути початком химерної та захопливої 

історії, де переплітаються минуле і майбутнє. 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР)6-4 

821.161.2'06-31(082) 

Л89 

Львів. Спогади. Кохання : збірка / [А. Рогашко та ін. ; уклад. 

Н. Нікалео]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2019. - 317, [3] с. -

 ISBN 978-617-12-6043-6 : 76.00 грн. 

 

Моменти стають спогадами. Миттєвості - посмішками на 

світлинах, теплими історіями, які зігрівають серце. Стільки історій 

трапилося в цьому фантастичному місті солодкого кохання та 

терпкого шоколаду! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 (4УКР)6 

821.161.2'06-32(082) 

Л89 

Львів. Кава. Любов: збірка : [щемливі оповідання / уклад. 

Хідченко В. О. ; уклад. і передм. Н. Нікалео]. - 3-є вид. - Харків : 

Клуб сімейн. дозвілля, 2019. - 267, [5] с. - ISBN 978-617-12-0094-4 : 

82.00 грн. 

 

Ця книга - про Львів. Про місто, яке хтось знає і любить, а хтось 

тільки відкриває для себе. Кожне із запропонованих оповідань є 

вишуканим, неповторним, самобутнім за стилем, мовними 

особливостями, динамікою розвитку сюжетної лінії. 

 

 

 

 

 

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%81,%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

84(4УКР)6-4 

821.161.2'06-32(082) 

Л89 

Львів. Шоколад. Кам'яниці : збірка / Тетяна Белімова [та ін.] 

; [уклад.: Н. Нікалео, В. О. Хідченко]. - Харків : Клуб сімейн. 

дозвілля, 2020. - 251, [5] с. - ISBN 978-617-12-7638-3 : 90.00 грн. 

 

Десять зворушливих оповідань від знанних письменниць, які 

привідкривають таємниці галицької столиці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР)6-4 

821.161.2'06-3 

Л93 

Любка, Андрій. У пошуках варварів : подорож до країв, де 

починаються й не закінчуються Балкани / Андрій Любка. - 

Чернівці : Meridian Czernowitz, 2019. - 382, [2] с. - ISBN 978-617-

7807-01-7 : 142.50 грн. 

 

Нова книжка Андрія Любки за жанром нон-фікшн, приватний 

щоденник численних подорожей до популярних місць, столиць, але 

також до загублених у часі й просторі провінцій та невизнаних 

республік. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР)6-5 

821.161.2'06-1(081) 

М21 

Малярчук, Тетяна. За такі гріхи бог ще подякує/ Таня 

Малярчук. - Чернівці : Meridian Czernowitz, 2020. - [136] с. : іл. -

 ISBN 978-617-7807-06-2 : 165.00 грн. 

 

“За такі гріхи Бог ще подякує” – поетична збірка, що налічує 

більше п’ятдесяти віршів, доповнених особливими колажами Тані 

Малярчук. 

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%D1%8E%D0%B1%D0%BA%D0%B0,%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9
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%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA,%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0


 

84(4УКР)6 + 81.411.1 

821.161.2'06-4-92(081):811.161.2'272 

М31 

Масенко, Лариса Терентіївна. Конфлікт мов та ідентичностей 

у пострадянській Україні / Ларисв Масенко ; [худож. оформ. О. Я. 

Остапова]. - Київ : Кліо, 2020. - 175, [1] с. - Бібліогр. в підрядковій 

прим. - ISBN 978-617-7755-14-1 : 110.00 грн. 

 

Книжка містить серію есеїв, написаних авторкою у 2016–2020 

роках. Есеї здебільшого стосуються сфери мовної політики і 

відтворюють історію боротьби громадянського суспільства та 

патріотичної державницької частини депутатського корпусу восьмого 

скликання у Верховній Раді з провідниками «руського мира» за 

утвердження державного статусу української мови в усіх сферах 

суспільного життя на всій території України. 

 

 

 

 

 

 

84(4БЕЛ)5/6-4 

821.133.1(493)'06-4(081)=161.2 

М54 

Метерлінк, Моріс. Життя бджіл: філос. есеї / Моріс Метерлінк 

; пер. [з фр.] Маркіяна Якубяка. - Львів : Апріорі, 2019. - 239, [1] с. 

: портр. - (Світовий бестселер). - Бібліогр.: с. 229-232. - ISBN 978-

617-629-502-0 : 112.00 грн. 

 

Письменник звертався до філософії та естетики символізму, 

намагаючись пояснити життя і діяльність людини через аналогії, взяті 

зі спостережень за природою. Як і бджоли, що перелітають з квітки 

на квітку за медом, так і нам треба переходити від реальності до 

реальності в пошуках усього, ладного живити загадкове полум’я 

духовної сфери людини. 

 

 

 

 

 

 

 

84(7КАН)5/6-44 

821.111(71)'06-31=161.2 

М77 

Монтгомері, Люсі-Мод. Заплутане павутиння = A Tangled web 

: [роман] / Люсі-Мод Монтгомері ; пер. з англ. Ольги Фири. - Київ 

: Знання, 2020. - 398, [2] с. - (American Library). - ISBN 978-617-07-

0749-9 : 33.74 грн, 131.25 грн. 

 

“Заплутане павутиння” – одна з небагатьох книг для дорослих, 

написаних канадською письменницею Люсі Мод Монгомері (1874—

1924). Пропонований роман, сповнений надзвичайної інтриги та 

водночас розповідає про життя як воно є, коли трагічне й комічне 

завжди опиняються поряд. Це історія великого клану, де за три 

покоління шістдесят членів родини Пенхеллоу одружилися із 

шістдесятьма Дарками, сплівши таким чином заплутане павутиння 

відносин та емоцій. 

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%9C%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%20%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%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=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BA,%20%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%81
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%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%96,%20%D0%9B%D1%8E%D1%81%D1%96-%D0%9C%D0%BE%D0%B4


 

84(4ВЕЛ) 

821.111'06-31=161.2 

О-63 

Орвелл, Джордж. Ковток повітря = Coming up for air : 

[роман] / Джордж Орвелл ; з англ. пер. Тетяна Кирилюк. - Київ : 

Вид-во Жупанського, 2020. - 236, [4] с. - (Майстри світової прози). 

- ISBN 978-617-7585-12-0 : 75.00 грн. 

 

Цей твір є своєрідним приквелом до знаменитого роману “1984”. 

В ньому розповідається про екзистенційну кризу звичайного 

представника англійського середнього класу на тлі загальної кризи 

напередодні Другої світової війни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(5ТУЕ)6-44 

821.512.161'06-31=161.2 

П15 

Памук, Орхан. Рудоволоса жінка = Kirmizi sacli kadin : 

[роман] / Орхан Памук ; [пер. з тур. О. Кульчинського ; худож.-

оформлювач М. С. Мендор]. - Харків : Фоліо, 2020. - 218, [6] с. - 

(Великий роман). ISBN 978-966-03-9262-5 : 113.00 грн. 

 

Ця історія ведеться від імені молодого хлопця Джема Челіка. 

Вона починається в 1986 році, коли його батько зникає через 

проблеми з поліцією. Підліток влаштовується на літню роботу як 

учень майстра з пошуку свердловин. Під час робіт увагу хлопця 

привертає рудоволоса жінка, яка виступає в трупі бродячого театру. І 

все починається… 

 

 

 

 

 

 

  

 

84(4ВЕЛ)6-44 

821.111'06-31=161.2 

П70 

Пратчетт, Террі. Озброєні: роман / Пратчетт Террі ; [пер. з 

англ. В. Михайлової]. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2020. - 421, 

[3] с. - (Дискосвіт. Цикл "Варта" ; 2). - ISBN 978-617-679-747-0 : 

135.00 грн. 

 

“Озброєні’ – другий роман циклу “Варта” серії “Дискосвіт”. 

Нічна сторожа знову переживає не найкращі часи. Капітан Ваймз 

планує одружитися і повернутися до цивільного життя, тож Сторожі 

потрібен новий очільник, якому доведеться працювати з дуже 

різношерстою компанією новобранців. 

 

 

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%9E%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BB,%20%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6
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%9F%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%BA,%20%D0%9E%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD
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%9F%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%82,%20%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D1%96


 

84(4ВЕЛ)6-44 

821.111'06-312.9=161.2 

П70 

Пратчетт, Террі. Поштова лихоманка : роман / Террі 

Пратчетт ; [пер. з англ. О. Михельсона]. - Київ ; Львів : Вид-во 

Старого Лева, 2020. - 517, [1] с. - (Дискосвіт. Цикл "Мокр фон 

Губперук" ; 1). - ISBN 978-617-679-772-2 : 135.00 грн. 

 

“Поштова лихоманка” — це 33-й роман серії “Дискосвіт” Террі 

Пратчетта та перший роман циклу про Мокра фон Губперука. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4ВЕЛ)6-44 

821.111'06-312.9=161.2 

П70 

Пратчетт, Террі. Душевна музика = Soul music : роман / Террі 

Пратчетт ; [пер. з англ. О. ЛюбарськоЇ]. - Львів : Вид-во Старого 

Лева, 2019. - 417, [3] с. - (Дискосвіт. Цикл "Смерть" ; вип. 3). -

 ISBN 978-617-679-726-5 : 135.00 грн. 

 

“Душевна музика” – третій роман циклу “Смерть” серії “Диско-

світ” Террі Пратчетта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4ВЕЛ)6-4 

821.111'06-312.9=161.2 

П70 

Пратчетт, Террі. Варта! Варта! = Guards! Guards! : роман / 

Террі Пратчетт ; [пер. з англ.: І. Серебрякової, А. Коник]. - Київ ; 

Львів : Вид-во Старого Лева, 2019. - 411, [3] с. - (Дискосвіт. Цикл 

"Варта" ; вип. 1). - ISBN 978-617-679-700-5 : 135.00 грн. 

 

“Варта! Варта!” – перший роман підциклу “Варта” із серії 

“Дискосвіт” Террі Пратчетта. 

 

 

 

 

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%9F%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%82,%20%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D1%96
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%9F%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%82,%20%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D1%96
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%9F%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%82,%20%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D1%96


 

84(4ВЕЛ)6-44 

821.111'06-312.9=161.2 

П70 

Пратчетт, Террі. Батько Вегір : роман / Террі Пратчетт ; [пер. 

з англ. А. Коник]. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2019. - 400, [8] с. - 

(Дискосвіт. Цикл "Смерть" ; вип. 4). - ISBN 978-617-679-243-7 : 

135.00 грн. 

 

"Батько Вепр" - роман британського письменника у жанрі 

гумористичного фентезі Террі Пратчетта, 20 роман у серії Дискосвіт, 

4 у циклі Смерть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР)6 

821.161.2'06-4(081) 

П84 

Прохасько, Тарас. Так, але... / Тарас Прохасько ; картини 

Олени Придувалової. - Чернівці : Meridian Czernowitz, 2019. - 151, 

[1] с. : кольор. іл. - ISBN 978-617-7807-00-0 : 146.25 грн. 

 

Нова збірка короткої прози від Тараса Прохаська «Так, але…», 

яка стала однією з найочікуваніших новинок 2019 року. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4ВЕЛ) 

821.111'06-31=161.2 

Р18 

Райлі, Люсінда. Будинок орхідей = Hothouse flower : [роман] / 

Люсінда Райлі ; [пер. з англ. І. Серебрякової]. - Харків : Vivat, 

2019. - 574, [2] с. - (Художня література). - ISBN 978-966-942-941-4 : 

150.00 грн. 

Бестселер The Sunday Times і The New York Times. 

 

Сюжет книги полягає в тому, що дівчина Джулія втрачає в 

автокатастрофі чоловіка і сина і намагається жити далі. Вона 

зустрічає чоловіка, з яким раніше бачилася в дитинстві і у них 

зароджуються почуття. Книга написана в стилі «розповідь в 

оповіданні», де переплітається минуле і сьогодення. 

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%9F%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%82,%20%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D1%96
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%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81
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%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96,%20%D0%9B%D1%8E%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B0


 

84(4ПОЛ)6-44 

821.162.1'06-312.9=161.2 

С19 

Сапковський, Анджей. Відьмак. Хрещення вогнем = 

Wiedzmin. Chrzest ognia : роман / Анджей Сапковський ; [пер. з 

пол. С. Легези ; худож. оформ. К. Кравець ; комент.: С. Легези й 

О. Стужук]. - 3-тє вид. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2020. - 382, 

[2] с. - ISBN 978-617-12-1488-0 : 105.00 грн. 

 

Цей роман є п'ятою частиною фентезійного циклу “Відьмак” 

польського письменника Анджея Сапковського. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(7СПО)6-44 

821.111(73)'06-31=161.2 

С30 

Семпл, Марія. Де ти поділась, Бернадетт? = Whered You Go, 

Bernadett : роман / Марія Семпл ; [пер. з англ. А. Лапіна]. - 

Харків : Vivat, 2018. - 349, [3] с. - ISBN 978-966-942-740-3 : 90.00 

грн. 

 

Події роману розгортаються в ексцентричній родині дівчинки на 

ім'я Балакрішна, домашні називають її Бі. Перед запланованою 

поїздкою до Антарктиди, раптом зникає мама, яку Бі наполегливо 

шукає. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР)6-4 

821.161.1(477)'06-3(081)=161.2 

С31 

Сенцов, Олег Геннадієвич. Маркетер: [коротка проза] / Олег 

Сенцов ; [з рос. пер. Сергій Осока]. - Львів : Вид-во Старого Лева, 

2019. - 374, [2] с. - ISBN 978-617-679-698-5 : 112.50 грн. 

 

"Маркетер" - збірка малої автобіографічної прози письменника, 

кінорежисера, сценариста, громадського активіста Олега Сенцова, 

ув'язненого 2014 року в Криму та засудженого до 20-ти років за 

звинуваченням у тероризмі. Переклад українською мовою поданий 

поруч з оригіналом. 

 

 

 

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%A1%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B9
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%A1%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%BB,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F
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%A1%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%94%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

84(4УКР)4-4 

821.161.2'06-342 

С44 

Сковорода, Григорій Савич. Байки харківські / Григорій 

Сковорода ; пер. Назара Федорака. - Львів : Terra incognita, 2019. 

- 99, [9] с. : іл. - (Українська езотерика). - ISBN 978-966-97596-8-9 : 

142.50 грн. 

 

Короткі байки з християнською мораллю Григорія Сковороди. В 

них він показував цінність внутрішніх якостей людини, які й 

визначають її суть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 (4УКР)6 

821.161.2'06-31 

Т16 

Талан, Світлана Олегівна. Букет улюблених квітів: роман / 

Світлана Талан. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2020. - 283, [5] с. 

- ISBN 978-617-12-5639-2 : 110.00 грн, 83.00 грн. 

 

Героїня роману в дитинстві втратила матір, виховувалась в 

дитбудинку. Вже у дорослому віці зустрічає свого батька і її чекають 

нові випробовування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР)6-44 

821.161.2'06-32(082) 

Т35 

Терлецька, Ярослава. Різдвяний янгол: зимові оповідки з 

Карпат / Ярослава Терлецька, Галина Петросаняк. - Брустурів : 

Дискурсус, 2020. - 110, [2] с. - Покажч. назв: с. 107-111. - ISBN 978-

617-7411-43-6 : 90.00 грн. 

 

Різдвяні оповідання, в яких органічно сплітаються казкові 

сюжети, гуцульський дух і старовинні коляди. 

 

 

 

 

 

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%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0,%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%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%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD,%20%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%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%A2%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0


 

84(4УКР)6-4 

821.161.2'06-31(082) 

Т46 

Тихий, Володимир. Наші котики ; Бліндаж / Володимир 

Тихий, Валерій Пузік ; худож.-іл. Є. В. Матвієнко ; худож.-

оформлювач Т. О. Калюжна. - Харків : Фоліо, 2020. - 251, [5] с. : 

іл. - ISBN 978-966-03-9117-8 : 75.00 грн. 

 

Трагікомічна розповідь про пригоди бійців АТО. Події 

розгортаються на початку гарячої фази війни на сході України. На 

одну з позицій фронту заступають на бойове чергування головні 

герої: інженер, актор і продавець квітів. Воїни-добровольці і гадки не 

мають, що відіграють вирішальну роль у захисті Батьківщини поки 

ставатиме на ноги боєздатна регулярна армія. 

 

 

 

 

 

 

 

84(4ВЕЛ)5-64 

821.111'06-22=161.2 

У13 

Уайльд, Оскар. Жінка, не варта уваги = A Woman of no 

importance ; Віяло леді Віндермір = Ladi Windernere`s fan : 

[комедії] / Оскар Уайльд ; пер. з англ. Олени Ломакіної, Елли 

Євтушенко. - Київ : Знання, 2020. - 190, [2] с. - (English Library ; 

2010, № 6). - ISBN 978-617-07- 0780-2 : 46.93 грн, 71.35 грн. 

 

“Жінка, не варта уваги” і “Віяло леді Віндермір” – соціально-

побутові комедії, що стали гострою сатирою на тогочасне суспільство 

і ще за життя принесли славу автору. Попри сарказм, іронію, 

висміювання сімейних і суспільних звичаїв, комедії Вайльда значно 

серйозніші, ніж може здатися на перший погляд. За блискучою 

дотепністю автора прихована глибина порушених проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

84(7CПО=УКР)6-4 

821.111(73)'06-31=161.2 

Ф66 

Фіцджеральд, Френсіс Скотт. Дише ніжністю ніч = Tender is 

the night / Ф. Скотт Фіцджеральд ; пер. з англ. Ольги Фири. - Київ 

: Знання, 2020. - 382, [1] с. - (Аmericah library). - ISBN 978-617-07-

0787-1 : 165.00 грн, 46.94 грн. 

 

“Дише ніжністю ніч” – один із кращих романів Френсіса Скотта 

Фіцджеральда, що значною мірою є автобіографічним. Герої твору - 

заможна й тендітна пацієнтка психіатричної лікарні та бідний, але 

здібний лікар-психіатр, що не встояв перед її вродою. Автор не 

побоявся вилити на папері свої найпотаємніші й найважчі думки та 

постав перед читачем у всій відвертості, оголивши душу. 

 

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%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9,%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80
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%A3%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8C%D0%B4,%20%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80
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%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


 

84(4УКР)6-44 

821.161.2'06-31 

Ч-19 

Чапай, Артем. Дивні люди: поема (рондель) / Артем Чапай. - 

Чернівці : Книги-XXI, 2019. - 302, [2] с. - ISBN 978-617-614-256-0 : 

131.25 грн. 

 

Українські вчені відтворили за ДНК неандертальця. Він виростає 

в секретному інституті, замаскованому під гаражний кооператив, і 

лише після досягнення повноліття виходить у великий світ. Через 

брак життєвого досвіду український неандерталець постійно втрапляє 

у дивні ситуації... 

 

Географія 

 

 

26.890(4УКР) 

908(477)(084) 

Л69 

Логвиненко, Богдан. UkraЇner. Країна зсередини / Б. 

Логвиненко ; [передм. Б. Логвиненка ; упоряд.: О. Кузема, Н. 

Понеділок, С. Анжелюк ; фот. на обкл. В. Салиги]. - Львів : Вид-

во Старого Лева, 2019. - 307, [5] с. : кольор. іл. - ISBN 978-617-679-

686-2 : 300.00 грн. 

 

У книзі зібрано найяскравіші моменти з мандрівок унікальними 

куточками країни: історії людей та місць, що надихають, зворушують 

і дивують, а також вражаючі фото, які показують Україну 

справжньою, несподіваною, цікавою та автентичною. 

 

Історія 

 

 

 

63(4НІД)624.12 

94(430+492)-053.6(092)(084.1)"1933/1945" 

Д40 

Джейкобсон, Сід. Анна Франк = Anne Frank : графічна біогр. 

створена з будинком Анни Франк / Сід Джейкобсон та Ерні Колон 

; пер. з англ. Катерини Диси ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", 

Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства. - Київ : 

Дух і літера, 2019. - 151, [2] с. : іл. - Хронол. покажч.: с. 143-148. - 

Літ.: с. 149. - ISBN 978-966-378-704-6 : 90.00 грн. 

 

Спираючись на унікальні історичні місця, архіви і безсумнівне 

джерело – Будинок Анни Франк в Амстердамі, - автори бестселерів 

Нью-Йорк Таймс Сід Джейкобсон та Ерні Колон створили першу 

авторизовану графічну біографію Анни Франк. 

 

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%A7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B9,%20%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC
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%BE%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%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%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BD,%20%D0%A1%D1%96%D0%B4


 

63.3(4УКР)622 

94(477):341.485]"1932/1933":070-051(410) 

Д42 

Джонс, Гарет. Ціна правди ; The price of truth / Гарет Джонс ; 

[упоряд.: Я. Прихода, М. Женченко ; пер з англ. В. Пасічна та ін. ; 

післямова В. Пасічна, О.Тищук]. - Київ : Жнець, 2019. - 226, [1], 

221 c. зустріч. паг. - Текст: укр., англ. - Літ.: с. 225-226. - ISBN 978-

966-2057-31-7 : 340.00 грн. 

 

До книжки увійшли вибрані статті британського журналіста 

валлійського походження Гарета Джонса, який перший під своїм 

прізвищем розповів світові про геноцид українського народу під час 

Голодомору 1932-1933 років і злочини сталінського режиму. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

63.3(4УКР)4 

929(477)"12"Галицький(091) 

З-45 

Згурська, Марія Павлівна. Данило Галицький / Марія 

Згурська, Юлія Бєлочкіна ; [пер. з рос. Т. В. Рассадкіної ; худож.-

оформлювач О. А. Гугалова]. - Харків : Фоліо, 2018. - 119, [9], [2] 

л. іл. с. - (Знамениті українці). - Хронолог. покажч.: с. 7-8. - Літ.: с. 

118-120. - ISBN 978-966-03-8338-8 : 45.00 грн. 

 

Данило Романович Галицький – один із тих яскравих історичних 

діячів, якими багате раннє Середньовіччя. Він жив у бурхливу, 

жорстоку епоху усобиць та монголо-татарських набігів і увійшов в 

історію як збирач давньоруських земель, правитель Галицько-

Волинського князівства, великий реформатор, далекоглядний політик 

та хитромудрий дипломат.  

 

 

 

 

 

 

63.3(4УКР)6-8 

94(477)"1879/1939"Єфремов(092) 

І-19 

Іваницька, Світлана Григорівна. Сергій Єфремов. "Це життя 

було одним суцільним подвигом неустанної праці" / Світлана 

Іваницька, Тамара Демченко ; Нац. акад. наук України, Ін-т 

політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса, Центр істор. політології. 

- Київ : Парлам. вид-во, 2020. - 565, [3] с. : іл. - (Політичні 

портрети / редкол.: О. Рафальський (голова) [та ін.]). - Скор.: с. 5-

6. - Ім. покажч.: с. 554-565. - Бібліогр. в підрядковій прим. -

 ISBN 978-966-922-167-4 : 285.00 грн. 

 

Перше наукове і водночас популярно написане дослідження 

життя й творчості видатного українського вченого, публіциста, автора 

знаменитої "Історії українського письменства" академіка Сергія 

Олександровича Єфремова. 

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%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81,%20%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B5%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%97%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%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%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B0%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


 

63.3(4УКР)622я2 

94(477):341.485]"1932/1933"(03) 

М28 

Марочко, Василь Іванович. 1932-1933: хроніка Голодомору в 

Україні / Василь Марочко, Ольга Мовчан ; [авт. передм. В. 

Верстюк]. - Київ : Кліо, 2020. - 292, [3] с. - Ім. покажч.: с. 287-291. - 

Скор.: с. 292-293. - ISBN 978-617-7755-09-7 : 140.00 грн. 

 

Видання відтворює факти, події, явища в селах Української СРР 

1932-1933 pp. – Голодомору, спричиненого суцільною колективіза-

цією, надмірними хлібозаготівлями, репресіями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63.3(4УКР)4 

929(477)"10"Мономах(091) 

Р56 

Ричка, Володимир Михайлович. Володимир Мономах/ 

Володимир Ричка ; [худож.-оформлювач О. А. Гугалова-

Мешкова]. - Харків : Фоліо, 2019. - 118, [10], [2] л. іл. с. - 

(Знамениті українці). - Бібліогр. в підрядковій прим. - ISBN 978-

966-03-8956-4 : 45.00 грн. 

 

Володимир Мономах – знакова постать українського 

середньовіччя. Ще задовго до сходження на київський престол зажив 

слави боронителя Руської землі, завдаючи нищівних ударів 

половецьким ордам, а ставши великим князем, поклав край їхнім 

руйнівним набігам. 

 

 

 

 
 

 

 

63.3(4УКР)6 

929(477)"1873/1945"(091) 

С13 

Савченко, Віктор Анатолійович. Павло Скоропадський / 

Віктор Савченко ; [худож.-оформлювач О. А. Гугалова-

Мешкова]. - Харків : Фоліо, 2019. - 122, [6], [2] л. іл. с. - (Знамениті 

українці). - ISBN 978-966-03-8833-8 : 45.00 грн. 

 

Життя і діяльність Павла Скоропадського – останнього гетьмана 

України, написані на основі архівних матеріалів, документальних 

джерел, спогадів учасників подій. 

 

 

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%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%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%A0%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0,%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%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%A1%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D1%96%D0%B8%D1%87


 

63.3(4УКР)46 

94(477):32-051]"15/16"Сагайдачний(092) 

С20 

Сас, Петро Михайлович. Петро Конашевич Сагайдачний. 

Чесний лицар / Петро Сас ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і 

етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса, Центр істор. політології. - Київ : 

Парлам. вид-во, 2020. - 557, [3] с. : іл. - (Політичні портрети / 

редкол.: О. Рафальський (голова) [та ін.]). - Бібліогр. в 

підрядковій прим. - Скор.: с. 5-6. - Ім. покажч.: с. 538--551. -

 ISBN 978-966-922-164-3 : 285.00 грн. 

 

В книзі окреслено найважливіші віхи біографії гетьмана Петра 

Конашевича-Сагайдачного, розглянуто його політичну та 

дипломатичну діяльність, значну увагу приділено морським битвам, а 

також сухопутним операціям. 

 

 

 

 

 

 

63.3(4УКР)4/6 

94(477):929-055.2]"09/17" 

С28 

Сегеда, Сергій Петрович. Видатні жінки української історії: 

біограф. нариси на тлі істор. подій / С. П. Сегеда. - Київ : Балтія 

Друк, 2020 - . 

Кн. 1 : X - XVIII cт. - 260, [4] с. : іл. - Ім. покажч.: с. 252-255. - 

Літ.: с. 256-259. - Покажч.: с. 260-261. - ISBN 978-617-516-044-2 : 

715.40 грн. 

 

Ця книжка – перша частина видання, присвяченого тим жінкам 

Русі-України, що залишили помітний слід в історії. 

 

 

 

 

 

 

63.3(4УКР)46 

94(477):32-051]"16"Хмельницький(092) 

С51 

Смолій, Валерій Андрійович. Богдан Хмельницький: 

полководець, дипломат, державотворець / Валерій Смолій, 

Валерій Степанков ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії 

України, Ін-т політ. і етнонаціон. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - Вид. 

третє, допов. та перероб. - Київ : Парлам. вид-во, 2020. - 749, [3] с. : 

іл. - (Політичні портрети / редкол.: О. Рафальський (голова) [та 

ін.]). - Літ.: с. 723-730. - Ім. покажч.: с. 731-749. - ISBN 978-966-922-

165-0 : 370.00 грн. 

 

На грунтовних документальних матеріалах автори простежують 

основні віхи життєвого шляху Богдана Хмельницького. Постать 

Богдана Хмельницького змальована на широкому історичному тлі, 

проаналізовано чинники, що сприяли розвитку лідерських якостей, 

таланту полководця та дипломата. 

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%A1%D0%B0%D1%81,%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%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%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%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


 

63.3(4) 

929.5(4)(091) 

Т56 

Томазов, Валерій В'ячеславович. Родовід: як знайти своє 

коріння / Валерій Томазов ; [голов. ред. Н. Прибєга]. - Київ : 

Мистецтво, 2020. - 79, [1] с. : іл. - ISBN 978-966-577-292-7 : 250.00 

грн. 

 

Ця книга є своєрідним путівником по лабіринтах людської історії 

для тих, хто цікавиться своїм родоводом та бажає знайти своє 

коріння. В ній надаються рекомендації щодо процесу здійснення 

родовідного пошуку, характеризуються джерела, які можуть містити 

необхідну для дослідника-початківця інформацію про його предків, 

пропонуються способи фіксації генеалогічного матеріалу. 

 

 

 

 

 

 

63.3(4УКР)6-8 

94(477):32-051]"18/19"(092) 

Т89 

Турченко, Федір Григорович. Микола Міхновський. "Одна, 

єдина, нероздільна, вільна, самостійна Україна..." / Федір 

Турченко ; [наук. ред. Ю. І. Шаповал] ; Нац. акад. наук України, 

Ін-тут політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса, Центр іст. 

політології. - Київ : Парлам. вид-во, 2020. - 430, [2] с. : іл. - 

(Політичні портрети / редкол.: О. Рафальський (голова) [та ін.]). - 

Бібліогр. в підрядковій прим. - Скор.: с. 5-6. - Ім. покажч.: с. 419-

430. - ISBN 978-966-922-159-9 : 230.00 грн. 

 

У виданні розкривається політична біографія відомого діяча 

українського національно-визвольного руху Миколи Міхновського. 

 

 

 

 

 

 

 

63.3(4УКР)461 

94(477):355.48]"1700/1721" 

Ч-96 

Чухліб, Тарас Васильович. Булава проти скіпетра. Україна у 

Великій Північній війні 1700-1721 років / Тарас Чухліб ; [відп. ред. 

О. Гуржій ; відп. за вип. С. Іванчук]. - Київ : Арій, 2019. - 351, [1] с. 

: іл. - (Таємниці історії). - Літ.: с. 326-349. - Бібліогр. в підрядковій 

прим. - ISBN 978-966-498-712-4 : 82.80 грн. 

 

У книзі розкрито міжнародне та воєнно-політичне становище 

Українського гетьманату на чолі з І. Мазепою, І. Скоропадським та П. 

Орликом під час загальноєвропейської Північної війни 1700–

1721 років. 

 

 

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%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%92%27%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%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%A2%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%80%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%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%A7%D1%83%D1%85%D0%BB%D1%96%D0%B1,%20%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чекаємо на Вас у читальній залі! 
 

 

 

 

 

 

 

Матеріали підготувала 

 провідний бібліотекар 

Рудзінська Т. В. 


