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Бюлетень містить відомості про нові надходження 

літератури до центральної бібліотеки, отримані за Програмою 

поповнення фондів публічних бібліотек від УІК за травень-

червень 2021 року. 

Подано повний бібліографічний опис нових видань з 

анотаціями (мовоювидання), які допоможуть користувачам 

краще зорієнтуватися у змісті книг.  

Матеріал згруповано за галузями знань, у межах галузі – за 

алфавітом авторів або назв видань.  

  



Шановні читачі! 

Бюлетень нових надходжень інформує про літературу, яка 

надійшла до фонду Виноградівськаї публічної бібліотеки за 

Травень-червень 2021 року. 

Література у бюлетені систематизована за таблицями 

Універсальної десяткової класифікації: 

0 – Загальний відділ 

1 - Філософія. Психологія 

2 - Релігія. Теологія 

3 - Суспільні науки 

5 - Математика. Природничі науки 

6 - Прикладні науки. Медицина. Техніка. Сільське 

господарство 

7 - Мистецтво. Архітектура. Ігри. Спорт 

8 - Мова. Мовознавство. Художня література 

  



 0 – Загальний відділ 

028 
П 68 

Прайс, Лія. Про що ми говоримо, коли говоримо про книжки. Історія про 
майбутнє читання/ Л. Прайс; пер. М. Лузіної. – К.: Yakaboo Publishing, 
2020. – 224 с.  
 
Що станеться з книжкою у добу онлайн-трансляцій, інтернету і соціальних 
мереж? Чи буде існувати друкована книжка? Як зміниться життя людини без 
книжок, чи зміниться? І яке майбутнє читання? Авторка книжки через аналіз 
наукових досліджень та низку цікавих фактів з історії книжок формує відповіді 
на ці питання і загалом заспокоює читачів. Ця книжка буде корисною 
видавцям, бібліотекарям, критикам і оглядачам, вчителям, книгарям та всім 
любителям книжок. 
 

070”19” 
Д 42 

Джонс, Гарет. Ціна правди/ Г. Джонс. – К.: Видавництво «Жнець», 2019. – 
442 с. 
 
Історія Ґарета Джонса — це про Правду, ціну Правди про трагедію українського 
народу — Голодомор. Це про Честь і Професію. Професію Журналіста. В цій 
історії багато символічного, знакового і повчального. До книжки-перекрутки 
(англійською та українською мовами) увійшли вибрані статті британського 
журналіста валлійського походження Ґарета Джонса, який перший під своїм 
прізвищем розповів світові про геноцид українського народу під час Голодомору 
1932–1933 років і злочини сталінського режиму. 
 

  

1 - Філософія. Психологія 
159.9 
Б 89 

Брювер, Джадсон. Залежний розум. Сигарети, смартфони, токсичні 
стосунки: як оформити шкідливі звички та як їх подолати/ Дж. Брювер; 
пер. Ю. Гірича. – Харків: Віват, 2018. – 288 с.: іл. 
 
Наші залежності керують нашим життям — чи то йдеться про нав’язливе 
бажання постійно перевіряти оновлення в соцмережах, чи про паління, 
зловживання алкоголем тощо. Чому ж шкідливі звички так важко подолати? Як 
їх виявити, установити причину та, найголовніше, позбутися назавжди? Автор 
на цікавих експериментах і дотепних прикладах пояснює складні психологічні 
процеси. Завдяки цим знанням ви зможете сконструювати власний «компас 
усвідомленості», який не дозволить залежностям скеровувати вас у протилежний 
бік від щастя. 

159.9 
Г 61 

Головін, Влад. Як бути класним татом. Історії та досвід відомих батьків/ 
В. Головін. – К.: Брайт Букс, 2019. – 280 с. 
 
Куди зникли справжні чоловіки? Чому так багато розлучень і сиріт при живих 
батьках? Де поділися чоловіки, які хочуть і вміють виховувати та дбати про 
своїх дітей? Книжка розрахована на найширше коло небайдужих татусів, а 
також мам, які подарують книжку своїм чоловікам, аби ті знали, як стати 
крутими батьками. 
 

159.9 
Г 70 

 
 
 

Горслі, Кевін. Пам'ять без обмежень. Потужність стратегії 
запам’ятовування/ К. Горслі; пер. О. Кацанівська. – 2-ге вид. – К.: Наш 
формат, 2020. – 128 с.  
Автор цієї книжки все дитинство та юність страждав на дислексію. Та вже за 10 
років після закінчення школи побив світовий рекорд із запам’ятовування 
перших десяти тисяч цифр числа Пі. За допомогою пропонованих Горслі 
інструментів, стратегій та вправ із тренування пам’яті, ви не лише зможете 
працювати більш ефективно та креативно, а й піднімете рівень своєї 
ерудованості. Для кого книжка Книжка для найширшого кола читачів, усіх, хто 
прагне до саморозвитку, для викладачів, батьків, студентів. У цій книжці Горслі 
пропонує власну методику тренування уваги та зосередженості, яка допоможе 
перетворити безлику інформацію на добре структуровані дані, які залишиться у 
вашій голові надовго. 
 



159.9 
М 16 

 

 
Макріді, Емі. Я!Я!Я! Як перевиховати егоїстичну дитину (або її батьків)/ 
Е. МИакріді; пер. В. Глінка. – К.: Наш формат, 2018. – 328 с. 
 
У світі панує епідемія дитячого егоцентризму. Багато дітей вважають, що 
отримати найкраще вони можуть як подарунок, не докладаючи жодних зусиль. 
Навіть більше, що цей подарунок їм хтось мусить зробити і що життя саме по 
собі їм винне. 
Для батьків, педагогів, вихователів та всіх, хто цікавиться психологією та 
вихованням дітей. Авторка цієї книжки пропонує рецепт, як зупинити епідемію 
егоцентризму, навчити дітей поводитися зважено й відповідально, розвинути 
стійкий характер і зрештою виховати щасливих, упевнених у собі хлопчиків і 
дівчаток. 

159.9 
П 30 

Петрановська, Людмила. Якщо з дитиною складно/ Л. Петрановська; худ. 
А. Селіванов, пер. О. Рибки. – Харків: Віват, 2020. – 160 с.: іл. 
 
Нова книжка відомої сімейної психологині, авторки бестселерів «Що робити, 
коли...» і «Таємна опора…» відповідає на одвічні запитання батьків про 
особливості виховання дітей. Дуже часто виявляється, що саме незгоди у 
взаєминах змушують дитину поводитися не найкращим чином, а батьків — 
дратуватись і вдаватись у відчай. Дорослі не розуміють потреб і захоплень 
власних дітей, а діти не слухаються, нехтують правилами і брешуть. Експертка у 
сфері виховання допоможе знайти з дитиною спільну мову, розв’язати 
конфліктні ситуації, зберегти терпіння та віднайти розуміння й мир у сім’ї. 

159.9 
С 34 

Сігма, Маріано. Таємне життя розуму: як ми мислемо, відчуваємо й 
вирішуємо/ М. Сігма; пер. Ю. Костюк. – Харків: Віват, 2019. – 288 с.- 
(Саморозвиток). 
 
Сенсаційна подорож у глибини людського інтелекту від світового лідера 
нейронауки! Написана на основі найновіших досліджень книжка «Таємне життя 
розуму» Маріано Сіґмана пропонує революційне бачення ролі нейронауки в 
нашому житті, розкриваючи таємничі процеси, що відбуваються в мозку і 
визначають, як ми навчаємося, мислимо, відчуваємо і мріємо. 

С 159.9 
Ф 74 

Фоєр, Джошуа. Прогулянка місяцем з Енштейном. Мистецтво 
запам’ятовування/ Дж. Фоєр; пер. Є. Ніколаєвої. – Харків: Віват, 2020. – 
304 с. – (Саморозвиток). 
 
Навряд чи ти зможеш досягти певних висот, якщо твоя пам’ять по своїй 
текстурі нагадує сито. Ця книга може навчити тебе, як запам’ятовувати 
незрозумілі, але корисні факти, імена, дати і цифри. Автор спирається на 
передові дослідження і багатий досвід провідних психотерапевтів, неврологів і 
ділиться з тобою цінними практичними порадами. 
 
 

 2 - Релігія. Теологія 

271.222(477) 
К 20 

Капранови, Брати. Історія нашої церкви/ Б. Капранови. – К.: Гамазин, 
2018. – 80 с.: іл. 
 
Брати Капранови знамениті своїм вмінням розповідати просто і цікаво про 
найскладніші речі. Тому з цієї тоненької книжечки ви довідаєтеся не лише про 
карколомні пригоди, таємні змови та підступні інтриги, які супроводжували 
розвиток Української Церкви, але й дізнаєтеся про те, хто навчив Україну 
читати, друкувати книжки та завів у нас бібліотеки, хто склав першу абетку та 
привіз до Києва перший телескоп, чому в українських храмах так гарно 
співають - і багато іншого, прецікавого та надзвичайно потрібного кожному 
українцю.  
 
 
 
 
 



 

 3 - Суспільні науки 

316.658 
М 80 

 

Мороз, Оксана. Нація овочів? Як інформація змінює мислення і поведінку 
українців/ О. Мороз. – К.: Yakaboo Publishing, 2020. – 288 с.: іл. 
 
Ця книжка – посібник від маніпулятора-практика про те, як протистояти 
зараженню інформаційними вірусами. Ці віруси інфікують нас щодня. Вони — 
провідники для тисяч шкідливих тверджень. Вони вбивають свідомість і 
перетворюють своїх жертв на слухняне стадо. Вони полюють не тільки на нас, а 
й на наступні покоління. Прочитавши її ви: дізнаєтеся, що таке інформаційні 
віруси, і навчитеся їх розпізнавати. зрозумієте, як захистити себе, дітей і 
близьких від Індустрії вірусмейкерства. познайомитеся з роботою Індустрії, яка 
створює інформаційні віруси. 
 

321.021 
М 28 

 
 

Марочко, Василь. Йосип Сталін – фельдмаршал Голодомору/ В. Марочко, 
музей Голодомору-геноциду, Ін-т дослідження Голодомору Нац. – К.: 
Видавець Мельник М.Ю., 2020. – 104 с. 
 
У праці висвітлено тактико-стратегічний задум сталінської політики 
хлібозаготівлі, особисту участь Сталіна у «розверстанні» обсягів примусового 
вилучення селянського хліба, республіканських та обласних планів заготівлі, 
ініціювання кремлівським володарем судових репресій проти так званих 
«ухильників» і «саботажників». 

336 
О 76 

 

Остапів, Любомир. Малюк на бюджет. Як українським батькам виховати 
фінансово успішних дітей/ Л. Остапів. – К.: Yakaboo Publishing, 2020. – 224 
с.: іл. 
 
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. «Малюк та 
Бюджет» – це огляд семінарів, курсів, книжок, мультиків, фільмів, історій на 
тему дитячих фінансів і підприємництва. Це розмови з українськими батьками 
різного достатку, яких об’єднав позитивний досвід у навчанні власних дітей і 
готовність його оприлюднити. 
 

342.41(477) 
К 18 

 

Кампо, Володимир. Конституція і становлення конституційної демократії в 
Україні (2014 – 2018 роки0/ В.Кампо. – К.: Гамазин, 2019. – 172 с. 
 
«Чому бідні? Бо дурні. Чому дурні? Бо не вчаться», — істина українських реалій, на які 
ми за звичкою киваємо, але не поспішаємо змінювати. Проте саме зі знання й 
розуміння своєї Конституції народом і починається шлях до кращого життя. На 
сторінках цієї книги читач знайде відповіді на безліч суспільно-правових питань щодо 
становлення конституційної демократії в Україні, реформи судової влади, 
особливостей функціонування окремих конституційних інститутів, кризових явищ під 
час переходу до конституційної демократії й перспектив України на шляху до 
утвердження конституційних цінностей: захисту гідності й прав людини, 
верховенства права тощо. 
 

С 391(=161.2) 
В 1 9  

Васіна, Зінаїда. Українське народне вбрання/ З. Васіна. – К.: Мистецтво, 
2020. – 71 с.: іл. 
 
У книзі в яскравих образах відома українська художниця й дослідниця Зінаїда 
Васіна відтворила автентику українського вбрання представників всіх верств 
населення, виявила характерні особливості крою костюмів, їх оздоблення й 
декорування. Акцентуючи увагу на розмаїтті, красі та практичності одягу, яке 
увібрало в себе багатотисячолітні тенденції культури пращурів, авторка 
підкреслює унікальність феномену духовної й матеріальної спадщини на теренах 
України. 
Книга стане для читача, перш за все для підростаючого покоління, невичерпним 
джерелом пізнання глибини й краси української культури. 
 



 

 5 - Математика. Природничі науки 

524.8 
Г 59 

 

Гокінг, Стівен. Теорія всього/ С. Гокінг; пер. Я. Лебеденка. – Харків: 
Книжковий клуб «Сімейного дозвілля», 2019. – 160 с. 
 
Книга розкриває уявлення про Всесвіт від постулату про те, що Земля має 
форму кулі, до теорії про розширення Всесвіту, заснованої на найсучасніших 
дослідженнях. Сім лекцій, що охоплюють широкий діапазон тем, — це 
справжній тріумф людського розуму. Гокінґ наблизився до таємниці самої суті 
творіння. І зміг зазирнути ще далі — до чорного позавимірного серця Всесвіту 
 
 

 6 - Прикладні науки. Медицина. Техніка. 

Сільське господарство 
612 

М 79 

 

Морган, Елеонор. Гормони: розмова про жіноче тіло, приголомшливі 
факти про критичні дні та про те, чому нас треба почути/ Е. Морган; 
пер. О. Замойської. – К.: SNOWDROP, 2020. – 264 С. 
 
Науково-популяна розвідка відомої британської журналістки і психологині 
Елеонор Морган відкриває перед читачами дивовижний і складнющий світ 
жіночого тіла, а ще не менш дивовижний світ жіночих переживань у пошуках 
самих себе та свого місця в суспільстві, закони і стереотипи в якому впродовж 
не одного тисячоліття створювали чоловіки. Багатий, непростий і часто 
контроверсійний матеріал авторці вдалося викласти максимально доступно, 
тому книжка стане незамінним путівником для будь-якої жінки на шляху до 
самопізнання, а для будь-якого чоловіка дороговказом до якнайкращого 
розуміння своєї коханої, матері, сестри, дочки.  

613.2 
Г 19 

Гандрі, С. Парадокс довголіття. Як залишитися молодим до старості/ С. 
Гандрі, Дж. Ліппер; пер. І. Павленко. – К.: Форс Україна, 2020. – 400 с. 
 
Працюючи з тисячами пацієнтів, доктор Гандріх виявив, що «хвороби 
старіння», яких ми найбільше боїмося, не є просто функцією віку; скоріше 
вони є побічним продуктом нашого способу життя протягом десятиліть. У 
«Парадокс довголіття» він спроектував новий підхід до збереження молодості, 
заснований на підтримці здоров'я «найдавнішою» частини нашого організму — 
нашого мікробіома. 
Так як же нам вирішити парадокс між бажанням дожити до глибокої старості і 
бажанням не старіти, зберігаючи всі переваги молодості? Ви знайдете 
відповідь у цій революційній книзі. 

621(477) 
Х 22 

 

Харук, Андрій. Зроблено в Україні/ А. Харук; худож.-оформ. М.С. Мендор. 
– Харків: Фоліо, 2019. – 266 с.: іл. 
 
Ця книжка — своєрідна данина пошани українським винахідникам, 
конструкторам, науковцям та підприємствам, які зробили свій внесок у 
світовий технічний прогрес у ХХ—ХХІ століттях. Автор розповідає про появу 
перших паротягів, тракторів, автомобілів, танків, зокрема легендарного Т-34, а 
також сучасних танків «Булат» і «Оплот»; знайомить із першими пароплавами, 
збудованими в Україні, та їхніми нащадками — крейсерами, супертанкерами, 
авіаносцями. 
Читач також дізнається про бойові ракети, їхню трансформацію у ракети-носії, 
про штучні супутники Землі. Понад дві сотні ілюстрацій допоможуть краще 
уявити могутні машини та механізми, що були створені в Україні. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 7 - Мистецтво. Архітектура. Ігри. Спорт 

72 (477) 
П 75 

Прибєга, Леонід. Дерев’яні церкви України/ Л. Прибєга. – К.: Мистецтво, 
2020. – 192 с.: іл. 
 
Дерев’яні церкви України» – це унікальний альбом-путівник по духовній 
спадщині нашого народу, знайомство з пам’ятками, що дотепер зберегли 
мальовничість і шарм старовини. Сподіваємось, що після ознайомлення з 
нашої книжкою у Вас неминуче з’явиться бажання побачити ці пам’ятки 
історії та культури, відчути неповторну велич скарбів народної творчості. 
Приємної Вам подорожі!   

728(477.84) 
Я 30 

 

Ягодинська, Марина. Замки Тернопільщини/ М. Ягодинська, Б. 
Строцень; худож.-оформ. О. Гугалова-Мєшкова. – Харків: Фоліо, 2019. – 
91 с.: іл. 
 
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. І в результаті 
ви маєте змогу познайомитися з частиною нашої, більш реальної, історії, 
отримати цікаву інформацію про замки та інші оборонні споруди, розташовані 
на території Тернопільської області. Видання супроводжується багатим 
ілюстративним матеріалом. До путівника додається карта-схема, яка 
допоможе мандрівнику віднайти замки Тернопільщини. 

791(477)”1896-2016” 
Т 67 

Тримбач, Сергій. Кіно народжене Україною. Альбом антології 
українського кіно/ С. Тримбач. – К.: Саміт-книга, 2019. – 384 с.: іл. 
 
Ця книжка - не лише про кіностудію імені О. Довженко, вона про все 
українське кіно. Ювілей кіностудії став приводом оприлюднити матеріали, 
появи яких давно чекала Україна. Ці матеріали охоплюють період від 
становлення українського кіно на межі XIX-XX ст. (а починалося воно не в 
Києві, а в Одесі) до сучасної доби, коли відбувається справжнє відродження і 
оновлення кінематографу України. 
 

 8 - Мова. Мовознавство. Художня література 
С 821.111(73) 

А 35 

Азімов, Айзек. Фундація: роман/ А.Азімов; пер. Р. Клочка. – Друге 
видання. – Харків: Книжковий клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2021. – 
221 с. 
 
Серія романів Айзека Азімова «Фундація», один із шедеврів наукової 
фантастики, є неперевершеною завдяки своєму унікальному поєднанню 
невпинної дії, сміливих ідей і широкомасштабної картини світу. Історія нашого 
майбутнього починається з історії Фундації та її найвидатнішого психоісторика 
— Гарі Селдона. 
 



С 821.111(73) 
А 35 

Азімов, Айзек. Фундація та імперія: роман/ А.Азімов; пер. Р. Клочка. – 
Друге видання. – Харків: Книжковий клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 
2021. – 224 с. 
 
Керуючись настановами батька-засновника, легендарного психоісторика Гарі 
Селдона, та використовуючи переваги науки й технологій, Фундація подолала 
жадібність і варварство сусідніх войовничих планет. Але тепер вона мусить 
протистояти Імперії, що навіть у передсмертній агонії досі наймогутніша в усій 
Галактиці. Коли амбітний генерал, який вирішив відновити велич Імперії, 
спрямовує грізний флот на Фундацію, єдиною надією маленької планети 
науковців залишаються пророцтва Гарі Селдона. 

821.111 
А 95 

 
 
 
 
 

 

Ахерн, Сесилія. Р.S. Я кохаю тебе: роман/С. Ахерн; І. Гоял. – К.: РІДНА 
МОВА, 2020. – 432 с. – (Авторська серія).  
 
Бестселер прославленої ірландки Сесілії Ахерн «P.S. Я люблю тебе» - сучасна 
історія про те, як любов виявляється сильніше смерті. 
 Роман приніс своїй авторці світову славу, був переведений майже на півсотні 
мов і успішно екранізований компанією Warner Bros. 

С 821.111 
Б 19 

 
 

Бакман, Фредрік. Моя бабуся просить їй вибачити/ Ф. Бакман; пер. О. 
Захарченко. – К.: КНИГОЛАВ, 2020. – 416 с. – (Полиця бестселер) 
 
«Моя бабуся просить їй вибачити» – книжка про життя: сумне й смішне, болюче 
й захопливе водночас, а також про одне з найважливіших прав людини – 
право бути інакшим. 
Це чудова історія про те, як навчитися бути інакшим у світі, який часто не 
приймає нашу інакшість. Про любов між бабусею і внучкою. Це історія, яка 
змусить вас сміятися, змусить вас плакати і любити героїв, яких міг створити 
лише Фредрік Бакман. 
 

С 821.111(73) 
Б 68 

 

Блек, Голлі. Жорстокий принц/ Г. Блек; пер. М. Пухлій. – Харків: Віват, 
2020. – 400 с. – (Книжкова полиця підлітка). 
 
Граційні й величні фейрі — неземні створіння, прекрасні й довершені, як 
смертоносний меч тонкої роботи. Та водночас вони підступні й жорстокі, 
особливо до людського роду. Джуд знає про це, бо один з них посиротив її з 
сестрами й відвіз до Краю Фейрі. Вона — смертна, яка протягом десяти років 
зростала під опікою вбивці у суспільстві, де людей зневажають і ненавидять. 
Дівчина ладна на все, щоб знайти своє місце під сонцем. Навіть протистояти 
цькуванню юних фейрі під проводом принца Кардана. 
 

С 821.111(73) 
Б 87 

Бредбері, Рей. Прощай літо: роман/ Р. Бредбері; пер. І. Кобилінської. – 
Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2019. – 144 с. 
 
Нарешті довгоочікуване продовження «Кульбабового вина», над яким автор 
працював більше 50 років після завершення першої частини. Молодість проти 
старості, розквіт проти занепаду, запізніле літо проти неминучої осені. Хто 
переможе у цій війні? І чи бувають у таких війнах переможці та переможені? У 
романі «Прощавай, літо» автор шукає відповіді на ці запитання і дарує читачам 
можливість знову поринути у світ Дуґласа Сполдінґа. 
 
 

С 821.111(73) Брукс, Джеральдін. Хранителі Книги: роман/ Дж. Брукс; пер. Н. Гоїн. – 
Харків: Віват, 2019. – 416 с. – (Художня література). 
 
Пригодницький роман поведе читачів у подорож минулим, де абсолютно різні 
за вірою, культурою та національністю люди захищали безцінну Книгу. 
Сараєво, 1996. Ханна Гіт досліджує середньовічний манускрипт — Сараєвську 
Агаду. Між його сторінок вона знаходить фрагмент крильця метелика, дрібку 
солі, білу волосинку, які занурюють читачів в історії людей, що зберігали Книгу 



Б  89 протягом століть. Несподівано манускрипт викликає інтерес у влади Боснії й 
агента Моссаду, і жінка опиняється у вирі політичних інтриг, які має 
розплутати. 

821.133.1 
В 31 

 

Вербер, Бернар. Скриня Пандори: роман/ Б. Вербер; пер. С. Мартинович, 
Т. Диттини. – Львів: Видавництво Terra Incognita, 2020. – 376 с. 
 
Дія відбувається в Парижі. Вчитель історії на уроках руйнує міфи – спростовує 
факти, увічнені літописцями на догоду владі і згодом переписувані наступними 
поколіннями істориків. Одного разу він переживає регресивний гіпноз і 
занурюється в минулі життя – так глибоко в минуле, що бачить світ до 
Великого потопу.Чи вдасться йому врятувати – якщо не саму Атлантиду,в яку 
мало хто вірить, то хоч би пам’ять про неї? 
 

821.111(73) 
Г 33 

 

Гемінгвей, Ернест. Мати і мати: роман/ Е. Гемінгвей; пер. В. Морозова. – 
Львів: Видавництво Старого Лева, 2019. – 224 с. 
Роман Ернеста Гемінґвея «Мати і не мати» — драматична історія рибалки Гаррі 
Морґана, чесного чоловіка, якому довелося порушити власні принципи і стати 
контрабандистом, щоб прогодувати сім’ю. Низка рішень приводить Гаррі у світ 
багатих розпусних яхтсменів, і він наважується взятися за дуже небезпечну 
справу. 
  
 
 

821.111 
Д 45 

 

Діккенс, Чарльз. Битва життя; Одержимий та угода з привидом/ Ч. 
Діккенс; пер. Н. Токарської, О. Фири. – К.: Знання, 2019. – 270 с. - 
(English Library). 
 
Різдвяні повісті Чарльза Діккенса (1812—1870) нагадують людям про високі 
моральні істини і справжні людські цінності. Головні герої цих творів кожен 
своїм шляхом приходять до розуміння важливості милосердя, дружби, 
взаємодопомоги, сімейного затишку, без яких не можливо побудувати щасливе 
життя. Безмежно добре серце близької людини розтоплює кригу в душі 
“одержимого” вченого Редлоу, а неймовірно жертовна любов допомагає двом 
сестрам Джедлер виграти непросту битву життя. 
 

821.111 
К 33 

Кей, Адам. Буде боляче. Таємні щоденники лікаря-ординатора/ А. Кей; А. 
Лапіна. – Харків: Віват, 2020. – 256 с. – (Біографії та мемуари). 
 
Робота лікарів схожа на їхній химерний почерк — звичайний пацієнт нічого в 
цьому не втямить. Без допомоги спеціаліста, звісно. Такого, як Адам Кей — 
лікар-ординатор, який ділиться реальними історіями зі своєї багаторічної 
практики. Він знає все про будні звичайного медпрацівника, про те, що 
відбувається в кабінетах і палатах: daily routine британських лікарів та їхніх 
пацієнтів, складні діагнози і фатальні помилки, кумедні випадки та дивовижні 
зцілення, моральні дилеми і професійні хитрощі, понаднормові години праці та 
майже цілковиту відсутність особистого життя. 

821.111 
К 41 

Кінселла, Софі. Здивуй мене: роман/ С. Кінселла; пер. М. Пухлій. – К.: 
Видавнича група КМ-Букс, 2020. – 448 с. 
 
Ден і Сільві — парочка, що вирішила урізноманітнити свій шлюб, додавши до 
нього сюрпризів. Та натомість подружжя отримало потрясіння, що змінило їхнє 
життя... Ця книжка про: шлюб, кохання, секс, сюрпризи, потрясіння, 
сексуальну спідню білизну, Баттерсі-парк, батьків, смерть, життя, давніх 
друзів, нових друзів, непорозуміння, страх і сміливість. Вона змусить читача 
сміятися і плакати. 
 



821.111 
К 82 

 
 
 
 

Крісті, Агата. Пуаро веде слідство: збірка/ А. Крісті; пер. А. Ящук. – 
Харків:  Книжковий клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2020. – 288 с. – 
(Легендарний Пуаро). 
 
Якщо скоєно злочин, то десь зачаївся злочинець. Якщо він є — його можна 
знайти. Для Еркюля Пуаро не існує справи, яку не можливо розкрити. 
Геніальний детектив здатний відшукати втрачені древні реліквії і розгадати 
загадкову смерть чоловіка, який напередодні застрахував себе на чималеньку 
суму. Пограбування на мільйон доларів та крадіжка коштовностей, 
приголомшливе викрадення прем’єр-міністра й справа про зниклий заповіт — 
кмітливий детектив приймає кожний виклик і починає чергове захопливе 
розслідування! 

С 821.113.6 
Л 14 

 

Лагарлеф, Сельма. Сага про маєток/ С. Лагарлеф; пер. О.Король. – Львів: 
Апріорі, 2020. – 128 с. 
 
У романі «Сага про маєток» шведської письменниці, лауреатки Нобелівської 
премії Сельми Лаґерлеф (1858–1940), йдеться передусім про кохання 
спадкоємця занепалого помістя й простої дівчини. Це почуття розвивається в 
них обох упродовж усієї оповіді, яка відзначається крутими поворотами 
сюжету, достовірністю в описі реалій Швеції ХІХ століття, вишуканою 
поетичністю й глибокою психологічністю.  
 

821.111(73) 
М 14 

 
 
 
 
 
 
 
 

Майклідіс, Алекс. Мовчазна пацієнтка/А. Майклідіс; пер. Ю. Підгірної. – 
Харків: Віват, 2021. – 288 с. – (Художня література). 
 
Життя Алісії Беренсон ідеальне. Успішна художниця та щаслива дружина, вона 
мешкає у великому будинку в найкращому районі Лондона. Аж поки одного 
вечора не всаджує п'ять куль в обличчя свого чоловіка. Жодного пояснення, 
жодного виправдання — протягом наступних шести років Алісія не вимовить 
ані слова. Тривале мовчання жінки і її таємничий автопортрет перетворили це 
вбивство на загадку для суспільства. Мовчазну пацієнтку переховують від 
уваги ЗМІ у «Ґроу», судово-медичній установі в Північному Лондоні. 
Психотерапевт Тео Фабер переконаний, що зможе розкрити таємницю злочину 
й вилікувати Алісію. Та причини її мовчання заховані куди глибше, ніж він 
гадав. І якщо вона заговорить — чи захоче лікар почути правду? 
 

821.111(73) 
М 77 

 
 
 
 

Монтгомері, Люсі-Мод. Заплутане павутиння/Л.М. Монтгомері; пер. 
О.Фири. – К.: Знання, 2020. – 398 с. 
 
“Заплутане павутиння” — одна з небагатьох книг для дорослих, написаних 
канадською письменницею Люсі Мод Монгомері (1874—1924), відомою своїм 
дитячим бестселером “Енн із Зелених дахів”. Пропонований роман не менш 
цікавий і захопливий, він 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. 
 

821.111 
О 76 

Остін, Джейн. Переконання/ Дж. Остін; пер. З англ. – К.: Знання, 2019. – 
303 с.  
 



 

Роман “Переконання” належить до золотої класики світової літератури та є 
одним із найбільш автобіографічних творів Джейн Остін (1775—1817). Головна 
героїня роману Анна Еліот багато в чому схожа на авторку, а розповідь про її 
кохання дуже нагадує власну історію письменниці. Джейн, як і Анна, 
закохалася в юнака без статків і розлучилася з ним, піддавшись наполяганням 
рідних. Але, попри те, що самій письменниці так і не поталанило влаштувати 
особисте життя, своїй героїні вона дає можливість бути щасливою. 
 

821.111 
П 70 

 

Пратчетт, Террі. Батько Вепр: роман/ Т. Пратчетт; пер. А. Коник. – 
Львів: Вид-во Старого Лева, 2019. – 408 с. 
 
«Батько Вепр» — четвертий роман циклу «Смерть» серії «Дискосвіт» Террі 
Пратчетта. Вепроніч — чарівний час, коли до всіх чемних дітей приходить 
добродушний товстун-веселун Батько Вепр. Він залазить у домівки через 
димар, залишає подарунки у панчохах, розвішаних на каміні, частується 
хересом і печивом та, звісно ж, примовляє «Хо-хо-хо!». Але цього року щось 
пішло не так... Подарунки розвозить семифутовий скелет із фальшивою 
бородою. Що ж трапилось? Навіщо Смерть узявся виконувати чужі обов'язки? 
Куди подівся справжній Батько Вепр? І найголовніше — чи вдасться Смерті 
врятувати дух Вепроночі і зберегти віру людей у чудеса? 
 
 

С 821.111 
П 70 

 

Пратчетт, Террі. Варта! Варта!: роман/ Т. Пратчетт; пер. І. Серебрякової, 
А. Коник. – Львів: Вид-во Старого Лева, 2019. – 416 с. 
 
«Варта! Варта!» — перший роман підциклу «Варта» із серії «Дискосвіт» Террі 
Пратчетта. Міська варта славетного міста Анк-Морпорка занепадає. Основні 
принципи роботи вартових: не бігти занадто швидко, аби у жодному разі не 
наздогнати правопорушника, не встрягати у бійки, аби уникнути стусанів, не 
привертати до себе надто багато уваги, бо ж раптом хтось попросить про 
допомогу. Тактика невтручання — найбезпечніша! Та, здається, старі 
принципи доведеться переглянути. По-перше, до лав вартових записався 
доброволець: сповнений сил, натхнення та надмірного ентузіазму молодший 
констебль Морква. Він знає усі закони і правила, неухильно дотримується 
букви закону й готовий цілком присвятити себе службі. А по-друге, в Анк-
Морпорку відбувається державний переворот, Патриція кидають до в’язниці, а 
королем стає… дракон! Ще той тиран і підпалювач, між іншим. У місті коїться 
казна-що, анк-морпоркцям потрібна допомога. Та чи вдасться міській варті 
знову стати доблесною, а головне — врятувати Анк-Морпорк? 

821.111 
Р 92 

 
 

Рушді, Салман. Золотий дім: роман/ С. Рушді; пер. А. Савенця. -  Львів: 
Вид-во Старого Лева, 2019. – 496 с. 
 
Останній на сьогодні роман Салмана Рушді — це розіграна в декораціях 
Нижнього Мангеттена антична трагедія, щедро приправлена, як то в Рушді 
ведеться, алюзіями до стародавніх міфологій, текстів західного канону 
літератури та сучасної поп-культури. На сторінках роману, часовим тлом для 
якого слугує президентська каденція Барака Обами, розгортаються історії 
сліпого, жертовного і зрадливого кохання, пошуків невловимих ідентичностей і 
втечі від них, а ще — розквіту бомбейської кіноіндустрії й організованої 
злочинності. 



С 821.111(73) 
С 37 

 

Сімсіон, Грем. Два кроки назустріч/Г.Сімсіон, Е.Буйст; пер. Ю. Костюк. 
– Харків: Віват, 2019. – 320 с. – (Художня література). 
 
Розгублена й пригнічена, після смерті чоловіка Зої вирушає з Лос-Анджелеса до 
містечка Клюні у Франції, до своєї університетської подруги, і потрапляє на 
Каміно-де-Сантьяґо — Дорогу святого Якова, популярний паломницький 
маршрут. У Мартіна є чіткий план і меркантильний інтерес на Каміно, до того 
ж він має купу нерозв’язаних проблем. «Дорога змінить вас», — сказав один 
досвідчений паломник. Ці двоє зустрінуться на ній і пройдуть свої такі різні 
шляхи, щоб зрештою все зрозуміти й знову навчитися любити… 
 

821.111 
Ф 51 

 

Філдінг, Гелен. Бріджит Джонс. На межі здорового глузду: романг/ Г. 
Філдінг; пер. О. Мельник. -  Львів: Вид-во Старого Лева, 2020. – 512 с. 
 
«Бріджит Джонс. На межі здорового глузду» — роман Гелен Філдінґ, 
продовження легендарного «Щоденника», до якого мила та кумедна Брідж 
звикла записувати всі свої радощі та біди. Нарешті і на вулиці Бріджит — 
свято: вона знайшла собі пару — чоловіка мрії, перспективного красеня-
адвоката Марка Дарсі. Та виявилося, що будувати стосунки зовсім не просто! 
Доля підготувала для міс Джонс чимало злетів і падінь. Дівчина постійно 
намагається встановити Внутрішню Рівновагу, балансує між роботою на 
телебаченні, авантюрними ідеями своєї матусі та ремонтом квартири, зависає 
з друзями та, хоч би що, не втрачає оптимізму і відчайдушно вірить у 
справжнє кохання! 

821.111(73) 
Ф 66 

 
 

 Фіцджеральд, Скотт. Дише ніжністю ніч/ Ф.С. Фіцджеральд; пер. 
О.Фири. – К.: Знання, 2020. – 382 с. 
 
“Дише ніжністю ніч” — один із кращих романів класика американської 
літератури Френсіса Скотта Фіцджеральда (1896—1940), що значною мірою є 
автобіографічним. Він був написаний у той період, коли дружина письменника 
лікувалась у клініці від шизофренії. Тож не випадково герої твору — заможна й 
тендітна пацієнтка психіатричної лікарні та бідний, але здібний лікар-психіатр, 
що не встояв перед її вродою. Пишучи цей роман, автор не побоявся вилити на 
папері свої найпотаємніші й найважчі думки та постав перед читачем у всій 
відвертості, оголивши душу. 
 

821.111 
Ф 74 

 
 
 
 

Фолкнер, Вільям. Порушники праху: роман/ В. Фолкнер; пер. О. 
Смолицької. – К.: Видавнича група КМ-БУКС, 2019. – 264 с. 
 
До вашої уваги - захоплива детективна історія на тлі історичних декорацій 
американського Півдня ХІХ століття, приправлена характерною 
фолкнерівською філософією. 
Кожен дорослішає по-своєму. Юний Чарльз (Чик) Маллінсон, опинившись 
перед складним для будь-якого білого хлопця кінця XIX - початку XX століття 
вибором, робить по-справжньому дорослий крок і допомагає врятувати 
несправедливо засудженого розлюченим натовпом гонорового негра від суду 
Лінча. 

 821.161.2 Українська література 

            821.161.2 
А 48 

Алексієвич, Світлана. Останні свідки. Соло для дитячого голосу/ С. 
Алексієвич; пер. Л. Лисенко, худож.-оформ. О. Гугалова- Мєшкова. – 
Харків: Фоліо, 2020. – 252 с. 
 
Маленькі розповіді маленьких дітей... Вони мимоволі стали свідками того, що 
відбувалося в роки Другої світової війни, і, напевно, немає більш страшних 



 

спогадів. «Останні свідки» — це історії різних людей про епізоди їхнього 
дитинства, що прийшлося на 1941—1945 роки, історії хлопчиків і дівчаток, 
яким довелося подорослішати добре якщо в 12—14 років, а комусь і в п’ять або 
в сім. На їхніх очах вбивали сусідів, друзів, батьків, братів і сестер; їм 
доводилося турбуватися про молодших дітей, які залишалися, вони намагалися 
вижити в концентраційних таборах, не померти з голоду... 
 

821.161.2 
В 48 

 

Винничук, Юрій. Збитошна пора/ Ю. Винничук. – Львів: Апріорі, 2020. – 
244 с. 
 
До книжки «Збитошна пора» увійшли переважно автобіографічні оповідання 
автора, в яких багато гумору та веселих пригод. Окрему рубрику складають 
любовні історії, які траплялися з автором в різний час. 
 

821.161.2 
В 61 

 

Вовк, Ірина. На щиті. Спогади родин загиблих воїнів. Дебальцеве/ І. 
Вовк; іт. Ред. О.І. Думанська,  худож.-оформ. О. Гугалова- Мєшкова. – 
Харків: Фоліо, 2020. – 604 с: іл. – (Хроніка). 
 
Третя книга тритомника — оповіді про оборонців Дебальцевого, загиблих 
спекотного літа 2014-го і у найтяжчі зимові місяці 2015-го; про непохитних 
вояків Світлодарської дуги, про героїв Авдіївки, Зайцевого й Мар’їнки, що 
пролили свою кров на точках «нуль». Вояки оживають у спогадах матерів і 
батьків, братів і сестер, дружин і дітей, щоб ми не змарнували історичного 
шансу незалежності. 
У виданні використані фотоматеріали з родинних архівів. 
 

821.161.2 
В 61 

 

Вовк, Ірина. На щиті. Спогади родин загиблих воїнів. Донецький 
аеропорт/ І. Вовк; іт. Ред. О.І. Думанська,  худож.-оформ. О. Гугалова- 
Мєшкова. – Харків: Фоліо, 2020. – 572 с: іл. – (Хроніка). 
 
Друга книга тритомника — про загиблих у «котлі» Цвітних Пісків (цей епізод 
війни чомусь лишився непоміченим), про розстріляну Луганщину під містом 
промовистого імені — Щастя, про донецький форпост — ДАП, що у свідомості 
громадян постає «символом», за який полягли герої-кіборги, полонені й 
розстріляні після тортур. 
У виданні використані фотоматеріали з родинних архівів. 
 

821.161.2 
В 61 

 

Вовк, Ірина. На щиті. Спогади родин загиблих воїнів. Іловайськ/ І. Вовк; 
іт. Ред. О.І. Думанська,  худож.-оформ. О. Гугалова- Мєшкова. – Харків: 
Фоліо, 2020. – 475 с: іл. – (Хроніка). 
 
Перша частина тритомника «На щиті» відтворює в оповідях становлення 
українського війська в умовах ворожого вторгнення й сепаратистського руху. 
Імена перших загиблих під «Градами», у літаку чи у гелікоптері, «на броні» чи 
«на розтяжках», на кургані Савур-могила, в Луганському аеропорту чи в 
підступному «зеленому коридорі» Іловайська вже належать новітній історії. 
 У виданні використані фотоматеріали з родинних архівів. 

821.161.2 Гридін, Сергій. Чужий: повість/ С. Гридін. – К.: ВЦ «Академія», 2019. – 
144 с. – (Ім’я). 
 
Нарешті війна для нього скінчилася. До скону її вистачить. Війна навчила 
бачити, хто справжній, а хто гниляк. Зробила нещадною пам’ять. Бо як забути 
хлопців, яким ніколи вже не побачити дому. Микола Гаврилюк не був наївним: 
життя його жорстоко терло. Не чекав почестей. Ні на що особливе не 
розраховував, але й гадки не мав, що можна бути такими нетерпимими до 



Г  83 всього, що вирізняє чоловіка, який місяцями жив у бліндажі, пив воду з калюж 
і забув про суху постіль. Запросто накидають йому образливі «аватар», 
«вбивця», «психічно ненормальний». Драматичною і навіть авантюрною була 
його дорога додому. А там усе пішло не так. Тяжко було звикати навіть до 
асфальту під ногами. Щось незбагненне віддалило дружину, забрало 
взаєморозуміння із синами. Він уже не бажаний на роботі. Нездоланними були 
мури бюрократії. Усім став чужий, нікому не потрібен. 
 

С 821.161.2 
Д 43 

 
 

Дзюба, Сергій. Заборонений: Історія життя і боротьби Василя Стуса: 
роман/ С. Дзюба, А. Кірсанов. – Харків: Вид-во «Ранок»: Фабула, 2020. – 
176 с. 
 
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. 
 

821.161.2(477.87) 
Д 71  

Дочинець, Мирослав. Історії. Жінки, які перемогли. Чоловіки, які 
витримали. Великі, які кохали./ М. Дочинець. – Мукачево: Карпатська 
вежа, 2019. – 452 с. 
 
Це реальні історії про реальних жінок і чоловіків. Історії служіння меті і мрії, 
історії духовного пошуку, а нерідко й духовного подвигу. Немає секрету щастя 
і хисту. Немає загадки долі. Є загадка любові. І ці люди все життя розгадували 
її. І служили ії - любові до людини, до Бога, до природи, до ремесла, до 
мистецтва... Люди звичайні і водночас незвичайні у своїх високих 
устремліннях. Крім того, ця книга є спробою торкнутися таїни тайн, дару, що 
зветься - Кохання.  

            821.161.2 
Ж 15 

 

Жадан, Сергій. Список кораблів/ С. Жадан. – Чернівці: Меридіан 
Черновіц, 2020. – 160 с. 
 
Шістдесят віршів про пам’ять, що народжується з любові, та про вогонь, по 
якому лишається ніжність. Шістдесят спроб окреслити світло й розповісти про 
повітря над містом. Шістдесят уривків чужих розмов, шістдесят голосів, якими 
наповнюються весняні сутінки. «Список кораблів» – це список тих, хто пішов, 
але кого не можна забути. Список імен, які супроводжують тебе протягом 
життя. Список міст, де на тебе завжди чекають. Мабуть, найінтимніша і 
найболючіша книга автора. 
 

            821.161.2 
В 26 

 

Забужко, Оксана. Планета Полин. Вибрані есеї/ О. Забужко. – К.: 
Видавничий дім «Комора», 2020. – 384 с. 
 
У цьому томі зібрано найважливіші есеї Оксани Забужко останніх двох 
десятиліть, присвячені постатям і подіям, які авторка вважає культурно 
знаковими для сьогоднішньої епохи кризи гуманізму. «Жіночі», «чоловічі» й 
«колективні», всі ці «портрети» об’єднує глибоко особисте переживання 
авторкою біжучої історії, в яку вона вписує своїх героїв — і цим виявляє в ній, 
хоч якій на позір катастрофічній, невидимий раніше життєствердний смисл. 
 



821.161.2 
І 49 

Ілюха, Юлія. Східний синдром: роман/Ю. Ілюха. – Харків: Книжковий 
клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2019. – 240 с. 
 
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: Вася втікає в АТО від сварок із дружиною, Макс 
прагне помститися за вбиту наречену, а Таня мріє розпочати нове життя. 
Дружба, любов, ненависть — етапи одного шляху, який їм доведеться пройти. І 
жоден із них не уявляє, чим цей шлях скінчиться. 
 

821.161.2 
К 59 

 
 

Кокотюха, Андрій. Вигнанець і чорна вдова/ А. Кокотюха; обкл. О. 
Скворчинської. – Харків: Віват, 2020. – 304 с. – (Художня література). 
 
Весна 1909 року. Київський сищик Платон Чечель іде по сліду жорстокого 
убивці юних дівчат. Ним виявляється донька таємного радника з Петербурга. 
Згодом панянка гине за тих же обставин, що й її жертви. Тож впливові родичі 
звинувачують поліцейського в наклепі. Для всіх Платон стає вигнанцем. 
Єдиний вихід не опинитися на каторзі – це врятувати життя мільйонера фон 
Шлессера. 
 

821.161.2 
К 67 

Корній, Дара. Зірка для тебе/ Д. Корній. – Харків: Віват, 2019. – 320 с. – 
(Художня літератера). 
 
Іноді достатньо подивитись у нічне небо, щоб знайти свою зірку. Сергій 
зустрічає Зоряну. Або ж так: Лічозір знаходить свою Зірку. Якийсь містичний 
зв'язок між ними пробуджує любов, на яку чатують випробування часом, 
відстанню і навіть протистояння смерті, що йтиме за ними крок у крок. «Зірка 
для тебе» — роман про беззастережне кохання, де вир спогадів майстерно 
вплітається у сучасність, де чарівна атмосфера Львова просякнута мандрами у 
часі й просторі, де віра стає чи не єдиним шансом на спасіння. Це роман про 
зоряне сяйво, яке сповнює по вінця серця людей. 
 

821.161.2 
Л  63 

Лис, Володимир. Обітниця: роман/ В. Лис. -  Харків:  Книжковий клуб 
«Клуб Сімейного Дозвілля», 2020. – 352 с. 
 
Хтось дізнався про давній гріх старого Антона Личака, надіслав листа з єдиним 
реченням: «Час повертати борг» - і збурив його спокій. А в сусідки Ольги своя 
драма: її син закохується в дочку бізнесмена Єгора, і та відповідає взаємністю, 
- але юна пара не знає, що насправді вони брат і сестра. Повертається з колонії 
Богдан, засуджений за вбивство, якого не чинив. Його дружина обрала щастя з 
іншим, а донька й не підозрює, що в неї є тато. А ще поруч сестра дружини 
Віка і дивачка сусідка Алевтина, про яку в Старому місті ходять моторошні 
чутки… 

821.161.2 
Л 89 

Львів. Кава. Любов. – 3-тє вид. – Харків:  Книжковий клуб «Клуб 
сімейного Дозвілля», 2019. – 272 с. 
Це історії про закоханих та покинутих, про щасливих і тих, хто загубив себе, 
про романтику та буденність, про жінок і чоловіків, про тебе й про мене. Деякі 
з цих оповідань солодкі, як збиті з ваніллю вершки або справжнє кохання. 
Інші — гіркі, як свіжозварена кава або спогади про доленосні події нашого 
недалекого минулого. Треті ще довго залишають по собі аромат цинамону, 
мускатного горіха та містичних збігів... 
Думками, які народжуються за горнятком кави, діляться Наталія Гурницька, 
Галина Вдовиченко, Вікторія Гранецька, Дара Корній та інші автори. 

821.161.2 
М 18 

Малярчук, Таня. За такі гріхи Бог ще подякує/ Т. Малярчук. Чернівці: 
Меридіан Черновіц, 2020. – 136 с: іл.  
 
«За такі гріхи Бог ще подякує» – поетична збірка, що налічує більше п’ятдесяти 
віршів, доповнених особливими колажами Тані Малярчук. «Це, – за її словами, 
– зліплений по клаптиках в химерні картинки і прості слова досвід блукань і 
страждань, які жінка переживає, коли наважується на самознищення. 
Неодмінно заради того, щоб самовіднайтися. Для мене ця книжечка – як 



 
 

пройтися голяком у людному місці, в ній я максимально вразлива, бо ніколи 
раніше не писала верлібри і не займалася дизайном. Любов як найвишуканіша 
форма насильства – її основна тема». 
 

821.161.2 
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Матіос, Марія. Букова Земля: роман-панорама завдовжки у 225 років/ М. 
Матіос. – вид. 5-те. – К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2020. – 928 с.  
 
Довгоочікуваний новий роман провідної української письменниці Марії Матіос 
«Букова земля» — це пронизлива, глибока і зухвала сага завдовжки у 225 років, 
пропущена через перехресні історії п'яти родин різного суспільного рівня і 
статусу, а також історичних персонажів, так чи інакше пов'язаних з 
Буковиною. Землероби, скотарі, воїни, посли і міністри постають 
повноправними творцями не лише приватної, а й загальноєвропейської історії. 
І як завжди у книжках Марії Матіос, окремим персонажем є мова з її 
неповторною лексичною розкішшю і гуцульським чаром. 
 

С 821.161.2 
С 19 

Сапковський, Анджей. Відьмак. Хрещення Вогнем: роман/ А. 
Сапковський; пер. С. Легези, комент. С. Легези О. Стужук. – з-тє вид. – 
Харків: Книжковий клуб «Клуб сімейного Дозвілля», 2020. – 384 с. 
 
Поки світ магів оговтується після катастрофи на Танедді, а королівства людей 
та ельфів готуються розпочати нову війну, відьмак Ґеральт, ледве одужавши 
від ран у Брокілоні, вирушає на порятунок Цірі. Однак де її шукати, якщо 
Вежа Чайки зруйнована вщент, а у снах про названу дочку відьмак бачить 
зовсім не те, що переповідають про її долю? Мандруючи в компанії поета 
Любистка, напівдріади Мільви, нільфгардця Кагіра та п’ятсотлітнього вампіра 
Реґіса Ґеральт зрозуміє: він не може більше миритися з ріками крові, що 
проливаються навкруги. Люди і ельфи тепер лютіші за створінь, з якими його 
навчено битись. Пройти хрещення вогнем і врятувати тільки Цірі відьмаку вже 
не досить… 
 

821.161.2 
С 32 

 

Сербенська, Олександра. Голос і звуки рідної мови/ О. Сербенська. – 
Львів: Апріорі, 2020. – 280 с. 
 
У книжці «Голос і звуки рідної мови» викладено матеріал, що поглиблює знання 
з фонетики та фонології, розширює обрії бачення природи нашого усного 
мовлення. Подано відомості про таке складне і багатоаспектне явище, як 
людський голос. Розкрито значення важливих елементів комунікації, 
пов’язаних із поняттями слухати – чути – мовчати. 
 
 
 

821.161.2 
Т 19 

Таран, Людмила. Яблуня/ Л. Таран. – Львів: Видавництво Старого Лева, 
2019. – 176 с. 
 
«Яблуня» — книжка-діалог, у якій відомі в Україні й закордоном жінки — мами 
і доньки — говорять про важливі моменти, згадують знакових людей та події, 
що залишили слід у житті. Це — інтригуючі сюжети, які дивовижним чином 
перегукуються між собою, як і самі долі матерів: особисте постає свідченням 
епохи. Оксана Забужко, Наталка Білоцерківець, Софія Майданська, Богдана 
Павличко та Мар’яна Савка розповідають про найрідніших, котрі суттєво 
вплинули на їхнє життя і творчість. 
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Терлак, Зеновій. Пунктуаційний словник-довідник/ З. Терлак. – Львів: 
Апріорі, 2019. – 396 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 

821.161.2 
Ф 94 

 
 
 

Фукс, Ксенія. 12 сезонів жінки/ К. Фукс. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2020. – 
240 с. 
«12 сезонів жінки» можна назвати романом, якщо вважати, що головна героїня 
– це сучасна жінка. 12 новел, об’єднаних між собою головними персонажами, 
але не пов’язаних хронологічно, присвячені соціальним та психологічним 
проблемам, з якими стикається сучасна жінка. Кар’єра або дитина? Як 
протистояти насиллю? Як визначити власну сексуальну ідентичність? Чи 
дійсно кохання та війна крокують поряд одне з одним? Ці та інші запитання 
ставлять собі 12 героїнь книжки. 
 
 

821.161.2 
Ч 19 

 
 

Чапай, Артем. Дивні Люди/ А. Чапай. – Чернівці:  Книги-ХХІ, 2019. – 304 
с. 
 
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 та 
особливості мислення український неандерталець постійно втрапляє у дивні 
ситуації – а на тутешніх сапієнсів дивиться поглядом дещо наївного 
стороннього. Втім, поступово виявляється: все може бути складніше. І це не 
фантастика. Це, як з іншого приводу скаже одна з героїнь, «радше 
трагікомедія». 
 

821.161.2 
Ш 66 

Шкляр, Василь. Характерник: роман/ В. Шкляр. -  Харків:  Книжковий 
клуб «Клуб сімейного Дозвілля», 2020. – 304 с. 
 
У другій половині ХVІІ століття в Запорозькій Січі сталася неймовірна подія, 
яку зафіксовано в архівах тодішньої Московії і яку не оминув увагою жоден 
доскіпливий хроніст козаччини. Та особливого чару ця пригода набуває під 
пером письменника, що на основі документальних джерел творить яскраву 
історичну реальність з життя «лицарів списа і шаблі». Кошовий Сірко, кинувши 
виклик самому цареві, розпочинає велику, вкрай небезпечну гру з Москвою. І 
треба зробити неможливе, аби в цьому поєдинку зберегти козацьку честь і 
гідність матері Січі. Хто просуне голову в пащу скаженого звіра?  
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Щербак, Юрій. Україна в епоху війномиру: книга підсумків і пророцтв/ 
Ю. Щербак. – К.: Ярославів Вал, 2020. – 352 с. 
 
Нова книжка відомого українського письменника Юрія Щербака «Україна в 
епоху війномиру» це спроба уявити Україну ХХІ століття у загальній картині 
фантастичних соціальних і науково-технологічних змін, що підстерігають 
людство. Ця книга – знак тривоги і надії. Тривоги – бо надто серйозними є 
загрози, особливо з боку Росії в час, коли Україна потребує єдності. 
І надії, – бо ще залишається шанс врятувати Україну від капітуляції та 
розпаду.  Привертає увагу своєрідна форма книжки – поєднання 
політологічних текстів з притчами пророчого звучання. 
«Україна в епоху війномиру» просто приречена стати прогностичним 
бестселером. Бо хто ж із нас не прагне побачити: що там, за дверима 
майбутнього?! 
 
 
 


