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Бюлетень нових надходжень 2021 р. : бюлетень нових 

надходжень /Виноградівська публічна бібліотека; уклад. 

Ромушко  К. В. ; відп. за вип. Вашкеба К.Г. – Виноградів, 

2021. –  20 с. 

 

Бюлетень містить відомості про нові надходження 

літератури до центральної бібліотеки, отримані за Програмою 

поповнення фондів публічних бібліотек від УІК за липень-серпень 

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 

липень-серпень 2021 року. 

Література у бюлетені систематизована за таблицями 

Універсальної десяткової класифікації: 

0 – Загальний відділ 

1 - Філософія. Психологія 

3 - Суспільні науки 

5 - Математика. Природничі науки 

6 - Прикладні науки. Медицина. Техніка. Сільське 

господарство 

7 - Мистецтво. Архітектура. Ігри. Спорт 

8 - Мова. Мовознавство. Художня література 

9 - Географія. Біографії. Історія 

  



 0 – Загальний відділ 
 

004 
С 38 

Сінгер П. Війна лайків. Зброя в руках соціальних мереж/ П. Сінгер, Т. 
Емерсон. – Харків: Книжковий клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2019. – 

319 с. 

 

Пітер Сінґер та Емерсон Брукінґ витратили довгих п’ять років, щоб провести 

ґрунтовне 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. Ласкаво просимо до cвіту соцмережевого 

періоду! 
 

 1 - Філософія. Психологія 
 

141 
Б 48 

Бердник, Громовиця. Знаки карпатської магії. Таємниця старого 

Мольфара/ Г. Бердник. – Львів: Видавництво Terra Incognita, 2020. – 224 
с. 

 

В основу книги лягли розмови зі справжнім “непрОстим” – мольфаром Нечаєм, 

доповнені роздумами Громовиці Бердник про карпатське мольфарство як 

складову світової шаманської традиції. Ілюстрації не менш прекрасні за текст – 
Анастасія Стефурак вміє приворожити читача настільки, що розумієш: 

художники – це ті самі мольфари, тільки з пензликом чи планшетом замість 

чарівної палички. 

 

159.9 
Ф 71 

Флеменг, Керол. Говорити легко та невимушено. Як стати приємним 

співрозмовником/ К. Флеменг; пер. Ш. Нодя. – Харків: Книжковий клуб 
«Клуб Сімейного Дозвілля», 2020. – 240 с. 

 

У спілкуванні не існує навички важливішої за так звану бесіду «ні про що». Та 

чому, коли потрібно розпочати легку, невимушену бесіду з незнайомцем, у нас 

одразу зникають слова? Так, усі ми любимо слухати. Але не вміємо доладно 

говорити. Знавець мовних вихилясів, тренерка з техніки мов та майстер спорту 
з вишуканих бесід Керол Флемінґ допоможе прокачати комунікативні навички. 

Мистецтво красиво розмовляти — секрет вашого особистого успіху. Усе 

починається зі слова. Тож нехай це буде легко, невимушено та вишукано! 

159.922 
К 39 

 
 
 

Кілбі, Елізабет. Розблоковане батьківство. Як виростити здорових і 

щасливих дітей в епоху інформаційних технологій/ Е. Кілбі; пер. Р. 

Ладохіної. – К.: Вид. група КМ-БУКС, 2019. - 248 с. 
 

В останнє десятиліття комп’ютери перетворилися на невід’ємну частину 

повсякденного життя, заполонивши не лише заклади, які ми відвідуємо, а й 

наші помешкання. Тож не дивно, що сучасні дітлахи практично від народження 

починають користуватися досягненнями новітніх технологій — комп’ютерами, 

планшетами, айфонами тощо. Однак як це може позначитися на їхньому 
здоров’ї та розвитку? На які небезпеки наражає? А чи дає використання 

комп’ютерів якісь переваги дітям дошкільного та раннього шкільного віку? Про 

все це ви дізнаєтесь, прочитавши розумну і дуже корисну книжку британського 

психолога, доктора наук Елізабет Кілбі. Автор висвітлює тему не лише як 

досвідчений фахівець, а й як мати трьох дітей, яка добре знає, про що говорить. 

159.922 
Р 18 

Райшер, Еріка. Супер батьки. 75 успішних стратегій виховання/ Е. 
Райшер; пер. Т. Заволоко. - К.: Вид. група КМ-БУКС, 2020. -  208 с. 

 

«Супербатьки» — повний посібник з виховання, побудований на дотриманні 75 

досить простих, однак по-справжньому ефективних правил. У ньому ви 

знайдете безліч корисних практичних порад стосовно розв’язання проблем, з 

якими батькам доводиться стикатися мало не щодня. Йдеться, зокрема, про 
аналіз можливих сценаріїв поведінки, приклади розподілу обов’язків в родині, 

принцип визначення основних пріоритетів. Досить докладно розповідається 

про такі ключові у справі виховання дітей техніки, як переосмислення, емпатія, 

повторення, справедливе попередження, припинення дії, винагорода, 



 тренування емоцій. Загалом мета цього видання — допомогти вам створити 
сімейне життя своєї мрії. Для сучасних батьків, які постійно прагнуть до 

самовдосконалення. 

 3 - Суспільні науки 
 

308(438+477) 
К 82 

Криштопа, Олег. Останні українці Польші/ О. Криштопа. – Брустурів: 
Дискурсус, 2019. – 224 с. 

 

Йдеться про унікальні історії українців Лемківщини, Надсяння, Холмщини, 

Підляшшя, Любачівщини та Західної Бойківщини, яких у 1947 році у рамках 

операції «Вісла» депортували з їхніх земель та розпорошили на півночі та заході 
нової польської держави. 125 тисяч українців силоміць переселили на території, 

що раніше належали Німеччині. Звідти так само примусово виселили етнічних 

німців, а українцями заповнили ці так звані «повернені землі». 

 

327.8(470+571)(02) 
Р 92 

 

Рущенко, Ігор. Війна цивілізацій: анатомія російсько-українського 

конфлікту/ І. Рущенко. – К.:Видавничий дім «Києво-Могилянська 

академія», 2020. – 436 с. 
 

Монографія є другою книгою автора, що присвячена поточній російсько-

українській гібридній війні.Проте її зміст – більш широким, ніж події самої 

війни. Автор намагається дативідповідь на фундаментальні запитання: з ким, 

чому і за що ведеться війна? Щоштовхає Московію 500 років поспіль незмінно 
спрямовувати зброю проти України? Якими принципами, методами, 

технологіями керується агресор? Теоретичною базою відповідейна поставлені 

питання є цивілізаційний підхід. Він дозволяє стверджувати, щопоточна війна 

має міжцивілізаційний характер. 

    327.8(470) «2015-2019» 

 

 
 

Якубова, Лариса. Євразійський розлам. Україна в добу гібридних 

викликів/ Л.Якубова. – Вид.2, переробл. – К.: ТОВ «Видавництво «Кліо», 

2020. – 392 с. 
 

Унаслідок агресії Росії, яка скористалася найгострішою в новітній історії 

політичною кризою для активування свого неоімперського проекту, державний 

суверенітет України у Криму, на частині Донеччини і Луганщини від 2014 р. 

порушено. Відтоді на фронтах реального військового та віртуального 
ідеологічного зіткнень розгортається цивілізаційне протистояння українського й 

російського проектів. У контексті російсько-української гібридної війни, що 

триває понад п'ять років, кинуто драматичний виклик геополітичній 

суб'єктності України та самому її існуванню. 

341.485 
Д 42 

 

Джонс, Адам. Геноцид. Всуп до глобальної історії/ А. Джонс; пер. К. 

Диси. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2019. – 696+16 с.:іл. 

 

«Геноцид. Вступ до глобальної історії» — це наймасштабніший за своїм 

охопленням посібник із проблем геноциду серед усіх, що видані дотепер. У цій 

унікальній книжці, яка відображає найновіші підходи в дисципліні genocide 
studies, геноцид розглядається водночас і як історичне явище, і як теоретичний 

та правовий концепт. Автор докладно розкриває витоки, глибину і людський 

вимір трагедій, що сталися на різних континентах, висвітлює роль війни, 

імперіалізму та соціальних революцій у розпалюванні геноцидного полум’я. 

 

355(477) 
С 48 

 

Слободанюк, Михайло. Історія Десантно-штурмових військ Збройних сил 
України/ М. Слободанюк, О. Фешовець. – Львів: Видавництво 

«Астролябія», 2019. – 200 с. 

 

Книга є першою в українській історіографії спробою систематичного 

висвітлення історії та символіки найбоєздатніших частин Збройних Сил України 

- її Високомобільних десантних військ, що раніше мали назву аеромобільних 
(2017 року перейменовані на Десантно-штурмові війська). 

 

 

 



 

37.035 
К 61 

 

Коломієць С. Патріотичне виховання: теорія і практика/ С. Коломієць, С. 

Пєтков, О. Притула. – К.: Видавничий дім «Професіонал», 2020. – 224 с. 

 
У книзі розглядаються питання, що пов’язані із створенням та діяльністю 

різнопланових, але разом з тим, однаково спрямованих на патріотичне 

виховання підліткових та молодіжних організацій. Варіативність у підходах до 

формування та організації діяльності подібних об’єднаннь, які пропонують 

автори посібника, дають читачу можливість обрати для себе більш прийнятний 
особисто варіант, спробувати реалізувати на практиці уже здобутий авторами 

досвід.  

373.3/5 
О 76 

 

Остер, Емілі. Шпаргалка для батьків: найковий підхід до виховання – від 

народження до садка/ Е. Остер; пер. Н. Валевської. – К.: Yakaboo 

Publishing, 2019. – 384 с. 

 
Озброївшись даними, Остер виявляє, що загальноприйняті знання про 

батьківство та догляд за дітьми не завжди є правильними. Авторка перевіряє та 

розвінчує міфи про грудне вигодовування (не панацея), тренування сну (не так 

вже й погано!), перші слова (діти, які починають рано розмовляти не 

обов’язково стають геніями) та багато інших. Вона також дає поради батькам 
про те, як повернутись на роботу, як думати про дисципліну трирічної дитини, 

як бути у стосунках і бути батьками водночас. 

С 374 
М 91 

Мур, Гарет. Прокачай  свій мозок! Цікаві вправи для тренування/ Г. Мур. 

– Харків: Книжковий клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2020. –192 с. 

 

Ви — це ваш мозок. І він чекає, коли ви зможете використати весь його 
потенціал. Ідеальна нагода — влаштувати 40-денний марафон «мозкового 

штурму». Персональний тренер з інтелектуальної прокачки Ґарет Мур підготував 

круті вправи на всі «групи м’язів». День за днем, крок за кроком долайте 

невеликі, прості етапи, які ґрунтуються на найновіших наукових досягненнях і 

вчать сповна використовувати вроджені здібності. Складайте власний графік 
тренувань і займайтесь у вільний час! Бо для розв’язання деяких завдань вам 

знадобиться не один день… 

376-056.36 
Б 87 

Брембаті, Федеріка. Специфічні розлади розвитку дитини та процес 

навчання. Практичні рекомендації для батьків і педагогів/ Ф. Брембаті, Р. 

Доніні. – Харків: Видавництво «Ранок», ВГ «Кенгуру»,2019. – 160 с. 

 

Ця книжка, авторами якої є відомі зарубіжні спеціалісти, призначена для батьків і 
вчителів, які дбають про підтримку дітей із труднощами у виконанні домашніх 

завдань. Автори надають елементарні знання про учнів зі специфічними розладами 

шкільних навичок, аналізують процес оцінювання їхніх навичок виконання домашніх 

завдань і підкреслюють важливість постійної співпраці школи і дому з 

використанням практичного інструменту, що визначає стратегії втручання для 
кожного учня: індивідуального плану навчання. Особлива увага приділяється особі 

тьютора, який супроводжує дитину на шляху до знань. 

376-056.36 
В 43  

Вікарі, Стефано. У нас дитина з аутизмом. Допомога сім’ям з аутизмом: 

Практичні рекомендації для батьків і педагогів/ С. Вікарі. – Харків: 

Видавництво «Ранок», ВГ «Кенгуру», 2019. – 112 с.  

 

Ця книга відомого італійського спеціаліста, науковця і практика, автора 
багатьох книжок, присвячених дітям і підліткам з аутизмом, адресована 

батькам, учителям і вихователям. Автор намагається пояснити природу 

розладів аутистичного спектра, дає слушні поради і, головне, — надію на те, що 

багато які з порушень можна скоригувати, покращити поведінку дитини й 

адаптувати її до соціуму. Автор стверджує, що не слід впадати у відчай: аутизм 
— це не вирок. Дитина з аутизмом завдяки належній терапії із часом зможе 

нормально взаємодіяти з іншими людьми, здобути освіту, працювати і створити 

сім’ю. 

 

 



 
 

 

 

376-56.262(035) 
П 86 

Психолого-педагогічний супровід навчання дітей з інтелектуальними 
порушеннями/ О. Чеботарьова, Г. Блеч, І. Гладченко та інші. – Харків: 

Видавництво «Ранок, ВГ «Кенгуру», 2020. – 256 с. – (Інклюзивне 

навчання). 

 

У виданні висвітлюються особливості психолого-педагогічного супроводу та 
корекційно-розвиткової роботи з дітьми з інтелектуальними порушеннями. 

Розкриваються актуальні питання організаційно-методичного забезпечення, 

реалізації інноваційних педагогічних технологій та надаються рекомендації 

щодо впровадження їх у практику. 

376-056.36 
С 91 

 

Сухіна І. Маленькі непосиди. Гіперактивні діти/ І. Сухіна. – Харків: 

Видавництво «Ранок», , ВГ «Кенгуру», 2020. – 32 с.: іл. – (Поради 

батькам і педагогам). 
 

Книжка містить методичні рекомендації й корисні поради батькам, які 

виховують гіперактивних дітей і дітей з дефіцитом уваги. Автор розповідає 

про причини і прояви гіперактивності, сучасні методи та технології корекції 

поведінкових порушень. 
 

 

376(072) 
Т 4  6 

Тихонова, Ксенія. Труднощі навчання: дисклексія, дисграфія, 

диспраксія, дискалькулія: практичні рекомендації для дітей, батьків і 

педагогів/ К. Тихонова. – Харків: Ранок, 2020. – 152 с. 

 

У виданні надається огляд сучасної літератури, зокрема зарубіжної, що 
присвячена проблемам навчання дітей із дислексією, дисграфією і 

дискалькулією. Видання містить головні діагностичні ознаки і пропонує 

підходи та сучасні методики, що їх можуть використовувати вчителі і батьки 

для допомоги дітям зі специфічними труднощами в навчанні. Книга буде 

корисна батькам, учителям, асистентам учителів і фахівцям в галузі 
корекційної педагогіки, особливо в контексті інклюзивного навчання. 

 

 

376-056.36 
Т 67  

Трикоз С. Ми поруч. Діти з порушенням інтелектуального розвитку/ С. 

Трикоз, Г. Блеч. -  Харків: Видавництво «Ранок», , ВГ «Кенгуру», 2020. – 

32 с. –(Порадибатькам і педагогам). 

   
Книжка містить методичні рекомендації і поради для батьків, які виховують 

особливу дитину. У посібнику описуються характерні якості дітей з 
порушеннями інтелектуального розвитку, надається корисна інформація 

щодо розвитку і навчання такої дитини в умовах повсякденного життя 

родини і підготовки дитини до самостійної життєдіяльності. 

 

376-056.36 Чеботарьова О. Метелики в обладунках. Діти з ДЦП/ О. Чеботарьова, І. 

Гладченко. - Харків: Видавництво «Ранок», , ВГ «Кенгуру», 2020. – 32 с. –

(Порадибатькам і педагогам).  
 



Ч 34  Книжка містить методичні рекомендації й корисні поради батькам, які 
виховують дітей із ДЦП. Автори надають важливу інформацію про 

церебральні паралічі, розповідають про особливості розвитку їхньої дитини, її 

можливості, сучасні методи та технології навчання та виховання. 

 

 
 

376-056.36 
Ч   34 

Чеботарьова О. Сонячні діти. Діти із синдромом Дауна/ О. 

Чеботарьова, І. Гладченко. - Харків: Видавництво «Ранок», , ВГ 

«Кенгуру», 2020. – 32 с. –(Порадибатькам і педагогам).  

 

Книжка містить методичні рекомендації й корисні поради батькам, які 

виховують дітей із синдромом Дауна. Автори розповідають про особливості 
розвитку їхньої дитини, її можливості, сучасні методи та технології навчання 

та виховання. 

376-056.36 
Я 75  

Ярмола Н. Діти дощу. Діти з розладами аутистичного спектра/ Н. 

Ярмола. -  Харків: Видавництво «Ранок», , ВГ «Кенгуру», 2020. – 32 с. –

(Порадибатькам і педагогам).  

 

Книжка містить методичні рекомендації й корисні поради батькам, які 

виховують дітей з розладами аутистичного спектра. Автори надають важливу 
інформацію про аутизм, розповідають про особливості розвитку дитини з 

РАС, її можливості, сучасні методи та технології навчання та виховання. 

 

39(=161.2) 
В 82  

Врочинська, Ганна. Історія традиційних українських прикрас/ Г. 

Врочинська, Г. Стельмащук. – Б.м.: Видавництво «Балтія-Друк», 2020. – 

179 с.: іл.  
 

Відомі етнографи зі Львова розповідають про те, як з розвитком технологій 

розвивались і змінювались принципи виготовлення традиційних прикрас 

українців, які мали не тільки художньо-естетичний сенс, але і зберігали 

своєрідний культурний код нації. Цікаво, що прикрасами користувались не 

тільки переважно жінки, але й для чоловіків здавна існували власні традиції і 
системи визначених символів для позначення за допомогою прикрас в одязі, 

головних уборах, зброї тощо їхнього місця і становища в суспільстві. 

 

398 
Т 88  

Турунен, Арі. Ознаки добра і зла. Забобони: Історія забобонних 

звичаїв/ А. Турунен; пер.І. Малевич. – Львів: Видавництво Анетти 

Антоненко, 2020. – 192 с. 
 

Книжка знайомить читача зі строкатим і захопливим світом забобонних 

звичаїв - звичаїв, які в повсякденному житті ми часто навіть не помічаємо. 

Ми стукаємо по дереву або плюємо через плече, коли дорогу перебігає чорна 

кішка, але більше не знаємо, чому так робимо. За допомогою забобонних 

звичаїв боролися зі страхами, але також прагнули подбати про власне щастя 
й вдачу, бо людина - єдина тварина, яка свідомо намагається вплинути на 

власну долю. 

 

 5 - Математика. Природничі науки 

524.8 
Г 59 

 

Гонкінг, Стівен. Про Всесвіт коротко/ С.Гокінг; пер Я. Лебеденка. – 

Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2020. – 192 с. 

  
Наукова розвідка та водночас фантастична пригода від Стівена Гокінґа. 
Крізь простір-час, мембрани і струни, що рухаються в одинадцяти вимірах, 

до чорних дір, які ховають у собі безліч таємниць про наш величезний 

незбагненний Усесвіт. Колись усе почалося з космічного зернятка, що легко 

вмістилося б у горіхову шкаралупку... 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 6 - Прикладні науки. Медицина. Техніка. Сільське 
господарство 

613. 2  Озерна, Дарка. Ви це зможете! 7 складових здорового способу життя/ 
Д. Озерна. – К.: Yakaboo Publishing, 2020. – 160 с.: іл. 

 

Це посібник зі свідомого ставлення до життя і покращення здоров’я. У ньому 

містяться рекомендації щодо раціону, внормування маси тіла і сну, фізичної 

активності та медичних обстежень. 

 Авторка легко і детально пояснює, як зважено і свідомо ставитися до 
власного здоров’я і способу життя, не впадати у крайнощі, не вірити в 

чарівні таблетки, магічне мислення і не вдаватися до суворих обмежень. 

618.2 
К 53 

 

Книга про здорову вагітність/ В. Сірс, М. Сірс, Л. Голт та ін.; пер. А. 

Климовської. – Харків: Віват, 2020. – 512 с.: іл. – (Світовий бестселер). 

 

З цієї книжки дбайливі батьки завчасно дізнаються про одинадцять правил 
планування вагітності, перших симптомах гормональних змін, найкращих 

харчових продуктів для майбутніх мам, вітамінних добавках, корисних 

фізичних вправах та спеціально розроблених комплексів тренувань, режиму 

сну, формування дитячих здібностей ще в утробі, а також отримають 

лайфхаки щодо блокування стресу й нервових сплесків. Консультації у 

форматі «місяць за місяцем», у яких описано все, що чекає на жінку під час 
виношування дитини, допоможуть ретельно підготуватися до майбутніх 

здорових пологів. 

 

639.2 
С 32 

 

Сермелі, Джо. Рибальство. Повний довідник/ Дж. Сермелі; пер. О. 

Шевченко. – К.: Вид. група КМ-БУКС, 2018. – 256 с.: іл. 

 
Байдуже, досвідчений ви рибалка чи тільки починаєте, у вас неодмінно 

виникають запитання, пов’язані з тим чи іншим видом риби: де, чим, коли 

та яким чином її ловити. Ця книга подає 318 відповідей на їх усі. Джо 

Сермелі та редактори журналу Field & Stream, одного з найавторитетніших 

періодичних видань у США про полювання та рибальство, розповідають про 

вибір місця, спорядження та приманок, про тактики і техніки риболовлі, про 
характер і поведінку здобичі. Видання містить якісні фотографії та 

інформативні ілюстрації. 

 

641.56(=161.2) 
А 65 

 

Андрющенко С. Звичаї нашого народу: страви української кухні/ С. 

Андрющенко; упоряд. С. Железняк, худ. Оформ. С. Андрющенко. – К.: 

Генеза, 2019. – 192 с.:іл 

 
Із цієї книжки ви довідаєтеся про найбільші свята — як церковні, так і 

світські — та обрядові дійства, характерні для них; про страви, якими наші 

пращури частували гостей і про які нині пам’ятають лише старожили; а 

також ми розповімо про прикмети, які наші прабатьки, багаторічно 

спостерігаючи за природою, передавали з уст в уста від покоління до 
покоління. 

 



641/642 
Л 33 

 

Лебовіц, Девід. Солодке життя в Парижі/ Д. Лебовіц; пер. О. Голуб. – 
Харків: Віват, 2019. – 320 с.:іл.. – (Дозвілля). 

 

Неймовірна кулінарна подорож французькою столицею разом із всесвітньо 

відомим кондитером! 

Девід Лебовіц доводить, що Франція — це справді інший світ, де своєрідним 
є все: від правил поведінки до особливостей чоловічого взуття, — і про це 

автор пише з притаманним йому надзвичайним гумором. Пориньте в 

дивовижну атмосферу Парижа, приготувавши страву принаймні за одним із 

понад п’ятдесяти оригінальних рецептів відомого кухаря! 

 

 
 

 

 

 

658+94(477) “19” 
В 62 

 
 
 
 
 

  Водотика, Тетяна. Історії успіху: видатні українські бізнесмени ХІХ 

ст./ Т. Водотика; худож.-оформ. Г. Проніна. – Харків: Фоліо, 2020. 235 
с.: іл. – (Справжня історія). 

 

Ця книжка про історії людей, вдача та праця яких надихають і сьогодні. 

Маючи різні освіту й походження, багато хто з них пішов наперекір долі. 

Вони були з різних куточків України: Харкова, Херсона, Києва, Одеси, 

Катеринослава, Єлисаветграда — заробити можна було всюди, а на історіях 
побудови бізнес-імперій можна й сьогодні навчатися у таких підприємців 

ХІХ ст., як Ізраїль Бродський, брати Роберт і Томас Ельворті, Стефан 

Кульженко, Олексій Алчевський. 

 

 7 - Мистецтво. Архітектура. Ігри. Спорт 
 

746 (477) 
Н   20 

Найден О.Українська народна лялька/ О. Найден. – 2-ге вид. – К.: 

«Видавничий дім «Стилос»», 2020. – 240 с.: іл. 

 

Українська народна лялька становить частину іграшкової культури, а разом з 

тим – і частину східнослов’янської та європейської лялькової культури ХХ ст. 

Найперше, найголовніше завдання цієї книги – показати красу (зовнішню – 
декоративно пластичну і внутрішню – духовну) народної автентичної ляльки. 

Важливими є також визначення місця й ролі цієї ляльки в контексті сучасної 

лялькової культури, виявлення її традиційних домінантних ознак 

(іконографії, типажності, матеріалу, декоративних принципів тощо) 

 
 

796 
М 91 

 

Муракамі, Харукі. Про що я говорю, коли говорю про біг/ Х. Муракамі; 

пер. О. Михельсон. – К.:  Yakaboo Publishing, 2020. – 160 с.: іл 

 

Збірка автобіографічних нарисів «Про що я говорю, коли говорю про біг» 

Харукі Муракамі вважається найвідомішою у світі книгою про біг. Водночас 
це – розповідь про рух автора по життю: від бару до письма, від письма до 

ультрамарафону. Адже подорожувати можна і континентами, і мовами, і 

заняттями. 

 

 8 - Мова. Мовознавство. Художня література 
 

81 
Л 91 

Льюїс, Бенні. Вільно за 3 місяці. Як говорити будь-якою мовою 

незалежно від віку та місцезнаходження/ Ю. Люїс; пер. І. Семенюк. – 

Харків: Видавництво «Ранок», «Фабула», 2019. – 272 с. 

 



 Бенні Льюїс, відомий поліглот, блогер, мандрівник, дає практичні поради 
щодо вивчення різних мов. У книжці наведено найефективніші методики і 

способи запам'ятовування нових слів, нові мовні техніки, а також дієві 

підказки і списки корисних безкоштовних інтернет-ресурсів. За допомогою 

цієї книжки читачі будь-якого віку і досвіду легко і швидко опанують будь-

яку мову. 
 

811 
Е 16  

Еверетт, Деніел. Походження мови. Як ми навчилися говорити/ Д. 

Кверетт; пер. Г. Шпак. – К.: Наш формат, 2019. З 344 с. 

 

У всіх мов світу є бодай кілька спільних елементів, наприклад, назви речей 

або подій, способи поєднання звуків і слів. Утім мови мають між собою 
більше відмінного, ніж схожого, стверджує автор цієї книжки. Вони 

поступово розвинулися з окремих культур, одночасно об’єднуючи людей у 

тісні спільноти та пристосовуючись до їхніх потреб. Коли людина навчилася 

говорити? Якою була перша людська мова? Як розвивалися мови світу? 

 У цій книжці автор змальовує захопливу еволюцію — від появи перших слів 
до більш ніж 7000 окремих мов, якими людство спілкується нині. 

 

 

 

 

С 811.111 
Г 34 

 

Гендс П. Collins: як говорити англійською. Розбираємося з нюансами 

слововжитку/ П. Гендс; ред. П. Гендс, К. Вайлд, С. Андерсрн, Е. Волтер; 
пер. Ю. та О. Петіка. – К.: Видавнича група КМ-БУКС, 2020. – 408 с. 

 

Ефективний довідник, який містить надзвичайно прості пояснення майже 

всіх складних моментів вживання лексики англійської мови. «Як говорити 

англійською» від всесвітньовідомого видавництва Collins — це видання, що 
має на меті допомогти студентам будь-якого віку правильно 

використовувати окремі слова та вирази задля найточнішої передачі сенсу 

сказаного. 

 

 

 
 

 

811.161.2 
Р 15  

Радевич-Винницький, Ярослав. Історія Української мови: іноетнічні 

персоналії/ Я. Радевич_Винницький. – Львів: Апріорі, 2020. – 260 с.  

 

Книга містить нариси життя і діяльності видатних особистостей неукраїн-
ського походження, які позитивно вплинули на визнання, утвердження і 

розвиток української мови та її літературної форми. Видання адресоване 

широкому колу читачів, які цікавляться історичним шляхом української 

мови. 

 

82.09 
Р 75  

Росовецький, Станіслав. Шевченко. Сучасна біографія/ С. 

Росовецький. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2020. – 472 с.: іл. 

 

Для шанувальників Тараса Шевченка ця книжка стане джерелом щирих 

співпереживань, несподіваних біографічних відкриттів, а також — 
естетичної насолоди від доторку до творів митця, від його своєрідного 

гумору. 

 

 

 

С 82.09 
Т 76 

 

Трофименко, Тетяна. #Окололітературне: усе, що ви хотіли знати про 
сучасну українську літературу/ Т. Трофименко; худ. О. Васьків. – 

Харків: Віват, 2019. – 288 с.: іл. – (Дозвілля). 

 

Літературна критика має бути жива і жвава, не оглядатися на персоналії, не 

виважувати можливих наслідків, не вплутуватися в складну систему дружби 

з усіма гравцями літпроцесу й ділових стосунків із видавництвами ― це коли 



 
 

говориш про свої враження від тексту як-вони-є. Це не збірка рецензій на 
різні видання за певний період часу в традиційному розумінні, це 

анатомічний атлас сучукрліту, реальний зріз сучукрліту останніх десяти років 

― з основними гравцями, їхніми творами, реакцією читачів та критиків, та – 

що важливо – візуалізованими важливими літературознавчими поняттями. 

Тож перед вами не лише захопливе, сповнене тролінгу, чтиво, а й доволі 
пізнавальне й інформативне видання. 

821.111(73) 
Д 41 

 
 
 
 
 

 

Джіо, Сара. Я кохатиму тебе завжди: роман/ С. Джіо; пер. С. Мокрої. – 

Харків: Віват, 2020. – 288 с. – (Художня література). 

 

У цій теплій і водночас щемкій історії майстерно сплітаються події минулого 

й сьогодення. Головна героїня Кейлі Крейн не може повірити у власне щастя: 

вона успішна журналістка й наречена ідеального хлопця. Проте одна зустріч 
із безпритульним чоловіком — Кейдом Макаллістером, коханням цілого її 

життя, — несподівано змінює все. Він не впізнає Кейлі, але вона вирішує 

дізнатися, що сталося з ним, колишнім керівником фірми звукозапису, і 

допомогти йому владнати своє життя. 

 

С 821.111 
К 71 

 
 
 
 
 
 

Коскі, Олівія. Сонячна система: путівник для туристів/ О. Коскі, Дж. 
Грецевич; пер. Г. Яновська. – Х.: Вид-во «Жорж», 2020 с.: іл. 

Поважний науковий багаж і рушійна сила уяви - два складники чудово 

проілюстрованого путівника нашою Сонячною системою. "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. Не знайти кращої книжки для шукачів 

космічних пригод і тих, кого в космічних подорожах захоплює наука. 

 

821.111(73) 
М 75 

 
 

Моллой, Еймі. Ідеальна мати/ Е. Моллой; пер. Т. Іванової. – Харків: 

Віват, 2020. – 336 с. – (Художня література). 

 
У психологічному романі порушено проблеми сучасного материнства. У 

центрі уваги — долі жінок, які називають себе «травневими матусями»: їхні 

малюки народилися цього місяця. Двічі на тиждень подруги збираються в 

парку, ділячись страхами й радощами, пов’язаними з дітьми. Одного вечора, 

поки діти перебувають із нянями, група зустрічається в місцевому барі, але 

щось іде не так: немовля матиодиначки Вінні викрадають із будинку. Поліція 
ставить тривожні запитання, і приватне життя молодої жінки стає принадою 

для ЗМІ. 

 

С 821.111 
П 26 

 
 
 
 
 
 

Перлова В.В. Англійська швидко. 2000 слів на кожен день/ В.В. 

Перлова; худож.-оформ. О. Гугалова- Мєшкова. – Харків: Фоліо, 2020. – 

190 с.: іл. – (Учись даром). 
 

Із задоволенням представляємо вашій увазі навчальний посібник «Англійська 

швидко. 2000 слів на кожен день». Посібник буде корисний тим, хто вивчає 

англійську мову з початкового рівня. Він містить матеріал в межах 

розповсюджених тем спілкування як підлітків, так і дорослих 

співрозмовників. 
 

С 821.111 
П 70 

 
 
 

Пратчетт, Террі. Душевна музика: роман/ Т. Пратчетт; пер. О. 

Любарської, А. Коник. – Львів: Вид-во Старого Лева, 2019. – 424 с. 

 

«Душевна музика» — третій роман циклу «Смерть» серії «Дискосвіт» Террі 

Пратчетта. Коли тобі шістнадцять, тебе звуть Сюзен і найбільше твоє 
досягнення — це вміння бути непомітною — звістка про те, що насправді ти 

внучка... Смерті, буде наче грім серед ясного неба. А тепер ще й твій дід 

вирушив кудись на пошуки внутрішнього спокою, і за його справу потрібно 

взятися тобі. Кінь і коса додаються в комплекті до завдання. 

 



С 821.111(73) 
Ш 53 

 
 

Шеффер, Мері. Клуб любителів книжок та пирогів з картопляного 
лушпиння: роман/ М. Шеффео, Е. Берровз. – Харків: Віват, 2019. – 272 

с. – (Світовий бестселер). 

 

Шукаєте сюжет для нової книжки? Будьте обережні! Не відповідайте на 

листи незнайомців із острова Ґернсі. І ліпше не радьте їм хороші книжкові 
крамниці в повоєнному Лондоні. Оминайте цю тему. Бо ризикуєте дізнатися 

про «Клуб любителів книжок та пирогів з картопляного лушпиння». Виникне 

безліч запитань. Ці дивакуваті книголюби знають, якою має бути 

надзвичайна книжка. Саме такою, як ця… 

 821.161. Українська література 

            821.161.1 
А 48 

 
 

Алексієвич, Світлана. Цинкові хлопчики/ С. Алексієвич; пер. Д. 

Торохтушко, Т. Комлик, , худож.-оформ. О. Гугалова- Мєшкова. – 

Харків: Фоліо, 2020. – 284 с. 

 

Книжка Світлани Алексієвич «Цинкові хлопчики» присвячена війні в 
Афганістані, коли десять років — з 1979-го і до 1989-го на чужій землі гинули 

наші радянські військові. Все частіше стали привозити додому в домовинах, 

оббитих цинковою бляхою, загиблих хлопців, які нещодавно закінчили 

школу... Заглядати всередину труни не дозволялося, похорон не афішувався, 

і рідним навіть не повідомляли справжню причину смерті їхніх дітей... А хто 

повертався живим — той не міг знайти себе у мирному житті. Цієї війни наче 
не було. Були лише скалічені та мертві хлопчики... І не тільки тілом, але й 

душею. 

 

821.161.1 
А 48 

 

Алексієвич, Світлана. Чорнобильська молитва (Хроніка майбутнього)/ 

С. Алексієвич; пер. В. Бойка, , худож.-оформ. О. Гугалова- Мєшкова. – 

Харків: Фоліо, 2020. – 283 с. 
 

Книга «Чорнобильська молитва» — це розповіді очевидців цієї катастрофи: 

жителів Прип’яті, ліквідаторів, так званих самоселів — тих, хто з часом 

повернувся до своїх домівок незважаючи на заборони і радіацію, бо там 

залишилося все їхнє життя. У цій книжці ви не знайдете розповідей про 

причини цієї жахливої події або про план евакуації та ліквідації наслідків 
катастрофи. В ній є тільки особисті трагічні історії — про кохання, про 

хвороби, про боротьбу... І ці історії, немов голоси в хорі, зливаються в одну 

молитву. У Чорнобильську молитву... 

 

821.161.2 
А 65 

 
 

Андржеєвський, Анатолій. Чорнобильська бувальщина/ А. 

Андржеєвський. – К.: Гамазин, 2019. – 156 с. 
 

Розповідь про ліквідацію Чорнобильської катастрофи з перших вуст: про те, 

якою була Прип'ять до вибуху на ЧАЕС, як гасили пожежу, евакуйовували 

населення, зводили тимчасові містечка для ліквідаторів і вже постійне для 

працівників електростанції - Славутич. Спомини автора рясно доповнюють 

вирізки з тогочасної преси й розвідок, присвячених подіям тих часів, 
особисті фото. 

 

 

821.161.2=161.1 
Б 48 

 

Береза, Тарас. Скажи мені українською/ Т. Береза. – Львів: Апріорі, 

2019. – 456 с. 
 

Українсько-російський Словник «Скажи мені українською» має на меті 

вивільнити українську мову від усього зайвого. Сьогодні у рідній мові стільки 

зайвини, що вже й не злічиш.Знаковим завданням Словника є очищення 

рідної мови від усієї полови та бур’яну, що здавна захаращують її красу. А 

відтак применшують її самобутність та велич. 
 

821.161.2 
В 25 

Вдовиченко, Галина. Найважливіше-наприкінці: роман/ Г. Вдовиченко. 

– Львів: Видавництво Старого Лева, 2019. – 336 с. 

 



 
 

«Найважливіше — наприкінці» — новий довгоочікуваний роман Галини 
Вдовиченко, української письменниці та журналістки. Чоловік і жінка у стані 

війни, перемир’я і розчарування, надії та віри. Тридцять п’ять років разом, 

дорослі діти, складний період життя. Той час, коли нарешті варто зрозуміти, 

що ж насправді єднало й роз’єднувало цих двох. Це книжка про вміння 

прощати і співпереживати, не розмінюватися на дрібниці і бути уважними 
одне до одного і до себе, цінуючи кожну мить цього несамовито 

швидкоплинного життя. 

821.161.2+343(477.61) 
В 61 

 
 
 
 
 
 

 

Вовк, Ірина. Ізоляція. Таємні в’язні Донбасу в оповідях врятованих від 

тортур та смерті/І.Вовк, Д.Бура. – Харків: Фоліо,2020. – 348 с.: іл. 

 

Спогади тих, хто пройшов пекло і вижив: бранців донецьких і луганських 

підвалів, сумнозвісної «Ізоляції» та донбаських колоній. Це оповіді тих, кого 
вдалося обміняти 29 грудня 2019 року, тих, хто втішився відчуттю 

української землі на КПВВ «Майорськ». 

Про життя «до» і «після», про життя Донбасу в часі війни, про звірства і 

злочини бойовиків, про жахи і тортури в полоні в цій книзі розповідають 

українські військовики, журналісти, блогери, помічники військових, медики 
й місцеві мешканці. 

821.161.2) 
Г 94 

 
 
 
 
 

Гуменюк, Наталія. Загублений острів. Книга репортажів з окупованого 

Криму/ Н. Гуменюк. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2020. – 312 с. 

Загублений острів — це збірка репортажів з окупованого Криму, куди відома 

журналістка Наталя Гуменюк їздила упродовж 2014–2019 рр. У книжці — 

справжні історії і трагедії людей, життя яких кардинально змінилося після 

2014 року, бо відтоді хтось із кримчан живе в окупації, а хтось — просто в 
іншій країні. 

      821.161.2:94»18-19» 
Д 43 

 

Дзюбі, Іван. Золота нитка: нариси про (не)знаних/І. Дзюбі; упоряд. О. 

Сінченко. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2020. – 392 с. – (Постаті культури). 

 
У цій книжці подано 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. 

 
 

 

 

            821.161.2 
Ж 15 

 
 

Жадан, Сергій. Хлібне перемир’я: п’єси/ С. Жадан. – Чернівці: Меридіан 

Черновіц, 2020. – 128 с. 

 

Події п'єси «Хлібне перемир'я» відбуваються влітку 2014 року. Історія однієї 
смерті поступово перетворюється на історію цілого покоління, на історію 

стосунків між дітьми та батьками, на історію зради й недовіри, сповнену 

комічних слів і трагічних сенсів, поєднувати які так досконало вміє Сергій 

Жадан. 

 
 

С 821.161.2 
К 67 

 

Корній, Дара. Чарівні істоти Українського міфу. Домашні духи/ Д. 

Корній; худ. А. Канкава. – Харків: Віват, 2021. – 352 с. – (Оберіг). 

 

Книжка «Чарівні істоти українського міфу. Домашні духи» поведе вас у 

дивовижний і самобутній світ українських вірувань. Гортаючи її сторінки, ви 
дізнаєтесь про поважного домовика, надійного захисника роду, 

познайомитесь із добрим покутнім, який нашепче вам своє благословення, 

зазирнете на гостину до справедливого хлівника, який доброму господареві в 

усьому сприяє, а ледацюг карає. 

 
 



821.161.2 
К 72 

 
 

Костенко, Ліна. Скіфська одіссея: поема-балада/ Л. Костенко; авт. 
Енциклопедії «Скіфська одіссеї». – К.: Либідь, 2020. – 256 с.: іл. 

 

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

Головний герой юний Грек з Ольвії відправляється в подорож. Він пливе по 

Дніпру-Борисфену рухаючись в напрямку майбутнього Києва. В історії 
створеній Ліною Костенко, Україна бачиться як частина культури 

Середземномор'я, на стику двох цивілізацій - західної і східної. 

 

821.161.2 
К 93 

 

Курков, Андрій. Ключі Марії: роман/ А. Курков, Ю. Винничук; худож.-

оформ. М. Мендор. – Харків: Фоліо, 2020. – 571 с. 
 
Подіі ̈ у новому романі Андрія Куркова та Юрія Винничука розгортаються 

одразу в трьох сюжетних зрізах: Хрестовий похід 1111 року, описаний у 
Хроніці лицаря Ольгерда з Галича, початок Другоі ̈ світовоі ̈ у Львові та 

Кракові, а також сучаснии ̆ період. 

 

 

 

821.161.2:323.2(477) 
М 31 

 

Масенко, Лариса. Конфлікт мов та ідентичностей у пострадянській  

Україні/ Л. Масенко. – К.: ТОВ Видавництво «Кліо», 2020. 176 с. 

 

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. 
 

 

 

 

С 821.162.1 
С 19 

 

Сапковський, Анджей. Відьмак. Час Погорди: роман/ А. Сапковський; 

пер. С. Легези. – 4-те вид. Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного 

Дозвілля», 2020. – 320 с. 
 

Згідно з давнім ельфійським пророцтвом, Цірі, Дитя Старшої Крові, мала 

змінити долю світу. Але поки зеленоока спадкоємиця трону Цінтри прямує 

під захистом своїх названих батьків до чарівницького острову Танедд, світ 

уже невпізнавано змінився. Усюди, в усіх серцях війна, ненависть і погорда. 
Для відьмака Ґеральта настав час заради порятунку Цірі обирати, на чиєму 

він боці. 

 

821.161.2+355(477.62) 
Ш 37 

 
 

Шевченко, Артем. Слов’янськ. Початок війни/ А. Шевченко; вступ. Ст. 

А.Авакова, худож.-оформ. М. Мендор. – Харків: Фоліо, 2020. – 431: іл. – 

(Хроніка). 

 
«Слов’янськ. Початок війни» — це документальне дослідження та 

хронікальний літопис найважливіших епізодів битви за місто Слов’янськ 

Донецької області, захоплення якого загоном бойовиків Гіркіна-«Стрєлкова» 

12 квітня 2014 року стало початком гібридної збройної військової агресії РФ 

на українському Донбасі. Кожен розділ книжки має символічну назву зі 
словом «перший», яка відбиває суть того, що відбувалося навесні 2014 року: 

«Перша кров», «Перша зрада», «Перша страта», «Перший бій», «Перша 

перемога»… 

821.161.2 
Ш 78 

Шовкошитний, Володимир. Чорнобиль: я бачив: повість/ В. 

Шовкошитний. – К.: Український пріоритет, 2019. – 328 с. 

 

Художньо-документальна повість "Я бачив" - це нова спроба одного з 
провідних українських сучасних письменників Володимира Шовкошитного, 

самовидця Чорнобильської аварії й активного ліквідатора її наслідків, 

поєднати воєдино літературу пам'яті й літературу факту. Отож, у творі 

поєднані спогади очевидців найбільшої техногенної катастрофи в історії 

людства, учасників ліквідації її наслідків, простежені долі літературних 



 героїв, проаналізовані техногенні, економічні, соціальні й медичні наслідки 
наймасштабнішого рукотворного лиха. 

 

821.161.2 
Ю 98 

 
 
 
 
 
 

Ющук І.П. Мова-найбільший скарб/ І.П. Ющук. – Тернопіль: Навчальна 

книга-Богдан, 2020. – 360 с.  
 

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. Дано 

деякі рекомендації щодо вивчення рідної мови в школі. Через етимологію 
знакомитих для українців назв та імен розкрито її заглибленість у давнину. 

 

 821.161.2(07) 
Ю 99 

 
 
 

Ющук І. Я вивчу українську мову. Я выучу украинский язык: 

навчальний посібник/ І. Ющук. – Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 

2019. – 320 с. 

 
Посібник містить відомості та практичні завдання з фонетики, лексики, 

словотвору, морфології, правопису, синтаксису і стилістики української мови, 

а також загальні відомості з української літератури. Мовні явища української 

мови розглядаються в ньому в зіставленні з відповідними мовними явищами 

російської мови, постійно вказується на їхні подібності та розбіжності між 

ними, причому враховується також частота вживання їх у кожній з мов. 
 

821.162.1 
Я 75 

 

Ярмолюк М. Практичний польсько-український правописний  словник 

для середнього рівня/ М. Ярмолюк, О. Біленька-Свистович. – 

Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2020. – 336 с. 

 

Словник складається з двох частин: у першій у зведених таблицях подано 
правила польської орфографії, що проілюстровані прикладами, які 

допоможуть краще засвоїти правопис слів. Друга частина — це власне 

словник, у якому словникова стаття подана у початковій формі, а також 

деякі форми словозміни, якщо відбуваються чергування. 

 

821.512.161. 
П 15 

 

Памук, Орхан. Рудоволоса жінка/ О. Памук; пер. О. Кульчинський, 

худож.-оформ. М. С. Мендор. – Харків: Фоліо, 2020. – 220 с. – (Великий 
роман). 

 

Як завжди в романах Орхана  Памука,  тут багато відсилань до історії, до 

древньої літератури, до міфології. Без протистояння Заходу і Сходу теж не 

обійшлося. Можна впевнено сказати, що «Руда жінка» — це роман-притча,це 
роман в романі,де тісно переплелися театр і реальність, легенда і міф, 

метафора і дійсність, Схід і Захід, батько та син, релігія і атеїзм — отже, 

життя та смерть. 

 9. Географія. Біографії. Історія 

908(477) 
Л 69 

 
 
 
 
 
 

Логвиненко, Богдан. Ukrainer. Країна зсередини/Б. Логвиненко. – 

Львів: Видавництво Старого Лева, 2019. – 307 с. 

  
«Ukraїner. Країна зсередини» — книга за мотивами першого кола масштабної 

експедиції Україною, яка тривала з літа 2016-го до зими 2018-го року й 

охопила всі історичні регіони — від Слобожанщини до Поділля, від Волині до 

Таврії. 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. 

 

929(092) 
Д 18 

Даниленко, Віктор. Володимир Вернадський: Життя в політиці й 

політика в житті/ В. Даниленко. – К.: Парлам. Вид-во, 2019. – 512 с. – 

(Славетні постаті України). 



 
 

 
В історії науки важко уявити вченого, який би зробив так багато для 

людства, як Володимир Вернадський. Природознавець, філософ, 

основоположник генетичної мінералогії, біогеохімії, радіогеології, вчення про 

живу речовину; теорії ноосфери як якісно нового стану розвитку біосфери, 

він був «хрещеним батьком» багатьох науково-дослідних інститутів, музеїв, 
наукових шкіл, організатором і першим президентом Української академії 

наук, захисником академічних свобод, принципів демократії, справедливого 

розв’язання національного питання в Україні. 

С 929(092)Франк 
Д 40 

 
 

Джейкобс, Сід. Анна Франк. Графічна біографія/ С. Джейкобс, Е. 

Колон; пер. К. Диси. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2019. – 160 с.: іл. 

 

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. Тут представлене життя батьків Анни, Едіт та Отто; 

перші роки життя Анни у Франкфурті; поширення нацизму; еміграцію 

Франків до Амстердама; війну та окупацію; життя Анни у таємній прибудові; 
зраду й арешт; її депортацію та смерть у Берґен-Бельзені; виживання батька 

Анни та публікація її вражаючого щоденника.  

929:94(477)Мазепа 
Е 61 

 

Єнсен, Альфред. Мазепа. Історичні картини/ А. Єнсен; пер. Н.Р. 

Іваничук, худож.-оформ. М. Мендор. – Харків: Фоліо, 2020. – 183 с.: іл. – 

(Великий науковий проект). 

 

Книжка «Мазепа. Історичні картини» – це переклад історичної монографії 
Альфреда Єнсена, створеної в 1912 році. Постать Івана Мазепи і досі є 

надзвичайно суперечливою, по-різному переосмислюється й викликає 

різноманітні дискусії не лише в українській, але і в європейській спільнотах. 

Окрім цього, особистість та вчинки гетьмана постійно міфологізуються та 

романтизуються, овіюються численними теоріями, припущеннями і 
вигадками такою мірою, що навіть досвідченим науковцям важко відділити 

істину від вимислу.  

929:94(477)Мазепа 
Е 91 

 

Журавльов, Денис. Іван Мазепа: людина, політик, легенда/ Д. 

Журавльов; худож.-оформ.  М. Мендор. – Харків: Фоліо, 2020. – 348 с.: 

іл. – (Великий науковий проект). 

 

Іван Мазепа (1639—1709) — одна з тих знакових постатей української історії, 
життя та вчинки котрих і сьогодні викликають палкі суперечки. Мало кому 

випала така цікава й непроста доля за життя та після смерті. Приятель Петра 

І, один з перших кавалерів найвищого російського ордену Андрія 

Первозванного — і борець за інтереси Української козацької держави; 

будівничий величних соборів. 

929(092)Єфремов 
І 19 

 
 

Іваницька, Світлана. Сергій Єфремов: «Це життя було одним суцільним 
подвигом неустанної праці»/ С. Іваницька, Т. Демченко. – К.: Парлам. 

Вид-во, 2020. – 568 с.: іл. – (Політичні портрети). 

 

У книзі йдеться про життя, громадсько-політичну та наукову діяльність 

видатного українського вченого, публіциста, автора знаменитої «Історії 

українського письменства» (1911 р.) академіка Сергія Олександровича 
Єфремова (1876–1939). Тільки на початку 1990-х рр. він повернувся до 

читача як один із представників старшої генерації «Розстріляного 

відродження». Книжка є першим науковим і водночас популярно написаним 

дослідженням життя й творчості цієї знакової постаті.  

 

929(092)Українка 
К 24 

 

Кармазіна, Марія. Леся Українка. Життя  як виклик/ М. Кармазіна. – 
вид. 2-ге, допов. – К.: Парлам. Вид-во, 2020. – 420 с. – (Славетні постаті 

України). 

 

Книжка присвячена геніальній українській письменниці Лесі Українці (1871-

1913). На основі документальних матеріалів висвітлюється непростиіі 

життєвий і творчий шлях Лесі Українки, суперсчливніі процес її становлення 
як української письменниці в умовах імперської дійсності. Книжка - це 

спроба відтворити гаму душевннх переживань, духовних та інтелектуальних 

шукань Лесі Українки, збагнути сутність складних життєвих колізій, в які 



потрапляли герої її творів. 
 

930.85 
Л 59 

 

Ліндсі, Джек. Коротка історія культури. Від первісного суспільства до 

доби Відродження/ Дж. Ліндсі; пер. В. та Л. Герасимчуків. – К.: 

Мистецтво, 2020. – 431 с.: іл. 

 

Джек Ліндсі – літератор, мистецтвознавець, культуролог, перекладач і поет, 
автор десятків книжок. Одна з них – «Коротка історія культури. Від 

первісного суспільства до доби Відродження». 

Ця книга – доповнений варіант однойменної, котру автор опублікував ще у 

1939-му. У цьому видання він намагається надолужити пропуски та подати 

задовільну послідовність фаз культурного розвитку. 

 

929(029)Великий 
Р 56 

 

Ричка, Володимир. Володимир Великий: Лицар духу/ В. Ричка. – К.: 
Парлам. Вид-во, 2020. – 308 с. – (Політичні портрети). 

 

У книзі Володимира Рички розкривається історичне значення діяльності 

князя Володимира, доленосне значення його діянь, які заклали культурні 

фундаменти Києво-Руської держави і дали йому право на ім’я Великого.  
Хреститель Русі став знаковим символом, першорядною фігурою історичної 

пам’яті для всієї східнослов’янської цивілізації. Висвітлюються форми її 

функціонування, засоби маніфестації та їх вплив на процеси національно-

культурної самоідентифікації народів Східної Європи. 

 

929(092)Конашевич-
Сагайдачний 

С 20 

 

Сас, Петро. Конашевич-Сагайдачний: Чесний лицар/ П. Сас. – К.: 
Парлам. Вид-во, 2020. – 560 с. – (Політичні портрети). 

 

У книжці ґрунтовно висвітлено біографію славетного запорозького гетьмана 

Петра Конашевича-Сагайдачного, а також окреслено найважливіші віхи його 

владного проводу у Війську Запорозькому. Визначено час народження, 

соціальне походження, історичну форму прізвища, розглянуто освіту і 
виховання, склад родини П. Сагайдачного. На основі дослідження 

почерку запорозького гетьмана окреслено його психологічний портрет. 

 

929(477) 
С 14 

 
 
 
 
 
 
 

 

Сегеда, Сергій. Видатні жінки української історії. Книга 1. (Х – ХVІІІ 
ст.): Біографічні нариси на тлі історичних подій/ С. Сегеда. – К.: Балтія 

Друк, 2020. – 260 с.: іл. 

 

Книжка відомого українського антрополога, професора Сергія Сегеди, 

розповідає про долі відомих українок, які залишили свій слід на історичній 
арені нашої країни – від легендарної княгині Ольги до Наталії Розумовської, 

матері останнього українського гетьмана Кирила Розумовського. Складні 

долі, злети і падіння, вагомий вплив на політичні рішення і вчинки 

державних мужів – цей історичний калейдоскоп в поєднанні з простотою 

викладення і багатством мови автора не може не привернути уваги 

найвибагливішого читача. 
 

929(092)Хмельницький 
С 51 

 

Смолій, Валерій. Богдан Хмельницький: полководець, дипломат, 

державотворець/ В. Смолій, В. Степанков. – 3-тє вид., допов. Та 
перероб. – К.: Парлам. Вид-во, 2020. – 752 с.: іл. – (Політичні портрети). 

 



 
 
 
 
 
 

На ґрунтовних документальних матеріалах автори простежують основні віхи 
життєвого шляху Богдана Хмельницького, показують обставини, 

що зумовили формування його світоглядних настанов та ціннісних 

орієнтацій, вплинули на політичний вибір. Гетьман, 

державотворець, політичний діяч, полководець, дипломат, людина – всі ці 

його іпостасі знайшли висвітлення на сторінках книги.  
 

929(092)Огієнко 
Т 41 

 
 
 

Тимошик, Микола. Іван, Огієнко: «Як ти українець…»/ М. Тимошик. – 

К.: Парлам. Вид-во, 2019. – 528 с. – (Політичні портрети). 

 

Книга Миколи Тимошика розповідає про знакову постать української історії, 

визначного вченого, політичного, громадського і церковного діяча. Іван 
Огієнко - мовознавець, лексикограф, історик церкви, педагог, перший 

ректор Кам’янець-Подільського державного університету, міністр освіти в 

уряді УНР (5 січня - 9 квітня 1919 р.) єпископ (від 1940), митрополит УАПЦ 

(від 1944), предстоятель УГПЦК (від 1951), автор перекладу Біблії 

українською мовою (1936-1955 рр). Загальний реєстр публікацій налічує 
1848 назв. Сучасники називали його людиною енциклопедичних знань, праці 

й обов’язку. 

 

94(477) 
Б 87 

 
 
 
 

Брехуненко, Віктор. Україна й українці: ім’я як поле битви/ В. 

Брехуненко. – К.: ПП Брехуненко Наталія Андріївна, 2020. – 272 с. 

 

У книзі в науково-популярному форматі розглянуто походження самоназви 
"Україна" та її перетворення на єдине ім’я українського світу, простежено 

появу ідентичності "українці", "український народ". За допомогою наукових 

аргументів спростовано маніпулятивні версії родоводу та смислового 

наповнення поняття "Україна".  

 
 

 

 

 

 

 

94(477) «1917-1930» 
К 56 

 
 

Коваль, Роман. «Батькам скажеш, що був чесним»/ Р.Коваль. – К.: 
видавець Мельник М.Ю.: Історичний клуб «Холодний Яр», 2019. – 568 с. 

 

 Це книга про українсько-російську війну в 1917–1940-х рр. та звичайних 

українців, які в боротьбі проти російських окупантів ставали героями. В ній 

уміщено 50 біографій українських героїв, 10 драматичних історій, 10 
спогадів і 10 документів зі справи отамана Антона Шкарбуненка-Шкурка, 

який вів збройну боротьба до осені 1925 року. 

Видання присвячене добровольцям Запорозького корпусу Армії УНР, ДУК 

“Правий сектор”, полку “Азов”, батальйону “Айдар”, ОДЧ “Карпатська Січ”, 

які чесно виконали обов’язок перед Батьківщиною. 

94(477) «1917-1930» 
К 56 

Коваль, Роман. Жінки у Визвольній війні. Історії, біографії, спогади. 
1917-1930/ Р.Коваль. – К.: видавець Мельник М.Ю.: Історичний клуб 

«Холодний Яр», 2020. – 432 с. – (Видатні українці. Кн.11) 

 

Це унікальне видання у великому подарунковому форматі містить відбиток 

історії, у якому яскраво відображена роль жіноцтва у боротьбі за незалежну 
Україну на початку ХХ століття. Автор представив добу українсько-



 
 
 
 

російської війни в 1917–1920-х рр. крізь призму буремних жіночих доль. 
 

 

 

94(477) 
К 78 

 
 
 

Кралюк, Петро. Історія України «без брому». Розвиток державності на 
українських землях/ П. Кралюк; худож.-оформ. О. Гугалова-Мєшкова. – 

Харків: Фоліо,2020. – 424 с.: іл. – (Великий науковий проект). 

 

Книга Петра Кралюка «Історія України „без брому”. Розвиток державності на 

українських землях» розкриває історію державних змін на теренах України 

від прадавніх часів до нашого сьогодення. Усупереч висловлюванню відомого 
українського письменника і політика початку ХХ ст. Володимира 

Винниченка, мовляв, не можна українську історію читати без брому, тобто 

заспокійливого, автор акцентує увагу на тому, що бездержавність — явище, 

характерне для багатьох народів. 

94(477) 
К 78 

 
 

Кралюк, Петро. Чорна рада/ П. Кралюк; худож.-оформ. О.Гугалова-

Мєшкова. – Харків: Біблколектор, 2019. – 201 с.: іл. 
 

У новій книзі Петра Кралюка розповідається про події, які передували 

Ніжинській чорній раді 1663 року, а також про її наслідки. Особливо 

звертається увага на діяльність таких гетьманів і козацьких проводників, як 

Іван Виговський, Юрій Хмельницький, Яким Сомко та Іван Брюховецький. 

Автор намагається показати, яку роль відіграла означена подія в контексті 
козацької революції середини ХVII століття. У виданні також розглянуто, як 

Ніжинська чорна рада знайшла відображення в козацькому літописанні та 

романі П. Куліша «Чорна рада». 

 

94(477) «1918» 
М 25 

 
 

Мараєв, Владлен. Україна, 1918: Хроніка/ В. Мараєв; худож.-оформ. М. 

Мендор. – Харків: Фоліо, 2020. – 295 с.: іл. – (Великий науковий проект). 
 

«Україна, 1918: Хроніка» — це огляд найбільш значущих для історії нашої 

Батьківщини подій, що трапилися у скорочений календарною реформою рік. 

Проголошення самостійності Української Народної Республіки, укладення 

Брест-Литовського миру з Центральними державами, гетьманський 

переворот і проголошення Української Держави під керівництвом Павла 
Скоропадського, заснування Української Академії наук, антигетьманське 

повстання під проводом Директорії та відновлення Української Народної 

Республіки. 

 

 
 

 

 

 

 

 

94(47+57) 
П 39 

 

Плохій, Сергій. Остання імперія. Занепад і крах Радянського Союзу/ С. 
Плохій; пер. Я. Лебеденка, А. Сагана. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб 

Сімейного Дозвілля», 2019. – 512 с. 

 

«Остання імперія» — це нова, смілива інтерпретація останніх місяців життя 

Радянського Союзу, свіжий погляд на причини та передумови смерті цього 
політичного організму без заангажованості та упередженості. 

 

 



 

 

 

 
 

94(477) «1932-1933» 
С 77 

 

Стасюк, Олеся. Нариси про Голодомор/ О. Стасюк. – К.: Видавець 

Мельник М.Ю., 2019. – 216 с. 
 

Безумовно, Голодомор-геноцид 1932–1933 років – це лише один епізод у 

набагато довшій та складнішій історії примусу, придушення та насильства 

проти українців з боку комуністичного режиму, але оскільки предметом 

розгляду є саме він, то хотілося б почати з розуміння суті цього злочину. 

 
 

 

 

 

94(477) «175/179» 
Т 14 

 

Таїрова-Яковлева, Тетяна. Коліївщина: великі ілюзії/ Т. 

Таїрова=Яковлева; пер. Т. Кришталовської. – К.: ТОВ Видавництво 
«Кліо», 2019. – 256 с.: іл. 

 

У книжці на основі широкого архівного матеріалу із зібрань Росії (Санкт-

Петербург, Москва) та України (Київ) зроблено спробу переосмислити події, 

які відбувалися на Правобережній Україні в середині 18 століття і зрештою 

спричинилися до Коліївщини (повстання гайдамаків у 1768 
році),спровокували російсько-турецьку війну, поділ Речі Посполитої та 

переділ політичної карти Європи. 

 

 

 

94(477) «1917-1930» 
Я 61 

 
 

Яневський, Данило. Грушевський, Скоропатський, Петлюра/ Д. 
Яневський; худож.-оформ. М.С. Мендор. – Харків: Фоліо, 2020. – 795 с.: 

іл. – (Великий науковий проект). 

 

На сторінках цієї книги, що адресована не тільки політикам, журналістам, 

політологам, а й тим читачам, які мають бажання дізнатися більше про 

історію своєї країни, автор намагається сформувати цілісне, несуперечливе 
уявлення про феномен національних протодержавних утворень на території 

сучасної України в 1917—1920 рр. 

 

 


