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Бюлетень нових надходжень 2022 р. : бюлетень нових 

надходжень /Виноградівська публічна бібліотека; уклад. 

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

2022. – 39 с. 

 

Бюлетень містить відомості про нові надходження 

літератури до центральної бібліотеки, отримані за Програмою 

поповнення фондів публічних бібліотек від УІК у грудні 2021 

року. 

Подано повний бібліографічний опис нових видань з 

анотаціями (мовою видання), 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 

грудень 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 
 

005.342-055.2 
Б 81 

 
 

Бонні, Грейс. Жіноча компанія: поради й натхнення від 100 
мисткинь і підприємниць/ Г. Бонні; пер. О. Журавльової. – 
К.: ArtHuss, 2020. – 360 с. 
 
Понад 100 виняткових жінок, які зробили вагомий внесок кожна у 
своїй царині, розповідають, як вони повірили у власний творчий 
дух і здолали негаразди та виклики глобального підприємництва. 
Медіатитанеси та керамістки, готельєрки та художниці тату, 
комікеси й архітекторки - усі разом вони витворюють прекрасну 
картину того, що буває, коли йдеш за своєю пристрастю і мрією. 

004.77 
М 16 

 

Макнамі, Роджер. Зафейсбучені: як соціальна мережа 
штовхає світ до катастрофи/ Р. Макнамі; пер. І. Серебрякової 
О. Макарової. – К.: Книголав,2021. – 376 с. – (Полиця нон-
фікшн). 
 
Яким є вплив Facebook на світ і на світову політику та бізнес? Як 
за його допомогою можна маніпулювати людською думкою і 
впливати на результати виборів, на систему охорони здоров’я, 
приватність та інновації? «Зафейсбучені» — бестселер The New 
York Times, книжка відомого венчурного капіталіста, одного з 
перших інвесторів Facebook і раннього наставника Марка 
Закерберґа Роджера Макнамі, розповідає про небезпечні наслідки 
діяльності таких платформ як ця всесвітньо відома соцмережа. 
Автор відкриває всю правду про сучасні технології, завдяки яким 
найпопулярніші соцмережі маніпулюють увагою, шкодять 
невинним людям чи країнам. 

002.1”20/21” 
П 49 

 

Нестеренко, Петро. Художній образ української книги ХХ-ХХІ 
століть/ П. Нестеренко. – К.: Саміт-книга, 2021. – 268 с.: іл. 
 
Книжка пропонує читачеві дослідження Петра Нестеренка, яке 
стосуєтся не тільки ілюстрації та книжкової графіки XX-XXI 
століття, а й інших компонентів естетичного образу книги - 
формату, паперу, обкладинки, форзаців, фронтисписів тощо. 
Читач знайде тут дуже цікаві міркування автора щодо інших 
елементів мистецтв книги - від обкладинки й титула - до футляра 
як декоративно-графічного засобу презентації коштовних 
мистецьких видань - монографій чи альбомів. 
 

028 
 П 49 

Пол, Памела. Як виховати читача/ П. Пол, М. Руссо; пер. О. 
Стукача, худ. Д. Яккаріно. – К.: ArtHuss, 2020. – 264 с. 
 
Редакторки «The New York Times Book Review» Памела Пол і Марія 
Руссо написали не лише про те, як читати дітям різного віку (від 
народження й до старшої школи), а й про те, що їм краще читати. 
Зручно поділена на «вікові» й «тематичні» рубрики книжка може 
стати комплексним путівником у світ дитячої психології й 
літератури — короткі анотації чергуються тут із дуже 
практичними порадами, як прищепити малюкам любов до 
книжок, відповідями на поширені запитання й розвінчуванням 
міфів. 
 
 



С 004 

Ф 76 

 

Фоменко, Юлія.  Комп’ютери та безпека/ Ю.Фоменко. – К.: 
Саміт-книга, 2021. – 76 с.  
 
Оскільки комп’ютери повністю охоплюють майже всі сфери 
нашого життя, поняття інформаційної безпеки набуває неабиякої 
актуальності. У сучасному світі технологій користувачам необхідно 
знати про основні загрози інформаційній безпеці та методи 
захисту від них. 

 1 – Філософія. Психологія 
1(091) 
І 90 

 
 

Історія філософії. Античність та Середньовіччя/ ред. У. Еко 
Р. Федріги, пер. О. Сминтини Ю. Григоренко О. Юдіта, 
худож.-оформ. О. Гугалова- Мєшкова. – Х.: Фоліо, 2021. – 555 
с.: іл.  
 
Коли у первісної людини з’явилась можливість думати не тільки 
про виживання, вона замислилася про те, для чого вона прийшла 
в цей світ і хто створив усе, що її оточує, — саме тоді, можна 
стверджувати, і народилася філософія як така. За первинною 
етимологією термін «філософія» означає «любов до знання». Наше 
видання знайомить читача з розвитком філософії від Античності 
до Середньовіччя, висвітлюючи тісний зв’язок філософської думки 
Сократа, Платона, Арістотеля з формуванням поглядів таких 
представників середньовічної філософії, як Альберт Великий, Тома 
Аквінський, Роджер Бекон та інші. 

159.9 
К 37 

Кехейн, Адам. Взаємодія з ворогом. Як працювати з людьми, 
які не викликають ні довіри, ні симпатій/ А. Кехейн; пер. Д. 
Кожедуб. – К.: Лабораторія, 2021. – 160 с. 
 
Мабуть, всім знайома ситуація, коли потрібно розв’язувати певну 
проблему, але залучені у цей процес люди мають цілковито різні 
бачення подальших дій. Рішення затягується, робота стоїть на 
місці, переговори займають години, дні, тижні… Адам Кехейн 
допомагає примирити сторони конфліктної ситуації. Він пропонує 
дуже чіткий план дій щодо того, як можна співпрацювати з 
кимось особисто тобі неприємним та кардинально інакшим. Його 
методика дозволить легко уникати неприємних моментів вдома, 
на роботі й у повсякденному житті та досягати поставлених цілей.  

159.9 
Л 22 

 

Ланьє, Джаром. 10 причин видалити акаунт із соцмереж 
просто зараз/ Дж. Ланьє; пер. Є. Ніколаєвої. – Харків: Віват, 
2020. – 176 с. – (Саморозвиток). 
Ваші дані в соцмережах нещадно використовують, 
прикриваючись добрими намірами полегшити вам життя та 
можливість вибору. Через алгоритм, який підбирає вам пости в 
соцмережах, викривлюється ваше сприйняття інформації і навіть 
змінюється настрій: щасливі фото ваших успішних знайомих 
можуть лише ще більше засмутити вас, якщо вам і без того сумно. 
І ви самі в цьому винні: чому ви проводите весь вільний час у 
соцмережах? Автор цієї книжки Джарон Ланьє наводить 
альтернативний спосіб ефективно використовувати нові технології 
та позбутися залежності від сповіщень, лайків і решти 
дофамінових гачків. А ще розповідає, як бути «котиком», — 
незалежним і свідомим. 



 

155.923.2  
М91  

 
 

Мур, Т. Піклування про душу: як сповнити глибиною і 
сенсом щоденне життя [Текст] / Т. Мур ; пер. з англ. О. 
Демиденко. – Львів : Астролябія, 2020. – 448 с. 
  
«Піклування про душу» — бестселер сучасного американського 
психотерапевта, монаха в минулому Томаса Мура (нар. 1940 року), 
що розійшовся по всьому світу мільйонами примірників. Це 
потужна і наснаж-лива книга, яка пропонує новий підхід до 
осмислення щоденного життя, його проблем і творчого потенціалу. 
Створюючи цю книгу, в якій аналізує зв’язки між духовністю і 
проблемами індивіда та суспільства, Томас Мур опирався на свій 
досвід як психотерапевта, на досвід викладання психологічного 

вчення Карла Ґуетава Юнга і навчання арттерапії, а також на 
власні дослідження релігій і мистецтв.  

159.9  
Н16  

 

 
 

Нагоскі, Е. та А. Вигорання. Стратегія боротьби з 
виснаженням удома та на роботі [Текст] / Е. та А. Нагоскі ; 
пер. з англ. С. Новікової. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб 
Сімейного Дозвілля», 2021. – 320 с.  
 
Емілі Наґоскі — експерт у сфері статевого виховання з 
двадцятирічним стажем, має ступінь доктора філософії, авторка 
бестселера «Як бажає жінка» та низки наукових публікацій. Разом 
із сестрою Амелією створили дуже особисту і водночас зрозумілу 
кожній жінці книжку-сенсацію про жіноче вигоряння та 
подолання його неприємних наслідків.  
Робочі проекти волають на роботі, а вдома — кличе купа немитого 
посуду та дитяча «домашка». Рахунки за комуналку самі себе не 
оплатять, звіт сам себе теж писати не хоче. А в тебе на все про все 
тільки дві руки і ті без манікюру, на який теж не вистачає ані 
часу, ані сил. Бо ти — вигоріла.  

 2 - РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ’Я)  

2 
П 83 

 

Протеро, Стівен. Вісім релігій, що планують у світі: чому їхні 
відмінності мають значення/ С. Протеро; пер. В. Пунько. – 
К.: Форс Україна, 2021. – 464 с. 
 
У цій книзі автор стверджує, що наполегливі спроби представити 

усі релігії як різні шляхи до одного Бога не враховують проблему, 
яку кожна традиція прагне вирішити. Ця книжка стане 
незамінним путівником у питаннях, які людство ставило перед 
собою протягом тисячоліть, і у тому розмаїтті шляхів, якими ми 
сьогодні просуваємось до їх вирішення. 

271.2 
Ч 75 

 

Чорна, Світлана. Українська церква і московські міфи/ С. 
Чорна. – К.: Вид-во «Дніпро», 2021. – 220 с. 
 
У книзі відомої журналістки та публіцистки Світлани Чорної 
простежується історія Української Православної Церкви від кінця 
10-го століття (Хрещення Київської Руси-України 988 року) до 
наших днів під кутом зору незрозумілої і нелогічної боротьби 
Москви проти незалежності й непідпорядкованості церкви Києва 
iншим, часто сусіднім церковним центрам, насамперед 
московському.  



27-526.62 

К63 
 
 

Комарницький, А. Святині Княжої України [Текст] / А. 

Комарницький, Б. Зятик ; пер. з англ. В. Лужняк. – Львів : 
Свічадо, 2019. – 208 с.  
 
Українська культура має у спадщині багато сакральних реліквій та 
святинь періоду Київської Руси. Проте, під час окупації держав-
агресорів, з території України було вивезено чимало цінних 
святинь, реліквій, переписано давні літописи.  
Автори, відходячи від хибних стереотипів, зібрали та описали 
долю пам’яток києво-руського періоду від їхнього створення до 
сьогоднішнього місця знаходження, подали опис святинь та їхнє 
мистецьке та духовне значення в українській культурі.  

 3-Суспільні науки 

321.7(4) 
К 63 

 

Комарек, Станіслав. Європа на роздоріжжі/ С.Комарек; пер. 
О. Крушинська. – Львів: Апріорі, 2020. – 496 с. 
 
У цій книзі відомий чеський інтелектуал Станіслав Комарек міркує 
про загальну кризу, до якої наблизилося європейське суспільство і 
яка залишається непоміченою, «маскуючись» під кризу фінансову і 
демографічну. Автор аналізує роль традиційної релігії, витісненої 
релігією економічного зростання, добробуту і споживання, що 
ґрунтується на дедалі глибшому індивідуалізмі — як і небачений 
спад народжуваності. Травми, завдані Європі Другою світовою 
війною, призвели до постання піклувальної держави, яка виховує 
інфантильних і слухняних громадян, нездатності чинити опір, 
запровадження орвеллівської «мови політкоректності» тощо. 
 

316.6 
Л84 

 

Луб’яна, О. Я більше не можу! Антикризові рецепти для мами 
[Текст] / О. Луб’яна. – Харків : ВГ «Основа», 2021. – 127 с. — 
(Для турботливих батьків).  
 
Чи траплялося у вашому житті так, що негативні емоції накривали 
з головою, і ви ясно відчували: все, я так більше не можу!  
Якщо вам хоча б раз хотілося бігти світ за очі від проблем та криз 
з власними дітьми, чоловіком, батьками, роботою, сусідами, 
хатніми тваринами та ін. — тоді ця книжка для вас. Та навіть 
якщо такої думки у вас ще виникало — ця книжка і для вас — 

вона підкаже, як не потрапляти у глухі кути проблемних ситуацій.  

328-057.341 
У51 

 

Ульбінайте, Д. Велика президентка маленької країни. Історія 
Далі Грибаускайте [Текст] / Д. Ульбінайте ; пер. з лит. Б. 
Беляців. – Київ : Наш формат, 2021. – 256 с.  
 
Якщо Марґарет Тетчер прославилася як Залізна Леді, то Даля 
Грибаускайте — як Сталева Магнолія. Волелюбна, прямолінійна, 
справедлива, з блискавичною реакцією і впевненим голосом — 
такою запам’ятали литовську президентку.  
Ця книжка — історія сильної лідерки, яка знає ціну собі та своїй 
державі, обстоює національну гідність і вибудовує власну 
діяльність на суспільних цінностях. Навіть коли залишається сама 
проти олігархів і корупціонерів, Кремля і Вашингтона, 
противників і вчорашніх соратників.  



329.733 УПА:929 

Кук 
П56 

 

Понипаляк, А. Останній командир УПА. Життя і боротьба 

Василя Кука [Текст] / А. Понипаляк. – Київ : Наш формат, 
2021. – 256 с.  
 
Є люди-епохи, а є люди — кілька епох. Такою особистістю був 
останній командир УПА Василь Кук. Він народився до Першої 
світової, пережив лихоліття Другої світової, розквіт і згортання 
діяльності УПА, потрапив у радянський полон і разом з Україною 
отримав омріяну свободу в 1991-му. Як сімейна скрута вплинула 
на його погляди? Коли він загорівся ідеєю збройної боротьби? Як 
пережив смерть братів Ілька й Іларія, яких стратили за українську 
державність? На всі ці питання відповідає історикиня Аліна 
Понипаляк. Вона дослідила архівні дані та спомини людей, які 
особисто знали Василя Кука, поспілкувалася з рідними, побувала 

там, де він народився, жив і творив. Усе це допомогло показати, 
яким був Кук і як він боровся за українську незалежність.  

34.03 
Н 40 

 
 

Невідкладна правнича допомога. Юридичний порадник: 
практ. посіб – К.: Юрінком Інтер, 2019. – 300 с. 
 
У книзі в доступній, популярній формі висвітлено широке коло 
юридичних питань, знання яких є необхідним для реалізації прав 
людини та громадянина. Такими, зокрема, є шлюбно-сімейні, 
трудові, земельні відносини, відшкодування матеріальної і 
моральної шкоди, спадкування, порядок звернення до суду в 
цивільних справах та питання виконання судових рішень. 
  

 

355.486 
Д26 

 

Дєдик, О. Г. Чортівська офензива. Найуспішніша операція 
Галтцької армії [Текст] / О. Г. Дєдик. – Львів : Астролябія, 
2020. – 416 с.  
 
Чортківська офензива 7–28 червня 1919 року вписана золотими 
літерами у воєнну історію України. Розбита і морально пригнічена, 
позбавлена боєприпасів і загнана у невеликий закуток 
батьківщини Галицька армія несподівано розбила й змусила 
відступати супротивника, який чисельно переважав і був значно 
краще матеріально забезпечений.  

Пропонована книга є результатом більш ніж чвертьстолітнього 
вивчення цього феномену.  

355 
Р49 

 
 

Ріделл, Андрес. Книжкові злодії. Про нацистські розкрадання 
бібліотек Європи та про спроби повернути літературну 
спадщину/ А. Ріделл; пер. В. Криницький. – Харків: Вид-во 
«Ранок»: «Фабула», 2020. – 400 с. 
 
Нацисти протягом усього часу, що мали владу, грабували бібліотеки — 

спочатку на території Німеччини, а потім у всіх захоплених землях. 

Кількість утрачених (загублених у вирі війни й остаточно знищених) 
книжок обчислюється мільйонами примірників. Книжки не були 

настільки унікальними і не мали значної матеріальної цінності, як-от 

витвори мистецтва, натомість мали цінність ідеологічну, адже передусім 

спеціальні бригади грабували бібліотеки ворогів нацизму. Знищували не 

просто книжки, знищували культурну, національну ідентифікацію цілих 

громад. Залишки довоєнних книгозбірень ще й сьогодні розсіяні в 
багатьох європейських містах. 

 

 

 



355.422(477) 

Б 92 
 

Бура, Дар’я. Хроніка війни. 2014-2020: у 3-х т. – Т.2. Від 

першого до другого «Мінська»/ Д. Бура, О. Красовицький; 
худож.- оформ. О. Гугалова-Мєшкова. – Х.: Фоліо, 2020. – 474 
с.: іл. – (Хроніка). 
 
Другий том «Від першого до другого ‘‘Мінська’’» тритомника 
«Хроніка війни. 2014—2020» висвітлює події з вересня 2014 року 
до 20 лютого 2015 року. 
 
 

355.422(477) 
Б92 

 

 
 
 
 
 

Бура, Дар’я. Хроніка війни. 2014-2020: у 3-х т. – Т.3. П’ять 
років гібридної війни/ Д. Бура, О. Красовицький; худож.- 
оформ. О. Гугалова-Мєшкова. – Х.: Фоліо, 2020. – 478 с.: іл. – 

(Хроніка). 
 
У третьому томі «П’ять років гібридної війни» тритомника «Хроніка 
війни. 2014—2020» подається хроніка новин від кінця лютого 2015 
року до 31 жовтня 2020 року. 

355.422(477) 
Б92 

 

Бура, Дар’я. Хроніка війни. 2014-2020: у 3-х т. – Т.1. Від 
майдану до Іловайська/ Д. Бура, О. Красовицький. – Х.: 
Фоліо, 2020. – 478 с.: іл. – (Хроніка). 
«Хроніка війни» — це документальне дослідження, літопис-хроніка 
подій 2014—2020 років в Україні, від завершального етапу 
Майдану до наших днів. Метою написання книги було прагнення 
переосмислити новітню історію, нагадати хронологію подій, що 
призвели до анексії Криму Російською Федерацією і початку 
гібридної збройної військової агресії РФ на Донбасі. 
Перший том «Від Майдану до Іловайська» тритомника «Хроніка 
війни. 2014—2020» охоплює період з кінця лютого 2014 року до 
перших днів вересня 2014 року. 

355.486 
Г16 

 

Галущак, Михайло. За пів кроку до перемоги. Військове 
будівництво та операції Галицької армії в 1918-1918 роках/ 
М. Галущак. – Львів: Апріорі, 2020. – 280 с.: іл. 

З-поміж значної кількості літератури про Західно-Українську 
Народну Республіку ця книга є унікальною. Адже вона поєднала 
наукове дослідження історії Галицької Армії та особистий досвід 
автора, здобутий під час сьогоднішньої російсько-української 
війни на Донбасі. Михайло Галущак проводить численні історичні 
паралелі у війні з Польщею століття тому й сучасною війною з 
Росією. Розглянуто найважливіші воєнні операції армії галицької 
республіки – і ті, які були втілені, й ті, яким судилося залишитись у 
планах. 

355.422(477) 
Р60 

 

Родін, Ігор. Батальйон «Донбас». Записки добровольця/ І. Родін; 

пер. В. Верховеня, худож.-оформ. М. Мендор. – Х.: Фоліо, 2020. – 188 

с.: іл. – (Військові щоденники). 

Ігор Родін — воєнний історик і публіцист із Києва. Ви¬вчав період 

Першої світової та Громадянської воєн, захоплював¬ся російськими 

полководцями, ідеями Білого руху. Але 2014 року, у віці 53-х років, пішов 
захищати Україну від «русского мира». На фронт ішов добровольцем у 

складі батальйону «Донбас». При виході з Іловайська потрапив у полон до 

російських військових. Був звільнений під час обміну полоненими. До 

війни на Донбасі Ігор Родін написав дві книги і сорок вісім статей з 

російської воєнної історії. Тепер пише історію своєї країни. Першим 
результатом є ця книга. 



37.018 

П27 
 

Перрі, Філіппа. Важливо, щоб ваші батьки прочитали цю 

книгу (а ваші діти радітимуть, якщо і ви це зробите)/ Ф. 
Перрі; пер. Д. Петрушенко. – Харків: Віват, 2020. – 288 с. – 
(Саморозвиток). 
 
У цій книжці Філіппа Перрі розповідає, як батьки традиційно 

вибудовують стосунки з дітьми, що стає на заваді доброму контакту та 

що може його покращити. На прикладах з історій своїх пацієнтів та на 

основі власного досвіду материнства авторка пояснює, як: - 

прослідкувати зв’язок між тим, як виховували вас, і тим, як ви виховуєте 

своїх дітей; - зрозуміти, про що сигналізує та чи інша дитяча поведінка; - 
давати раду власним почуттям та почуттям вашої дитини; - усвідомити і 

змінити деструктивні моделі взаємодії з дитиною; - прийняти той факт, 

що ви припускатиметеся помилок, і як їх потім виправити. Це видання 

для батьків, які не лише люблять своїх дітей, а й тішаться, спілкуючись із 

ними. 

С 379.8 
П88 

 

Пужайчереда, Лариса. Цікаві домашні досліди/Л. 
Пужайчереда, В.Карнаушенко. – Х.: ВГ «Основа»,2021. – 80 с.: 
іл. – (PRO науку). 
 
Запрошуємо в захопливий світ НАУКИ! Чи можна склеїти лід? Чи 
може вода мандрувати? Чи можна утримати мильну бульбашку на 
долоні? Нумо досліджувати! 
Книга містить 37 різноманітних, цікавих та безпечних дослідів, за 
допомогою яких можна стимулювати дитячу допитливість та жагу 
нових вражень. Досліди не потребують дорогих чи рідкісних 
складників, спеціального обладнання чи особливих навичок. Їх 
можна провести вдома з тими речовинами, які є на кухні або в 
портфелі. 
 

39(=161.2) 
Е 88 

 
 

Етнографічні групи українців Карпат. Лемки / О. М. Болюк, 
С. М. Боньковська [та ін.] ; редкол. Я. Тарас, редкол. М. 
Сополига [та ін.], за наук. ред., уклад. С. П. Павлюк ; Нац. 
акад. наук України, Ін-т народознавства. – Х. : Фоліо, 2020. - 
366 с. : кол.іл. 
  
У цьому монографічному дослідженні відображено своєрідність 
буття лемків, ґрунтовним аналізом охоплено увесь спектр ¬їхньої 
матеріальної традиційної культури — народне зодчество, одяг, 
харчування, основні й допоміжні заняття, промисли та ремесла 
тощо, а також духовну культуру з її обрядово-звичаєвим 
багатством вірувань від язичництва до християнства, традиційні 
знання, фольклор та ін.  

39(=161.2) 
Е 88  

Етнографічні групи українців Карпат. Бойки / О. М. Болюк, С. М. 
Боньковська [та ін.] ; редкол. Я. Тарас, редкол. М. Сополига [та ін.], 

за наук. ред., уклад. С. П. Павлюк ; Нац. акад. наук України, Ін-т 

народознавства. – Х. : Фоліо, 2020. - 276 с. : кол.іл.  

  

Монографічне дослідження приурочене всебічному висвітленню 

унікального культурно-традиційного спадку бойків. Своєрідними рисами 
відзначаються різні галузі бойківської народної духовної культури, 

характер осмислення природних і суспільних явищ, комплекс норм 

народного звичаєвого права, моралі, етики, традиційних знань, обрядів, 

сімейного і побутового календарів тощо. В них переплелися нашарування 

народної буденної свідомо¬сті різних епох, починаючи від 
первіснообщинного ладу, поєднання давніх язиче¬ських і пізніх 

християнських елементів, фантастичних ілюзорних уявлень із 

здобутками упродовж віків, практичним досвідом.  

 



39(=161.2) 

Е 88 
 

Етнографічні групи українців Карпат. Гуцули / О. М. Болюк, 

С. М. Боньковська [та ін.] ; редкол. Я. М. Тарас, редкол. М. 
Саполига [та ін.], за наук. ред., уклад. С. П. Павлюк ; Нац. 
акад. наук України, Ін-т народознавства. – Х. : Фоліо, 2020. - 
384 с. : кол.іл. 
  
Монографія присвячена вивченню усіх аспектів життя гуцулів. 
Гуцульські звичаєві, правові й етичні нормативи, вірування, 
забобони, демонологія, звичаї, обряди представляють складний і 
надзвичайно цінний для науки матеріал. У ньому простежуються 
відбитки духовного життя різних епох починаючи від 
первіснообщинного ладу, поєднання давніх язичницьких і 
пізніших християнських елементів, фантастичних ірраціональних 
уявлень із практичним досвідом, набутим і перевіреним упродовж 

віків. Багатий реліктовими елементами і гуцульський фольклор, 
особливо обрядові пісні, казки, легенди, замовляння, пов’язані з 
віруваннями і забобонами. 

 5-Природничі науки 

502/504 
Г 29 

 

Ґейтс, Б. Як відвернути кліматичну катастрофу : де ми зараз 
і що нам робити далі / Б. Ґейтс ; пер. з англ. Ю. Костюк. - К. : 
Лабораторія, 2021. - 238 с. : іл. 
  
У 2020 році величезні ресурси — людські та фінансові — були 
залучені для боротьби із пандемією COVID-19 та задля збереження 
людських життів. Утім за прогнозами засновника Microsoft, 
філантропа та мільярдера Білла Ґейтса, у наступні роки 
економічний збиток, нанесений зміною клімату, буде ще 
серйознішим. А нищівні повені, шторми, пожежі й посухи можуть 
завдати непоправної шкоди людству. Ґейтс уже понад 10 років 
займається дослідженням питань зміни клімату, і ця книжка — 
результат його здобутків.  
 

502/504 
Б 77 

 

Бойко, М. 104 дні без поліетилену / М. Бойко. - К. : Віхола, 
2020. - 192 с. : іл.  
  
Сьогодні всі ми знаємо, що поліетилен забруднює довкілля й 
шкодить нашому здоров’ю, проте далеко не всі можемо 

відмовитися від нього хоча б на кілька тижнів. Маріанна Бойко 
прийняла цей виклик, провівши 104 дні без звичних пластикових 
речей. Авторка провела свій експеримент в українських реаліях і 
охоче ділиться лайфхаками, як не тільки відмовитися від 
використання поліетилену, а й стати екоблогером і допомагати 
іншим усвідомити важливість зменшення сміття на планеті. 
 

504.5 
Б87 

 

Браун, Ґ. Жити із «зеленим серцем». Подбай про себе і 
планету [Текст] / Ґ . Браун ; пер. з англ. Н. Яцюк. – Київ : Наш 
формат, 2020. – 280 с. 
 
Нaм дoвoдитьcя жити в нeбeзпeчнoму cвiтi. Яку зубну пacту 
oбpaти з-пoмiж тиcячi пpoпoзицiй? Тa чoму шкiдливиx peчoвин у 
вaшiй cпaльнiй бiльшe, aнiж нa вулицi? 
У книжцi aвтopкa якpaз poзпoвiдaє, як нaшi звички i cпociб життя 
мoжуть пoкpaщити дoбpoбут i вiднoвити Зeмлю. Дocлiдниця 
пpocтo й дocтупнo пoяcнює, як вибиpaти пpoдукти xapчувaння i 
зacoби ocoбиcтoї гiгiєни, тa пpoпoнує piшeння, якi вiдпoвiдaють 
вaшoму бюджeту i cпocoбу життя. 



 

524.8 
Г59 

 

Гокінг, С. На плечах гігантів. Величні прориви у фізиці та 
астрономії [Текст] / С. Гокінг; пер. з англ. Я. Лебеденка. – 
Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2021. – 
256 с.  
 
Які закони природи керують небесами? Як рухаються планети? 
Що тримає їх на орбіті? Відповіді на ці питання люди намагались 
знайти тисячоліттями. Щоб відповісти на них науковцям була 
потрібна неабияка сміливість та ясне бачення.  
Миколай Коперник, Ґалілео Ґалілей, Йоганн Кеплер, Ісаак Ньютон 
та Альберт Айнштайн — п’ятеро цих візіонерів змінили курс науки, 
вивівши астрономію та фізику із Середньовіччя до сучасності. Їхні 
magnum opus із коментарями та примітками генія Гокінґа дадуть 

можливість зазирнути в думки новаторів і точно дізнатися, про що 
думали ці учені мужі.  

53 
Л36 

 

Левін, В. Проста фізика. Від атомного ядра до межі Всесвіту 
[Текст] / В. Левін, В. Гольштейн ; пер. з англ. Т. Сахно. – Київ 
: Наш формат, 2020. – 296 с.  
 
Професор Волтер Левін, популяризатор фізики і талановитий 
викладач, не втомлюватиме вас теоріями та формулами, а проведе 
далі — у світ експерименту.  
Вoлтep Лeвiн i Вoppeн Ґoльдштeйн cтaвлять зa мeту пoкaзaти 
людям кpacу тa вишукaнicть фiзики, a нe мaтeмaтичнi пoдpoбицi. 
Пepeд вaми poзкpиютьcя нeймoвipнi дивa фiзики, зaвдяки яким 
ми живeмo, aлe якиx зoвciм нe пoмiчaємo в пoбутi. Уce цe 
пpипpaвлeнo гумopoм, ocoбиcтими пepeживaннями тa 
нeймoвipними дocлiдaми.  
 

551:502 
Р 64 

 

Розенлунд, М. Погода, яка змінила світ / М. Розенлунд ; 

пер. з англ. М. Никончук. - Львів : Вид-во Анетти 
Антоненко ; К. : Ніка-Центр, 2021. - 224 с. : іл. 
  

Могутній супротивник – погода – перемагає всіх. 
Досвідчений журналіст, цікавий оповідач Маркус Розенлунд, 
подорожуючи машиною часу крізь століття, демонструє, як 

погода руйнувала цілі цивілізації та визначала переможців 
воєн. Крізь сплетіння наукових фактів з історією та 

суспільними науками ви дізнаєтесь, який існує зв’язок між 
казковими тролями і кліматичними змінами, між «Криком» 
Едварда Мунка та виверженням вулкана, між поразками 

видатних полководців і примхами стихії.  
 

С 57 
Г 65 

 

Ґонік, Л. Біологія / Л. Ґонік, Д. Весснер ; пер. з англ. С. 
Зубченко ; худ. Л. Ґонік. - К. : Рідна мова, 2020. - 312 с. : іл. - 
(Наука в коміксах).  
 
Цей пізнавальний і веселий посібник створили популяризатор 
науки Ларрі Ґонік і біолог Дейв Весснер — випускник 
Гарвардського університету, професор біології та завідувач 
кафедри «Здоров’я і людські цінності» при Девідсонському 
коледжі. Читаючи цю захопливу книжку, ви дізнаєтеся про 
«внутрішню кухню» клітин і магію експресії генів, про статеве й 
нестатеве розмноження, про еволюцію й екосистеми…  
 



59 

С 24 
 

Ілюстрований атлас. Світ тварин : [карти, цифри, 
факти, гіпотези, порівняння] / авт. тексту : Ч. 
Бамбараденія, Д. Вудрафф [та ін.]. - К. : Рідна мова, 

2021. - 264 с. : кол.іл. 
  

У цій книзі перед Вами постануть неймовірні картини дикої 
природи. Ви побуваєте на всіх континентах, у всіх 
природних зонах: в тундрі та в тропічних лісах, на коралових 

рифах і у високих горах, познайомитесь з характерними 
особливостями флори та фауни різних куточків нашої 
планети. 
 

С 572.1 

Х 20 
 

Харарі, Ювал Ной. Sapiens. Історія народження людства = 

Людина розумна : [перша графічна історія]. Т. 1 / Ю. Н. 
Харарі, Д. Вандермойлен, Д. Касанаве ; пер. з англ. О. 
Дем’янчук. - К. : BookChef : Форс Україна, 2021. - 246 с. : 
кол.іл.  
  
Ви тримаєте в руках перший том епічної, чудово ілюстрованої 
графічної адаптації світового бестселера Ювала Ноя Харарі 
«Людина розумна: коротка історія людства», 16 мільйонів копій 
якого розійшлися 60 країнами світу. Ця графічна серія — 
радикальний і неймовірно захопливий переказ історії людства. 
Щедро присмачена дотепами, гумором і яскравими персонажами, 
вона захопить навіть тих, хто зазвичай не цікавиться наукою та 
історією.  
 

598.2 
А 92 

 

Атамась, Н. Пташина історія : скандали, інтриги і мистецтво 
виживання / Н. Атамась. - К. : Віхола, 2021. - 328 с. 
 
Що спільного у чубатих синиць і українських господинь? Чому 
самкам пінгвінів подобаються гладкі чоловіки та чим Дарвіну не 
вгодили павичі? Чи справді існує лебедина вірність і як качки 
дають раду нахабним залицяльникам? І чому українцям слід 
перейматися через папугу Крамера, що оселився в Києві? 
Відповіді на ці запитання знає орнітологиня Наталя Атамась, яка у 
своїй книжці розповідає про те, як живуть птахи і наскільки їхня 
поведінка схожа на людську (чи то навпаки — наші звички 
нагадують пташині). Наталя з гумором пояснює, для чого птахи 
заводять гареми та як “редагують” кількість і якість власного 
потомства, як вони будують гнізда й шукають пару, планують 
зимування та чому пари розлучаються і залишають свої родини. 

 6-Прикладні науки 
612 
П 32 

 

Підлісна, Наталя. Про жінок за 50. Психологія вікових змін/ 
Н. Підлісна. – К.: Віхола, 2021. – 272 с. – (Психологія). 
 
Ви — жінка в розквіті осінньої життєвої пори. І, здається, раптом 
щось пішло не так: світ змінився в гірший бік, усі довкола вас не 
розуміють, та й ви почуваєтеся не надто добре, не встигаєте за 
сучасним ритмом на роботі й постійно конфліктуєте з родиною. 
Що трапилося? Де ви повернули не туди? Яких змін не помітили? У 
цій книжці психологиня Наталя Підлісна пояснить особливості 
жіночих вікових змін, наведе приклади із власної психологічної 
практики, базовані на реальних історіях, і переконає, що нічого 
страшного з вами не трапилося, а незручне в нашому суспільстві 
слово «клімакс» — не таке страшне, як його малюють. 



 

613.8 
О46 

 

Озерна, Д. Книжка для дорослих: Як старшати, але не старіти 
[Текст] / Д. Озерна. – Київ : Yakaboo Publishing, 2021. – 304 с.  
 
Реалістично про старшання у новій книзі Дарки Озерної "Книжка 
для дорослих. Як старшати, але не старіти", яка стала третьою у 
серії "Оптимістично про здоров’я". Власне, в нашому 
інформаційному просторі життя всіх людей, старших навіть за 35 
років, малопомітне. Чим живуть "дорослі"? А це правда, що старші 
люди всі хворі, занудні, несучасні?Ні, неправда. При чому не 
просто "взяти і перестати хворіти", а збагнути, що з нами 
відбувається, які є ризики та можливості в кожного віку, та 
продовжити старшати, та не старіти. "Книжка для дорослих. Як 
старшати, але не старіти" в цьому допоможе.  

616.07 
С 30 

 

Сем’янків, А. Медицина доказова і не дуже / А. Сем’янків 
(MED GOblin). - К. : Віхола, 2021. - 272 с. 
 
Книжка лікаря й автора популярного блогу про медицину MED 
GOblin Андрія Сем’янківа — це своєрідний путівник медичними 
нетрями: від того, як працюють ліки й що ховається за народною 
медициною, гомеопатією та стовбуровими клітинами, і до 
конспірології та навичок розпізнавання призначених 
фуфломіцинів. 
 
 

615.85 
С 77 

 

Станчишин, Володимир. Стіни в моїй голові. Жити з 
тривожністю і депресією/ В. Станчишин. – Вид. 2-ге, 
виправл. – К.: Віхола, 2021. – 208 с. – (Психологія). 
 
Книжку Володимира Станчишина «Стіни в моїй голові» 
присвячено тривожності, депресії, соціальним фобіям, різним 
психічним розладам, які більшою чи меншою мірою впливають на 
звичний спосіб життя людини в соціумі. Вона не вилікує вас від 
неприємних станів, але допоможе зрозуміти — жити з ними 
можливо. Усі ми, стверджує автор, є тривожними, і в цьому немає 
нічого надзвичайного. Головне — зрозуміти, що тривога 
супроводжує нас усе життя й відіграє свою важливу роль у 
нашому існуванні. 

636.7 
Г 70 

 

Говровіц, Александра. Собаказнавство. Що собаки знають, 
бачать і відчувають нюхом/ А. Говровіц; пер. Н. Лавської. – 
К.: Вид.група КМ-БУКС, 2020. – 312 с.: іл. 
 
Усі, хто обожнює собак, мають змогу разом із американською 
вченою-когнітивістом Александрою Горовіц підняти завісу над 
їхнім загадковим світом - дізнатися, що і як бачать наші 
чотирилапі друзі, як вони чують і що відчувають, що знають і 
розуміють. Читачі ознайомляться з результатами новітніх 
досліджень у галузі фізіології та психології тварин, які пояснюють 
неймовірні можливості та здібності собак, зокрема здатність 
виявляти хвороби, навички зчитування думок і бажань своїх 
господарів, "багатофункціональність" собачого хвоста. І хоча 
"Собакознавство" не є довідником із виховання та дресирування, 
видання містить чимало корисної інформації і практичних порад, 
завдяки яким любителі собак зможуть краще розуміти поведінку 
та потреби своїх вихованців, швидше знаходити з ними контакт.  
 



641.3 

К 56 
 

Коваленко, Олексій. Фрукти проти овочів. Чому кавун - не 

ягода, а томат – це фрукт/ О. Коваленко. – К.: Віхола, 2021. – 
224 с. – (Наукпоп). 
 
Перед вами — не збірник рецептів і навіть не підручник з 
ботаніки, книжка Олексія Коваленка — це реальна та дотепна 
історія найзвичайнісіньких овочів і фруктів: від особливостей 
їхньої ДНК та селекції до найдивніших міфів і кулінарних 
лайфхаків. 
 

641.55 
І 25 

 

Івченко, З. Готуємо по-українські [Текст] / З. Івченко. – 
Львів: Урбіно, 2021. - 160 с.  
 
Книга відомої фуд-блогерки Зоряни Івченко, авторки понад двох 
десятків кулінарних книжок, призначається як для вправних 
куховарів, так і для початківців: кожен знайде тут рецепти до 
душі. Любите проводити на кухні багато часу й дивувати рідних та 
друзів утіленням вишуканих рецептів? Обожнюєте смачненьке, 
але не любите годинами стриміти біля плити?  
У цій книзі знайдуться рецепти для кожного — геть усе, від 
закусок аж до десертів. Рецепти, кожен з яких авторка готувала 
власноруч, перевіряючи складники та пропорції, 
супроводжуються її ж фото в улюбленому рустикальному стилі. 
 
 

641.5(=161.2) 
К 50 

 

Клопотенко, Євген. Зваблення їжею з українським смаком/ 
Є. Клопотенко. – К.: Книголав, 2020. – 176 с.: фото. – (Полиця 
нон-фікшн). 
 
Зваблення їжею з українським смаком" - це вже друга книжка 
відомого шеф-кухаря, кулінарного експерта та телеведучого 
Євгена Клопотенка, яка виходить у видавництві #книголав 
Окрім рецептів, книжка містить чимало цікавих фактів про 
українські продукти та харчі — як їх споживали раніше, чим вони 
корисні, у який спосіб їх найкраще готувати. А ще кулінарний 
експерт згадує про свою дослідницьку експедицію та міста, які 
вразили його своєю кулінарною традицією. 
 

641.5(=161.2) 
К 50 

 

Клопотенко, Євген. Зваблення їжею. 70 рецептів, які 
захочеться готувати/ Є. Клопотенко. – К.: Книголав, 2021. – 
192 с.: фото. – (Полиця нон-фікшн). 
 
«Зваблення їжею. 70 рецептів, які захочеться готувати» – це 
книжка авторських рецептів відомого українського шеф-кухаря, 
блогера, чиї матеріали можна прочитати у рейтингових медіа, 
ведучого літературно-кулінарного шоу на «UA: Суспільне» та 
кулінарного експерта програми «Сніданок з 1+1» на каналі «1+1», 
реформатора шкільного харчування та автора першого в Україні 
кулінарного онлайн-курсу «Міркувати, як кухар» Євгена 
Клопотенка. 
 
 
 



641.59(=161.2) 

П 38 
 

Плесконос А.А. Національна кулінарна спадщина України/ 

А.А. Плесконос, Н.Л. Писаренко. – Київ: ТОВ «Балтія-Друк», 
2021. – 150 с.:іл. 
 
Ця книга покликана допомогти визначитися в різноманітті 
української кухні - не просто дати інформацію про найбільш 
популярні місцеві страви, які ви найчастіше знайдете в 
ресторанах, але також розповісти історію виникнення цих страв і 
їх значення в житті українського народу. І тут є про що говорити, 
адже багато страв пов'язані з тисячолітньою історією країни і з 
народами, що живуть в Україні. Ми  подіваємося, що книга також 
стане в нагоді українцям, які цікавляться історією та традиціями 
рідного краю і люблячих подорожувати, оскільки зібрані відомості 
про історію регіонів і про страви, що там виникли, невідомі 

широкому загалу. 

 7 – МИСТЕЦТВО 

746.3 
Б35 

 

Бебешко, Л. Вишивальні традиції України: білі та писані 
сорочки [Текст] / Л. Бебешко. – Харків : Книжковий Клуб 
«Клуб Сімейного Дозвілля», 2021. – 160 с.  
 
Візитівкою цього видання є чарівні білі та чорні писані сорочки з 
різних регіонів України, цікаві й самобутні за типами кроїв, 
колористикою вишивки, її компонуванням і технологіями 
виконання. У виданні подано інформацію про типи крою, види 
композицій, орнаментів та мотивів вишивки білих сорочок і 
художньо-технологічні особливості чорних писаних вишиванок.  
Представлено двадцять п’ять моделей сорочок з білою вишивкою і 
двадцять видів чорних писаних вишиванок. Кожна схема 
вишивки супроводжується переліком використаних швів.  

75(477)(092) 
Седляр 

Р 83 
 
 

Рудзицький, А. Ілюстратор "Кобзаря" Василь Седляр та його 
доба / А. Рудзицький. - К. : Мистецтво, 2019. - 240 с. : іл. 
  
Перша монографія про художника Василя Седляра (1899–1937) за 
автор-ством історика мистецтва Артура Рудзицького розповідає 
про одного із найяскравіших представників бойчукізму, видатного 
українського майстра першої третини ХХ століття, творча та 
життєва доля якого склалася трагічно. У книзі з максимальною 
повнотою репродукуються живописні та графічні роботи 
художника, зокрема, шедеври української книжкової графіки – 
ілюстрації Василя Седляра до «Кобзаря» Тараса Шевченка 1931 та 
1933 років, які майже вісім десятиліть залишалися невідомими та 
недоступними любителям мистецтва.  

741.02 
К 44 

 

 

Кістлер, М. Ви зможете малювати за 30 днів : простий і 
веселий спосіб швидко навчитися малювати / М. Кістлер ; 
пер. з англ. М. Коваленко. – Х. : Моноліт, 2021. - 300 с. : іл.  
  
Вміння малювати - навичка, яку можна придбати, а не вроджений 
талант, як вважає багато хто. Кожен може навчитися красиво 
малювати! Все, що вам для цього потрібно - олівець, аркуш паперу 
і готовність відкрити в собі справжнього художника. Про все інше 
ви дізнаєтеся з цієї книги. У ній розкрито всі секрети створення 
складних тривимірних зображень. У книзі ви знайдете: швидкі та 
легкі покрокові інструкції малювання будь-яких предметів: від 
простих сфер до яблук, дерев, будівель і облич людей; необхідні 
поради, техніки і невеликі хитрощі, які допомагають у створенні 
об'ємних малюнків. 
 



75(477)(092) 

Горська 
Г 70 

 

 
 

Алла Горська. Спалах перед світанком / Музей 

шістдесятництва ; упоряд. О. О. Лодзинська. - К. : Кліо, 2019. 
- 136 с. : кол.іл.  
  
Видання присвячене 90-річчю з дня народження видатної 
української художниці Алли Олександрівни Горської. Алла Горська 
– активна учасниця українського шістдесятницького руху 
спротиву тоталітарній системі в СРСР. Її називали душею 
українського шістдесятництва, вона була люблячою жінкою і 
матір’ю з ніжним, вразливим серцем митця. Її вбили, і обставини 
смерті Алли Горської досі оповиті таємницею. До книжки увійшли 
світлини з родинного альбому Зарецьких із фондової колекції 
Музею шістдесятництва та архіву онуки художниці Олени 
Зарецької. 

792.075(477) 
Л 97 

 

Лягущенко, А. Г. Український театр : видатні діячі та 
менеджмент / А. Г. Лягущенко. - К. : Мистецтво, 2021. - 496 
с. : іл. 
  
Книжку присвячено видатним діячам українського театру, в яких 
дар творчості гармонійно поєднувався з умінням ефективно 
організовувати процес колективної художньої творчості. Вперше в 
українському театрознавстві в широкому контексті суспільно-
культурної ситуації розглядається менеджерська діяльність Івана 
Штейна, Людвіга Млотковського, Марка Кропивницького, Михайла 
Старицького, Івана Карпенка-Карого, Миколи Садовського, 
Панаса Саксаганського, Івана Мар’яненка, Леся Курбаса, Гната 
Юри, Василя Василька. Значну увагу приділено аналізу 
організаційно-правових форм функціонування вітчизняного 
сценічного мистецтва.  

 8-Мова. Мовознавство. Художня література 
 

81:323(100) 
К 90 

 

Кулик В. Мовна політика в багатомовних країнах : 
закордонний досвід та його придатність для України / В. 
Кулик. - К. : Дух і Літера, 2021 .- 312 c. 
  
У книжці Володимира Кулика йдеться про мовну політику 
багатомовних країн різних частин світу. Автор докладно розглядає 
нинішній стан та історичні витоки мовної політики сімнадцяти 

країн, а потім аналізує можливість запозичення певних успішних 
закордонних зразків в Україні. Хоча книжка спирається на 
великий обсяг наукової літератури, вона написана зрозумілою для 
нефахових читачів мовою, тому буде корисною не тільки 
науковцям, а й усім, хто цікавиться мовними проблемами в 
Україні та світі. 
 



811.111(=161.2)(035) 

Б 24 
 

Бардаков, М/ В. Візуалізований англо-український довідник 

фразеологізмів  = Visual English-Ukrainian idioms handbook / 
М. В. Бардаков ; ідея М. В. Бардаков ; іл. О. О. Кришталь. - Х. : 
Основа, 2021. - 144 p. : іл. - (Візуалізований довідник).  
  
«It’s raining cats and dogs». І якщо зливи з котів та псів нам не 
загрожують, то зустріч з «хибнимидрузями» перекладача цілком 
можлива. Перед вами — візуалізований довідник англійських 
ідіом, переклад яких може загнати у глухий кут навіть упевненого 
знавця мови. Тому до них подано українські відповідники сталих 
виразів, схожих за значенням та доцільних для вживання у 
подібних ситуаціях спілкування, а ще… А ще до кожного 
запропоновано малюнки-асоціації — гумористичні скетчі (швидкі 
малюнки), що полегшать розуміння та запам’ятовування змісту 

сталого виразу. 

811.161.2 
Б 24 

 

Бардакова, Юлія. Уживай влучно, або як уникнути 
найпоширеніших помилок/ Ю.Бардакова; худож. А. 
Банкулова. –  Вид.група «Основа», 2021. – 144 с.: іл. – 
(Візуалізований довідник). 
 
Квиток чи білет? Настоювати чи наполягати? Мішати чи 
заважати? Не поспішайте обирати з-поміж двох варіантів 
правильний, адже всі ці слова є в українській мові. Питання лише 
в тому, у яких випадках використовувати кожне з них? 
 
 
 

811.161.2 
Д 79 

 

Дубчак, Ольга. Чути українською: у світі звуків та букв/ О. 
Дубчак. – К.: Віхола, 2021. – 192 с. – (Наукпоп). 
 
Книжка «Чути українською» не змушуватиме вас учити правила чи 
зубрити мовні закони. Це вже робила колись ваша вчителька 
української мови та літератури. Завдання книжки – пояснити, за 
якими правилами й закономірностями працює звукова система, а 
ще – чому наша абетка майже досконала І, звісно, переконати вас, 
що українська мова – це надзвичайно цікаво, легко і місцями 
навіть корисно. 

 
 
 

82.09Франко 
Г 56 

 

 

Гнатюк, Михайло. «Твоїми говоритиму устами…». Іван 
Франко в контексті свого часу/ М. Гнатюк; поряд. М. 
Гнатюк. – К.: Парлам. Вид-во, 2021. – 600 с. 
 
У книзі представлено листи І. Франка до близьких та колег, 
спогади сучасників про письменника, нариси про тогочасних 
інтелектуалів, з якими письменника та вченого в’язали дружні та 
творчі стосунки, присвяти визначних митців слова І. Франкові. 
Книга містить фотографії І. Франка, його оточення та архівні 
матеріали, які допоможуть глибше зрозуміти час, у який жив і 
творив великий українець. 
Видання адресоване широкому читацькому загалові. 
 
 



С 82.09(092) 

Котляревський 
К 78 

 

Кралюк, Петро. Іван Котляревський: Між імперією та 

Україною/ П. Кралюк. – Тернопіль: Навчальна-книга-Богдан, 
2021. – 248 с. – (Ім’я на обкладинці). 
 
Творча біографія Івана Котляревського вперше розглянута в 
контексті української історії XVII–XVIII століть, як продовження 
давньої української літературної традиції. Видання зорієнтоване 
не лише на знавців та любителів рідного слова, але й на 
дослідників європейської історії та культури XVIII–XIX століть. 
 
 

821.111 
Г15 

 

Галберт, Р. Убивчий білий [Текст] / Р. Гелберт ; пер. з англ. Н. 
Ференс. – Київ : КМ-БУКС, 2020. – 704 с.  
 
Коли в офіс до приватного детектива Корморана Страйка 
приходить дивний юнак на ім'я Біллі Найт і просить розслідувати 
давнє вбивство дитини, свідком якого він начебто став, Стайк не 
може вирішити, як йому вчинити. Вірити чи не вірити юнакові, 
адже він явно не при собі? Та не встигає Страйк як слід розпитати 
Біллі, коли той налякано втікає.  
Намагаючись дістатися до правди, Страйк і Робін — колишня 
помічниця, а нині повноправна партнерка в детективній агенції — 
виходять на плутаний слід, який через лондонські задвірки 
приводить їх у святая святих британського парламенту й у 
чарівний, але зловісний сільський маєток, де на них чекають 
небезпеки, таємниці й несподівані відкриття.  

821.111 
Г20 

 

Гарріс, Дж. П’ять четвертинок апельсина [Текст] / Дж. Гарріс 
; пер. з англ. Д. Москвітної. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб 
Сімейного Дозвілля», 2021. – 352 с. 
  
Фрамбуаза отримала дивний спадок від матері. Її брату дісталася 
ферма, старшій сестрі — винний погріб, сповнений бурштиново-
сонячних пляшок, а Фрамбуазі — альбом з кулінарними 
рецептами. Не багацько… Але на берегах зошита впереміш зі 
старовинними рецептами різноманітних смаколиків вона 
знаходить загадкові нотатки. Секрети та зізнання матері. Життя, 
яке вона так ретельно приховувала від дітей, у часи війни й 
окупації. Маленькі радощі й прикрощі, потаємні думки, дитячі 
образи та щира сповідь жінки, що боялася любити. Минуло стільки 
років. Лишилося стільки запитань. Відповіді на них — у цьому 
старому щоденнику. Настав час розкрити моторошні таємниці 
минулого.  

821.111 
Г27 

 

Геєр, Дж. Чорний метелик [Текст]: романтична повість з ХVІІІ 

століття / Дж. Геєр ; пер. з англ. О. Смольницька. – Львів : 

Астролябія, 2019. – 416 с.  

 
Перший роман з Ґеорґіанського (часу правління Ганноверської династії у 
Великій Британії, 1714‒1837) циклу відомої британської письменниці 

Джорджет Геєр (1902–1974). Лорд Джон Карстерз, несправедливо 

звинувачений у шахрайстві, змушений покинути Англію. Позбавлений 

засобів до виживання, знаходить розраду і вихід з проблеми в азартних 

іграх та розбійництві, яке часто нагадує історію з легендарним Робіном 
Гудом. Цим ремеслом він промишляє й після нелегального повернення на 

батьківщину. Але в його житті відбувається різкий поворот, коли він стає 

на перешкоді сумнозвісному «Дияволові» — герцогові Ендоверському, 

рятуючи з його рук чарівну міс Діану Боулі.  



821.111(73) 

Г37 
 

Геррітсен, Т. Двійник [Текст]: роман / Т. Геррітсен ; пер. з 

англ. О. Оксенич. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного 
Дозвілля», 2021. – 384 с.  
 
Мора Айлс бачила чимало страшних речей. Коли працюєш 
судмедекспертом, вже не боїшся смерті. На секційний стіл 
потрапило тіло жінки, як дві краплі води схожої на Мору. 
Судмедексперта охопив справжній жах. Хто ця незнайомка? 
Загадкова сестра-близнючка? Чи це просто збіг? Але якщо так, то 
на кого насправді полював убивця: на цю дівчину чи на Мору? 
Можливо, це попередження?  
Час знайти відповіді на всі запитання, випередивши вбивцю та 
вийшовши на слід того, хто роками уникав правосуддя…  

821.111 

З94 
 

Зузак, М. Крадійка книжок [Текст]: роман / М. Зузак ; пер. з 

англ. Н. Гоїн. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного 
Дозвілля», 2021. – 416 с.  
 
Вражаюча історія, яку розповідає... Смерть!  
До влади в Німеччині прийшли фашисти. Вперше Смерть побачив 
маленьку Лізель, коли прийшов забрати душу її братика. Він став 
свідком того, як дівчинка вкрала першу книжку, і зацікавився її 
долею. Він приходив до її будинку, де, ризикуючи життям, родина 
переховувала єврея. Він слухав, як Лізель читала книжки під час 
бомбардувань. Смерть завжди був поруч. Під час останньої 
зустрічі він розкриє крадійці книжок свою найбільшу таємницю...  
  

821.111 
Е88 

 

Етвуд, М. Орикс і Деркач [Текст] : роман / М. Етвуд ; пер. з 
англ. Н. Михайловської. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб 
Сімейного Дозвілля», 2021. – 320 с.  
 
Через перенаселення і глобальне потепління, яке зайшло дуже 
далеко, Земля може стати непридатною для життя. Роздроблене 
людство викачує останні ресурси з виснаженої планети. Дітей 
можна замовити, а нові органи вирощують в тілах гібридів. 
Здається, цей світ приречений. І тоді двоє друзів, Сніголюд та 
Деркач, і їхня подруга Орикс стають співучасниками проєкту 
«Парайдайс», що має створити расу нових людей. Таких, що не 
вигадають собі богів і не залежатимуть від ґаджетів, житимуть у 
гармонії з природою, не намагаючись її знищити.  
 

821.111 
Є88 

 

Єйтс, В. Б. Таємна троянда [Текст] / В. Б. Єйтс ; пер. з англ. 
О. О’лір. – Львів : Астролябія, 2020. – 256 с.  
 
До цієї збірки малої прози Вільяма Батлера Єйтса (1865–1939), 
лідера ірландського літературного відродження, нобелівського 
лавреата, увійшли твори, натхненні ірландськими віруваннями та 
сказаннями, вченням розенкрейцерів та іншими містичними 
доктринами. Головною темою оповідей, хронологія яких сягає від 
дохристиянських часів до сучасної авторові доби, є одвічна 
боротьба між духовним і природним началами. Герої книжки — 
поети й закохані, ченці та вчені мужі, лицарі-іоанніти і члени 
Ордену Алхімічної Троянди — самопосвятно служать невловному 
ідеалу, втіленому в містичному όбразі троянди, між пелюстками 
якої проглядає то позачасове видиво спіритуальної краси, то 
безкінечно дороге обличчя коханої жінки, то вічна душа Ірландії…  
 
 



821.111 

К 35 
 

Кеплер, Ларс. Пісочний чоловік/ Л. Кеплер; пер. О.Руденка. – 

К.: Вид.група КМ-БУКС, 2021. – 392 с. – (Детектив Йона 
Лінна). 
 
Скандинавський детектив, що став міжнародною сенсацією! - 
2012 року за цією книгою було відзнято фільм (режисер Лассе 
Галльстрем). - Читачі відзначають своєрідний стиль оповіді у 
теперішньому часі, що став "фішкою" письменницького подружжя 
- завдяки ньому текст стає моторошним і кінематографічним. 
 
 

821.111(73)  
К41 

 

Кінг, С. Загублена земля. . Темна вежа ІІІ [Текст]: роман / С. 
Кінг ; пер. з англ. О. Любенка. – Харків : Книжковий Клуб 

«Клуб Сімейного Дозвілля», 2021. – 576 с.  
 
У третьому томі з серії «Темна Вежа» Роланд і його друзі, Cюзанна і 
Еді Дін починають гонитву за ведмедем, щоб виявити Стежку 
Світла. Це край землі Роланда, так званого Околоміра. Вони 
довідались про те, що таких стежин всього шість, і всі вони 
випромінюють світло. У місці перетину цих променів в самому 
центрі Роланд сподівається знайти міфічну Вежу. 
 
 

821.111 
К41 

 

Кінг, С. Вовки Кальї. Темна вежа V [Текст]: роман / С. Кінг ; 
пер. з англ. О. Любенка. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб 
Сімейного Дозвілля», 2021. – 720 с.  

 
Стрілець Роланд Дескейн прямує до Темної вежі через ліси 
Серединного світу на південний схід. Шлях приводить 
мандрівника та його друзів до містечка Калья Брин Стерджис. За 
пасторальним фермерським краєвидом панує загрозлива пітьма. 
Звідти приходять Вовки, які крадуть дітей, забираючи їх до Краю 
грому. Опиратися їм дуже ризиковано, але стрільцям не звикати 
до ризику...  

821.111 
К41 

 

Кінг, С. Коли впаде темрява [Текст]: збірка / С. Кінг ; пер. з 
англ. О. Красюка. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного 
Дозвілля», 2021. – 432 с.  
 
Цілком можливо, що, прочитавши оповідання Великого і 
Страшного Стівена Кінга, ви почнете рахувати предмети довкола 
себе, аби почуватися в безпеці, з підозрою поглядати на великі 
замкнені будинки або нервуватися через телефонні дзвінки. Проте 
ніщо не зможе вам завадити насолоджуватись майстерністю 
письменника. Стівен Кінг дивує, шокує та захоплює 
проникненням у найглибші закутки людської свідомості й 
потойбічні світи.  

821.111 
К41 

 

Кінг, С. Що впало, те пропало [Текст]: роман / С. Кінг ; пер. з 
англ. В. Михайлюка. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб 
Сімейного Дозвілля», 2021. – 448 с.  
Легендарного письменника вбиває збожеволілий фанат Морріс 
Белламі. Він викрадає записники літератора, які містять його 
новий роман, але прочитати твір не встигає - поліція наступає 
йому на п’яти. Перш ніж потрапити до поліцейських рук, Морріс 
заховує свій скарб... Роки по тому хлопчик Піт Сауберс знаходить 
скриню із записниками славетного письменника. Але ця знахідка 
смертельно небезпечна — безжальний Белламі виходить на волю! 
Урятувати Піта від навіженого має детектив Ходжес...  



821.111 

К41 
 

Кінг, С. Якщо кров тече [Текст]: збірка / С. Кінг ; пер. з англ. 

В. Ракуленка. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного 
Дозвілля», 2021. – 512 с.  
 
Одного дня в місті з’явився банер. Фото чоловіка середніх літ і 
напис: «Чак Кранц. 39 чудових років. Спасибі, Чаку!» Наче 
звичайне привітання. Та цей текст раптом починають 
транслювати всюди: на радіо, в інтернеті, на вуличних графіті й 
просто на вікнах будинків. Ніхто не знає, хто такий Чак. Але 
кажуть, якщо він помре, з ним загине увесь світ («Життя Чака»).  
Приватний детектив Голлі Ґібні бачить по телевізору терміновий 
репортаж про вибух у школі. В ефірі — кореспондент Чет 
Ондовскі. Чому, дивлячись на нього, Голлі відчула тривогу? 
Перевіривши купу інформації, вона змушена визнати: Чет 

«чистий».  

821.111 
К 47 

 

Кларк, Артур. 3001: Остання одіссея: роман/А. Кларк; пер. В. 
Ракуленка. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного 
Дозвілля», 2021. – 253 с. 
 
Сер Артур Кларк — англійський письменник, науковець і 
винахідник, один з «великої трійки» найвидатніших письменників-
фантастів ХХ століття. Найбільшу славу він здобув після виходу 
культового фільму Стенлі Кубрика «2001: Космічна одіссея» — 
найкращої науково-фантастичної стрічки за всю історію 
Голлівуду. «3001: остання одіссея» — завершальна частина 
тетралогії «Моноліт». 
 
 

821.111 
К64 

 

О’Конор, Дж. Зоря морів Прощання зі старою Ірландією 
[Текст] : роман / Дж. О’Конор ; пер. з англ. Я. Стріха. – Львів: 
Астролябія, 2021. – 608 с.  
 
Iсторико-кримінальний роман, світовий бестселер, який здобув 
чимало премій і нагород. Сюжет його розгортається важкої зими 
1847 року, коли пасажирський корабель «Зоря морів» відплив до 
Нью-Йорка з Ірландії, яку роздирали беззаконня і жахливий голод. 
На борту — сотні втікачів. Серед них — служниця з фатальною 
таємницею, банкрут-землевласник, журналіст, укладач балад, а 
також інші пасажири, яких невідступно переслідують біди 
полишених домівок. Усі вони наважилися переплисти океан у 
пошуках нової батьківщини. Усі пов’язані між собою тісніше, ніж 
можуть собі уявити, а кораблем шастає убивця, що вичікує 
слушної нагоди. 

821.111 
Л52 

 

Лети або тремти [Текст] : збірка / За ред. С. Кінга і Б. 
Вінсента ; пер. з англ. Є. Даскал. – Харків: Книжковий Клуб 
«Клуб Сімейного Дозвілля», 2020. – 352 с. 
  
В історіях, надрукованих у виданні, ви зустрінетеся з усім — від 
ґремліна, що влаштувався на крилі «боїнга-727», до невидимих 
чудовиськ, котрі живуть високо над хмарами. Ви дізнаєтесь про 
подорожі в часі й літаки-привиди. А головне — переживете ті 
дванадцять секунд максимальної небезпеки, коли найгірші речі, 
які можуть трапитися високо в повітрі, насправді трапляються. 
Переживете клаустрофобію, боягузтво, жах і миті хоробрості. І 
навіть якщо ви в безпеці на землі, вам, можливо, захочеться 
надійно і міцно пристебнутися. Адже прогулянка буде бурхливою... 
  



821.111 

П 70 
 
 

Пратчет, Террі. Глиняні ноги: роман/ Т. Пратчет; пер. О. 

Михельсона. – Львів: Вид-во Старого Лева, 2020. – 424 с. – 
(Дискосвіт). 
 
«Глиняні ноги» — третій роман із циклу «Варта» серії «Дискосвіт» 
Террі Пратчетта. Міська варта розпочинає нове розслідування! 
Правителя Ветінарі намагаються отруїти, анк-морпоркські сірі 
кардинали знову марять відновленням королівської влади і 
«ліплять» собі короля — хоча так чи так для міста це невдала ідея. 
Тим часом в Анк-Морпорку одне за одним стаються таємничі 
вбивства, в яких чи не єдиною зачіпкою є сліди білої глини. Серед 
містян зростає невдоволення ґолемами — бездушними фігурами з 
випаленої глини, які виконують важку роботу. Чи дійсно вони — 
лише знаряддя в чиїхось руках, а чи мають власний — злий або 

добрий — умисел? Так ми стаємо свідками зародження потужного 
руху ґолемів: з малої іскри свідомості до тривалої і дуже 
поміркованої визвольної боротьби. 

821.111 
П 70 

 
 

Пратчет, Террі.Відьми за кордоном: роман/ Т. Пратчет; пер. 
О. Михельсона. – Львів: Вид-во Старого Лева, 2019. – 368 с. – 
(Дискосвіт). 
 
«Відьми за кордоном» — третій роман циклу «Відьми» серії 
«Дискосвіт» Террі Пратчетта. 
 Молода відьма Маґрат Часник отримує у спадок чарівну паличку 
й обов’язки феї-хрещеної — і тепер має докласти всіх зусиль, 
щоб... її підопічна не вийшла заміж за принца. Уперті й 
невгамовні Бабуня Дощевіск і Тітуня Оґґ, звісно ж, не можуть 
триматися осторонь і разом з нею вирушають до далекої Ґеної. 
Дорогою з несамовитою трійцею трапляються карколомні пригоди: 
польоти й перетворення, азартні ігри й погоня, зустрічі з 
персонажами народних казок та літературних творів. Врешті 
відьми опиняються віч-на-віч із лихою феєю-хрещеною, яка 
ставить експерименти з реальністю і прагне будь-що досягти своєї 
версії хепі-енду, навіть ціною знищення королівства. 

821.111 
С 83 

 
 

Страуд, Елізабет. І знову Олівія: роман/ Е.Страуд., М. Пухлій. 
– К.: Вид. група КМ-БУКС, 2021. – 352 с. 
 
"Олівія — геніальний витвір… Ця жінка зізнається у своїх 
недоліках однаково відверто і собі, й іншим. Її чесність викликає в 
людей дивне бажання довіритись їй, і неймовірна сила письма 
місіс Страут полягає саме в цих неприкрашених діалогів, у яких 
персонажі розкриваються в усьому своєму смутку, зіпсутості чи 
розгубленості. На сторінках цієї зворушливої книжки відображена 
велика й жахлива плутанина життя. Може, місіс Страут і не знає, 
як її розплутати, та все ж це її не лякає. 
 

821.112.2 
Р37 

 

Ремарк, Е. – М. Життя у позику [Текст]: роман / Е. - М. 
Ремарк ; пер. з нім. Ю. Винничука. – Харків: Книжковий Клуб 
«Клуб Сімейного Дозвілля», 2021. – 288 с.  
Війна далеку позаду. Але життя тих, кого вона зачепила своїми 
смертельними пазурами, понівечене. Молода бельгійка Ліліан в 
минулому знала лише голод, втечу, переховування від нацистів, а 
тепер повільно згасає від туберкульозу. Її життя — це перегони зі 
смертю. Дівчина хоче прожити решту своїх днів повноцінно, 
відчути смак справжньої свободи, зазнати щастя, навіть 
залишившись тільки епізодом у житті коханого чоловіка. Однак 
доля вирішує по-своєму…  



        821.112.2 

К 30 
 

 

Кафка, Франц. Стук у браму: оповідання/ Ф. Кафка; пер. І. 

Андрущенка, худож.-оформ. О. Гугалова-Мєшкова. – Х.: Фоліо, 
2020. – 255 с. – (Зарубіж.авт.зібрання). 
 
Оповідання («Опис однієї боротьби», «Нора», «Дослідження одного 
пса» та ін.), що зібрані в цьому виданні, як і інші твори Кафки, 
просякнуті абсурдом і страхом перед зовнішнім світом та вищим 
авторитетом і здатні пробуджувати в читачеві почуття тривоги. 
Герої оповідань — це люди, яких байдуже суспільство відторгає, бо 
вони — інакші, а значить «хворі», тому їм немає місця серед 
звичайних людей. Вони мають піти... На жаль, саме це в 
реальному житті відчував і сам Кафка 

821.112.2 
П 51 

 

Поллак, Мартін. Жінка без гробівця. Розповідь про мою 
тітку: Біографічний роман/ М. Поллак; пер. Н. Сняданко. – 
Львів: Вид-во Старого Лева, 2020. – 184 с. 
 
Мартін Поллак ніколи не чув, щоб його дідусь згадував про свою 
сестру Пауліну, хоча про інших родичів розповідав 
охоче. Водночас Пауліна єдина з усієї великої родини трагічно 
загинула після Другої світової війни. Провина, за яку її 
заарештували, невідома, бо жінка жила тихим і скромним життям, 
майже ніколи не виїздила з невеликого міста, трималася осторонь 
політики, не втручалася у міжнаціональні чвари. Попри це саме 
Пауліна померла у концтаборі, а її брати, які були прихильниками 
нацизму, навіть після Другої світової війни продовжили 
працювати юристами. Мартін Поллак досліджує невідому історію 
своєї родини й укотре доводить, що є злочини, про які не можна 
мовчати. 

С 821.113.5 
Г 68 

 
 
 

Горден, Юстейн. Помаранчева дівчинка/ Ю.Горден; пер. Н. 
Іваничук. – 4-те вид. – Львів: Літопис, 2021. – 148 с. 
 
Романтична історія кохання виринатиме з минулого, аби 
наповнити світ яскравим світлом розкиданих по сторінках 
книжки помаранч. Вона додасть барв і сонячного настрою 
Вашому життю. Таємниця Помаранчевої дівчинки не залишить 
байдужими читачів будь-якого віку. 
 

        821.113.5 
Н55 

 

Несбьо, Ю. Жага [Текст]: роман / Ю. Несбьо ; пер. з нор. Н. О. 
Бойко. – Київ: КМ-БУКС, 2021. – 576 с.  
 
На вулицях з'явився новий убивця. Після інтернет-побачення зна-
йдено труп жінки. Сліди на тілі свідчать, що поліція має справу з 
надзви-чайно жорстоким злочинцем. І він жадає крові. Під тиском 
преси, яка вимагає чимшвидше розкрити справу, поліція розуміє, 
що таке завдання до снаги лише одній людині. Але колишній 
слідчий Гаррі Голе зовсім не хоче повертатися туди, де він мало не 
втратив найдорожче. Проте все змінюється, коли він помічає 
зв'язок цього злочину з однією з його нерозкритих справ...  



821.131.1 

Ф43 
 

Ферранте, Е. Історія втечі та повернення [Текст]: роман / Е. 

Ферранте ; пер. з італ. М. Прокопович. – Харків : Книжковий 
Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2021. – 448 с.  
 
Світ змінюється — той, що довкола, і твій власний.  
Колись Ліла на заздрість усім зіграла пишне весілля й оселилася в 
розкішній квартирі. Тепер вона з сином мешкає в злиденній 
новобудові і працює на ковбасній фабриці. Колись Елена кинула 
виклик суспільству й поїхала геть з Неаполя. Тепер вона — 
успішна письменниця, готується вийти заміж за професора з 
поважної родини. Дві молоді жінки, подруги дитинства, урешті 
опинилися у різних світах. Вони не бачитимуться роками, живучи 
тільки спогадами та короткими телефонними розмовами. Але 
відстань і час не здатні зруйнувати їхню близькість.  

  

821.133.1 
К 18 

 
 

Камю, Альберт. Вигнання і царство: новелли/ А. Камюб; пер. 
Є. Марічева, худож.-оформ. О. Гугалова-Мєшкова. – Харків: 
Фоліо, 2020. – 156 с. – (Зарубіж.авт.зібрання). 
 
Збірник «Вигнання і царство», куди увійшли шість новел, був 
виданий 1957 року у Франції і відображає глибинні зміни, що 
відбулися у творчій свідомості письменника. Навмисно уникаючи 
новаторських форм, Камю вміщує в одній книзі дуже різні історії, 
які об’єднує тема самотності та ізоляції від суспільства. Події у 
більшості з новел відбуваються в Алжирі. Письменник розповідає 
про життя бідняків, про долю художника, який втрачає талант, 
про право особистості на бунт і про відсутність найважливішого 
вибору — можливості не обирати.  «Вигнання» і «царство» — це 
різні полюси існування, відстань між якими — довжиною в 
людське життя...    

821.133.1 
Л 36 

 
 

Леві, Марк. Закоханий привид: роман/ М. Леві4 пер. К. Пітик. 
– Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2021. – 
288 с.  
 
Можливо, ви вважатимете мене божевільним, однак покійний 
батько розмовляє зі мною. Я бачу його привид, і це не 
галюцинації. Усе ще не вірите? Я теж гадав, що з’їхав з глузду. 
Батьків привид з’явився з дивним проханням: допомогти йому 
віднайти спокій по той бік життя. Для цього я маю викрасти прах 
його коханої Камілли, яку навіть не знаю, щоб поєднати їх 
назавжди.  Виявляється, навіть там, де вже немає нічого, 
залишається місце для любові. І це дуже романтично, але на все це 
я маю лише три дні. І місію, що здається цілком нездійсненною. 



821.133.1 

Ш26 
 

Шарр’єр, А. Метелик [Текст]: роман / А. Шарр’єр ; пер. з 

франц. З. Борисюк. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб 
Сімейного Дозвілля», 2020. – 576 с.  
 
У двадцять п’ять років Анрі було обвинувачено в убивстві, якого 
він не скоював.  
Довічне ув’язнення у виправній колонії Французької Ґвіани — 
пеклі на землі, як її називали,— ось що чекало на хлопця. 
Змиритися та прийняти свою долю? Чи тікати? Знову і знову, з 
одиночних камер та каторжних катівень, провалюючи спробу за 
спробою та врешті опинившись у сумнозвісній в’язниці острова 
Диявола? Звідси не втекти. Людина здається. А метелик уперто 
б’ється об міцне, непробивне скло ліхтаря.  
Перепони — ніщо на шляху до світла свободи, яку неможливо 

втримати за ґратами.  

821.161.1(477) 
К 93 

 

Курков, Андрій. Самсон і Надія: роман/ А. Курков; пер. 
В.С.Бойко, О. Гулагова-Мєшкова, худ. Ю. Нікітін. – Харків: 
Фоліо, 2021. – 380 с.:іл. 
 
Ранньою весною 1919 року у Самсона Колечка під час вуличного погрому 

козаки зарубали батька, йому самому відтяли вухо. У Києві заворушення, 

місто знову захоплене більшовиками, але вони майже не контролюють 

ситуацію. Городян грабують справжні і фальшиві червоноармійці, по 
околицях Києва раз по разу господарюють банди всіляких отаманів — 

Зеленого, Григор'єва, Струка... Виживати стає все складніше. За збігом 

дивних обставин — завдяки письмовому столу покійного батька — 

Самсона Колечка беруть на службу до міліції. Ця справа для нього 

абсолютно нова, проте він одразу, починає розслідувати злочини — ті, що 
здійснюють червоноармійці, які в нього оселилися. Розслідування 

Самсона призводять до абсолютно непередбачуваних наслідків... 

821.161.1 
С19 

 

Сапковський, А. Відьмак. Кров Ельфів [Текст]: роман / А. 
Сапковський ; пер. з пол. С. Легези. – Харків : Книжковий 
Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2021. – 320 с.  
 
Маленька Цірі — дитя-несподіванка — стала більшою 
несподіванкою, ніж видавалось спочатку. Жахливі сни про 
загибель Цінтри руйнують її душу, а чаклунський дар, що 
народжується, може зруйнувати тіло. Дати йому раду під силу 
лише могутній чарівниці Йеннефер. Тож Ґеральту не вдається 
довго переховувати Цірі у Відьмачому Оселищі. 
Попереду небезпечна подорож, бо для багатьох маленька княжна 
Цінтри — останній аргумент: для Ради Чародіїв, для чотирьох 
королів, для зловісних посланців Нільфгарду… І тільки Ґеральт 
оберігає сіроволосу дівчинку заради неї самої… 

821.161.1 
С19 

 

Сапковський, А. Відьмак. Меч призначення [Текст]: роман / 
А. Сапковський ; пер. з пол. С. Легези. – Харків : Книжковий 
Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2021. – 368 с.  
 
Тепер Ґеральт знає, що таке кохання, знає, що він здатен на 
людські почуття і на найбільшу самопожертву… У його житті 
з’являється маленька зеленоока Цірі. На королівства, які 
століттями воювали лише за перенесення межових знаків, нападає 
страшний ворог із-за південних гір. І відьмаку все одно: чия 
ллється кров — людей, дріад чи ельфів…  
 



821.161.1 

С19 
 

Сапковський, А. Відьмак. Останнє бажання  : роман / А. 

Сапковський ; пер. з пол. С. Легези. – Харків : Книжковий 
Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2021. – 288 с.  
 
Від Яруги до Драконячих гір мандрує один з останніх відьмаків – 
Ґеральт із Рівії. Він зустрічає людей та істот, які чимось дуже 
нагадують персонажів відомих казок, і намагається зрозуміти, чи 
залишилося в ньому самому хоч щось від людини. А може, він – 
тільки додаток до двох своїх мечів: звичайного залізного та 
відьмачого, з карбованим руків’ям та срібним клинком, який 
колись стане для нього мечем призначення…  

821.161.1 
С19 

 

Сапковський, А. Відьмак. Вежа ластівки : роман / А. 
Сапковський ; пер. з пол. С. Легези. – Харків : Книжковий 

Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2021. – 480 с.  
 
Від Яруги до Драконячих гір мандрує один з останніх відьмаків – 
Ґеральт із Рівії. Він зустрічає людей та істот, які чимось дуже 
нагадують персонажів відомих казок, і намагається зрозуміти, чи 
залишилося в ньому самому хоч щось від людини. А може, він – 
тільки додаток до двох своїх мечів: звичайного залізного та 
відьмачого, з карбованим руків’ям та срібним клинком, який 
колись стане для нього мечем призначення…  
 
 
 
 

821.161.2 
Б93 

 

Бутченко, М. Жінки в темряві. Зелений Клин [Текст]: роман / 
М. Бутченко. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного 
Дозвілля», 2021. – 288 с.  
 
Далекий Схід, Владивосток, 1918 рік. Революція зламала та 
перемолола тисячі життів. Але Тетяні вона подарувала зустріч з 
Андрієм. Донька заможного купця і більшовик — це кохання було 
приречене. Та міцніше за вінчальну клятву їх поєднав біль втрат і 
спільна мета — знайти вбивцю одного з членів родини. Проте 
перші пошуки злочинця завершилися невдачею: Тетяна видала 
себе під час таємної зустрічі з одним із підозрюваних, і Андрій 
змушений був його вбити. Тепер вони мають тікати та ховатися в 
селі Покровка, де лютують більшовики. Закохані опиняються між 
двох вогнів, без права зробити крок назад чи вперед.  
 

821.161.2 
Д 31 

 

Демський, Анатолій. Чорнобильський роман/ А. Демський. – 
К.: Саміт-книга, 2021. – 368 с.  
 
«Чорнобильський роман» Анатолія Демського — результат понад 
десяти років творчої роботи і десятиліть розмислів та досліджень. 
Автор перемежовує історію кохання і флірту глибокими 
екскурсами в історію Чорнобиля і не тільки. Йому важлива 
вдумлива розмова з читачем, якого не злякає детальний виклад 
обставин і формул. 
 
 



821.161.2 

Ж15 
 

Жадан, С. Вишиваний Король України [Текст] / С. Жадан. – 

Чернівці : Меридіан Черновіц, 2020. – 112 с.  
 
Опера присвячена постаті ерцгерцога Вільгельма фон Габсбург-
Лотаринзького, відомого як Василь Вишиваний ― українського 
військового діяча, політика, дипломата, поета, який був 
неофіційним кандидатом на український престол у разі 
встановлення монархії. Уся Європа була охоплена рухом 
глобальнхполітичних змін... Маси людей втрачали країни, 
домівки... самих себе... Мрії – дивний матеріал для історії. Але 
вони стають сенсом життя.Наш герой сприймає історичну та 
політичну трагедію країни, куди він потрапив замолоду й звідки 
було його перше кохання, як особисту. Вона змінює все його 
життя, і врешті — закличе до останньої, найвідвертішої розмови.  

821.161.2 
З12 

 

Забужко, О. Як рубали вишневий сад, або Довга дорога з Бад-
Емсу [Текст] : роман / О. Забужко. – Київ : Вид. дім «Комора», 
2021. – 96 с.  
 
У новій книжці, присвяченій пам’яті архіваріуса Української 
Вільної Академії Наук у Нью-Йорку Оксани Міяковської-Радиш 
(1919–2020), Оксана Забужко звертається до свого улюбленого 
жанру — міксу мемуару, літературознавчої розвідки та 
інтелектуального детективу. Читачеві пропонується пройти 
захопливим маршрутом завдовжки в півтора століття, від сімейної 
світлини в нью-йоркській вітальні — до українського Таганрога і 
дитячих вистав «Москаля-чарівника» в домі Чехових, щоб знайти 
відповідь на одне з головних питань сьогодення: за які уроки 
історії, пропущені в XIX ст., Україна змушена розплачуватися ще і 
в XXI?  

821.161.2 
К38 

 

Кідрук, М. Бот. Гуаякільский парадокс [Текст]: роман / М. 
Кідрук. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного 
Дозвілля», 2020. – 512 с.  
 
У минулому кращий програміст компанії "ТТР", Тимур більше не 
здатний займатися програмуванням. Він намагається забути події 
п'ятирічної давнини, коли створені ним боти втілилися у плоті й 
перетворилися на жахливих вбивць. Але він іще не здогадується, 
що боти вже поширюють нову епідемію агресії у Ґуаякілі. 
Величезна кількість людей потрапляє до психіатричної клініки 
після скоєння особливо жорстоких злочинів. Усі вони малюють 
однакові фрактали та повторюють ім'я ТИМУР...  

821.161.2 
К38 

 

Кідрук, М. Зазирни у мої сни [Текст] : роман / М. Кідрук. – 
Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2020. – 
528 с.  
У дворічного Тео під час нескладної операції раптово зупинилося 
серце. Упродовж тридцяти шести секунд малюк тримався на межі 
між світом мертвих і живих. А тоді повернувся. Спливло два роки, 
перш ніж Мирон Белінський зрозумів, що його син повернувся не 
сам. Щось прийшло разом із Тео: учепилося і прослизнуло у 
свідомість, поки хлопчак перебував по той бік лінії, яку більшість 
із нас перетинає лиш один раз. У відчайдушних намаганнях 
урятувати сина Мирон виїжджає до Америки, де найновіші 
досягнення нейротехнологій дають змогу зазирнути в людський 
сон. Він не здогадується, що бажання допомогти веде до 
катастрофи, адже найгірше почнеться, щойно той, хто оселився у 
снах маленького Тео, збагне, що за ним спостерігають. 



821.161.2 

К55 
 

Кокотюха, А. Розбите дзеркало [Текст] / А. Кокотюха. – 

Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2020. – 
288 с.  
Лора Кочубей не любить відряджень, тож не збиралася 
затримуватися у Чернігові. Розбереться із проблемною 
нерухомістю швидко, гадала вона. Але все пішло не так після 
раптової смерті конкурента. Тіло молодого адвоката знайшли 
перед розбитим дзеркалом. Старий будинок, за який велася 
суперечка, сто років тому став місцем страшного злочину. З тих 
часів побутує легенда: варто комусь зайти в будинок, як там 
пробуджуються демони. Порушник спокою бачить їх у дзеркалі, 
серце від побаченого зупиняється. Лора не вірить у страшну казку, 
аж поки кожен наступний день не приносить новий труп. Тіла 
знаходять у різних місцях, жертви — різні люди, їх об’єднує лише 

рік народження і розбите дзеркало біля кожного.  

821.161.2 
К55 

 

Кокотюха, А. Лихе око [Текст] / А. Кокотюха. – Харків : 
Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2021. – 288 с. 
  
Лора Кочубей їде до Житомира, щоб залагодити дрібну проблемку, 
яку створив охоронець банку Вадим. Його дружина Зоя 
переконана: колишня свекруха, Віра Домонтович, його зурочила. 
Декілька років тому Віра скоїла злочин і сіла до в’язниці. Поки 
жінка відбувала покарання, її син — перший Зоїн чоловік — 
трагічно загинув. І коли Віра вийшла на волю, пішли чутки: вона 
мститься кожному, кого вважає винним у смерті сина. Її лихе око 
прирікає на загибель. Усе це попервах видається маячнею, та під 
час першої і єдиної зустрічі Віра Домонтович устигла кинули своїм 
лихим оком і на Лору Кочубей…  

С 821.161.2 
К 89 

 

Кузнєцова, Євгенія. Спитайте Мієчку: роман/ Є. Кузнєцова. – 
Львів: Вид-во Старого Лева, 2021. – 272 с. 
 
Що робити сестрам, яким так легко загубитися у власних думках і 
бажаннях у великому місті? Все наче й добре, але хочеться 
поставити життя на паузу, хоча б до вересня, та повернутися у 
місце свого дитинства. Заплетені стіни старого будинку 
відгороджують від усього світу з його безліччю питань, а бабуся 
Тея нічого не запитує, зате завжди поруч. Але літо час не спиняє: 
на порозі будинку з’являються люди з колишнього, теперішнього і 
майбутнього життя. Всі у цьому домі — і самі сестри, і бабуся, і 
індійська кузина, і розгублена мама, і навіть рудий кіт без імені — 
на порозі змін. Літо іде, ростуть гарбузи на експорт, розмови не 
стихають, а проблеми і рішення біжать наввипередки. 
 

821.511.111 
О52 

 

Оксанен, С. Собачий майданчик [Текст]: роман / С. Оксанен. – 
Київ : Вид. дім. «Комора», 2021. - 472 с.  
 
Оленка, завершивши кар’єру моделі в Європі, повертається 
додому в Україну, де поринає у нову галузь комерційного 
донорства. Працюючи координаторкою, вона підшуковує і вербує 
молодих дівчат, серед яких опиняється і Дарія, ії знайома з 
дитинства. Це рішення зумовить низку подій, які зрештою 
зруйнують не одне життя, і призведе до того, що відбудеться за 
десять років у парку біля майданчика, де щаслива фінська родина 
вигулює собаку.  
 
 



 9 – ІСТОРІЯ 

94(=512.19)=161.2 
А 13 

 

Абдулаєва, Г. Кримські татари: від етногенезу до 
державності / Г. Абдулаєва ; пер. з рос. Ю. Фомічова. - К. : 
Гамазин, 2021. - 408 с. : портр.  
  
Книжка «Кримські татари: від етногенезу до державності» – не 
просто начерк до життя й становлення кримських татар як етносу, 
це чудова можливість для читачів будь-якого віку довідатися й 
поміркувати в історичному (а подекуди й політичному) ракурсі про 
те, ким насправді є кримські татари, кримчаки, караїми, звідки 
вони взялися і яким чином сформувалися як народ. І чому зараз 
вони разом з іншими, на жаль, нечисленними етнічними групами 
змушені боронити свій статус корінного населення півострова, і 

якою є їхня роль у формуванні сучасної України. 
 

908(100) 
І 49 

 

Ілюстрований атлас світу : [новітні карти, цифри, фікти, 
розділ про Україну] : [енциклопедія] / авт. тексту : Д. Флю, Л. 
Хамфріс [та ін.]. - К. : Рідна мова, 2021. - 184 с. : кол.іл, 
м.карти. 
  
Атлас світу містить понад 100 карт, складених з урахуванням 
новітніх політичних і географічних даних, і 1000 ілюстрацій, 
зокрема цінних супутникових фотознімків, які дають змогу юним 
читачам побачити Землю у незвичному ракурсі. Видання 
розповідає про формування нашої планети, її місце у Всесвіті, 
геологічну будову та природні зони Землі, клімат і погоду, моря й 
океани. Атлас докладно характеризує кожний регіон світу, 
надаючи новітні відомості про природні ресурси та економіку, 
визначні пам'ятки та історичних осіб, природу, традиції, звичаї, 
основні віхи історії.  
 

908(477.46-21 
Чигирин) 

М 70 

 

Мицик, Ю. А. Чигирин - гетьманська столиця / Ю. А. Мицик. - 
2-ге вид. - К. : Кліо, 2021. - 392 с. : іл.  
  
Це видання є першим узагальнюючим дослідженням з історії 
гетьманської столиці – Чигирина, з яким пов’язані часи 
Національно-визвольної війни українського народу 1648–1658 рр., 
часи Руїни і гайдамацького руху. У ньому висвітлюється також 
історія Чигиринського полку та низки населених пунктів на його 
території (Суботів, Медведівка та ін.). Книга, в якій охоплено події 
з давніх часів до ХІХ ст., ґрунтується як на опублікованих, так і на 
архівних джерелах, проливає світло на незнані сторінки 
історичного минулого важливого регіону України козацької доби. 
 
 
 
 
 



929(092) 

Клеопатра 
Ш 65 

 
 
 
 
 
 

Шифф, С. Клеопатра. Життя / С. Шифф ; пер. з англ. Є. 

Бондаренко. – Х. : Фабула : Ранок, 2021. - 336 с.  
  
Постать Клеопатри огорнута міфами. Вона увійшла в історію 
розпусною звабницею, супутницею двох видатних римлян — Юлія 
Цезаря і Марка Антонія. Але історію цієї єгиптянки писали 
чоловіки. Що про неї може сказати жінка? Стейсі Шифф 
спробувала по-новому поглянути на життя єгипетської цариці, 
показати її окремо від чоловіків і визначити, чи помилялись 
історики минулого. Це ґрунтовне й цікаве дослідження життя 
Клеопатри, у якому авторка відокремлює правду від вигадки, а 
упередження від реальності. І перед читачем постає освічена, 
неймовірно багата, блискуча жінка, владна правителька великого 
Єгипетського царства. 

  

929:355 
Б 91 

 

Бура, Дар’я. Віталій Марків/ Д. Бура; худож.-оформ. Є 
Вдовиченка. – Х.: Фоліо, 2021. – 153 с.: іл. – (Справжні герої). 
 
Віталій Марків — один із тих добровольців. Він залишив спокійне 
життя в Італії і повернувся додому, боронити країну. Та з 2017 
року став заручником й учасником іншого фронту цієї війни. 
Довгі три роки український військовослужбовець перебував за 
ґратами в Італії: після років слідства, у 2019 році суд міста Павія 
засудив нацгвардійця до 24 років позбавлення волі: його 
звинувачували у причетності до загибелі італійського 
фотокореспондента Андреа Роккеллі та його перекладача, 
росіянина Андрія Міронова у травні 2014 року на сході України. 
Після вивчення додаткових матеріалів, наданих захистом, суд 
присяжних повністю виправдав Віталія. 3 листопада Марків 
залишив в’язницю суворого режиму і повернувся в Україну. 

С 929:27 
К 49 

 

Климончук, Оксана. Любомир Гузар/ О. Климончук; літ.ред. 
В. Ільченко, передм. В. Єленського, худож.-оформ. О. 
Гугалова-Мєшкова. – Х.: Фоліо, 2020. – 121 с.: іл. – (Знамениті 
українці). 
Блаженніший Любомир Гузар – український релігійний діяч, патріарх-

предстоятель Української греко-католицької церкви, яку очолював 

протягом 10 років. За цей час зумів перенести осередок зі Львова до 

столиці, надавши конфесії загальноукраїнського масштабу. У 2005 році 

був одним із кандидатів на ватиканський престол. Він став першим 
главою в історії УГКЦ, який добровільно зрікся своїх повноважень. Його 

за життя визнали великим, проте немає такого мірила, яким би можна 

було осягнути вплив Блаженнішого Любомира на порозуміння між 

християнами, на самоусвідомлення українського суспільства, зрештою, 

на ті події кінця ХХ – початку ХХІ століття, що створили сучасну Україну. 

С 929:791 
К 61 

 

Коломієць, Ростислав. Леонід Биков/ Р. Коломієць; худож. – 
оформ. Є. Вдовиченка. – Х.: Фоліо, 2020. – 123 с. – (Знамениті 
українці). 
Ім’я кіноактора і кінорежисера Леоніда Бикова (1928—1979) не 
потребує додаткової реклами. У 60—80-ті роки ХХ століття в СРСР 
він був улюбленцем мільйонів, його пізнавали на вулицях і радо 
вітали: «Привіт, Максиме!..», «Моє шанування, Маестро!», його 
фільми («Максим Перепелиця», «В бій ідуть самі "старики"», «Ати-
бати, йшли солдати») збирали багатомільйонну глядацьку 
аудиторію, стаючи рекордсменами річного кінопрокату. Сама 
лише згадка про Леоніда Бикова викликала у людей добру 
посмішку. Й недарма відомий актор Михайло Ульянов так 
висловився про нього: «Є люди, в яких живе сонячне світло...» 



С 929:821.161.2 

К 62 
 

 

Коляда, Ігор. Василь Симоненко/ І.Коляда; худож.-оформ. О. 

Гугалова-Мєшкова. – Х.: Фоліо, 2021. – 121 с.: іл. – (Знамениті 
українці). 
 
Відомі слова Євгена Сверстюка про те, що «Симоненко належить 
до тих людей, чиї біографії треба вивчати як частку історії 
України». Тієї України, яка вміє вистояти в лихоліттях і знову 
розправити крила. Одного з найвідданіших її співців теж не 
оминула лиха доля: жорстокі часи сталінських репресій, страхіття 
війни, жахливі умови існування. Та водночас юнак завважував 
дивосвіт рідної природи, всотував багатство народної творчості. 
Випробування не позбавили його щедрості душі, теплої усмішки. 
Йому було даровано аж надто коротке життя: він тільки 
виписувався, тільки починався -- і залишив по собі спогад на всі 

часи поки світ промовлятиме: «Україна». Чому? Досить прочитати 
біографію Поета. 

С 929:821.161.2 
К 62 

 

Коляда, Ігор. Ігор Сікорський/ І.Коляда; худож.-оформ. О. 
Гугалова-Мєшкова. – Х.: Фоліо, 2021. – 121 с.: іл. – (Знамениті 
українці). 
 
Ігор Сікорський (1889—1972) — авіаконструктор і відчайдушний 
пілот власних літаків, «батько світового гвинтокрилобудування», 
вчений та філософ. Його «Ілля Муромець», найкращий літак Першої 
світової війни, став прообразом пасажирської та стратегічної 
бомбардувальної авіації. Уже у двадцять два роки 
авіаконструктор-киянин підкорив Європу власними винаходами. 
Ця книжка містить відомості про походження Ігоря Сікорського, 
його батьків — родину Сікорських, яку добре знали в Києві, та 
розкриває феномен авіаконструктора зі світовим ім’ям. До 
видання також увійшли згадки про релігійно-філософську 
творчість цього великого трудівника. 

С 929:821.161.2 
К 62 

 

Коляда, Ігор. Микола Леонтович/ І.Коляда; худож.-оформ. О. 
Гугалова-Мєшкова. – Х.: Фоліо, 2021. – 120 с.: іл. – (Знамениті 
українці). 
 
Микола Леонтович (1877—1921) — український композитор, 
хоровий диригент, громадський діяч та педагог. Це розповідь про 
те, як нікому невідомий народний учитель із Поділля став одним із 
найяскравіших композиторів ХХ століття — Подільським Орфеєм 
— і залишив нащадкам музику криничної води та зелених дібров, 
високого неба та пшеничної ниви. Музику, якій належить 
чудодійна влада пробуджувати у людській душі найблагородніші 
поривання і почуття. 

С 929:821.161.2 
К 62 

 

Коляда, Ігор. Іван Богун/І.Коляда, С. Борчук, І. Ільницький; 
худож.-оформ. О. Гугалова-Мєшкова. – Х.: Фоліо, 2021. – 126 
с.: іл. – (Знамениті українці). 
 
Іван Богун — мудрий полководець, відважний козак та легендарна 
особистість, яка прикрашає своєю могутньою постаттю сторінки 
історії України. 
Після смерті Богдана Хмельницького один із лідерів угруповання 
«старшин-державників», що не бажав ні підданства московського, 
ні підданства польського, ні підданства турецького чи шведського, 
а аж до своєї смерті прагнув творення самостійної Козацької 
держави. 



С 929:7 

Н 16 
 

Нагорна, Олена. Георгій Нарбут/ О. Нагорна; худож.-оформ. 

О. Гугалова-Мєшкова. – Х.: Фоліо, 2021. – 121 с.: іл. – 
(Знамениті українці). 
 
Автор перших українських державних знаків, один із  засновників 
та ректор Української Академії мистецтв, Георгій Нарбут належить 
до когорти найвизначніших українських графіків та художників-
ілюстраторів. Він став дизайнером поштових марок УНР, творцем 
українських шрифтів Нарбута і стилю української графіки. 
Створював моделі одягу, проєктував меблі, конструював іграшки, 
малював етикетки до різноманітних виробів та був магнітом 
мистецького Києва початку ХХ століття: справжнім майстром 
перформансу, відчайдушним модником та неперевершеним 
стилістом своїх робіт і свого, хоча й короткого, але такого 

захопливого  та яскравого життя. 

94(477) 
Г95 

 

Гуржій, О. Козацька Україна. Історія Гетьманської держави 
(ХVII-XVIII ст.) [Текст] / О. Гуржій. – Київ : Арій, 2020. – 368 с. 
  
У цій книзі висвітлено найвагоміші події, пов’язані з утворенням у 
результаті жорстоких повстань і революції в середині XVII ст. 
Української держави — Гетьманщини (Першого Українського 
Гетьманату), фундатором якої став гетьман Богдан Хмельницький. 
У 1648—1657 рр. він був правителем Українн-Русі та уособлював 
законодавчу, виконавчу й судову владу країни.  
Особливу увагу приділено полководницькій діяльності кошових 
отаманів Запорозької Січі Івана Сірка, Костя Гордієнка та Петра 
Калнишевського, Розглянуто постаті видатних полководців Дмитра 
Вишневецького, Петра Сагайдачного, Богдана Хмельницького та 
деяких Інших. Відтворено образи відважних ватажків козацько-
гайдамацького руху XVIII ст. на Правобережній Україні — Івана 
Швачки, Гната Голого, Івана Гонти та Максима Залізняка, а також 
багатьох інших яскравих і сильних особистостей ранньомодерної 
доби. 

94(477) «1917-1918» 
І 18 

 

Іванченко, Раїса. Нове державне воскресіння України (1917-
1918). Україна – східний щит Європи: Уроки історії і 
сучасність/ Р. Іванченко. – К.: Прометей, 2021. – 208 с. 
 
Науково-популярні розповіді цієï книги присвячені подіям 
столітньої давності, коли український народ розпочав в 1917 році - 
утретє в історії - свою боротьбу за самостійне державницьке 
життя i коли продовжувалось подальше нищення національної 
свідомості українців в епоху сталінського режиму політичними 
репресiями та голодоморами. І це робилося, як і раніше - в 
самодержавницький період, коли Україна в усі часи залишалася і 
залишається оборонним щитом для Європи від східних 
загарбників. 
 
 
 
 

 
 



94(477) 

І 89 
 
 

Історія цивілізації. Україна / упоряд. М. Ю. Відейко. - Х. : 

Фоліо, 2020 - Т. 1 : Від кіммерійців до Русі (X ст. н. е. - IX ст.) 
/ Н. С. Абашина, М. Ю. Відейко [та ін.]. - 2020. - 592 с. 
  
На сторінках цього видання постають два тисячоліття історії на 
теренах сучасної України. Книга поділена на дві частини: перша 
охоплює період від Х до ІІІ ст. н. е., друга — від ІІІ ст. до ІХ ст. 
Зміст книги було розроблено з метою залучення до її написання 
широкого кола фахівців, які найкраще дослідили та розуміються 
на окремих питаннях. Під однією обкладинкою зібрані відомості 
про мову, релігію, міфологію, технічні досягнення, економіку, 
мистецтво та військову справу давніх часів. Книга містить чимало 
унікальної інформації, результати новітніх досліджень, деякі 
розділи стали першими ластівками у висвітленні певних тем у 

такому обсязі. 

94(4) 
Д 4  0 

 Дженкіс, С. Стисла історія Європи : від Перикла до 
сьогодення / С. Дженкіс ; пер. з англ. В. Горбатько. - К. : КМ-
БУКС, 2021. - 384 с. : кол.іл. 
 
Перед читачем постає частина світу, яка, з одного боку, 
характеризується жорстокими кризами та безперервним 
зіткненням самобутніх культур, а з іншого - невтомним 
прагненням до побудови суспільства, заснованого на 
одностайності громадян. Імперські амбіції багатьох європейських 
держав, внутрішні конфлікти та екзистенційні загрози нині є так 
само актуальними, як і в часи завоювань Олександра 
Македонського. Однак автор висловлює сподівання, що народи 
Європи через сучасні економічні, торговельні та культурні 
механізми спроможуться побудувати відносини, що дадуть їм 
змогу жити в гармонії з самими собою та своїми сусідами.  

94(477)"1932/1933" 
К 28 

 
 
 
 

Касьянов, Г. Розрита могила : голод 1932-1933 років у 
політиці, пам’яті та історії (1980-ті - 2000-ні) / Г. Касьянов. - 
2-ге вид. – Х. : Фоліо, 2020. - 204 с.  
  
Георгій Касьянов (нар. 1961 р.) — український історик, доктор 
історичних наук, професор. Стажувався і викладав в 
університетах Європи, США, Канади, Авст¬ралії, Японії. Автор 
близько двохсот наукових розвідок, опублікованих україн¬ською, 

російською, білоруською, польською, німецькою, англійською, 
фінською мовами. Саме про те, як представлений Голодомор в 
історіографії, політиці, пам’яті, міжнародних відносинах, 
внутрішньополітичній боротьбі в Україні, — ця книга. Ці та інші 
питання розглядаються на прикладі становлення та поширення 
історичного образу Голодомору 1832—1933 років в Україні. 

94(470+571) 
П 39 

 
 
 
 
 
 
 
 

Плохій, С. М. Загублене царство : історія "русского мира" з 
1470 року до сьогодні / С. М. Плохій ; пер. з англ.: В. 
Євменов, Є. Євменов. – Х. : Фоліо, 2020. - 320 с. : іл. 
 
Нова книжка С. Плохія стала відгуком професійного історика, одного із 

ведучих спеціалістів в галузі історіографії та історії Східної Європи, на 

російсько-український конфлікт, що розгорівся 2014 року. Детально 

розглядаючи історію українського та російського народів, автор 

доводить, що коріння цього конфлікту заховано в самому процесі 
становлення Росії як держави. Та й саме піднесення як російської 

держави, так і російської нації, її великодержавний статус — все це 

трималося на Україні, якій треба було бути окремою, але невіддільною 

частиною Росії. Багато хто в Кремлі та за його межами у виході України 

з-під впливу Росії побачив атаку на саму Росію. 



94(477)(092) 

Сагайдачний 
К 61 

 

Коломоєць, С. Д. Петро Сагайдачний. Часи козацькі / С. Д. 

Коломоєць. - К. : АртЕк, 2021. - 216 с. : кол.іл. 
  
Автор цієї книги, Сергій Коломоєць, недаремно відносить її до 
жанру саме ПОПУЛЯРНО-наукових, а не  науково-популярних, бо 
у своєму історичному дослідженні намагався у цікавій, популярній 
формі донести до свого читача Історію про часи Козацькі, про 
великі діяння гетьмана Петра Конашевича- Сагайдачного … 
 
 

94(477)(092)Махно 
Ч75 

Чоп, В. М. Нестор Махно: останній селянський герой / В. М. 
Чоп. - К. : АртЕк : Мистецтво, 2019. - 296 с. : кол.іл.  
  
У виданні на основі унікальних архівних та музейних документів, 
спогадів старожилів, мемуарів учасників подій, фотодокументів 
приватних колекцій досліджується біографія найбільш 
контраверсійного українського політичного та військового діяча 
ХХ століття – Нестора Махна (1888–1934), а також комплекс 
аспектів історії махновського руху (1917–1923), які до сьогодні 
оминалися увагою дослідників. 
 
 

94(100) 
Б68 

 

 

Блек, Джеремі. Історія світу від найдавніших часів до 
сьогодення  Дж. Блек ; пер. з англ. О. Буйвол. – Х. : Vivat, 
2021. - 256 с. : кол.іл. 
  
Це щедро ілюстроване ґрунтовне видання містить аналіз 
багатотисячолітнього періоду історії людства: доісторична доба й 
теорії походження людини, зародження землеробства в долині Нілу 
й виникнення держав у Межиріччі; падіння Давнього Риму й 
розвиток науки в ісламському світі; міжнародна торгівля вздовж 
Великого шовкового шляху й епоха Просвітництва, світові війни й 
революції Нового часу та проблеми сучасності. Натхненний 
найновішими відкриттями в галузі історіографії, професор 
Джеремі Блек аналізує події нашої історії, завдяки чому читач 

дістане змогу поглянути як на минуле, так і на сьогодення з нової 
точки зору. 
 

94(=161.2):811.161.2 
Л 19 

 

Лакизюк В. Коли богами були ріки: предки українців та їхні 
мови / В. Лакизюк. - К. : Саміт-книга, 2021. - 648 c.  
  
Пропонована книга – унікальна: вона не має аналогів у сучасній 
вітчизняній історії. На основі відкриттів останніх десятиліть, 
здійснених провідними лінгвістами та сходознавцями світу, а 
також із залученням матеріалів, здобутих особисто в процесі 
наукових досліджень, що охоплюють порубіжжя багатьох 
гуманітарних наук, автор (науковий співробітник Науково-
дослідного інституту українознавства) вибудовує струнку модель 
походження українців. Уперше в історії України визначена 
провідна роль анатолійців та фригійців у формуванні українського 
етносу.  
 
 
 



93/94(477) 

М 45 

Мейс, Д. Д. Україна: матеріалізація привидів / Д. Д. Мейс ; 

упоряд. Н. Я. Дзюбенко-Мейс. - Вид. 2-ге. - К. : Кліо, 2021. - 
688 с. : портр. 
  
Титанічна праця Джеймса Мейса — відомого американського 
дослідника історії України, видатного громадського діяча - 
присвячена розкриттю цілісності, повноти історичної правди про 
найжахливіші сторінки тоталітарного минулого, яке до сьогодні 
паралізує політичне, економічне, освітнє, морально-етичне життя 
українського соціуму. У статтях, поданих у цьому виданні, 
проведено ґрунтовний аналіз причин невдач національно-
визвольних змагань українців на початку XX століття, розкрито 
страхітливу механіку тоталітарної сталінської машини влади. 
 

94(477) 
Д 69  

 

Дорошко, Микола Савович. Історія України : події, постаті, 
явища / М. С. Дорошко. - К. : Саміт-книга, 2021. - 472 с. 
  
У курсі лекцій з історії України, прочитаних професором Миколою 
Дорошком в Інституті міжнародних відносин Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, подане 
авторське бачення основних подій історії України від 
найдавніших часів до відновлення незалежної держави у 1991 
році. Вагомим доповненням до викладеного матеріалу є 
синхронічна таблиця «Україна, Європа, світ». Для студентів, 
викладачів вищих навчальних закладів та для усіх, хто цікавиться 
історією України. 
 

94(477.75) 
Г 82 

Громенко, С. В. Скоропадський і Крим: від протистояння до 
приєднання / С. В. Громенко. - К. : Наш Формат, 2021. - 352 
с. : іл.  
  
Чий Крим зараз і кому він має належати в майбутньому? Яким 
мусить бути статус півострова: незалежна держава, член союзу або 
суб’єкт федерації, автономія чи регіон під іноземним 
протекторатом? Кому має належати право управління Кримом — 
етнічній більшості чи корінним народам? Як Україні поводитися з 
півостровом — дати йому якнайширші повноваження чи 
запровадити пряме керування з Києва, умовляти кримців добрим 
словом чи запровадити безжальну економічну блокаду? Ні, це 
питання не з порядку денного 2014 року після російської анексії 
Криму — вони постали перед Україною ще сто років тому. 

C 94(100) 
Г 65 

 

Ґонік, Л. Всесвітня історія / Л. Ґонік ; худ. Л. Ґонік. - К. : 
Рідна мова, - Т. 4 : Від Колумба до Конституції США / Л. 
Ґонік ; пер. з англ. А. Хлівний. - 2019. - 264 с. : іл. 
  
Життя триває! Ця книжка популярного автора коміксів Ларрі 
Ґоніка починається з розповіді про Мексику, оповідає про 
прибуття Колумба до Нового cвіту, завоювання Америки 
іспанцями, створення португальської імперії в Азії і формування 
першої по-справжньому глобальної системи торгівлі. Ви дізнаєтеся 
про протестантську Реформацію, про експансію Голландії та 
Англії, про зародження сучасної філософії та науки. Останній 
розділ розповідає про суперництво Франції і Британії в Північній 
Америці і перспективи всього світу в світлі Американської 
революції і конституції США — і все це мовою лаконічної графіки і 
дотепних коментарів. 
 



C 94(100) 

Г 65 
 

Ґонік, Л. Всесвітня історія / Л. Ґонік ; худ. Л. Ґонік. - К. : 

Рідна мова, - Т. 5 : Від Бастилії до Багдада / пер. з англ. А. 
Хлівний. - 2020. - 264 с. : іл. 
  
Історії не повернути назад, але можна її уявити, особливо, 
роздивляючись картинки блискучого автора нонфікшн-коміксів 
Ларрі Ґоніка. У цьому томі «Історії» оповідь починається з епохи 
Просвітництва, охоплює два з половиною століття, з революціями, 
суспільними та економічними зрушеннями, двома світовими 
війнами, колоніалізмом, науково-технічним прогресом, 
скасуванням рабства та багатьма іншими подіями, і закінчується 
XXI ст. з його війнами в Іраку та Афганістані. У своїх дотепних 
текстах і графічних роботах Ґонік приділяє однакову увагу всім 
частинам світу, оживляючи минуле, і ми можемо поглянути на 

історію під новим, незвичним кутом. 
 

           94(560) 
О 70 

 
 

Ортайли, І. Османи на трьох континентах / І. Ортайли ; пер. з 
тур. О. Кульчинський. - Львів : Вид-во Анетти Антоненко ; К. 
: Ніка-Центр, 2021. - 208 с. : іл.  
  
Розповісти просто та цікаво про складне іноді може і справжня 
наука. «Османи на трьох континентах» – майстерний виклад 
загадкової історії нашого заморського сусіда. Адже, як стверджує 
автор, це не просто минуле цивілізації, без якої не було б сучасної 
Європи. Це історія «Третього Риму» та цілого Середземномор’я; 
відгомін Вавилону, шумерів і хетів, давньоєгипетського, грецького 
й римського спадків, теренів, на яких поставало людство. Сам 
кримський татарин за походженням, автор неабияк пишається 
своїм родинним корінням, що пов’язує його й з Україною.  
 

94(100) 
П 32 

 

 
Підлуцький, О. Лідери, що змінили світ  / О. Підлуцький. – Х. 
: Фоліо, 2020. - 448 с. : іл. 
  
Нова книга Олекси Підлуцького — це глибоке дослідження про 
суперечливе, динамічне, різнобарвне, яскраве й водночас трагічне 
ХХ століття, здійснене шляхом оцінки діяльності та ретельного 
змалювання психологічних портретів найвидатніших діячів цієї 
епохи. Юзеф Пілсудський та Віллі Брандт, Махатма Ґанді та 
Вацлав Гавел, Авґусто Піно¬чет та Марґарет Тетчер... Героїв цієї 
книжки об’єднує те, що кожен з них зміг стати справжнім лідером 
нації, згуртувати співвітчизників і вивести свою країну з глибоко 
кризових ситуацій. Автор, розповідаючи про 30 знакових 
особистостей минулого століття, показує їх без звичних штампів, 
надає маловідомі факти і водночас змушує замислитися, яким має 
бути політичний лідер, що може Україна запозичити з безцінного 
досвіду цих видатних діячів. До книги увійшли матеріали, 
опубліковані на сторінках аналітичної газети «Дзеркало Тижня». 
 
 
 
 
 
 
 



94(410) 

Р 50 
 

Рікс, Т. Черчилль і Орвелл : битва за свободу / Т. Рікс. - К. : 

Лабораторія, 2021. - 336 с.  
  
1937 рік. Джордж Орвелл повертається до Великої Британії з 
охопленої війною Іспанії, де він одержав серйозне поранення в 
горло, та починає писати одні зі своїх найкращих творів. В той 
самий час десь в іншому куточку країни Вінстон Черчилль, який 
вже не раз за життя одержував бойові рани, веде свою чергову 
боротьбу: проти політики умиротворення агресора. Ці двоє ще не 
здогадуються, що їх насправді об’єднує.  
 
 
 

94(100)»1939-1945» 

Р 54 
 

Ріс, Л. Гітлер і Сталін : тирани і Друга світова війна : 

[результат понад 30-річного дослідж. теми] / Л. Ріс ; пер. з 
англ. К. Диса. - К. : Лабораторія, 2021. - 544 с. : іл. 
  
Гітлер і Сталін — два, мабуть, найвідоміші тирани XX століття. Хоч 
вони й перебували в опозиції один до одного, все ж були втіленням 
єдиного принципу авторитарної влади. Злочини сталінського 
режиму не менш жахливі, аніж нацистського, та за цими двома 
лідерами люди чомусь йшли до кінця. Чому? Лоренс Ріс 30 років 
розпитував саме цих людей про їхні згадки щодо подій Другої 
світової — і вмістив в цій книзі сповіді тих, хто наживо був 
свідком правління двох тиранічних історичних постатей.  
 

94(477.87)»1938-1939 

С 17 

 

Самчук, Улас. Репортажі з Карпатської України/ У. Самчук. – 
Тернопіль: Навчальна-книга-Богдан, 2019. – 256 с. – (Раритет) 
 
Книга публіцистики Уласа Самчука, що відкриває серію «Раритет», 
охоплює передовиці, репортажі, замітки, які він опублікував у 
газетах «Нова Свобода» (Хуст), «Українське Слово» (Париж), 
«Наступ» (Прага) періоду Карпатської України 1938—1939 років. 
Це є окремий журналістсько-мистецький та джерельно-історичний 
комплекс, що становить вагому частину творчого доробку 
письменника і має безсумнівну документальну та мистецьку 
вартість для поглибленого й неупередженого вивчення подій, 
пов'язаних із проголошенням автономії і незалежності Карпатської 
України. Видання містить вступну статтю, в якій запропоновано 
начерк історичного портрета Уласа Самчука як літописця 
національно-визвольної боротьби українців Закарпаття. 

94(477)»1917-
1921»(092) Бульба-

Боровець 

С 79 

 

 

Стельников, Сергій. Тарас Бульба-Боровець: «Ми не можемо 
ні на хвилину припиняти нашої боротьби»/ С. Стельников. – 
К.: Парлам. Вид-во, 2021. – 280 с.: іл. – (Політичні портрети). 
 
Видання присвячене військовому, політичному й громадському 
діячу, прихильнику республіканської політичної думки часів 
Української революції 1917–1921 років, засновнику УПА «Поліська 
Січ» Тарасу БульбіБоровцю. У книзі на основі широкої джерельної 
бази показано становлення політичного світогляду майбутнього 
отамана, його діяльність у роки Другої світової війни, а також 
еміграційний період життя. Звертається увага на знання та 
пам’ять про Тараса БульбуБоровця. Видання ілюстроване. 
Для широкого кола читачів, усіх, хто цікавиться історією України. 
 



940:323(=411.16) 

Ч 75 
 
 

Чорна книга : про злочинне повсюдне знищення євреїв нім.-

фашист. загарбниками в тимчасово окупованих р-нах Радян. 
Союзу та таборах знищення в Польщі під час війни 1941-
1945 років / Нац. ун-т "Києв.-Могил. акад.", Центр дослідж. 
історії та культури східноєвроп. єврейства ; уклад.: В. С. 
Гроссман, І. Г. Еренбург ; пер. з рос. М. Лаюк. - К. : Дух і 
Літера, 2020. - 520 с.  
  
Вперше пропонується український переклад «Чорної книги» – 
збірки свідчень і документів про Голокост, зібраних Єврейським 
антифашистським комітетом у роки Другої світової війни. 
Оригінальний текст книги було набрано 1947 року, однак 
розгортання антисемітської кампанії в СРСР завадило її публікації. 
1980 року збірку вперше видано в Єрусалимі на основі 

підготовчих матеріалів, виявлених в особистому архіві Іллі 
Еренбурга його дочкою Іриною. Для істориків, студентів, учителів і 
всіх, хто цікавиться історією Східної Європи 

94(477)"15/17" 
Ш 37 

Шевчук, В. О. Козацька держава як ідея в системі суспільно-
політичного мислення XVI-XVIII століть : у 2 кн. Кн. 1 / В. О. 
Шевчук. - К. : Кліо, 2021. - 792 с. : іл. 
  
У виданні репрезентується ціла епоха нашої державності, а саме – 
віхи, становлення та руйнація Козацької держави, механізм її 
творення та складнощі цього процесу. Автор будує свою систему 
розмислів на аналізі державно-правових актів, договорів 
гетьманів із державами, а також на літературних джерелах – 
вишуканих зразках поетичного мистецтва. Згадуються мільйонні 
жертви, принесені на вівтар боротьби за волю й незалежність, 
котра тривала від повстання Северина Наливайка в кінці XVI 
століття й по Коліївщину 1768 р. 
 

94(477)"15/17" 
Ш 37 

 

Шевчук, В. О. Козацька держава як ідея в системі суспільно-
політичного мислення XVI-XVIII століть : у 2 кн. Кн. 2 / В. О. 
Шевчук. - К. : Кліо, 2019. - 1120 с. : іл. 
  
У другій книзі видання автор акцентує увагу на спробах 
врятувати українську державність, зокрема на орієнтаційних 
ідеях Богдана Хмельницького, боротьбі Пилипа Орлика, Івана 
Скоропадського та Павла Полуботка за збереження Козацької 
держави, яка, попри всі зусилля, була приречена на швидку 
загибель. Автор будує свою систему розмислів на аналізі 
державно-правових актів, договорів гетьманів із державами, а 
також на літературних джерелах — вишуканих зразках 
поетичного мистецтва.  

94(560) 
Ш95 

 

Шутко, О. Гарем османських султанів. Доба «Жіночого 
султанату» [Текст] / О. Шутко . – Харків : Книжковй Клуб 
«Клуб Сімейного Дозвілля», 2021. – 320 с.  
 
Ким були, кого кохали та що приховували найвеличніші жінки-
правительки Османської імперії? Османи вважали цих жінок 
берегинями династії. Величні, могутні, владні правительки, які у 
керуванні важливими справами імперії не поступалися 
чоловікам.Осяйна Гюррем — українська рабиня, що стала 
султаною, до думки якої дослуховувався наймогутніший правитель 
Османської імперії.  
  
 



 


