Нові надходження літератури
до відділу читальних зал у 2020 році
Наука
72(4УКР) + 73(0)
001.92(477)
Н34
Наука України у світовому інформаційному просторі : [збірник] /
Нац. акад. наук України ; [редкол.: Я. С. Яцків (голов. ред.) та ін.].
- Київ : Академперіодика, 2009 - . Вип. 16. - 2019. - 127, [3] с. : рис.,
табл. - ISBN 978-966-360-391-9 : 60.00 грн.
Авторські статті, підготовлені за матеріалами доповідей та
інформаційних повідомлень, виголошених на IХ науково-практичній
конференції «Наукова періодика: традиції та інновації» (5 черв. 2019,
Київ). Статті згруповано за розділами: загальні питання діяльності
наукового журналу, правові аспекти видавничої діяльності, сучасні
електронні ресурси та розвиток наукової періодики, інформаційні
повідомлення.

Психологія
88.37я7
159.923-055.2-027.233.2](07)
Д90
Дытыненко, Елена. Революция-эволюция игры : кн.-тренинг для
успеш. женщин / Елена Дытыненко. - Киев : Саммит-Кн., 2016. 230, [2] с. : ил. - Лит.: с. 227-230. - ISBN 978-617-7350-39-1 : 150.00
грн.
Книга знайомить з системою методик та інструментів, за
допомогою яких можна не тільки розширити уявлення про себе і свої
можливості, але і, застосовуючи саме те, що актуально зараз, досягати
більшого, особливо не напружуючись.

Релігія
86.37(4УКР)
27-4:316.74](4УКР)(047.37)
Л93
Любчук, Валентина Василівна. Позакультові практики сучасних християнських церков в Україні: теоретичний та емпіричний а
спекти дослідження: монографія / В. В. Любчук ; М-во освіти та
науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. - Луцьк :
Вежа-Друк, 2019. - 183, [1] с. : табл. - Літ.: с. 166-183. - Бібліогр. в
підрядковій прим. - ISBN 978-966-940-246-2 : 140.00 грн.
Монографія присвячена аналізу позакультових практик як
чинника та показника розбудови громадського суспільства в Україні.
На основі застосування концептів феноменологічної соціології
показано, що позакультові практики можливо розглядати у контексті
повсякденної поведінки як в оцерковлених, так і не в оцерковлених
громадян, зокрема молоді.
86.2(4УКР)
2-9(477)
Р56
Річинський, Арсен Васильович. Проблеми української релігійної свідомості / Арсен Річинський ; [упоряд.: А. М. Колодний, О.
Н. Саган]. - Київ : Світ Знань ; Тернопіль : Воля, 2000. - 427, [5], [4]
л. іл. с. : фот. - Бібліогр. в підрядковій прим. - Тлумач. слов.: с. 411412. - Ім. покажч.: с. 413-417. - Предм. покажч.: с. 418-424. ISBN 966-7742-00-8 : 120.00 грн.
Книга піднімає «вічні» питання відносин між народами, народом
і Богом, етносом і релігією, формування сакральності народної
культури, мови тощо.

Політика
66.3(4УКР)6 + 66.4(УКР)6
323+327]:94-057.341"19/20"(042.5)
Г14
Гайдуцький,
Павло
Іванович.
Біль за Україну/
Павло
Гайдуцький. - Київ : ДКС Центр, 2019. - 655, [1], [12] л. іл. с. : фот.
кольор.,
фот.
- ISBN 978-617-7300-49-5
:
200.00
грн.
Присвяч. 25-річчю обрання Л. Д. Кучми Президентом України та
20-річчю - на другий термін.
Ця книга про внутрішні та зовнішні, політичні та економічні
потрясіння та виклики, що випали на долю України – загрожували її
державності
та
зумовлювали
вболівання
за
неї.
Підготовлено на основі виступів та інтерв'ю Президента України (19942005 рр.) Л. Кучми з проблемних питань формування національної
єдності українського народу та зміцнення української державності.

66.06
327.8+316.485.26](477:470)
П18
Парахонський, Борис Олександрович. Онтологія війни і миру: безпека, стратегія, смисл: [монографія]/ Борис Парахонський,
Галина Яворська ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ : НІСД, 2019. 558, [2] с. : іл. - Бібліогр. в підрядковій прим. - Скор.: с. 557-558. ISBN 978-966-554-311-4 : 180.00 грн.
Семантика концептів війни і миру, проблеми соціально-політичної
онтології, опис глобального й регіонального стратегічного середовища,
стратегічна культура та її зв’язок з дискурсом влади, роль ідентичності
та мови війни і, нарешті, стратегія перемоги – стислий перелік питань,
що розглядаються в книзі.
66.3(4УКР) + 66.4
323(477):327](091)
П49
Політика історичної пам'яті в контексті національної безпеки Ук
раїни: аналіт. доп. / [В. М. Яблонський та ін. ; за заг. ред. В. М.
Яблонського] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ : НІСД, 2019. - 142,
[2] с. - Авт. зазначено на звороті тит. арк. - Бібліогр. в підрядковій
прим. - ISBN 978-966-554-315-2 : 80.00 грн.
Висвітлено та проаналізовано низку актуальних безпекових
проблем сучасної політики історичної пам'яті України. Розглянуто
гуманітарну експансію РФ у царині української національної історії, в
релігійній сфері. Розкрито роль освіти, науки та культури у
формуванні історичної пам'яті українського суспільства та подоланні
деструктивного впливу російського чинника.

66.5(4УКР)
323.15(=135.1:477)+(=135.2:477)
Р86
Румунська та молдовська національні меншини в Україні: стан,
тенденції та можливості співпраці: зб. наук.-експерт. матеріалів /
[Ю. А. Тищенко та ін. ; за наук. ред. Ю. А. Тищенко] ; Нац. ін-т
стратег. дослідж. - Київ : НІСД, 2019. - 111, [1] с. - Авт. зазначено на
звороті тит. арк. - ISBN 978-966-554-312-1 : 140.00 грн.
В аналітичній доповіді досліджено стан забезпечення культурноосвітніх та інформаційних прав румунської і молдовської національних
меншин в Україні, окремі аспекти забезпечення освітніх, мовних прав
української діаспори в Румунії та Республіці Молдові. Також
проаналізовано можливості підтримки добросусідських взаємин
України з Румунією та Молдовою.

Економіка
65.5
339.9(100+477)
Г54
Глобальні тенденції і перспективи: світова економіка та Україна
/ Укр. центр економ. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова ; [наук. ред.
В. Юрчишин ; авт. передм. А. Рачок]. - Київ : Заповіт, 2018. - 201,
[1] с. : граф., табл. - (Дискусії про економічний розвиток). Бібліогр. в підрядковій прим. - ISBN 978-966-2050-14-1 : 80.00 грн,
90.00 грн.
Збірка аналітичних матеріалів провідних вітчизняних фахівців
стосовно складних, часто суперечливих, процесів і тенденцій як у
зовнішньоекономічній та інтеграційній сферах, так і монетарних й
фіскальних складових, у т.ч. таких, що безпосередньо впливають чи
проявляються в українському економічному середовищі.
65.9(4УКР)-98
339.984(477)(082)
Е45
"Економічний націоналізм та соціальна справедливість",
бандерівські читання (6 ; 2019 ; Київ). Збірник матеріалів VI
Бандерівських
читань
"Економічний націоналізм та соціальна справедливість", 1 лютого 2019 р. / Недерж. аналіт. центр "Укр.
студії стратег. дослідж." ; [упоряд.: Т. Бойко, Ю. Сиротюк, Б.
Галайко, К. Денисов ; наук. ред., К. Денисов ; авт. передм.: Ю.
Сиротюк, К. Денисов]. - Київ : Олег Філюк, 2019. - 318, [2] с. : мал. Бібліогр. в підрядковій прим. - ISBN 978-617-7122-45-5 : 241.00 грн,
150.00 грн.
Матеріали провідних вчених та дослідників економічного
націоналізму, аналіз світового досвіду, рецепти всебічних, структурних
соціально-економічних реформ в Україні, практичне втілення засад
економічного націоналізму. Ідейно наслідуючи ОУН, сучасні
дослідники та практики кінцевим результатом реформ визначають
соціальну та національну справедливість, яка дозволить нації нарешті
зреалізувати успішний проект Української Самостійної Соборної
Держави.

65.9(4УКР)-56
330.322:332.142.6](100+477)
З-48
"Зелені" інвестиції у сталому розвитку: світовий досвід та україн
ський контекст: [аналітич. доп.] / Центр Разумкова ; [авт. та
керівник проекту К. Маркевич ; наук. консультант В. Сіденко]. Київ : Заповіт, 2019. - 315, [1] с. : граф., табл., рис. - (Бібліотека
"Центру Разумкова"). - Скор.: с. 5-6. - Бібліогр. в кінці ст. ISBN 978-966-2050-13-4 : 80.00 грн.
У доповіді послідовно аналізуються сучасні тенденції реалізації
концепції сталого розвитку у світовій економіці, з особливою увагою
до нових трендів становлення «зеленої» економіки та «екологізації»
міжнародної фінансової системи, яка лежить в основі «зеленого»
інвестування. Детально розглядаються головні детермінанти та
фінансові інструменти «зеленого» інвестування – міжнародне «зелене»
кредитування (кредитні лінії) та «зелені» облігації, «зелені» прямі
іноземні інвестиції та приватне «зелене» кредитування.

65.428
339.548:338.1](100+477)
Т60
Торговельні війни сучасності та їх вплив на економічне зростання і розвиток у світі та Україні / Разумков Центр ; [наук. ред. В.
Юрчишин ; авт. передм. А. Рачок]. - Київ : Заповіт, 2019. - 187, [1] с.
: граф., рис., табл. - (Бібліотека "Центру Разумкова") (Дискусії про
економічний розвиток). - Бібліогр. в підрядковій прим. - ISBN 978966-2050-15-8 : 90.00 грн.
Розгляд і експертне обговорення чинників і складових
торговельних воєн, що стало ознакою кінця 2018р. – першої половини
2019р., їхніх впливів на економічне зростання та інвестиції як у світі
загалом, так і в Україні зокрема.

Методика викладання
74.268.1(4УКР)
373.3.016:811.161.2](072)
В23
Вашуленко, Микола Самійлович. Українська мова і мовлення в початковій школі: метод. посіб. для вчителів / М. С.
Вашуленко. - Київ : Освіта, 2018. - 399, [1] с. : cх. (Нова українська школа). - Літ.: с. 393-396. - ISBN 978-617-656-856-8
: 68.20 грн.
Теоретичні засади структури, змісту і методики навчання
української мови в сучасній початковій школі та подано
методичні рекомендації для вчителів, розпочинаючи із процесу
навчання грамоти.

74.564
377.3:62]:004SMART(072)
Г94
Гуменний, Олександр Дмитрович. Методичні рекомендації з розроблення SMART-комплексів для професійної підготовки каліфікованих робітників машинобудівної галузі/ О. Гуменний, А.
Кононенко, А. Волошин ; Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України. Житомир : Полісся, 2019. - 64, [3] с. : рис. - Літ.: с. 56-57. - Дод.: с.
58-64. - ISBN 978-966-655-924-4 : 40.75 грн.
У методичних рекомендаціях проаналізовано особливості
становлення SMART-освіти, сформульовано вимоги до програмного
забезпечення та матеріальної бази закладів професійної (професійнотехнічної) освіти, охарактеризовано етапи розроблення SMARTкомплексів для професійної підготовки кваліфікованих робітників
машинобудівної галузі.

74.202.21
373.3.015.31
Д46
Динамічні перерви. 1-2 класи : [навч. метод. посіб. / упоряд. В. П.
Порощук]. - Харків : Основа, 2019. - 221, [3] с. - (Нова українська
школа. Посібник для вчителя). - Літ.: с. 222. - ISBN 978-617-00-32997 : 65.00 грн.
Матеріали практичного спрямування для проведення динамічних
перерв з учнями 1–2-х класів (ігри в приміщенні; інсценізації та
пантоміми за змістом віршів, пісень; комунікативні ігри; мініпрогулянки та міні-екскурсії; психологічні (корекційні), розвивальні,
рольові, рухливі, театралізовані ігри).

74.268.1(4УКР)
373.5.016:811.161.2]*кл9/11(07)
К56
Коваль, Наталія Миколаївна. Фемінітиви: матеріали до занять :
9-11 кл. / Наталія Коваль ; [ред. рада: М. Мосієнко та ін.]. - Київ :
Перше вересня, 2019. - 141, [3] с. - (Бібліотека "Шкільного світу"). Літ.: с. 138-141. - ISBN 978-617-7512-57-7 : 100.13 грн.
Навіть сьогодні чимало мовних засобів сприяють «невидимості»
жінки в мові та житті суспільства загалом. Низка чинників, як
історичних, релігійних, так і соціальних, спричинила до цієї
«невидимості», хоча в слов’янських мовах разом із категорією роду
розвинулася досить розгалужена система суфіксів для творення назв
жінок, тобто фемінітивів. І, як показує практика, нове – це давно забуте
старе, зокрема у випадку вживання фемінітивів в українській мові.

74.564
377.3:69]:004SMART(072)
Л61
Липська, Лариса Василівна. Методичні рекомендації з розроблення SMART-комплексів для професійної підготовки каліфікованих робітників будівельної галузі/ Л. В. Липська, А. Б. Зуєва, О. М.
Прохорчук ; Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України. - Житомир :
Полісся, 2019. - 75, [1] с. : іл. - Літ.: с. 71-74. - ISBN 978-966-655-922-0
: 40.75 грн.
У методичних рекомендаціях проаналізовано особливості
становлення SMART-освіти, сформульовано вимоги до програмного
забезпечення та матеріальної бази закладів професійної (професійнотехнічної) освіти, охарактеризовано етапи розроблення SMARTкомплексів для професійної підготовки кваліфікованих робітників
будівельної галузі.

74.262.21
373.5.016:51]*кл7/9(07)
М34
Математика: компетентнісні завдання : 7-9-ті кл. / [Л. М.
Білоконь та ін. ; упоряд.: Г. В. Бровко, Н. М. Крикун, В. Г.
Сліпченко ; ред. рада: М. Мосієнко та ін.]. - Київ : Перше вересня,
2019. - 135, [1] с. : табл., рис. - (Бібліотека "Шкільного світу"). Авт. зазначено на звороті тит. арк. - Літ.: с. 134-135. - ISBN 978-6177512-45-4 : 90.26 грн.
У посібнику представлено вправи для реалізації однієї з чотирьох
наскрізних ліній на уроках математики, що структуровані за класами.
Учням запропоновано розглянути реальні життєві ситуації,
проаналізувати їх і зробити відповідні висновки для розвитку
ощадливості та поміркованості, формування вмінь аналізувати власну
економічну ситуацію та родинний бюджет.

74.564
377.3:004SMART](072)
М54
Методичні основи розроблення SMART-комплексів для підготовки кваліфікованих робітників у закладах професійної
(професійно-технічної) освіти : метод. посіб. / [Пригодій М. А. та
ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проф.-техн. освіти. Житомир : Полісся, 2019. - 254, [2] с. : рис., табл. - Авт. зазначено на
звороті тит. арк. - Літ.: с. 228-254. - ISBN 978-966-655-925-1 : 149.01
грн.
Представлено інноваційні технології навчання з використанням
SMART-комплексів навчальних дисциплін та методичні основи
розроблення SMART-комплексів для підготовки кваліфікованих
робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти.
Охарактеризовано методичне забезпечення підготовки педагогічних
працівників до розроблення SMART-комплексів навчальних дисциплін,
етапи створення SMART-комплексів, використання програмних засобів
та електронних освітніх ресурсів.

74.564
377.018-022.215(07)
О-64
Організація дуальної форми навчання у закладах професійної
(професійно-технічної) освіти: практ. посіб. / Т. М. Герлянд [та ін.] ;
Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проф.-техн. освіти. - Житомир :
Полісся, 2019. - 303, [1] с. : рис. - Глосарій: с. 183-205. - Дод.: с. 206303. - ISBN 978-966-655-926-8 : 182.74 грн.
Наведено
нормативні
документи,
що
регламентують
впровадження елементів дуальної форми навчання в професійну
підготовку майбутніх кваліфікованих робітників. Запропоновано
методику організації професійної підготовки майбутніх кваліфікованих
робітників у закладах професійної освіти на модульно-компетентнісній
основі, охарактеризовано діагностувальний інструментарій навчальних
досягнень учнів в умовах дуальної форми навчання.
74.262.21
373.5.016:51](07)
П16
Панченко,
Сергій
Юрійович.
Задачі на спільну роботу:
[посібник] / С. Ю. Панченко. - Харків : Основа, 2019 - . - (Бібліотека
журналу "Математика в школах України" ; вип. 11 (203)).
Ч. 3. - 2019. - 125, [3] с. : табл. - ISBN 978-617-00-3797-8 : 20.00 грн.
У третій частині посібника продовжено формування вмінь учнів
розв’язувати текстові задачі на спільну роботу. Надано приклади
розв’язання й таблицю відповідей для різних варіантів.

74.24
373.3/.5.091
П22
Пащенко, Олена Вікторівна. Коучинг- сесії для педагогів / Олена
Пащенко, Любов Сокол, Наталія Харченко ; [ред. рада: М.
Мосієнко та ін.]. - Київ : Шкільний світ, 2019. - 126, [2] с. : табл.,
рис. - (Бібліотека "Шкільного світу"). - Літ.: с. 127. - ISBN 978-6177644-25-4 : 76.22 грн.
Коучинг – сучасна технологія, яку створили для розвитку
можливостей людей і команд. Хочете дізнатися, як ефективно створити
стратегію партнерства в закладі освіти? Навчитися бути
вмотивованими? Який алгоритм дій у разі виявлення булінгу? Як
створити детальний кошторис проєкту? На всі ці запитання шукаємо
відповіді на коучинг-сесіях для педагогів.

74.200.533
373.3/.5.015.31:17.022.1](07)
П44
Подоляк, Олександр Сергійович. Притчі/ Олександр Подоляк ;
[упоряд. Н. Харченко ; ред. рада: М. Мосієнко та ін.]. - Київ :
Перше вересня, 2019. - 119, [1] с. : іл. - (Бібліотека "Шкільного
світу"). - ISBN 978-617-7512-50-8 : 86.03 грн, 95.27 грн, 76.22 грн.
Збірка унікальних авторських притч, які розкривають багато
питань нашого життя: навчання, мислення, допитливість, емоції…
Після кожної притчі подані питання для обговорення, а ключі до притч
допоможуть зрозуміти прочитане. Також у цій книжці ви знайдете
цікавинки
для
творчості,
роздумів
та
відпочинку.

74.263.2
373.5.016:[070+004]*кл9/.11(07)
П44
Подоляк, Олександр Сергійович. Mediacheking : матеріали до
занять : 9-11 кл. / Олександр Подоляк, Катерина Коваленко. - Київ
: Перше вересня, 2019. - 95, [1] с. : іл. - (Бібліотека "Шкільного
світу"). - Дод.: с. 63-92. - Літ.: с. 93-95. - Б. ц.
Теоретичні відомості та практичні завдання з основ журналістики
та медіаграмотності для учнів 9-11 класів. Учні навчаться
відповідально і свідомо споживати і поширювати інформацію так, щоб
не наразити себе та інших на небезпеку, не стати жертвою обману,
відділити корисну інформацію від непотрібної чи шкідливої.

74.564
377.3:63]:004SMART(072)
П75
Пригодій, Микола Анатолійович. Методичні рекомендації з розроблення SMART-комплексів для професійної підготовки каліфікованих робітників аграрної галузі / М. А. Пригодій, О. Д.
Гуменний, А. Б. Зуєва ; Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України. Житомир : Полісся, 2019. - 55, [1] с. : іл. - Літ.: с. 52-55. - ISBN 978966-655-923-7 : 40.75 грн.
Проаналізовано особливості становлення SMART-освіти,
розкриті вимоги до програмного забезпечення та матеріальної бази при
розробленні SMART-комплексів, наведена поетапна послідовність
розроблення SMART-комплексів для професійної підготовки
кваліфікованих робітників аграрної галузі.

74.202.21
373.3.015.31(072)
Р22
Ранкові зустрічі. 1 клас. ІІ семестр : [навч. метод. посіб. / авт.упоряд. Н. Ю. Бабіченко, О. А. Нечипоренко, С. М. Хівренко]. Харків : Основа, 2019. - 143, [1] с. : іл. - (Нова українська школа.
Посібник для вчителя). - Бібліогр.: с. 140-143. - ISBN 978-617-003334-5 : 55.00 грн.
Посібник містить інформаційний методичний матеріал для
підготовки і проведення ранкових зустрічей у 1-му класі (ІІ семестр),
дібраний відповідно до Концепції Нової української школи, вимог
нового Державного стандарту початкової загальної освіти.

74.262.6
373.5.091.313:91]*кл8/9
С60
Солошенко, Оксана Володимирівна. Інтегровані уроки географії: 8-9 кл. / Оксана Солошенко, Анатолій Сокальський ; [упоряд.
Сташко Ж. М. ; ред. рада: М. Мосієнко та ін.]. - Київ : Перше
вересня, 2019. - 118, [2] с. : табл., рис. - (Бібліотека ''Шкільного
світу''). - Літ.: с. 117. - ISBN 978-617-7512-54-6 : 76.22 грн.
Книжка містить орієнтовний матеріал для підготовки та
проведення уроків географії у 8-9-х класах, інтегрованих із предметами
природничого та суспільно-гуманітарного циклів: фізикою, хімією,
інформатикою, англійською мовою, історією, мистецтвом.

74.268.1(4УКР)
373.5.016:811.161.2]*кл.11(07)
У45
Українська мова: конспекти уроків : 11 кл. І семестр /
[Алексєєнко Н. В. та ін. ; упоряд. Свінтковська С. А.]. - Харків :
Основа, 2019 - . - (Бібліотека журналу «Вивчаємо українську мову
та літературу» ; вип. 11 (192)). - Авт. зазначено на звороті тит. арк.
Ч. 1. - 96 с. : табл. - Предм. покажч.: с. 93-94. - ISBN 978-617-003793-0 : 20.00 грн.
Навчальний посібник містить орієнтовне календарно-тематичне
планування, конспекти уроків з української мови для І семестру 11
класу відповідно до оновленої програми МОН України 2017 р.
Методичні розробки ґрунтуються на засадах концепції Нової
української школи, компетентнісного, особистісно-орієнтованого і
діяльнісного підходів до навчання.

74.24я2
373.3/.5.091НУШ(035)
У92
Учитель як менеджер НУШ: [довідник / упоряд.: Ястребова В. Я.
та ін. ; ред. рада: М. Мосієнко та ін.]. - Київ : Шкільний світ, 2019. 119, [1] с. : табл., рис. - (Бібліотека «Шкільного світу»). - Літ.: с. 94.
- Дод.: с. 95-119. - ISBN 978-617-7644-26-1 : 76.22 грн, 86.03 грн,
106.00 грн.
У посібнику розглянуто нормативно-правову базу реалізації
Концепції НУШ, проблеми створення освітнього середовища, роботу з
батьками, подано банк технологій НУШ.

Військова справа
68.4(4УКР)2
351.86:351.824.1](477)
Б37
Бегма, Віталій Миколайович. Концептуальні засади стратегій інвестиційно-інноваційного розвитку оборонно-промислових
комплексів держав. Досвід для України : аналіт. доп. / В. М. Бегма,
О. О. Свергунов ; [відп. за вид. А. Ю. Іщенко] ; Нац. ін-т стратег.
дослідж. - Київ : НІСД, 2019. - 62, [1] с. : рис. - Скор.: с. 4-5. Бібліогр. в підрядковій прим. - ISBN 978-966-554-310-7 : 50.00 грн.
В аналітичній доповіді оцінено основні стратегії інвестиційноінноваційного розвитку оборонно-промислових комплексів держав.
Визначено потенційні ризики для України. Показано шляхи розвитку
оборонної промисловості України.

Мовознавство
81.411.1я2
811.161.2:003(03)
К93
Курило, Іван Васильович. Як правильно: помилки мовлення засобів масового інформування : навч.-практ. довідник / Іван
Курило ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т
«Львів. Політехніка». - 2-ге вид., випр. - Л. : Вид-во Львів.
політехніки, 2012. - 847, [1] с. - Л-ра: с. 842-847. - ISBN 978-617-607315-4 : 128.00 грн.
У навчально-практичному довідникові проаналізовано декілька
тисяч помилок мовлення засобів масового інформування. Окремо
виділено типові помилки. Крім основної частини доречними є додатки,
які стосуються труднощів слововживання та інших проблемних питань.
Подано складні випадки вживання деяких частин мови, а також
пунктуації, наголошення тощо.

81.411.1
811.161.2-26'276.11(035)
К93
Курило, Іван Васильович. Нюанси слововживання : наук.-практ.
довід. / Іван Курило. - Львів : Піраміда, 2017. - 563, [1] с. : табл. Скор.: с. 4-5. - Бібліогр.: с. 562-563. - ISBN 978-966-441-508-9 : 150.00
грн.
У довіднику подано практичний матеріал зі складних випадків
сучасної літературної норми – труднощі вибору слів, наголошування,
значення й правильне вживання деяких слів. Це допоможе запобігти
помилковому слововживанню та перебороти лексичну розбіжність у
визначенні однакових понять.

Художня література
84(4УКР)6
821.161.2'06-1-3Андрусяк3
А66
Андрусяк, Іван Михайлович. Вибрані твори: в 2 т. / Іван
Андрусяк; [іл. Г. Осадко]. - Тернопіль: Навч. кн. -Богдан,2019 -.
Т. 1: Фонетика тиші: поезія, проза. - 2019. - 322, [2] с. : іл. ISBN 978-966-10-5639-7: 180.00 грн, 134.25 грн.
Три поетичні розділи показують творчу еволюцію автора: від
декадентських віршів періоду легендарного літгурту «Нова
дегенерація» (1990-і роки, збірки «Депресивний синдром», «Отруєння
голосом», «Шарґа») через «розщеплення семантики» (2000-і роки,
збірки «Повернення в Ґалапаґос», «Часниковий сік», «Писати мисліте»)
до медитативної пейзажно-філософської лірики (2010-і роки, збірки
«Неможливості мови», «Книга трав, дерев і птахів», «Чорний лелека»).
Проза представлена повістю-метафорою «Реставрація снігу».

84(4БІЛ)6-44
821.161.3'06-311.6=161.2
Б60
Биков, Василь Володимирович. Мертвим не болить = Мёртвым
не баліць : роман / Василь Биков ; пер. з білорус. Тетяни
Кобржицької. - Київ : Знання, 2019. - 287, [1] с. - (Голоси Європи). ISBN 978-617-07-0696-6 : 150.00 грн, 62.58 грн.
Головному героєві роману Василя Бикова «Мертвим не болить»
Василевичу пощастило – після війни він залишився живий. Але щось у
ньому надломилося... Він належить до людей, про яких Ернест
Гемінґвей сказав, що вони ніколи не зможуть повернутися з війни.
Письменник намагається розкрити всю правду війни, яку він сповна
пізнав сам, і донести до читача невтамовуваний біль за людину та її
долю.

84(7АРГ)
821.134.2(82)'06-4(081)=161.2
Б83
Борхес, Хорхе Луїс. Сім вечорів = Siete noches : [есе] / Хорхе Луїс
Борхес ; з ісп. пер. Сергій Борщевський. - Львів : Вид-во Анетти
Антоненко, 2019. - 126, [2] с. - (Writers on Writing). - ISBN 978-6177654-19-2 : 80.00 грн.
«Сім вечорів» – сім публічних лекцій Борхеса, які він прочитав у
театрі «Колізей» (Буенос-Айрес, Аргентина) у травні-червні 1977 року;
тематика яких, як і автор – «чудодійно перетнули межі свого часу і
культури». І кожна з них – витвір мистецтва, шедевр красного
письменства і філософський трактат, глибоке дослідження цінностей і
сенсів, які створювала світова культура впродовж тисячоліть.

84(4УКР)6
821.161.2'06-4(081)
К64
Кононеко, Євгенія. Слово свого роду: [есе]/ Євгенія Кононеко. Львів : Вид-во Анетти Антоненко, 2019. - 142, [2] с. : фот. - (Writers
on Writing). - ISBN 978-617-7654-11-6 : 100.00 грн.
«Слово свого роду» – це колекція есеїв, що написана на перетині
красного письменства й есеїстики, правди й міфології. Ця книжка не
лише про містерію творення, письменництво, феміністок і християнок,
Перелесника та земних чоловіків, дітей і батьків, кохання й любов,
ненависть і зради. Це метатекст про своєрідність, своє рідне і свій рід,
слова своїх найрідніших, які з дитинства всотує в себе людина, бо живе
у такій багатій картині світу мови і безмовного водночас.

84(4УКР)6-44
821.161.2'06-311.6
К82
Криштопа, Олег. Братство: іст. роман: документ. роман за
матеріалами
слід.
справи
Кирило-Мефодіїв.
братства/ Олег Криштопа; передм. Ростислава Чопика; іл. Анни
Алпатьєвої ; худож. оформ., верстка Андрія Сакуна. - ІваноФранківськ : Вавилонська бібліотека, 2019. - 228, [4] с. : іл. ISBN 978-966-97782-2-2 : 130.00 грн, 213.15 грн.
Документальний роман, побудований на основі матеріалів слідчої
справи Украйно-Слов’янського (Кирило-Мефодіївського) товариства:
протоколів допитів, очних ставок, зізнань, доносів та донесень. У книзі
оживають братчики, молоді люди, що несподівано опинилися в руках
політичної поліції й по-різному пройшли випробування: вічно
роздвоєний у всьому Пантелеймон Куліш, боязкий інтелектуал Микола
Костомаров, невільник честі Микола Гулак та іронічний Тарас
Шевченко. Тут оживають і герої з потойбіччя: керівник Третього
відділу граф Орлов, шеф жандармів Дубельт, київські губернатори
Фундуклей та Бібіков, цар Микола І.

84(7БРА)6
821.134.3(81)'06-4(081)=161.2
Л63
Ліспектор,Кларісе. Записки для молоді: про написане і пережите
= Cronicas para jovens de escrita e vida : [есе] / Кларісе Ліспектор ; з
португ. пер. Наталія Пнюшкова ; [авт. післямови Д. Дроздовський].
- Львів : Вид-во Анетти Антоненко, 2019. - 94, [2] с. - (Writers on
Writing). - ISBN 978-617-7654-10-9 : 80.00 грн.
«Записки для молоді: про написане і пережите» – це роздуми про
письменництво і життя, які для авторки були двома подобами одного
чуда: життя повсякденного. Бо що таке мова і в чому полягає алхімічна
сила слова? Що таке поезія? У широкому і вузькофаховому розумінні.
Ці питання ставили філософи, митці, атож, також поети, теоретики
красного письменства у свій спосіб шукали століттями формулу, яка б
дала змогу не спотикатися об філософський камінь великого діяння
творця, або автора. Цю заповітну формулу алхімії слова шукає в цій
книжці й Кларісе Ліспектор.
84(7КОЛ)6
821.134.2(862)'06-92=161.2
М27
Маркес, Габріель Гарсія. Скандал сторіччя = El escandalo del
siglo: тексти для газет і журналів (1950-1984) / Габріель Гарсія
Маркес ; з ісп. пер. Галина Грабовська ; [авт. передм. Джон Лі
Андерсон]. - Львів : Вид-во Анетти Антоненко, 2019. - 354, [2] с. (Writers on Writing). - ISBN 978-617-7654-20-8 : 250.00 грн.
«Скандал сторіччя» – збірка газетних репортажів і колонок.
Тематика текстів багатосяжна: від політичних переворотів до
«особистого Гемінґвея» Маркеса і перукаря президента, від
літературщини, привидів минулого й майбутнього та розповіді про те,
як пишуть романи і до інсайтів, феномену телепатії й таємниці
містичної історії, якій він, один із найвизначніших письменників
Латинської Америки, не зміг дати назви.
84(4УКР)6-4
821.161.2'06-31
П60
Портников, Віталій. Евора : роман / Віталій Портников ; [мал. І.
Яхіна ; ред. Н. Бордукова]. - [Б. м.] : Акта, 2017. - [122] с. - (Ars
Poetica). - ISBN 978-966-8917-21-9 : 89.00 грн.
«Евора» – розповідь про сумну любовну історію, яка відбувається
в двох реальностях – середньовічній та сучасній Португалії. Тісне
переплетіння сумної долі українського хлопця, єврейської дівчини та
португальського молодого чоловіка.

84(4ПОЛ)5-44
821.162.1/06-31=161.2
П85
Прус, Болеслав. Лялька = Lalka : у 2 т. : роман / Болеслав Прус ;
пер. з пол. Лариси Андрієвської. - Київ : Знання, 2019 - . - (Голоси
Європи).
Т. 1. - 2019. - 446, [2] с. - ISBN 978-617-07-0764-2 : 62.58 грн.
Захоплива і драматична історія великої пристрасті, в якій
вичерпно та переконливо зображено суспільне життя другої половини
ХІХ ст. Головний герой Станіслав Вокульський закохується в
аристократку Ізабелу Ленцьку і намагається завоювати її серце. Задля
цього він полишає науку і наполегливо працює, щоб проникнути у вищі
кола суспільства. Проте героя повсякчас терзає думка про нездоланну
прірву, яка розділяє благородну шляхту і простих людей, тому його
шлях до заповітної мрії – важкий і тернистий.
84(4УКР)6-44
821.161.2'06-31
Ш65
Шиян, Гаська. За спиною: роман/ Гаська Шиян. - Харків :
Фабула : Ранок, 2019. - 349, [3] с. - (Сучасна проза України). ISBN 978-617-09-5039-0 : 130.00 грн, 97.50 грн.
Молода львів'янка Марта переказує кілька місяців свого життя від
того дня, коли хлопець, з яким вони прожили три роки, йде в армію.
Марта намагається відповідати суспільним очікуванням і прийняти
такий крок, але внутрішній конфлікт і образа за те, що він не залишився
з нею, не дають їй спокою. Гострий внутрішній конфлікт, який
намагається подолати головна героїня, спровокований переоцінкою
цінностей і тілесністю, яку не завжди вдається приборкати. Як вона
долає депресію? Які рішення приймає? І головне: куди її приводить
намагання втечі?

84(4ФРА)
821.133.1'06-312.6=161.2
Ш71
Шмітт, Ерік-Емманюель. Мадам Пилінська і таємниця Шопена =
Мadame Pylinska et le secret de Chopin : роман / Ерік-Емманюель
Шмітт ; з фр. пер. Іван Рябчій. - Львів : Вид-во Анетти Антоненко,
2019. - 94, [2] с. - (Writers on Writing). - ISBN 978-617-7654-06-2 :
80.00 грн.
У цій автобіографічній історії у ролі головного героя автор шукає
розгадку генія Шопена та музики. Верленівський маніфест «Найперше
– музика у слові!» набуває нового значення завдяки багаторічній школі
гри на фортепіано та появі у житті автора ексцентричної жінки. Вона
допомагає йому зрозуміти не лише музичне мистецтво, але нове
мистецтво жити й творити-писати себе і світи.

Історія
63.3(4УКР)2/6
94-055.2(477)"10/20"
Ц29
Це теж зробила вона/ [наук. ред. Д. Вортман ; текст Н. Новікова
та ін. ; іл. М. Шевченко та ін. ; авт. передм.: У. Супрун, О.
Кондрятюк ; відп. за вип. Л. Омельяненко]. - Київ : Видавництво,
2018. - 106, [3] с. : іл. - (Для дітей). - ISBN 978-966-97811-3-0 : 424.00
грн.
Розповіді про видатних українських жінок, досягнення яких не
були відомі широкому загалу. Перелік головних героїнь книги вражає:
дружина османського султана Роксолана, актриса Ада Роговцева,
мемуаристика Ізидора Косач, художниця Алла Горська, співачка Квітка
Цісик, офтальмолог Надія Пучківська, поетеса Ладя Могилянська,
письменниця Марко Вовчок, художниця-абстракціоністка Соня
Делоне, архітектор Наталія Чмутіна, модельєр Валентина Саніна-Шлее,
оперна співачка Марія Литвиненко-Вольгемут та багато інших.

63.3(4УКР-2К)63
94(477-25):323.272]"2014"
М14
Майдан. Пряма мова [Текст] = Maidan. Direct speech / [упоряд.,
розшифрування та прим.: Олени Чебанюк та Оксани Ковальової].
- Київ : Нац. музей Революції Гідності, 2019 - . - (Усна
історія Майдану).
ISBN
978-966-97874-1-5.
Кн. 1 / [вступ. слово І. Пошивайло ; літ. ред. Н. Набока]. - 441, [7]
с. : іл., фот. - Прим.: с. 439-441. - ISBN 978-966-02-8798-3 : 200.00 грн.
35 інтерв'ю, записаних з учасниками та свідками подій Революції
Гідності в Україні, складають першу книжку видавничої серії усних
історій. Упродовж 2014-2019 року науковці зібрали понад 200 інтерв'ю,
і сьогодні робота зі збору свідчень триває. Згідно із засадами усної
історії як наукового методу, інтерв'ю наведено зі збереженням мовних і
стилістичних особливостей оповідей та з мінімальними правками,
потрібними для полегшення прочитання.
63.3(4УКР-2К)63
94(477-25):323.2-051]"2014"(092)
Т35
Терейковська, Світлана. Небесна Сотня. Життєписи [Текст] /
Світлана Терейковська. - Київ : Нац. музей Революції Гідності,
2018
.
Кн. 1 / [вступ. слово І. Пошивайло]. - 430, [2], [3] л. іл. с. : портр.,
фот., фот. кольор. - ISBN 978-966-97874-0-8 : 200.00 грн.
Нариси-життєписи, що розповідають про тридцять п'ять яскравих
доль активістів Євромайдану, які віддали життя заради перемоги
демократії, маловідомі біографічні факти, спогади та свідчення рідних,
друзів, земляків.

63.3(4УКР-4ПОЛ)6
94-054.57(=161.2:438)"19/20"
К82
Криштопа, Олег. Останні українці Польщі / Олег Криштопа ;
[ред. А. Левкова ; авт. передм. Р. Кабачій ; фото Х. Бурдим]. Брустурів : Дискурсус, 2019. - 223, [1] с. : фот., іл. - ISBN 978-6177411-79-5 : 120.00 грн.
Йдеться про унікальні історії українців Лемківщини, Надсяння,
Холмщини, Підляшшя, Любачівщини та Західної Бойківщини, яких у
1947 році у рамках операції «Вісла» депортували з їхніх земель та
розпорошили на півночі та заході нової польської держави. 125 тисяч
українців силоміць переселили на території, що раніше належали
Німеччині. Звідти так само примусово виселили етнічних німців, а
українцями заповнили ці так звані «повернені землі». Репортажист
Олег Криштопа та фотографиня Христина Бурдим проїхали 6500
кілометрів Польщею, зустрілися з тамтешніми українцями й
задокументували історії тих, хто зберіг свою національну ідентичність.

