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Природничі науки
504:351.77 20.1 Е69
Еріксен Т. Г. Сміття і люди. Зворотний бік споживання /
Томас Гілланд Еріксен; пер. з норв. І. Сабор. – Київ: НікаЦентр, 2019. – 224 с.
Книжка норвезького вченого-антрополога Томаса Гілланда
Еріксена "Сміття і люди" - це розгляд різних аспектів
співіснування людської спільноти та світу відходів. Це зовсім
не екологічна розвідка й не інструкція порятунку світу від
забруднення та різних відходів. Автор розглядає сміття як
невід’ємну рису людського способу існування.

51(087.5) 22.1 К89
Кузякін К. #щотакематематика? / Кузько Кузякін. –
Харків: Юнісофт, 2018. – 120 с. : іл.. – (Серія
«Найкращий подарунок»)
Що таке математика? Найпершими спадають на думку у
відповідь на це запитання цифри й формули, вони ж
першими від неї й відлякують. Проте вміння вправно
рахувати не є аж необхідною умовою для знання й
розуміння математики. Якщо
її взагалі можливо
зрозуміти. Книжка «#щотакематематика?» є спроба
автора поговорити про незбагненний світ математики
«нормальною» мовою.
502/504 20.1 П83
Протокол про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про
оцінку впливу на навколишнє середовище у транспортному
контексті [Всеукр. еколог. ліга ТОВ «Центр еколог. освіти та
інформації» ; редкол.: Т. В. Тимочко (голов. ред.) та ін.]. –
Київ, СТ-Друк. - 27 с. - (Бібліотека Всеукраїнської екологічної
ліги) (Серія «Європейська інтеграція», № 8)
[Стратегічна екологічна оцінка – процедура визначення,
опису та оцінювання наслідків виконання документів
державного регулювання для довкілля, у тому числі для
здоров’я населення, виправданих альтернатив, розроблення
заходів із запобігання та зменшення негативних наслідків.]

502.17 28.89 К47
Класифікація територій та об’єктів ПЗФ України [Всеукр.
еколог. ліга ТОВ «Центр еколог. освіти та інформації» ;
редкол.: Т. В. Тимочко (голов. ред.) та ін.]. – Київ, СТ-Друк.
- 27 с. -[(Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Серія
«Охорона навколишнього середовища», № 8)
[Класифікація та збереження типових та унікальних
природних комплексів, цінних компонентів біологічного і
ландшафтного різноманіття.]
502/504 20.1 Р21
Рамкова конвенція про охорону та сталий розвиток Карпат
[Всеукр. еколог. ліга ТОВ «Центр еколог. освіти та інформації» ;
редкол.: Т. В. Тимочко (голов. ред.) та ін.]. – Київ, СТ-Друк.- 23
с. - (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Серія
«Європейська інтеграція», № 10)
[Політика та транскордонна співпраця для охорони та сталого
розвитку Карпат.]
598.2 28.693 У26
Угода про збереження афро-євразійських мігруючих водноболотних птахів [Всеукр. еколог. ліга ТОВ «Центр еколог.
освіти та інформації» ; редкол.: Т. В. Тимочко (голов. ред.)
та ін.]. – Київ, СТ-Друк. - 35 с. -[(Бібліотека Всеукраїнської
екологічної ліги) (Серія «Європейська інтеграція», № 3)
[Мігруючі водно-болотні птахи є важливою частиною
біологічного різноманіття Землі, яке згідно з духом Конвенції
про біологічне різноманіття та Порядком денним на 21
сторіччя необхідно зберегти на користь нинішніх і
прийдешніх поколінь.]

Сільськогосподарські науки
613.262 51.23 К56
Коваленко О. Фрукти проти овочів. Чому кавун – не ягода, а
томат – це фрукт / Олексій Коваленко. – Київ: Віхола, 2021.
– 224 с. – (Серія «Наукпоп»).
Усе своє життя, успішно проігнорувавши ботаніку, ми
керуємося лише одним простим (і хибним) правилом:
солодке – фрукт, а решта – овочі. Насправді це так не
працює. Олексій Коваленко розповість справжню історію
продуктів, які ми щодня бачимо на кухні та в супермаркеті,
а ще навчить відрізняти овоч від фрукта, горіх від горішка, а
кавун від ягоди.

632:635 44.6 М80
Морфологія, біологія шкідників овочевих культур та заходи
боротьби з ними: навч. посіб. / І. М. Мринський [та ін.] ; за
ред. І. М. Мринського. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. – 332 с.
Висвітлено основних шкідників овочевих культур, приведено
детальний опис їх морфології і біології розвитку, фенологічні
календарі та заходи захисту від шкідників. Опис кожного
виду супроводжується фотографічним матеріалом.

632.931 44.138 Б94
Буценко Л. М. Біотехнологічні методи захисту рослин:
підручник / Л. М. Буценко, Т. П. Пирог. – Київ. - Ліра, 2018. –
346 с.
Виробництво та застосування біотехнологічних препаратів
для захисту рослин від збудників хвороб та шкідників і
підвищення врожайності рослин, використання методів
біотехнології рослин для оздоровлення посадкового
матеріалу та створення стійких до збудників хвороб,
шкідників й абіотичних стресів.

634:582 42.35 М43
Меженський В. М. Систематика і класифікація плодових
культур: навч. посіб. / В. М. Меженський, Л. О. Меженська. –
Київ: Ліра-К, 2019. – 599 с.
Висвітлено історичні питання розвитку класифікаційних
систем плодових культур, упорядковано основні ботанічні,
ботаніко-господарчі, господарчі, помологічні та інші системи,
запропоновано номенклатурні інновації.

636.7 46.73 Г70
Горовіц А. Собакознавство. Що собаки знають, бачать і
відчувають нюхом / Александра Горовіц ; пер. з англ. Н.
Лавської. – Київ: КМ-БУКС, 2020. – 312 с.
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 відчувають, що знають і розуміють.

638.1 46.9 Ч-57
Чечевицкий В. М. Основные работы на приусадебной пасеке /
В. М. Чечевицкий . – Херсон: ЧАО «ХГТ», 2021. – 130 с.
Описаны работы по подготовке пчелиных семей к медосбору,
изложен метод получения меда в местности с небогатой
медоносной базой, приведены сведения о составе меда, его
свойствах и условиях хранения, предложена технология
изготовления в домашних условиях пчеловодных инструментов
и приспособлений, даны рекомендации начинающим
пчеловодам.

Технічні науки

623.437 68.8 К18
Камінський С. Народні панцерники в гібридній війні на
Донбасі / Сергій Камінський. – Київ: ДрімАрт, 2021. – 224 с.
За роки проведення антитерористичної операції (АТО) та
операції Об’єднаних сил (ООС) на Донбасі народні умільці
за сприяння й підтримці простих громадян, волонтерів,
добровольців, кадрових військових офіцерів, бізнесменів
долучилися до створення та вдосконалення десятків зразків
бойової броньованої техніки. Ці машини робили важку й
корисну справу для бойових підрозділів на передовій.

628.477 30.69 Е45
Екологістика, рециклінг і утилізація транспорту: навч. посіб.
/ С. В. Бойченко [та ін.] ; за ред. С. В. Бойченка. – Київ:
ЦУЛ, 2019. – 266 с.
Основні теоретичні засади екологістики, сутність та зміст
нового міждисциплінарного наукового напряму в області
сучасної екологічної сфери, а також про технології
утилізації та рециклінгу транспортних засобів, що вийшли з
експлуатації.

629.42(031)39.1 Т86
Турбаніст Д. С. Велика енциклопедія. Паровози, тепловози,
електровози від А до Я. / Д. С. Турбаніст. – Київ: ПП КристалБук, 2019. – 160 с.
Залізничний транспорт скоро святкуватиме свою двохсоту
річницю. За ці роки локомотиви стали швидшими та
потужнішими, а залізничні колії простяглися на багато тисяч
кілометрів. Завдяки титанічній праці винахідників та
інженерів було створено унікальні паровози, тепловози та
електровози.

629.7 (477) 39.51 З-45
Згуровський М. Київська політехніка: шлях до зірок / М.
Згуровський. – Київ: АртЕк, 2021. – 440 с.
Видання присвячено піонерам авіа- та ракетобудування,
видатним представникам інженерної думки двадцятого
століття, чиї славні імена золотими літерами вписані в історію
Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського.

629.735 39.54 К59
Козярчук Л. Автожири й гелікоптери 1945 – 2000: каталог
експериментальних
та
аматорських
конструкцій
гвинтокрилих ЛА СРСР, Польщі й країн СНД періоду 1945 –
2000 рр. / Леонід Козярчук. – Луцьк: Ініціал, 2012. – 450 с.:
654 іл.
Опис конструкцій аматорських та експериментальних
гвинтокрилих літальних
апаратів, виготовлених
на
радянському й пострадянському просторі в 1945 – 2000 рр.
Конструкції описані в хронологічному порядку. Видання
містить описи та фотографії більше як 200 літальних апаратів.

629.735 39.54 К59
Козярчук Л. Автожири й гелікоптери Ігоря Бенсена/ Леонід
Козярчук. – Луцьк: Вежа-Друк, 2018. – 152 с.
Опис конструкцій автожирів та гелікоптерів відомого
американського конструктора Ігоря Бенсена. Книга стане
помічником конструкторам-аматорам, які самотужки
будують омріяні гвинтокрили. Фотографії й креслення взяті
частково з власного архіву автора, а також з Інтернету,
деяких періодичних видань.

629.735 39.54 К59
Козярчук Л. Українські та польські мотодельтаплани (1980 2015) : Фотоальбом / Леонід Козярчук. – Луцьк: Вежа-Друк,
2021. – 750 іл.
В хронологічному порядку розміщено матеріал з історії
розвитку українських та польських мотодельтапланів
(МДП). Автор книги - один з конструкторів МДП, був
учасником багатьох зльотів НЛА у незалежній Україні ,
брав участь у зльотах у Польщі, спілкувався з багатьма
конструкторами та пілотами.

664.01 24.4 С48
Слободнюк Р. Є. Аналітична хімія та аналіз харчової
продукції: навч. посіб. / Р. Є. Слободнюк, А. Б. Горальчук. –
Київ: Кондор, 2018. – 336 с.
Розглянуто теоретичні основи аналітичної хімії, якісного
хімічного аналізу й найважливіші методи кількісного та
фізико-хімічного аналізу.

641/642 36.99 Б82
Боровская Э. Как накормить семью сытно и дешево:
антикризисная кулинария / Элга Боровская. – Москва: Эксмо,
2009. – 512 с. – (Кулинарное искусство)
Кризис кризисом, а завтраки, обеды и ужины еще никто не
отменял! – так рассуждают экономные хозяйки, которые не
собираются отступать от своих правил и намерены даже в
сложившейся
ситуации продолжать кормить свою семью
вкусно, сытно,
разнообразно и… достаточно дешево. Ведь
главное в готовом блюде – не стоимость продуктов, а фантазия,
с которой оно приготовлено.

641.56 36.99 В67
Волков О. Сучана українська кухня. Гастрономічна подорож
Україною / Олексій Волков. – Київ: ТОВ Поліпрінт, 2021. –
240 с.
Книга «Сучасна Українська кухня. Гастрономічна подорож
Україною» передбачає гастрономічні історії з кожного
регіону України. Разом - це 30 кулінарних історій та кращих
українських страв до 30-річчя країни.

641.55 36.99 І-25
Івченко З. Готуємо по-українськи / Зоряна 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. В цій книзі мої улюблені рецепти на
щодень, хоча деякі з них, безсумнівно, прикрасять і
святковий стіл. Складники – усі звичайні й знайомі, нічого
такого, чого не можна легко купити.

641.5536.99 К50
Клопотенко Є. Зваблення їжею з українським смаком /
Євген Клопотенко. – Київ: Книголав, 2021. – 176 с. - (Серія
«Полиця нон-фікшн»)
Які ви страви уявляєте, коли ви думаєте про українську
кухню? Борщ, вареники?.. А знаєте, про що б іще подумали
українці в кінці ХІХ століття? Про шпундри, тетерю,
квашу й ще чимало іншого. Що насправді вважати
українською кухнею, які страви незаслужено відійшли в
небуття. В книзі 70 авторських рецептів об’єднають наше
кулінарне минуле й сьогодення. Ви відкриєте для себе як
давно
забуті
українські
страви,
по-сучасному
переосмислені, так і добре знайомі в новому виконанні.

641.55 36.99 К50
Клопотенко Є. Збавлення їжею: 70 рецептів, які хочеться
готувати / Євген Клопотенко. – Київ: Книголав, 2021. –
192 с. - (Серія «Полиця нон-фікшн»)
Добірка смачних рецептів, випробуваних практикою, але
й з власною філософією кулінарії. З цього моменту
сніданок, обід чи вечеря стануть для вас не буденною
необхідністю, а часом насолоди, творчості та щастя.
Кулінарні стереотипи у вашій голові ламатимуться, а
мозок протестуватиме проти нового

641.56 36.99 П 38
Плесконос А. А. Національна культурна спадщина
України / А. А. Плисконос, Н. Л. Писаренко, Л. Ф.
Артюх. – Київ: Балтія-Друк, 2021. – 149 с.
[Ця книжка покликана допомогти визначитися в
розмаїтті української кухні – не просто дати інформацію
про найбільш популярні
місцеві страви, а також
розповісти історію виникнення цих страв і їх значення в
житті українців. І тут є про що говорити, адже багато
страв пов’язані з тисячолітньою історією країни і
народами, що живуть в Україні.]

667.08502.174 30.69 Е45
Екологічно дружні технології перероблення відходів [Всеукр.
еколог. ліга ТОВ «Центр еколог. освіти та інформації» ;
редкол.: Т. В. Тимочко (голов. ред.) та ін.]. – Київ, СТ-Друк.31 с. -[(Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Серія
«Охорона навколишнього середовища», № 4)
[В сучасних умовах інтенсивного розвитку однією з
найважливіших проблем є переробка та утилізація побутових і
промислових відходів; захист навколишнього середовища від
забруднень, раціональне використання лісових ресурсів,
деревини та паперу].

728.37 38.711 Я44
Якубовський В. Б. Основи проектування садибного
житла: навч. посіб / В. Б. Якубовський, І. В.
Якубовський, О. О. Кайдановська. – Львів: Львівська
політехніка, 2020. – 228 с.
Розглянуто теоретичні та методологічні основи
проектування садибного житлового будинку з
урахуванням системи факторів, що впливають на його
функціонально-просторову організацію, та формування
індивідуального образу.

Економічні науки
33(091) 65.011 В18
Варуфакіс Я. Розмови з донькою про економіку. Коротка
історія капіталізму / Яніс Варуфакіс ; пер. з англ. Юрія
Скавінського. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2019. – 168
с.
Як пояснити нерівність народів та держав і чим може
зарадити демократія? Світом керують гроші чи їх відсутність?
Як працює економіка в ринковому суспільстві? Куди веде
людство розвиток технологій і чи є в людини шанс
залишитися людиною і вберегти планету від самої себе? На ці
та інші теми зі своєю 13-річною донькою розмовляє відомий
грецький економіст Яніс Варуфакіс. Пояснити просто й цікаво
складні, але дуже важливі речі йому допомагають: цар Едіп,
Ікар, Архімед, австрійські аборигени, доктор Франкенштейн,
Фауст і навіть агент Сміт з культової «Матриці».

338.43.0218 65.32 Г14
Гайдуцький П. І. Аграрна реформа Л. Д. Кучми в Україні / П. І.
Гайдуцький. – Київ: ДКС Центр, 2020. – 544 с.
Висвітлено передумови, ідеологічні засади, організаційні
аспекти та практичні результати аграрної реформи в Україні,
здійсненої за президенства Л. Д. Кучми (1994 – 2005 рр.).
Грунтовно розкрито організацію та технологію здійснення
земельної, господарської, фінансової та соціальної реформ, а
також формування аграрного ринку на селі.

339.9.620 65.65.5 Г14
Гайдуцький П. І. Системи та механізми мотивації
низьковуглецевого розвитку: теорія, методологія, практика:
монографія / П. І. Гайдуцький. – Київ: ТОВ «ДКС центр», 2018.
– 560 с.
У монографії вперше в Україні представлено результати
теоретичних та методологічних досліджень систем та
механізмів мотивації низьковуглецевого розвитку. Розкрито та
обгрунтовано синергію процесів екологізації та глобалізації
низьковуглецевого розвитку, методологію його ідентифікації,
мотивації та інвестування.

330.1 65.011 Г21
Гарфорд Т. Речі що змінили світ. Історія економіки в 50
винаходах / Тім Гарфорд ; пер. з англ. Роман Скакун. – Київ:
Наш формат, 2018. – 352 с.
Прості винаходи можуть запускати глобальні процеси й
фундаментальні перетворення. Вони зміщують баланс
економічних сил, визначають переможців і переможених,
змінюють соціальні відносини та відкривають тисячі нових
можливостей.

005.523 65.290.2 Г47
Гільбо К. Стартап на $ 100. Як перетворити хобі на бізнес / Кріс
Гільбо ; пер. з англ. Антоніни Ящук. - 2-е вид. – Київ: Наш
формат, 2018. – 264 с.
Утікти зі світу офісних працівників і започаткувати свій бізнес
значно легше, аніж здається. У цьому переконує письменник і
підприємець Кріс Гільбо, він гадає, що варто лише мати справу
до душі, яка приноситиме користь іншим, геть куций бюджет
(вистачит і 100 доларів) і непереборне бажання працювати на
себе.

005.642 65.290 К75
Кох Р. Принцип 80/20 / Річард Кох ; пер. з англ. Н. Лавської. –
2-е вид. – Київ: КМ-БУКС, 2017. – 336 с.
Парадоксальним, але усталеним є той факт, що 80%
досягнутого нами результату приносять лише 20%
докладених зусиль. Це одне із тих положень, що пройшли
випробування часом і які завжди враховують і якими
керуються по-справжньому успішні люди й організації.

005.21 65.290 К94
Кусумано М. А. Стратегії геніїв. Пять найважливіших уроків
від Білла Гейтса, Ендрі Гроува та Стіва Джобса / Майкл А.
Кусумано, Девід Б. Йоффі ; пер. з англ. Світлани Новікової. – 2е вид. – Київ: Клуб Сімейн. дозвілля, 2018. – 256 с.
Як стають видатними стратегами? Гейтс, Гроув і Джобс були
першими бізнес-зірками в сучасному світі технологій.
Аналізуючи їхній тридцятирічний досвід
управління
компаніями автор книги сформулював п'ять основних правил,
що виявилися спільними в їхньому стратегічному плануванні
та дозволили випередити конкурентів, які цими принципами
нехтували.

339.543 65.843 М66
Тіхосова Г. А. Митний контроль та експертиза товарів:
навч. посіб. / Г. А. Тіхосова, О. М. Вербицький, Є. О.
Калінський. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. – 312 с.
Охарактеризовано головні аспекти митного контролю та
експертизи в митній справі. Подано структуру та
характеристику української митної справи, розкрито роль
товарознавства та експертизи в митній справі.

349.4 67.307 Н34
Науково-практичний коментар до Закону України «Про
сільськогосподарську кооперацію» та суміжних правових
актів / Р. Я. Корінець [та ін.]. – Київ, 2018. – 184 с.
Мета цієї публікації: підвищити ефективність реалізації
Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію»
виробниками
сільськогоспорадської
продукції,
сільськогосподарськими
кооперативами,
сільськогосподарськими дорадчими службами, органами
виконавчої влади та місцевого самоврядування, професійними
громадськими організаціями.

658.15 65.09 Т41
Тимохова Г. Б. Інтелектуальний бізнес: навч. посіб. / Г. Б.
Тимохова. – Київ: Кондор, 2018. – 316 с.
Розглянуто
різні
складові
інтелектуального
підприємництва з метою осмислення їхньої структури,
організації, засобів, виявлення закономірностей розвитку й
удосконалення
методів
і
прийомів
управління
підприємствами в умовах конкуренції.

366:304 65.02 Ш55
Шивельбуш В. Речі і люди. Есей про споживання /
Вольфганг Шивельбуш ; пер. з нім. Олександра Юдіна. –
Київ: Ніка-Центр, 2018. -192 с.
Поняття споживання, яке дослідник виводить за межі
вузького економічного контексту і виявляє його філософські
і навіть міфологічні імплікації – на рівні обміну речовин між
людьми і речами взагалі.

Інша література
116:530 87..21 М98
Мюллер Р. Фізика часу. Усе відбувається зараз / Річард
Мюллер ; пер. з англ. Артема Замоцного. – Київ: Наш формат,
2019. – 344 с.
Час впливає не лише на наше сприйняття, а й на
функціонування об'єктів, які нас оточують. Яким чином час
розтягується чи стискається? Що означає, коли ми кажемо
«час плине»? Як можна описати «зараз»? У цій книжці фізик
Річард Мюллер детально пояснює, що таке час і що варто
розуміти під «теперішнім моментом».

72.012 85.11 С96
Сьомка С. В. Дизайн інтер'єру, меблів та обладнання:
підручник / С. В. Сьомка, Є. А. Антонович. – Київ: Ліра-К,
2021. – 400 с.
Розглянуто
теоретично-практичні
аспекти
об'ємнопросторового формоутворення в дизайні архітектурного
середовища, проаналізовано можливості застосування
теоретичних основ дизайну на різних рівнях формоутворення
штучного простору: інтер'єру, меблів та обладнання, основні
аспекти художнього моделювання меблів та обладнання й
окреслено перспективні напрямки розвитку дизайну.

