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Нові надходження літератури до відділу читальних зал 

за I квартал 2021 року 

 за Державною програмою поповнення фондів публічних бібліотек за 

підтримки «Українського інституту книги» 

Психологія 

 

 

 

88.492 

159.943.7:159.98 

Б89 

Брювер, Джадсон. Залежний розум: cигарета, смартфон, 

токсичні стосунки: як формуються шкідливі звички та як 

їх подолати = The craving mind : from cigarettes to smartphones to 

love - why we get hooked and how we can break bad habits / Джадсон 

Брювер ; [пер. з англ. Ю. Гірича]. - Харків : Vivat, 2018. - 287, [1] с. 

: іл., фот. - Дод.: с. 266-272. - Прим.: с. 273-283. - ISBN 978-966-942-

725-0 : 108.75 грн. 

 

Автор на цікавих експериментах і дотепних прикладах пояснює 

складні психологічні процеси. Завдяки цим знанням можна 

сконструювати власний комплекс усвідомленості, який не дозволить 

залежностям керувати людиною. 

 

 

 

 
  

 

88.8 

159.922.7:159.98 

М16 

Макріді, Емі. Я! Я! Я! = The "Me, Me, Me" : як перевиховати 

егоїстичну дитину (або її батьків) / Емі Макріді ; пер. з англ. 

Валерія Глінка. - Київ : Наш формат, 2018. - 323, [5] с. - ISBN 978-

617-7682-04-1 : 146.00 грн. 

 

У світі панує епідемія дитячого егоцентризму. Ця книжка може 

допомогти позбавити дітей егоцентричних ілюзій, стати 

відповідальними, а наполегливість використовувати для того, аби 

допомагати іншим, а не задовольняти власні забаганки. 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B5%D1%80,%20%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%BD
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%B4%D1%96,%20%D0%95%D0%BC%D1%96


 

88.8 

159.922.7:159.98:37.018.1 

П30 

Петрановська, Людмила Володимирівна. Якщо з дитиною 

складно = Если с ребенком трудно / Людмила Петрановська ; 

[пер. з рос. О. Рибки ; худож. А. Селіванов]. - Харків : Vivat, 2020. - 

157, [3] с. : іл. - (Актуальна тема). - ISBN 978-966-982-088-4 : 71.25 

грн. 

 

Розглянуто моделі поведінки "складних" дітей, проаналізовано 

мотиви і причини неслухняності дітей, запропоновано методи впливу 

на формування позитивних якостей характеру та ін. 

 

 

 

 

 

 

 

88.351.2 

159.953.34 

Ф74 

Фоєр, Джошуа. Прогулянка Місяцем з Ейнштейном = 

Moonwalking with Einstein : мистецтво запам'ятовування / 

Джошуа Фоєр ; [пер. з англ. Є. Ніколаєвої]. - Харків : Vivat, 2020. - 

302, [2] с. - (Саморозвиток). - Прим.: с. 278-294. - Бібліогр.: с. 295-

302. - ISBN 978-966-942-858-5 : 108.75 грн. 

 

Розглянуто феномен пам'яті, механізми її тренування та розвитку. 

 

 

Релігія 

 

 

 

86.372(4УКР)г  

271.2(477)(091) 

К20 

Капранов, Віталій Віталійович. Історія нашої церкви/ Брати 

Капранови ; наук. ред. Віталій Клос ; худож. Олександр Костенко. 

- Київ : Зелений Пес : Гамазин, 2018. - 79, [3] с. : іл. - ISBN 978-966-

279-084-9 : 176.00 грн. 

 

Брати Капранови знамениті своїм вмінням розповідати просто і 

цікаво про найскладніші речі. Тому з цієї тоненької книжечки ви 

довідаєтеся не лише про карколомні пригоди, таємні змови та 

підступні інтриги, які супроводжували розвиток Української Церкви, 

але й дізнаєтеся про те, хто навчив Україну читати, друкувати книжки 

та завів у нас бібліотеки, хто склав першу абетку та привіз до Києва 

перший телескоп тощо.  

 

 

 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D0%BE%D1%94%D1%80,%20%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%88%D1%83%D0%B0
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%20%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Політологія 

 

 

66.4(4УКР)6 + 66.4(4РОС)6 

327.88(470:477)"2015/2019"(091) 

Я49 

Якубова, Лариса. Євразійський розлам. Україна в добу 

гібридних викликів / Лариса Якубова. - Вид. друге, перероб. - Київ 

: Кліо, 2020. - 389, [3] с. - Бібліогр. в підрядковій прим. - Ім. 

покажч.: с. 380-390. - ISBN 978-617-7755-05-9 : 150.00 грн. 

 

В книзі піднімається актуальне питання сучасної української 

історії – гібридна війна з Росією. 

 

Право 

  

 

67.9(4УКР)301 

342.41(477)(02.062) 

К18 

Кампо, Володимир Михайлович. Конституція і становлення 

конституційної демократії в Україні (2014-2018 роки) = Constitution 

and formation of constitutional democracy in Ukraine (2014-2018) / 

Володимир Кампо ; [вступ. слово В. Розвадовського]. - Київ : 

Зелений Пес : Гамазин, 2019. - 170, [2] с. : іл. - (Конституційна 

просвіта). - Бібліогр. в кінці ст. - Бібліогр. в підрядковій прим. -

 ISBN 978-966-279-111-2 : 88.80 грн. 

 

На сторінках цієї книги читач знайде відповіді на безліч 

суспільно-правових питань щодо становлення конституційної 

демократії в Україні. 

 

 

Військова справа 

 

 

68.4(4УКР)5/7г 

355:356.169](477)(091) 

С48 

Слободянюк, Михайло. Історія Десантно-штурмових військ 

Збройних сил України / Михайло Слободянюк, Олег Фешовець ; 

[авт. перед. Б. М. Галайко] ; Центр укр. військ. традицій і патріот. 

виховання Наук.-дослід. ін-ту українознавства М-ва освіти та 

науки України, Нац. акад. сухопут. військ ім. гетьмана П. 

Сагайдачного. - 2-е опрац., вид. - Львів : Астролябія, 2019. - 199, 

[1] с. : іл., фот. - (Бібліотека "Цитаделі"). - Бібліогр. в підрядковій 

прим. - Дод.: с. 156-199. - ISBN 978-617-664-168-1 : 195.00 грн. 

 

Перша в українській історіографії спроба систематичного 

висвітлення історії та символіки частин Збройних Сил України – її 

Високомобільних десантних військ, що раніше мали назву 

аеромобільних (2017 року перейменовані на Десантно-

штурмові війська). 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%AF%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE,%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%8E%D0%BA,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE


 

Педагогіка 

 
 

 

74.30 

376-056.36 

Б87 

Брембаті, Федеріка. Специфічні розлади розвитку дитини та 

процес навчання : практ. рек. для батьків і педагогів : дислексія, 

дисграфія, дисорфографія, дискалькулія / Федеріка Брембаті, 

Роберта Доніні ; [пер.: Кононова І. В. ]. - Харків : Ранок : Кенгуру, 

2019. - 159, [1] с. : іл., табл. - ISBN 978-617-09-4229-6 : 111.75 грн. 

 

Автори надають елементарні знання про учнів зі специфічними 

розладами шкільних навичок, аналізують процес оцінювання їхніх 

навичок виконання домашніх завдань і підкреслюють важливість 

постійної співпраці школи і дому. 

 

 

 

 

 

 

74.90 

37.018.1 

Б88 

Бронсон, По. Батьки в шоці: новий погляд на виховання = 

Nurtureshock : new thinking about chlidren / По Бронсон, Ешлі 

Меррімен ; [пер. укр. І. Семенюк]. - Харків : Ранок : Фабула, 2019. - 

396, [4] с. - ISBN 978-617-09-3855-8 : 150.00 грн. 

 

Спираючись на численні дослідження, автори спробували 

відповісти на найпоширеніші питання виховання та зосередитися на 

типових ситуаціях, з якими стикається більшість батьків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

74.3 

376.018.1-056.3 

В43 

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

із дітьми з аутизмом : практ. рек. для педагогів та батьків / Стефані 

Вікарі ; [пер. з італ. Кононова І. В.]. - Харків : Ранок : Кенгуру, 

2019. - 111, [1] с. : іл., табл. - Бібліогр. в кінці розд. - Літ.: с. 108. -

 ISBN 978-617-09-4233-3 : 111.75 грн. 

 

Використовуючи досвід лікарні Вambino Gesu в Римі й 

дослідження численних науково – дослідних центрів Італії, автор 

намагається пояснити природу розладів аутистичного спектра, дає 

поради з догляду та навчанню дитини з аутизмом. 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%96,%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD,%20%D0%9F%D0%BE
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%96,%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE


  

74.3 + 88.840 

376-056.31:159.98 

П86 

Психолого-педагогічний супровід навчання дітей з 

інтелектуальними порушеннями / [О. В. Чеботарьова та ін.]. - 

Харків : Ранок : Кенгуру, 2020. - 255, [1] с. : рис., табл. - 

(Інклюзивне навчання). - Авт. зазначено на звороті тит. арк. - Дод.: 

с. 222-249. - Літ.: с. 250-255. - ISBN 978-617-09-4738-3 : 186.75 грн. 

 

Особливості психолого-педагогічного супроводу та корекційно-

розвивальної роботи з дітьми з інтелектуальними порушеннями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74.3 

376-056.3(072) 

Т46 

Тихонова, Ксенія Сергіївна. Труднощі навчання: дислексія, 

дисграфія, диспраксія, дискалькулія : практ. рек. для дітей, 

батьків і педагогів / Ксенія Тихонова. - Харків : Ранок : Кенгуру, 

2020. - 152 с. : рис. - Літ.: с. 149-150. - Бібліогр.: с. 151-152. -

 ISBN 978-617-09-6263-8 : 186.75 грн. 

 

У виданні надається огляд сучасної літератури, зокрема 

зарубіжної, що присвячена проблемам навчання дітей із дислексією, 

дисграфією і дискалькулією. Книга містить головні діагностичні ознаки 

і пропонує підходи та сучасні методики, що їх можуть використовувати 

вчителі і батьки для допомоги дітям зі специфічними труднощами в 

навчанні. 

 

 

 

 

 

74.3 

376.018.1-056.3 

Т67 

Трикоз, Сніжана Валеріївна. Ми поруч. Діти з порушеннями 

інтелектуального розвитку/ С. В. Трикоз, Г. О. Блеч. - Харків : 

Ранок : Кенгуру, 2020. - 31, [1] с. : іл. - (Поради батькам і 

педагогам). - Літ.: с. 29. - Бібліогр.: с. 30. - ISBN 978-617-09-5102-1 : 

86.25 грн. 

 

Книжка містить методичні рекомендації і поради для батьків, 

які виховують особливу дитину. У посібнику описуються характерні 

якості дітей з порушеннями інтелектуального розвитку, надається 

корисна інформація щодо розвитку і навчання такої дитини. 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B7,%20%D0%A1%D0%BD%D1%96%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 

74.3 

376.018.1-056.3 

Ч-34 

Чеботарьова, Олена Валентинівна. Сонячні діти. Діти із 

синдромом Дауна / О. В. Чеботарьова, І. В. Гладченко. - Харків : 

Ранок : Кенгуру, 2020. - 31, [1] с. : іл. - (Поради батькам і 

педагогам). - Літ.: с. 24-27. - Бібліогр.: с. 28-29. - ISBN 978-617-09-

5104-5 : 86.25 грн. 

 

Книжка містить методичні рекомендації й корисні поради батькам, 

які виховують дітей із синдромом Дауна. 

 

Етнографія 

 

 

63.5(4УКР) 

391.7(477)(091)(084) 

В82 

Врочинська, Ганна Володимирівна. Історія традиційних 

українських прикрас = History of Traditional ukrainian adornments 

/ Г. В. Врочинська, Г. Г. Стельмащук ; [гол. ред.: В. Строля ; іл. 

надані Г. Врочинською і Г. Стельмащук]. - Київ : Балтія-Друк, 

2020. - 179, [5] с. : кольор. іл. - Бібліогр.: с. 173-180. - Літ.: с. 181-

182. - ISBN 978-617-516-045-9 : 598.00 грн. 

 

Відомі українські етнографи розповідають про те, як з розвитком 

технологій розвивались і змінювались принципи виготовлення 

традиційних прикрас українців, які мали не тільки художньо-

естетичний сенс, але і зберігали своєрідний культурний код нації. 

 

 

Природничі науки 

 

 

22.632.9 

524.8 

Г59 

Гокінг, Стівен. Про Всесвіт коротко = The universe in a nutshell 

/ Стівен Гокінг ; [пер. з англ. Я. Лебеденка]. - Харків : Клуб сімейн. 

дозвілля, 2020. - 187, [5] с. : іл. - Покажч.: с. 185-187. - ISBN 978-617-

12-7641-3 : 173.00 грн. 

 

Наукова розвідка та водночас фантастична пригода від Стівена 

Гокінга. Крізь простір-час, мембрани і струни, що рухаються в 

одинадцяти вимірах, до чорних дір, які ховають у собі безліч 

таємниць про наш величезний незбагненний Усесвіт. Колись усе 

почалося з космічного зернятка, що легко вмістилося б у горіхову 

шкаралупку... 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B3,%20%D0%A1%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BD


  

22.632.9 

524.8 

Г59 

Гокінг, Стівен. Теорія всього = The illustrated theory of 

everything / Стівен Гокінг ; [пер. з англ. Я. Лебеденка]. - Харків : 

Клуб сімейн. дозвілля, 2019. - 155, [5] с. : іл. - Покажч.: с. 149-154. -

 ISBN 978-617-12-6073-3 : 150.00 грн. 

 

Все – це те, що нас оточує. Те, частиною чого ми є. Час та простір, 

небесні світила й галактичні провалля. Це – все. Та як воно з’явилося? 

Як все почалося? І чим все закінчиться? Неперевершений Стівен Гокінг 

досліджує глибокі питання та знаходить іще глибші відповіді. 

 

 

 

 

 

 

 

22.14(0) 

512(100):741.5=161.2 

Г65 

Гонік, Ларрі. Алгебра / Ларрі Гонік ; пер. з англ. Нателла 

Стельмах ; [худож. Л. Гонік]. - Київ : Рідна мова, 2019. - 238, [2] с. : 

іл. - (Наука в коміксах). - Покажч.: с. 238-239. - ISBN 978-966-917-

296-9 : 125.00 грн. 

 

Нова книжка відомого карикатуриста Ларрі Гоніка, що вивчав і 

викладав математику в Гарвардському університеті, - це цікавий курс 

алгебри, що охоплює основні теми шкільної програми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.3(0) 

53(100):741.5=161.2 

Г65 

Гонік, Ларрі. Фізика / Ларрі Гонік & Арт Гафман ; пер. з англ. 

Наталія Білоножко ; [худож. Л. Гонік]. - Київ : Рідна мова, 2020. - 

208, [4] с. : іл. - (Наука в коміксах). - Покажч.: с. 210-211. - ISBN 978-

966-917-527-4 : 125.00 грн. 

 

Книжка в захопливій формі знайомить з основними фізичними 

явищами і законами, розкриває широкий спектр тем: механіка, 

електрика, теорія відносності, квантова електродинаміка. 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B3,%20%D0%A1%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BD
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BA,%20%D0%9B%D0%B0%D1%80%D1%80%D1%96
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BA,%20%D0%9B%D0%B0%D1%80%D1%80%D1%96


 

24(0) 

54(100):741.5=161.2 

Г65 

Гонік, Ларрі. Хімія / Ларрі Гонік, Крейг Кріддл ; [пер. з англ. 

С. Попадюк ; худож.: Л. Гонік]. - Київ : Рідна мова, 2020. - 255, [1] с. 

: іл. - (Наука в коміксах). - Дод.: с. 249-250. - Покажч.: с. 251-254. -

 ISBN 978-966-917-560-1 : 175.00 грн. 

 

У цій чудовій книжці з кумедними малюнками читач дізнається 

про історію хімії, ознайомиться з атомною теорією речовини та з 

найважливішими темами фізичної й органічної хімії, біохімії, хімії 

навколишнього середовища, електрохімії… Ще ніколи про такі складні 

поняття не говорили так коротко, доступно й невимушено. 

 

Мовознавство 

 
 

 

81.411.1 

811.161.2-112(092)(075.8) 

Р15 

Радевич-Винницький, Ярослав Костянтинович. Історія 

української мови: іноетнічні персоналії / Ярослав Радевич-

Винницький. - Львів : Апріорі, 2020. - 256, [4] с. : портр. - 

(Історія мови – наша історія). - Бібліогр. в підрядковій прим. -

 ISBN 978-617-629-513-6 : 120.00 грн. 

 

Книга містить нариси життя і діяльності видатних особистостей 

неукраїнського походження, які позитивно вплинули на визнання, 

утвердження і розвиток української мови та її літературної форми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

81.411.1 

811.161.2'342'344(0.064) 

С32 

Сербенська, Олександра Антонівна. Голос і звуки рідної мови / 

Олександра Сербенська . - Львів : Апріорі, 2020. - 279, [1] с. : табл. - 

(Сучасна українська лінгвістика). - Бібліогр. в підрядковій прим. - 

Дод.: с. 275-279. - ISBN 978-617-629-623-2 : 210.00 грн. 

 

Матеріал, що сприятиме поглибленню знань з фонетики та 

фонології. Подано відомості про людський голос, розкрито основні 

механізми комунікації. 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BA,%20%D0%9B%D0%B0%D1%80%D1%80%D1%96
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


  

81.411.1-4 

811.161.2:003.086](038) 

Т35 

Терлак, Зеновій Михайлович. Пунктуаційний словник-

довідник / Зеновій Терляк. - Львів : Апріорі, 2019. - 395, [1] с. - Літ.: 

с. 395. - ISBN 978-617-629-573-0 : 120.00 грн. 

 

Пропонований довідник – перше видання такого типу, створене на 

українському мовному матеріалі. У ньому використано словникову 

форму для розкриття особливостей української пунктуації. 

 

 

Міфологія 

 

 

 

82.3(4УКР)я2 

398.3(477)(3) 

К64 

Кононенко, Олексій Анатолійович. Українська міфологія. 

Фольклор, казки, звичаї, обряди / Олексій Кононенко ; [графіка і 

мал. В. А. Кононенка ; худож.-оформлювач О. А. Гугалова-

Мєшкова]. - Харків : Фоліо, 2020. - 157, [3] с. : іл., мал. - ISBN 978-

966-03-7896-4 : 120.00 грн. 

 

Ілюстрований словник знайомить з чарівним світом української 

міфології, народних звичаїв, традицій та обрядів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

82.3(4УКР)я2 

398.22:164.02](477)(03) 

К64 

Кононенко, Олексій Анатолійович. Українська міфологія. 

Символіка/ Олексій Кононенко ; [графіка і мал. В. А. Кононенка ; 

худож.- оформлювач О. А. Гугалова-Мєшкова]. - Харьків : Фоліо, 

2020. - 216, [8] с. : іл., мал. - ISBN 978-966-03-7905-3 : 120.00 грн. 

 

Ця книжка знайомить з чарівним світом української міфології, з 

розмаїттям притаманних йому тваринних і рослинних символів. 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BA,%20%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

82.3(4УКР)я2 

398.22:398.4](477)(03) 

К64 

Кононенко, Олексій Анатолійович. Українська міфологія. 

Божества і духи/ Олексій Кононенко ; [графіка і мал. В. А. 

Кононенка ; худож.-оформлювач О. А. Гугалова-Мєшкова]. - 

Харків : Фоліо, 2020. - 216, [8] с. : іл., мал. - ISBN 978-966-03-7906-0 

: 120.00 грн. 

 

Міфи, легенди, вірування, замовляння, заклинання... Вони 

переходять із століття в століття, від покоління до покоління. Ці 

нетлінні духовні скарби далеких пращурів. 

 

 

Художня література 

 

 

 

84(4БЄА)6-44 

821.161.1(476)'06-311.6=161.2 

А46 

Алексієвич, Світлана Олександрівна. Цинкові хлопчики / 

Світлана Алексієвич ; [пер. з рос.: Д. Торохтушко, Т. Комлик ; 

худож.-оформлювач О. А. Гугалова-Мєшкова]. - Харків : Фоліо, 

2020. - 282, [6] с. - ISBN 978-966-03-9218-2 : 210.00 грн. 

 

Книжка присвячена війні в Афганістані, коли десять років - з 1979-

го і до 1989-го на чужій землі гинули наші військові. Правда про ту 

війну ретельно приховувалася: держава через засоби масової 

інформації розвернула пропаганду необхідності та успішності "надання 

міжнародної фінансової допомоги дружньому народові Афганістану". 

На сторінках книги розкрито правдиві життєві сюжети про війну у 

спогадах тих, чиї життя розділилися на до і після. Книга просякнута 

горем матерів “цинкових хлопчиків”, які прагнули дізнатися правду 

про те, як і за що воювали та гинули в Афгані їхні сини. 

 

 

 

 

 

84(4БЕА)6-4 

821.161.1(476)'06-31=161.2 

А46 

Алексієвич, Світлана Олександрівна. У війни не жіноче 

обличчя / Світлана Алексієвич ; [худож.-оформлювач О. А. 

Гугалова-Мєшкова ; пер. з рос. В. Рафєєнка]. - Харків : Фоліо, 2020. 

- 313, [7] с. - (Зарубіжні авторські зібрання). - ISBN 978-966-03-9217-

5 : 210.00 грн. 

 

Книга про війну очима жінок, які воювали нарівні з чоловіками. 

Вони відверто розповідають про суворі випробовування під час боїв і 

після перемоги. 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%94%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%94%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 

84(7СПО)6-44 

821.111(73)'06-312.9=161.2 

А35 

Азімов, Айзек. Фундація та Імперія = Foundation and empire : 

роман / Айзек Азімов ; [пер. з англ. Р. Клочка]. - 2-ге вид. - Харків : 

Клуб сімейн. дозвілля, 2020. - 220, [4] с. - ISBN 978-617-12-3835-0 : 

116.00 грн. 

 

Про протистояння мешканців планет Фундації та Імперії в межах 

світової Галактики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(7СПО)6-44 

821.111(73)'06-311.2=161.2 

А38 

Акерман, Діана. Дружина доглядача зоопарку = The 

Zookeeper's Wife / Діана Акерман ; з англ. пер. Катерина 

Дем'янчук, Ольга Бершадська. - Київ : BookChef : Форс Україна, 

2020. - 334, [2] с. - Літ.: с. 332-335. - ISBN 978-617-7559-39-8 : 112.50 

грн. 

 

Темі Голокосту під час Другої світової війни присвячено немало 

книг, але саме в цьому творі американська письменниця Діана Акерман 

показує правдиву історію про людське співчуття і його зворотний бік, 

глибокий зв'язок між людьми і природою, прославлює красу, 

таємничість і тендітність життя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(7СПО)6-44 

821.111(73)'06-311.1-93=161.2 

А65 

Андерсон, Лорі Голс. Говори = Speak : [гостросоц. роман] 

/ Лорі Голс Андерсон ; [пер. з англ. О. Голуб]. - Харків : Vivat, 2019. 

- 190, [2] с. - (Художня література). - ISBN 978-966-982-010-5 : 111.75 

грн. 

 

Гостросоціальний роман написаний у формі щоденника 

тринадцятирічної дівчинки. На перший погляд, у ньому показано 

звичайне шкільне життя американського підлітка, який не надто добре 

комунікує з учителями, батьками й друзями. Та на цьому тлі перед 

читачами постає страшна реальність, у якій панує лицемірство, 

байдужість, егоїзм, емоційне й фізичне насильство. 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%B7%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BA
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD,%20%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD,%20%D0%9B%D0%BE%D1%80%D1%96%20%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%81


 

84(4ІРЛ) 

821.111(415)'06-31=161.2 

А95 

Ахерн, Сесілія. P. S. Я кохаю тебе : [роман] / Сесілія Ахерн ; 

пер. з англ. Ірина Гоял. - Київ : Рідна мова, 2020. - 428, [4] с. - 

(Авторська серія). - ISBN 978-966-917-528-1 : 175.00 грн. 

 

Бестселер "P.S. Я кохаю тебе" – сучасна історія про те, як любов 

перемагає смерть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР)6-44 

821.161.2'06-31=161.2 

Б28 

Бату, Дорж. Моцарт 2.0 : [роман] / Дорж Бату ; [іл. Ю. 

Самелюк ; авт. передм.: П. Гінтов, О. Линів]. - Львів : Вид-во 

Старого Лева, 2020. - 457, [4] с. : іл. - ISBN 978-617-679-774-6 : 150.00 

грн. 

 

QR-коди, музика Моцарта, шум Таймс-сквер та відеопрогулянки 

Нью-Йорком – на сторінках нового інтерактивного роману Доржа Бату 

«Моцарт 2.0». У книжці тісно переплітаються вигадка й реальні та 

дуже цікаві факти про життя і творчість Моцарта, детективний сюжет 

за участі нової подруги композитора офіціантки Стейсі та роздуми про 

сенс життя. 

 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР)6-4 

821.161.2'06-31 

Б28 

Бату, Дорж. Франческа. Володарка офіцерського жетона: 

[хроніки] / Дорж Бату ; [іл. О. Ком'яхова ; авт. передм. О. 

Парновський]. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2019. - 589, [1] с. : іл. -

 ISBN 978-617-679-682-4 : 150.00 грн. 

 

Нова книжка Доржа Бату – це невигадані історії про дружбу, 

любов, толерантність, бійки, афери, спецоперації і навіть смерть. А 

також про те, що робота в команді – це не лише вміння добре робити 

свою справу, а й бути поруч у потрібний момент. 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D1%85%D0%B5%D1%80%D0%BD,%20%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%8F
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83,%20%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%B6
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83,%20%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%B6


 

84(4ВЕЛ)6-44 

821.111'06-31=161.2 

Б46 

Беннер, Кетрін. Дім на краю ночі = The house at the edge of 

night : роман / Кетрін Беннер ; [пер. з англ. А. Цвіри ; ред. Р. 

Трифонов]. - Харків : Vivat, 2021. - 460, [4] с. - (Світовий бестселер). 

- ISBN 978-966-982-143-0 : 172.50 грн. 

 

Доктор Амедео Еспозіто з Флоренції прибуває на острів 

Кастелламаре в пошуках роботи. Там він знаходить друзів, сім’ю, дім і 

своє місце на землі. Тут народяться четверо дітей Амедео і Піни, а за 

ними – онуки і правнуки. Кастелламаре разом із чотирма поколіннями 

енергійних Еспозіто проживуть бурхливе століття, зазнаючи змін, 

принесених світовими війнами, Великою депресією, фашистським 

режимом і фінансовою кризою. 

 

 

 

 

 

 

 

84(7СПО)6-44 

821.111(73)'06-312.9-93=161.2 

Б68 

Блек, Голлі. Жорстокий Принц = The Cruel Prince / Голлі Блек 

; [пер. з англ. М. Пухлій]. - Харків : Vivat, 2020. - 398, [2] с. - 

(Книжкова полиця підлітка). - ISBN 978-966-982-063-1 : 150.00 грн. 

 

Граційні й величні фейрі – неземні створіння, прекрасні й 

довершені, як смертоносний меч тонкої роботи. Та водночас вони 

підступні й жорстокі, особливо до людського роду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(7СПО) 

821.111(73)'06-311.3=161.2 

Б89 

Брукс, Джеральдін. Хранителі Книги  = People of the book : 

роман / Джеральдін Брукс ; [пер. з англ. Н. Гоїн]. - Харків : Vivat, 

2019. - 414, [2] с. - (Художня література). - ISBN 978-966-942-929-2 : 

131.25 грн. 

 

Пригодницький роман поведе читачів у подорож минулим, де 

абсолютно різні за вірою, культурою та національністю люди захищали 

безцінну Книгу. 

 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%80,%20%D0%9A%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BD
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BB%D0%B5%D0%BA,%20%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%96
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%81,%20%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%96%D0%BD


 

84(7СПО)6-44 

821.111(73)'06-312.5=161.2 

В14 

Вайнер, Дженніфер. Добре в ліжку = Good in bed : роман / 

Дженніфер Вайнер ; [пер. з англ. О. Гладкого]. - Харків : Vivat, 

2019. - 494, [2] с. - (Художня література). - ISBN 978-966-942-865-3 : 

142.50 грн. 

 

Історія кохання й самореалізації жінки, що пройшла крізь 

розчарування, скепсис і біль до успіху і гармонії в особистому житті. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР)6-44 

821.161.2'06-31 

В25 

Вдовиченко, Галина Костянтинівна. Найважливіше -

 наприкінці : [роман] / Галина Вдовиченко. - Львів : Вид-во 

Старого Лева, 2019. - 333, [3] с. - ISBN 978-617-679-721-0 : 90.00 грн. 

 

Книжка української письменниці і журналістки Галини 

Вдовиченко про вміння прощати і співпереживати, не розмінюватися 

на дрібниці і бути уважним одне до одного і до себе, цінуючи кожну 

мить цього несамовито швидкоплинного життя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР)6-4 

821.161.2'06-322.6 

В48 

Винничук, Юрій Павлович. Збитошна пора : [автобіогр. 

оповідання] / Юрій Винничук ; [дизайн обкл. В. Гринець]. - Львів : 

Апріорі, 2020. - 242, [2] с. - ISBN 978-617-629-503-7 : 180.00 грн. 

 

До книжки "Збитошна пора" увійшли переважно автобіографічні 

оповідання автора, в яких багато гумору та веселих пригод. Окрему 

рубрику складають любовні історії, які траплялися з автором в різний 

час. 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80,%20%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%84%D0%B5%D1%80
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%83%D0%BA,%20%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

84(4ВЕЛ)6-44 

821.111'06-312.4=161.2 

Г15 

Галбрейт, Роберт. Шовкопряд = The Silkworm : [роман] / 

Роберт Галбрейт ; [з англ. пер. Н. Ференс]. - Київ : КМ-БУКС, 2020. 

- 542, [2] с. - ISBN 978-966-948-298-3 : 132.00 грн. 

 

"Шовкопряд" – другий роман зі знаменитої серії детективів про 

відставного військового слідчого Корморана Страйка і його кмітливу 

помічницю Робін. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(7СПО)5-44 

821.111(73)'06-32(081)=161.2 

Г34 

Генрі, О. Викуп за Вождя Червоношкірих = The Ransom of red 

chief : вибрані твори / О. Генрі ; пер. з англ. Юлії Беген, Олега 

Шалати, Віктора Лішнянського. - Київ : Знання, 2019. - 159, [1] с. : 

іл. - (Скарби : молодіжна серія). - ISBN 978-617-07-0726-0 : 60.00 

грн. 

 

Збірка оповідань О. Генрі містить кращі твори письменника. За 

зміною пригод і ситуацій, гумором та іронією виразно постають 

роздуми автора про людину, її прагнення любові, добра і щастя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(7СПО)6-4 

821.111(73)'06-312.9=161.2 

Г37 

Герберт, Френк. Дюна = Dune : роман / Френк Герберт ; [пер. з 

англ.: А. Пітика й К. Грицайчук ; передм. Б. Герберта ; іл. С. 

Вебера]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2021. - 653, [5] с. : іл., фот. 

- ISBN 978-617-12-7689-5 : 209.00 грн. 

 

Науково-фантастичний роман американського письменника 

Френка Герберта, перший в низці з шести романів, що складають 

фантастичну сагу. Дія роману відбувається у вигаданому всесвіті 

Галактичної імперії, якій підвладна безліч екзопланет. 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82,%20%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D1%96,%20%D0%9E.
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82,%20%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA


 

84(7СПО)6-44 

821.111(73)'06-312.9=161.2 

Г37 

Герберт, Френк. Діти Дюни = Children of Dune : роман / Френк 

Герберт ; [пер. з англ. Н. Михаловської ; передм. Б. Герберта]. - 

Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2020. - 461, [3] с. - ISBN 978-617-12-

7665-9 : 179.00 грн. 

 

Третій роман Френка Герберта з циклу “Хроніки Дюни”. Цей 

величезний революційний твір, що ховається за епічною оповіддю про 

героїчного Пола Атріда, містить відомості з екології, філософії, історії 

та релігії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4ПОЛ)6-44 

821.162.1'06-31=161.2 

Г89 

Грохоля, Катажина. Г'юстоне, у нас проблеми: [роман] / 

Катажина Грохоля ; з пол. пер. Наталка Cняданко. - Львів : Вид-во 

Старого Лева, 2020. - 741, [1] с. - ISBN 978-617-679-745-6 : 150.00 грн. 

 

Життя Єремії годі назвати щасливим та успішним. Щогодини з 

ним трапляється якась халепа. Він у свої тридцять два роки — невдаха, 

безробітний кінооператор, який розійшовся з коханою, проте досі 

щодня думає про неї. Мати ненав’язливо, проте постійно втручається у 

синове життя, а ще материн собака люто його ненавидить. Проблеми – 

немов кадри у кінострічці, та змінити сценарій свого життя Єремія 

зможе лише сам. 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР)6-4 

821.161.2'06-92(081) 

Г94 

Гуменюк, Наталя. Загублений острів: кн. репортажів з 

окупованого Криму / Наталя Гуменюк ; [фото: А. Власова та ін.]. - 

Львів : Вид-во Старого Лева, 2020. - 310, [2] с. : іл., фот. - ISBN 978-

617-679-594-0 : 90.00 грн. 

 

Загублений острів – це збірка репортажів з окупованого Криму, 

куди відома журналістка Наталя Гуменюк їздила упродовж 2014-2019 

рр. У книжці – справжні історії і трагедії людей, життя яких 

кардинально змінилося після 2014 року, бо відтоді люди живуть в 

окупації. 

 

 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82,%20%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8F,%20%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F


 

84(4УКР)6-44 

821.161.2'06-311.1 

Г94 

Гуменюк, Надія Павлівна. Корона на одну ніч: роман / Надія 

Гуменюк ; [дизайн обкл. А. Бєлякової]. - 2-е вид. - Харків : Клуб 

сімейн. дозвілля, 2021. - 315, [5] с. - ISBN 978-617-12-5878-5 : 90.00 

грн. 

 

В сюжеті роману – таємнича смерть юної дівчини, переможниці 

конкурсу краси в передвоєнній Польщі. В газетах – жодної згадки ні 

про перемогу, ні про її загадкову смерть. Хто ж посягнув на юне 

життя? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4ВЕЛ)5-44 

821.111'06-31=161.2 

Д45 

Діккенс, Чарльз. Битва життя ; Одержимий та угода з 

привидом / Чарльз Діккенс ; пер. з англ. Наталії Токарської, Ольги 

Фири. - Київ : Знання, 2019. - 270, [2] с. - (English Library ; № 8, 

2018). - ISBN 978-617-07-0679-9 : 75.00 грн, 33.74 грн. 

 

Різдвяні повісті Чарльза Діккенса нагадують людям про високі 

моральні істини і справжні людські цінності. Головні герої цих творів 

кожен своїм шляхом приходять до розуміння важливості милосердя, 

дружби, взаємодопомоги, сімейного затишку, без яких не можливо 

побудувати щасливе життя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР-4ЗАК)6 

821.161.2(477.87)'06-31 

Д71 

Дочинець, Мирослав Іванович. Діти папороті: роман / 

Мирослав Дочинець ; [оформ. О. Гаркуша]. - Мукачево : Карпат. 

вежа, 2020. - 327, [1] с. - ISBN 978-966-8269-52-3 : 132.00 грн. 

 

Ця книга – про жало війни в серці, про любов і кохання, про муки 

і радість творчості та служіння науці, про Дім, у якому живе душа. 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA,%20%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%8F%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D1%96%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%81,%20%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C,%20%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

84(4УКР)6-6 

821.161.2'06-2 

Ж15 

Жадан, Сергій Вікторович. Хлібне перемир'я: п'єса / Сергій 

Жадан ; [худож.-оформ.: С. Макаренко, І. Шишкова]. - Чернівці : 

Меридіан Черновіц, 2020. - 127, [1] с. - ISBN 978-617-7807-04-8 : 

90.00 грн. 

 

Події п’єси "Хлібне перемир’я" відбуваються влітку 2014 року. 

Історія однієї смерті поступово перетворюється на історію цілого 

покоління. Війна триває, і жодне перемир'я не здатне загоїти завданих 

ран: вони й далі нитимуть, назавжди змінюючи життя людей, які зовсім 

не збирались воювати. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(7СПО)6-44 

821.111(73)'06-31=161.2 

К35 

Кемерон, Брюс. Обіцянка собаки = A dog's promise : роман / 

Брюс Кемерон ; [пер. з англ. Ю. Підгорної]. - Харків : Клуб сімейн. 

дозвілля, 2020. - 381, [3] с. - ISBN 978-617-12-7626-0 : 116.00 грн. 

 

Брюс Кемерон – автор найуспішнішої серії романів про пригоди 

чотирилапих улюбленців. Ці історії вже не один рік тримаються у 

списках бестселерів. Кажуть, усі собаки потрапляють до раю. Особливо 

такі, як Бейлі. Він прожив чимало життів і нарешті може спочити. Та 

Ітан, перший господар Бейлі, знов відправляє його на землю. Врятувати 

ще одну родину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(7СПО)6-44 

821.111(73)'06-31=161.2 

К38 

Кіз, Деніел. Відверто про Клавдію = Unveiling Claudia : роман / 

Даніел Кіз ; [пер. з англ. Д. Петрушенко]. - Харків : Клуб сімейн. 

дозвілля, 2019. - 316, [4] с. - (Світовий бестселер). - ISBN 978-617-12-

5119-9 : 105.00 грн. 

 

Роман "Відверто про Клавдію" – спроба безпристрасного аналізу 

почуттів і вчинків душевно хворої жінки, яку звинувачують у 

потрійному вбивстві. 

 

 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%96%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD,%20%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%96%D0%B7,%20%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B5%D0%BB


 

84(7СПО)6-44 

821.111(73)'06-312.9=161.2 

К41 

Кінг, Стівен. Крістіна = Christine : роман / Стівен Кінг ; [пер. з 

англ. О. Любенко]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2021. - 572, [4] 

с. - ISBN 978-617-12-8353-4 : 113.00 грн. 

 

Роман жахів Стівена Кінга про юнака Арні і його відремонтовану 

власними руками машину, яка поводить себе наче жінка, і має 

назву Крістіна... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(7СПО)6-44 

821.111(73)'06-312.9=161.2 

К41 

Кінг, Стівен. Інститут = The institute : роман / Стівен Кінг ; 

[пер. з англ.: А. Рогози, В. Куча]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 

2020. - 604, [3] с. - ISBN 978-617-12-7678-9 : 179.00 грн. 

 

Тієї ночі почався кошмар. Батьків Люка вбили, а самого хлопця 

закинули в позашляховик та повезли в невідомому напрямку. Він 

приходить до тями в місці, яке називають Інститутом. Таке собі гетто 

для дещо… незвичайних дітей. Їх викрадають і тримають тут, наче 

піддослідних щурів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(7СПО)6-44 

821.111(73)'06-312.9=161.2 

К41 

Кінг, Стівен. Піднесення = Elevation : роман / Стівен Кінг ; пер. 

з англ. Володимира Куча. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2019. - 

155, [3] с. - ISBN 978-617-12-6069-6 : 135.00 грн. 

 

Черговий роман американського письменника представника 

"літератури жахів" Стівена Кінга про юнака, який втрачає вагу, не 

змінюючись зовні. Одного дня він може просто відірватись від землі і... 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%B3,%20%D0%A1%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BD
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%B3,%20%D0%A1%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BD
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%B3,%20%D0%A1%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BD


 

84(7СПО)6-44 

821.111(73)'06-312.9=161.2 

К41 

Кінг, Стівен. Кінець зміни = End of watch : роман / Стівен Кінг 

; [пер. з англ. Г. Яновської]. - 2-е вид. - Харків : Клуб сімейн. 

дозвілля, 2020. - 444, [4] с. - ISBN 978-617-12-1515-3 : 135.00 грн. 

 

Це піднесене і моторошне закінчення містичної трилогії про 

детективні розслідування Білла Ходжеса, розпочаті в романах "Містер 

"Мерседес" та "Що впало, те пропало". Твір було анонсовано під час 

нагородження першого з цих романів премією Едгара Алана По як 

кращої книжки жахів 2015 року. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР)6-4 

821.161.2'06-312.4 

К59 

Кокотюха, Андрій Анатолійович. Вигнанець і чорна вдова / 

Андрій Кокотюха. - Харків : Vivat, 2020. - 300, [4] с. - (Художня 

література). - ISBN 978-966-942-955-1 : 126.75 грн. 

 

Детективний роман про розслідування київського нишпорки 

Платона Чечеля, який іде по сліду жорстокого убивці юних дівчат. Але 

згодом події різко змінюють напрямок і нишпорка сам потрапляє під 

підозру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР)6-44 

821.161.2'06-31 

К59 

Кокотюха, Андрій Анатолійович. Голова з  площі Пігаль: 

[роман] / Андрій Кокотюха ; [худож.-оформлювач М. С. Мендор ; 

фот. та карта Т. М. Власюк]. - Харків : Фоліо, 2020. - 313, [4] с. : іл. - 

(Ретророман). - Літ.: с. 312. - ISBN 978-966-03-9276-2 : 101.00 грн. 

 

Детективний роман про розслідування Клима Кошового – 

емігранта, особи без громадянства та майбутнього, що опинився в 

Парижі. Париж сколихнула страшна подія: на площі Пігаль знайшли 

відтяту голову. Климові потрібно знайти справжнього вбивцю всього 

за три дні. 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%B3,%20%D0%A1%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BD
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%8E%D1%85%D0%B0,%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%8E%D1%85%D0%B0,%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

84(4УКР)6-44 

821.161.2'06-31 

К67 

Корній, Дара. Зірка для тебе : [роман] / Дара Корній. - Харків : 

Vivat, 2019. - 318, [2] с. - (Художня література : золоті письменники 

України). - ISBN 978-966-942-946-9 : 93.75 грн. 

 

"Зірка для тебе" – роман про беззастережне кохання, де чарівна 

атмосфера сучасного Львова переплетена з мандрами в часі й просторі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР)6 

821.161.2'06-13-146.2 

К72 

Костенко, Ліна Василівна. Скіфська одіссея : поема-балада / 

Ліна Костенко ; худож. Володимир Бахтов ; [прикінцева ст. О. 

Пахльовської ; авт., енциклопедії: Я. Ф. Барб'єрі, О. Пахльовська]. 

- Київ : Либiдь, 2020. - 253, [3] с. : іл. - ISBN 978-966-06-0813-9 : 

288.00 грн, 320.00 грн. 

 

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

минуле. Головний герой – юний Грек з Ольвії – відправляється в 

подорож. Він пливе по Дніпру-Борисфену, рухаючись в напрямку 

майбутнього Києва. В історії, створеній Ліною Костенко, Україна 

бачиться як частина культури Середземномор'я, на стику двох 

цивілізацій – західної і східної. 

 

 

 

 

 

 

 

84(4ФРА)6-44 

821.133.1'06-31=-161.2 

К91 

Кундера, Мілан. Безсмертя = L'immortalite / Мілан Кундера ; з 

фр. пер. Леонід Кононович. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2020. - 

357, [3] с. - ISBN 978-617-679-741-8 : 90.00 грн. 

 

Інтелектуальний роман одного із найвизначніших письменників 

сучасності Мілана Кундери, книга про свободу й непереборний страх 

смерті, двозначність учинків та відвертість із собою, бажання залишити 

по собі слід і водночас знищити всі сліди. 

 

 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B9,%20%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0,%20%D0%9C%D1%96%D0%BB%D0%B0%D0%BD


 

84(4УКР)6-44 

821.161.2'06-31 

К93 

Курков, Андрій Юрійович. Ключі Марії: [роман] / Андрій 

Курков, Юрій Винничук ; [худож.-оформлювач М. С. Мендор]. - 

Харків : Фоліо, 2020. - 567, [3] с. - Прим.: с. 567-568. - ISBN 978-966-

03-9301-1 : 218.00 грн. 

 

Пригоди героїв нового роману розгортаються одразу в трьох 

сюжетних зрізах: Хрестовий похід 1111 року, описаний у Хроніці 

лицаря Ольгерда з Галича, початок Другої світової війни у Львові та 

Кракові, а також сучасний період. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР)6-44 

821.161.2'06-311.2 

Л63 

Лис, Володимир Савович. Обітниця : роман / Володимир Лис ; 

[фот. В. Чухрая]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2020. - 347, [5] с. -

 ISBN 978-617-12-5877-8 : 90.00 грн. 

Від Золотого письменника України. 

 

Долі мешканців вулички з символічною назвою Обітниця 

переплітаються в тугий вузол, де свої драми і щемливі стосунки, давні 

й теперішні почуття. Кожен з них давав свою обітницю. Та чи кожен 

дотримався її крізь час? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР)6-44 

821.161.2'06-311.6 

Л86 

Луцишина, Оксана Петрівна. Іван і Феба: роман / Оксана 

Луцишина. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2019. - 386, [4] с. -

 ISBN 978-617-679-527-8 : 90.00 грн. 

 

Події роману розгортаються в останні роки радянської влади й у 

перші роки української Незалежності. Після навчання у Львові та 

участі у Революції на граніті Іван повертається у рідний Ужгород, де 

одружується з поеткою Марією, що називає себе Фебою. 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B8%D1%81,%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 

84(4ВЕЛ)6-44 

821.111'06-312.4=161.2 

М30 

Маршалл, Лора. Запит на дружбу = Friend request / Лора 

Маршалл ; [пер. з англ. Д. Березіної]. - Харків : Vivat, 2019. - 383, [1] 

с. - (Художня література). - ISBN 978-966-942-999-5 : 150.00 грн. 

Міжнародний бестселер 

 

Це почалося ще в школі. До класу Луїзи прийшла загадкова й 

потайна Марія. Між дівчатами виникла приязнь, і вони стали 

подругами. А потім трапилося дещо, про що хотілося б ніколи не 

згадувати... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР)6-44 

821.161.2'06-311.6 

М33 

Матіос, Марія. Букова Земля : роман-панорама завдожки у 225 

років / Марія Матіос. - 5-е вид. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 

2020. - 926, [2] с. - ISBN 978-617-585-179-1 : 225.00 грн. 

 

Новий роман Марії Матіос – це прониклива, глибока і зухвала сага 

завдовжки у 225 років, пропущена через перехресні історії п'яти родин 

різного суспільного рівня і статусу, а також історичних персонажів, так 

чи інакше пов'язаних з Буковиною. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(7СПО)6-44 

821.111(73)'06-312.4=161.2 

М14 

Майклідіс, Алекс. Мовчазна пацієнтка = The silent patient / 

Алекс Майклідіс ; [пер. з англ. Ю. Підгорної]. - Харків : Vivat, 2021. 

- 286, [2] с. - (Художня література). - ISBN 978-966-942-951-3 : 112.50 

грн. 

 

Психологічний детектив Алекса Майклідіса розповідає про 

непросту долю успішної художниці, що кінець кінців приводить до 

психічної травми і сімейної трагедії... 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%BB,%20%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%BE%D1%81,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%96%D1%81,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81


 

84(4ВЕЛ)6-44 

821.111'06-31=161.2 

М74 

Мойєс, Джоджо. На крилах мрії = The horse dancer : роман / 

Джоджо Мойєс ; [пер. з англ. Д. Петрушенко]. - Харків : Клуб 

сімейн. дозвілля, 2020. - 509, [3] с. - ISBN 978-617-12-7929-2 : 135.00 

грн. 

 

Роман про пошуки себе у безмежному світі людських стосунків, 

знахідок і розчарувань. Доросла жінка та дівчинка-підліток зустрілися, 

щоб врятувати одна одну... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4ВЕЛ)6-44 

821.111'06-31=161.2 

М74 

Мойєс, Джоджо. Подаруй мені зірку = The giver of stars : роман 

/ Джоджо Мойєс ; [пер. з англ.: Д. Петрушенко й Олексія Чупи]. - 

Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2020. - 395, [5] с. - ISBN 978-617-12-

7096-1 : 116.00 грн. 

 

Еліс просто хотіла бути щасливою. Вважала, що одруження 

подарує їй те, про що вона так мріяла. Але коли рідна Англія лишилася 

за океаном, Кентукі зустрів її задухою та консерватизмом. Чоловік, 

який в усьому слухався батька, почуття скутості – все, що отримала 

Еліс. Тож коли в містечку почали шукати волонтерів для кінної 

бібліотеки, вона не вагаючись зголосилася. Життя Еліс карколомно 

змінюється.  

 

 

 

 

 

 

 

84(4ВЕЛ)6-44 

821.111'06-31=161.2 

М74 

Мойєс, Джоджо. Останній лист від твого коханого = The last 

letter from your lover : роман / Джоджо Мойєс ; [пер. з англ. Т. 

Заволоко]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2019. - 398, [2] с. -

 ISBN 978-617-12-2719-4 : 106.00 грн. 

 

Дві закохані жінки, між якими – півстоліття… Два кохання, над 

яким не владний час… 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D1%94%D1%81,%20%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%BE
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D1%94%D1%81,%20%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%BE
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D1%94%D1%81,%20%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%BE


 

84(4БЕЛ)6-44 

821.133.1(493)'06-31=161.2 

Н85 

Нотомб, Амелі. Токійська наречена = Ni d'eve ni d'àdam : 

[роман] / Амелі Нотомб ; пер. із фр.Павло Мигаль. - Львів : Вид-во 

Старого Лева, 2020. - 158, [2] с. - ISBN 978-617-679-572-8 : 60.00 грн. 

 

Амелі приїздить у Японію, щоб пізнати культуру цієї країни та 

вивчити японську мову. Рінрі – японець, студент факультету 

французької філології. Кожен із них іде до своєї мети, досягаючи 

власних вершин і пізнаючи себе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4ВЕЛ)5-44 

821.111'06-312.6=161.2 

О-76 

Остін, Джейн. Переконання: [роман] : пер. з англ. / Джейн 

Остін. - Київ : Знання, 2019. - 303, [1] с. - (English Library). -

 ISBN 978-617-07-0711-6 : 33.74 грн, 101.25 грн. 

 

Роман “Переконання” належить до золотої класики світової 

літератури та є одним із найбільш автобіографічних творів Джейн 

Остін. Головна героїня роману Анна Еліот багато в чому схожа на 

авторку, а розповідь про її кохання дуже нагадує власну історію 

письменниці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(7СПО=УКР)6-4 

821.111(73)'06-312.4-322.4(081)=161.2 

П41 

По, Едгар Аллан. Повне зібрання прозових творів = The 

Complete Prose Works / Едгар Аллан По ; [ред. Л. Пішко ; іл. Л. 

Квітки]. - Київ : Вид-во Жупанського, 2020 - . - (Майстри готичної 

прози). 

Т. 1 : повісті, оповідання / [з англ. пер. Остап Українець та ін.]. 

- 404, [4] с. - Бібліогр. в підрядковій прим. - ISBN 978-617-7585-23-6 : 

150.00 грн. 

 

До першого тому повного зібрання прози культового 

американського класика готичної та химерної літератури Едґара 

Аллана По увійшли твори, написані у період 1832–1838 років. 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B1,%20%D0%90%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%96
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD,%20%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BD
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BE,%20%D0%95%D0%B4%D0%B3%D0%B0%D1%80%20%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD


 

84(5ІНД)6-44 

821.111(540)'06-31=161.2 

Р65 

Рой, Арундаті. Міністерство граничного щастя = The Ministry 

of utmost happiness : [роман] / Арундаті Рой ; [з англ. пер. Андрій 

Маслюх]. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2019. - 542, [2] с. -

 ISBN 978-617-679-719-7 : 112.50 грн. 

 

Міністерство граничного щастя" – другий роман сучасної 

індійської письменниці Арундаті Рой. Герої книги кинуті у вир 

новітньої історії Індії. Твір суперечливий за духом, має пригодницько-

фентезійні елементи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР)6-44 

821.161.2'06-32(081) 

Р64 

Роздобудько, Ірен. Портрети невідомих: новели / Ірен 

Роздобудько. - Київ : Академія, 2019. - 189, [3] с. - (Ім’я). - ISBN 978-

966-580-570-0 : 90.00 грн. 

 

Їх багато – ніби вихоплених із життя людських історій, вартих 

повістей чи романів. А тут усе спресовано у значущих деталях, 

ситуаціях і вчинках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4ВЕЛ)6-44 

821.111'06-313.1=161.2 

Р92 

Рушді, Салман. Золотий дім = The golden house : [роман] / 

Салман Рушді ; [з англ. пер. Андрій Савенець]. - Львів : Вид-во 

Старого Лева, 2019. - 495, [1] с. - ISBN 978-617-679-699-2 : 112.50 грн. 

 

На сторінках роману, часовим тлом для якого слугує 

президентська каденція Барака Обами, розгортаються історії сліпого, 

жертовного і зрадливого кохання, пошуків невловимих ідентичностей і 

втечі від них, а ще – розквіту бомбейської кіноіндустрії й організованої 

злочинності. 

 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%BE%D0%B9,%20%D0%90%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%96
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C%D0%BA%D0%BE,%20%D0%86%D1%80%D0%B5%D0%BD
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D1%83%D1%88%D0%B4%D1%96,%20%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD


 

84(4УКР)6-4 

821.161.2'06-31 

С14 

Сайко, Оксана. Забута мелодія: роман / Оксана Сайко. - Львів 

: Вид-во Старого Лева, 2019. - 265, [3] с. - ISBN 978-617-679-659-6 : 

75.00 грн. 

 

Після конфлікту з батьком молода скрипалька Романа переїжджає 

до провінційного містечка й починає працювати в музичній школі. 

Якось серед мотлоху під стріхою старого будинку вона знаходить 

скрипку, ноти невідомої мелодії і лист. Тепер їй потрібно пізнати 

таємницю й повернути пам’ять про несправедливо втрачене, про 

незвичайну забуту особистість. 

 

 

 

 

 

 

 

84(4ПОЛ)6-44 

821.162.1'06-312.9=161.2 

С19 

Сапковський, Анджей. Відьмак. Час Погорди = Wiedzmin. Pani 

Jeziora : роман / Анджей Сапковський ; [пер. з пол. С. Легези ; 

худож. оформ. К. Кравець]. - 4-е изд. - Харків : Клуб сімейн. 

дозвілля, 2020. - 318, [2] с. : іл. - ISBN 978-617-12-1038-7 : 105.00 грн. 

 

"Відьмак" досить популярна серія книг у жанрі фентезі. Згідно з 

давнім ельфійським пророцтвом, Цірі, Дитя Старшої Крові, мала 

змінити долю світу. Але поки зеленоока спадкоємиця трону Цінтри 

прямує під захистом своїх названих батьків до чарівницького острову 

Танедд, світ уже невпізнавано змінився. Усюди, в усіх серцях війна, 

ненависть і погорда. Для відьмака Ґеральта настав час заради 

порятунку Цірі обирати, на чиєму він боці. 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР)6-44 

821.161.1(477)'06-31=161.2 

С31 

Сенцов, Олег Геннадієвич. Другу також варто придбати: 

[роман] / Олег Сенцов ; [з рос. пер. Сергій Осока]. - Львів : Вид-во 

Старого Лева, 2020. - 558, [2] с. - ISBN 978-617-679-791-3 : 135.00 грн. 

 

"Другу також варто придбати" – апокаліптичний роман Олега 

Сенцова, написаний у в'язниці в Якутії. Джим Гаррісон, головний герой 

книжки, господар дому, сидить у вбиральні й гортає майже “підпільні” 

журнальчики, його дружина – готує сніданок... Це мав бути звичайний 

день звичайних людей, та зненацька у місто розпочинається 

вторгнення: з глибин космосу, небайдужого до долі людської 

цивілізації, прилетів... рай. А хто ж не мріє про щасливий контакт із 

позаземним розумом і не вірить, що вищий інтелект – однозначно 

добрий? 

 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B9
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%94%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 

84(4РОС)6-44 

821.161.1'06-312.9=161.2 

С87 

Стругацький, Аркадій Натанович. Равлик на схилі = Улитка 

на склоне : роман / Аркадій і Борис Стругацькі ; пер. з рос. 

Наталки Фурси. - Київ : Комубук, 2020. - 258, [2] с. - ISBN 978-617-

7438-27-3 : 120.00 грн. 

 

Кафкіанські й лемівські мотиви, невизначеність простору й 

неможливість опиратися його законам – змодельована Стругацькими 

ситуація не так фантастична, як символічна. Двоє героїв намагаються 

вибратися з пастки, у якій вони опинилися за нез’ясованих обставин, 

однак, рухаючись назустріч один одному, приречені натикатися на 

мовчазний спротив середовища – цивілізаційного чи природного, 

таємничого Управління й не менш загадкового Лісу. 

 

 

 

 

 

84(4РОС)6-44 

821.161.1'06-312.9=161.2 

С87 

Стругацький, Аркадій Натанович. Гидкі лебеді = Гадкие 

лебеди : повість / Аркадій і Борис Стругацькі ; пер. з рос. Андрія 

Кучерука. - Київ : Комубук, 2020. - 257, [3] с. - ISBN 978-617-7438-26-

6 : 120.00 грн. 

Перша укр. платформа Краудпаблішингу. 

 

Події цієї книги відбуваються в маленькому безіменному містечку, 

в якому безперервно ллють дощі. Повість вражає не стільки 

фантастичністю сюжету, скільки глибиною та дотепністю зображення 

внутрішнього світу головного героя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4ФРА)6-44 

821.133.1'06-31=161.2 

Ф43 

Фере-Флері, Крістін. Дівчина, яка читала в метро: [роман] / 

Крістін Фере-Флері ; з фр. пер. Павло Мигаль. - Львів : Вид-во 

Старого Лева, 2019. - 157, [3] с. - ISBN 978-617-679-744-9 : 60.00 грн. 

 

Жульєт – трохи дивакувата мрійниця. Майже завжди самотня. Її 

стосунки з чоловіками закінчуються, так і не почавшись. Уранці, їдучи 

в метро на роботу, вона зацікавлено розглядає книжки в чужих руках. Її 

життя змінюється, коли Жульєт потрапляє в химерний будинок. 

Господар, виявляється, збирає книжки, а потім шукає саме тих людей, 

яким та чи інша книжка здатна змінити долю... 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B5-%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96,%20%D0%9A%D1%80%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD


 

84(4ВЕЛ)6-44 

821.111'06-31=161.2 

Ф51 

Філдінг, Гелен. Бріджит Джонс. На межі здорового глузду = 

Bridget Jones: The edge of reason : [роман] / Гелен Філдінг ; пер. з 

англ. Оксани Мельник. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2020. - 509, 

[1] с. - ISBN 978-617-679-777-7 : 112.50 грн. 

 

"Бріджит Джонс. На межі здорового глузду" – роман Гелен 

Філдінг, продовження легендарного "Щоденника", до якого мила та 

кумедна Брідж звикла записувати всі свої радощі та біди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(7СПО)5/6-44 

821.111(73)'06-311.1=161.2 

Ф75 

Фолкнер, Вільям. Порушник праху = Intruder in the dust : 

[роман] / Вільям Фолкнер ; з англ. пер. Ольга Смольницька. - Київ 

: КМ-БУКС, 2018. - 263, [1] с. - ISBN 978-617-7535-15-6 : 100.00 грн. 

 

Роман В. Фолкнера про людяність та милосердя, боротьбу за 

справедливе ставлення до людини, не зважаючи на колір її шкіри. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР)6-44 

821.161.2'06-31 

Ф94 

Фукс, Ксенія. 12 сезонів жінки: [роман] / Ксенія Фукс ; [передм. 

Х. Венгринюк ; худож.: К. Дорохова ; фот.: О. Рьокле]. - Чернівці : 

Книги-XXI, 2020. - 239, [1] с. : іл. - ISBN 978-617-614-286-7 : 131.25 

грн. 

 

"12 сезонів жінки" – роман у новелах української письменниці 

Ксенії Фукс присвячений соціальним та психологічним проблемам, з 

якими стикається в житті сучасна жінка. 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%B3,%20%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D1%80,%20%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D1%83%D0%BA%D1%81,%20%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F


 

84(4УКР)6-44 

821.161.2'06-311.6 

Ш66 

Шкляр, Василь Миколайович. Характерник: роман / Василь 

Шкляр. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2020. - 300, [4] с.  -

ISBN 978-617-12-6841-8 : 113.00 грн. 

 

У другій половині ХVІІ століття в Запорозькій Січі сталася 

неймовірна подія, яку зафіксовано в архівах тодішньої Московії і яку 

не оминув увагою жоден доскіпливий хроніст Козаччини. Та 

особливого чару ця пригода набуває під пером письменника, що на 

основі документальних джерел творить яскраву історичну реальність з 

життя "лицарів списа і шаблі". 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР)6-4 

821.161.2'06-94-92 

Щ61 

Щербак, Юрій. Україна в епоху війномиру: кн. підсумків і 

пророцтв / Юрій Щербак ; [авт. передм. В. Скуратівський]. - Київ : 

Ярославів Вал, 2020. - 350, [2] с. - ISBN 978-617-605-036-0 : 170.00 

грн. 

 

Книга підсумків і пророцтв – це спроба уявити Україну ХХІ 

століття у загальній картині фантастичних соціальних і науково-

технологічних змін, що підстерігають людство. Ця книга – знак 

тривоги і надії. Тривоги – бо надто серйозними є загрози, особливо з 

боку Росії в час, коли Україна потребує єдності. І надії, – бо ще 

залишається шанс врятувати Україну від капітуляції та розпаду. 

Привертає увагу своєрідна форма книжки – поєднання політологічних 

текстів з притчами пророчого звучання. 

 

 

Історія 

 
  

 

63.3(4УКР-4ДОН)6 

94(477.62):355.422]"2014"Іловайськ 

В61 

Вовк, Ірина Олегівна. На щиті: [в 3 ч.]: спогади родин 

загиблих воїнів / Ірина Вовк ; [літ. ред. О. І. Думанська ; худож.-

оформлювач О. А. Гугалова-Мєшкова]. - Харків : Фоліо, 2020. - 

(Хроніка). 

Ч. 1 : Іловайськ. - 474, [6] с. : іл. - ISBN 978-966-03-9216-8 : 

165.00 грн. 

 

Два роки тому, 26 серпня 2014 року, підрозділи батальйонів 

“Донбас”, “Дніпро”, “Світязь”, “Херсон”, “Миротворець”, а також 

зведена рота 93-ї і 17-ї бригад Збройних сил України потрапили в 

оточення під Іловайськом, що на Донеччині. Ті події, в яких 

українські військові зазнали найбільших за історію АТО втрат, тепер 

називають “Іловайським котлом” або “Іловайською трагедією”. 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D1%80,%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BA,%20%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%BE%D0%B2%D0%BA,%20%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 

 

63.3(4УКР-4ДОН)6 

94(477.6):343.26]"2015/2019" 

В61 

Вовк, Ірина Олегівна. Ізоляція: таємні в'язниці Донбасу в 

оповідях врятованих від тортур та смерті / Ірина Вовк, Дар'я Бура 

; [худож.-оформлювач О. А. Гугалова-Мєшкова]. - Харків : Фоліо, 

2020. - 345, [7] с. : іл. - (Хроніка). - ISBN 978-966-03-9270-0 : 158.00 

грн. 

 

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

луганських підвалів, сумнозвісної "Ізоляції" та донбаських колоній. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63.3(4УКР-4ДОН)6 

94(477.62):355.4:656.71]"2014/2015" 

В61 

Вовк, Ірина Олегівна/ На щиті: [в 3 ч.]: спогади родин 

загиблих воїнів / Ірина Вовк ; [літ. ред. О. І. Думанська ; худож.-

оформлювач О. А. Гугалова-Мєшкова]. - Харків : Фоліо, 2020. - 

(Хроніка). 

Ч. 2 : Донецький аеропорт. - 571, [5] с. : іл. - ISBN 978-966-03-

9215-1 : 165.00 грн. 

 

Бої за Донецький аеропорт – одні з найзапекліших у війні на 

сході України. 242 дні українські військові, добровольці, медики й 

волонтери протистояли навалі російсько-окупаційних військ і 

проросійським бойовикам, затято відстоюючи рідну землю. Звитяжна 

оборона летовища стала символом незламності та бойового духу 

нашого війська, а захисники терміналів отримали почесне ймення 

“кіборги”. 

 

 

 

 

 

94(477.62):355.422]"2014/2015"Дебальцеве 

В61 

Вовк, Ірина Олегівна. На щиті: [в 3 ч.] : спогади родин 

загиблих воїнів / Ірина Вовк ; [літ. ред. О. І. Думанська ; худож.-

оформлювач О. А. Гугалова-Мєшкова]. - Харків : Фоліо, 2020. - 

(Хроніка). 

Ч. 3 : Дебальцеве. - 603, [5] с. : іл. - ISBN 978-966-03-9214-4 : 

165.00 грн. 

 

Третя книга тритомника – оповіді про оборонців Дебальцевого, 

загиблих спекотного літа 2014-го і у найтяжчі зимові місяці 2015-го; 

про непохитних вояків Світлодарської дуги, про героїв Авдіївки, 

Зайцевого й Мар’їнки, що пролили свою кров на точках “нуль”. Вояки 

оживають у спогадах матерів і батьків, братів і сестер, дружин і дітей, 

щоб ми не змарнували історичного шансу незалежності. 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%BE%D0%B2%D0%BA,%20%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%BE%D0%B2%D0%BA,%20%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%BE%D0%B2%D0%BA,%20%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 

63.3(4УКР-4КИЇ)4/6 

94:2-523.6](477.41-22Меж)"11/20" 

Г37 

Герасименко, Неля Олексіївна. Межигір'я: сторінки історії / 

Неля Герасименко. - Київ : Кліо, 2018. - 230, [2] с. : іл. - Бібліогр. в 

підрядковій прим. - Скор.: с. 221. - Дод.: с. 222-223. - Ім. покажч.: 

с. 224-230. - ISBN 978-617-7023-61-5 : 90.00 грн. 

 

Книжка розповідає про Межигір’я, мальовничу місцевість 

недалеко від Києва. Про його величну історію, яка сповнена легенд, 

переказів і драматичних подій. Детально описане функціонування 

Києво-Межигірського монастиря, починаючи від оповитого 

легендами заснування у ХІІ ст. 

 

 

 

 

 

 

 

63.3(4УКР)46 

94(477):355]"1648/179" 

Г95 

Гуржій, Олександр Іванович. Козацька Україна. Боротьба за 

державу (XVI-XVII ст.) / Олександр Гуржій, Тарас Чухліб ; [авт. 

передм. В. Смолій ; відп. за вип. С. Іванчук]. - Київ : Арій, 2020. - 

367, [1] с. : іл. - (Таємниці історії). - ISBN 978-966-498-716-2 : 87.30 

грн. 

 

Висвітлено найважливіші події, пов’язані з історією українського 

козацтва від часу його виникнення на зламі XV–XVI ст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63.3(4УКР)2/6 

94(4)"-00001/1992" 

Д27 

Дейвіс, Норман. Європа: Історія = Europe A History 

/ Норман Дейвіс ; пер. з англ.: Петро Таращук, Олександр 

Коваленко. - [Вид. дев'яте]. - Київ : Основи, 2020. - 1463, [1] с. : іл., 

карти. - Список карт: с. 11-12. - Дод.: с. 1248-1383. - Геогр. 

покажч.: с. 1384-1414. - Ім. покажч.: с. 1415-1463. - ISBN 978-966-

500-848-4 : 490.00 грн. 

 

Книжка видатного історика Нормана Дейвіса – водночас стислий 

курс європейської історії, і багатющий тезаурус культурно-

історичних знань. 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B6%D1%96%D0%B9,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B5%D0%B9%D0%B2%D1%96%D1%81,%20%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD


 

63.3(0)6 

94(100):341.485 

Д42 

Джонс, Адам. Геноцид: вступ до глобальної історії = Genocide 

: A Comprehensive Introduction / Адам Джонс ; пер. укр. Катерини 

Диси. - Київ : Дух і літера, 2019. - 673, [1], [8] л. іл. с. : мапи, мал. - 

Бібліогр. в підрядковій прим. - Покажч.: с. 641-673. - Прим. в кінці 

глав. - ISBN 978-966-378-731-2 : 255.00 грн. 

 

У цій унікальній книжці, яка відображає найновіші підходи в 

дисципліні genocide studies, геноцид розглядається водночас і як 

історичне явище, і як теоретичний та правовий концепт. Автор 

докладно розкриває витоки, глибину і людський вимір трагедій, що 

сталися на різних континентах, висвітлює роль війни, імперіалізму та 

соціальних революцій у розпалюванні геноцидного полум’я. 

 

 

 

 

 

 

63.4(4УКР)46 

94(477)"1639/1709"Мазепа(091) 

Ж91 

Журавльов, Денис Володимирович. Іван Мазепа: людина, 

політик, легенда / Денис Журавльов ; [худож.-оформлювач М. С. 

Мендор]. - Харків : Фоліо, 2020. - 348, [4] с. : іл. - (Великий 

науковий проект). - Дод.: с. 320-342. - Літ.: с. 343-347. - ISBN 978-

966-03-8892-5 : 135.00 грн. 

 

Іван Мазепа – найсуперечливіша постать в історії українського 

лідерства. Його діяльність визначна за своїми масштабами: 

військовий і державний діяч, поет, дипломат, меценат, культурний 

діяч, просвітитель українського народу. В книзі висвітлюється образ 

Мазепи в літературі та мистецтві. 

 

 

 

 

 

 

 

63.3(4УКР)62-4 

94(477):329.7 

К56 

Коваль, Роман Миколайович. "Батькам скажеш, що був 

чесний" : невигадані історії та вояцькі біографії / Роман Коваль ; 

[передм., прим., дод. Р. М. Коваля ; наук. ред. Ю. Юзич] ; Б-ка 

істор. клубу "Холодний Яр". - Київ : Істор. клуб "Холодний Яр" : 

Марко Мельник, 2019. - 567, [1] с. : портр., фот. - (Отаманія ХХ 

століття" ; кн. 10). - Бібліогр. в кінці глав. - ISBN 978-966-97914-7-

4 : 150.00 грн, 175.00 грн. 

 

Про українсько-російську війну в 1917-1930-х роках та звичайних 

українців, які в боротьбі проти російських окупантів ставали героями. 

Книга заснована на документах із ГДА СБУ і ЦДАВО України та 

спогадах вояків Армії УНР, учасників повстансько-партизанського 

руху та свідків подій. 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81,%20%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2,%20%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C,%20%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 

63.3(4УКР)612 

94(477):929-055.2]"1917/1929" 

К56 

Коваль, Роман Миколайович. Жінки у Визвольній війні. 

Історії, біографії, спогади. 1917-1930/ Роман Коваль ; [наук. ред. 

Ю. Юзич ; упоряд.: В. Карпенко, Ю. Юзич] ; Б-ка істор. клубу 

"Холод. Яр". - Київ : Вид-во Марка Мельника : Істор. клуб 

"Холодний Яр", 2020. - 431, [1] с. : фот. - (Видатні українці). - 

Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 978-617-7838-14-1 : 259.00 грн. 

 

Це унікальне видання у великому подарунковому форматі 

містить відбиток історії, у якому яскраво відображена роль жіноцтва у 

боротьбі за незалежну Україну на початку ХХ століття. Книга містить 

біографічні нариси, в яких описано близько 500 жіночих доль. 

 

 

 

 

 

 

63.3(4УКР)46 

94(477)"16" 

К77 

Кралюк, Петро Михайлович. Чорна рада/ Петро Кралюк ; 

[худож.-оформлювач О. А. Гугалова-Мєшкова]. – Харків : 

Бібколектор, 2019. - 201, [2] с. : іл. - (Великий науковий проект). - 

Бібліогр. в підрядковій прим. - ISBN 978-617-7013-79-1 : 128.00 

грн. 

 

У книзі Петра Кралюка розповідається про події, які передували 

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

 

 

 

 

 

 

 

  

 

63.3(4УКР-4ДОН)6 

94(477.61/.62)"19/20" 

М69 

Михед, Олександр. "Я змішаю твою кров із вугіллям". 

Зрозуміти український Схід/ Олександр Михед ; [голов. ред. О. 

Дубчак]. - Київ : Наш формат, 2020. - 363, [5], [8] л. іл. с. : іл. - Літ.: 

с. 362-364. - ISBN 978-617-7866-33-5 : 146.00 грн. 

 

Наприкінці 2016 року Олександр Михед вирушив у подорож 

шістьма містами Донецької та Луганської областей, досліджуючи 

тамтешнє життя, а також історії, заховані в архівах. Проте 

найважливіше для автора – почути голоси місцевих жителів. 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C,%20%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BA,%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%B4,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80


 

63.3(477)624 + 63.3(7СПО)624 

94(477.53+73):358.4]"1939/1945" 

П39 

Плохій, Сергій Миколайович. Забуті покидьки Східного 

фронту = Forgotten bastards of the eastern front / Сергій Плохій ; 

[пер. з англ. Н. Коволь]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2020. - 

316, [4] с. : іл. - Прим.: с. 293-316. - ISBN 978-617-12-7692-5 : 179.00 

грн. 

 

Історичне дослідження про співпрацю союзників в роки Другої 

світової війні та причини швидкого розірвання дружніх стосунків 

після її закінчення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63.4(4УКР-4РОС) + 66.4(4УКР-4РОС) 

94:327.8](470:477) 

Р92 

Рущенко, Ігор. Війна цивілізацій: анатомія російсько-

українського конфлікту : [монографія] / Ігор Рущенко ; [худож. 

оформ. П. В. Гальченка]. - Київ : Києво-Могилян. акад., 2020. - 

434, [2] с. : табл., іл. - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 978-966-518-766-0 

: 225.00 грн. 

 

Монографія є другою книжкою автора, що присвячена поточній 

російсько-українській гібридній війні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63.3(4УКР)2/6 

94(477):903.2]"10/19" 

С42 

Скарби та реліквії України / [уклад. С. Вербич]. - Київ : Арій, 

2020. - 351, [1] с. : іл. - (Таємниці історії). - ISBN 978-966-498-737-7 : 

82.80 грн. 

 

В науково-популярній формі розповідається про матеріальне й 

культурне надбання нашого народу від найдавніших часів до 

сьогодення. 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B9,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80


 

63.3(4УКР)46 

94(477)"175/179" 

Т14 

Таїрова-Яковлева, Тетяна Геннадіївна. Коліївщина: великі 

ілюзії/ Тетяна Таїрова-Яковлева ; пер. з рос. Тетяни 

Кришталовської ; [худож. оформ. О. Я. Остапова]. - Київ : Кліо, 

2019. - 255, [1] с. : іл., карти, рис., табл. - Бібліогр. в підрядковій 

прим. - Хронол. покажч.: с.6. - Скор.: с.248. - Ім. покажч.: с. 249-

254. - ISBN 978-617-7023-95-0 : 170.00 грн. 

 

У книжці на основі широкого архівного матеріалу із зібрань Росії 

та України зроблено спробу переосмислити події, які відбувалися на 

Правобережній Україні в середині 18 століття і зрештою спричинили 

до Коліївщини (повстання гайдамаків у 1768 році), спровокували 

російсько-турецьку війну, поділ Речі Посполитої та переділ 

політичної карти Європи. 

 

 

 

 

 

 

63.2(4УКР)я2 

929.6+929.9](477)(03) 

У45 

Україна: герби та прапори = Украина: гербы и флаги = 

Ukraine: Arms and Flags / [авт. проекту та упоряд.: В. Г. Кисляк, 

О. А. Нескоромний ; дизайн та худож. оформ. І. В. Женченко ; 

ред.: Ю. П. Дяченко, Л. В. Молодова]. - Київ : Парлам. вид-во, 

2020. - 495, [1] с. : герби. - Текст: укр., рос., англ. - Дод.: с. 475-490. 

- ISBN 978-966-922-174-2 : 675.00 грн. 

 

До видання включено понад 1340 зображень гербів і прапорів 

областей, районів і міст України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63.3(4УКР-4ДОН)6 

94:355.422](477.62-22Слов'янськ)"2014" 

Ш37 

Шевченко, Артем. Слов'янськ. Початок війни / Артем 

Шевченко ; [вступ. ст. А. Авакова ; худож.-оформлювач М. 

Мендор]. - Харків : Фоліо, 2020. - 430, [1], [10] л. іл. с. : іл., фот. - 

(Хроніка). - ISBN 978-966-03-9102-4 : 143.00 грн. 

 

Документальне дослідження та хронікальний літопис 

найважливіших епізодів битви за Слов'янськ. 

  

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D0%B0%D1%97%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC


 

 

 

 

 

 

 

 

Чекаємо на Вас у читальній залі! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріали підготувала 

 провідний бібліотекар 

Рудзінська Т. В. 


