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Наука

72я2
001(031)(084.1)
С71

Сперроу, Джайлс. Дитяча енциклопедія науки: [6+] / Джайлс
Сперроу ; [пер. з англ. С. А. Орлової]. - Харків : Vivat, 2020. - 128
с. : кольор. іл. - (Енциклопедії). - Слов.: с. 126-127. - Покажч.: с.
128. - ISBN 978-966-942-990-2 : 147.00 грн.

Книга має відповіді на безліч запитань - з чого складається атом,
коли народився Всесвіт, завдяки чому “працюють” розумні матеріали,
як улаштований організм людини та безліч дивовиж, що нас
оточують.

72
001(084)(02.053.2)
С88

Стюарт, Колін. Дивовижні атоми та хаос матерії : [вражаючі
наук. факти і понад 30 цікавих експериментів : для молод. та
серед. шк. віку] / Колін Стюарт ; [худож.-іл. А. Брандов ; пер. з
англ. О. М. Чмовж]. - Харків : Талант, 2020. - 79, [1] с. : кольор.
іл., фот. - (Квест STEM. Наука). - Глосарій: с. 76-78. - Покажч.: с.
78-80. - ISBN 978-966-935-861-5 : 90.00 грн.

Ця книга містить понад 30 описів цікавих експериментів,
незвичайні факти, а також чудові ілюстрації, і здатна надихати на
дослідження неймовірного світу навколо нас.



Психологія

88 + 84(4ВЕЛ)6-4
159.9:821.111'06-312.4.09Дойль А.К.
К22

Карзан, Карло. Думай як Шерлок Голмс: [для дітей серед.
шк. віку] / Карло Карзан, Соня Скалько ; іл. Ігнаціо Фульгезу ;
[пер. з італ. Л. М. Михайлова]. - Харків : Ранок, 2020. - 95 с. : іл. -
(Думай як). - ISBN 978-617-09-4485-6 : 97.50 грн.

Автори цієї книги проаналізували твори Артура Конан Дойла,
щоб з'ясувати, як працює мозок Шерлока Голмса. їхні спостереження
супроводжують корисні поради та цікаві завдання, які допоможуть
читачам навчитися думати як найвідоміший детектив усіх часів.

88.3
159.942
М91

Мур-Маллінос Дженніфер Безліч емоцій. Що означає кожна?
= A whole bunch of feelings. What do they mean? : [для читання
дорослими дітям] / Дженніфер Мур-Маллінос ; іл. Густаво
Мазалі ; [пер. М. Земляннікової]. - Харків : Кенгуру : Ранок, 2020.

Ч. 1. - 51, [1] с. : кольор. іл. - ISBN 978-617-09-4226-5 : 63.75
грн.

Книга не лише знайомить малюків із різноманітними відтінками
емоцій, а й навчає як вирішувати проблеми і позбуватись негативу та
насолоджуватися приємними емоціями.

88.3
159.942
М91

Мур-Маллінос, Дженніфер Безліч емоцій. Що означає кожна?
[Текст] = A whole bunch of feelings. What do they mean? : [для
читання дорослими дітям] / Дженніфер Мур-Маллінос ; іл.
Густаво Мазалі ; [пер. М. Земляннікової]. - Харків : Кенгуру :
Ранок, 2020.

Ч. 2. - 51, [1] с. : кольор. іл. - ISBN 978-617-09-4227-2 : 56.25
грн.

Книга не лише знайомить малюків із різноманітними відтінками
емоцій, а й навчає як вирішувати проблеми і позбуватись негативу та
насолоджуватися приємними емоціями.



Філософія

87.7
177.3-053.5
К30

Кафтан, Марина. Історія брехні. Як ми обманюємося: [для
серед. і ст. шк. віку] / Марина Кафтан ; [іл. О. Старанчук]. - Київ :
Портал, 2020. - 207, [1] с. : іл. - ISBN 978-617-7925-20-9 : 275.00 грн.

Ця книжка розповість про те, як і хто творить брехню, а головне -
як її розпізнати і не піддаватися на зловмисні впливи.

Культура

71.4(0)
304.3(100)(0.053.2)
Б28

Баттерфілд, Мойра. Запрошуємо до нашого світу: [як живуть
діти в різних краях : для дітей дошк. віку] / Мойра Баттерфілд ; іл.
Гаррієт Лінас ; [пер. з англ. Р. А. Трифанова]. - Харків : Ранок,
2020. - 64 с. : іл. - Геогр. указ.: с. 64. - ISBN 978-617-09-5478-7 :
187.50 грн.

Ця книжка розповідає про звичаї і традиції різних країн.

Соціологія

60.54
316.477(0.053.6)
А50

Аллен, Девід. Getting Things Done, або Як навчитися
контролювати власне життя у мінливому світі: поради для
підлітків / Девід Аллен, Майк Вільямс, Марк Воллес ; за заг. ред.
Вячеслава Сухомлінова ; пер. з англ. Маріанни Восковнюк ; [авт.
передм.: В. Сухомлінов, Д. Аллен]. - Київ : КМ-БУКС, 2020. - 287,
[1] с. : іл. – Слов.: с. 261-264. - Літ.: с. 265. - Алф. покажч.: с. 285-
287. - ISBN 978-966-948-331-7 : 132.00 грн.

Цей посібник стане в пригоді підліткам, які хочуть творити
плідне й ефективне майбутнє. Відкрий для себе потужні методи
досягнення успіху в школі, на позакласних заняттях та в
повсякденному житті, завдяки яким ти не відчуватимеш стресу.



60.7(0)
314.1(100)(0.053.5)
Г54

Глодзь, Галина. Залюднена планета: як нас стало сім
мільярдів : [для серед. і ст. шк. віку] / Галина Глодзь ; [іл. О.
Старанчук]. - Київ : Портал, 2020. - 143, [1] с. : іл. - Літ.: с. 141-143.
- ISBN 978-617-7925-19-3 : 275.00 грн.

Про історію демографічної науки, її особливості, глобальні
зв'язки та процеси, що визначають життя кожної людини – йдеться в
цій книзі.

Політологія

66.3(4ВЕЛ)6-8
32-051(410)(092)Черчиль(084.1)
К72

Костюченко, Ірина. Вінстон Черчилль: [для дітей мол. та
серед. шк. віку] / Ірина Костюченко ; [худож. І. Рудковська]. -
Київ : ІРІО, 2020. - 133, [3] с. : іл. - (Видатні особистості.
Біографічні нариси для дітей). - Хронол. покажч.: с. 121-127. - Літ.:
с. 128. - ISBN 978-617-7453-86-3 : 145.00 грн.

Захоплююча історія становлення одного з найвидатніших
політичних діячів минулого століття.

Військова справа

68.4(4УКР)
355.1(477)(091)(0.053.2)
Ш70

Шлях українського воїна: [наук.-попул. вид. для дітей та
юнацтва] / [авт.-уклад. Р. О. Поташнікова ; наук. консультант Р.
Даліс ; худож. І. Панаріна]. - Київ : Балтія Друк, 2020. - 109, [3] с. :
іл. - ISBN 978-617-516-043-5 : 402.00 грн.

Зі сторінок цієї книги читач дізнається, що таке армія і що таке
війна, як вона може розпочатися, руйнуючи Україну, як захистити
свою Батьківщину і успішно боротися зі зброєю в руках, щоб
захистити свою домівку, свою родину і свою державу.

Природничі науки



22.66
524(02.053.2)(084)
А92

Аткінсон, Стюарт. Котячий путівник нічним небом = A Gat`s
guide to the night sky / Стюарт Аткінсон ; іл. Брендана Кірні ; пер.
[з англ.] Ганни Яновської. - Харків : Жорж, 2019. - 59, [6] с. : іл. -
(Час із книгою). - Слов.: с. 60-61. - Покажч.: с. 62-63. - ISBN 978-
617-7579-74-7 : 172.50 грн.

Щоночі небо відкриває нам безмежний простір для незабутніх
подорожей. Цей путівник стане в пригоді майбутнім дослідникам
зоряного неба і всім, хто не байдужий до його загадкової краси.

24
54(084)(02.053.2)
Б26

Барфілд, Майк. Елементарно! Науковий детектив = The
element in the Room : досліджуємо атоми, з яких складається наша
оселя / Майк Барфілд ; іл. Лорен Гамфрі ; [пер. з англ. Г.
Яновської]. - Харків : Жорж, 2020. - 63, [1] с. : кольор. іл. - (Час із
книгою). - Слов.: с. 62. - Покажч.: с. 63. - ISBN 978-617-7579-85-3 :
172.50 грн.

Найлегший і найцікавіший спосіб ознайомитися з Періодичною
системою Менделєєва – долучитися до розслідування наукового
детектива Шерлока Хімса (за аналогією до знаменитого доктора
Шерлока Голмса). Це допоможе розпізнати 92 елементи-"злочинці",
провести цікаві хімічні досліди і дізнатися багато дивовижних фактів
про видатних учених-хіміків.

28.6 + 28.5
59+58](084.1)
В88

Вуд, Аманда. Світ природи = Natural world : візуальна збірка
див природи / Аманда Вуд, Майк Джоллі ; іл. Овен Дейві ; [пер. з
англ. М. Пухлій]. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 111 с. : іл. - Алф.
покажч.: с. 110-111. - ISBN 978-617-7535-42-2 : 280.00 грн.

За мільйони років із часу появи життя на Землі всі тварини й
рослини у процесі еволюції набули такого вигляду, поведінки та
способу розмноження, які дають їм найкращі шанси на виживання. І
ця книжка покликана допомогти вам дослідити та оцінити
надзвичайну винахідливість і гнучкість світу природи.



28.6я2
59(031)(084.1)
Г19

Гапченко, Андрій Володимирович. Тварини – винахідники і
будівельники: [для дітей шк. віку] / А. В. Гапченко ; [пер. з рос. К.
В. Шаповалової]. - Харків : Талант : Юнісофт, 2018. - 95, [1] с. :
кольор. іл. - (Енциклопедія для допитливих). - ISBN 978-966-935-
604-8 : 32.00 грн.

Про те, які тварини найкращі будівельники і винахідники, і яке в
них житло, дізнайтеся з книги, яку тримаєте в руках.

28.6я2
59-026.87(031)(084.1)
Г19

Гапченко, Андрій Володимирович. Найнебезпечніші істоти
планети: [для дітей шк. віку] / А. В. Гапченко. - Харків : Талант :
Юнісофт, 2018. - 95, [1] с. : кольор. іл. - (Енциклопедія для
допитливих). - Авт. зазначено в кінці кн. - ISBN 978-966-935-585-0 :
32.00 грн.

У цій книзі зібрані маловідомі і дуже цікаві факти з життя тварин-
мисливців, тварин-воїнів і тварин-змовників. Читач дізнається, хто
насправді більш кровожерливий – землерийка чи тигр, чому
з’являються хижаки-людожери, чим небезпечна мініатюрна рибка
кандіру.

28.691.892.47
595.799(084)
Г51

Гішар, Жак. Усе про бджіл... і не тільки = Tout sur Làbeille...et
le reste : [для дітей мол. та серед. шк. віку] / Жак Гішар ; [іл. К.
Ксенар ; пер. з фр. Г. П. Кирієнко]. - Харків : Ранок, 2020. - 61 с. :
кольор. іл. - ISBN 978-617-09-5966-9 : 172.50 грн.

Книга містить найрізноманітнішу інформацію про бджіл та їх
оточення.



28.5
58(084.1)
К59

Кокар, Наталія. Таємничий світ рослин / Наталія Кокар. -
Тернопіль : Астон, 2020. - 239, [1] с. : кольор. іл., фот. - Літ.: с. 233-
235. - ISBN 978-966-308-793-1 : 180.00 грн.

В книзі йде мова про дивовижний, таємничий і просто
неймовірний світ рослин. Тут є яскраві ілюстрації та схеми, які
допоможуть читачам все краще запам’ятати і поповнити свої знання
унікальною інформацією.

22.1
51(084)(02.053.2)
С88

Стюарт, Колін. Чудові числа і круті розрахунки: [вражаючі
наук. факти і понад 30 цікавих експериментів : для мол. та серед.
шк. віку] / Колін Стюарт ; [худож.-іл. А. Брандов ; пер. з англ. О.
М. Чмовж]. - Харків : Талант, 2018. - 79, [1] с. : кольор. іл., табл. -
(Квест STEM. Математика). - Глосарій: с. 76-77. - Покажч.: с. 79-
80. - ISBN 978-966-935-863-9 : 90.00 грн.

Завдяки наявності опису понад 30 фантастичних домашніх
експериментів, незвичайних фактів і статистики, ця книга STEM
надихне тебе стати висококласним спеціалістом, що працює з
числами.

28.693.35
598.2(031)(084.1)
Т60

Торджман, Наталі. Дивовижні птахи/ Наталі Торджман ; [пер.
з фр. О. Ларікової ; іл.: Д. Гейф'є та Ж. Норвуд]. - Харків : Vivat,
2019. - 72, [1] с. : кольор. іл. - (Енциклопедії). - Алф. покажч.: с. 72.
- ISBN 978-966-942-889-9 : 171.75 грн.

Книга розповідає все про птахів – будова тіла, пір'я та дзьоба,
техніка польоту, міграції птахів, типи їх живлення та розмноження.



28.088
502.1:57.045](084)
Я46

Якобс, Уна. Годинник природи = Die bluhende Natur-Uhr :
крізь рік із сонцем, метеликами та квітами : з іл. автора / Уна
Якобс ; [пер. з нім. Я. Головченко]. - Харків : Vivat, 2019. - 103, [3]
с. : кольор. іл. - (Енциклопедії). - ISBN 978-966-942-876-9 : 153.75
грн.

Книга-мандрівка крізь пори року розкаже про вплив Сонця на
життя планети, познайомить з метеликовим та квітковим календарями
тощо.

28.991.7
612.821
Я66

Янішевський, Богусь. Мозок. Те, про що тобі не розкажуть
дорослі = Mozg. O czym dorosli Ci nie mowia : бо й самі цього не
розуміють : [для серед. шк. віку] / Богусь Янішевський ;
намалював Макс Скорвідер ; з пол. пер. Костянтин Москалець. -
Київ : Моя книжк. полиця, 2020. - 151, [1] с. : кольор. іл. - (Круті
знання для пізнання). - ISBN 978-617-7781-00-3 : 217.50 грн.

Мозок – це твій персональний суперкомп’ютер, найдосконаліша
модель, яка не припиняє розвиватися. Погодься, що тобі знадобиться
інструкція з використання цієї дивомашини, аби не мозок керував
тобою, а ти ним. Отже, цю книгу ти сміливо можеш вважати
найцікавішим та найдотепнішим довідником з мозковедення.

Техніка

30у
001.894-053.5
А84

Арнольд, Нік. Фантастичні сили і неймовірні машини:
[вражаючі наук. факти і понад 30 цікавих експериментів : для
мол. та серед. шк. віку] / Нік Арнольд ; [худож.- іл. Х. Бачинські ;
пер. з англ. О. М. Чмовж]. - Харків : Талант, 2018. - 79, [1] с. :
кольор. іл., портр. - (Квест STEM. Техніка). - Глосарій: с. 76-78. -
Покажч.: с. 79-80. - ISBN 978-966-935-864-6 : 90.00 грн.

Матеріали для квесту з матеріалознавства і техніки.



30у
001.894-053.5
А84

Арнольд, Нік. Інструменти, роботизація й безліч гаджетів:
[вражаючі наук. факти і понад 30 цікавих експериментів : для
мол. та серед. шк. віку] / Нік Арнольд ; [худож.-іл. Х. Бачинські ;
пер. з англ. О. М. Чмовж]. - Харків : Талант, 2018. - 79, [1] с. :
кольор. іл., портр. - (Квест STEM. Технологія). - Глосарій: с. 76-
78. - Покажч.: с. 79-80. - ISBN 978-966-935-862-2 : 90.00 грн.

Матеріали до квесту з точних наук.

30у
001.894-053.5
Б24

Барзотті, Іларія. Усе, що треба знати про науку і транспорт: [з
доістор. часів до сьогодення] / Іларія Барзотті ; [пер. Я. О.
Головченко ; іл. І. Барзотті]. - Харків : Vivat, 2020. - 95, [1] с. : іл. -
(Енциклопедія). - Алф.-предм. покажч.: c. 46-47 ; с. 92-93. -
ISBN 978-966-942-848-6 : 161.25 грн.

Мандруючи сторінками цієї корисної енциклопедії, молодші
школярі дізнаються про визначні наукові відкриття, історію і
передумови створення технологій, які нині панують у нашому світі.

39.33
629.33-051(73)(092)Форд
В40

Вздульська, Валентина. Генрі Форд: [для дітей мол. та серед.
шк. віку] / Валентина Вздульська ; [худож. І. Рудовська]. - Київ :
ІРІО, 2020. - 125, [3] с. : кольор. іл. - (Видатні особистості.
Біографічні нариси для дітей). - Бібліогр.: с. 118. - ISBN 978-617-
7453-84-9 : 145.00 грн.

Біографія Генрі Форда познайомить вас із людиною, яка знала,
чого прагне, і вміла за це боротися! Він присвятив життя своїй
пристрасті – створенню першокласних авто, які стали доступні для
більшості.



39.33
629-053.5(031)(084.12)
П83

Протасовицька, Тамара Василівна. Техніка: змістовні ст.,
яскраві іл., цікаві факти / Т. В. Протасовицька ; [іл. Д. С.
Турбаніст]. - Київ : Crystal book, 2020. - 47, [1] с. : фот., iл. - (Світ
навколо нас. Фотоенциклопедія). - ISBN 978-966-936-946-8 : 64.35
грн.

Інформація про сучасні види транспорту – про автомобілі, судна,
літаки та космічні апарати.

32.81
007.52-053.5
Р22

Ран, Юліта. Історія роботів: це буде цікава історія ; [для дітей
дошк. і мол. шк. віку : для читання дорослими дітям] / Юліта
Ран ; [худож. О. Гордієнко]. - Харків : Ранок, 2019. - 32 с. : іл. -
ISBN 978-617-09-5646-0 : 82.50 грн.

Знайомство з історією роботів від найдавніших механічних
пристроїв до сучасних складних машин. Енциклопедія розповість про
історію виникнення, розвитку роботів, а ще про роботів майбутнього.

32.973
004-053.5
С78

Створюй відеоігри за допомогою Скретч: скретч-проекти від
CODER KIDS : [для дітей мол. та серед. шк. віку] / іл. Валентини
Фігус ; [пер. з англ. О. Ю. Григорович]. - Харків : Ранок, 2020. -
127, [1] с. : іл. - (Програмуванння для дітей). - ISBN 978-617-09-
4374-3 : 112.50 грн.

Скретч – доступна, зрозуміла та весела мова програмування.
Дотримуючись чітких інструкцій, дитина зможе створити власні
відеоігри.



32.973
004-053.5
С78

Створюй анімації за допомогою Скретч: Cкретч-проекти від
CODER KIDS : [для дітей мол. та серед. шк. віку] / іл. Валентини
Фігус ; [пер. з англ. О. Ю. Григоровича]. - Харків : Ранок, 2019. -
127, [1] с. : іл. - (Програмування для дітей). - ISBN 978-617-09-
4376-7 : 112.50 грн.

Скретч – доступна, зрозуміла та весела мова програмування.
Дотримуючись чітких інструкцій, дитина зможе створити
власні анімації та відеоігри.

38.96
614.84-053.5(031)(084.12)
Т86

Турбаніст, Дмитро Станіславович. Пожежна техніка:
змістовні ст., яскраві іл., цікаві факти / Д. С. Турбаніст. - Київ :
Crystal book, 2020. - 48 с. : фот., iл. - (Світ навколо нас.
Фотоенциклопедія). - ISBN 978-966-987-281-4 : 64.35 грн.

Про пожежні автомобілі та про інші засоби, що полегшують
важку роботу пожежників, розповідає дана книжка.

Культура

54.54я2
611.9(031)(084.1)
Г46

Гібберт, Клер. Дитяча енциклопедія тіла людини = Children's
Encyclopedia of the Human body / Клер Гібберт ; [пер. з англ. Я. О.
Головченко]. - Харків : Vivat, 2020. - 128 с. : кольор. іл. -
(Енциклопедії). - Cлов.: с. 126-127. - Алф. покажч.: с. 128. -
ISBN 978-966-942-988-9 : 147.00 грн.

Ця корисна енциклопедія стане у пригоді допитливим дітлахам,
адже відкриє найцікавіші таємниці людського тіла – від найдрібніших
елементів клітини до тканин і систем органів.



51.28я2
613.88(031)(084.1)
К73

Котка, Аліна. 100 та 1 запитання й відповідь "про це". Усе,
про що підлітки соромляться говорити з дорослими/ Аліна Котка ;
[пер. з рос. Д. С. Турбаніста ; іл. А. Р. Попової]. - Київ : Crystal
book, 2020. - 63, [1] с. : кольор. іл. - (Енциклопедія для дітей). -
Слов.: с. 61-63. - ISBN 978-966-936-912-3 : 81.25 грн.

Існує чимало запитань, які діти соромляться ставити й на які
дорослі не готові відверто відповідати. У такому разі вам стане в
пригоді ця книжка! У ній просто та дохідливо пояснюються всі
аспекти статевого дозрівання хлопчиків і дівчаток.

Спорт

75.581
794,1(076)(02.053.2)
В27

Величко, Іван Миколайович. Шахова абетка: [для дітей мол.
та серед. шк. віку] / Іван Величко. - Львів : Апріорі, 2020. - 62, [2]
с. : іл. - ISBN 978-617-629-574-7 : 146.00 грн.

Книга доступно і цікаво розповідає про гру в шахи, вона містить
правила, незвичайні ходи фігур, найпростіші тактичні прийоми,
ілюстративний матеріал для практичних занять.

75я6
96-053.5(036)(084)
М62

Мінуз, Армандо. Атлас спорту для дітей = Il grande libro dello
sport : [для дітей мол. та серед. шк. віку] / Армандо Мінуз ; [іл. Ф.
Маріані ; пер. з італ.Г. П. Кирієнко]. - Харків : Ранок, 2020. - 87,
[1] с. : кольор. іл. - ISBN 978-617-09-6055-9 : 262.50 грн.

Історія народження 14 видів спорту, наведено правила гри у них і
розповідається про видатних гравців усіх часів.

Мистецтво



85.37
791.228(73)"19"(092)Дісней Волт:929Дісней Волт
С32

Сердюк, Марія. Волт Дісней: [для дітей мол. та серед. шк. віку] /
Маша Сердюк ; [худож. І. Рудовська]. - Київ : ІРІО, 2020. - 109, [3] с. :
іл. - (Видатні особистості. Біографічні нариси для дітей). - Хронол.
покажч.: с. 93-95. - Літ.: с. 96-97. - ISBN 978-617-7453-83-2 : 145.00 грн.

Герой цієї книжки створив дивовижний світ Діснейленду та перші в
історії кінематографу звукові й музичні мультфільми. Життя Волта
Діснея – яскравий приклад того, що великі цілі потребують чималих
ресурсів, зусиль, часу, сил, терпіння та постійного навчання.

85
7.071.1(09)да Вінчі
К22

Карзан, Карло. Думай як Леонардо да Вінчі: [для дітей серед.
шк. віку] / Карло Карзан, Соня Скалько ; [пер. з італ. Л. М.
Михайлова] ; іл. Ігнаціо Фульгезу. - Харків : Ранок, 2020. - 95 с. : іл. -
(Думай як). - ISBN 978-617-09-4484-9 : 97.50 грн.

Леонардо да Вінчі – визнаний геній усіх часів. Автори цієї книги
дослідили біографію та рукописи вченого, що зумів досягти успіхів в
науці, живописі, музиці і навіть кулінарії, щоб з'ясувати, як працював
мозок майстра. Їхні спостереження, поради і цікаві завдання допоможуть
кожному навчитися думати як флорентійський геній.

85.14
75.071.1-053.5(092)
Р82

Рубан, Марія. Марія Примаченко: люди, які творили історію :
[для дітей мол. та серед. шк. віку] / Марія Рубан ; [іл. О.
Марчишиної]. - Київ : ІРІО, 2020. - 123, [5] с. : іл. - (Видатні українці).
- Бібліогр.: с. 112-113. - ISBN 978-617-7453-94-8 : 145.00 грн.

Художниця Марія Приймаченко створила власний світ, де живуть
дивовижні звірі і фантастично прекрасні рослини. Самобутня художниця
з українського села відкрила світу Україну і прославила її своїм
талантом.



85.1
7.01/09-053.5
С28

Секанінова, Штепанка. 33 найвідоміші картини та скульптури:
[для дітей ст. дошк. та мол. шк. віку : для читання дорослими дітям]
/ Штепанка Секанінова, Якуб Ценкл ; [пер. з англ. М. Каспарова ;
худож. Я. Ценкл]. - Харків : Ранок, 2020. - 64, [1] с. : іл. - ISBN 978-
617-09-5643-9 : 112.50 грн.

Історії найвідоміших картин і скульптур та дещо про митців, які їх
створили.

Мовознавство

81.411.1 + 84(4УКР)6
811.161.2+821.161.2'06-1-3-93(081)
Ч-90

Чумарна, Марія Іванівна. Королівство мови: [для дітей та
юнацтва] / Марія Чумарна. - Львів : Апріорі, 2018. - 123, [1] с. : іл. -
ISBN 978-617-629-428-3 : 90.00 грн.

Роздуми про духовну природу Мови, цікаві факти про
виникнення писемності, особливості української мови в суцвітті
світових мов, вірші, розвивальні ігри, казки, прислів’я і притчі про
силу слова у нашому повсякденному житті – така багата і розмаїта за
змістом нова книга Марії Чумарної.

Міфологія

82.3(0)
398.22-055.2(100)
Ш47

Шен, Енн. Жінки з легенд і міфів: 50 богинь, які надихають /
Енн Шен ; [пер. з англ. О. Ларікової]. - Харків : Vivat, 2019. - 124,
[4] с. : iл. - (Щось цікаве). - ISBN 978-966-942-836-3 : 149.25 грн.

В книзі зібрані міфи народів світу про жінок, які наділені
могутньою силою і творчою енергією.

Художня література



84(7СПО)6-4
821.111(73)'06-3-93=161.2
Б41

Бейкон, Лі. Остання людина = The Last Human / Лі Бейкон ;
[пер. з англ. Ю. Підгорної]. - Харків : Vivat, 2020. - 270, [1] с. : іл. -
(Книжкова полиця підлітка). - ISBN 978-966-982-142-3 : 142.50 грн.

Книга "Остання людина" – це фантастика і одночасно цікаві
пригоди роботів і дванадцятирічної дівчинки.

84(4ВЕЛ)6-4
821.111'06-312.9-93=161.2
Б48

Берджис, Стефані. Дракон із шоколадним серцем = The
Dragon with a chocolate heart : [для підлітків та юнацтва] /
Стефані Берджис ; [пер. з англ. Д. Березіної ; худож. Ф. Гартас]. -
Харків : Vivat, 2020. - 284, [4] с. : іл. - (Книжкова полиця підлітка).
- ISBN 978-966-942-852-3 : 150.00 грн.

Пригоди відважної дівчинки Авантюрини.

84(4ВЕЛ)6-4
821.111'06-343-93=161.2
Б62

Бінг, Джорджія. Моллі Мун і музичне чудовисько = Molly
Moon and the Monstr Music : [для дітей серед. шк. віку] / Джорджія
Бінг ; [пер. з англ.: Є. Коротяєвої, Н. Косенко ; іл. М. Пузиренко].
- Харків : ШКОЛА, 2018. - 233, [7] с. : іл. - (Моллі Мун). -
ISBN 978-966-429-380-5 : 65.00 грн.

Фантастичні пригоди талановитої дівчинки Моллі Мун та її
друзів.



84(4УКР)6
821.161.1(477)'06-32-93(082)=161.2
К43

Кириченко, Віталій. Страшенно-хуліганська книжка /
Віталій Кириченко, Юрій Нікітінський ; [пер. з рос. О. Джунь ; іл.
В. Кириченка]. - Київ : Час майстрів, 2019. - 107, [3] с. : іл. -
(Рекомендуємо прочитати). - ISBN 978-966-915-011-0 : 120.00 грн.

Ця книжка – збірка жартівливих історій, розказаних біля нічного
багаття на лоні природи.

84(4УКР)6-4 + 88.8
821.161.2'06-93:159.922.7-049.65
К88

Куделя, Марія. Незнайомці, або Як уникнути халепи: [посіб. з
поведінки з незнайомцями] / Марія Куделя & Андрій Куделя ; [іл.
А. Куделя]. - Київ : Гамазин, 2019. - 50, [2] с. : іл. - ISBN 978-966-
279-127-3 : 156.80 грн.

Ця книга легко й доступно розкаже дитині, чому не варто
довіряти незнайомцям. Основні правила поведінки повторюються
стільки разів, що до кінця прочитання малюк уже зможе їх цитувати.
У книзі велика кількість малюнків, а також прикладів із відомих казок
та пригод головного персонажа – Андруся Розумахи, від імені якого і
ведеться оповідь.

84(4УКР)6-4
821.161.2'06-31-93
К89

Кузякін, Кузько. Росли груші на вербі: [для дітей мол. та
серед. шк. віку] / Кузько Кузякін ; [худож. О. Шеремет]. - Харків :
Юнісофт, 2020. - 109, [3] с. : кольор. іл. - (Найкращий подарунок).
- ISBN 978-966-935-891-2 : 90.00 грн.

Повна несподіванок і пригод повість про веселого хлопчика-
третьокласника – фантазера і оптиміста.



84(4ВЕЛ)
821.111'06-1-343-93(081)=161.2
М60

Мілн, Алан Александер. Вінні-Пух: повна зб. казок і віршів :
[для дітей мол. і серед. шк. віку] / Алан Александер Мілн ; іл.
Ернеста Шепарда ; з англ. пер. Олександр Мокровольський. -
Київ : КМ-БУКС, 2020. - 415, [1] с. : кольор. іл. - ISBN 978-966-948-
410-9 : 320.00 грн.

До збірки ввійшли всі історії про Вінні-Пуха й вірші Алана
Мілна в одній книжці, та ще й із чудовими ілюстраціями Е. Г.
Шепарда.

84(4НІМ)6-4
821.112.2'06-34-93=161.2
Н69

Ністрат, Ангеліка. Рокі. Мій друг із серцем та гвинтиками =
Roki. Mein Freund mit und Schraube : [для дітей мол. шк. віку] /
Ангеліка Ністрат, Андреас Гюгінг ; [пер. з нім. О. Ванкевич ;
худож. Н. Ренгер]. - Харків : Vivat, 2020. - 165, [3] с. : іл. - (У вирі
пригод). - ISBN 978-966-982-111-9 : 119.25 грн.

Пригодницька повість, що включає зникнення героя, кумедну
подорож закапелками Берліна, численні таємниці і хлопчачу дружбу.

84(7СПО)6-4
821.111(73)'06-3-93=161.2
С81

Стовелл, Луї. Дракон у бібліотеці: [для мол. шк. віку] / Луї
Стовелл ; [пер. з англ. К. Міхаліциної ; іл. Д. Орту]. - Київ :
Маміно, 2020. - 217, [7] с. : іл. - ISBN 978-617-7913-00-8 : 130.00 грн.

Головна героїня цієї книги Кіт зовсім, ну зовсім не любить
читати. На противагу своїм найкращим друзям, які і переконали її
відвідати бібліотеку. І там Кіт несподівано виявила, що книги – це не
просто книги, а цілі світи та портали, які живуть своїм магічним
життям.



84(4НІМ)6-44
821.112.2'06-312.4=161.2
Ф64

Фітцек, Себастіан. Пасажир № 23 = Passagier 23 : [психолог.
детектив] / Себастіан Фітцек ; [пер. з нім. А. Куйбіди]. - Харків :
Vivat, 2019. - 350, [2] с. - (Художня література). - ISBN 978-966-942-
928-5 : 142.50 грн.

Детектив німецького письменника Себастіана Фітцека – одного з
найуспішніших авторів психологічних трилерів з несподіваною
розв'язкою. Дружина та син детектива Мартіна Шварца вирушили в
круїз на лайнері й зникли. Мартін з метою розслідування сам вирушає
в подорож як агент під прикриттям...

84(4УКР)6
821.161.2'06-31-93
Ч-42

Чемерис, Валентин Лукич. Вітька + Галя, або Повість про
перше кохання: для серед. шк. віку / Валентин Чемерис. - Львів :
Апріорі, 2018. - 120, [4] с. : іл. - ISBN 978-617-629-441-2 : 67.00 грн.

В сюжеті повісті переплелись дружба і перше кохання, героїчні, а
часом безглузді вчинки, які притаманні підлітковому віку.

Географія

26.8г
910.4
В27

Великі та унікальні географічні відкриття/[уклад.: М. В.
Зінкевич, Л. В. Петринка]. - Тернопіль : Астон, 2020. - 231, [1] с. :
кольор. іл. - ISBN 978-966-308-795-5 : 180.00 грн.

У даній книзі вміщено відомості про унікальні географічні
об'єкти і процеси та розповіді про визначні географічні відкриття.



26.82я2
911.2-057.874(031)(084.1)
Г46

Гібберт, Клер. Дитяча енциклопедія планети Земля =
Children's Encyclopedia of Planet Earth : [6+] / Клер Гібберт, Гонор
Гед ; [пер. з англ. Я. О. Головченко]. - Харків : Vivat, 2019. - 127,
[1] с. : кольор. іл. - (Енциклопедії). - Слов.: с. 126-127. - Алф.
покажч.: с. 128. - ISBN 978-966-942-986-5 : 147.00 грн.

Наповнена несподіваними фактами і приголомшливими
фотографіями, ця книга досліджує континенти, їх клімат і людей, що
живуть там.

26.890(5КИТ)
908(510)(02.053.2)
К17

Калюта, Ізабелла. Ман Чжу. Китай для допитливих/ Ізабелла
Калюта ; пер. з пол. Божени Антоняк ; іл. Яцека Амброжевського.
- Львів : Урбіно, 2019. - 221, [3] с. : кольор. іл. -(Для допитливих). -
Слов.: с. 205-207. - ISBN 978-966-2647-62-4 : 135.00 грн.

Із цієї книжки про Китай Ви довідаєтеся дуже багато: і про
культуру, і про історію, і про побут та особливості харчування.
Вдосталь інформації про специфіку китайської ментальності, їхні
звички та традиції.

26.8гя2
910.4(100)(031.062-053.2)(084)
Ф83

Франкавілья, Ріккардо. Атлас видатних дослідників = Great
Explorers`Atlas / Ріккардо Франкавілья, Маргеріта Старлата ;
пер. з англ. Оксана Дятел. - Київ : Книголав, 2020. - 95, [2] с. :
кольор. іл., мапи. - (Дитяча полиця). - ISBN 978-617-7820-16-0 :
240.00 грн.

Книжка – розповідь про людей, що цікавилися й досліджували
навколишній світ протягом багатьох років, показано маршрути
видатних дослідників.



Історія

63.3(4УКР)
94(4УКР):323.1
Б87

Брехуненко, Віктор Анатолійович. Україна й українці: ім'я
як поле битви/ Віктор Брехуненко ; Нац. акад. наук України, Ін-т
укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Нац.
музей Голодомору-геноциду, Ін-т дослідж. Голодомору. - Київ : [б.
в.], 2020. - 270, [2] с. : іл., карти. - Прим.: с. 255-268. - Літ.: с. 269-
270. - ISBN 978-966-02-9012-9 : 95.00 грн.

Розглянуто походження самої назви "Україна" та її перетворення
на єдине ім’я українського світу, простежено появу ідентичності
"українці", "український народ".

63.3(0)
94(100):929-055.2](0.053.2)
Г16

Галліган, Катерина. ЇЇ історія = Her Story : 50 жінок та дівчат,
які змінили світ : [для дітей мол. та серед. шк. віку] / Катерина
Галліган ; [пер. з англ. О. Ю. Григорович ; намалювала С. Волш].
- Харків : Ранок, 2019. - 112 с. : іл. - Хронол. покажч.: с. 106-107. -
Покажч.: с. 110-111. - ISBN 978-617-09-4840-3 : 187.50 грн.

Реальні історії п’ятдесяти жінок та дівчат, які не побоялися
кинути виклик цілому світу.

63.3(0)
94(100)(053.6)
C99

100 фактів про історію / Лора Коуен [та ін.] ; пер. з англ.
Слава Світова ; іл.: Федеріко Маріані та Парко Поло. - Київ :
Книголав, 2019. - 127, [1] с. : іл. - (Дитяча полиця). - Хронол.
покажч.: с. 118-119. - Геогр. указ.: с. 120-122. - Алф. покажч.: с.
123-126. - ISBN 978-617-7820-11-5 : 187.50 грн.

Книга містить цікаві факти із всесвітньої історії та ілюстративний
матеріал.



Довідники

92.0
030(031.062-057.874)(084.1)
Е81

Есбаум, Джилл. Моя перша велика книжка Як = First big
book of how : [6+] / Джилл Есбаум ; [пер. з англ. К. Робочої]. -
Харків : Vivat, 2019. - 126, [2] с. : кольор. іл. -
(Моя перша велика книжка). - Слов.: с. 125. - Бібліогр.: с. 126. -
Алф. покажч.: с. 126-127. - ISBN 978-617-690-448-9 : 262.50 грн.

Дитяча енциклопедія містить інформацію про світ тварин і
людини, машини, мости, побутову техніку, продукти харчування та
ін. Книга ілюстрована, абетковий покажчик можна застосовувати до
термінів та ілюстрацій.

92.0
030(031.062-057.874)(084.1)
К24

Карні, Елізабет. Моя перша велика книжка ПРО СВІТ =
Little kids first big book of the world : [6+] / Елізабет Карні ; [пер. з
англ.: Я. Головченко, Г. Сологуб]. - Харків : Vivat, 2019. - 126, [2]
с. : кольор. іл., мапи, фот. - (Моя перша велика книжка). - Слов.:
с. 124-125. - Алф. покажч.: с. 126-127. - ISBN 978-966-942-758-8 :
262.50 грн.

Разом з книгою читач пройде великий шлях – від Америки до
Австралії, від Європи до Антарктиди, - і познайомиться з новими
людьми, відвідає незвичайні місця, дізнається багато цікавого про
природу та клімат нашої планети.

92.0
030(031.062-057.874)(084)
Ш57

Шилдс, Емі. Моя перша велика книжка Чому? = Little kids
first big book of why / Емі Шилдс ; [пер. з англ. С. Чернишової, І.
Тумко]. - Харків : Vivat, 2019. - 126, [4] с. : кольор. іл. -
(Моя перша велика книжка). - Слов.: с. 125. - Літ.: с. 126. - Алф.
покажч.: с. 126-127. - ISBN 978-617-690-884-5 : 262.50 грн.

Енциклопедія містить відомості про організм людини, тварин,
явища природи, літаки, човни тощо.



Чекаємо на Вас у читальній залі!

Матеріали підготувала
провідний бібліотекар

Рудзінська Т. В.


