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Культура 

 

 

 

 

71.1(4УКР)я73 

008:39:17.023.36](477)(075.8) 

А72 

Антропологічний код української культури і цивілізації: у 2 

кн. : [монографія] / О. О. Рафальський [та ін. ; наук. ред. М. Ф. 

Юрій] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонаціон. дослідж. 

ім. І. Ф. Кураса. - Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 

2020.  

Кн. 2. - 532, [4] с. - Бібліогр. в підрядковій прим.  

 

Аналізується зміст і функції антропологічного коду культури та 

цивілізації на різних етапах історії України – від найдавніших часів до 

сучасності як системи значень і типів мислення людини, її психології 

і менталітету, способів сприйняття нею цінностей, інтелектуального і 

емоційного розуміння світу, певної культури та цивілізації. 

 

 

 

 

 

 

 

76.01 

070.1:316.77:ЗМІ(477) 

І-20 

Іванова, Олена. Місцева преса: посібник для ЗМІ : як регіон. 

журналістам працювати за часів нових медіа та кризи демократії / 

О. Іванова, О. Мойсеєва, Н. Стеблина ; [під ред. О. Іванової]. - 

Київ : Бізнесполіграф, 2019. - 228, [3] с. : іл. - Бібліогр. в кінці розд.  

 

У книзі підсумовуються результати моніторінгу регіональної 

преси, що виконується Інститутом демократії імені Пилипа Орлика, 

та викладаються рекомендації для працівників українських місцевих 

ЗМІ. 

 

 

 

Філософія 

http://192.168.42.6/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%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0


 

 

87 

115:159.937.53 

В98 

Вюллер, Трюльс. Що таке час = Hva er TID / Трюльс Вюллер ; 

пер. з норв. Софія Волковецька. - Київ : Ніка-Центр, 2018. - 159, [1] 

с. : рис. - Ім. покажч.: с.157-158.  

 

До царини наукових інтересів норвезького вченого Трюльса 

Вюллера належать: фізична, філософська, екзистенціальна, соціальна 

та історична дійсність часу, і в своїй книжці він якомога різнобічніше 

висвітлює питання: "що таке час?" 

Психологія 

 

 

 

88.3 

159.947:37.015.311-057.871 

П64 

Поуль, Валентина Станіславівна. Психологічні умови 

розвитку вольової поведінки старших дошкільників та молодших 

школярів: монографія / Валентина Поуль, Леся Волошенко ; М-во 

освіти і науки України, Донец. обл. ін-т післядиплом. педагогіч. 

освіти. - Харків : ФОП Рубашкін Д. Ю., 2019. - 303, [1] с. : рис., 

табл. - Бібліогр.: с. 217-247. - Дод.: с. 248-302. - 

 

Монографія містить дослідження психологічних умов розвитку 

вольової поведінки у дітей старшого дошкільного та молодшого 

шкільного віку; теоретичне обгрунтування здійснення вольової 

поведінки, що визначається особливостями становлення в ці вікові 

періоди регулятивної та планувальної мовленнєвих функцій. 

 

 

Релігія 

 

 

86.372г(4УКР) 

271.2(477)(091)"9/20" 

І-90 

Історія Української Православної Церкви / Дмитро 

Гордієнко [та ін. ; худож.-оформлювач М. С. Мендор ; фото: М. 

Полінчака і М. Лазаренка] ; Ін-т укр. археографії та 

джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. - Харків : 

Фоліо, 2019. - 242, [6] с. : іл., фот. - (Великий науковий проект).  

 

У виданні подається історія Української Православної Церкви з 

часів проповіді апостола Андрія Первозваного на берегах Чорного 

моря й Дніпра та хрещення Київської Руси князем Володимиром 

Великим до сьогодення, коли вирішилося важливе для духовності 

нашого народу питання про незалежну Українську Церкву. 

Політологія 

 

http://192.168.42.6/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%92%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,%20%D0%A2%D1%80%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D1%81
http://192.168.42.6/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%D1%83%D0%BB%D1%8C,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 

66.4(0) 

327.364:311.212](100)(058) 

О-46 

Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека = Armaments, 

Disarmament and International Security : щорічник СІПРІ 2018 : пер. 

з англ. / [С. Бауер та ін. ; редкол.: О. Мельнік (керівник проекту) та 

ін. ; авт. передм. С. Ден] ; Стокгольм. міжнарод. ін-т дослідж. миру, 

Укр. центр економ. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. - Київ : 

Заповіт, 2019. - 477, [1] с. : граф., табл. - Авт. зазначено в кінці кн. 

 

СІПРІ – незалежний міжнародний інститут з дослідження проблем 

конфліктів, озброєнь, контролю над озброєннями та роззброєння. 

Викладені аналітичні та інформаційні матеріали досліджень, 

здійснених Стокгольмським міжнародним інститутом дослідження 

миру (СІПРІ) з метою сприяння відкритості та прозорості у сферах 

контролю над озброєннями та роззброєння, а також з питань 

міжнародної безпеки. 

 

 

 

66.3(4УКР) 

323.22(477):316.48]"2011/2018" 

П60 

Портников, Віталій. Дзвони Майдану / Віталій Портников ; 

[ред. Н. Бордукова]. - Харків : Акта, 2018. - 502, [14] с. - Ім. покажч.: 

с. 503-510. - Геогр. покажч.: с. 511-513. - Покажч. медіа: с. 515. 

 

"Дзвони майдану" є закінченням трилогії, що започаткувала 2010 

року "Богородиця у синагозі" та повела далі 2012 року "Тюрма для 

янголів". Книжка охоплює тексти політичної публіцистики, написані 

упродовж жовтня 2011-го – січня 2018 років. 

 

 

 Педагогіка 

 

 

74.37я7 

376-056.2/.3(07) 

Б17 

Базима, Наталія Валентинівна. Розвиток мовлення дітей з 

аутизмом : [посібник] / Базима Н. В. - Харків : Ранок : Кенгуру, 

2018. - 143, [1] с. - (Інклюзивна освіта). - Слов.: с.137-143.  

 

Посібник містить практичні рекомендації щодо розвитку мовлення 

у дітей з аутизмом старшого дошкільного віку. Описані особливості 

розвитку психічної та сенсорної сфер, висвітлюється специфічність 

формування емоційно-вольової сфери, надані характеристики 

поведінки та ігрової діяльності у дітей з аутизмом. Описані психолого-

педагогічні умови та принципи корекційного підходу до формування 

мовленнєвої активності. 

http://192.168.42.6/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%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9
http://192.168.42.6/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%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F%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


 

74.6 

37.06(084) 

Г80 

Гресь, Анна. Школа навиворіт. Що робити, якщо...? : ситуації, 

які можуть трапитися з дитиною в школі / Анна Гресь ; [ред. 

Юрченко Н. Ф. ; іл. Бабій О. Д.]. - Харків : Основа, 2019. - 79, [1] с. : 

іл. - (Проект "4МАМАС").  

 

"Перший раз у перший клас" – це досить складне випробування 

для дитини. Шкільне життя для маленького учня часто видається 

нелегким. Ця книга адресована всім мамам і татусям, а також учителям, 

які допомагають дітям навчитися бути учнями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74.3 

376-056.34:159.98 

Д86 

Душка, Алла Луківна. Дитина з розладами аутистичного 

спектра / А. Л. Душка. - Київ : Літера ЛТД, 2019. - 31, [1] с. : рис., 

табл. - (Інклюзивне навчання). - Літ.: с. 30-31.  

 

Ця книжка призначена для багатьох родин, що стикаються з 

комплексом проблем, пов'язаних із забезпеченням відповідних умов 

життєдіяльності для дитини з психофізичними вадами. Автор 

намагається допомогти розібратися із цими проблемами, надає слушні 

поради з огляду на особливості дитини і сучасні методики навчання 

дітей з РАС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

74.3 

373.3/.5.043.2-056.2/.3 

К61 

Колупаєва, Алла Анатоліївна. Діти з особливими потребами в 

загальноосвітньому просторі / А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко. - 

Київ : Літера ЛТД, 2019. - 111, [1] с. - (Інклюзивне навчання). 

 

Путівник для педагогів та батьків дітей з особливими потребами 

містить навчально-методичні матеріали, що висвітлюють особливості 

розвитку, навчання та виховання дітей з найскладнішими порушеннями 

психофізичного розвитку (порушенням слуху, зору, церебральним 

паралічем). 

 

 

http://192.168.42.6/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%B5%D1%81%D1%8C,%20%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0
http://192.168.42.6/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%83%D1%88%D0%BA%D0%B0,%20%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%20%D0%9B%D1%83%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://192.168.42.6/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%BB%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 

74.3 

373.3/.5.043.2-056.2/.3 

К61 

Колупаєва, Алла Анатоліївна. Інклюзивна практика: 

технології навчання / А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко. - Київ : 

Літера ЛТД, 2019. - 159, [1] с. : рис., табл. - (Інклюзивне навчання). - 

Літ.: с. 158-159.  

 

У виданні представлено ефективні технології навчання дітей з 

особливостями розвитку. Книга містить рекомендації щодо адаптації 

дитини та модифікації навчального середовища; опис специфіки роботи 

з батьками таких школярів; поради, що сприятимуть удосконаленню 

інклюзивної практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74.3 

373.3/.5.043.2-056.2/.3 

К61 

Колупаєва, Алла Анатоліївна. Інклюзивне навчання: вибір 

батьків / А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко. - Київ : Літера ЛТД, 

2019. - 55, [1] с. - (Інклюзивне навчання). - Дод.: с. 27-55.  

 

На сучасному етапі однією з альтернативних форм здобуття освіти 

дітьми з особливими освітніми потребами стало інклюзивне навчання, 

що передбачає перебування дитини з особливими потребами в 

масовому загальноосвітньому дошкільному чи шкільному закладі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74.33 

376-056.262 

К72 

Костенко, Тетяна Миколаївна. Дитина з порушенням зору / Т. 

М. Костенко. - Київ : Літера ЛТД, 2019. - 39, [1] с. : табл. - 

(Інклюзивне навчання). - Бібліогр.: с. 39.  

 

Автор надає спеціальні рекомендації: як вчасно розпізнати будь-які 

порушення зору дитини, як допомогти дитині в разі тяжких порушень і 

куди звертатися по допомогу. 

 

 

 

 

http://192.168.42.6/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%BB%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://192.168.42.6/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%BB%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://192.168.42.6/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%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 

74.320.25 

376-056.263 

Л64 

Литовченко, Світлана Віталіївна. Дитина з порушенням 

слуху / С. В. Литовченко, В. В. Жук, О. М. Таранченко. - Київ : 

Літера ЛТД, 2019. - 55, [1] с. - (Інклюзивне навчання).  

 

Ця книжка призначена для багатьох родин, що стикаються з 

проблемою порушення слуху в дитини, а також для педагогів і 

вихователів інклюзивних навчальних закладів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74.37 + 88.840 

376-056.264:159.98 

М29 

Мартиненко, Ірина Володимирівна. Комунікативний тренінг 

для дошкільників з порушеннями мовлення / І. В. Мартиненко. - 

Київ : Літера ЛТД, 2019. - 119, [2] с. : рис. - (Інклюзивне навчання). 

- Літ.: с. 116-119.  

 

У виданні надано практичні рекомендації щодо формування 

комунікативної діяльності, проведення психокорекційної роботи з 

дітьми із мовленнєвими порушеннями в умовах дошкільного 

навчального закладу. Описано етапи, завдання, методи та принципи, 

зміст комунікативного тренінгу дітей цієї групи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

74.3 + 88.840 

376-056.3:159.98 

П84 

Прохоренко, Леся Іванівна. Дитина із труднощами у навчанні / 

Л. І. Прохоренко. - Київ : Літера ЛТД, 2019. - 47, [1] с. - (Інклюзивне 

навчання).  

 

Книжка призначена для батьків дітей, у яких виявлено порушення 

когнітивного розвитку, тобто кмітливості, здатності сприймати нову 

інформацію і запам’ятовувати її, уваги, мовлення, орієнтації у просторі 

і часі, рухових навичок. 

 

 

 

 

http://192.168.42.6/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%82%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://192.168.42.6/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%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%86%D1%80%D0%B8%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://192.168.42.6/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%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%8F%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 

74.37 

376-056.264 

Р49 

Рібцун, Юлія Валентинівна. Дитина з порушеннями 

мовленнєвого розвитку / Ю. В. Рібцун. - Київ : Літера ЛТД, 2019. - 

39, [1] с. - (Інклюзивне навчання). - Літ.: с. 38. - Бібліогр.: с. 39. 

 

Цей посібник рекомендовано для батьків дітей із затримкою 

мовленнєвого розвитку. Батькам даються поради, як запобігти 

порушенням звуковимови в дитини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74.3 

376-056.14 

С91 

Сухіна, Ірина Вячеславівна. Гіперактивна дитина / І. В. 

Сухіна. - Київ : Літера ЛТД, 2019. - 40 с. - (Інклюзивне навчання). - 

Літ.: с. 38-39. - Бібліогр.: с. 40. 

 

Автор розповідає про причини гіперактивності, дає корисні 

рекомендації щодо підготовки такої дитини до школи, навчання її у 

шкільному закладі і навіть вибору продуктів харчування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74.3 

373.3/.5.043.2-056.2/.3 

Т67 

Трикоз, Сніжана Валеріївна. Дитина з порушеннями 

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

Літера ЛТД, 2019. - 40 с. - (Інклюзивне навчання). - Літ.: с. 40.  

 

У посібнику розглядаються особливості інтелектуальних порушень 

у дітей з урахуванням реалій і перспектив. Цей путівник для батьків 

допоможе їм зрозуміти власну дитину й усвідомити те, що 

інтелектуальні порушення не є вироком. 

 

 

 

http://192.168.42.6/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%96%D0%B1%D1%86%D1%83%D0%BD,%20%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F%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://192.168.42.6/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%83%D1%85%D1%96%D0%BD%D0%B0,%20%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://192.168.42.6/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 

376-056.24:159.98 

Ч-34 

Чеботарьова, Олена Валентинівна. Дитина із церебральним 

паралічем / О. В. Чеботарьова, Л. В. Коваль, Е. А. Данілавічютє. - 

Київ : Літера ЛТД, 2019. - 39, [1] с. - (Інклюзивне навчання). - Літ.: 

с. 35-38. - Бібліогр.: с. 39.  

 

Цей посібник адресовано батькам дітей із церебральним 

паралічем (ДЦП), корекційним педагогам і вихователям навчальних 

закладів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74.3 

376-056.2/.3:159.98 

Ч-34 

Чеботарьова, Олена Валентинівна. Дитина із синдромом Дауна 

/ О. В. Чеботарьова, І. В. Гладченко. - Київ : Літера ЛТД, 2019. - 47, 

[1] с. : табл. - (Інклюзивне навчання). - Літ.: с. 42-45.  

 

Ця книжка адресована батькам дітей із синдромом Дауна, 

корекційним педагогам і вихователям навчальних закладів. Люди із СД 

стають повноцінними членами суспільства, діти можуть ходити у 

звичайні дошкільні заклади та школи, дорослі знаходити роботу та 

створювати сім’ю. Необхідно лише допомогти такій дитині знайти своє 

місце в житті. 

 

 

 

Природничі науки 
 

 

 

28.592я2 

582.091(031)(084) 

Д36 

Дерева. 50 найвідоміших видів : міні-енциклопедія / [пер. з 

англ. Н. Тучинської]. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 56 с. : кольор. іл. - 

Глосарій: с. 56.  

 

За допомогою цього довідника можна розпізнати 50 найвідоміших 

видів дерев, а також дізнатися про їхні основні ознаки та територію 

поширення. 

 

 

 

 

 

 

http://192.168.42.6/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://192.168.42.6/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


 

20.01(7СПО) 

502/504:33.021](73)(091) 

П26 

Перга, Тетяна Юріївна. Екологічна політика США. Епоха 

становлення: монографія / Т. Ю. Перга ; Нац. акад. наук України, 

ДУ "Ін-т всесвіт. історії НАН України". - Київ : Центр учб. літ., 

2020. - 191, [1] с. - Бібліогр. в підрядковій прим. - Літ.: с. 174-191.  

 

Вперше у вітчизняній історіографії здійснено комплексне 

дослідження стану становлення екологічної політики США, який 

тривав з кінця ХІХ ст. до Другої світової війни. Розглянуто чинники 

зростання інтересу американського суспільства до охорони природних 

ресурсів, підґрунтя та засади урядової діяльності в цій царині. 

 

 

 

 

 

  

 

22.1я72 

514(075) 

П27 

Перельман, Яків Ісидорович. Захоплююча геометрія / Я. І. 

Перельман ; пер. з рос. Василя Тадеєва ; передм., заг. ред. та 

прим. В. О. Тадеєва. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2018. - 286, 

[2] с. : рис. - (Класики популяризації науки. Країна Перельманія). 

- Прим.: с. 259-282. - ISBN 978-966-408-365-9 : 164.25 грн. 

 

Одна з найзахопливіших книжок про геометрію. У ній ця наука 

виводиться у вільний простір – у ліс, поле, до річки, на дорогу, у 

далекі моря та глибини простору. Прочитавши книгу, читач знатиме 

значно більше про застосування геометрії, про її справжнє місце у 

нашому житті. 

 

 

Мовознавство 

 

 

 

81.411.1 

811.161.2'373.421(038) 

В89 

Вусик, Олексій Сергійович. Словник синонімів української 

мови : понад 2500 синонім. гнізд / О. С. Вусик ; за ред. А. М. 

Поповського. - 2-ге вид., допов. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 

2019. - 575, [1] с. - Скор.: с. 6-7. - Дод.: с. 541-573.  

 

Словник містить різнобічну характеристику синонімів сучасної 

української мови. Це плід багаторічної праці автора-письменника. 

Розрахований на філологів, письменників, журналістів, учителів-

словесників, учнівську та студентську молодь, усіх, хто небайдужий до 

розвитку рідної мови. 

 

http://192.168.42.6/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%9F%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0,%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%AE%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://192.168.42.6/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%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD,%20%D0%AF%D0%BA%D1%96%D0%B2%20%D0%86%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.42.6/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%83%D1%81%D0%B8%D0%BA,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Літературознавство 
 

 

 

 

 

 

83.3(4УКР-4ЖИТ) 

821.161.2(477.42)'06.09Рильський 

Р50 

Максим Рильський / Київ. літ.-меморіальн. музей М. Т. 

Рильського ; [авт.-упоряд.: В. Є. Панченко, В. Л. Колесник ; 

передм. В. Є. Панченка ; худож.-оформлювач Р. В. Варламов]. - 

Харків : Фоліо, 2019. - 376, [8] с. - (Митці на прицілі). - Бібліогр. в 

підрядковій прим. До 125-річчя від дня народж. М. Т. Рильського. 

 

До видання увійшли матеріали, що висвітлюють драматичну 

історію цькування поета, перекладача, громадського діяча Максима 

Рильського. До книги увійшли архівні документи, спогади, що 

проливають світло на події ХХ ст. 

 

 

 

 

 

 

83.3(4УКР)5-8 

821.161.2'06.09(092)Драгоманов 

У95 

Ушкалов, Леонід Володимирович. Чарівність енергії: 

Михайло Драгоманов / Леонід Ушкалов ; [ред. О. Сінченко]. - 

Київ : Дух і літера, 2019. - 594, [6] с. - (Постаті культури / [редкол.: 

Л. Фінберг (кер. проекту) та ін.]).  

 

У книжці на основі багатого джерельного матеріалу Леонід 

Ушкалов подає біографію українського публіциста, науковця та 

громадського діяча Михайла Драгоманова. Автор оповідає про 

повсякдення свого героя і пробує проникнути у світ його ідей. 

 

 

 

 

 

 

83.3(4УКР)5-8 

821.161.2'06.09(092)Шевченко(031) 

У95 

Ушкалов, Леонід Володимирович. Моя Шевченківська 

енциклопедія: із досвіду самопізнання / Леонід Ушкалов ; [іл. І. 

Остафійчука] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Центр європ. 

гуманітар. дослідж., Центр дослідж. історії та культури 

східноєвроп. єврейства. - Вид. 2-е. - Київ : Дух і літера, 2019. - 559, 

[1] с. : іл. - Бібліогр. в підрядковій прим.  

 

До книги входить близько 300 невеликих есеїв про світ ідей та 

образів Тараса Шевченка – поета, художника, музиканта, мислителя. 

Автор розглядає Шевченка в широкому контексті української та 

світової культури. 

 

 

http://192.168.42.6/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%A3%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%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://192.168.42.6/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%A3%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%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


Художня література 

 
 

 

84(7СПО)6-44 

821.111(73)'06-311.2=161.2 

А45 

Аліфіренка, Кейтлін. Я завжди писатиму у відповідь = I Will 

Always Write Back : як один лист змінив двоє життів / Кейтлін 

Аліфіренка та Мартін Ганда, а також Ліз Велч ; пер. з англ. 

Олександра Гординчук. - [2-ге вид.]. - Київ : Книголав, 2019. - 366, 

[2] с. - (Полиця бестселер).  

 

Роман засновано на реальних подіях, зокрема, на історії дружби 

американської дівчинки та африканського хлопчика. Їх познайомить 

випадок, що змінить долі підлітків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР)6 

821.161.2'06-1-2-3-93Андрусяк3 

А66 

Андрусяк, Іван Михайлович. Вибрані твори [Текст] : у 2 т. / 

Іван Андрусяк ; [іл. Г. Осадко]. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 

2019. 

Т. 2 : М'яке і пухнасте : твори для дітей : [поезія, драматургія, 

проза]. - 261, [3] с. : іл.  

 

До другого тому вибраних творів відомого поета і дитячого 

письменника Івана Андрусяка увійшли твори, адресовані дітям. 

"Дитяча" творчість автора удостоєна низки престижних українських і 

міжнародних премій та відзнак і включена до нової шкільної 

програми для вивчення в 2-4 класах. 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР)6 

821.161.2'06-31-93 

А66 

Андрусяк, Іван Михайлович. Хто боїться Зайчиків : повість-

гра / Іван Андрусяк ; [худож. У. Мельникова ; ред. М. Мигаль]. - 

Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2018. - 71, [1] с. : кольор. іл. - 

(Богданова шкільна наука в початковій школі).  

 

Химерна, кумедна, а часом і трішечки сумна повість-гра в казках, 

оповідках, новелках, жартах, смішках, анекдотах, віршиках, 

пісеньках, вигадках, а іноді й достовірних історіях, які можна і треба 

не лише розігрувати, але й просто гратися в них усією родиною. 

 

http://192.168.42.6/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%90%D0%BB%D1%96%D1%84%D1%96%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BB%D1%96%D0%BD
http://192.168.42.6/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%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8F%D0%BA,%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.42.6/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%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8F%D0%BA,%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

84(4УКР)6 

821.161.2'06-4(081) 

А66 

Андрухович, Юрій Ігоревич. Тут похований Фантомас: 

вибрані ТСН-ки 2010 – 2014 рр. : [есеї] / Юрій Андрухович ; 

[худож. Т. Бріль ; ред. Я. Довган]. - 3-тє вид. - Брустурів : 

Дискурсус, 2019. - 238, [2] с. : іл.  

 

ТСН-ки – це колонки, із якими Юрій Андрухович раз на тиждень 

виступає на сайті tsn.ua “Телевізійної служби новин” Каналу “1+1”. 

Починаючи з грудня 2010 року, він опублікував їх уже близько двох 

сотень. До вашої уваги – своєрідне вибране з цих щотижневих 

записів, розташованих у суворо хронологічній послідовності. 

 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР)6-4 

821.161.2'06-311.6(081) 

В46 

Вільчинський, Олександр Казимирович. У степу під 

Авдіївкю: воєнна проза / Олександр Вільчинський ; [худож.-

оформлювач О. А. Гугалова-Мєшкова]. - Харьків : Фоліо, 2019. - 

186, [6] с.  

 

“Виявляється, навіть у п’ятдесят три багато чого можна відчути 

вперше, особливо, якщо ти вперше в житті потрапив на війну, до того 

ж добровільно…” Це про одного з головних героїв цієї книжки, бійця 

з позивним Луїс, у цивільному житті він був Роман Данилюк, 

працівник обласного архіву, який пішов захищати батьківщину, 

незважаючи на вік та слабке серце… 

 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР)6-4 

821.161.2'06-34-93 

В48 

Винничук, Юрій Павлович. Казки зі Львова: для дітей дошк. 

віку / Юрій Винничук ; іл. Ірини Борисової ; [худож.-оформлювач 

О. А. Гугалова-Мєшкова]. - Харків : Фоліо, 2019. - 57, [7] с. : 

кольор. іл. - (Дитячий світ).  

 

У цій веселій, з кумедними малюнками книжці відомого 

письменника йдеться про те, як поводяться примхливі львівські 

комини і що буває, коли комин образиться; про старого, який мешкав 

на Клепарові й щодня грав на катеринці, та про шпака Діонизія і 

львівське радіо та багато іншого. 

 

 

http://192.168.42.6/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%D1%80%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.42.6/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%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.42.6/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(4УКР)6-4 

821.161.2'06-34-93 

В48 

Винничук, Юрій Павлович. Мандрівний будиночок : для 

дітей дошк. віку / Юрій Винничук ; іл. Ірини Борисової ; [худож.-

оформлювач О. А. Гугалова-Мєшкова]. - Харків : Фоліо, 2019. - 

23, [1] с. : кольор. іл. - (Дитячий світ).  

 

З нової веселої книжки відомого українського письменника Юрія 

Винничука можна дізнатися про захопливі пригоди мандрівного 

будиночка: про те, як ним заволоділи привиди, в який спосіб він 

звільнився і хто, врешті-решт, в ньому оселився. 

 

 

 

 

 

 

 

84(4ВЕЛ) 

821.111'06-312.9-93=161.2 

Г19 

Гантер, Ерін. Шлях Вогнезора = Firestar's Quest : [спец. вид. : 

для серед. шк. віку] / Ерін Гантер ; пер. з англ.: Катерини Дудки 

та Остапа Українця ; оформ. Олега Панченка. - Харків : АССА, 

2019. - 525, [3] с. : іл. - (Коти-вояки).  

 

Після жорстокої битви із Кривавим Кланом минула вже не одна 

повня, і в лісі нарешті запанували мир та спокій. Вогнезір із головою 

поринає у провідництво і робить усе можливе, щоб зміцнити 

Громовий Клан. Він має вирушити у небезпечну подорож, яка 

переверне з лап на голову не тільки його власне життя, але й життя 

усіх лісових Кланів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4ВЕЛ) 

821.111'06-312.9-93=161.2 

Г19 

Гантер, Ерін. Здіймається буря = Rising storm : [для серед. шк. 

віку]. [Кн. 4] / Ерін Гантер ; пер. з англ.: Катерини Дудки та 

Остапа Українця ; оформ. Олега Панченка. - Харків : АССА, 

2019. - 332, [4] с. (Коти-вояки). Цикл "Пророцтва починаються". 

 

Вогнесерд став воєводою, але далеко не всі коти у захваті від 

цього. У Клані вже починають ходити чутки про те, що його 

воєводство стане передвісником жахливих подій. До того ж, 

Вогнесерд залишився без підтримки найкращого друга, без порад 

мудрого вчителя, а власний учень зрадив його і зник у світі Двоногів. 

 

 

 

 

 

http://192.168.42.6/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
http://192.168.42.6/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%BD%D1%82%D0%B5%D1%80,%20%D0%95%D1%80%D1%96%D0%BD
http://192.168.42.6/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%BD%D1%82%D0%B5%D1%80,%20%D0%95%D1%80%D1%96%D0%BD


 

84(4ВЕЛ) 

821.111'06-312.9-93=161.2 

Г19 

Гантер, Ерін. Ліс таємниць = Forest of secrets : [для серед. шк. 

віку]. [Кн. 3] / Ерін Гантер ; пер. з англ.: Катерини Дудки та 

Остапа Українця ; оформ. Олега Панченка. - Харків : АССА, 

2019. - 333, [3] с. - (Коти-вояки). Цикл "Пророцтва починаються". 

 

Крок за кроком Вогнесерд та його друзі намагаються викрити 

жахливі таємниці воєводи Громового Клану. Розгадка, здається, так 

близько – за декілька мишачих хвостів. Але доля знову збиває їх зі 

сліду та готує несподівані повороти подій. 

 

 

 

 

 

 

84(4ВЕЛ) 

821.111'06-312.9-93=161.2 

Г19 

Гантер, Ерін. Вогонь і крига = Fire and ice : [для серед. шк. 

віку]. [Кн. 2] / Ерін Гантер ; пер. з англ.: Катерини Дудки та 

Остапа Українця ; оформ. Олега Панченка. - Харків : АССА, 

2019. - 333, [3] с. - (Коти-вояки). Цикл "Пророцтва починаються". 

 

"Вогонь і крига" – друга книга серії світового бестселеру ''Коти-

Вояки''. Продовження історії хатнього котика Рудька. Він залишив 

тепле і затишне життя домашньої кицюні. Тепер він - Вогнесерд, вояк 

Громового Клану диких котів. Полювання у лісових хащах, запеклі 

бійки з ворогами, ночівля під зоряним небом і повна свобода, яку 

ніхто не обмежує… Про що ще можна мріяти? 

 

 

 

 

 

 

84(4ВЕЛ) 

821.111'06-312.9-93=161.2 

Г19 

Гантер, Ерін. Світанок = Dawn : [для серед. шк. віку]. [Кн. 3] / 

Ерін Гантер ; пер. з англ.: Катерини Дудки та Остапа Українця ; 

оформ. Олега Панченка. - Харків : АССА, 2019. - 349, [3] с. - 

(Коти-вояки). Цикл "Нове пророцтво" 

 

Повернувшись до лісу, обрані коти мають переконати Клани 

об’єднатись і вирушити на пошуки нової домівки. Але як це зробити, 

якщо ніхто не знає, куди саме треба йти і що чекає попереду? Хіба 

повірять досвідчені провідники словам юних котів і борсучихи? 

 

 

http://192.168.42.6/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%BD%D1%82%D0%B5%D1%80,%20%D0%95%D1%80%D1%96%D0%BD
http://192.168.42.6/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%BD%D1%82%D0%B5%D1%80,%20%D0%95%D1%80%D1%96%D0%BD
http://192.168.42.6/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%BD%D1%82%D0%B5%D1%80,%20%D0%95%D1%80%D1%96%D0%BD


 

84(4НІМ)6-44 

821.112.2'06-31(081)=161.2 

Г43 

Гессе, Герман. Романи / Герман Гессе ; [пер. з нім.: І. 

Андрієнко-Фрідріх, О. Логвиненка ; післямова І. П. Мегели ; 

худож.-оформлювач Н. В. Владимирова]. - Харків : Фоліо, 2019. - 

539, [5] с. - (Карта світу).  

 

До видання увійшли два романи Германа Гессе - "Нарцис і 

Ґольдмунд" та "Сіддхартха". В основі першого – протистояння двох 

героїв: Нарциса, вченого-богослова, який присвятив себе служінню 

Богу та наукам, та його учня Ґольдмунда, що є втіленням наївності та 

безпосередності. Дія алегоричного роману-притчі "Сіддхартха" 

відбувається в стародавній Індії. 

 

 

 

 

 

 

 

84(4НОР) 

821.113.5'06-312.1=161.2 

Г68 

Гордер, Юстейн. Світ Софії : роман про історію філософії / 

Юстейн Гордер ; з норв. пер. Наталія Іваничук. - 3-е вид. - Львів : 

Літопис, 2019. - 534, [2] с. - Ім. покажч.: с. 530-535.  

 

Роман про історію філософії. Головна героїня – 

чотирнадцятирічна дівчинка Софія знаходить у поштовій скриньці 

листа від загадкового філософа, в якому лише два запитання "Хто 

ти?" і "Звідки взявся світ?". З цих питань і почалася мандрівка 

дівчинки у світ філософії, починаючи від мислителів Стародавньої 

Греції і аж до філософів сучасності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР)6-44 

821.161.2'06-31-93 

Д36 

Дерманський, Сашко. Чудове чудовисько в країні Жаховиськ 

: [повість] / Сашко Дерманський ; іл. Максима Паленка. - 10-те 

вид. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2019. - 287, [1] с. : іл.  

 

У захоплюючій повісті Сашка Дерманського розповідається про 

продовження незвичайних пригод дівчинки Соні з чудовиськом Чу. 

 

 

 

 

 

http://192.168.42.6/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%81%D1%81%D0%B5,%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://192.168.42.6/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%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80,%20%D0%AE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD
http://192.168.42.6/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%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%A1%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE


 

84(4УКР)6-44 

821.161.2'06-31-93 

Д36 

Дерманський, Сашко. Царство Яблукарств : [від 9 років] / 

Сашко Дерманський ; мал. Анатолія Василенка. - 4-те вид. - 

Вінниця : Теза, 2019. - 184, [4] с. : іл. - (Пригодницька бібліотека).  

 

Натан – звичайний семикласник з типового українського міста, 

який любить проводити літо в селі у бабусі. Біля бабусиного будинку 

росте стара яблуня, чиї яблука надзвичайні на смак. Згодом 

виявиться, що вони ще й чарівні... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР)6-44 

821.161.2'06-31-93 

Д36 

Дерманський, Сашко. Танок Чугайстра : [від 9 років] / 

Сашко Дерманський ; мал. Олени Шикури. - 4-те вид. - Вінниця : 

Теза, 2019. - 155, [1] с. : іл. - (Пригодницька бібліотека).  

 

Книжка про пригоди трьох дітей – розбишаки Іванка, розумниці 

Лілі і талановитого танцюриста Васька, наймолодшого з цього 

товариства. Вона вражає барвистістю оповіді і тим, наскільки тонко і 

влучно передано дитяче світобачення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР)6-4 

821.161.1(477)'06-34-93(081)=161.2 

Д99 

Дяченко, Марина. Приголомшливі пригоди просто поруч: 

для дітей дошк. віку / Марина та Сергій Дяченки ; іл. Світлани 

Омельченко ; [пер. з рос. О. Негребецькогог ; худож.-оформлювач 

М. Мендор]. - Харків : Фоліо, 2019. - 32 с. : кольор. іл. - (Дитячий 

світ).  

 

Про коротенького черв’ячка і його задовгу матусю, про 

відчайдушну червону жабу, про те, як конячка на зебру 

перетворилася, про корову, що дає пальне та ще про багато іншого ви 

дізнаєтеся із цієї веселої, з кумедними малюнками книжки відомих 

письменників Марини та Сергія Дяченків. 

http://192.168.42.6/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%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%A1%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE
http://192.168.42.6/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%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%A1%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE
http://192.168.42.6/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%8F%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0


 

84(4УКР)6-4 

821.161.2'06-31 

Є96 

Єшкілєв, Володимир Львович. Фаренго [Текст] / Володимир 

Єшкілєв ; [худож.-оформлювач М. С. Мендор]. - Харків : Фоліо, 

2019. - (Сучасна гостросюжетна проза).  

Кн. 2 : Гніздо. - 410, [6] с. : іл.  

 

"Гніздо" – другий роман з фантастичної трилогії Володимира 

Єшкілєва "Фаренго". Передбачена війна почалась. Гирги все ж таки 

атакували населені світи. Читачі мають змогу знову зануритись у 

майбутнє, де людство у гонитві за ресурсами і владою опинилось на 

межі соціальної та біологічної катастрофи. 

 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР)6-4 

821.161.2'06-31 

Є96 

Єшкілєв, Володимир Львович. Фаренго [Текст] / Володимир 

Єшкілєв ; [худож.-оформлювач М. С. Мендор]. - Харків : Фоліо, 

2019. - (Сучасна гостросюжетна проза).  

Кн. 1 : Тінь попередника / [передм. С. Грабара]. - 428, [4] с.  

 

 

Трилогія “Фаренго” Володимира Єшкілєва – перша українська 

фантастична епопея в жанрі space opera. Її дія розгортається в 

майбутньому, коли людство, залишивши планету-колиску, досягає 

чергової кризової межі. Розслідування несанкціонованого 

проникнення в системи корабля-розвідника несподівано для всіх 

виявляє загрозу набагато вищого порядку. 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР)6-44 

821.161.2'06-311.3 

К26 

Карпа, Ірена Ігорівна. Добрі новини з Аральського моря: 

[роман] / Ірена Карпа. - Київ : Книголав, 2019. - 585, [8] с. - 

(Полиця бестселер). 

 

В основі сюжету – пригоди чотирьох героїнь, яких об’єднує 

українське походження і секрети з минулого, а також бажання 

звільнитися від них і почати нове життя. 

 

 

 

 

 

http://192.168.42.6/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%84%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%94%D0%B2,%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.42.6/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%84%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%94%D0%B2,%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.42.6/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%D1%80%D0%BF%D0%B0,%20%D0%86%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 

84(4АВТ)6-44 

821.112.2(436)'06-31(081)=161.2 

К30 

Кафка, Франц. Романи/ Франц Кафка ; [пер. з нім.: Н. В. 

Сняданко, П. В. Таращука ; худож.-оформлювач Д. О. Чмуж]. - 

Харків : Фоліо, 2019. - 525, [10] с. : іл. - Дод.: с. 501-526.  

     

До книги відомого австрійського письменника Франца Кафки 

увійшли романи "Замок" та "Процес". Події особистого життя 

письменника, його взаємовідносини з нареченою знайшли своє 

літературне втілення в романі "Процес". "Замок" – останній, 

незакінчений роман письменника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(7СПО)6-4 

821.111(73)'06-31=161.2 

К38 

Кізі, Кен. Над зозулиним гніздом = One Flew Over the Cuckoo's 

Nest : [роман] / Кен Кізі ; пер. [з англ.] Наталі Тисовської. - Київ : 

КМ-Букс, 2018. - 446, [2] с.  

 

 

В основу роману ліг авторський досвід роботи у психіатричній 

лікарні, де проводили досліди із використанням сильнодіючих 

наркотиків. Очима індіанця-напівкровки Вождя Бромдена, якого всі 

вважають глухонімим, читач побачить героїчну боротьбу веселого 

шахрая Рендла Патрика Макмерфі проти могутнього Комбінату, що 

підкорив уже собі все людське життя. 

 

 

 

 

 

 

 

84(4ВЕЛ=УКР)6-4 

821.111'06-311.3=161.2 

К42 

Кіплінг, Ред'ярд. Кім = Kim : [роман] / Ред'ярд Кіплінг ; [пер. 

з англ. Ю. Джугастрянської ; за ред. В. Чернишенка ; прим. Ш. 

Кескара ; передм. М. Назаренка ; іл. Д. Л. Кіплінга]. - Тернопіль : 

Богдан, 2019. - 254[2], [4] л. іл., с. - Прим.: с. 246-255. До 150-річчя з 

дня народж. Р. Кіплінга 

 

Роман Ред’ярда Кіплінґа “Кім” вважається вершиною його 

творчого доробку. Загадкова і незбагненна Індія, яка постає на 

сторінках роману вибуховою сумішшю культур, народів та 

віросповідань, захоплює читача своєю красою і потворністю, а 

головний герой – хлопчак Кім – проводить читача у найпотаємніші її 

закамарки. 

http://192.168.42.6/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%D1%84%D0%BA%D0%B0,%20%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86
http://192.168.42.6/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%D1%96,%20%D0%9A%D0%B5%D0%BD
http://192.168.42.6/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%D1%96%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3,%20%D0%A0%D0%B5%D0%B4%27%D1%8F%D1%80%D0%B4


 

84(4УКР)6-44 

821.161.2'06-312.4(081) 

К59 

Кокотюха, Андрій Анатолійович. Пригоди Клима Кошового : 

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

Мендор]. - Київ : Довженко Букс, 2019. - 669, [3] с. - Літ.: с. 666.  

 

До книги сучасного українського письменника Андрія Кокотюхи 

увійшли три ретродетективи ("Адвокат їз Личаківської", "Привид їз 

Валової", "Автомобіль їз Пекарської") про пригоди молодого 

киянина Клима Кошового у Львові. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4ПОЛ)6-4 

821.162.1'06-3-93Корчак3=161.2 

К70 

Корчак, Януш. Дитя людське : вибр. твори / Януш Корчак ; 

худож. Віктор Гуцайло ; [упоряд. С. Петровська ; пер. з пол.: О. 

Ірванець, В. Каденко, К. Москалець ; ред. М. Петровський]. - 3-тє 

вид. - Київ : Дух і літера, 2018. - 532, [4] с. : іл.  

 

"Дитя людське" – вибрані твори видатного польського 

письменника, лікаря і педагога Януша Корчака, які вперше 

публікуються українською мовою. З різних за жанрами текстів 

(трактат, драма, щоденник тощо), зібраних під назвою, унаочнюється 

корчакова філософія дитиноцентризму. Життя і творчість Януша 

Корчака – неперевершені скарби світового гуманізму. 

 

 

 

 

 

 

 

84(4ПОЛ)6-4 

821.162.1'06-3-93Корчак3=161.2 

К70 

Корчак, Януш. Право на повагу : вибр. твори / Януш Корчак 

; упоряд. Ірина Ковальчук ; [пер. з пол.: І. Ковальчук, Б. Матіяш, 

Р. Свято ; літ. ред.: В. Богуславська, Л. Лисенко]. - 2-ге вид. - Київ 

: Дух і літера, 2019. - 324, [4] с. - Бібліогр.: с. 325.  

 

До збірки ввійшли вибрані твори видатного польського 

письменника-гуманіста, лікаря і педагога Януша Корчака. Ці твори 

об’єднує любов до дитини, тонке розуміння дитячої психології. Януш 

Корчак закликає дорослих бачити в кожній дитині, насамперед, гідну 

поваги Людину. 

 

http://192.168.42.6/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://192.168.42.6/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%D1%87%D0%B0%D0%BA,%20%D0%AF%D0%BD%D1%83%D1%88
http://192.168.42.6/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%D1%87%D0%B0%D0%BA,%20%D0%AF%D0%BD%D1%83%D1%88


 

84(4УКР)6-5 

821.161.2'06-1-193.1-93 

К90 

Куліш-Гальчинська, Віра Михайлівна. Сонячна юшка: 

вірші, загадки : [для дошк. та мол. шк. віку] / Віра Куліш-

Гальчинська ; худож. Наталія Котилевська. - Київ : Веселка, 

2018. - 38, [2] с. : кольор. іл.  

 

Веселі й мелодійні вірші, дотепні загадки сучасної української 

письменниці з яскравими й вигадливими малюнками молодої 

художниці здатні полонити читача будь-якого віку, бо привертають 

увагу до краси навколишнього світу, кумедних життєвих ситуацій, 

дарують радість. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР)6-44 

821.161.1(477)'06-31=161.2 

К93 

Курков, Андрій Юрійович. Книга пінгвіна Мишка: [романи]/ 

Андрій Курков ; [пер. з рос. Л. А. Герасимчука ; худож.-

оформлювач І. В. Осипов]. - Харків : Фоліо, 2019. - 712, [4] с.  

 

До книги увійшли два романи Андрія Куркова: "Пікнік на льоду" 

та "Закон равлика". Головний герой романів журналіст Віктор 

Золотарьов стає учасником ігор тіньових структур, вийти з яких 

живим практично неможливо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4ПОЛ)6-4 

821.162.1'06-322.9(081)=161.2 

Л44 

Лем, Станіслав. Розповіді про пілота Піркса : [цикл наук.-

фантаст. оповідань : пер. з пол.] / Станіслав Лем ; [іл. А. 

Антоніва]. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2018. - 457, [5] с. - 

(Горизонти фантастики).  

 

У головного героя оповідань – Піркса немає жодного героїзму, 

він, як і ми, часто переживає через дрібниці, сумнівається, панікує. 

Однак у критичні моменти завдяки інтелекту чи звичайному везінню 

йому вдається знаходити виходи із проблем. Ще й більш од того – 

пілот у кожній оповіді наче доводить, що людина завжди має шанс 

у протистоянні з безмежним і холодним космосом. 

http://192.168.42.6/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%BB%D1%96%D1%88-%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%92%D1%96%D1%80%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://192.168.42.6/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://192.168.42.6/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%B5%D0%BC,%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2


 

84(4УКР)6-44 

821.161.2'06-31-93 

М50 

Мензатюк, Зірка Захарівна. Таємниця козацької шаблі: 

пригодницька повість : нова ред. : для серед. шк. віку / Зірка 

Мензатюк ; [ред. І. Малкович]. - [2-ге вид.]. - Київ : А-БА-БА-ГА-

ЛА-МА-ГА, 2019. - 155, [5] с.  

 

Пригодницька повість про шалені перегони, смертельні пастки, 

небезпечні, сповнені містики і захвату мандрівки стародавніми 

замками України у пошуках козацької шаблі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4ФРА)-4 

821.133.1'06-343-93=161.2 

М74 

Мої перші казки : [для дітей дошк. віку] / пер. з фр. Леоніда 

Кононовича. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 111, [1] с. : кольор. іл.  

 

Червона Шапочка, Білосніжка, Гензель і Гретель – усі вони 

жителі дивовижної Країни Казок. Познайомтеся з ними всіма та 

пориньте у неймовірні пригоди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4АВС)6-4 

821.112.2(436)'06-343-93(081)=161.2 

М74 

Мозер, Ервін. Фантастичні історії на добраніч: [для дітей 

віком від 4 років] / Ервін Мозер ; [пер. з нім. Н. Ваховська]. - 4-те 

вид. - Чернівці : Чорні вівці, 2018. - 239, [1] с. : кольор. іл.  

 

У книзі маленькі читачі зустрінуться з котом Ксав’є Хутрорудом, 

що полюбляє книжки, хвостатими пожежниками із Мишеграду, 

мовчазним мурахоїдом Джакомо та безліччю інших веселих і 

кмітливих звірят. 

 

 

 

http://192.168.42.6/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%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8E%D0%BA,%20%D0%97%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://192.168.42.6/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%B7%D0%B5%D1%80,%20%D0%95%D1%80%D0%B2%D1%96%D0%BD


 

84(4УКР)6-4 

821.161.2'06-34-93 

Н58 

Нехода, Іван Іванович. Чому в лисиці найкращий хвіст?: 

[казка : для дітей дошк. віку] / Іван Нехода ; [худож. Ю. А. 

Галіцин]. - Київ : Веселка, 2019. - [8] с. : кольор. іл.  

 

Дотепна віршована казка популярного українського поета Івана 

Неходи про лисичку з ігровим завданням для малят. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(0)323 

821.124(37)'01-1=161.2 

О-31 

Овідій, Публій Назон. Метаморфози = Metamorphoses: 

[поема] / Овідій Публій Назон ; пер. з лат., [авт. передм.] Андрій 

Содомора. - Львів : Апріорі, 2019. - 519, [1] с. : іл. - (Бібліотека 

античної літератури). - Прим.: с. 453-507.  

 

“Метаморфози” – найбільша за обсягом поема у римській 

літературі, найвизначніший твір Публія Овідія Назона. Описує 

створення та історію світу на основі грецької та римської міфологій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4ВЕЛ=УКР)6-4 

821.111'06-31=161.2 

О-63 

Орвелл, Джордж. Колгосп тварин = Animal farm: казкова 

повість / Джордж Орвелл ; з англ. пер. Юрій Шевчук ; [ 

післямова, за ред. О. Жупанського ; худож. оформ. О. 

Баратинської]. - Київ : Вид-во Жупанського, 2019. - 118, [2] с. - 

(Майстри світової прози).  

 

У казковій повісті "Колгосп тварин" в алегоричній формі 

розповідається про часи становлення СРСР. Зокрема: про 

розкуркулення, примусові переселення, репресії, розстріли і про 

мільйони замордованих у сталінських концтаборах. От лише замість 

людей герої цієї повісті – тварини. Але чи так вже вони різняться між 

собою? 

http://192.168.42.6/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%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0,%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.42.6/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%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%96%D0%B9,%20%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%B9%20%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD
http://192.168.42.6/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%80%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BB,%20%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6


 

84(4ВЕЛ)6-44 

821.111'06-31=161.2 

О-63 

Орвелл, Джордж. 1984 = 1984: роман/ Джордж Орвелл ; з 

англ. пер. Віктор Шовкун ; [за ред., післямова О. Жупанського ; 

худож. оформ. О. Баратинської]. - Київ : Вид-во Жупанського, 

2019. - 314, [6] с. - (Майстри світової прози).  

 

"1984" – один з найголовніших і вже точно найважливіший роман 

минулого сторіччя. Важко пригадати якийсь інший літературний твір, 

який би настільки чітко, правдиво і жорстко поставив перед загалом 

таку важливу проблематику. А саме: що таке влада? Яка її природа? 

Куди прямує сучасне суспільство? Що таке свобода, і як вона 

співвідноситься з владою? 

 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР)6 

821.161.2'06-31 

П12 

Павленко, Марина. Русалонька із 7-В [Текст] / Марина 

Павленко ; [іл. О. Ваніфатової ; ред. Н. Брискіна]. - Вінниця : 

Теза, 2019 - . - (Коронація слова). 

Кн. 3 : Русалонька із 7-в проти русалоньки з 

Білокрилівського лісу. - 5-е вид. - 2019. - 281, [7] с. : іл. Лауреат 

конкурсу ”Коронація слова”. 

 

Третя книжка циклу "Русалонька із 7-В". Тепер Софійка сама. 

Сама проти однокласників і старшокласників, проти баби Валі, проти 

мами й тата, навіть проти тітоньки Сніжани – сама проти цілого світу. 

І проти ... русалоньки з Білокрилівського лісу. 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР)6 

821.161.2'06-31 

П12 

Павленко, Марина. Русалонька із 7-В/ Марина Павленко ; [іл. 

О. Ваніфатової ; ред. Н. Брискіна]. - Вінниця : Теза, 2019 - . - 

(Коронація слова). 

Кн. 2 : Русалонька із 7-В та загублений у часі. - 4-е вид., стер. - 

2019. - 215, [9] с. : іл. Лауреат конкурсу ”Коронація слова”. 

Переможець конкурсу ”Дитячий портал”. 

 

Друга книжка із серії, яка продовжує історію дівчинки Софійки й 

розповідає про її пригоди під час перебування в літньому таборі. 

Марина Павленко не зраджує традиції поєднання реальних і 

вигаданих чи міфічних, фольклорних персонажів 

http://192.168.42.6/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%9E%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BB,%20%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6
http://192.168.42.6/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%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://192.168.42.6/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%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0


 

84(7CПО=УКР)6-4 

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

П41 

По, Едгар Аллан. Золотий Жук : оповідання / Едгар По ; пер. 

з англ.: Ольги Федорченко і Валерії Столяренко. - Київ : КМ-

БУКС, 2018. - 263, [1] с.  

 

Зібрання дванадцяти найвідоміших оповідань Алана По - 

"Золотий жук", "Чорний кіт", "Провалля і маятник", "Вільям Вільсон", 

"Морелла", "Береніка" та ін. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР) 

821.161.2'06-311.6-93 

Р90 

Рутківський, Володимир Григорович. Сині води : іст. роман : 

[для серед. та ст. шк. віку] / Володимир Рутківський ; [вступ. 

слово І. Андрусяка ; іл. О. Кіналя]. - Тернопіль : Навч. кн. - 

Богдан, 2019. - 437, [3] с. - (Бібліотека світової літератури для 

дітей у 100 томах "Світовид". Серія третя. Література XX 

століття / [редкол.: Андрухів Д. С. та ін.]).  

 

Разом з героями роману Володимира Рутківського читач не лише 

зазнає безлічі захопливих пригод, а й дізнається, хто врятував 

великого князя литовського та руського Ольгерда від стріли 

найманого вбивці, познайомиться з властителем Золотої Орди ханом 

Мамаєм, побуває в Києві – одній з найвеличніших столиць Європи А 

головне – переконається в тому, що потяг до свободи долає будь-які 

перепони. 

 

 

 

 

 

84(4ВЕЛ)6-4 

821.111'06-31(082)=161.2 

С76 

Стівенсон, Роберт Луїс. Викрадач тіл та інші загадкові 

історії / Роберт Луїс Стівенсон, Луїза Мей Олкотт ; [пер. з англ. А. 

Нікіфорова-Вакалюк ; худож. О. Кіналь]. - Тернопіль : Навч. кн. - 

Богдан : Навчальна книга, 2019. - 134, [2] с. - (Argentum).  

 

Містичні історії класика пригодницького жанру Р. Стівенсона та 

його колеги по перу Л. Олкотт. Багато таємниць приховують герої 

оповідань, а ще більше несподіваних поворотів підкидає їм доля, 

намагаючись викрити приховане, бо ж добре відомо: усе таємне рано 

чи пізно стає явним. 

http://192.168.42.6/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
http://192.168.42.6/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%82%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.42.6/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%96%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD,%20%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%20%D0%9B%D1%83%D1%97%D1%81


 

84(7СПО)6-4 

821.111(73)'06-31=161.2 

С79 

Стейнбек, Джон. Про мишей і людей = Of Mice and Men : 

[повість] / Джон Стейнбек ; пер. [з англ.] Сергія Снігура. - Київ : 

КМ-Букс, 2018. - 191, [1] с.  

 

Повість розповідає історію Джорджа Мілтона та Ленні Смолла, 

двох мігрантів, що ходять Каліфорнією у пошуках роботи на ранчо в 

часи Великої Депресії. Написана далекого 1937 року, ця чудова 

повість незмінно лишається в рейтингу світових бестселерів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4ВЕЛ)6-44 

821.111'06-312.9-93=161.2 

С83 

Страуд, Джонатан. Амулет Самарканда = The amullet 

Samarkand : [роман] / Джонатан Страуд ; з англ. пер. Володимира 

Панченко. - 4-те вид. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2019. - 407, 

[1] с. - (Трилогія Бартімеуса ; кн. 1).  

 

Ця феєрично-захоплива історія відбувається в сучасному 

Лондоні. Але не в тому, про який ми знаємо, а в Лондоні, 

контрольованому чарівниками, де чимало всіляких демонів – джинів, 

бісів, афритів та інших мастаків магічного світу... 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4ВЕЛ)6-4 

821.111'06-312.9=161.2 

С83 

Страуд, Джонатан. Сходи, що кричать = The screaming 

staircase : [роман] / Джонатан Страуд ; з англ. пер. Володимир 

Панченко. - 2-ге вид. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2019. - 318, 

[2] с. : іл. - (Агенція "Локвуд і К"). - Слов.: с. 314-319.  

 

Привиди повертаються, щоб помститися живим! Після заходу 

сонця вулиці міст заполонили злі духи… Ви боїтеся смертельного 

доторку привида? Коли кількість нападів духів щодня зростає, агенції 

психологічних розслідувань стають популярними як ніколи. 

Найменша, найкрихкіша – та водночас і найкраща з них – 

агенція “Локвуд і К°”! 

http://192.168.42.6/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%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D0%BA,%20%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
http://192.168.42.6/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%D0%B0%D1%83%D0%B4,%20%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://192.168.42.6/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%D0%B0%D1%83%D0%B4,%20%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD


 

84(4УКР)6-4 

821.161.2'06-31-93(081) 

Т98 

Тютюнник, Григір Михайлович. Дивак: вибрані твори / 

Григір Тютюнник. - Київ : Знання, 2018. - 159, [1] с. - (Скарби: 

молодіжна серія).  

 

Твори Григора Тютюнника, включені до цієї збірки, по праву 

можна назвати маленькими шедеврами. Читаючи їх, переймаєшся і 

болем пораненої війною дитячої душі, і трепетом та ніжністю героїв у 

ставленні до навколишнього світу, і великими та малими людськими 

проблемами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4ВЕЛ=УКР)6-4 

821.111'06-312.1=161.2 

У13 

Уайльд, Оскар. Портрет Доріана Грея: роман / Оскар Уайльд 

; пер. з англ. Миколи Дмитренка. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 278, 

[1] с.  

 

Доріан Грей, чарівної краси юнак, бажаючи лишатися вічно 

молодим і не загубити своєї вроди, платить дуже високу ціну. Він 

продає свою душу. Портрет, написаний талановитим художником, 

бере на себе всі вади і гріхи свого власника. Твір примушує 

замислитися як над життям взагалі, так і життям окремої людини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР)6-4 

821.112.28(477)'06-31=161.2 

Ш78 

Шолом-Алейхем. Тев'є-молочар / Шолом-Алейхем ; пер. з 

їдишу Оксана Щерба. - Київ : Книголав, 2018. - 156, [4] с. - 

Бібліогр. в підрядковій прим.  

 

Повість "Тев’є – молочар" – це смішна і трагічна історія 

молочара з єврейського містечка (штетля). Нескінченно мудрі, 

насичені особливим гумором історії Тев’є звернені нібито до автора, а 

насправді до кожного особисто. Вони – не лише про штетль, жінок та 

дружину Тев’є, його сусідів, вони – про дивовижну красу непростого 

життя загалом. 

 

http://192.168.42.6/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%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%96%D1%80%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.42.6/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%A3%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8C%D0%B4,%20%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80
http://192.168.42.6/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%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%B5%D0%BC


 

84(4УКР)6-44 

821.161.2'06-31 

Щ61 

Щербак, Юрій Миколайович. Час: [трилогія : роман] / Юрій 

Щербак. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2019 - . - (Перлина 

сучасної літератури). 

[Кн.] 1 : Час смертохристів. Міражі 2077 року : (оновлена 

ред.). - 484, [4] с.  

 

Роман є гостросюжетним політичним трилером, дія якого 

розгортається напередодні Четвертої глобальної війни. Яскрава 

антиутопія, в якій за гротескною формою і фантастичністю ситуацій 

стоїть реальна масштабність можливих геополітичних подій 

майбутнього. 

 

 

Історія 

 
 

 

63.3(4УКР)6 

94(477)(02.062)"18/19" 

Г85 

Грицак, Ярослав. Нарис історії України: формування 

модерної нації ХІХ-ХХ ст. / Ярослав Грицак ; [відп. за вип. О. 

Форостина]. - Третє вид. - Київ : Yakaboo Publishing, 2019. - 653, 

[3] с. : іл., карти. - Прим.: с. 599-642. - Ім. покажч.: с. 643-653.  

 

Посібник пропонує нову концепцію української історії модерної 

доби, що відображає найсучасніші досягнення української та світової 

науки. У центрі розповіді – складна, драматична і суперечлива історія 

українського націєтворення. Особливий наголос робиться на 

ознайомлення читача з найновішими теоріями й інтерпретаціями 

цього процесу. 

 

 

 

 

 

 

63.3(4УКР-4ВОЛ)623/624 

94:323.15(=411.6)(477.83/.86)"193/194" 

К56 

Ковба, Жанна. Людяність у безодні пекла: поведінка 

місцевого населення схід. Галичини в роки "остаточного 

розв'язання еврей. питання" / Жанна Ковба ; [авт. передм. Л. 

Фінберг] ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад", Центр дослідж. історії 

та культури східноєвроп. єврейства, Центр европ. гуманітар. 

дослідж. - Вид. 4-те, випр. і допов. - Київ : Дух і літера, 2019. - 293, 

[3] с. - Прим.: с. 267-290.  

 

На матеріалах архівних джерел, мемуарів, записаних авторкою 

усних спогадів корінних галичан: українців, поляків, євреїв – свідків 

подій, розглянуті соціальні, економічні умови життя трьох народів у 

міжвоєнні роки, в час Другої світової війни. 

 

 

http://192.168.42.6/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%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.42.6/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%B8%D1%86%D0%B0%D0%BA,%20%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2
http://192.168.42.6/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%B1%D0%B0,%20%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0


 

 

63.3(4УКР)624 

94(477):355.48-055.2]"194" 

С88 

Стяжкіна, Олена. Стигма окупації: радянські жінки у 

самобаченні 1940-х років / Олена Стяжкіна ; [Нац. ун-т "Києво-

Могил. акад.", Центр європ. гуманітар. дослідж.", Центр дослідж. 

історії та культури східноєвроп. єврейства]. - Київ : Дух і літера, 

2019. - 383, [1] с. : табл. - (Бібліотека спротиву, бібліотека надії). - 

Скор.: с. 5-8. - Бібліогр. в підрядковій прим. - Ім. покажч.: с. 375-

383.  

 

Книжка про війну та неспроможність людей осягнути 

окупаційний досвід як у момент його проживання, так й у перші роки 

після вигнання нацистів. Дослідження побудовано навколо історії 

трьох жінок та двох режимів, один з яких змушував своїх громадянок 

бути радянськими й героїчно загинути, а інший – нацистський – 

зректися й радянського, й людського.  

 

 

 

 

 

 

 

 

63.3(4УКР-4ПОЛ)5 

94(477:438)"1569/1769" 

Ч-96 

Чухліб, Тарас Васильович. Магнат, Козак і Гайдамака. 

Боротьба за владу Русі-України з Короною Польською (1569-1769 

рр.) / Тарас Чухліб ; [відп. ред. В. Смолій] ; Нац. акад. 

наук України, Ін-т історії України, Гетьм. фонд ім. П. Дорошенка, 

Ін-т козацтва ім. С. Бандери. - Київ : Києво-Могил. акад., 2018. - 

253, [3] с. : іл. - (Міжнародна історія України). - Бібліогр. в 

підрядковій прим. - Дод.: с. 171-207. - Літ.: с. 208-253.  

 

Висвітлюються владні повноваження центральних, земських, 

міських, військових та двірських інституцій Корони Польської; 

державна служба Війська Запорозького; взаємовідносини між 

шляхетськими і козацькими органами влади за доби Українського 

гетьманату; "Столітня війна" магнатів з гайдамаками на 

Правобережній Україні у XVIII столітті. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://192.168.42.6/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%8F%D0%B6%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://192.168.42.6/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%D1%83%D1%85%D0%BB%D1%96%D0%B1,%20%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чекаємо на Вас у читальній залі! 

 

 

 

 

 

 

Матеріали підготувала 

 провідний бібліотекар 

Рудзінська Т. В. 


