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66.74(4) 

061.1ЄС 

Є24  

Європейський Союз: Україна/ Представництво Європ. Союзу 

в Україні. - Київ : Представництво ЄС в Україні, 2020. - 19 с. : іл., 

фот. - Покажч.: с. 19. - ISBN 978-92-9238-746-4 : 40.00 грн. 

 

Як працює ЄС, що таке Європейська політика сусідства, Східне 

партнерство, які основні засади Угоди про асоціацію – ці та інші 

питання розглядаються в брошурі "Європейський Союз: Україна". 

 

 

 

 

 

 

 

66.74(4) 

061.1ЄС(4) 

Є24 

Європа у 12 уроках: пер. укр. – Київ : Представництво ЄС в 

Україні, 2017. - 90 с. : іл., фот. - Покажч.: с. 90. - ISBN 978-92-9238-

552-1 : 80.00 грн. 

 

Книга дає відповіді на ряд запитань щодо організації та діяльності 

Європейського Союзу: причини його створення, що він уже дав своїм 

громадянам і які нові виклики постають перед ним сьогодні. Чи може 

ЄС в епоху глобалізації успішно конкурувати з іншими провідними 

економіками та забезпечувати встановлені ним соціальні стандарти? 

 

 

 

66.74(4) 

061.1ЄС(4) 

Є24 

Європейський Союз: що це таке і що він робить. – Київ: 

Представництво ЄС в Україні, 2018. - 58 с. : іл. - Бібліогр. в 

підрядковій прим. - ISBN 978-92-9238-597-2 : 60.00 грн. 

 

Брошура пояснює чим займається ЄС; розкриває 35 напрямків 

діяльності ЄС, яка направлена на покращення життя людей в Європі 

та за її межами; розповідає про діяльність інституцій ЄС та про те, як 

рішення, що вони хвалюють трансформуються у конкретні дії. 



 

66.74(4) 

061.1ЄС(4):087.5 

Є24 

Європа – гра: Європа у великому та малому, в історії та мріях/ 

[авт. передм. Хюг Мінгареллі]. - Київ : Представництво ЄС в 

Україні, 2018. - 49, [1] с. : іл., вкл. л. - Покажч.: с. 49. - ISBN 978-92-

9238-575-0 : 60.00 грн. 

 

В цій книжці в формі захопливої подорожі молодим українцям 

(школярам) пропонується більше дізнатися про ЄС, його історію, 

сучасність, європейські цінності, принципи та можливості, які надає 

ЄС українцям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

72.4г(4УКР) 

061.12(477)НАНУ"1961/1965" 

І-90 

Історія Національної академії наук України, 1961-1965/ Нац. 

акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т 

архівознавства. - Київ : НБУВ, 2020 - . - (Джерела з ІсторІї науки в 

Україні). - ISBN 978-966-02-9413-4. 

Ч. 1 : Документи і матеріали / [упоряд.: Л. М. Яременко, Г. В. 

Індиченко, О. І. Вербіцька ; редкол.: О. С. Онищенко (голов. ред.) 

та ін.]. - 2020. - 941, [3] с. : табл., фот. - Ім. покажч.: с. 885-908. - 

Скор.: с. 909-922. - Літ.: с. 923-942. - ISBN 978-966-02-9414-1 : 371.37 

грн. 

 

Видання містить документи та матеріали з історії Національної 

академії наук України. 

 

 

 

 

 

78.368.4(4УКР) 

025.171(477)(066) 

Р85 

Рукописна та книжкова спадщина України = Manuscript and 

book heritage of Ukraine : археогр. дослідж. унік. арх. та бібл. 

фондів / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. 

Вернадського, Ін-т рукопису ; [наук. рада: О. С. Онищенко та ін. ; 

редкол.: Л. І. Буряк (голов. ред.) та ін.]. - Київ : НБУВ, 1996 - . - 

ISSN 2222-4203. 

Вип. 27 / [ред.: Н. М. Зубкова, Я. В. Кучмій, О. С. Боляк ; ред.-

пер. Д. Д. Лелюх]. - 2021. - 387, [1] с. : рис., табл., фот. - Літ. в кінці 

ст. - 165.17 грн. 

 

До 27 випуску збірника увійшли фахові розвідки, присвячені 

дослідженням унікальних архівних фондів, зокрема – висвітлення 

документів з історії Львова, дослідження тестаментів волинських 

городян кінця XVI-XVII cт., аналіз інформаційного потенціалу 

книжкових колекцій та ін. 



Психологія 

 

 

 

88 

159.923.01:165 

Б20 

Балл, Георгій Олексійович. Раціогуманістична орієнтація в 

методології людинознавства/ Г. О. Балл ; [відп. ред. Мєдінцев В. 

О.]. - Переяслав-Хмельницький : Вид-во ПП ''СКД'', 2017. - 199, 

[2] с. - Бібліогр. в підрядковій прим. - Літ.: с. 180-199. - ISBN 978-

966-97646-5-2 : 50.00 грн. 

 

Автор розвиває і конкретизує ідею раціогуманістичного 

світогляду. Ідея втілена у принципах соціальної поведінки тих, хто 

поділяє ідеали раціогуманізму. 

 

 

 

 

 

 

 

88.37 

159.923.2 

Е69 

Ергардт, Уте. Чемні дівчатка потрапляють у рай, погані – 

куди забажають = Gute madchen kommen in den himmel, bose 

uberall hin / Уте Ергардт ; [пер. з нім. С. Зубченка]. - Харків : Клуб 

Сімейн. Дозвілля, 2020. - 284, [4] с. - ISBN 978-617-12-5766-5 (дод. 

наклад.) : 170.00 грн. 

 

В книзі розглянуто стереотипні моделі жіночої поведінки та 

стратегії опору цим стереотипам – прагнення зробити кар'єру, 

незалежність і свобода у стосунках з партнером, фінансова 

незалежність, саморозвиток тощо. 

 

 

 

 

 

 

88.6 

159.964 

К37 

Кехо, Джон. Підсвідомості все підвладне = Mind Power for the 

21st Centuru / Джон Кехо ; [пер. з англ. В. Пустовойта]. - Друге вид. 

- Харків : Клуб Cімейн. Дозвілля, 2021. - 171, [5] с. - Літ.: с. 174. -

 ISBN 978-617-12-6187-7 : 150.00 грн. 

 

Підсвідомість керує нашими вчинками, коли ми цього навіть не 

усвідомлюємо. В ній заховано ключ від щасливого життя. Керуючись 

набором принципів, які розробив Джон Кехо, ви відчините всі двері та 

відімкнете брами на шляху до успіху. Його програма – спусковий 

гачок у механізмі пробудження безмежних ресурсів людського мозку. 

Візуалізація, правильна інтерпретація мрій, сни та реальність, 

вроджені здібності та схильність до творчості, взаємини та самооцінка 

– використовуйте величезні резерви підсвідомості, щоб раз у раз 

змінювати своє життя на краще. 

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%BB%D0%BB,%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%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%95%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%82,%20%D0%A3%D1%82%D0%B5
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%D0%B5%D1%85%D0%BE,%20%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD


 

88.37 

159.923.2 

Р13 

Равікант, Камаль. Полюби себе = Love yourself : як підвищити 

самооцінку та прийняти себе / Камаль Равікант ; [пер. з англ. С. 

Мальована]. - Харків : Клуб Сімейн. Дозвілля, 2021. - 237, [3] с. -

 ISBN 978-617-12-8601-6 : 180.00 грн. 

 

Ми любимо себе в останню чергу. Бо так звикли: спочатку – інші, 

ти сам – в останню чергу. Принести себе в жертву – добре, любити 

себе – погано. А потім – спустошення. І на що тепер ти здатен, 

лишившись порожнім, вичавленим, як апельсин? Любити інших? Як, 

коли ти не здатен шанувати власне "я"? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88.3 

159.922.1 

С18 

Санд, Ілсе. Подолати страх близькості = Come closer / Ілсе 

Санд ; [пер. з англ. Т. Микитюк]. - Харків : Клуб Сімейн. 

Дозвілля, 2020. - 125, [3] с. - Дод.: с. 124-125. - ISBN 978-617-12-7481-

5 : 130.00 грн. 

 

Автор пропонує стратегії самозахисту та поради щодо 

удосконалення хороших, близьких стосунків між людьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88 

159.9+159.923.2 

Ф19 

Фалдер, Стівен. П'ять сил = The five powers : довіра, енергія, 

усвідомленість, спокій, мудрість : путівник зі здійснення мрії / 

Стівен Фалдер ; іл. Алессандро Санна ; [пер. з англ. Я. Лебеденка]. 

- Харків : Клуб Сімейн. Дозвілля, 2021. - 318, [2] с. : іл. - Дод.: с. 

311-318. - ISBN 978-617-12-8643-6 : 180.00 грн. 

 

Автор дає практичні поради, як розвинути та використати на 

практиці власний внутрішній потенціал. 

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%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82,%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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%D0%B0%D0%BD%D0%B4,%20%D0%86%D0%BB%D1%81%D0%B5
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%A4%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%80,%20%D0%A1%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BD


 

88.351.31 

159.955 

Х35 

Хей, Луїза. Зціли себе сам = Love Yourself. Heal Your Life. 

Workbook / Луїза Хей ; [пер. з англ. Т. Микитюк]. - Друге вид. - 

Харків : Клуб Cімейн. Дозвілля, 2021. - 189, [3] с. - Літ.: с. с.188-

190. - ISBN 978-617-12-5088-8 (дод. накдад.) : 150.00 грн. 

 

Посібник з популярної психології, що допоможе набути навичок 

володіння собою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88.37 

159.923.2 

Х35 

Хей, Луїза. Мудрість жінки = Empowering women : [не змінюй 

інших, змінюй себе] / Луїза Хей ; [пер. з англ. Н. Третякової]. - 

Харків : Клуб Сімейн. Дозвілля, 2020. - 155, [5] с. - ISBN 978-617-

12-7453-2 (дод. наклад.) : 150.00 грн. 

 

Авторка пропонує жінкам звернути увагу на власну самоцінність, 

за допомогою медитації удосконалювати внутрішні резерви організму 

та якості характеру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88.3 

159.91:615.851 

Х35 

Хей, Луїза. Зціли своє тіло та полюби його = Heal your body. 

Love your body / Луїза Хей ; [пер. з англ. Н. Третякової]. - Харків : 

Клуб Cімейн. Дозвілля, 2019. - 223, [1] с. : табл. - Реком. покажч.: с. 

221. - ISBN 978-617-12-5603-3 : 150.00 грн. 

 

Авторка розкриває ментальні причини фізичних хвороб та 

пропонує засвоєння навичок самозцілення. 

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%A5%D0%B5%D0%B9,%20%D0%9B%D1%83%D1%97%D0%B7%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%A5%D0%B5%D0%B9,%20%D0%9B%D1%83%D1%97%D0%B7%D0%B0
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%A5%D0%B5%D0%B9,%20%D0%9B%D1%83%D1%97%D0%B7%D0%B0


 

88.37 

159.923.2:17.023.34]+159.962.7(0.062) 

Х35 

Хей, Луїза. Цілюща сила думки = The power is within you 

/ Луїза Хей ; [пер. з англ. О. Зубченко]. - Третє вид. - Харків : Клуб 

Сімейн. Дозвілля, 2021. - 303, [1] с. - Дод.: с. 284-304. - ISBN 978-

617-12-5087-1 : 150.00 грн. 

 

Авторка надає практичні поради з управління власними емоціями, 

що спонукає особистість до самопізнання й саморозвитку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88.3 

159.923.2:17.023.34 

Х35 

Хей, Луїза. Станьте щасливими за 21 день = Mirror work. 21 

days to heal your life / Луїза Хей ; [пер. з англ. Н. Третякової]. - 

Харків : Клуб Сімейн. Дозвілля, 2020. - 203, [5] с. - Дод.: с. 198-203. 

- ISBN 978-617-12-8124-0 (дод. наклад.) : 150.00 грн. 

 

Авторка пропонує цикл медитацій перед дзеркалом, які 

спонукають людину до глибоких внутрішніх змін: любов до себе, 

сила, впевненість, подолання стресу, відчуття безпеки тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88.6  

159.964.2+821.111(73)'06-3=161.2 

Я51 

Ялом, Ірвін. Коли Ніцше плакав = When Nietzsche wept : 

роман про одержимість / Ірвін Ялом ; [пер. з англ. О. Короля]. - 

Харків : Клуб Сімейн. Дозвілля, 2019. - 460, [4] с. - ISBN 978-617-

12-5060-4 : 190.00 грн. 

 

В романі розповідається про цілеспрямованість наукового 

пошуку, одержимість пізнання світу людини З. Фройдом. 

  

 

 

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%A5%D0%B5%D0%B9,%20%D0%9B%D1%83%D1%97%D0%B7%D0%B0
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%A5%D0%B5%D0%B9,%20%D0%9B%D1%83%D1%97%D0%B7%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%AF%D0%BB%D0%BE%D0%BC,%20%D0%86%D1%80%D0%B2%D1%96%D0%BD


Політологія 

 

 
 66.03(4) 

321.01(4) 

М17 

Мак'явеллі, Нікколо. Історія Флоренції ; Державець = Istorie 

Florentine = Principe / Нікколо Мак'явеллі ; [пер. з італ. Г. Фурси, 

Є. Тарнавського ; авт. передм. А. Бичко ; худож.-оформ. Р. В. 

Варламов]. - Харків : Фоліо, 2021. - 603, [5] с. - (Бібліотека світової 

літератури). - ISBN 978-966-03-9613-5 : 180.00 грн. 

 

"Флорентійські хроніки" викладають історію Флоренції, 

починаючи з доби Давнього Риму і закінчуючи встановленням 

синьйорії Медічі 1434 року. У трактаті "Державець" автор намагається 

пізнати загальні закони політичного життя, трактує роль, місце і 

значення державця, володаря в Європі та Італії XVI ст. 

 

 

 

 

 

 

 67.300.6 

328.185 

Б90 

Булло, Олівер. MОNEYLAND. Грошокрай: чому злодії та 

шахраї керують світом і як це змінити = Money Land / Олівер 

Булло ; [пер. з англ. М. Климчук]. - Харків : Vivat, 2020. - 428, [4] с. 

- (Історія та політика). - Літ.: с. 416-428. - ISBN 978-966-982-096-9 

(укр.) : 250.00 грн. 

 

В книзі простежуються злочинні дії бізнесменів та політиків, що 

переправляють украдені кошти по всьому світі, викриваються 

установи Європи та США, які стали машинами для відмивання 

грошей. 

 

 

 

 

 

 

 66.03 

321.1:323.2](02.062) 

В15 

Валлє, Віра. Влада і свобода: реквієм за Нікколо Мак'явеллі / 

Віра Валлє. - Київ : Юрінком Інтер, 2019. - 231, [1] с. - Літ.: с. 225-

231. - Бібліогр. в підрядковій прим. - ISBN 978-966-667-721-4 : 

250.00 грн. 

 

Що є влада, і які передумови її злету й занепаду? Якою є влада 

сьогодні й кому вона належатиме завтра? Ми є свідками 

трансформації влади: переродження її у нову форму, набуття нею 

нового змісту у різноманітних сферах суспільного 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%9C%D0%B0%D0%BA%27%D1%8F%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%96,%20%D0%9D%D1%96%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%BB%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%91%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%BE,%20%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%B5%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%92%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%94,%20%D0%92%D1%96%D1%80%D0%B0


Економіка 

 
 65.24я2 

331:087.5](031) 

Л12 

Лабарр, Наталі. Неймовірні професії, про які тобі (можливо) 

не було відомо: [для дітей мол. та серед. шк. віку] / Наталі Лабарр 

; [пер. з англ Р. А. Трифонова]. - Харків : Ранок, 2020. - 48 с. : іл. -

 ISBN 978-617-09-6414-4 : 280.00 грн. 

 

Чи не щороку виникають нові професії. Кожна з них унікальна та 

дивовижна. І можна обрати для себе не лише важливу, а й дуже цікаву 

роботу. Визначитися з майбутньою професією – нелегка справа. Але 

ця книга допоможе познайомитися з найдивовижнішими з них. 

 

 

 

 

 

 

 65.272(4УКР) + 67.9(4УКР)308 

364.633:343.541-058.65]477.61/.62)(02) 

П27 

Перші кроки до відновлення справедливості: посіб. для тих, 

хто долає наслідки сексуального насильства, учиненого під час 

збройного конфлікту на Донбасі / [І. Довгань та ін. ; за заг. ред. 

авт. ; іл. О. Гордієнко]. - Київ : Східноукр. центр громад. ініціатив, 

2021. - 133, [3] с. : іл. - Бібліогр. в підрядковій прим. - Скор.: с. 8. - 

Дод.: с. 110-136. - ISBN 978-617-7986-60-6 : 100.00 грн. 

 

Посібник містить практичні рекомендації з покроковим описом 

дій постраждалої від насильства особи в процесі юридичного захисту 

своїх прав, а також зразки необхідних юридичних документів. 

 

 

 

Природничі науки 

 

 

 

22.654.13 

523.3:087.5(03) 

М15 

Макеналті, Стейсі. Земля: мої перші 4,54 мільярда років = 

Earth! My first 4,54 billion years : для дітей дошк. віку / Стейсі 

Макеналті ; іл. Девіда Літчфілда ; пер. з англ. М. В. Черник. - 

Харків : Ранок, 2020. - [40] с. : кольор. іл. - Літ.: с. 39. - ISBN 978-

617-09-6056-6 : 200.00 грн. 

 

Земля – домівка понад семи мільярдів людей. Вона мешкає й 

працює в галактиці Чумацький Шлях, а в цій книжці розповідає 

маленьким читачкам і читачам про своє довге та насичене життя. Про 

ранні роки, коли вона була вередлива та вибухова, про хобі обертатися 

довкола себе, про найліпшого друга Місяць та велику родину 

Сонячної системи. Книжка, після якої неможливо не полюбити свою 

планету. 

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%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%80,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96
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%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%96,%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%96


 
 

20.1 

504:087.5 

К43 

Кірбі, Лолл.  Я можу врятувати планету = Old Enough to Save 

the Planet : [для дітей мол. та серед. шк. віку] / Лолл Кірбі ; худож. 

Аделіна Ліріус ; авт. передм. Анна Тейлор ; [пер. з англ. Д. О. 

Іванова]. - Харків : Ранок, 2021. - [32] с. : кольор. іл. - (Розумне 

споживання). - ISBN 978-617-09-7027-5 : 200.00 грн. 

 

Як дитина може врятувати планету? Наприклад, прочитавши цю 

книжку. Тут уміщено розповіді про дванадцятьох школярів-

екоактивістів з усього світу, які мотивують не лише дітей, але й 

дорослих. Герої книжки свідомі, небайдужі, вигадливі, тож роблять 

усе можливе для збереження довкілля. Хтось захищає носорогів в 

Африці, хтось прибирає узбережжя Австралії, а хтось компостує 

сміття в Україні. 

 

 

 

 

 

 

56.14-321 

616.89-008.441:598.2]:741.5 

О-68 

Орнітофобія. Болинь/ [текст А. Вишневського ; іл. Ю. 

Антонової]. - Рівне : Волинські обереги, 2021. - 39, [1] с. : іл. -

 ISBN 978-966-416-989-1 : 30.00 грн. 

 

Комікси, навіяні реальними подіями Другої світової війни. 

 

 

 

Педагогіка 

 

 

74.262.21я2 

373.5.016:51(035) 

Г59 

Годована, Галина Віталіївна. 33 дивовижні історії про 

математику з Максом-Муркотиком : для учнів 5-6 класів / Г. В. 

Годована, Н. Б. Годована ; [худож. Кришталь О. О.]. - Харків : 

Основа, 2021. - 143, [1] с. : іл. - (Візуалізований довідник). - Літ.: с. 

144. - ISBN 978-617-00-3985-9 : 220.00 грн. 

 

Що потрібно, аби математика стала для читачів легкою та 

приємною наукою? Прочитати 33 дивовижні історії, які розповідають 

п’ятикласниця Марійка, її старший брат – студент Михайло та 

розумний Макс-Муркотик. Вони розкажуть вам про математику – 

захопливу, веселу, а іноді навіть смачну! Головні герої книги 

мандрують найбільш важливими темами з курсу математики для учнів 

5-6 класів. 

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%D1%80%D0%B1%D1%96,%20%D0%9B%D0%BE%D0%BB%D0%BB
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%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0,%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%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


 

74.90 

37.018.1:331.54 

М18 

MalKoNi, Костянтин. Ким бути? Як розкрити таланти? Шлях 

до щастя вашої дитини! : робочий зошит для батьків / MalKoNi ; 

[іл. Б. Маслюка]. - Чернівці : Книги-XXI, 2022. - 39, [1] с. : іл., табл. 

- Покажч.: с. 38. - ISBN 978-617-614-376-5 : 25.00 грн. 

 

Метою книги є виявлення талантів та здібностей дитини, щоб 

допомогти їй у виборі професії. 

 

 

Літературознавство 

 

 

 

 

83.3(4ПОЛ)6-5 

821.162.1'06.09-1"19" 

Л55 

Лігенза, Войцех. Без рутини = Bez rutyny : про поезію Віслави 

Шимборської та Збігнєва Герберта / Войцех Лігенза ; пер. з пол. 

Тетяна Павлінчук. - Львів : Літопис, 2021. - 207, [1] с. - Бібліогр. в 

підрядковій прим. - Бібліогр.: с. 197-207. - ISBN 978-617-7962-15-0 : 

100.00 грн. 

 

В літературному дослідженні Войцеха Лігензи зроблено 

порівняння поезій Віслави Шимборської та Збігнева Герберта крізь 

призму, позбавленого усталених літературно-критичних норм і зразків 

аналізу світосприйняття двох поетів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

83.3(4ПОЛ)6-5 

821.162.1'06.09-1"19" 

Р92 

Рушар, Юзеф-Марія. Сонце республіки = SIonce republiki: 

римська цивілізація у творчості Збігнєва Герберта / Юзеф-Марія 

Рушар ; пер. з пол. Тетяна Павлінчук. - Львів : Літопис, 2021. - 

176, [2] с. - Бібліогр. в підрядковій прим. - Бібліогр.: с. 175-177. -

 ISBN 978-617-7962-16-7 : 100.00 грн. 

 

Автор літературної розвідки стверджує, що римська цивілізація у 

віршах та есе Збігнева Герберта є ілюстрацією творчого синтезу його 

власного досвіду пізнання основ цієї цивілізації через латиномовну 

культуру. 

 

 

 

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=MalKoNi,%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%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%9B%D1%96%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B0,%20%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%86%D0%B5%D1%85
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%88%D0%B0%D1%80,%20%D0%AE%D0%B7%D0%B5%D1%84-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F


Художня література 

 

 

 

84(4АВТ)6-4 

821.112.2(436)'06-32-93=161.2 

А65 

Андрес, Крістіна. Мишача зимонька, ведмежий сніжище: [для 

дошк. та мол. шк. віку] / Крістіна Андрес ; [пер. з нім. О. Сидор]. - 

Харків : Крокус, 2021. - 48 с. : іл. - ISBN 978-617-7989-02-7 : 200.00 

грн. 

 

У ведмедя вельми зимовий настрій. Але де ж сніг? Тут мишці 

спадає на гадку: треба взяти санки і почаклувати! Вона виставляє 

мишачі санчата за поріг – і справді: чари негайно діють, починає 

падати сніг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4НІМ)6-4 

821.112.2'06-34-84-93=161.2 

Б51 

Бернер, Ротраут Сузанне. Карлхен. Пригоди цілий рік: чудові 

історії, ігри, жарти, саморобки : [для дошк. та мол. шк. віку] / 

Ротраут Сузанне Бернер ; з нім. пер. Олександра Григоренко ; 

[худ. Р. С. Бернер]. - Харків : Крокус, 2021. - 105, [3] с. : іл. -

 ISBN 978-617-7989-07-2 : 280.00 грн, 300.00 грн. 

 

Зайчик Карлхен – найкращий друг малюків. Він вивчає назви 

місяців і пізнає всі принади весни, літа, осені та зими: рухливі ігри, 

смачні рецепти, веселі віршики та значення свят. Зайчик слухає казки, 

вчиться чемно поводитися в дитсадку, відгадувати загадки, робити 

саморобки та силу-силенну інших цікавих справ. А разом із 

Карлхеном цих премудростей вчаться й маленькі читачі. 

 

 

 

 

 

 

84(4ФРА)6-4 

821.133.1'06-32-93=161.2 

Б68 

Бласко, Серена. Справу веде Енола Голмс = The Enola Holmes 

Mysteries : [для дітей серед. шк. віку] / Серена Бласко. - Харків : 

Ранок, 2020. - (Справу веде Енола Голмс). 

Кн. 1 : Подвійне зникненння / [пер. з фр. А. С. Комісарової]. - 

58, [6] с. : іл. - ISBN 978-617-09-6091-7 : 250.00 грн. 

 

Енола Голмс, молодша сестра відомого детектива Шерлока 

Голмса, до 14 років мешкає в заміському будинку разом із мамою. Але 

саме в день народження дівчини її мати загадково зникає... 

 

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%D0%B5%D1%81,%20%D0%9A%D1%80%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%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%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%80,%20%D0%A0%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%82%20%D0%A1%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5
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%BB%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0


 

84(4ФРА)6-4 

821.133.1'06-32-93=161.2 

Б68 

Бласко, Серена. Справу веде Енола Голмс = The Enola Holms 

Mysteries : [для дітей серед. шк. віку] / Серена Бласко. - Харків : 

Ранок, 2020. - (Справу веде Енола Голмс). 

Кн. 2 : Справа Леді Алістер / [пер. з фр. А. В. Іващенко]. - 56, 

[8] с. : іл. - ISBN 978-617-09-6092-4 : 250.00 грн. 

 

Опинившись сама в Лондоні, молодша сестра Шерлока Голмса 

Енола живе потайним життям, має декілька маскувань і веде 

самостійні розслідування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4ФРА)6-4 

821.133.1'06-32-93=161.2 

Б68 

Бласко, Серена. Справу веде Енола Голмс = The Enola Holmes 

Mysteries : [для дітей серед. шк. віку] / Серена Бласко. - Харків : 

Ранок, 2020. - (Справу веде Енола Голмс). 

Кн. 3 : Таємниця білих маків / [пер. з фр. А. В. Іващенко]. - 56, 

[8] с. : іл. - ISBN 978-617-09-6093-1 : 250.00 грн. 

 

Доктор Ватсон зник! Оце так розслідування для Еноли Голмс! 

Вона вигадує нове маскування: перетворюється на справжню леді – й 

у такому вигляді вирушає до місіс Ватсон. Там дівчина помічає 

дивний букет. Енола, яка знається на мові квітів, одразу ж зрозуміла, 

що букет надіслав зловмисник, до того ж, можливо, божевільний… 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

84(4ВЕЛ)6-4 

821.111(100)'06-34-93=161.2 

В27 

Велика книга казок: [зб. казок : для дітей дошк. віку / пер. з 

англ. О. Захарченко ; іл. О. Бекман та ін.]. - Київ : КМ-БУКС, 

2021. - 176 с. : іл. - ISBN 978-966-948-510-6 : 300.00 грн. 

 

Познайомте свого малюка з найвідомішими героями класичних 

казок. Сучасні ілюстрації, короткі зрозумілі тексти зачарують вашу 

дитину і спонукатимуть її знову й знову розгортати цю книжку! 

 

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%BB%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%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%91%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0


 

84(0)6-4 

821.111(100)'06-34-93(082)=161.2 

В27 

Велика книга чарівних історій на ніч: [зб. казок] / [пер. з англ. 

О. Захарченко ; голов. ред. В. Александров]. - Київ : КМ-БУКС, 

2021. - 176 с. : іл. - ISBN 978-966-948-508-3 : 290.00 грн. 

 

До книжки увійшли вісім казок, які чудово підійдуть для читання 

малюкам на добраніч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР)6-6 

821.161.2'06-2 

Г13 

Гаджієв, Рустам. Помаранчева кудлата хмара: сценарій 

вистави, яку ніхто ніколи не подивиться / Рустам Гаджієв ; [іл. Г. 

Тугай]. - Дрогобич : Коло, 2022. - 187, [17] с. : іл. - ISBN 978-617-

642-606-6 : 120.00 грн. 

 

Сценанарій вистави з життя наших сучасників. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4ВЕЛ)6-4 

821.111'06-31=161.2 

Г29 

Гейг, Метт. Опівнічна бібліотека = The midnight library / Метт 

Гейг ; пер. з англ. Ганни Яновської ; за ред. Романа Трифонова. - 

Харків : Жорж, 2021. - 414, [2] с. - (Художня література). -

 ISBN 978-617-7853-76-2 : 187.50 грн, 170.00 грн. 

 

Десь між життям і смертю існує бібліотека з незліченними 

книгами. І кожна з них – це історія паралельної реальності. В одній 

книзі викладена історія вашого життя таким, яким воно є; в інших – 

історії життів, які ви могли б прожити, якби в певний момент 

наважилися щось змінити. 

 

 

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%B4%D0%B6%D1%96%D1%94%D0%B2,%20%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC
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%D0%B9%D0%B3,%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%82


 

84(4НІМ)5-4 

821.112.2'06-32=161.2 

Г29 

Гейне, Генріх. Флорентійські ночі / Генріх Гейне ; пер. з нім. 

Олекса Синиченко. - Київ : Дніпро, 2020. - 68, [4] с. - Прим.: с. 70. -

 ISBN 978-966-578-326-8 : 150.00 грн. 

 

"Флорентійські ночі" – це нотатки Гейне під час подорожі 

Італією, блискуча серія картин італійського життя, з'єднаних майже 

невидимою тонкою ниткою. Чарівні, сповнені атмосфери любовної 

історії та казки, ці історії не залишать читача байдужим! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 84(7СПО)5-4 

821.111(73)'06-32=161.2 

Г34 

Генрі, О. Усього потроху/ О. Генрі ; [пер. з англ.: Є. М. 

Тарнавський, В. Є. Тарнавський ; худож.-оформ. О. А. Гугалова-

Мєшкова]. - Харків : Фоліо, 2019. - 440, [5] с. - (Зарубіжні авторські 

зібрання). - ISBN 978-966-03-8935-9 : 150.00 грн. 

 

До книги увійшли останні твори письменника. В новелах О. Генрі 

гостро відчувається самотність людини в чужому і байдужому світі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 84(7СПО)5-4 

821.111(73)'06-32=161.2 

Г34 

Генрі, О. Круговерть / О. Генрі ; [пер. з англ.: Є. М. 

Тарнавський, В. Є. Тарнавський ; худож.-оформ. О. А. Гугалова 

Мєшкова]. - Харків : Фоліо, 2019. - 443, [2] с. - (Зарубіжні авторські 

зібрання). - ISBN 978-966-03-8792-8 : 150.00 грн. 

 

В новелах О. Генрі читач знайде захоплюючий сюжет та дотепний 

жарт. Палітра гумору письменника багата фарбами і відтінками, а 

галерея образів створена завдяки знанням психології поведінки людей 

з різних прошарків суспільства. 

 

 

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%D0%B9%D0%BD%D0%B5,%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D1%96%D1%85
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%D0%BD%D1%80%D1%96,%20%D0%9E.
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%D0%BD%D1%80%D1%96,%20%D0%9E.


 84(7СПО)6-4 

821.111(73)'06-312.9=161.2 

Д45 

Дік, Філіп Кіндред. Валіс = Valis : роман / Філіп К. Дік ; пер. з 

англ. Павла Шведа. - Київ : Комубук, 2020. - 353, [7] с. - ISBN 978-

617-7438-23-5 : 250.00 грн. 

 

"Валіс" – найвідоміший з романів Філіпа К. Діка є сумішшю 

наукової фантастики й теологічного детективу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 84(7СПО)6-44 

821.111(73)'06-31=161.2 

Д45 

Дік, Філіп Кіндред. Лийтеся сльози, сказав полісмен = Flow 

my tears, the policeman said : роман / Філіп К. Дік ; пер. з англ. 

Гєника Бєлякова. - Київ : Комубук, 2019. - 323, [5] с. - ISBN 978-

617-7438-14-3 : 250.00 грн. 

 

Роман "Лийтеся, сльози, сказав полісмен" – зворушлива й дуже 

особиста притча про людську самотність і любов. Цей твір є водночас 

одним із стилістично найдовершеніших в доробку Філіпа Діка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 84(7СПО=АНГЛ)6-44 

821.111(73)'06-31=161.2 

Д45 

Дік, Філіп Кіндред. Людина у високому замку = The man in the 

high castle : роман / Філіп К. Дік ; [пер. з англ. Ірини 

Серебрякової]. - Київ : Комубук, 2017. - 314, [6] с. - ISBN 978-617-

7438-02-0 : 100.00 грн. 

 

Роман занурює читача у страхітливий альтернативний світ, дуже 

схожий на наш власний, проте з однією важливою моторошною 

відмінністю – це світ, де союзники зазнали поразки у Другій світовій 

війні. 

 

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%96%D0%BA,%20%D0%A4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BF%20%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B4
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%96%D0%BA,%20%D0%A4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BF%20%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B4
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%96%D0%BA,%20%D0%A4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BF%20%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B4


 84(7США)6-4 

811.111(73)'06-312.9=161.2 

Д45 

Дік, Філіп Кіндред. Затьмарення = A scanner darkly : роман / 

Філіп К. Дік ; пер. з англ. Гєника Бєлякова. - Київ : Комубук, 2020. 

- 363, [5] с. - (Перша українська платформа краудпаблішингу). -

 ISBN 978-966-97490-1-7 : 250.00 грн. 

 

"Затьмарення" – постмодерний роман з детективним сюжетом, що 

переплітається з філософськими роздумами, пошуками ідентичності, 

усвідомленням людиною власного роздвоєння. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 84(4ПОЛ)5/6-4 

821.162.1'06-31=161.2 

Д64 

Доленга-Мостович, Тадеуш. Кар'єра Никодима Дизми = 

Kariera Nikodema Dyzmy : роман / Тадеуш Доленга-Мостович ; 

[пер. з пол. Т. Ярмолюка ; худож.-оформ. О. А. Гугалова-

Мєшкова]. - Харків : Фоліо, 2019. - 317, [3] с. - ISBN 978-966-03-

8684-6 : 150.00 грн. 

 

Роман показує зріз життя варшавського суспільства 20-х років 20 

століття, у якому шахраєві, ледареві і нездарі легко досягти успіху. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 84(5ІЗР)6-44 

821.161.1(569.4)'06-311.2=161.2 

Ж12 

Жаботинський, Володимир (Зеєв). П'ятеро / Володимир (Зеєв) 

Жаботинський ; [пер. з рос. В. Білявського ; худож.-оформ. О. А. 

Гугалова-Мєшкова]. - Харків : Фоліо, 2020. - 217, [7] с. - (Зарубіжні 

авторські зібрання). - ISBN 978-966-03-8972-4 : 150.00 грн. 

 

В романі зображена історія єврейської родини в Одесі 1905 року. 

 

 

 

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%96%D0%BA,%20%D0%A4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BF%20%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B4
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%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0-%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%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%96%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%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


 84(4ФРА)6-4 

821.133.1'06-31=161.2 

К18 

Камю, Альбер. Падіння : повість / Альбер Камю ; [пер. з фр. Є. 

Марічева ; худож.-оформ. О. А. Гугалова- Мєшкова]. - Харків : 

Фоліо, 2019. - 121, [4] с. - (Зарубіжні авторські зібрання). -

 ISBN 978-966-03-8986-1 : 130.00 грн. 

 

"Падіння" – це остання закінчена повість Камю. В ній 

розповідається історія респектабельного адвоката Жана-Батиста 

Кламанса. Довгі роки він тягнув бездумне, хоча і цілком 

благопристойне існування, але одного разу пройшов повз потопаючу 

жінку, зробивши вигляд, що нічого не бачить і не чує. Цей вчинок 

змінив усе його життя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 84(4АВТ)5/6-4 

821.112.2(436)'06-6=161.2 

К30 

Кафка, Франц. Листи до Феліції (1912) = Briefe an Felice / 

Франц Кафка ; [пер. з нім. І. В. Андрущенка ; худож.-оформ. О. А. 

Гугалова-Мєшкова]. - Харків : Фоліо, 2020. - 186, [3] с. - (Зарубіжні 

авторські зібрання). - ISBN 978-966-03-9236-6 : 130.00 грн. 

 

"Листи до Феліції" адресовані Феліції Бауер – берлінській 

знайомій, а потім нареченій Кафки. В листах розкривається особистий 

світ Кафки, особливості його життя й оточення, як це відчував, 

усвідомлював і переживав сам письменник. До видання увійшли листи 

Ф. Кафки до Феліції, написані у 1912 році. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4АВТ)5/6-4 

821.112.2(436)'06-6=161.2 

К30 

Кафка, Франц. Листи до Феліції (1913) = Briefe an Felice / 

Франц Кафка ; [пер. з нім. І. Андрущенка ; худож-оформ. О. А. 

Гугалова-Мєшкова]. - Харків : Фоліо, 2020. - 282, [3] с. - (Зарубіжні 

авторські зібрання). - ISBN 978-966-03-9397-4 : 130.00 грн. 

 

"Листи до Феліції" адресовані Феліції Бауер – берлінській 

знайомій, а потім нареченій Кафки. В листах розкривається особистий 

світ Кафки, особливості його життя й оточення, як це відчував, 

усвідомлював і переживав сам письменник. До видання увійшли листи 

Ф. Кафки до Феліції, написані у 1913 році. 

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%D0%BC%D1%8E,%20%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%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%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%D0%B0%D1%84%D0%BA%D0%B0,%20%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86


 84(4АВТ=УКР)6-44 

821.112.2(436)'06-311.1=161.2 

К30 

Кафка, Франц. Листи до Мілени; Лист батькові = Briefe an 

Мilena / Франц Кафка ; [пер. з нім. І. Андрущенка ; худож.-оформ. 

Д. О. Чмуж]. - Харків : Фоліо, 2019. - 281, [7] с. - (Зарубіжні 

авторські зібрання). - ISBN 978-966-03-8725-6 : 130.00 грн. 

 

"Листи до Мілени" Ф. Кафки адресовані Мілені Єсенській, 

чеській журналістці, переписка з якою тривала три роки. Саме їй Ф. 

Кафка передав свої щоденники і "Лист батькові". У листах 

письменника прозирає його самотність, пригніченість, меланхолія, 

невпеність у собі. 

 

 

 

 

 

 

 

 84(4УКР)6-4 

821.161.2'06-31 

К56 

Коверзнєв, Костянтин. Ти не прочитаєш цю книжку/ 

Костянтин Коверзнєв. - Київ : Вид-во Сергія Пантюка, 2012. - 118, 

[2] с. : іл. - ISBN 978-617-564-009-8 : 50.00 грн. 

 

У своєму міні-романі Костянтин Коверзнєв намагається осягнути 

категорії щастя, буття та буденності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 84(7США)5/6-4 

821.111(73)'06-312.9=161.2 

Л13 

Лавкрафт, Говард Філіпс. Сни в оселі відьми = The dreams in 

the witch house / Говард Філіпс Лавкрафт ; [пер. з англ. Є. М. 

Тарнавського ; худож.-оформ. О. А. Гугалова-Мєшкова]. - Харків : 

Фоліо, 2019. - 280, [8] с. - (Зарубіжні авторські зібрання). -

 ISBN 978-966-03-8909-0 : 130.00 грн. 

 

До збірки увійшли фантастичні оповідання американського поета 

і журналіста Г. Ф. Лавкрафта, якого називали Едгаром По ХХ століття 

за звернення до теми жахів, містики, фентезі. 

 

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%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BD%D1%94%D0%B2,%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%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%9B%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%82,%20%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%20%D0%A4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BF%D1%81


 

84(4СПО)5/6-4 

821.111(73)'06-312.9=161.2 

Л13 

Лавкрафт, Говард Філіпс. На стрімчаках божевілля = At the 

mountains of madness : [фантаст. повість] / Говард Філіпс 

Лавкрафт ; [пер. з англ. Є. М. Тарнавського ; худож. Д. О. Чмуж]. - 

Харків : Фоліо, 2019. - 281, [7] с. - ISBN 978-966-03-8311-1 : 130.00 

грн. 

 

До збірки творів Г. Ф. Лавкрафта увійшли фантастичні повісті 

"Справа Чарльза Декстера Варда" й "На стрімчаках божевілля". Герої 

творів письменника прагнуть осягнути таємниці Буття, відкрити 

незвідане. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 84(7СПО)5/6-4 

821.111(73)'06-312.9=161.2 

Л13 

Лавкрафт, Говард Філіпс. Поклик Ктулху = The call of cthulhu 

: роман / Говард Філіпс Лавкрафт ; [пер. з англ. Є. М. 

Тарнавського ; худож.-оформ. Д. О. Чмуж]. - Харків : Фоліо, 2019. 

- 217, [7] с. - ISBN 978-966-03-8528-3 : 130.00 грн. 

 

До збірки Г. Ф. Лавкрафта увійшли оповідання, написані в жанрі 

хорору, містики та фантастики. 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 84(4РОС)6-4 

821.161.1'06-34-93=161.2 

Л39 

Ледерман, Вікторія. Календар Майя. Травень = Календарь 

Майя / Вікторія Ледерман ; пер. [з рос.] Євген Плясецький. - Київ 

: BookChef : Форс Україна, 2020. - 286, [2] с. - ISBN 978-966-993-

271-6 : 150.00 грн. 

 

 Подорож у часі школярів-підлітків. Прокидатися вранці й 

виявляти, що проживаєш дні в зворотному порядку, – штука 

серйозніша за "День бабака"! Шестикласник Гліб Єлізаров всього 

лише надряпав на древньої стіни дату "23.05.2013" - і відправився з 

парою однокласників спочатку у 22 травня, а потім у 21-е, 20-е, 19-е... 

 

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%B0%D0%B2%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%82,%20%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%20%D0%A4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BF%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%9B%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%82,%20%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%20%D0%A4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BF%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%9B%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD,%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F


 

84(4УКР)6-4 

821.161.2'06-341:741.5 

M21 

MalKoNi, Костянтин. Cупергерой в кожному з нас/ MalKoNi ; 

[іл. Б. Маслюка]. - Чернівці : Книги - XXI, 2022. - 29, [1] с. : іл. -

 ISBN 978-617-614-372-7 : 25.00 грн. 

 

Метою книги є звернення автора до дітей побачити таланти і 

здібності одне одного, а також бути толерантними в колективі 

однолітків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(0)6-4 

821.111(100)'06-34-93(082)=161.2 

М60 

Милі казки на добраніч: [зб. казок : для дітей дошк. віку / пер. 

з англ. О.Захарченко ; голов. ред. В. Александров]. - Київ : КМ-

БУКС, 2021. - 176 с. : іл. - ISBN 978-966-948-509-0 : 300.00 грн. 

 

До збірки увійшли вісім казок для дітей дошкільного віку, які 

також підходять для сімейного читання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4НІМ)6-4л6 

821.112.2'06-31(084.1)=161.2 

М67 

Мітгуч, Алі. Довкола корабля: про каное, вітрильники та 

великі човни / Алі Мітгуч ; [іл. А. Мітгуча ; пер. з нім. Р. Матієва]. 

- Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2019. - 46 с. : іл. -

 ISBN 978-966-105795-0 : 200.00 грн. 

 

Ця книга оповідає своєму читачеві про історію судноплавства. А 

починалося усе з видовбаних або випалених стовбурів дерев, потім 

з'явилися вітрила, пароплави, плавучі фабрики, які переробляють 

виловлену рибу, портові буксири та гоночні човни... 

 

 

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=%3Cb%3E%3Cfont%20color=red%3EMalKoNi%3C/font%3E%3C/b%3E,%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%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%9C%D1%96%D1%82%D0%B3%D1%83%D1%87,%20%D0%90%D0%BB%D1%96


 

84(4НІМ)6-4 

821.112.2'06-31-93=161.2 

М66 

Мітгуч, Алі. Довкола колеса: [про візки, карети і швидкі 

автомобілі] / Алі Мітгуч ; [іл. А. Мітгуча ; пер. з нім. Р. Матієва]. - 

Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2019. - 45, [1] с. : іл. - ISBN 978-966-

10-5570-3 : 200.00 грн. 

 

На сторінках цієї науково-популярної дитячої книги, її автор Алі 

Мітгуч розповідає нам історію колеса й водночас історію розвитку 

транспортних засобів: від першого колеса шумерів, далі – про вози та 

карети, потім як коней у ридванах та візках замінили двигунами й аж 

до сучасних перегонових автомобілів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР)6-4 

821.161.2'06-34-93 

М69 

Міхаліцина, Катерина Василівна. Томо та його кит: [для мол. 

шк. віку] / Катерина Міхаліцина ; [худож.] Оксана Драчковська. - 

Харків : Крокус, 2019. - 32 с. : іл. - ISBN 978-966-97919-5-5 : 150.00 

грн. 

 

Це казка-притча про те, як нелегко інколи бути собою. Та як 

важливо бути уважним до себе та світу навколо. Адже якщо маєш 

широко відкрите серце, світ неодмінно тобі усміхнеться. Треба лиш не 

прогавити його усмішки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4ФРА)6-4 

821.133.1'06-312.9-93=161.2 

М91 

Мурлева, Жан-Клод. Річка, що тече навспак: для дітей мол. та 

серед. віку / Жан-Клод Мурлева ; [пер. з фр. Д. Тимошенко ; 

худож. А. Шаповал]. - Дніпро : Nasha idea, 2020. - (Річка, що тече 

навспак). 

Т. 1 : Томек. - 2020. - 175, [1] с. : іл. - ISBN 978-617-7678-38-9 : 

160.00 грн. 

 

Маленького читача чекає зустріч з Томеком, який заради кохання 

долає труднощі, потрапляє в небезпечні ситуації, подорожує, зустрічає 

вірних друзів, опиняється у фантастичних краях, але залишається 

вірним своїй обраниці. 

 

 

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%D1%96%D1%82%D0%B3%D1%83%D1%87,%20%D0%90%D0%BB%D1%96
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%D1%96%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%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%9C%D1%83%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%B4


 

84(4ФРА)6-4 

821.133.1'06-312.9-93=161.2 

М91 

Мурлева, Жан-Клод. Річка, що тече навспак: для дітей мол. і 

серед. віку / Жан-Клод Мурлева ; [пер. з фр. Д. Тимошенко ; 

худож. А. Шаповал]. - Дніпро : Nasha idea, 2020. 

Т. 2 : Ганна. - 2020. - 159, [1] с. : іл. - (Річка, що тече навспак). -

 ISBN 978-617-7678-37-2 : 160.00 грн. 

 

Про свою подорож запаморочливим Небесним шляхом, а згодом 

пустелею, розповідає героїня Ганна. Її повість розгортає перед нами 

нові краї, змальовує дивовижні події, які трапилися з дівчиною. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР)6-4 

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

Н62 

Нікітінський, Юрій. Дивні пригоди (не)дивної вчительки: 

[для дітей та юнацтва] / Юрій Нікітінський ; пер. з рос. Іван 

Андрусяк ; іл. Наталії Чернишевої. - Київ : Час майстрів, 2021. - 

135, [2] с. : іл. - (Рекомендуємо прочитати). - ISBN 978-966-915-346-

3 : 175.00 грн. 

 

До книжки про пригоди незвичайної вчительки увійшло майже 

100 коротких історій, які веселять, дивують, захоплюють та 

спонукають замислитися. Оповідання, схожі на анекдоти зі шкільного 

життя, приохочують молодших школярів до читання, підліткам 

нагадують, що школа – це не лише нудні уроки, а дорослим дають 

можливість повернутися в золоті часи дитинства. 

 

 

 

 

 

 
  

 84(4НІМ)6-44 

821.112.2'06-312.1=161.2 

Н70 

Ніцше, Фрідріх. Так мовив Заратустра: кн. для всіх і ні для 

кого / Фрідріх Ніцше ; [пер. з нім. А. В. Савченко ; худож.-оформ. 

О. А. Гугалова-Мєшкова]. - Київ : Фоліо, 2019. - 251, [5] с. - 

(Зарубіжні авторські зібрання). - ISBN 978-966-03-8712-6 : 130.00 

грн. 

 

У філософському трактаті розкривається позиція Ф. Ніцше щодо 

місця людини в суспільстві, розуміння життя, пізнання себе і 

навколишнього світу. 

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%D1%83%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%B4
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%D1%96%D0%BA%D1%96%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%AE%D1%80%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%9D%D1%96%D1%86%D1%88%D0%B5,%20%D0%A4%D1%80%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%85


 

84(4НОР)6-4 + 84(4ФІН)6-4 

821.113.5'06+821.511.1'06]-319.9-93=161.2 

П18 

Парвела, Тімо. Кеплер 62 = Kepler 62 / Тімо Парвела, Бйорн 

Сортланд ; іл. П. Пітканена. - Київ : BookChef, 2019 - 2020. 

Кн. 1 : Запрошення = Кirja yksi: kutsu / [пер. з фін. І. 

Малевич]. - 2019. - 109, [19] с. : іл. - ISBN 978-617-7561-32-2 : 170.00 

грн. 

 

Земля перенаселена і її ресурси вичерпуються. Тринадцятирічний 

Арі піклується про свого хворого братика Йоні. Разом вони починають 

грати в нову комп’ютерну гру "Кеплер62", у якій майже ніхто не може 

перемогти. Що відбувається з гравцями, які проходять фінальний 

рівень? Чи "Кеплер62" насправді є лише грою? Дивовижна пригода 

починається... 

 

 

 

 

 

 

 

 84(4НОР)6-4 + 84(4ФІН)6-4 

821.113.5'06+821.511.1'06]-319.9-93=161.2 

П18 

Парвела, Тімо. Кеплер 62 = Kepler 62 / Тімо Парвела, Бйорн 

Сортланд ; іл. Пасі Пітканена. - Київ : Booкchef, 2019 - 2020. 

Кн. 5 : Вірус = Kirja viisi: virus / [пер. з нор. А. Колодніцької]. - 

2020. - 193, [7] с. : іл. - ISBN 978-966-993-243-3 : 170.00 грн. 

 

Арі, Йоні та Марія виступають за самоствердження на планеті 

Кеплер-62. Вони борються з таємничим вірусом, нестабільною 

погодою та ворогами, які криються поміж їхніх товаришів по 

експедиції. Усе це перетворюється на небезпечну боротьбу за владу, у 

ході якої розкривається шокуюча правда: їх відправили на Кеплер-62 з 

абсолютно інших причин, аніж здавалося спочатку. 

 

 

 

 

 

 

 

84(4НОР)6-4 + 84(4ФІН)6-4 

821.113.5'06+821.511.1'06]-319.9-93=161.2 

П18 

Парвела, Тімо Кеплер 62 = Kepler 62 / Тімо Парвела, Бйорн 

Сортланд ; iл. Пасі Пітканена]. - Київ : BookChef, 2019 - 2020. 

Кн. 6 : Таємниця = Kirja kuusi: salaisuus / [пер. з нор. А. 

Колодніцької]. – 2020. - 189, [11] с. : іл. - ISBN 978-966-993-244-0 : 

170.00 грн. 

 

В останній книзі врешті розкривається моторошна правда про 

таємничого пасажира, який переховується в тринадцятій капсулі на 

зоряному кораблі. Він жадає війни й береться до зброї, щоб знищити 

все те, що йому не подобається, і стати жорстоким диктатором. 

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%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B0,%20%D0%A2%D1%96%D0%BC%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%9F%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B0,%20%D0%A2%D1%96%D0%BC%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%9F%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B0,%20%D0%A2%D1%96%D0%BC%D0%BE


 

84(4ШВА)6-4 

821.112.2(494)'06-32-93=161.2 

П21 

Паулі, Лоренц. Як святкувати Різдво? / Лоренц Паулі ; іл. 

Катрін Шерер ; пер. з нім. Р. Матієва. – Тернопіль : Навч. кн. - 

Богдан, 2019. - [32] с. : іл. - ISBN 978-966-10-6121-6 : 200.00 грн. 

 

Весела історія про те, як дарувати подарунки. "Різдво – це коли 

усі приносять мені подарунки", – пояснює сова маленькому зайчикові, 

і той одразу ж ділиться почутим із рештою лісових мешканців. І от 

уже усі звірі майструють дарунки для сови. Коли ж ті нарешті готові, 

одна за одною трапляються халепи… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4ІТА)3 

821.124'02-993=161.2 

П68 

Пріапея/ пер. з лат., [авт. передм., комент.] Назар Ващишин, 

[худож. М. Гумецька]. - Львів : Апріорі, 2021. - 126, [2] с. : іл. - 

(Бібліотека античної літератури). - ISBN 978-617-629-706-2 : 195.00 

грн. 

 

Пам'ятка давньоримської літератури містить сатиричні вірші на 

тему еротики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 84(4ВЕЛ)6-4 

821.111'06-343-93=161.2 

С44 

Скотт, Гейлі. Зайці-стрибунці. Чайний будиночок = Meet the 

twitches. (Teacup house) : [казка для дітей дошк. і мол. шк. віку] / 

Гейлі Скотт ; іл. Піппи Кернік ; пер. з англ. Оксани Осмоловської. 

- Київ : КМ-БУКС, 2019. - 121, [7] с. : іл. - ISBN 978-966-948-163-4 : 

145.00 грн. 

 

Незвичайні пригоди іграшкових зайців-стрибунців з Чайного 

будиночка. 

 

 

 

 

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%D1%83%D0%BB%D1%96,%20%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B5%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%A1%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%82,%20%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D1%96


 

84(4НОР)6-4 + 84(4ФІН)6-4 

821.113.5'06+821.511.1'06]-319.9-93=161.2 

С65 

Сортланд, Бйорн. Кеплер 62 = Kepler 62 / Бйорн Сортланд, 

Тімо Парвела; іл. П. Пітканена. - Київ : Booкchef, 2019 - 2020. 

Кн. 2 : Зворотний відлік = Кirja kaksi: lähtölaskepta / [пер. з 

нор. І. Куш]. - 2019. - 159, [8] с. : іл. - ISBN 978-617-7808-03-8 : 170.00 

грн. 

 

Мало хто з гравців здолав усі рівні комп’ютерної гри "Кеплер62". 

Кажуть, після того має щось статися. Аби розгадати цю загадку Марія, 

дочка заможного виробника зброї, наймає трьох комп'ютерних геніїв. 

Тим часом організація з дивною назвою OTNSPCFRVR ("У відкритий 

космос назавжди") має намір відправити групу дітей до системи 

Кеплер-62, де нібито є планети, схожі на Землю. 

 

 

 

 

 

 

 84(7СПО)6-4 

821.111(73)'06-32=161.2 

Ф66 

Фіцджеральд, Френсіс Скотт. До зірок / Френсіс Скотт 

Фіцджеральд ; [пер. з англ. В. Р. Дудика ; худож-оформ. О. А. 

Гугалова-Мєшкова]. - Харків : Фоліо, 2020. - 185, [7] с. - (Зарубіжні 

авторські зібрання). - ISBN 978-966-03-9284-7 : 130.00 грн. 

 

До збірки увійшов автобіографічний цикл творів про Безіла Дюка 

Лі та оповідання "Дитяча забава". Письменник майстерно передає 

прикмети часу та деталі американського побуту початку ХХ століття. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4НІД)6-4 

821.112.5'06-34-93=161.2 

Ш71 

Шмідт, Анні М. Г. Віплала: [для мол. та серед. шк. віку] / Анні 

М. Г. Шмідт ; [пер. з нідерл. С. Святенка ; іл. Ф. Гопмана]. - 

Харків : Крокус, 2021. - 102, [4] с. : кольор. іл. - ISBN 978-617-7989-

09-6 : 200.00 грн. 

 

Казка про неймовірні пригоди Віплали і звичайної голландської 

сім’ї. Віплала – маленький чоловічок. Він не гном, він із роду віплал. І 

звати його так само - Віплала. Віплала вміє чудувати - це щось схоже 

на чаклування. Але він постійно забуває, як розчудовувати предмети, 

які він зачудував. Після того, як Віплала зменшив сімейство Бломів, 

усі вони поринають у пригоду. Чи повернуться вони коли-небудь до 

своїх справжніх розмірів? 

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%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4,%20%D0%91%D0%B9%D0%BE%D1%80%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%A4%D1%96%D1%86%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4,%20%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D1%81%20%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%82
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%BC%D1%96%D0%B4%D1%82,%20%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%96%20%D0%9C.%20%D0%93.


 

84(4ІТА)6-4 

821.131.1'06-31=161.2 

Щ61 

Щербаненко, Джорджо. Тенета зради = Traditori di tutti : 

роман / Джорджо Щербаненко ; [пер. з італ. М. І. Прокопович ; 

худож.-оформ. М. С. Мендор]. - Харків : Фоліо, 2020. - 344, [3] с. - 

(Бест). - ISBN 978-966-03-8987-8 : 140.00 грн. 

 

Приватному детективу Ламберті доводиться викрити ряд тяжких 

злочинів, незважаючи на обмаль фахового досвіду, адже зовсім 

недавно він працював лікарем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4ІТА)6-44 

821.131.1'06-312.4=161.2 

Щ61 

Щербаненко, Джорджо. Міланці вбивають по суботах = I 

Milanesi ammazzano al sabato : роман / Джорджо Щербаненко ; 

[пер. з італ. та передм. Ю. Педана ; худож.-оформ. О. А. Гугалова-

Мєшкова]. - Харків : Фоліо, 2019. - 188, [4] с. - ISBN 978-966-03-

8740-9 : 140.00 грн. 

 

Автор майстерно поєднує детективний сюжет з тонким 

психологічним малюнком характерів героїв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(7СПО)6-4 

821.111(73)'06-3=161.2 

Я51 

Ялом, Ірвін. Проблема спінози = The spinoza problem / Ірвін 

Ялом ; [пер. з англ. А. Зорницького]. - Харків : Клуб Сімейн. 

Дозвілля, 2021. - 507, [5] с. - ISBN 978-617-12-8591-0 : 190.00 грн. 

 

Вони жили в різному часі. В них не могло бути нічого спільного. 

Перший був великим філософом, а другий – нацистським злочинцем. 

Проте їх долі загадковим чином переплітаються. Неперевершений 

синтез історичного й психологічного роману від відомого 

психотерапевта та белетриста Ірвіна Ялома – "Проблеми Спінози". 

 

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%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%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%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%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%AF%D0%BB%D0%BE%D0%BC,%20%D0%86%D1%80%D0%B2%D1%96%D0%BD


Історія 
 

 

63.3(4УКР)6 

94(477):[329.71+323.1]"1880/1918" 

Б77 

Бойцун, Марко. Робітничий рух і національне питання в 

Україні: 1880-1918/ Марко Бойцун ; пер. з англ. Леся Бідочко та 

Максим Казаков. - Київ : Rosa-Luxemburg-Stiftung в Україні : 

ФОП Маслаков, 2020. - 579, [1] с. : іл. - Бібліогр. в підрядковій 

прим. - Мапи: с. 551-553. - Покажч.: с. 555-579. - ISBN 978-617-7862-

92-4 : 161.07 грн. 

 

В дослідженні розглянуто революційні суспільні перетворення у  

Наддніпрянській Україні на межі ХІХ-ХХ ст. 

 

 

 

 

 

 

 

63.3(4УКР)616-49 

94(477.41/42+477.51)"1933/1935" 

Т31 

Теленько, Богдан Петрович. Соловецький мартиролог 

Полісся (На основі секретних архівів ФСБ Росії, узагальнених по 

Житомирській, Київській та Чернігівській областях)/ Богдан 

Теленько. - Львів : Каменяр, 2020. - 703, [1] с. : іл. - Прим.: с. 702. -

 ISBN 978-966-607-559-6 : 150.00 грн. 

 

"Соловецький мартиролог Полісся" – літературно-документальне 

дослідження з символічної авторської серії "Соловецький мартиролог 

України", в якому подаються відомості про жертви репресивної 

депортації комуністичним режимом на будови Біломорсько-

Балтійського каналу вихідців з українського Полісся – сучасних 

Житомирської, Київської та Чернігівської областей загалом у 1933-

1935роках. 

 

 

 

 

 

 

63.3(4ВЕЛ)6-8 

94(410):342.36-051]"19/20" 

Л42 

Лейсі, Роберт. Корона / Роберт Лейсі ; [пер. з англ. Б. 

Носенок]. - Харків : Фоліо, 2021 - . 

Кн. 1 : Єлизавета II, Вінстон Черчилль. Становлення молодої 

королеви (1947-1955) / Роберт Лейсі ; [авт. передм. П. Морган]. - 

313, [7] с. : іл., фот. - Хронол. покажч.: с. 298-301. - ISBN 978-966-03-

9663-0 : 300.00 грн. 

 

В книзі описано життя королеви Великої Британії Єлизавети ІІ 

протягом 40 років. Видання ілюстроване кадрами телевізійного 

серіалу Netflix "Корона". 

 

 

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%91%D0%BE%D0%B9%D1%86%D1%83%D0%BD,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE
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Відкрий для себе Європу!/ іл.: Б. Кордес, Р. Келлер. - Київ : 

Представництво ЄС в Україні, 2018. - 44 с. : іл., вкл. л. - Дод.: с. 45. 

- ISBN 978-92-9238-595-8 : 60.00 грн. 

 

Читачу надається можливість відкрити для себе Європу: дізнатися 

про клімат, мови, історію, економіку, діяльність основних 

європейських інституції, і наприкінці, перевірити знання відповівши 

на запитання вікторини. 

 

 

 

 

Чекаємо на Вас у читальній залі! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріали підготувала 

 провідний бібліотекар 

Рудзінська Т. В. 

 

 

 

 


