
Нові надходження відділу літератури іноземними мовами за період  

з жовтня 2019 до квітня 2020 рр. 

821.111(73)’06-32(081.2) 
H52 
         Henry О. Cabbages and Kings [Текст] = Королі і капуста : англ. мовою / О. Henry. – 
Kyiv : Znannia, 2019. – 254 p. – (American Library). 
 
 
        О. Генрі (Вільям Сідні Портер, 1862—1910) — визнаний майстер короткої 
новели. Яскравим прикладом оригінального авторського стилю є його єдиний 
роман “Королі і капуста”. Він складається з новел, у яких в авантюрно-
пригодницькому дусі змальовано життя безтурботних мешканців вигаданої 
“бананової” республіки Анчурії, загубленої в тропічному раю Карибського 
узбережжя. Ця країна — справжнє Ельдорадо для шахраїв, ділків, контрабандистів 
усіх ґатунків і мастей. Заради легкої наживи вони вдаються до найдотепніших 
крутійств, часто потрапляють у комічні ситуації, проте завжди виходять сухими з 
води. Попри свій авантюризм, герої роману викликають щиру симпатію, адже 

вселяють віру в те, що можна подолати будь-які життєві негаразди. 
 
 

 
 
 
 



821.111’06-312.4 
D75 
         Doyle, Arthur Conan. The Lost World [Текст] = Утрачений світ : англ. мовою / 
Arthur Conan Doyle. – Kyiv : Znannia, 2019. – 254 p. – (English Library). 
 
 
        Артур Конан Дойл (1839-1930) - найвідоміший англійський письменник 
детективних романів про Шерлока Холмса та Доктора Уотсона. Але хто міг би 
подумати, що Артур Конан Дойл стане й одним з найвідоміших письменників-
фантастів. «Загублений світ» - це роман, що розповідає про місце, чи територію, яка 
залишилась незміненою з часів динозаврів, маючи таку ж фауну і флору. Головними 
героями є люди різного віку, що неймовірним чином потрапили до цього 
загадкового місця. Особливого шарму та цікавості додає читання цього роману в 
оригіналі, що дасть змогу не тільки насолодитися цим винятковим твором, але й 
покращити свої здібності володіння англійською мовою, відчувши мову та думки 
автора. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



821.112.2’06-31 
Б87 
         Брандіс, Катя. Фристайлерка [Текст] / Катя Брандіс ; пер. з нім. 
Марія Іваницька і Тетяна Супрун. – Київ : Книголав, 2018. – 416 с. – 
(Серія «Полиця бестселер»). 
 
        Яскравий, динамічний роман про життя, сповнене небезпек і 
ризиків, про питання вибору на тлі технологічних можливостей, про 
кохання, яке окрилює, та про прагнення перемоги, що допомагає 
рухатися вперед. 
       Катя Брандіс – німецька письменниця і журналістка, авторка 
багатьох книжок для підлітків та молоді. Для написання свого роману 
«Фристайлерка» авторка супроводжувала групу бігунів у центрі 
олімпійської підготовки, відвідувала спортсменів-паралімпійців під 
час їхніх тренувань і знайомилась на місці з процесом виготовлення 
бігов их протезів.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



821.112.2 
З-84 
        Зоннтаг Роберт М. Сканери [Текст] : роман / Роберт М. Зоннтаг ; 
пер. з нім. Люба-Параскевія Стринадюк. – Брустурів : Дискурсус, 2018. 
– 192 с. 
 
 
       Світ у 2035 році – це світ без друкованих книг, газет і журналів. 
Усе відскановано й оцифровано. Кожен має доступ до світової 
цифрової бібліотеки. У будь-який час і безкоштовно. І це завдяки  
мобрілю – універсальному мережевому пристрою у вигляді окулярів. 
Роб працює сканером у величезному концерні Ultranetz, у відділі 
Scan AG. Зі своїм другом Джоджо він відшуковує, сканує й оцифровує 
останні примірники друкованих видань, аж поки одного дня не 
наштовхується на Книжкову гільдію, підпільну організацію, 
учасниками якої є колишні письменники, книгарі, перекладачі, 
видавці та бібліотекарі. 
       Цей роман також про дружбу в часи глобального впливу 
цифрових технологій. Він є промовистим коментарем до наших днів. 
 
 
 
 
 
 

 
 



821.112.2’06-34 
Я64 
        Ах, ця чудова Панама! [Текст] : усі історії про Ведмедика і Тигрика 
: [для дошк. і мол. шк. віку] / Янош ; пер. з нім. Ольги Сидор. – Львів : 
Урбіно, 2018. – 288 с. : іл. 
 
 
       Чудова, неймовірно добра книжка про нерозлучних друзів, 
Ведмедика й Тигрика, які живуть у будиночку біля річки. Одного разу 
вони виловлюють з річки ящик з-під бананів, на якому написано 
«Панама». Ах, Панама – це країна наших мрій, - вирішують друзі. – Бо 
Панама геть уся, вздовж і вшир, пахне бананами!» І вони вирішують 
помандрувати до Панами й оселитися в цій найпрекраснішій країні. 
Куди привели друзів їхні мандри, і де насправді найкраще жити – про 
це, і не тільки про це Ви дізнаєтеся із книжки чудового німецького 
письменника Яноша. Книжку перекладено 40 мовами світу та 
нагороджено Німецькою премією дитячої літератури. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



313.5.016:811.111](07) 
П44 
          Подоляк, Олександр. Квести. Англійська мова [Текст] / 
Олександр Подоляк ; [ред.. рада М. Мосієнко та ін.]. – Київ :  Перше 
вересня, 2018. – 96 с. – (Серія «Бібліотека «Шкільного світу»). 
 
 
            Квест – це інтелектуальна й водночас рухлива гра. Навчальний 
квест – це квест, поєднаний із вивченням шкільного предмета. Від 
звичайного він відрізняється змістом завдань і метою. Освітні квести  
перетворюють навчання на пригоду. Дозвольте учням стати 
чарівниками, інопланетянами, таємними агентами, дослідниками за 
майбутнього. Нехай вони шукають артефакти, збирають підказки, 
розгадують шифри та змінюють світ. Це не просто гра, а спосіб 
вивчити нові слова, закріпити, поглибити й застосувати знання й 
уміння. А ще – навчитися рішуче і зважено діяти в непередбачуваній 
ситуації, працювати в команді, розподіляти ресурси, обов’язки й 
повноваження. 
           Для вчителів англійської мови, керівників гуртків. 
 
 
 
 
 
 

 
 



 908(477)(07)=111 
 П44 
       Подоляк, Олександр. #callmeukrainian [Текст] : дидактична гра / 
Олександр Подоляк ; [ред. рада: М. Мосієнко та ін. ; худож.: 
Якименко О. О.]. – Київ : Перше вересня, 2019. – 120 с. – (Серія 
«Бібліотека «Шкільного світу»). 
 
 
      Альбом якого гурту слухав у космосі Леонід Каденюк? Про якого 
українського діяча писав Віктор Гюго? Як пов’язаний з Україною 
Супермен? Де можна побачити рожеве озеро і як потрапити в 
командний пункт ракетної частини? Якщо ви не можете відповісти на 
всі ці запитання, це значить, що Україна все ще може вас здивувати. 
Дізнайтеся більше разом із учнями, щоб вони були готові розповісти 
про свою країну всьому світові. 
     #callmeukrainian – це калейдоскоп цікавих розповідей англійською 
мовою про географію, історію, культуру, науку, спорт, видатних 
особистостей України і водночас – інтелектуальна настільна гра. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 821.111’06-31 
 A93 
         Austen, Jane. Persuasion [Текст] = Переконання : англ. мовою /Jane Austen. – 
Kyiv : Znannia,   2019. – 303 p. – (English Library). 
 
 
        Роман “Переконання” належить до золотої класики світової літератури та є 
одним із найбільш автобіографічних творів Джейн Остін (1775—1817). Головна 
героїня роману Анна Еліот багато в чому схожа на авторку, а розповідь про її 
кохання дуже нагадує власну історію письменниці. Джейн, як і Анна, закохалася в 
юнака без статків і розлучилася з ним, піддавшись наполяганням рідних. Але, попри 
те, що самій письменниці так і не поталанило влаштувати особисте життя, своїй 
героїні вона дає можливість бути щасливою. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 



 821.111(73)’06-312.4 
B87 
        Brown, Dan. Angels and Demons [Текст] / Dan Brown. – New York : Pocket Star 
Books, 2001. – 572, [20] p. 
 
 
        Всесвітньо відомого фахівця з релігійної символіки Роберта Ленгдона 
терміново викликають до Швейцарії, щоб дослідити загадковий знак, випалений 
на грудях по-звірячому вбитого фізика. Він робить приголомшливе відкриття: це 
справа рук давнього ворога Церкви – таємної організації ілюмінатів. Крім того, у 
Ватикані закладено надпотужну бомбу, яку має знайти саме Ленгдон разом із 
чарівною жінкою-науковцем Вітторією Ветрою. На них чекає шалена пригода: 
йдучи по сліду безжального вбивці, збирати трупи, видератися на собори, 
спускатися в підземелля, щоб знайти нарешті лігво ілюмінатів і врятувати Святий 
престол. 
       Це другий роман всесвітньо відомого американського письменника Дена 
Брауна, написаний в 2000 році. Книжка є пригодницьким романом з елементами 
як трилера, так і інтелектуального детектива. 
       Для всіх, хто читає англійською мовою. 
 
 

 
 
 
 
 
 



821.111(71)’06-31 
M78 
         Montgomery, Lucy Maud. A Tangled Web [Текст] = Заплутане павутиння: англ. 
мовою / Lucy Maud Montgomery. – Kyiv : Znannia, 2020. – 398 p. – (American Library). 
 
 
        «Заплутане павутиння» - одна з небагатьох книг для дорослих, написаних 
канадською письменницею Люсі-Мод Монтгомері (1874-1942), відомою своїм 
дитячим бестселером «Енн із Зелених Дахів». Пропонований роман не менш 
цікавий і захопливий, він сповнений надзвичайної інтриги та водночас розповідає 
про життя як воно є, коли трагічне й комічне завжди опиняються поряд. Це історія 
великого клану, де за три покоління шістдесят членів родини Пенхеллоу 
одружилися із шістдесятьма Дарками, сплівши таким чином заплутане павутиння 
відносин та емоцій. 
        
         
 


