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Нові надходження у третьому кварталі 2021 року 
 

 

 

Комп'ютерна наука і технологія 

 

Васильєв, О. М. Програмування мовою Java / О. М. Васильєв. – Тернопіль : 

Навчальна книга - Богдан, 2021. – 696 с. : іл. – (Java).  

Рубрики: Комп'ютерна наука і технологія -- Глобальні комп'ютерні мережі  

Книга присвячена мові Java, яка на сьогодні є однією з найпопулярніших мов програмування. Це 

професійна мова, яка дозволяє створювати складні та ефективні програми. 

Екземпляри: всього : 1 : ЦБ (1) 

 

 

Когут, Ю. І. Кібербезпека та ризики цифрової трансформації компаній : 

практичний посібник / Ю. І. Когут. – Київ : Сідкон, 2021. – 372 с. – (Міжнародна 

ліга кібербезпеки).  

Рубрики: Комп'ютерна наука і технологія -- Кібербезпека 

Посібник рекомендується до використання як практикам - власникам та керівникам бізнесу, 

керівникам відповідних підрозділів підприємств, компаній та банків, спеціалістам сфери цифрової 

трансформації, інформаційної безпеки та кібербезпеки, державним посадовцям, що працюють у 

секторі діджиталізації, так і науковцям у сфері кібербезпеки, докторантам, аспірантам та студентам 

вищих навчальних закладів. 

Екземпляри: всього : 1 : ЦБ (1) 

 

 

Когут, Ю. І. Кібертероризм (історія, цілі, об'єкти) : практичний посібник / Ю. І. 

Когут. – Київ : Сідкон, 2021. – 304 с. – (Міжнародна ліга кібербезпеки).  

Рубрики: Комп'ютерна наука і технологія -- Кібербезпека 

В посібнику приведені ефективні системні заходи протидії кібертероризму та забезпечення 

кібербезпеки критично важливих об’єктів інфраструктури, державних та приватних підприємств в 

епоху цифрової економіки. 

Екземпляри: всього : 1 : ЦБ (1) 
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Психологія 

 

Стотхарт, К. Як знайти спільну мову. Впевненість і харизма при спілкуванні з 

особистостями різного типу / К. Стотхарт ; пер. з англ. Р. Ладохіна. – Київ : КМ-

БУКС, 2021. – 304 с. : іл.  

Рубрики: Психологія -- Спілкування 

Прочитавши цю книгу, ви не лише навчитеся розуміти психологію людей, а й краще пізнаєте себе, 

дізнаєтесь, як підлаштовувати власну поведінку під поведінку співрозмовника, як завдяки своїй 

харизмі ефективно спілкуватися та будувати конструктивні стосунки з рідними, друзями і колегами.  

Екземпляри: всього : 1 : 04 (1) 

 

 

Максименко, Д. С. Виховуємо дитину. Практична психологія / Д. С. 

Максименко. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 112 с.  

 

Рубрики: Практична (консультативна) психологія. Психологія -- Дитяча 

Як нам, дорослим, спілкуватися зі своїми дітьми так, щоб створити для них всі умови для 

гармонійного - інтелектуального, емоційного й особистісного розвитку? Завдання цієї книги - 

обговорити з зацікавленим читачем, як це зробити.  

Екземпляри: всього : 1 : 03 (1) 

 

 

Піз, А. Чому чоловіки такі нетямущі, а жінкам завжди замало взуття / А. Піз, Б. 

Піз ; [пер. з англ. Н. Лавської]. – Київ : КМ-БУКС, 2021. – 384 с. : іл.  

Рубрики: Психологія -- Особливості психіки 

У цій книзі розглядаються питання, що століттями збивали чоловіків і жінок з пантелику. 

Спираючись на результати новітніх досліджень мозку та соціальних змін, дані з еволюційної біології 

та психології, подружжя Пізів навчить вас, як зробити свої стосунки максимально плідними або 

принаймні почати розуміти, з якої планети походить ваш партнер.  

Екземпляри: всього : 1 : ЦБ (1) 
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Еріксон, Т. В оточенні психопатів, або Як уникнути маніпуляцій з боку інших / 

Т. Еріксон ; пер. зі швед. М. Яковлєв. – Харків : Фоліо, 2021. – 252 с.  

Рубрики: Психологія -- Особистість як соціально-психологічне явище 

Мова про психопата, з яким скандинавський журналіст і письменник зіткнувся під час одного зі 

своїх виступів. Коротке спілкування настільки вразило Еріксона, що він взявся написати 

продовження вийшовшого раніше бестселера «В оточенні ідіотів». Якщо в першій книзі автор описує 

чотири колірні типи людських характерів, то в цій додає до них п’ятий тип - психопатів. 

Екземпляри: всього : 1 : 09 (1) 

 

 

Наґоскі, Е. Вигоряння : стратегія боротьби з виснаженням удома та на роботі / 

Емілі та Амелія Наґоскі ; [пер. з англ. С. Новікової]. – Харків : Книжковий Клуб 

Сімейного Дозвілля, 2021. – 320 с.  

Рубрики: Психологія -- Окремі моторні функції 

Емілі Наґоскі - експерт у сфері статевого виховання з двадцятирічним стажем, має ступінь доктора 

філософії, авторка бестселера «Як бажає жінка» та низки наукових публікацій. Разом із сестрою 

Амелією створили дуже особисту і водночас зрозумілу кожній жінці книжку-сенсацію про жіноче 

вигоряння та подолання його неприємних наслідків.  

Екземпляри: всього : 2 : 11 (1), 13 (1) 

 

 

Шустер, Т. Купи собі той довбаний букет: та інші способи зібратися докупи від 

тієї, кому вдалось / Т. Шустер. – Київ : Yakaboo Publishing, 2021. – 320 с.  

Рубрики: Психологія -- Особистість 

В цій книжці авторка розповідає історію власного перевиховання та перетворення на чемпіонку з 

любові до себе. Завдяки простим щоденним ритуалам Тара змінила свою свідомість, тіло та стосунки 

і навчить вас, як: вдавати вдячність, поки не відчуєте вдячності насправді розкопати та зцілити 

любов’ю свої приховані емоційні рани. 

Екземпляри: всього : 2 : ЦБ (1), 03 (1) 

 

 

Камаль, Р. Полюби себе : як підвищити самооцінку та прийняти себе / К. Равікант 

; [пер. з англ. С. Мальованої]. – Харків : Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 

2021. – 240 с.  

Рубрики: Психологія -- Особистість 

Самоповага, самооцінка, якої гідний найпрекрасніший, найталановитіший, найуспішніший ти. Не 

озираючись на інших, нарешті зазирнувши в себе і полюбивши того, ким ти є. Щойно розпочнеш цей 

шлях, то побачиш - це не важко. Потрібна тільки самовіддача.  

Екземпляри: всього : 1 : 11 (1) 
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Кехо, Д. Гроші, успіх і ви / Д. Кехо ; [пер. з англ. М. Кравцової]. – Харків : 

Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2021. – 240 с.  

Рубрики: Психологія -- Особистість 

Відкрий необмежений потенціал, зростай, змінюйся та розвивайся. Фільтруй думки, переконання та 

дії - і отримаєш усе, чого хочеш, і зможеш стати ким завгодно. Адже немає жодних обмежень, доки 

твої думки не обмежені.  

Екземпляри: всього : 1 : ЦБ (1) 

 

 

Петрановська, Л. В. Таємна опора: емоційний зв'язок у житті дитини / Л. В. 

Петрановська ; [пер. з рос. О. Рибки]. – Харків : Віват, 2021. – 224 с. : іл. – 

(Актуальна тема).  

Рубрики: Психологія -- Дитяча -- Емоції. Емоційність. Чутливість. Почуття 

Як формується прив’язаність до батьків від дитинства до підліткового віку? Як стати для сина або 

дочки міцною і при цьому таємною опорою і виростити їх упевненими й самодостатніми? Що краще: 

ранній розвиток або природне опанування навичок, дитячий садок або виховання бабусі, свобода або 

контроль? На ці та інші запитання, якими переймаються батьки, відповідає, ґрунтуючись на науковій 

теорії прив’язаності, Людмила Петрановська. 

Екземпляри: всього : 1 : 03 (1) 

 

 

Суспільно-політичні науки 

 

 

Руденко, С. Зеленський без гриму / С. Руденко. – Київ : Саміт-Книга, 2021. –  

180 с.  

Рубрики: Політика -- Парламент і уряд -- Президенти України 

«Зеленський без гриму» - нова книжка відомого українського журналіста Сергія Руденка. Як пише у 

передмові сам автор, у своїй роботі він відтворив портрет шостого президента України Володимира 

Зеленського. У книзі чесно, максимально відверто і без ретуші подається історія сходження 

Зеленського до влади. Це історія його тріумфу, пошуку та поразок на політичному Олімпі. Це 

повчальна історія для українців, які робитимуть свій вибір у майбутньому. 

Екземпляри: всього : 1 : ЦБ (1) 
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Кеннел, Ш. Секрети YouTube. Посібник зі зростання кількості підписників та 

прибутку за допомогою відеовпливу / Ш. Кеннел, Б. Тревіс ; пер. з англ. О. 

Асташова. – Київ : Форс Україна, 2021. – 204 с.  

Рубрики: Маркетинг -- Реклама -- PR 

У книзі «Секрети YouTube» експерти з онлайн-відео Шон Кеннел і Бенджі Тревіс спираються на 

десятирічний досвід, а також інтерв’ю з понад сотнею найуспішніших творців, щоб дати вам 

покроковий посібник з успіху на YouTube. 

Екземпляри: всього : 1 : 11 (1) 

 

 

Єрмолаєв, В. М. Історія держави і права України : підручник / В. М. Єрмолаєв. – 

Харків : Право, 2021. – 472 с.  

Рубрики: Право -- Історичні типи та системи права 

Аннотация: У підручнику висвітлюються історія права, суспільно-політичний, державний лад 

України з найдавніших часів і до сьогодення - їх основні етапи, закономірності та особливості 

розвитку. Вивчаються досвід вітчизняного державо- і правотворення, його традиції. Розрахований на 

студентів юридичних спеціальностей закладів вищої освіти, аспірантів та викладачів, читачів, які 

цікавляться історією держави і права України.  

Екземпляри: всього : 1 : ЦБ (1) 

 

 

Шеперд, Р. Неприродні випадки. Нотатки судмедексперта в 34 розтинах /  

Р. Шеперд ; [пер. з англ. А. Дученко]. – 2-ге вид. – Київ : Форс Україна : Book 

Chef, 2021. – 448 с.  

Рубрики: Право -- Судова медицина. Судово-медична експертиза 

Ричард Шеперд відверто розповідає про справжні причини загибелі принцеси Діани, подробиці бійні 

в Гангерфорді, складнощі ідентифікації жертв терористичної атаки 11 вересня 2001 року в Нью-

Йорку та наслідки вибуху бомб на Балі.  

Екземпляри: всього : 1 : ЦБ (1) 

 

 

Європейське право (право Європейського Союзу) : навч. посіб. для підготовки 

до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – Київ : Центр учбової літератури, 

2021. – 158 с.  

Рубрики: Право міжнародне -- Європейське право 

Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних 

закладів. Структура посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу 

студентам - у запитаннях і відповідях. Даний посібник стане у пригоді всім, хто бажає озброїти собі 

системою знань з курсу європейського права. 

Екземпляри: всього : 1 : ЦБ (1) 
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Укpаїна. Закони. Кримінальний кодекс України : станом на 14 червня 2021 р. : 

(відповідає офіційному тексту) / відп. з вип. В. А. Прудников. – Харків : Право, 

2021. – 272 с.  

Рубрики: Право кримінальне 

Текст видання відповідає офіційному тексту, який опублікований в офіційних друкованих виданнях. 

Екземпляри: всього : 2 : ЦБ (2) 

 

 

Прикладні науки. Медицина. Техніка 

 

Лівінґстон, Ґ. Ніколи більше не переїдайте. Мисліть струнко / Ґ. Лівінґстон ; пер. 

з англ. Н. Дерев'янко. – Харків : Віват, 2021. – 192 с. – (Саморозвиток).  

Рубрики: Медицина -- Гігієна харчування 

У книжці йдеться про те, як подолати ментальні блоки, сформувати власний план харчування і 

неухильно його дотримуватися. 

Екземпляри: всього : 2 : 03 (1), 04 (1) 

 

 

Кравецька, Л. Пісні страви української кухні / Л. Кравецька. – Харків : 

Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2021. – 79 с. : іл.  

Рубрики: Кулінарія -- Рецепти кулінарні 

Українська традиційна кухня доводить: дотримання посту - це не заміна смачної їжі на прісне 

одноманітне меню. Навпаки, національні пісні страви - це вдале поєднання різноманіття, смаку та 

користі, а ще простоти приготування. Бо піст не обмежується гречкою, вареною картоплею і 

стаканом води. Знавчиня української кухні Леся Кравецька готова смачно зруйнувати стереотипи 

пісного меню. 

Екземпляри: всього : 1 : 11 (1) 
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Мистецтво 

 

Бебешко, Л. Вишивальні традиції України: білі та писані сорочки / Л. Бебешко. – 

Харків : Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2021. – 160 с. : іл.  

Рубрики: Рукоділля -- Вишивка  

Українська вишивка - перлина народної культури, візитна картка українців і справжній культурний 

код, зберігає в собі традиції наших предків. Чудові орнаменти, старовинні і сучасні крої сорочок, 

гармонійне поєднання кольорів ... Вишиванки - це прикраса українського традиційного одягу. 

Екземпляри: всього : ЦБ(1), 05(1), 06(1), 16(1), 17(1), 18(1), 19(1), 20(1), 21(1), 22(1), 23(1), 24(1), 

25(1), 27(1) 

 

Сонг, Е. Знайди свій стиль. Як створити персональний бренд в Instagram / Е. 

Сонг ; пер. с англ. Н. Савчук. – Харків : Віват, 2021. – 208 с. – (Бізнес).  

Рубрики: Мистецтво -- Фотографія художня 

Прочитавши цей посібник з роботи в Instagram, ви дізнаєтеся: як правильно вибрати освітлення, 

різкість і фільтри для фото; як сформувати в Instagram власний стиль і розповісти свою історію; як 

стилізувати фото їжі та одягу; як створити топовий бренд і залучити читачів; як перетворити хобі в 

успішний бізнес.  

Екземпляри: всього : 1 : 11 (1) 

 

 

 

 

Мовознавство 

 

Сучасний англо-український та українсько-англійський словник = English-

Ukrainian and Ukrainian-English modern dictionary : 100 000 слів та словосполучень 

/ уклад.: М. Г. Зубков, В. К. Мюллер. – Вид. 3-тє, випр. та допов. – Харків : 

Школа, 2021. – 752 с. – (Сучасна англійська лексика).  

Рубрики: Мовознавство -- Словники мовні 

Пропонований сучасний англо-український та українсько-англійський словник містить близько  

100 000 загальновживаних слів та словосполучень. Лексика, орфографія та транскрипція подані 

відповідно до сучасних норм. 

Екземпляри: всього 1 : 11 (1) 
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Географія. Біографії. Історія 
 

 

Шапіро, Л. Г. Безбілетний пасажир. Дивовижні пригоди юнака в Антарктиці / Л. 

Г. Шапіро ; [пер. з англ. Н. Лавська]. – Київ : КМ-БУКС, 2021. – 232 с. : 16 окр. 

арк. іл.  

Рубрики: Географічні відкриття 

Комусь може здатися, що історія про головного героя більше схожа на роман Р. Л. Стівенсона або М. 

Твена, однак книга належить до жанру нон-фікшн. Авторка майстерно залучає читача до 

неймовірних пригод головного героя, змальовує низку непересічних персонажів, наводить 

маловідомі подробиці й факти експедиції, проте насамперед оповідає чудову історію вивчення й 

освоєння сліпуче білого континенту, що ніби оживає на сторінках книги.  

Екземпляри: всього : 05(1), 06(1), 16(1), 17(1), 18(1), 19(1), 20(1), 21(1), 22(1), 23(1), 24(1), 25(1), 

26(1), 27(1) 

 

 

Шутко, О. Є. Гарем османських султанів. Доба ”Жіночого султанату” / О. Є. 

Шутко. – Харків : Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2021. – 320 с.  

Рубрики: Жінки -- Персоналії -- Історія -- Османська імперія 

У цій книжці зібрані історії всіх представниць «жіночого султанату», їхні любовні та дипломатичні 

листи, достовірні портрети, відомості з архівних документів та інші унікальні матеріали, викладені 

на підставі турецьких, польських, українських, західноєвропейських й американських досліджень. 

Екземпляри: всього : 2 : 02 (1), 13 (1) 

 

 

Бандера, С. А. Перспективи української революції / С. А. Бандера ; упоряд. С. 

Ленкавський. – Київ : Наш формат, 2021. – 664 с. : іл.  

Рубрики: Історія -- Україна 

Політичні партії та рухи -- Націоналізм український 

«Перспективи Української Революції» - це зібрання статей Степана Бандери, що вийшло друком у 

Мюнхені 1978 року. На відміну від інших репринтів, у цій книжці додано передмову О. Сича, 

глосарій рідковживаних, малозрозумілих і діалектних слів, іменний і географічний покажчики. 

Екземпляри: всього : ЦБ(1), 02(1), 03(1), 05(1), 06(1), 07(1), 08(1), 09(1), 11(1), 13(1), 17(1), 18(1), 

20(1), 22(1), 23(1) 
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Хмельниччина літературна 

 

Шостацька, Л. В. Пан Шостацький, духовний скарб. Ч. 1 / Л. В. Шостацька. – 

Житомир : Євенок О. О., 2021. – 152 с. : фот.  

Рубрики: Біографічні дослідження -- Геральдика 

Поділля, історія 

Книга - історії Роду Шостацьких, частина історії Поділля, Волині, України періоду XVI-XX ст. 

Екземпляри: всього 3 : ЦБ (1), 23п. (1), 26 (1) 

 

 

Захар'єв /із Ватралів/, В. А. "Ploskyrof urbs munita", або Історя укріплень 

Плоскирова та їхніх досліджень / В. А. Захар'єв /із Ватралів/. – Хмельницкий : 

Мельник А. А., 2021 (Стрихар А. М.). – 115 с. : фот.  

Рубрики: Історія -- Археологія -- Поділля -- Хмельниччина 

Книгу про давню історію та укріплення Плоскирова видав наприкінці травня подільський археолог 

та краєзнавець Володимир Захар’єв. Її назва «Ploskyrof urbs munita» у перекладі з латини звучить як 

«Плоскиров - укріплене місто». Це історія укріплень міста та їхніх досліджень. 

Екземпляри: всього: ЦБ(2), 02(1), 03(1), 04(1), 05(1), 06(1), 07(1), 08(1), 09(1), 10(1), 11(1), 12(1), 

13(1), 14(1), 15(1), 16(1), 16п.(1), 17(1), 18(1), 19(1), 20(1), 21(1), 22(1), 23(1), 23п.(1), 24(1), 25(1), 

26(1), 27(1) 

 

 

Даценко, Ю. Книга в камені : [роман] / Ю. Даценко. – Харків : Книжковий 

Клуб Сімейного Дозвілля, 2021. – 320 с.  

Рубрики: Українська література -- Проза – Романи 

Хмельниччина літературна 

Екземпляри: всього: ЦБ(1), 03(1), 05(1), 06(1), 11(1), 13(1), 16(1), 17(1), 18(1), 19(1), 20(1), 21(1), 

22(1), 23(1), 24(1), 25(1), 26(1), 27(1) 
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Саліпа, О. Теплі історії про справжнє. Як бути щасливим попри все / О. 

Саліпа. –  

Київ : Брайт Букс, 2021. – 173 с. : іл. – (Теплі історії).  

Рубрики: Українська література -- Проза – Романи  

Хмельниччина літературна 

Екземпляри: всього: ЦБ(1), 02(1), 03(1), 05(1), 06(1), 08(1), 10(1), 11(1), 12(1), 13(1), 15(1), 17(1), 

18(1), 19(1), 20(1), 22(1), 23(1) 

 

 

 

Твори для дітей та юнацтва 

 

Федієнко, В. В. Основи швидкочитання : кн.-тренінг : 25 занять по 25 хв. : 

[розвиток мислення, поліпшення пам’яті, зростання швидкості читання, 

вдосконалення грамотності, уміння концентруватися, підвищення успішності, 

краще засвоєння інформації, переваги у навчанні : для дітей мол. шк. віку] / В. 

В. Федієнко ; худож. В. Харченко. – Харків : Школа, 2021. – 192 с.  

Рубрики: Методика читання -- Техніка читання 

Книга-тренінг «Основи швидкочитання» - це унікальний посібник, який допоможе сформувати у 

дитини навичку читати швидко та якісно. Ще одна книга з-поміж низки навчальних та розвивальних 

видань відомого дитячого письменника, видавця, автора літератури для дітей Василя Федієнка. 

Екземпляри: всього 1 : 10 (1) 

 

 

Безкоровайний, К. Моя подруга з темної матерії / К. Безкоровайний, Д. 

Скрибченко ; [гол. ред. М. Савка]. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2021. – 

60 с. : іл. – (Малі науковці).  

Рубрики: Астрономія -- Всесвіт 

Твори для дітей та юнацтва 

Чи знаєте ви, як народжуються зірки і з чого складається темна матерія, яку досі вважають однією з 

найбільших таємниць у Всесвіті? Ці запитання варті дискусії, якщо ти з родини астрофізиків, як наш 

головний герой, а ще маєш вдома справжнісінький телескоп. І тоді зовсім не складно уявити, що твоя 

кімната – відкритий космос. Але ти в ній не один, бо раптом нізвідки з’являється дивовижна дівчина, 

яка запевняє, що вона… з темної матерії. На вас чекають цікаві подорожі, а ще історія про міцну 

дружбу, яка надихає і мотивує до нових наукових відкриттів.  

Екземпляри: всього : 05(1), 06(1), 16(1), 17(1), 18(1), 19(1), 20(1), 21(1), 22(1), 23(1), 24(1), 25(1), 

26(1), 27(1) 
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Смаль, Ю. Лесеві історії. Експериментуй і дізнавайся / Ю. Смаль ; худож. Н. 

Олійник. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2021. – 136 с. : іл.  

Рубрики: Хімія. Твори для дітей та юнацтва 

Знаєте, як заховати туман у склянці? А як перетворити яйце на гумовий м’ячик? Для цього не 

обов’язково бути чарівником. Достатньо кілька інгредієнтів, які можна знайти на кухні, знати пра-

вила безпеки, а ще бути відкритими до світу та допитливими, як Лесик - герой цієї книжки. Він 

проводить цікаві хімічні експерименти зі своїми старшими братом і сестрою, і вони разом 

відкривають безліч нового про атоми, молекули, протони, кристали і про те, чому лід може бути 

гарячим.  

Екземпляри: всього : 05(1), 06(1), 16(1), 17(1), 18(1), 19(1), 20(1), 21(1), 22(1), 23(1), 24(1), 25(1), 

26(1), 27(1) 

 

 

Реттл, Е. 501 факт, який треба знати з... історії / Е. Реттл ; пер. з англ. М. Пиріг. 

– Львів : Видавництво Старого Лева, 2021. – 256 с.  

Рубрики: Історія світу. Твори для дітей та юнацтва 

Історія світу в цікавих фактах, які об’єднані за хронологією, - чудова нагода для мандрівки в часі. У 

цій книжці минуле стає ближчим, а сучасне - зрозумілішим. Ви дізнаєтеся про утворення і розпад 

могутніх імперій, про правителів і лідерів, які вели за собою цілі народи, і про те, які незначні деталі 

були вирішальними для епохальних подій, а прості випадковості змінювали перебіг історії.  

Екземпляри: всього 1 : 14 (1) 

 

 

Велика книга казок : вісім класичних казок : [збірка казок : для дітей дошк. 

віку] / пер. з англ. О. Захарченко. – Київ : КМ-БУКС, 2021. – 176 с. : іл. – (Золоті 

казки).  

Рубрики: Казки -- Збірники 

Твори для дітей та юнацтва 

Екземпляри: всього 1 : 07 (1) 

 

 

Андрусяк, І. М. Морськосвинський детектив / І. М. Андрусяк ; худож. А. 

Майта. – Харків : Віват, 2021. – 96 с. : іл. – (Мрійники).  

Рубрики: Українська література -- Проза для дітей -- Оповідання 

Твори для дітей та юнацтва 

Екземпляри: всього 2 : 03 (1), 12 (1) 
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Загоровська, Л. М. Завдання для Бабайка, або Різдвяна плутанина : для дітей 

мол. шк. віку / Л. Загоровська ; худож. О. Потьомкіна. – Харків : Віват, 2021. – 

64 с. : іл. – (Мрійники).  

Рубрики: Українська література -- Проза для дітей -- Оповідання 

Твори для дітей та юнацтва 

Екземпляри: всього 2 : 06 (1), 17 (1) 

 

 

Корольова, М. Гламурна корова, летючий кіт та інші / М. Корольова ; худож. 

Ю. Ільїна. – Київ : Гамазин, 2021. – 104 с. : іл. – (Сучасна авторська казка).  

Рубрики: Українська література -- Проза для дітей 

Твори для дітей та юнацтва 

Екземпляри: всього 2 : 06 (1), 17 (1) 

 

 

Лінчук, А. Гайда кататися! : [збірка віршів] / А. Лінчук ; худож. К. Нагорічна. – 

Київ : Гамазин, 2021. – 48 с : іл. – (Транспорт).  

Рубрики: Українська література -- Поезія для дітей 

Твори для дітей та юнацтва 

Екземпляри: всього : 04(1), 05(1), 06(1), 10(1), 12(1), 14(1), 15(1), 17(1), 18(1), 19(1), 20(1), 21(1), 

22(1), 23(1), 24(1), 25(1) 
 

 

Книжка на сцені : зб. п'єс за мотивами книжок укр. авторів / [гол. ред. М. 

Савка]. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2021. – 304 с. 

Вісім п’єс-переможниць І Конкурсу україномовних п’єс для дітей та підлітків 

«Книжка на сцені». 

Рубрики: Українська література -- Драматичні твори -- П'єси 

Твори для дітей та юнацтва 

Екземпляри: всього : ЦБ(1), 05(1), 06(1), 16(1), 17(1), 18(1), 19(1), 20(1), 21(1), 22(1), 23(1), 24(1), 

25(1), 27(1) 
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Корній, Д. Казка про двох братів і сестру : [для дітей та юнацтва] / Д. Корній ; 

худож. В. Ковальчук. – Львів : Апріорі, 2021. – 44 с. : іл. 

Присвячується світлій пам'яті художниці В. Ковальчук, іл. й натхненниці цієї 

казки-притчі та меценату і філантропу Г. Боумену, автору задуму. 

Рубрики: Українська література -- Дитяча література 

Твори для дітей та юнацтва 

Екземпляри: всього 2 : 06 (1), 17 (1) 

 

 

 

Українська художня література 

 

Фіалко, Н. І. Колискова для Софії : роман / Н. І. Фіалко. – Харків : Книжковий 

Клуб Сімейного Дозвілля, 2021. – 400 с.  

Рубрики: Українська література -- Проза -- Романи 

Екземпляри: всього : ЦБ(1), 02(1), 03(1), 05(1), 06(1), 09(1), 11(1), 16(1), 16п.(1), 17(1), 18(1), 19(1), 

20(1), 21(1), 22(1), 23(1), 23п.(1), 24(1), 25(1), 26(1), 27(1) 

 

 

 

Курков, А. Ю. Ключі Марії : [роман] / А. Ю. Курков, Ю. П. Винничук. – Харків : Фоліо, 

2021. – 571 с.  

Рубрики: Українська література -- Проза -- Романи  

Екземпляри: всього : 1 : 07 (1) 

 

 

Луцишина, О. Іван і Феба : роман / О. Луцишина. – Львів : Видавництво Старого 

Лева, 2021. – 392 с.  

Рубрики: Українська література -- Проза – Романи 

Екземпляри: всього : 2 : 04 (1), 07 (1) 
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Кір'ян, О. Цвіте терен : роман / О. Кір'ян. – Харків : Книжковий Клуб Сімейного 

Дозвілля, 2021. – 224 с.  

Рубрики: Українська література -- Проза -- Романи 

Екземпляри: всього : 7 : ЦБ (1), 02 (1), 03 (1), 07 (1), 08 (1), 11 (1), 13 (1) 

 

Сорока, Ю. В. Крос у небуття / Ю. В. Сорока. – Харків : Фоліо, 2021. – 443 с. – 

(Український детектив).  

Рубрики: Українська література -- Проза -- Оповідання 

Екземпляри: всього : 1 : 13 (1) 

 

 

Винничук, Ю. П. Вілла Деккера : роман / Ю. П. Винничук. – Київ : Фабула, 

2021. – 304 с.  

Рубрики: Українська література -- Проза -- Оповідання 

Екземпляри: всього : 1 : 02 (1) 

 

Горицька, Г. Світлина Хресної Матері : [роман] / Г. Горицька. – Харків : Фоліо, 

2021. – 347 с. – (Ретророман).  

Рубрики: Українська література -- Проза -- Романи 

Екземпляри: всього : 2 : ЦБ (1), 13 (1) 

 

Дегтяренко, Я. Останній володар : роман / Я. Дегтяренко. – Харків : Книжковий 

Клуб Сімейного Дозвілля, 2021. – 464 с.  

Рубрики: Українська література -- Проза -- Романи 
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Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2021. – 256 с.  

Від переможця конкурсу "Коронація слова". 
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Рубрики: Українська література -- Проза 

Екземпляри: всього : 2 : 06 (1), 17 (1) 

 

 

Цикіна, Г. М. Остання крапля : роман / Г. М. Цикіна. – Харків : Книжковий Клуб 

Сімейного Дозвілля, 2021. – 240 с.  

Рубрики: Українська література -- Проза -- Романи 

Екземпляри: всього : 5 : ЦБ (1), 03 (1), 07 (1), 08 (1), 13 (1) 

 

 

Кузнєцова, Є. Спитайте Мієчку : роман / Є. Кузнєцова ; ред. М. Савка. – Львів : 

Видавництво Старого Лева, 2021. – 272 с.  

Рубрики: Українська література -- Проза -- Романи 
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Екземпляри: всього : 1 : 13 (1) 

IRBIS:3,12,,0000028336,1
IRBIS:3,12,,0000028399,1
IRBIS:3,12,,0000028420,1
IRBIS:3,12,,0000028136,1
IRBIS:3,12,,0000028193,1


Централізована бібліотечна система  
Хмельницької міської територіальної громади  

www.cbs.km.ua 
 

 

Талан, С. Сафарі на щастя : роман / С. Талан. – Харків : Книжковий Клуб 

Сімейного Дозвілля, 2021. – 304 с.  

            На обкл.: Золота письменниця України. 

Рубрики: Українська література -- Проза -- Романи 

Екземпляри: всього : ЦБ(1), 02(1), 03(1), 05(1), 06(1), 08(1), 11(1), 13(1), 16(1), 16п.(1), 17(1), 18(1), 

19(1), 20(1), 21(1), 22(1), 23(1), 23п.(1), 24(1), 25(1), 26(1), 27(1) 

 

 
 

*Список сформовано за допомогою автоматизованої бібліотечної системи 

IRBIS:3,12,,0000028229,1

