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Нові книги у другому кварталі 2021 року 
 

Суспільні науки 

 

Опалюк, Т. Л. Основи професійної майстерності в соціальній сфері : навч.-

метод. посіб. / Т. Л. Опалюк. – Кам'янець-Подільський : Ковальчук О. В., 2021. – 

206 с.  

Рубрики: Соціальна робота -- Соціальне забезпечення 

Посібник рекомендується студентам спеціальностей соціальна робота і соціальне забезпечення. 

Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1) 

 

 

Навчальна професійно-орієнтована практика: програма і методичні 

рекомендації до організації та проведення практики : навч.-метод. посібник / М-

во освіти і науки України, Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; 

уклад.: Я. М. Раєвська, Л. П. Мельник, Ж. В. Мельник. – Кам'янець-Подільський : 

Ковальчук О. В., 2021. – 76 с.  

Рубрики: Освіта вища, соціальна -- Навчальна практика 

Соціальна робота -- Навчальна практика 

У навчально-методичному посібнику пропоновано програму навчальної професійно-орієнтованої 

практики, яка розвиває мету, завдання практики, ії зміст, вимоги до звітності та підсумків практики. 

Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1) 

 

Мистецтво. Малювання 

 

Кістлер, М. Ви зможете малювати за 30 днів: простий і веселий спосіб швидко 

навчитися малювання / М. Кістлер ; пер. з англ. М. Коваленко. – Харків : Моноліт, 

2021. – 300 с. : іл.  

Рубрики: Мистецтво -- Малювання 

Уміння малювати - навичка, а не вроджений талант, як вважають багато. Будь-хто може навчитися 

красиво малювати! Все, що вам для цього потрібно - олівець, листок паперу і готовність відкрити в 

собі справжнього художника. Про все інше ви дізнаєтеся з цієї книги. У ній розкрито всі секрети 

створення складних тривимірних зображень.  

Екземпляри: всього: 1 : 12 (1) 

 

 

Джонстон, К. Р. Малювати легко : понад 20 експериментів з аквареллю / 

К. Р. Джонстон. – Харків : Жорж, 2020. – 96 с. : іл. – (Книги для дозвілля).  

Рубрики: Мистецтво -- Малювання 

Для експериментів із фарбами і створення справжніх шедеврів досвід не потрібен! Креативні та 

оригінальні прийоми від професійної художниці надихнуть усіх, хто бажає опанувати різноманітні 

техніки живопису або просто весело провести дозвілля з фарбами. 

Екземпляри: всього: 1 : 12 (1) 
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Художня література 

 

Бутченко, М. А. Жінка в темряві. Зелений Клин : роман / М. А. Бутченко. – 

Харків : Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2021. – 288 с. 

Рубрики: Українська література -- Проза -- Романи 

Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1) 

 

Талан, С. Просто гра : роман / С. Талан. – Харків : Книжковий Клуб Сімейного 

Дозвілля, 2021. – 288 с.  

Рубрики: Українська література -- Проза -- Романи 

Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1) 

 

 
 

Українка, Л. Повне академічне зібрання творів : у 14 томах. Т. 1-14 / Л. 

Українка ; [ред. Т. Левчук ; упоряд., комент.: С. Кочерга, О. Вісич, Р. 

Тхорук] ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. 

Лесі Українки, 2021. 

Видання присвячене 150-річчю з дня народження Л. Українки. 

 

Рубрики: Українська література -- Драматичні твори 

До повного академічного зібрання творів Лесі Українки в 14 томах увійшли всі знайдені на сьогодні 

тексти письменниці. Відновлено фрагменти й матеріали, вилучені цензурою в попередніх виданнях. 

Додано розлогі текстологічні, історико-літературні та реальні коментарі.  

Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1) 

 

Ромен, Л. Живиця : ронделі / Л. Ромен. – Суми : Мрія-1, 2021. – 152 с.  

Рубрики: Українська література -- Поезія -- Ронделі 

Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1) 

 

Хейфец, Е. Агата : роман / Е. Хейфец. – Харьков : Книжный Клуб Семейного 

Досуга, 2021. – 320 с.  

Рубрики: Українська література, російськомовна -- Проза -- Романи 

Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1) 
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Ґейман, Н. Мистецтво має значення, бо ваша уява здатна змінити світ / Н. Ґейман ; 

пер. з англ. Д. Кушніра ; іл. К. Рідделла. – Київ : КМ-БУКС, 2020. – 112 с. : іл.  

Рубрики: Художня література -- Світова -- Великобританія 

Екземпляри: всього: 1 : 12 (1) 

 

 

Сорока, Ю. В. Арсенова цитадель : іст. оповідання / Ю. В. Сорока. – Житомир : 

Євенок О. О., 2020. – 108 с.  

Рубрики: Українська література -- Проза -- Оповідання 

Екземпляри: всього: 2 : ЦБ (1), 12 (1) 

 

 

 

Хмельниччина літературна 

 

Будзінська, М. І. Я жінка / М. І. Будзінська. – Кропивницький : Поліум, 2021. – 

64 с. : фот.  

Рубрики: Хмельниччина літературна -- Поезія 

Екземпляри: всього: ЦБ(1), 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) 

 

 

Савчук, М. М. Ружа трояка : поезії / М. М. Савчук. – Житомир : Євенок О. О., 

2020. – 184 с.  

Рубрики: Хмельниччина літературна -- Поезія 

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

 

 

Чирський, М. Емаль : поезії / М. Чирський. – Житомир : Євенок О. О., 2020. – 

48 с.  

Рубрики: Хмельниччина літературна -- Поезія 

Екземпляри: всього: 2 : ЦБ (1), 08 (1) 

IRBIS:3,12,,0000027473,1
IRBIS:3,12,,0000027876,1
IRBIS:3,12,,0000027894,1
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Маліш, П. І. Шаленство страт [Текст]. Кн. 5. Вересень 1938 року / П. І. Маліш. – 

Житомир : Євенок О. О., 2020. – 192 с.  

Рубрики: Історія України -- Хмельниччина 

У своїх дослідженнях і публістичних роздумах автор висвітлює Великий терор у червні-серпні 1938 

року. 

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

 

 

Пилявецька битва : зб. ст. науковців держ. іст.-культ. заповідника "Межибіж" / 

Департамент інформ. діяльності, культури, націонал. та релігій Хмельниц. обл. 

держ. адміністрації, Держ. іст.-культ. заповідник "Межибіж" ; [уклад.  

І. Западенко]. – Житомир : Євенок О. О., 2020. – 124 с.  

Рубрики: Історія -- Україна 

Пилявецька битва 

У збірнику опубліковано статті науковців Державного історико-культурного заповідника 

«Межибіж», присвячені дослідженням історичних, археологічних та інших аспектів битви під 

Пилявцями 11-13 (21-23) вересня 1648 року. Для науковців, студентів, краєзнавців та широкого кола 

читачів. 

Екземпляри: всього: 2 : ЦБ (1), 08 (1) 

 

 

Штетл : літ.-публ. збірник. Вип. 8. Ми - народ! / Хмельниц. благод. фонд "Хесед 

Бешт" ; [упоряд.: І. Ратушний, Г. Скрипник ; ред. Г. Скрипник]. – Хмельницький : 

[б. в.], 2021. – 96 с.  

Рубрики: Історія -- Україна -- Хмельницька обл. 

Благодійний фонд "Хесед Бешт" 

«Бібліотека Хмельницького благодійного фонду «Хесед Бешт» - серія видань організації, кожен 

новий тираж якої стосується окремої теми з історії, культури чи духовності єврейського народу в 

цілому та нашої громади зокрема. Література видається власними силами, завдяки старанням 

співробітників ХБФ «Хесед Бешт», наполегливості наших волонтерів та творчого доробку членів 

громад Хмельницької та Тернопільської області. 

Екземпляри: всього: ЦБ(1), 02(1), 03(1), 04(1), 06(1), 07(1), 08(1), 09(1), 10(1), 11(1), 12(1), 13(1), 

14(1), 15(1), 17(1), 18(1) 
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Твори для дітей та юнацтва 

 

 

Бершова, Н. Велика дитяча енциклопедія : у запитаннях і відповідях / Н. 

Бершова, Г. Логвінкова, Ю. Печерських. – Харків : Пегас, 2020. – 224 с. : іл. – 

(Подарункова енциклопедія).  

Рубрики: Довідкові видання -- Енциклопедії дитячі 

Твори для дітей та юнацтва 

У цій книжці ти не тільки знайдеш відповіді на всі свої запитання, а й дізнаєшся про різні дивовижні 

факти, які будуть цікавими й для дорослих. 

Екземпляри: всього: 1 : 12 (1) 

 

 

 

Академія малювання : [навч. видання] / [уклад. В. В. Демидова ; худож.: В. В. 

Демидова, О. А. Семякіна]. – Київ : Глорія, 2020. – 288 с. : іл.  

Рубрики: Мистецтво -- Малювання 

Твори для дітей та юнацтва 

Малювання - улюблена дитяча справа. Ця книга допоможе їм освоїти малюнок, живопис, науку про 

колір, роботу з різними художніми матеріалами. Вміння малювати розвине творчі здібності, увагу та 

уяву вашої дитини. Зрозумілий виклад, поетапність та чудові ілюстрації дадуть змогу з легкістю 

засвоїти матеріал і самостійно досягти бажаного результату. 

Екземпляри: всього: 1 : 12 (1) 

 

 

 

 

Барзотті, Р. Відомі люди. Рекордсмени / Р. Барзотті ; [пер. Я. О. Головченко ; 

худож. Р. Барзотті]. – Харків : Віват, 2020. – 64 с. : іл. – (Щось цікаве).  

Рубрики: Біографічні дослідження -- Рекордсмени 

Твори для дітей та юнацтва 

Рекордсмени, першопрохідці - енергійні відчайдухи, які рухають світ уперед, - ось яка зіркова 

компанія зібрана в цій надзвичайно яскраво проілюстрованій книжці. Читач зустріне тут сміливих 

піраток, видатних спортсменів, влучних стрільців та навіть неймовірних інтриганів, які хитрістю 

вплинули на перебіг історії. 

Екземпляри: всього: 1 : 12 (1) 
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Барзотті, Р. Видатні люди. Мистецтво та література / Р. Барзотті ; [пер. Я. О. 

Головченко ; худож. Р. Барзотті]. – Харків : Віват, 2020. – 64 с. : іл. – (Щось 

цікаве).  

Рубрики: Біографічні дослідження -- Мистецтво -- Література 

Твори для дітей та юнацтва 

Автор наводить біографії та приклади найвідоміших творінь, розповідає про заслуги понад сотні 

видатних діячів культури, чиї імена увійшли в історію 

Екземпляри: всього: 12 (1) 

 

 

Джонас, А. Прийшов, побачив, переміг. 40 висловів, які створили історію / А. 

Джонас, Н. Рібар ; [пер. О. Ларікової]. – Харків : Віват, 2020. – 94 с. : кольор. іл. 

– (Енциклопедії). 

Рубрики: Всесвітня історія -- Довідкові видання -- Енциклопедії 

Твори для дітей та юнацтва 

У цій книжці подано історію 40 видатних висловів, які пережили час і стали спільною спадщиною 

людства. Видання стане у пригоді всім, хто цікавиться історією. Легкий і дотепний стиль викладення 

дозволить залучити до читання і дітей, і їхніх батьків. А неординарні малюнки потішать 

поціновувачів сучасного мистецтва. 

Екземпляри: всього: 1 : 12 (1) 

 

 

 
*Список сформовано за допомогою автоматизованої бібліотечної системи 
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