
                 Увага! Увага Увага! Нові надходження літератури у бібліотеці! 

 Ви захоплюєтеся історією, або ваші діти у старших класах і треба підтягнути 

предмети до ЗНО, чи взагалі хочеться почитати чогось інтелектуального, а можливо і 

навпаки відпочити та розважитеся? 

 Запрошуємо до бібліотеки, ми отримали новесенькі книжки  - деякі справжні 

світові бестселери: з історії, психології, з фахових предметів, з розбудови бізнесу. Ласкаво 

просимо до бібліотеки! 

 

1. Бланк С. Священна книга стартапера. Як збудувати успішну компанію / С. 

Бланк, Б. Дорф,  пер з англ.. Н. Валевська. – К.: Наш формат, 2019. – 512 с. 

 Диплом МВА і досвід роботи в успішній компанії не 

гарантують, що ви створите стартап, який не загнеться за рік. Чому? 

Тому що стартап-середовище мінливе, й у ньому не спрацьовують 

правила, за якими функціонують великі компанії. Вам потрібен 

зовсім інший підхід, і про нього розповідають Стів Бланк і Боб Дорф. 

Вони дають покрокові рекомендації, як виявляти «своїх споживачів», 

розробляти мінімально життєздатний продукт, тестувати його на 

реальній аудиторії та вносити зміни, перш ніж пропонувати цей 

продукт широкому загалові. Особливість цієї книжки в тому, що 

автори розглядають створення як онлайн-стартапів, так і стартапів із фізичними 

каналами розповсюдження. 

 

2. Булаховський К. Цікаве мовознавство / К. Булаховський. – Львів: Апріорі, 

2019. – 200 с.: іл.. 

 Пропонована книжка запрошує читача в неймовірний і 

чарівний світ мовознавства. У ній ви дізнаєтесь, що таке мова, 

скільки мов на світі, якими можуть бути мови цивілізацій інших 

планет, як розшифрували єгипетські ієрогліфи та багато іншого. 

Значну увагу приділено українській мові – нашому з вами духовному 

багатству. Крім української, згадано десятки інших мов, наведено 

багатий ілюстративний матеріал, у тому числі призабуту українську 

лексику, приклади з фольклору та художньої літератури. Видання 

адресоване учням, батькам, учителям, студентам, викладачам, усім, 

хто цікавиться мовними питаннями. 

 

3. Вільчинський О. У степу під Авдіївкою / О. Вільчинський. – Харків: Фоліо, 

2019. – 187 с. 

 «Виявляється, навіть у п’ятдесят три багато чого можна 

відчути вперше, особливо, якщо ти вперше в житті потрапив на 

війну, до того ж добровільно…»  

 Це про одного з головних героїв цієї книжки, бійця з 

позивним Луїс, у цивільному житті він був Роман Данилюк, 

працівник обласного архіву, який пішов захищати батьківщину, 

незважаючи на вік та слабке серце… Він та його побратими 

опинилися неподалік тієї самої легендарної «авдіївської промки». 

Вони тут, у степу, — штурмова рота та окрема тактична група. Тут у 

них перевалочний пункт, склад та лазарет в одному. І тут у них життя — із 

братерством, довгими філософськими бесідами, симпатіями і надіями. Вони всі різні. І 

їх єднає одне: «за плечима їхня база, побратими, Україна», а перед ними — «мішки з 

піском і шлагбаум… влада тьми, морок і Мордор…». І якщо вони не потрапляють на 

передову — то передова приходить до них… 

 



4. Вусик О. Словник синонімів української мови: понад 2500 синонімічних гнізд 

/ О. Вусик; за ред.. докт.філолог. наук, проф.. А. 

Поповського. – Вид. 2-ге, доповн. - Тернопіль: Навчальна 

книга – Богдан, 2019. – 576 с. 

  Словник містить різнобічну характеристику синонімів 

сучасної української мови. Це плід багаторічної праці автора-

письменника. Розрахований на філологів, письменників, журналістів, 

учителів-словесників, учнівську та студентську молодь, усіх, хто 

небайдужий до розвитку рідної мови. 

 

5. Грицак Я. Нарис Історії України. Формування модерної нації ХІХ – ХХ 

століття / Я. Грицак. – К.: Yakaboo Publishing, 2019. – 656 с. 

 Перша редакція цієї книжки побачила світ ще 1996 року. 

Також її можна назвати першою популярною історією України, яку, 

за словами автора, можна "читати без брому" і яка стверджує 

принципову нормальність української історії. У новому виданні 

виправлено деякі неточності та похибки попередніх видань, а також 

додано нові розділи, зокрема розділ, присвячений двом останнім 

десятиліттям незалежної України, аж до часів революції 2013-2014 

років, війні з Росією та передвиборних тижнів 2019 року.  

 

6. Гуменюк Б. 100 новел про війну / Б. Гуменюк. – К.:ДІПА, 2018. – 272 с. 

 Ім’я Бориса Гуменюка знайоме всім, хто цікавиться воєнною 

прозою. Але не тільки прозою, а й поезією. А ще — образотворчим 

мистецтвом. Бо автор має безліч талантів, якими він щедро ділиться 

з шанувальниками. В перший том цього двотомника увійшли новели 

— короткі та не дуже — про війну, як каже сам автор. Але це не вся 

правда, бо війна — це обставини, в яких знаходяться герої новел, а 

самі новели — вони про людей, про країну, про честь і гідність, про 

людяність, про геройство. Про все, що буває на війні. Деякі новели 

можуть здатися уважному читачу знайомими, вони були 

опубліковані в збірці «14 друзів хунти» та у книзі «Блокпост». 

Автор доопрацював їх та пропонує разом з зовсім новими новелами, 

які ще досі ніде не публікувалися.  

 

7. Дорошенко М. Неоголошені війни Росіїпроти України у ХХ – на початку ХХІ 

ст..: Причини і наслідки / М. Дорошенко. – К.: Ніка-Центр, 2018. – 192 с. 

 Книга з історії неоголошених війн Росії проти України у ХХ 

– на початку ХХІ століття. Проаналізувавши історико-політичні, 

геополітичні та ідеологічні передумови агресивної зовнішньої 

політики російських державних утворень – Московії, Росії, РРСФР 

та РФ щодо України, її автор – професор Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка Микола Дорошко стверджує, 

що російська влада розпочала війну на знищення Української 

держави одразу ж після проголошення її незалежності 24 серпня 

1991 року. Автор монографії застерігає усіх нас від повторення 

трагічних помилок багатьох поколінь українців, які через 

недооцінку хижацької сутності російського імперіалізму розплачувались втратою 

незалежної державності.  

 



8. Емерсон К. 100 життєво важливих навичок / К. Емерсон, пер з англ.. Н. 

Лавської. – К.: Видавнича група КМ-БУКС, 2018. – 256 с.: іл.. 

 Опинитись у небезпеці чи стати жертвою катастрофи може 

будь-хто, у будь-яку мить, перебуваючи у будь-якому місці - чи то у 

найвіддаленішому куточку світу, чи на власному подвір'ї. Шанси на 

виживання залежатимуть передусім від того, як добре ви 

розумітимете, в чому полягає загроза. Зорієнтуватися у разі 

небезпеки вам допоможе цей посібник, що містить практичні поради 

та інструкції, якими у своїй діяльності послуговуються працівники 

спецслужб. Подані у ньому відомості значно підвищать імовірність 

вашої перемоги незалежно від того, з якою саме небезпекою вам 

доведеться зіткнутися. Ці 100 життєво важливих порад не 

потребують розуміння чи застосування "високих технологій", адже складні інструкції - 

це останнє, що вам знадобиться у небезпечній ситуації.  

 

9. Камп П. Прорив у швидкості читання. Книжка за день – це реальність / П. 

Камп, пер. з англ.. В. Глінка. - К.: Наш формат, 2019. – 336 

с. 

 Американський президент Теодор Рузвельт устигав 

«ковтнути» книжку перед сніданком. Інвестор Ворен Баффет 

прочитує по 500 сторінок щодня. Засновник Microsoft Білл Ґейтс 

щотижня перегортає останню сторінку цікавого йому видання. У 

чому таємниця їхнього супервстигання? Автор цієї книжки 

переконує, що таких результатів можна досягнути, опанувавши 

техніку скорочитання. 

  

 

10.     Перельман Я. Жива математика / Я. Перельман, пер з рос. О. Тадеєва. – 

Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2019. – 240 с.: іл.. – (Класика 

популяризації науки) 

 Книжка Я. І. Перельмана належить до найдоступніших з 

відомого циклу книжок автора, присвячених цікавим питанням 

математики. Тут зібрані різноманітні математичні головоломки, 

більшість з яких побудовані на зразок маленьких оповідань. Для їх 

розв'язання достатньо знань з елементарної арифметики та 

найпростіших відомостей з геометрії. Лише незначна частина задач 

потребує вміння складати та розв’язувати найпростіші рівняння. 

Випущено за 3-м стереотипним виданням перекладу з 8-го, 

переробленого і доповненого російського видання (К.: Техніка, 1971). 

Для підлітків та дорослих, котрі шукають розумних і корисних розваг у години 

дозвілля. 

 

11. Перельман Я. Захоплююча алгебра / Я. Перельман, пер з рос. О. Тадеєва. – 

Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2019. – 336 с.: іл.. – (Класика 

популяризації науки) 

 «Захоплююча алгебра» Я. І. Перельмана — одна з 

найзахопливіших книжок про алгебру. У ній ця наука ніби 

відокремлюється від класної дошки, з якою вона тісно «зрослася» у 

свідомості більшості читачів, і переноситься у вільний простір, де 

знаходить найрізноманітніші застосування. Основне своє завдання 

автор вбачає у тому, аби прищепити читачеві інтерес до занять 

алгеброю та викликати у нього бажання самостійно усунути 



прогалини своєї математичної підготовки. Прочитавши книгу, читач знатиме незмірно 

більше про основні ідеї алгебри та про її застосування, ніж про це можна довідатися з 

десятків «шкільних» підручників та посібників. Книга перекладена багатьма мовами 

світу. Повний переклад українською мовою виходить уперше. Книга зацікавить усіх, 

хто хоче мати правдиве уявлення про математику, зокрема, — переконливі свідчення 

про можливості її практичного застосування.  

 

12.     Перельман Я. Захоплююча геометрія / Я. Перельман, пер з рос. О. Тадеєва. – 

Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2018. – 288 с.: іл.. 

– (Класика популяризації науки; Країна Перельманія) 

 «Захоплююча геометрія» Якова Перельмана – одна з 

найзахопливіших книжок про геометрію. У ній ця наука, за 

словами самого автора, «відривається від класної дошки», з якою 

тісно пов’язувалася у свідомості пересічного читача, й виводиться 

у вільний простір – у ліс, поле, до річки, на дорогу, а згодом – у 

далекі моря та захмарні глибини простору. Часто ці розповіді 

ілюструються уривками з творів класиків літератури та висловами 

великих учених. Прочитавши книгу, читач знатиме незмірно 

більше про застосування геометрії, ніж про це можна довідатися з десятків «шкільних» 

підручників та посібників. Книгу перекладено багатьма мовами світу. Українською 

виходить уперше. Видання зацікавить не тільки тих, хто вже любить і займається 

математикою, а й усіх, хто хотів би мати про неї правдиве уявлення, зокрема, знати 

про її справжнє місце у нашому житті.  

 

13. Перельман Я. Фізика на кожному кроці / Я. Перельман, пер з рос. О. Тадеєва. 

– Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2018. – 360 с.: іл.. – (Класика 

популяризації науки) 

 За задумом автора, ця книга мала відкривати серію раніше 

написаних ним науково-популярних книг з фізики, а тому 

адресувалася для найменш підготовлених читачів. Автор уважав, що 

приступати до систематичного вивчення фізики можна лише тоді, 

коли буде накопичений достатній масив спостережень за фізичними 

явищами у навколишній природі та побуті. У цьому й полягає 

призначення книги. У ній міститься велика кількість захопливих 

розповідей про різноманітні фізичні явища, а також описуються 

найпростіші досліди, які читач може виконати власноруч із 

використанням підручних засобів. Підвищенню інтересу до предмета сприятиме 

притаманна автору неповторна белетристична форма розповідей, багатий 

ілюстративний матеріал, а також екскурси в історію наукових відкриттів, що 

супроводжуються цитуванням класиків науки, учасників та свідків видатних 

експериментів. Книга буде корисною не тільки «для юних фізиків», як коротко 

характеризував її призначення сам автор, а й для всіх, хто з допитливістю ставиться до 

природних явищ, але не має достатніх знань для їхнього пояснення.  

 

14. Рідлі М. Геном. Автобіографія виду у 23 главах / М. Рідлі, пер. з англ.. О. Реви, 

З. Лобач. – К.: Видавнича група КМ-БУКС, 2018. – 408 с. 

 Стрімкий розвиток генетики впродовж останніх десятиліть 

називають не інакше як революційним. Метт Рідлі у своїй книзі 

«Геном» просто і доступно подає історію генетики, починаючи від 

перших здогадок про існування генів та завершуючи 

приголомшливим проривом, спричиненим розшифруванням 

структури ДНК молекулярними біологами Вотсоном і Кріком. Від 



хвороби Гантінгтона до раку, від застосування генної терапії до жахів євгеніки, автор 

аналізує наукові, філософські та моральні аспекти, що постають внаслідок картування 

геному. Ці дослідження допоможуть зрозуміти значення цього наукового відкриття 

для нас, наших дітей і людства загалом.  

 

15. Северинюк В. Популярні українські прислів’я та приказки: Тематичний 

коментований словник / В. Северинюк. - Тернопіль: Навчальна книга – 

Богдан, 2018. – 176 с. 

 Структура словника тематична. Він має 16 розділів, 

визначених відповідно до головних сфер життєдіяльності людини — 

духовно-культурної, економічної, соціальної, суспільно-політичної. 

Прислів’я та приказки згруповано за різними значеннями, що 

пов’язані з людською індивідуальністю, звичками, рисами характеру, 

особистим та колективним досвідом, моральністю, освітою, 

соціальними цінностями, трудовою діяльністю, родинними 

зв’язками, історичною пам’яттю, релігією тощо. Словник 

розрахований на широке коло читачів, представників різноманітних соціальних верств 

і професій: студентів та учнів, викладачів, підприємців, політиків, чиновників, митців 

та усіх небайдужих до народної мудрості, образного мислення та українського слова. 

  

16. Терлак З. Українська мова для початківців / З. Терлак, О. Сербенська. - 

Львів: Апріорі, 2019. – 268 с. 

 У збірнику подано вправи і завдання, які допоможуть краще 

вивчити синтаксис української мови і засвоїти особливості 

пунктуації. Матеріал згруповано так, що його можна опрацьовувати 

як під керівництвом учителя, так і самостійно – для закріплення 

набутих знань і вироблення практичних навичок синтаксичного і 

пунктуаційного аналізу. Для учнів середніх шкіл, гуманітарних 

гімназій, ліцеїв, коледжів, а також для вступників до вищих 

навчальних закладів.  

 

17. Флоріда Р. Криза урбанізму. Чому міста роблять нас нещасними / Р. Флоріда, 

пер. з англ.. І. Бондаренко. - К.: Наш формат, 2019. – 320 с. 

 Сучасні міста колонізували заможні й успішні люди, 

залишивши далеко позаду жителів сіл і містечок. Хаби, коворкінги і 

хайтек-інновації поглинули парки, магазини та кав’ярні. Розбудова 

міст і міських районів призвела до нестримного збільшення орендних 

плат і концентрації багатства.  

 У цій книжці економіст і соціолог Річард Флорида розглядає 

кризу, що спричинила нинішній тип урбанізації. 

 

 

18. Флоріда Р. Homo creativus. Як новий клас завойовує світ / Р. Флоріда, пер. з 

англ.. М. Яковлєв. - К.: Наш формат, 2018. – 432 с. 

 «Homo creativus» - світовий бестселер, який здобув премію 

«Проривна ідея 2004 року» від Harvard Business Review і 

неодноразово потрапляв у топ-100 на Amazon. Уперше феномен 

креативного класу Річард Флорида описав ще 2002 року в книжці, 

яка сьогодні стала класикою. «Homo creativus» - доповнене й 

оновлене видання, у якому автор показує, як змінився світ із 

появою нового економічного класу, і яка його визначальна роль у 

подальшому розвитку суспільного життя. 



  

19. Фукуяма Ф. Витоки політичного порядку. Від прадавніх часів до Французької 

революції  / Ф. Фукуяма, пер. з англ.. Р. Корнута. - К.: Наш формат, 2019. – 576 

с. 

 Погляд одного з провідних інтелектуалів сучасності на 

політичний устрій нашого світу. 

  Кожній розвиненій державі властиві три компоненти: 

ієрархічна структура влади, підзвітний уряд і верховенство права — 

у цьому переконаний філософ та політолог Френсіс Фукуяма. 

Гармонійне поєднання цих трьох властивостей, а також 

мінімальний рівень пов’язаності політичних еліт дають країні змогу 

повноцінно розвиватися у демократичному напрямку. Але чому не 

всім державам вдається подолати цей шлях? Як країни долають 

трансформаційний період? Чому деякі держави застрягають в 

авторитаризмі? Які історичні передумови для такої ситуації?  

 

 

20. Фукуяма Ф. Політичний порядок і політичний занепад. Від промислової 

революції до глобалізації демократії / Ф. Фукуяма, пер. з англ.. Т. Цимбал і Р. 

Корнута. - К.: Наш формат, 2019. – 608 с. 

 Другий том фундаментальної праці Френсіса Фукуями зі 

спеціальною передмовою автора до українського видання. 

 Вивчення розвитку людських суспільств не зводиться до 

каталогізації видатних постатей, подій, конфліктів і політичних 

рішень. Щоб зрозуміти основні процеси та поворотні моменти, слід 

дослідити, як виникали, змінювалися й занепадали політичні 

інститути — перконує професор Стенфордського університету 

Френсіс Фукуяма. У другому томі своєї праці він аналізує, як 

розвивалися та взаємодіяли держава, право й демократія протягом 

останніх двох сторіч.  

 


