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Ріґґз, Ренсом.  

Дім дивних дітей : роман / Р. Ріґґз ; пер. з англ. В. К. Горбатько. – Харків : Книжковий 

Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 432 с. : іл.  

Рубрики: Художня література -- СПО 

Екземпляри: всього : 4 : 02 (1), 04 (1), 07 (1), 12 (1) 

 

 

 

 

Сміт, Кері.  

Безлад. Головний посібник з помилок і негараздів : [пер. з англ.] / К. Сміт. – 2-ге вид. – 

Харків : Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – [224] с. : іл.  

Рубрики: Книжкова справа 

Екземпляри: всього : 1 : 04 (1) 

 

 

 

Горліс-Горський, Юрій Юрійович.  

Холодний Яр : твори / Ю. Ю. Горліс-Горський ; [упоряд. І. О. Прилуцька]. – Академ. 

вид. – Харків : Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 400 с.  

Рубрики: Українська література -- 20 ст. 

Екземпляри: всього : 1 : 02 (1) 

 

 

 

 

 

Английский детектив. Лучшее за 200 лет : сборник : пер. с англ. / Г. К. Честертон [и 

др.] ; сост. Г. Панченко. – Харьков ; Белгород : Книжный Клуб Семейного Досуга, 2017. 

– 448 с.  

Рубрики: Художня література -- Великобританія -- Детективи 

Екземпляри: всього : 1 : ЦБ (1) 
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Шевченко, Анна.  

Гра : роман / А. Шевченко ; пер. з англ. В. К. Горбатько. – 2-ге вид. – Київ : Нора-Друк, 

2017. – 336 с. – (Читацький клуб).  

Рубрики: Художня література -- СПО 

Екземпляри: всього : 5 : ЦБ (1), 02 (1), 06 (1), 13 (1), 17 (1) 

 

 

 

 

 

Пекар, Валерій Олександрович.  

Різнобарвний менеджмент : еволюція мислення, лідерства та керування / В. О. Пекар. – 

2-ге вид., допов. – Харків : Фоліо, 2017. – 191 с. : іл.  

Рубрики: Менеджмент -- Соціально-психологічні проблеми управління 

У книзі популярно викладена «інтегральна динаміка» - теорія еволюції людського мислення, 

організацій і великих соціальних систем. Текст заснований на курсі лекцій, який читається автором у 

провідних українських бізнес-школах, але істотно перевищує його за обсягом. Книга розрахована на 

підприємців і керівників-практиків, зацікавлених у розвитку власних навичок менеджменту та 

вдосконаленні своїх компаній і організацій. 

Екземпляри: всього : 1 : ЦБ (1) 

 

 

 

 

 

Матвійчук, Тетяна Павлівна.  

Українська мова. Теорія, вправи, тести : навч. посіб. для підгот. до іспитів та ЗНО / Т. П. 

Матвійчук, І. В. Житар. – 2-ге вид., допов. та перероб. – Київ : Ліра-К, 2017. – 452 с.  

Рубрики: Українська мова -- Навч.посібники для випускників та абітурієнтів 

Посібник призначений для інтенсивного повторення навчального матеріалу з української мови та 

закріплення навичок грамотного письма. Він може бути використаний для підготовки до 

зовнішнього незалежного оцінювання. У посібнику подано теоретичний матеріал, вправи й тестові 

завдання до кожної теми. Його зміст відповідає програмі підготовки до ЗНО. Призначений для 

старшокласників, абітурієнтів, викладачів та всіх, хто цікавиться українською мовою.  

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

 

  

 

 

 

 

 

 

IRBIS:3,12,,0000020313,1
IRBIS:3,12,,0000020314,1
IRBIS:3,12,,0000020317,1


Хмельницька міська централізована бібліотечна система  

www.cbs.km.ua 

 

 

 

 

 

Пиколт, Джоди.  

Цвет жизни : роман / Д. Пиколт ; пер. с англ. В. Михалюк. – Харьков : Книжный Клуб 

Семейного Досуга, 2017. – 496 с.  

Рубрики: Художня література -- СПО 

Екземпляри: всього : 1 : 13 (1) 

 

 

 

Бэлсон, Рональд Х.  
Исчезнувшие близнецы : роман / Р. Х. Бэлсон ; пер. с англ. И. Паненко. – Харьков ; 

Белгород : Книжный Клуб Семейного Досуга, 2017. – 336 с.  

Рубрики: Художня література -- СПО 

Екземпляри: всього : 5 : ЦБ (1), 07 (1), 09 (1), 11 (1), 13 (1) 

 

 

 

Кінг, Стівен.  

Крістіна : роман / С. Кінг ; [пер. з англ. О. Любенко]. – Харків : Книжковий Клуб 

Сімейного Дозвілля, 2017. – 576 с.  

Рубрики: Художня література -- СПО 

Екземпляри: всього : 1 : 13 (1) 

 

 

 

Ремарк, Еріх Марія.  

Життя у позику. Мансарда мрій. Іскра життя : романи / Е. М. Ремарк ; [пер. з нім.: Ю. 

Винничук, Ю. Микитюк, Х. Николин]. – Харків : Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 

2017. – 736 с. : іл. 

Рубрики: Художня література -- Німеччина 

Екземпляри: всього : 3 : ЦБ (1), 07 (1), 13 (1) 
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Долбенко, Тетяна Олексіївна.  

Документні ресурси бібліотек : навч. посіб. / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань ; М-во освіти 

і науки України, М-во культури і туризму України, Київськ. нац. ун-т культури і 

мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2017. – 348 с.  

Рубрики: Бібліотечна справа -- Бібліотечні фонди 

Навчальний посібник містить чотири розділи. До кожного з них входить три теми. Кожний розділ 

передбачає роботу в аудиторії та поза нею, включає тексти лекцій, семінарські, практичні заняття, 

самостійну роботу, тести до кожної теми на закріплення вивченого матеріалу. 

Екземпляри: всього : 1 : ЦБ (1) 

 

 

 

 

 

 

Безпека життєдіяльності : навч. посіб. / П. С. Атаманчук [та ін.] ; Кам'янець-

Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 276 с.  

Рубрики: Безпека життєдіяльності 

Посібник побудовано так, що до нього увійшли традиційні питання, які розглядаються в курсі 

безпеки життєдіяльності з позицій особистісно орієнтованого навчання. Підготовка студентів у 

рамках курсу безпеки життєдіяльності містить теоретичні питання, спрямовані на формування 

належних предметних компетентностей, вироблення ідеології поведінки та забезпечення майбутніх 

спеціалістів важливим інструментом не лише щоденного безпечного контактування з навколишнім 

світом, а й готує до безпечного виконання технологічних процесів різних рівнів складності. 

Рекомендується для використання в своїй діяльності студентам та науково-педагогічним 

працівникам вищих навчальних закладів, практичним працівникам освітньої галузі.  

Екземпляри: всього : 3 : ЦБ (1), 08 (1), 12 (1) 

 

 

 

Видра, Олександр Григорович.  

Вікова та педагогічна психологія : навч. посіб. / О. Г. Видра ; М-во освіти і науки 

України, Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 

2017. – 112 с.  

Рубрики: Психологія вікова 

Посібник містить авторську навчальну програму дисципліни, та ґрунтовні пояснення щодо 

теоретичного вивчення тем і виконання практичних завдань. До змісту матеріалів посібника (для 

кожного заняття) входять назва теми, мета, завдання, список основних понять теми, тематичні 

питання, завдання для самостійної роботи та рекомендації щодо їх виконання, теми доповідей, 

орієнтовні теоретичні відомості (лекції), практична частина роботи, у якій запропоновані методики 

психологічного дослідження особистості на різних вікових етапах її розвитку.  

Екземпляри: всього : 5 : ЦБ (1), 08 (1), 11 (1), 12 (1), 13 (1) 
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Мессинжер, Жозеф.  

Я вижу вас насквозь. Научитесь читать человека как книгу / Ж. Мессинжер, К. 

Мессинжер ; [пер. с фр. О. Бугайцовой]. – 3-е изд. – Харьков ; Белгород : Книжный Клуб 

Семейного Досуга, 2017. – 512 с. : ил.  

Рубрики: Психологія кармічна 

Видати свої думки необережним жестом, продемонструвати сумнів легким рухом брів, а про страх 

або торжестві розповісти однієї поставою – ми легко читаємо ці явні сигнали тіла і не сплутаємо їх ні 

з чим. Але мова тіла набагато складніша, а «голос» тіла не замовкає ніколи! 

Екземпляри: всього : 3 : ЦБ (1), 07 (1), 11 (1) 

 

 

 

 

 

Криміналістика: питання і відповіді : навч. посіб. / А. В. Кофанов [та ін.] ; М-во освіти 

і науки України, Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 

280 с.  

Рубрики: Правознавство -- Криміналістика 

У навчальному посібнику розглянуті та надані змістовні відповіді на основні питання які виносяться 

на екзамени з криміналістики у вищих навчальних закладах. 

Екземпляри: всього : 1 : ЦБ (1) 

 

 

 

 

 

 

25 років: Заповіти незалежності України / О. В. Савченко [та ін.] ; [заг. ред.  

О. Савченко]. – Київ : Самміт-Книга, 2017. – 160 с. : іл.  

Рубрики: Історія -- Україна -- Незалежність 

Книгу присвячено пошукам відповіді на ключові питання новітньої історії України. Автори глибоко 

аналізують складові успіху українців в їх боротьбі за незалежність. Саме незалежність України, на 

думку всіх авторів, яка була здобута українцями у 1991 році, стала причиною розпаду СРСР. Книга 

також дає відповідь на питання чому самостійна країна з такими ресурсами за 25 років незалежності 

не стала успішною. Всі автори книги приймали активну участь у боротьбі за незалежність, а тому, їх 

роздуми зацікавлять як істориків, так і будуть корисними для нової політичної еліти країни. 

Екземпляри: всього : 5 : ЦБ (1), 03 (1), 06 (1), 08 (1), 17 (1) 

 

 

 

 

Винничук, Юрій Павлович.  

Казки зі Львова : для дітей дошк. віку / Ю. П. Винничук ; іл. І. Борисової ; [худож.-

оформ. В. М. Карасик]. – Харків : Фоліо, 2017. – 24 с. : іл. – (Дитячий світ).  
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Рубрики: Українська проза -- Твори для дітей та юнацтва 

Екземпляри: всього : 3 : 10 (1), 12 (1), 15 (1) 

 

 

 

Кокотюха, Андрей Анатолиевич.  

Пророчество : роман / А. А. Кокотюха ; [пер. с укр. А. Климов]. – Харьков ; Белгород : 

Книжный Клуб Семейного Досуга, 2017. – 288 с.  

Рубрики: Українська література -- Романи 

Екземпляри: всього : 3 : ЦБ (1), 09 (1), 13 (1) 

 

 

 

 

 

 

Шаравара, Тамара Олексіївна.  

Інформаційний пошук і робота з бібліотечними ресурсами : навч. посіб. для аспірантів / 

Т. О. Шаравара ; Полтав. держ. аграр. акад., Каф. інозем. мов та українознавства. – Київ : 

Ліра-К, 2017. – 256 с.  

Рубрики: Бібліотечна справа -- Бібліотекознавство та бібліографія 

Навчальне видання містить роз'яснення базових принципів пошуку інформації, ії класифікації та 

відбору. 

Екземпляри: всього : 1 : ЦБ (1) 

 

 

 

 

 

Май, Лана.  

Колечко с рубином : роман / Л. Май. – Харьков ; Белгород : Книжный Клуб Семейного 

Досуга, 2017. – 256 с.  

Рубрики: Українська література 

Екземпляри: всього : 1 : 09 (1) 

 

 

 

Кінг, Стівен.  

Сяйво : роман / С. Кінг ; пер. з англ., авт. комент. О. Красюк. – 3-тє вид. – Харків : 

Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 640 с.  

Рубрики: Художня література -- СПО 

Екземпляри: всього : 1 : 04 (1) 
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Вілсон, Бекі.  

Дивовижні лабіринти / Б. Вілсон ; пер. з англ. Ю. Пономаренко ; худож. Л. Андерсон 

[та ін.]. – Харків : Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 128 с. : кольор. іл.  

 

Рубрики: Дитяча література -- Ігри 

Літо, канікули, діти, яких нічим зайняти... Популярний формат розваг, який подарує вам вільний час, 

а дітям - радість! Неймовірні мальовничі лабіринти зацікавлять дітлахів, а від ретельно 

промальованих деталей неможливо відірватися навіть дорослим. Діти будуть раді допомогти кроту 

знайти друга, погратися у піжмурки з ведмедями, політати наввипередки з пінгвіном...  

Екземпляри: всього : 1 : 12 (1) 

 

 

 

 

 

Кінг, Стівен.  

Протистояння : роман. Т. 2 / С. Кінг ; [пер. з англ.: С. Крикуна, Г. Яновської ; худож. Б. 

Райтсон]. – Повне розш. вид. – Харків : Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 624 

с. : іл.  

Рубрики: Художня література -- СПО 

Екземпляри: всього : 1 : 13 (1) 

 

 

 

Максвелл, Меган.  

Ты только попроси. Или дай мне уйти : роман / М. Максвелл ; [пер. с исп. О. Бугайцова]. 

– Харьков : Книжный Клуб Семейного Досуга, 2017. – 384 с.  

Рубрики: Художня література -- Іспанія 

Екземпляри: всього : 1 : 09 (1) 

 

 

 

Капранов, Віталій Віталійович.  

Веселих свят! : український рік / В. В. Капранов, Д. В. Капранов ; [упоряд.:  

Я. Музиченко, Я. Левчук] ; худож. О. Костенко [та ін.]. – Київ : Гамазин, 2017. – 96 с. : 

іл.  

Рубрики: Історія – Україна. Традиції і свята. 

Свято - це не тільки і не стільки застілля, скільки вміння створити святковий настрій та провести 

незабутній день разом із родиною та друзями. У книзі ви знайдете все про головні українські свята - 

історію, традиції, прикмети, ритуали, а ще пісні з нотами, святкові страви із рецептами, ігри та 

забави, рукомесло зі схемами, і до того ж, багато малюнків та іншої корисної інформації. Книжка 

IRBIS:3,12,,0000020431,1
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навчить святкувати українські свята по-сучасному і водночас так, як це робили наші дідусі та бабусі. 

Екземпляри: всього : 1 : 08 (1) 

 

 

 

Винничук, Юрій Павлович.  

Чудернацькі казки : для дітей дошк. віку / Ю. П. Винничук ; іл. І. Борисової ; [худож.-

оформ. В. М. Карасик]. – Харків : Фоліо, 2017. – 24 с. : іл. – (Дитячий світ).  

Рубрики: Українська проза -- Твори для дітей та юнацтва 

Екземпляри: всього : 1 : ЦБ (1) 

 

 

 

Вакарін, Сергій.  

Перемоги нового покоління: незалежній Україні – 25 років = New generation wins : 

Independent Ukraine – is 25 years / С. Вакарін. – Київ : Самміт-Книга, 2017. – 80 с.  

Рубрики: Політика України – Досягнення. 

Нове покоління українців точно знає, чого хоче. Талановиті та цілеспрямовані люди зможуть 

перетворити Україну в процвітаючу країну. Ця публікація - подарунок Україні на її 25-й день 

народження. 

Екземпляри: всього : 1 : ЦБ (1) 

 

 

 

 

 

 

Ніцой, Лариса.  

Незламні мураші / Л. Ніцой ; ідея та мал. О. Рибакової. – Київ : Самміт-Книга, 2017. – 

48 с. : кольор. іл.  

Рубрики: Твори для дітей та юнацтва -- Україна 

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

 

 

 

Пономаренко, Сергей.  

Седьмая свеча : роман / С. Пономаренко. – Харьков : Книжный Клуб Семейного Досуга, 

2017. – 368 с.  

Рубрики: Українська проза -- 20 ст. 

Екземпляри: всього : 10 : ЦБ (1), 02 (1), 03 (1), 06 (1), 07 (1), 08 (1), 09 (1), 11 (1), 13 (1), 17 (1) 
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Миняйло, Мария.  

Диалоги с дьяволом / М. Миняйло ; [худож. А. Шнеер]. – Киев : Саммит-Книга, 2017. – 

336 с. : ил.  

Рубрики: Українська література -- Сучасна проза, російськомовна 

Екземпляри: всього : 4 : ЦБ (1), 09 (1), 11 (1), 13 (1) 

 

 

 

Коельйо, Пауло.  

Шпигунка : роман / П. Коельйо ; [пер. з португ. І. Палій]. – Харків : Книжковий Клуб 

Сімейного Дозвілля, 2017. – 192 с.  

Рубрики: Художня література -- Бразилія 

Екземпляри: всього : 7 : ЦБ (1), 03 (1), 06 (1), 09 (1), 11 (1), 13 (1), 17 (1) 

 

 

 

 

 

 

 

Плотницька, Інна Михайлівна.  

Ділова українська мова : навч. посіб. / І. М. Плотницька. – 3-тє вид., перероб. та допов. – 

Київ : Центр навчальної літератури, 2017. – 256 с.  

Рубрики: Українська мова -- Підручники 

У навчальному посібнику розглядаються граматичні парадигми частин мови в ділових паперах, 

особливості писемного й усного ділового мовлення, реквізити і прави ла оформлення документів. 

Наводяться приклади перекладу з російської мови на українську найуживаніших слів і 

словосполучень із ділової сфери. Розрахований на слухачів, студентів, державних службовців, 

ділових осіб - усіх, хто цікавиться про блемами ділової української мови й бажає підвищити рівень 

мовної культури. 

Екземпляри: всього : 3 : ЦБ (1), 06 (1), 17 (1) 

 

 

 

 

 

Ялом, Ірвін.  

Ліки від кохання та інші оповіді психотерапевта / І. Ялом ; [пер. з англ. Н. Бхіндер]. – 

Харків : Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 416 с.  

Рубрики: Психологія соціальна 

Один з найталановитіших у світі психотерапевтів розповість історії кількох своїх пацієнтів різного 

віку і статі - одруженої літньої жінки, яка закохалася в молодого лікаря, самотньої дівчини, котра 
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разом із зайвими кілограмами скине маску базіки й веселухи, щоб нарешті стати щасливою, 

поважного бухгалтера, що на додачу до нападів мігрені залишить у минулому цілий віз родинних 

негараздів і чоловічих проблем…  

Екземпляри: всього : 1 : 11 (1) 

 

 

 

Історія української культури : навч. посіб. / М-во освіти і науки, молоді та спорту 

України ; за заг. ред. О. Ю. Павлової. – 2-ге вид., допов. та перероб. – Київ : Центр 

учбової літератури, 2017. – 340 с.  

Рубрики: Історія української культури 

Навчальний репрезентує теоретичну реконструкцію ґенези української культури, закономірності і 

тенденції її розвитку. До кожної теми подано запитання для самоконтролю знань, список 

рекомендованої літератури, словник термінів, тематику індивідуальних завдань для самостійної 

роботи студентів та теми рефератів. Посібник рекомендовано викладачам, студентам, усім, хто 

цікавиться феноменом української культури. 

Екземпляри: всього : 5 : ЦБ (1), 02 (1), 03 (1), 12 (1), 13 (1) 

 

 

 

 

 

 

Бондар, Олег.  

Марево : роман / О. Бондар, С. Томашевська. – Харків : Книжковий Клуб Сімейного 

Дозвілля, 2017. – 352 с.  

Рубрики: Українська література -- Сучасна проза -- Романи 

Екземпляри: всього : 1 : ЦБ (1) 

 

 

 

Ларсон, Ерік.  

Постріл із глубин. Останній рейс "Лузитанії" : роман / Е. Ларсон ; [пер. з англ. Т. Івченко]. 

– Харків : Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 480 с.  

Рубрики: Художня література -- СПО 

Екземпляри: всього : 3 : ЦБ (1), 07 (1), 11 (1) 
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Кіровіц, Юджин Овідіу.  

Книга дзеркал : роман / Ю. О. Кіровіц ; [пер. з англ. Н. Хаєцької]. – Харків : Книжковий 

Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 256 с.  

Рубрики: Художня література -- Румунія 

Екземпляри: всього : 4 : ЦБ (1), 02 (1), 03 (1), 07 (1) 

 

 

 

Гук, Юлія.  

Німа : роман / Ю. Гук. – Харків : Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 240 с.  

Рубрики: Українська література -- Сучасна проза -- Романи 

Екземпляри: всього : 5 : ЦБ (1), 02 (1), 03 (1), 06 (1), 17 (1) 

 

 

 

 

 

Карр, Аллен.  

Легкий спосіб кинути курити / [пер. з англ.]. – 4-е вид., допов. та перероб. – Харків : 

Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 192 с. – (Світовий бестселер).  

Рубрики: Організація охорони здоров'я -- Інші наркоманії 

Ця прекрасна книга допомогла мені виконати обіцянку , яку я колись давав своїй дружині: обіцянку 

кинути курити. Ця мерзенна звичка, яка була в мене ще зі школи, та заважала повноцінно жити, 

відчуваючи себе здоровою людиною. Метод, якому навчає автор настільки ж простий наскільки 

ефективний.  

Екземпляри: всього : 1 : 09 (1) 

 

 

 

Ніцой, Лариса.  

Дві бабуськи в незвичайній школі або Скарб у візку : книга для родинного читання 

/ Л. Ніцой ; худож. Е. Елліс. – Київ : Самміт-Книга, 2017. – 192 с. : кольор. іл. – 

Назва на корінці: Дві бабуськи.  

Рубрики: Твори для дітей та юнацтва -- Україна 

Екземпляри: всього : 3 : 04 (1), 06 (1), 17 (1) 
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Белл, Дарсі.  

Проста послуга : роман / Д. Белл ; пер. з англ. Ю. Максимейко. – Харків : Книжковий 

Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 320 с.  

Рубрики: Художня література -- СПО 

Екземпляри: всього : 3 : ЦБ (1), 03 (1), 17 (1) 

 

 

 

Вовчок, Марко.  

Три долі : повісті, оповідання, казки / М. Вовчок ; [авт. післямови Т. М. Панасенко ; 

худож.-оформ. Ю. Ю. Романіка]. – Харків : Фоліо, 2017. – 409 с. – (Шкільна бібліотека 

української та світової літератури).  

Рубрики: Українська проза -- 19 ст. 

Екземпляри: всього : 1 : ЦБ (1) 

 

 

 

Гейлі, Артур.  

Готель : роман / А. Гейлі ; [пер. з англ.: М. Пінчевського, О. Гординчук]. – Харків : 

Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 528 с.  

Рубрики: Художня література -- Канада 

Екземпляри: всього : 4 : 06 (1), 07 (1), 09 (1), 17 (1) 

 

 

 

 

 

 

Кёрк, Шеннон.  

Метод 15/33 : роман / Ш. Кёрк ; [пер. с англ. Е. Боровой]. – Харьков ; Белгород : 

Книжный Клуб Семейного Досуга, 2017. – 272 с.  

Рубрики: Художня література -- СПО 

Екземпляри: всього : 5 : ЦБ (1), 06 (1), 07 (1), 13 (1), 17 (1) 
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Кінг, Стивен.  

Чорний дім : роман / С. Кінг, П. Страуб ; [пер. з англ. З. Дюг]. – Харків : Книжковий Клуб 

Сімейного Дозвілля, 2017. – 800 с.  

Рубрики: Художня література -- СПО 

Екземпляри: всього : 1 : 13 (1) 

 

 

 

Полная энциклопедия домашнего мастера. Строительство. Электричество. 

Водоснабжение. Утепление. Гидроизоляция. Сварочные работы / сост. Ю. С. Пернатьев. – 

Харьков ; Белгород : Книжный Клуб Семейного Досуга, 2017. – 384 с.  

Рубрики: Житлове будівництво 

Книга стане надійним консультантом домашнього майстра в питаннях будівництва власного будинку 

- від етапу земляних робіт і до облаштування надійної покрівлі, прокладки або капітальної 

реконструкції системи електро і водопостачання в приватному будинку або квартирі. 

Екземпляри: всього : 1 : 13 (1) 

 

 

 

Багмуцкая, Евгения.  

Когда я увижу тебя : роман / Е. Багмуцкая. – Харьков ; Белгород : Книжный Клуб 

Семейного Досуга, 2017. – 208 с.  

Рубрики: Українська література -- Сучасна проза, російськомовна 

Екземпляри: всього : 1 : ЦБ (1) 

 

 

 

Ріґґз, Ренсом.  

Бібліотека душ. Немає виходу з Дому дивних дітей : роман / Р. Ріґґз ; [пер. з англ. О. 

Любенко]. – Харків : Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 480 с. : іл.  

Рубрики: Художня література -- СПО 

Екземпляри: всього : 4 : 02 (1), 04 (1), 07 (1), 12 (1) 
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Карпинос, Ирина.  

Путешествие дилетантки : роман / И. Карпинос. – Киев : Саммит-Книга, 2017. – 288 с. : 

ил.  

Рубрики: Українська література -- Сучасна проза, російськомовна 

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

 

 

 

Свідерська, Ольга.  

Янголи в домашніх капцях / О. Свідерська. – Київ : Самміт-Книга, 2017. – 144 с.  

Рубрики: Українська література -- Сучасна проза 

Екземпляри: всього : 5 : ЦБ (1), 07 (1), 08 (1), 11 (1), 13 (1) 

 

 

 

Клименко, Наталія.  

Українська легко! : в авт. ред. / Н. Клименко, П. Мельник-Крисаченко. – Харків : 

Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 288 с. – (Мова ДНК нації).  

Рубрики: Мовознавство -- Українська мова 

Створено спільно з інтернет-ресурсом "Мова – ДНК нації". За допомогою інфографіки показані 

правила та складні випадки вживання слів в українській мові. Українська без суржику, русизмів і 

кальок за допомогою інфографіки! Видання з наочними ілюстраціями та стислими правилами, 

прикладами вживання і корисними статтями. Цю книжку створено з мрією про те, що колись в 

Україні буде модно знати декілька мов, а говорити українською. 

Екземпляри: всього : 2 : ЦБ (1), 07 (1) 

 

 

 

 

 

Дуткевич, Тетяна Вікторівна.  

Дитяча розвивально-корекційна психологія : модульний навч. посіб. / Т. В. Дуткевич ; 

М-во освіти і науки України, Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Київ : 

Центр учбової літератури, 2017. – 304 с.  

Рубрики: Психологія соціальна 

У навчальному посібнику розглянуто поняття і задачі розвивально-корекційної психології, розкрито 

теоретичні основи і прикладні питання розвивально-корекційної роботи з дітьми на різних етапах їх 

соціалізації. Проаналізовано психологічні особливості розвитку і корекції спілкування, діяльності, 

пізнавальних та емоційно-вольових процесів, а також особистості дитини у системі дошкільної і 
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шкільної освіти. Зміст посібника складається з текстів лекцій, практичних завдань, додатків та 

списку літератури. Навчальний посібник рекомендується студентам закладів вищої освіти, що 

спеціалізуються у галузі психології та педагогіки; може використовуватись викладачами психолого-

педагогічних дисциплін; працівниками закладів дошкільної та шкільної ланок освіти.  

Екземпляри: всього : 1 : 13 (1) 

 

 

 

Великий атлас світу : понад 15000 географічних назв : карти материків і країн : 

актуальні відомості / ред. С. С. Скляр. – Харків : Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 

2017. – 192 с.  

Рубрики: Геодезичні науки -- Картографія 

Атлас містить географічні і політичні карти, які достовірно показують світ у цілому, карти 

континентів та океанів, груп країн. Україна представлена в окремому розділі. Уточнені карти 

відображають сучасний політичний устрій світу, зазначені кордони країн та їхній внутрішній 

адміністративний поділ. Картографічний матеріал атласу доповнено довідковою інформацією про 

кожну країну світу згідно з останніми статистичними даними і покажчиком географічних назв. Це 

найновіші карти світу, виправлені й доповнені. 

Екземпляри: всього : 1 : ЦБ (1) 

 

 

 

Палеха, Юрій Іванович.  

Загальне діловодство (теорія та практика керування документацією із загальних питань) : 

навч. посіб. / Ю. І. Палеха ; М-во освіти і науки України. – 4-те вид., випр., допов. – Київ 

: Ліра-К, 2017. – 624 с. – (Серія посібників з культури діловодства).  

Рубрики: Діловодство 

У навчальному посібнику комплексно висвітлено питання документаційного забезпечення сучасного 

управління з урахуванням нових інструкцій та стандартів, новітніх тенденцій розвитку діловодства, 

яке подано як результат розвитку і самовдосконалення цілісної комунікативної системи, як вияв 

потреби об’єкта управління у вищому рівні впорядкування, як культура операційної управлінської 

технології. Зібраний матеріал включає як безпосередньо оформлення документів, так і висвітлення 

діловодного процесу.  

Екземпляри: всього : 1 : ЦБ (1) 

 

 

 

Укpаїна. Конституція (1996).  
Конституція України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 5 січ. 

2017 р. : (офіц. текст). – Київ : Паливода А. В., 2017. – 76 с. – (Закони України. Основний 

Закон України).  
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Рубрики: Конституція України 

Екземпляри: всього : 5 : ЦБ (2), 03 (1), 04 (1), 14 (1) 

 

 

 

Юрченко, Л. І.  
Екологія : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Л. І. Юрченко ; М-во освіти і науки 

України. – Київ : Професіонал ; Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 304 с.  

Рубрики: Екологія -- Посібники 

Зміст книги складають принципи сучасної екологічної думки, систематизовані і адаптовані до 

навчальних вимогам. Теоретичні розділи доповнені прикладами і дослідженнями конкретних 

ситуацій і окремих випадків. Книга адресована студентам вузів екологічного спрямування 

підготовки. Також вона може виявитися корисною екологам, економістам-практикам, усім, хто 

цікавиться питаннями сучасної екології. 

Екземпляри: всього : 3 : ЦБ (1), 03 (1), 12 (1) 

 

 

 

Чемерис, Валентин Лукич.  

Анна Київська - королева Франції : роман / В. Л. Чемерис ; [худож.-оформ. Л. П. 

Вировець]. – Харків : Фоліо, 2017. – 220 с. – (Історія України в романах).  

Рубрики: Українська проза -- 20 ст. 

Екземпляри: всього : 3 : 06 (1), 09 (1), 17 (1) 

 

 

 

 

 

 

Кунц, Дин.  

Эшли Белл : роман / Д. Кунц ; [пер. з англ. О. Буйвола]. – Харьков ; Белгород : Книжный 

Клуб Семейного Досуга, 2017. – 480 с.  

Рубрики: Художня література -- СПО 

Екземпляри: всього : 3 : ЦБ (1), 06 (1), 17 (1) 

 

 

 

Лігейн, Денніс.  

Містична річка : роман / Д. Лігейн ; [пер. з англ. В. Шовкуна]. – Харків : Книжковий Клуб 

Сімейного Дозвілля, 2017. – 448 с. – (Світовий бестселер).  
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Рубрики: Художня література -- СПО 

Екземпляри: всього : 3 : 06 (1), 07 (1), 17 (1) 

 

 

 

Кобен, Гарлан.  

Твоя перша остання брехня : роман / Г. Кобен ; пер. з англ. О. Оксенич. – Харків : 

Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 320 с.  

Рубрики: Художня література -- СПО 

Екземпляри: всього : 4 : ЦБ (1), 07 (1), 09 (1), 11 (1) 

 

 

 

Кордон, Микола Володимирович.  

Українська та зарубіжна культура : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. В. Кордон. – 

3-тє вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 576 с.  

Рубрики: Культура України. Культура зарубіжна 

У підручнику "Українська та зарубіжна культура" розглядається історія української та зарубіжної 

культури у період від первісного суспільства до кінця XX ст. Окремі розділи підручника присвячені 

історії культур-колисок цивілізиції: Стародавньої Греції та Стародавнього Риму. 

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

 

 

 

Шэрон, Тернер.  

350 узоров вязания спицами : полный справочник / Т. Шэрон ; пер. с англ. Е. 

Лесовикова. – 2-е изд. – Харьков ; Белгород : Книжный Клуб Семейного Досуга, 2017. – 

256 с. : ил.  

Рубрики: Рукоділля -- В'язання спицями 

У цій чудовій книзі зібрано 350 візерунків в'язання спицями на будь-який смак, які можна 

використовувати в самих різних моделях. До кожного візерунку додаються фотографія, схема і 

покроковий опис роботи. Книга буде цікава як досвідченим майстриням, які знайдуть у ній багато 

нових ідей, так і початківцям рукодільницям.  

Екземпляри: всього : 2 : 06 (1), 17 (1) 
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Історія світової культури : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. Т. Левчук [та ін.]. 

– 3-тє вид., допов. та перероб. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 400 с.  

Рубрики: Історія світової культури 

Навчальний посібник відбиває логіку розвитку світової культури, її роль у прогресі людства, а також 

специфіку людини як продукту біологічної та культурної еволюції. Побудований відповідно до 

спрямованості лекційного курсу матеріал посібника дає змогу опанувати рух культуротворення від 

доісторичних періодів до складних суперечливих процесів культури XX століття. 

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

 

 

 

Соломенко, Людмила Іванівна.  

Екологія людини : навч. посіб. / Л. І. Соломенко ; Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України . – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 120 с.  

Рубрики: Екологія людини 

Розглянуто найважливіші теоретичні питання з курсу дисципліни «Екологія людини». Вміщено 

практичні заняття та короткий термінологічний словник, які сприятимуть глибшому осмисленню 

теоретичного матеріалу, виробленню навичок його практичного застосування. Наведено методичні 

рекомендації для самостійної роботи студентів та визначено вимоги до контролю їх знань. Для 

студентів, що навчаються за спеціальностями екологічних напрямів, а також аспірантів, викладачів і 

всіх небайдужих до екології людини. 

Екземпляри: всього : 5 : ЦБ (1), 03 (1), 09 (1), 11 (1), 12 (1) 

 

 

 

Репетацька, Наталія.  

Більше ніж я = Bigger than me : фотоальбом / Н. Репетацька. – Київ : Самміт-Книга, 

2017. – 58 с. – Назва. обкл. : Bigger than me. – Текст англ., укр.  

Рубрики: Країнознавство -- СПО 

Фотоальбом «Більше ніж я» зображує нетиповий, нетуристичний Нью-Йорк. Це погляд на 

вертикальне місто крізь об'єктив фотокамери, в якому переплітаються минуле та майбутнє, 

самотність і велич хмарочосів, мрії та відчай. В майстерно створених фотографіях розкривається 

унікальна краса складного міста. 

Екземпляри: всього : 5 : ЦБ (1), 02 (1), 03 (1), 07 (1), 09 (1) 
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Талан, Світлана.  

Замкнене коло : роман / С. Талан. – Харків : Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 

320 с.  

Рубрики: Українська література -- Сучасна проза 
Екземпляри: всього : 1 : 08 (1) 
 

 

 

 

 

Мойєс, Джоджо.  

Дівчина, яку ти покинув : роман / Д. Мойєс ; [пер. з англ. Д. Петрушенко]. – Харків : 

Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 400 с.  

Рубрики: Художня література -- Великобританія 
Екземпляри: всього : 2 : 08 (1), ЦБ (1) 
 

 

 

 

 

Сапковський, Анджей.  

Відьмак. Вежа ластівки : роман / А. Сапковський ; [пер. з пол. С. Легеза] ; [комент.: С. 

Легеза, О. Стужук]. – Харків : Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 480 с.  

Рубрики: Художня література -- Польща 
Екземпляри: всього : 08 (1) 
 

 

 

 

 

Харві, Стів.  

Діяти як жінка, думати як чоловік / С. Харві ; [пер. з англ. Н. Лавської]. – Київ : КМ-

БУКС, 2017. – 208 с.  

Рубрики: Психологія особистості 
Чому навіть найрозумніші, найуспішніші та найпривабливіші жінки не завжди розуміють вчинки 

чоловіків і мають щастя в особистому житті? На думку автора цієї книжки - видатного комедіанта, 

філантропа, ведучого суперпопулярної у США радіопередачі, присвяченої взаємовідносинам 

чоловіків і жінок, проблема полягає в тому, що жінки звертаються за порадами до інших жінок, хоча 

варто було б частіше радитись із чоловіками. Стів Харві надає прекрасну можливість проникати в 

думки представників сильної статі, аби отримувати відповіді на найпекучіші питання. Кумедну, 

часом сувору, але завжди щиру, цю книжку обов’язково слід прочитати ще й задля того, аби 

дізнатися, що насправді думають чоловіки про стосунки з жінками.  

Екземпляри: всього : ЦБ (2) 
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Мрій правильно. Як зрозуміти, чого ти насправді бажаєш і як цього досягти / Б. Шер,  

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

2017. – 432 с.  

 
Рубрики: Психологія -- Самовиховання 

Якщо ви прагнете змінити своє життя на краще, але не визначилися, у який бік рухатися, якщо 

відчуваєте у собі приховані таланти і маєте заповітні мрії - ця книга саме для вас. Барбара Шер - 

хрещена мати коучингу, а загальний наклад її семи бестселерів сягнув кількох мільйонів 

примірників! Зіркове продовження «Мистецтва мріяти» і бестселер за версією New York Times 

«Мрій правильно» - для тих, хто мріє про справжній успіх і гідне життя. Які бажання ви приховуєте? 

Чому не наважуєтеся мріяти - через критику, невиправдані сподівання близьких, вигадані 

зобов’язання, біль нещастя чи відсутність підтримки? Перевірені мільйонами читачів практичні 

поради і стратегії, цікаві історії реальних людей допоможуть з’ясувати це. Ця книжка не має на меті 

зробити з вас іншу людину - вона покаже, як саме змінити життя на краще: налагодити особисті 

стосунки, здобути гідну роботу, творчо реалізуватися, навчившись мріяти правильно!  

Екземпляри: всього : ЦБ (1) 

 

 

 

 

 

 

 

Криштальський, Андрій.  

Десять гріхів : роман / А. Криштальський. – Харків : Книжковий Клуб Сімейного 

Дозвілля, 2017. – 272 с.  

Рубрики: Українська література -- Сучасна проза -- Романи 
Екземпляри: всього : ЦБ (1) 
 

 

 

 

 

 

Брікер, Джен.  

Йди за мрією. Все можливо : [роман] / Д. Брікер, Ш. Берк ; [пер. з англ. В. Кучменко].  

– Харків : Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 224 с.  

Рубрики: Художня література -- СПО 
Екземпляри: всього : ЦБ (1) 
 

 

 

 

 

 

 

Правила дорожнього руху України з ілюстраціями основних положень : відповідає 

офіційному тексту / уклад.: З. Д. Дерех, Ю. Є. Заворицький. – Київ : Арій, 2017.  

– 72 с. : іл.  

Рубрики: Дорожній рух 

У цьому виданні регламентовано порядок дорожнього руху на території України зі змінами. 
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Екземпляри: всього : ЦБ (1) 

 

 

 

 

 

Хіз, Чіп.  

Приліпи! Ефективність ідей: чому одні досягають успіху, а інші зазнають невдач /  

Ч. Хіз ; пер. з англ. І. Грипа. – Харків : Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2017.  

– 319 с.  

Рубрики: Психологія особистості -- Діяльність 

Що підтримує поширення теорій змов, численних міських легенд та міфів? Чому деякі досить 

безглузді ідеї продовжують існувати, тим часом як безліч хороших задумів приречені на зникнення? 

У своєму провокаційному та пізнавальному дослідженні брати Хізи з’ясовують, що ж робить ідеї 

«липкими» і яка формула сприяє їхній успішності. Чи можна, вирахувавши формулу їхнього успіху, 

створити власну успішну ідею? Історії талановитої вчительки початкової школи, нобелівського 

лауреата та творців найуспішнішої комерційної реклами навчать, як створювати ефективні ідеї для 

успішного політичного, комерційного, освітнього чи волонтерського проекту. Ідеї, які сприймуть і 

запам’ятають надовго! 

Екземпляри: всього : 1 : ЦБ (1) 

 

 

 

 

 

 

 

Кіз, Деніел.  

Таємнича історія Біллі Мілігана : роман / Д. Кіз ; пер. з англ. О. Стусенко. – Харків : 

Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 512 с. – (Світовий бестселер).  

Рубрики: Художня література -- СПО 
Екземпляри: всього : ЦБ (1) 
 

 

 

 

 

 

 

Ризов, Ігор Романович.  

Я завжди знаю що сказати : книга-тренінг із успішних перемовин / І. Р. Ризов ;  

пер. з рос. О. Калюжна. – Київ : Форс Україна, 2017. – 376 с. : іл.  

Рубрики: Психологія особистості -- Діяльність 

На перший погляд може видатися, що книга «Я завжди маю що сказати» - це синопсис шаблонів із 

ділового спілкування чи ведення перемовин. Та насправді це інтерактивне тренінг - видання, 

підкріплене не лише теорією успішності комунікації, а й купою практичних завдань, по виконанні 

яких ви матимете змогу отримати коментарі І. Ризова щодо своїх результатів 

Екземпляри: всього : ЦБ (1) 
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Ренд, Айн.  

Атлант розправив плечі. Ч. 1. Несуперечність / А. Ренд ; пер. з англ.: А. Переверзєв,  

В. Стах. – 5-те вид. – К. : Наш формат, 2017. – 392 с.  

Рубрики: Художня література -- Американська література 
Екземпляри: всього : ЦБ (1) 
 

 

 

 

 

 

Піз, Алан.  

Мова рухів тіла / А. Піз, Б. Піз ; [пер. з англ. Н. Лавської]. – Розширене вид. – Київ :  

КМ-БУКС, 2017. – 416 с. : іл. – (Світовий бестселер).  

Рубрики: Психологія -- Мова жестів -- Практичні поради 

Алан і Барбара Пізи, експерти в галузі комунікації, дослідники мови рухів тіла й автори багатьох 

всесвітньовідомих бестселерів, навчать вас читати думки, а, отже, передбачати наміри оточуючих по 

їхнім жестам, міміці та позам. Здобуті у цій книзі знання та навички допомагатимуть вам за будь-

яких обставин почуватися впевнено і невимушено, оскільки ви знатимете, що насправді думають чи 

мають на меті ваші співрозмовники. Вивчайте мову рухів тіла, і ви неодмінно досягнете успіху в 

особистому, дружньому і діловому спілкуванні, під час прийняття важливих рішень. 
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Данина Каталонії: [іст. мемуаристика] / Д. Орвелл ; пер. з англ. І. Савюк ; [від. ред. О. 

Жупанський]. – Київ : Видавництво Жупанського, 2017. – 240 с. – (Майстри світової 

прози).  
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