Хмельницька міська централізована бібліотечна система
www.cbs.km.ua

Нові книги за Державною програмою
від Українського інституту книги
Психологія

Прайс, Л. Про що ми говоримо, коли говоримо про книжки : історія та
майбутнє читання / Л. Прайс ; [пер. з англ. М. Лузіної]. – Київ : Yakaboo
Publishing, 2020. – 224 с.

Рубрики: Читання -- Психологія читання
Прихід цифрової ери спричинив паніку в рядах книгофілів, які побоюються зникнення цілого пласту
культури, що ледь чи не визначає людство як таке; йдеться про вміння читати і можливості це
робити у найідеальніший.
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)

Вітте, К. Посібник з виживання для дівчат : про тіло, школу, кохання й інші
труднощі підліткового віку / К. Вітте разом із Кростін ; пер. з англ. Н. Сліпенко.
– Київ : Книголав, 2020. – 256 с. – (Дитяча полиця).

Рубрики: Психологія – Дівчатка
Читачі зможуть дізнатися, як дорослішають дівчатка-підлітки, що відбувається з емоціями в цей
період, як можуть змінюватися стосунки з однолітками та батьками. Крім того, авторка не лишила
поза увагою питання безпечного користування інтернетом, питання перших стосунків та першої
роботи.
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)

Кілбі, Е. Розблоковане батьківство. Як виростити здорових і щасливих дітей в
епоху інформаційних технологій / Е. Кілбі ; [пер. з англ. Р. Ладохіної]. – Київ :
КМ-БУКС, 2019. – 248 с.

Рубрики: Психологія -- Психологія сім'ї. Дитяча психологія
Авторка висвітлює тему не лише як досвідчена фахівчиня, а й як мати трьох дітей, яка добре знає,
про що говорить. На прикладі реальних випадків із власної практики авторка пояснює, як зробити
віртуальний світ надійним помічником у вихованні, як прищепити дитині здорові навички
користування цифровими пристроями і повернути інтерес до активного життя.
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)
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Джей, М. Визначні роки. Від 20 до 30. Вмикай на повну та досягай максимуму / М.
Джей ; [пер. з англ. Л. Герасимчука]. – Харків : Книжковий Клуб Сімейного
Дозвілля, 2020. – 240 с.
Рубрики: Психологія -- Особистість -- Життєвий успіх
Існує міф, що юнакам і дівчатам, яким минуло двадцять, бракує тямущості, щоб цікавитись
інформацією, здатною змінити життя. Характер найістотніше змінюється в період від двадцяти до
тридцяти років - не до і не після. До тридцяти років мозок людини завершує свій розвиток. І що
тепер робити з цією інформацією? Розумна та конструктивна книжка про роки, які ми не маємо
права змарнувати.
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)

Татаріна, О. Бути собою. 10 ґаджетів для щастя / О. Татаріна. – Київ : ІРІО, 2020.
– 152 с. : іл.
Рубрики: Психологія -- Особистість -- Взаємини підлітків
Книжка Олени Тараріної «Бути собою. 10 ґаджетів для щастя» призначена для підлітків та їхніх
батьків, для тих, хто збився зі шляху, і тих, хто знає, чого прагне, для тих, хто шукає розуміння і тих,
чиє серце відкрите світові.
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)

Кафтан, М. Історія брехні. Як ми обманюємося / М. Кафтан ; [худож. О.
Старанчук]. – Київ : Портал, 2020. – 208 с.
Рубрики: Психологія -- Медіаграмотність -- Фейки, маніпуляції, забобони
Фейки, маніпуляції, забобони, містифікації, пропаганда, реклама. Нинішня проблема
медіаграмотності має тривалу історію. Довкола нас чимало відвертої брехні, скільки її не розвінчуй –
люди й далі вірять в абсурдні речі. Ця книжка розповість про те, як і хто творить брехню, а головне –
як її розпізнати і не піддаватися на зловмисні впливи.
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)

Флемінг, К. Говорити легко та невимушено. Як стати приємним співрозмовником
/ К. Флемінг ; [пер. з англ. Ш. Нодя]. – Харків : Книжковий Клуб Сімейного
Дозвілля, 2020. – 240 с.
Рубрики: Психологія -- Спілкування. Мистецтво розмови
Знавець мовних вихилясів, тренерка з техніки мов та майстер спорту з вишуканих бесід Керол
Флемінґ допоможе прокачати комунікативні навички. Мистецтво красиво розмовляти - секрет
вашого особистого успіху.
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)
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Райшер, Е. Супербатьки. 75 успішних стратегій виховання / Е. Райшер ; [пер. з
англ. Т. Заволоко]. – Київ : КМ-БУКС, 2020. – 208 с.

Рубрики: Психологія дитяча -- Психологія юнацтва
«Супербатьки» - повний посібник з виховання, побудований на дотриманні 75 досить простих, однак
по-справжньому ефективних правил. У ньому ви знайдете безліч корисних практичних порад
стосовно розв’язання проблем, з якими батькам доводиться стикатися мало не щодня.
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)

Мур, Ґ. Прокачай свій мозок! Цікаві вправи для тренування / Ґ. Мур ; [пер. з англ.
Н. Мочалової]. – Харків : Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2020. – 192 с.

Рубрики: Психологія – Навчання
Персональний тренер з інтелектуальної прокачки Ґарет Мур підготував круті вправи на всі "групи
м'язів". День за днем, крок за кроком долайте невеликі, прості етапи, які ґрунтуються на найновіших
наукових досягненнях і вчать сповна використовувати вроджені здібності.
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)

Суспільні науки. Політика.

Глодзь, Г. Залюднена планета. Як нас стало сім мільярдів / Г. Глодзь ; худож. О.
Старанчук. – Київ : Портал, 2020. – 144 с. : іл.

Рубрики: Суспільство – Народонаселення
Демографічна наука має чим здивувати і захопити. За статистичними даними про населення світу
криються глобальні зв'язки та процеси, що визначають життя кожної людини. Ця книжка дає змогу
відчути себе частиною величезного людства й тривалих історичних перетворень - і зрозуміти, яким
саме шляхом ми прийшли в нинішню точку розвитку.
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)

Мороз, О. Нація овочів? Як інформація змінює мислення і поведінку українців /
О. Мороз. – Київ : Yakaboo Publishing, 2020. – 288 с. : іл

Рубрики: Соціологія. Інформаційний простір. Культура поведінки
Книжку написав практик для простих людей. Для фахівців ця книжка - запрошення до дискусії про
створення й удосконалення правил інформаційної гігієни та впровадження їх у життя кожного.
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)
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Михед, О. Я змішаю твою кров із вугіллям. Зрозуміти український Схід :
[публіцистика] / О. Михед. – Київ : Наш формат, 2020. – 368 с. : іл.

Рубрики: Внутрішня політика України -- Донецька область -- Луганська область
Олександр Михед ділиться унікальними розмовами з відомими письменниками, митцями,
істориками, які народилися на Сході: Сергієм Жаданом, Алевтиною Кахідзе, Ігорем Козловським,
Романом Мініним, Володимиром Рафєєнком та Оленою Стяжкіною, людьми, які від часу війни
допомагають осмислювати жах нової повсякденності та зрозуміти багатоголосся українського Сходу.
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)

Рущенко, І. П. Війна цивілізацій: анатомія російсько-українського конфлікту :
[монографія] / І. П. Рущенко. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2020. – 436 с.

Рубрики: Політика зовнішня -- Російсько-українська гібридна війна—Монографія
Книга розрахована на широке коло читачів, які цікавляться історією й сучасним станом українськоросійських відносин, військово-політичними питаннями, вона може бути корисною військовим,
експертам у галузі національної безпеки, політологам, історикам, соціологам, представникам
академічного середовища, які працюють зі студентами, тощо.
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)

Щербак, Ю. Україна в епоху війномиру : книга підсумків і пророцтв / Ю.
Щербак ; [передм. В. Скуратівського]. – Київ : Ярославів Вал, 2020. – 352 с.

Рубрики: Політика -- Зовнішня політика України
Привертає увагу своєрідна форма книжки - поєднання політологічних текстів з притчами пророчого
звучання. «Україна в епоху війномиру» просто приречена стати прогностичним бестселером.
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)

Справа Василя Стуса: збірка документів з архіву колишнього КДБ УРСР :
збірник / уклад. В. Кіпіані. – Харків : Віват, 2020. – 688 с. : іл. – (Історія та
політика).
Рубрики: Політика. Політичні репресії. Історія – Україна
У книжці зібрано архівні документи з кримінальнох справи, покази свідків, листи поета з тюрми,
спогади його рідних та друзів. Ознайомившись із наведеними матеріалами, читачі дізнаються
невідомі факти щодо життя, ув'язнення і загибелі Стуса, які досі охороняли під грифом «Секретно».
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)
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Вовк, І. О. Ізоляція. Таємні в'язниці Донбасу в оповідях врятованих від тортур та
смерті : [спогади] / І. О. Вовк, Д. М. Бура ; [худож.-оформ. О. А. ГугаловаМєшкова]. – Харків : Фоліо, 2020. – 348 с. – (Хроніка).
Рубрики: Військові конфлікти --Українські військовополонені--В'язниці Донбасу – Спогади
"Спогади тих, хто пройшов пекло і вижив: бранців донецьких і луганських підвалів, сумнозвісної
«Ізоляції» та донбаських колоній. Це оповіді тих, кого вдалося обміняти 29 грудня 2019 року, тих,
хто втішився відчуттю української землі на КПВВ «Майорськ».
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)

Шевченко, А. Слов'янськ. Початок війни / А. Шевченко ; [вступ. сл. А. Авакова ;
худож.-оформ. М. С. Мендор]. – Харків : Фоліо, 2020. – 431 с. : іл. – (Хроніка).

Рубрики: Військові конфлікти -- АТО -- Слов'янськ.
У книжці використано архівні фото й записи інтерв’ю з ключовими військово-політичними
керівниками України, які ухвалювали головні рішення в ті буремні часи.
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)

Вовк, І. О. На щиті. Іловайськ : спогади родин загиблих воїнів. Т. 1 / І. О. Вовк ;
[худож.-оформ. О. А. Гугалова-Мєшкова]. – Харків : Фоліо, 2020. – 475 с. : іл. –
(Хроніка).
Рубрики: Військові конфлікти -- Загиблі – Іловайськ
Перша частина тритомника «На щиті» відтворює в оповідях становлення українського війська в
умовах ворожого вторгнення й сепаратистського руху. У виданні використані фотоматеріали з
родинних архівів.
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)

Освіта, навчання, виховання.

Коломоєць, С. Патріотичне виховання: теорія і практика / авт. та уклад.: С.
Коломоєць, С. Пєтков, О. Притула. – Київ : Професіонал, 2020. – 224 с.

Рубрики: Овіта -- Патріотичне виховання
У роботі розглядаються питання, що пов’язані із створенням та діяльністю різнопланових, але разом
з тим, однаково спрямованих на патріотичне виховання підліткових та молодіжних організацій.
Варіативність у підходах до формування та організації діяльності подібних об’єднаннь, які
пропонують автори посібника, дають читачу можливість обрати для себе більш прийнятний
особисто варіант, спробувати реалізувати на практиці уже здобутий авторами досвід.
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)
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Петрановська, Л. В. Якщо з дитиною складно / Л. В. Петрановська ; [пер. з рос.
О. Рибки ; худож. А. Селіванов]. – Харків : Віват, 2020. – 160 с. : іл. – (Актуальна
тема).
Рубрики: Освіта -- Сімейне виховання -- Психологія дитяча
Дуже часто виявляється, що саме незгоди у взаєминах змушують дитину поводитися не найкращим
чином, а батьків - дратуватись і вдаватись у відчай. Дорослі не розуміють потреб і захоплень власних
дітей, а діти не слухаються, нехтують правилами і брешуть. Експертка у сфері виховання допоможе
знайти з дитиною спільну мову, розв’язати конфліктні ситуації, зберегти терпіння та віднайти
розуміння й мир у сім’ї.
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)

Чеботарьова, О. В. Метелики в обладунках. Діти з ДЦП / О. В. Чеботарьова,
І. В. Гладченко. – Харків : Ранок : Кенгуру, 2020. – 32 с. – (Поради батькам і
педагогам).
Рубрики: Освіта, навчання, виховання особливих груп осіб -- Дитячий церебральний параліч
Книжка містить методичні рекомендації й корисні поради батькам, які виховують дітей із ДЦП.
Автори надають важливу інформацію про церебральні паралічі, розповідають про особливості
розвитку їхньої дитини, її можливості, сучасні методи та технології навчання та виховання.
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)

Сухіна, І. В. Маленькі непосиди. Гіперактивні діти / І. В. Сухіна. – Харків : Ранок :
Кенгуру, 2020. – 32 с. – (Поради батькам і педагогам).
Рубрики: Освіта, навчання, виховання особливих груп осіб Інклюзивна освіта--Гіперактивність—
Діти
Книжка містить методичні рекомендації й корисні поради батькам, які виховують гіперактивних
дітей і дітей з дефіцитом уваги. Автор розповідає про причини і прояви гіперактивності, сучасні
методи та технології корекції поведінкових порушень.
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)

Психолого- педагогічний супровід навчання дітей з інтелектуальними
порушеннями / [О. Чеботарьова та ін.]. – Харків : Ранок : Кенгуру, 2020. – 256 с. –
(Інклюзивне навчання).
Рубрики: Освіта, навчання, виховання особливих груп осіб -- Спеціальні школи.
У виданні висвітлюються особливості психолого-педагогічного супроводу та корекційно-розвиткової
роботи з дітьми з інтелектуальними порушеннями. Розкриваються актуальні питання організаційнометодичного забезпечення, реалізації інноваційних педагогічних технологій та надаються
рекомендації щодо впровадження їх у практику.
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)
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Тихонова, К. С. Труднощі навчання: дислексія, дисграфія, диспраксія,
дискалькулія : практ. реком. для дітей, батьків і педагогів / К. С. Тихонова. –
Харків : Ранок, 2020. – 152 с.
Рубрики: Освіта, навчання, виховання особливих груп осіб -- Спеціальні школи.
У виданні надається огляд сучасної літератури, зокрема зарубіжної, що присвячена проблемам
навчання дітей із дислексією, дисграфією і дискалькулією. Видання містить головні діагностичні
ознаки і пропонує підходи та сучасні методики, що їх можуть використовувати вчителі і батьки для
допомоги дітям зі специфічними труднощами в навчанні.
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)

Трикоз, С. В. Ми поруч. Діти з порушеннями інтелектуального розвитку / С. В.
Трикоз, Г. О. Блеч. – Харків : Ранок : Кенгуру, 2020. – 32 с. – (Поради батькам і
педагогам).
Рубрики: Освіта, навчання, підготовка особливих груп осіб -- Спеціальні школи
Книжка містить методичні рекомендації і поради для батьків, які виховують особливу дитину. У
посібнику описуються характерні якості дітей з порушеннями інтелектуального розвитку, надається
корисна інформація щодо розвитку і навчання такої дитини в умовах повсякденного життя родини і
підготовки дитини до самостійної життєдіяльності.
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)

Фольклор
Врочинська, Г. В. Історія традиційних українських прикрас = History of traditional
Ukrainian adornaments / Г. В. Врочинська, Г. Г. Стельмащук. – Київ : Балтія-Друк,
2020. – 183 с. : іл., фот.
Рубрики: Фольклор -- Звичаї українського народу – Прикраси
Книжка про традиції і принципи виготовлення прикрас українців, які мали не тільки художньоестетичний сенс, але і зберігали своєрідний культурний код нації.
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)

Турунен, А. Ознаки добра і зла. Забобони: історія забобонних звичаїв /
А. Турунен ; [пер. з фін. І. Малевич]. – Львів : Видавництво Анетти Антоненко,
2020. – 192 с.
Рубрики: Фольклор -- Звичаї і обряди – Вірування
У семи «щасливих» розділах книжки автор зазирає в історію культури забобонів і розкриває деякі
дивовижні секрети. Наприклад, сережки спочатку використовували для захисту від злих сил, слово
«паніка» має походження від бога Пана, що визивав безконтрольний страх, а схрещення середнього і
вказівного пальців для уникнення невдачі спочатку було символом парування. Для широкого кола
читачів.
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)
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Природничі науки

Коскі, О. Сонячна система : путтівник для туристів / О. Коскі, Д. Грцевич ; [пер. з
англ. Г. Яновської ; худож. С. Томас]. – Харків : Жорж, 2020. – 240 с. : іл.
Рубрики: Астрономія -- Сонячна система – Путівники
«Сонячна система: путівник для туристів» - незамінна книжка у валізі кожного космічного
мандрівника. У ній ви знайдете всю важливу інформацію про майбутню подорож, зокрема про те, як
дістатися до того чи іншого місця Сонячної системи й що робити після прибуття.
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)

Гокінґ, С. Про Всесвіт коротко / С. Гокінґ ; [пер. з англ. Я. Лебеденка]. – Харків :
Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2020. – 192 с. : іл.

Рубрики: Астрономія -- Всесвіт -- Виникнення Всесвіту
Наукова розвідка та водночас фантастична пригода від Стівена Гокінґа. Крізь простір - час,
мембрани і струни, що рухаються в одинадцяти вимірах, до чорних дір, які ховають у собі безліч
таємниць про наш величезний незбагненний Усесвіт. Колись усе почалося з космічного зернятка, що
легко вмістилося б у горіхову шкаралупку... Жваво та вельми цікаво. Гокінґ зміг проілюструвати
вкрай складні поняття аналогіями з повсякденного життя.
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)

Айзексон, В. Ейнштейн. Життя і всесвіт генія / В. Айзексон ; пер. з англ. М.
Климчук. – 2-ге вид. – Київ : Наш формат, 2020. – 528 с.

Рубрики: Фізика -- Видатні особистості – Німеччина
Ця біографія Ейнштейна розповідає, як наукова фантазія винахідника виросла з його бунтівного
характеру. Це захоплива історія про зв’язок між творчістю та свободою.
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)

Орзел, Ч. Сніданок з Ейнштейном. Екзотична фізика у повсякденному / Ч. Орзел ;
пер. з англ. К. Булкіна. – Київ : КМ-БУКС, 2020. – 384 с.

Рубрики: Фізика -- Квантова фізика
Фізик та популяризатор науки Чед Орзел простою мовою викладає найскладніші речі, над
розплутуванням і поясненням яких працювали найвидатніші генії ХХ століття - і показує, як
найбільш екзотичні квантові взаємодії пронизують наше життя на повсякденному рівні.
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)
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Раян, Ф. Вірусосфера: від застуди до COVID - навіщо людству віруси / Ф. Раян ;
[пер. з англ.: Н. Палій, Р. Свято]. – Київ : Yakaboo Publishing, 2020. – 304 с.

Рубрики: Вірусологія – Пандемії
Це науково-популярне видання лікаря-дослідника про найпоширеніші віруси і їхню роль у нашому
житті. Автор доступною мовою пояснює, як діють віруси, звідки вони з’являються і чому без них не
обійтись, чим вони нам загрожують та як ми можемо пом’якшити їхню загрозу.
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)

Кокар, Н. В. Таємничий світ рослин / Н. В. Кокар. – Тернопіль : Астон, 2020. –
240 с. : кольор. іл.

Рубрики: Ботаніка – Рослини
В книзі вміщено цікаві факти, дивовижні дослідження і ще багато надзвичайної інформації, що
неодмінно вам сподобається, адже це дивовижний, таємничий і просто неймовірний світ рослин. У
цій книзі є яскраві ілюстрації та схеми, які допоможуть вам краще все запам’ятати та, перебуваючи в
подорожі, приємно здивувати своїх рідних та друзів. Посібник можна читати в будь-якому віці, адже
дізнаватися щось нове та цікаве про навколишній світ ніколи не пізно!
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)

Медицина. Медичні науки.

Морган, Е. Гормони: розмова про жіноче тіло, приголомшливі факти про
критичні дні та про те, чому нас треба почути / Е. Морган ; [пер. з англ. О.
Замойської]. – Київ : SNOWDROP, 2020. – 264 с.

Рубрики: Фізіологія людини -- Фізіологія жіночих органів
Науково-популяна розвідка відомої британської журналістки і психологині Елеонор Морган
відкриває перед читачами дивовижний і складнющий світ жіночого тіла, а ще не менш дивовижний
світ жіночих переживань у пошуках самих себе та свого місця в суспільстві, закони і стереотипи в
якому впродовж не одного тисячоліття створювали чоловіки.
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)
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Бісс, Е. Імунітет. Правда і міфи про щеплення / Е. Бісс ; пер. з англ. А. Калинюк.
– Київ : Наш формат, 2020. – 200 с.

Рубрики: Медицина -- Імунологія – Щеплення
Вакцинація розділила світ на два табори: одні кажуть, що щеплення вбиває дітей, а другі - що рятує.
То хто ж має рацію? Як вакцинація впливає на імунітет? А санітайзери й антибактеріальне мило? Що
буде з вами й рідними, якщо не вакцинуватиметеся ви? Ваші сусіди? Так-так, сусіди, адже щеплення
оточення впливає й на ваш імунітет, який ніколи не був суто приватною справою.
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)

Озерна, Д. Ви це зможете! 7 складових здорового способу життя : [рекомендації]
/ Д. Озерна ; [худож. О. Дегтярьова]. – Київ : Yakaboo Publishing, 2020. – 160 с. :
іл.
Рубрики: Гігієна --Здоровий спосіб життя
У книжці «Ви це зможете! 7 складових здорового способу життя» зібрані актуальні рекомендації
щодо різноманітних налаштувань важливих аспектів нашого життя: раціону, налагодження ваги і
сну, управління стресом, фізичної активності та медичних обстежень. Авторка аргументує кожну
тезу, спираючись на сучасні наукові дані, медичні рекомендації та протоколи діагностики й
лікування.
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)

Сірс, В. Книга про здорову вагітність / В. Сірс, М. Сірс, Л. Голт, Б. Д. Снелл ;
[пер. з англ. А. Климовської]. – Харків : Віват, 2020. – 512 с. : іл. – (Світовий
бестселер).
Рубрики: Медицина. Гінекологія – Акушерство
У «Книзі про здорову вагітність» автори зібрали найсвіжішу та найавторитетнішу інформацію,
завдяки якій ви насолоджуватиметеся вагітністю й народите здорову дитину. Консультації у форматі
«місяць за місяцем», у яких описано все, що чекає на жінку під час виношування дитини,
допоможуть ретельно підготуватися до майбутніх здорових пологів. Вагітність - одна з
найзнаменніших подій у житті жінки, тому ця книжка може стати однією з найважливіших, які ви
будь-коли читали.
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)
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Мистецтво

Прибєга, Л. В. Дерев'яні церкви України : [фотоальбом] / Л. В. Прибєга. – Київ :
Мистецтво, 2020. – 192 с. : іл., фот.

Рубрики: Архітектурні пам'ятники України – Церкви
Видання присвячене унікальному явищу народної культури України - архітектурній творчості у
будівництві дерев’яних церков. Оцінюючи значущість традиційних дерев’яних церков в історії
української культури, автор звертає увагу сучасників на потребу в належній охороні та реставрації
реліктових споруд, збереження їх для майбутніх поколінь як об’єктів пізнання минувшини й
підґрунтя розвитку національної культури.
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1

Гудвін, М. Економіка: як вона працює (і не працює) у словах та малюнках / М.
Гудвін ; пер. з англ.: О. Єлагіна, А. Поритко ; худож. Д. Бурр. – [Львів] : Ірбіс
Комікси, 2020. – 320 с. : іл. – (Комікс).
Рубрики: Мистецтво -- Малювання -- Комікси.
Автор коміксу намагається з’ясувати головні економічні принципи та зв’язки починаючи із найбільш
раннього періоду - від стародавнього натурального господарства, крок за кроком мандруючи
історією, до сьогодення. Це дає читачеві змогу проаналізувати, як із плином часу змінювалися умови
існування людства та як саме працює економіка на рівні сім’ї, країни, планети.
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)

Мовознавство
Стріха, М. В. Український переклад і перекладачі: між літературою і
націєтворенням / М. В. Стріха ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". Центр
дослід. історії та культури східноєвроп. єврейства. – Київ : Дух і літера, 2020. –
520 с.
Рубрики: Мовознавство -- Українська мова -- Переклад і перекладачі
У книзі дано розгорнуту панораму розвитку українського перекладу від Княжої доби й до нашого
часу. Особливу увагу приділено перекладові й перекладачам ХІХ-ХХ ст., чия діяльність, окрім
літературного, мала й виразне націє творче спрямування, сприяючи проведенню чіткої межі між
українцями і панівними націями імперій, до складу яких входили українські землі. Для науковців і
студентів філологів, істориків, культурологів та всіх, хто цікавиться українською літературою й
історією.
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)
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Перлова, В. В. Англійська швидко. 2000 слів на кожен день : практ. посібник /
В. В. Перлова ; [худож.-оформ. О. А. Гугалова-Мєшкова]. – Харків : Фоліо,
2020. – 190 с. : іл. – (Учись даром!).
Рубрики: Мовознавство -- Англійська мова – Посібники
Правила та розмовні теми у виданні зібрано у 12 комплексних уроків, де разом із тематичною
лексикою розглядаються вимова звуків та правила написання, різні часові форми та правила, що
стосуються їх використання. Граматичні правила у виданні подаються разом із вправами, які
допоможуть закріпити знання.
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)

Collins: як говорити англійською. Розбираємося з нюансами слововжитку / ред.
П. Гендс [та ін] ; пер. з англ.: О. Петік, Ю. Петік. – Київ : КМ-БУКС, 2020. – 408
с.
Рубрики: Мовознавство -- Англійська мова – Словники
Словник, що подає тлумачення складних випадків слововжитку англійської мови.
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)

Ющук, І. П. Мова - найбільший скарб : статті / І. П. Ющук. – Тернопіль :
Навчальна книга - Богдан, 2020. – 360 с.
Рубрики: Мовознавство -- Українська мова – Статті
У статтях збірника йдеться про походження й історичний розвиток української мови, висвітлюються
питання про її структуру, логіку й закономірності побудови, про зв’язок мови з мисленням, про роль
письменників, зокрема Тараса Шевченка, в її збагаченні й утвердженні. Дано деякі рекомендації
щодо вивчення рідної мови в школі.
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)

Практичний польсько-український правописний словник для середнього рівня /
упоряд.: М. Ярмолюк, О. Біленька-Свистович. – Тернопіль : Навчальна книга –
Богдан, 2020. – 336 с.
Рубрики:
Рубрики: Мовознавство -- Українська мова -- Словники
«Польсько-український орфографічний словник» призначений для тих, хто цікавиться польською
мовою. Обсяг і структура словника спрямовані насамперед на задоволення потреб учнів, які
вивчають польську мову; студентів з України, що навчаються у вищих навчальних закладах
сусідньої держави; бізнесменів та всіх, хто використовує польську мову у професійному та
повсякденному житті.
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)
Географія. Біографії. Історія.

Хмельницька міська централізована бібліотечна система
www.cbs.km.ua

Невідома Україна: Унікальні місця та споруди / уклад. С. Вербич. – Київ : Арій,
2020. – 272 с. : іл. – (Таємниці історії).
Рубрики: Країнознавство -- Путівники – Україна
Гортаючи сторінки цієї книги, читач помандрує визначними місцями України, побуває в містах,
церквах, соборах, монастирях, які дихають історією, відвідає давні замки й фортеці.
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)

Великі та унікальні географічні відкриття / [уклад.: М. В. Зінкевич, Л. В.
Петринка]. – Тернопіль : Астон, 2020. – 232 с. : іл.
Рубрики: Географічні науки. Географічні відкриття.
У даній книзі вміщено відомості про унікальні географічні об’єкти і процеси та розповіді про
визначні географічні відкриття. В ній йдеться про географію як науку, результати досліджень,
досягнення, відкриття, проблеми, гіпотези і напрямки майбутніх географічних досліджень. Для
широкого кола читачів.
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)
Логвиненко, Б. Ukraїner. Країна зсередини : [фотоальбом] / Б. Логвиненко ; [упоряд.:
О. Кузема, Н. Понеділок, С. Анжелюк]. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2020. –
312 с. : фот.
Рубрики: Географія -- Україна -- Регіональна географія
«Ukraїner. Країна зсередини» - книга за мотивами першого кола масштабної експедиції Україною,
яка тривала з літа 2016-го до зими 2018-го року й охопила всі історичні регіони - від Слобожанщини
до Поділля, від Волині до Таврії. У книзі зібрано найяскравіші моменти з мандрівок унікальними
куточками країни: історії людей та місць, що надихають, зворушують і дивують, а також вражаючі
фото, які показують Україну справжньою, несподіваною, цікавою та автентичною. Ініціатор проєкту
та автор ідеї книги - Богдан Логвиненко.
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)

Томазов, В. В. Родовід. Як знайти своє коріння : [путівник] / В. В. Томазов. – Київ :
Мистецтво, 2020. – 79 с. : іл., фот.
Рубрики: Генеалогія – Україна
Ця книга є своєрідним путівником по лабіринтах людської історії для тих, хто цікавиться своїм
родоводом та бажає знайти своє коріння, відновити генетичний зв’язок із пращурами, пам’ять про
яких загубилася у перебігу століть бурхливого минулого нашої батьківщини. Читач зможе зрозуміти,
що це за наука - генеалогія, коли вона з’явилася та як розвивалася, що вивчає і чому важлива для
кожного з нас. У книзі надаються рекомендації щодо процесу здійснення родовідного пошуку,
характеризуються джерела, які можуть містити необхідну для дослідника-початківця інформацію
про його предків, пропонуються способи фіксації генеалогічного матеріалу.
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)
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Україна: герби та прапори = Украина: гербы и флаги = Ukraine: Arms and Flags /
[авт. проекту та упоряд.: В. Г. Кисляк, О. А. Нескоромний ; ред.: Ю. П. Дяченко,
Л. В. Молодова]. – Київ : Парламентське видавництво, 2020. – 496 с. : герби, іл.
кольор., мапи, прапори. – Текст: укр., рос., англ.
Рубрики: Геральдика -- Герби та прапори – Україна
Пропонована книга є певним підсумком більш ніж 20-річного періоду створення місцевої символіки.
До неї включено понад 1340 зображень гербів і прапорів областей, районів і міст України.
Ілюстративним додатком слугують кольорові зображення історичних і пам’ятних місць, регіонів
України. Для істориків, фахівців-геральдистів та всіх, хто цікавиться українською символікою.
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)

Скарби та реліквії України / уклад. С. Вербич. – Київ : Арій, 2020. – 352 с. : іл.
– (Таємниці історії).

Рубрики: Історична наука
Допитливий читач довідається про реліквії, які в минулому належали історичним діячам, а також про
речі, що стали символами нашої державності й незалежності, зануриться в таємничий світ легенд і
переказів про незвичайні матеріальні скарби, сховані на території України.
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)

Ліндсі, Д. Коротка історія культури : від первісного суспільства до доби
Відродження / Д. Ліндсі ; [пер. з англ. Віри та Лесі Герасимчуків]. – Киев :
Мистецтво, 2020. – 431 с. : іл. – (Алетея).
Рубрики: Історія – Культура
Цивілізація. Культура. Прогрес – Україна
Автора книги насамперед цікавили різні форми самовиразу в мистецтві, літературі, науці й
філософії. Він взяв собі за мету показати появу і розвиток глибинних схем, архетипів, що надають
різним формам і творам значущості та зв’язаності. У творчості визначних діячів культури Джек
Ліндсі виокремлює сутні моменти, щоб визначити, завдяки чому талант включається до загального
процесу поступу суспільства.
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)
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Марочко, В. І. 1932-1933. Хроніка Голодомору в Україні / В. І. Марочко, О.
Мовчан. – Київ : Кліо, 2020. – 296 с.

Рубрики: Голодомор 1932-1933 років в Україні
Голодомор є трагедією такого масштабу, що осягнути його надзвичайно важко. Підходити до
вивчення голоду 1932-1933 рр. в Україні можна по-різному - читаючи праці істориків чи спогади
простих людей, вивчаючи збірки оригінальних документів, кіно- та фотохроніку тих років. Мабуть,
найчіткіше розуміння подій Голодомору може дати просто послідовний, день за днем, перелік фактів
та подій, що відбувались в Українській СРР у 1932-1933 рр.
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)

Коваль, Р. М. Жінки у визвольній війні. Історії, біографії, спогади. 1917- 1930 / Р.
М. Коваль ; [наук. ред. Ю. Юзич]. – Київ : Видавництво Марка Мельника ; Київ :
Історичний клуб "Холодний Яр", 2020. – 432 с. : фот. – (Видатні українці ; кн. 11).
Рубрики: Історія – Україна
УНР--Участь жінок--Біографії, 1917-1930 рр.
Автор представив добу українсько-російської війни в 1917-1920-х рр. крізь призму буремних
жіночих доль.
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)

Сегеда, С. П. Видатні жінки української історії. Біографічні нариси на тлі
історичних подій (Х-ХVIII ст.). Кн. 1 / С. П Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2020. –
264 с. : кольор. фот.
Рубрики: Історія України -- Видатні жінки
Ілюстрована книжка про долі відомих українок від часів Київської Русі до Козацької доби і
гетьманщини, які залишили свій слід і мали вагомий вплив на політичні рішення і вчинки державних
мужів .
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)

Ричка, В. М. Володимир Великий. Лицар Духу / В. М. Ричка ; НАН України,
Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – Київ : Парламентське
видавництво, 2020. – 308 с. : фот. – (Політичні портрети).
Рубрики: Історія -- Політичні постаті – Україна
У книзі розкривається історичне значення діяльності князя Володимира, доленосне значення його
діянь, які заклали культурні фундаменти Києво-Руської держави і дали йому право на ім’я Великого.
Хреститель Русі став знаковим символом, першорядною фігурою історичної пам’яті для всієї
східнослов’янської цивілізації.
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)
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Кульчицький, С. В. Володимир Винниченко: «Бути чесним з собою…» / С. В.
Кульчицький ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – Київ
: Парламентське видавництво, 2019. – 812 с. – (Політичні портрети).
Рубрики: Історія – Україна
Книга розповідає про життя і політичну діяльність Володимира Винниченка (1880-1951) професійного революціонера, одного з керівників Української соціал-демократичної робітничої
партії та Української Народної Республіки, безкомпромісного борця з ленінсько-сталінською
тоталітарною системою, талановитого письменника і драматурга.
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)

Дейвіс, Н. Європа: Історія / Н. Дейвіс ; пер. з англ.: П. Таращук, О. Коваленко. –
Київ : Основи, 2020. – 1464 с.
Рубрики: Історія – Європа
Книжка видатного англійського історика, професора Університету Лондона і нашого сучасника
Нормана Дейвіса - водночас і стислий, майже конспективний курс європейської історії, і
неоціненний, багатющий тезаурус розмаїтих культурно-історичних знань.
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)

Мараєв, В. Україна, 1918: Хроніка / В. Мараєв. – Харків : Фоліо, 2020. – 295 с. –
(Великий науковий проект).

Рубрики: Історія – Україна
«Україна, 1918: Хроніка» - це огляд найбільш значущих для історії нашої Батьківщини подій, що
трапилися у скорочений календарною реформою рік. Основну увагу приділено тим подіям, які, на
думку автора, є найбільш важливими, цікавими й визначальними для подальшого розвитку нашої
країни.
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)

Попельницька, О. О. Загадкова Україна. Таємниці та легенди / О. О. Попельницька.
– Київ : Арій, 2020. – 352 с. : іл. – (Таємниці історії).

Рубрики: Історія – Україна
У цій книжці в популярній формі реконструйовано українські міфи, легенди, перекази та загадкові
сторінки української історії на основі згадок у літописах та інших творах давнього і середньовічного
письменства, фольклорі, топоніміці тощо.
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)
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Плохій, С. Забуті покидьки східного фронту / С. Плохій ; пер. з англ. Н. Коваль. –
Харків : Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2020. – 320 с. – (Невідомі сторінки
II Світової війни).
Рубрики: Історія -- Друга світова війна
Захопливо про знаковий етап Другої світової війни. Повна історія унікальної співпраці
американських і радянських солдатів у ХХ столітті, на основі розсекречених архівів.
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)

Гуржій, О. І. Козацька Україна. Боротьба за державу (XVI-XVII ст.) / О. І.
Гуржій, Т. В. Чухліб. – Київ : Арій, 2020. – 368 с. : іл. – (Таємниці історії).

Рубрики: Історія України -- Козацька доба
На сторінках цієї книги висвітлено найважливіші події, пов’язані з історією українського козацтва
від часу його виникнення на зламі XV-XVI ст., зокрема запеклу боротьбу з войовничими
кочівниками за рідну землю й православну віру. Особливу увагу приділено яскравим постатям
Війська Запорозького, їхній політичній і державній діяльності. Відображено українсько-польськолитовські взаємини, а також місцеві традиції державотворення періоду Київської та ГалицькоВолинської Русі.
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)

Художня література

Львів. Шоколад. Кам'яниці : збірка / Т. Белімова [та ін.] ; [уклад. Н. Нікалео]. –
Харків : Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2020. – 256 с.

Рубрики: Українська література – Проза
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)

Дочинець, М. І. Діти папороті : роман / М. І. Дочинець. – Мукачево : Карпатська
вежа, 2020. – 328 с.

Рубрики: Українська література -- Проза – Романи
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)
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Сенцов, О. Г. Другу також варто придбати : [роман] / О. Г. Сенцов ; пер. з рос. С.
Осоки. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2020. – 560 с.

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

Кідрук, М. Бот. Атакамська криза : роман / М. Кідрук. – Харків : Книжковий Клуб
Сімейного Дозвілля, 2020. – 544 с. : іл.

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

Кокотюха, А. А. Третій рівень. Короткі історії : [збірка] / А. А. Кокотюха. – Київ :
Нора-Друк, 2020. – 240 с. – (Морок).

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

Кокотюха, А. А. Вигнанець і навчена відьма / А. Кокотюха. – Харків : Віват, 2020.
– 304 с. – (Художня література).

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

Герберт, Ф. Дюна : роман / Ф. Герберт ; [пер. з англ.: А. Пітик, К. Грицайчук ; іл.
С. Вебер]. – Харків : Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2021. – 656 с. : іл.

Рубрики: Художня література -- Світова -- Сполучені Штати Америки
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)
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Кей, А. Буде боляче : таємні щоденники лікаря-ординатора / А. Кей ; [пер. з англ.
А. Лапіна]. – Харків : Віват, 2021. – 256 с. – (Біографії та мемуари).

Рубрики: Художня література -- Світова – Великобританія
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)

Беннер, К. Дім на краю ночі : роман / К. Беннер ; [пер. з англ. А. Цвір] . – Харків :
Віват, 2021. – 464 с. – (Світовий бестселер).

Рубрики: Художня література -- Світова -- Сполучені Штати Америки
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)

Кудрін, О. В. Ліна Костенко / О. В. Кудрін ; [худож.-оформ. О. А. ГугаловаМєшкова]. – Харків : Фоліо, 2020. – 120 с. : іл. – (Знамениті українці).

Рубрики: Літературознавство -- Українська література
Ця книжка - спроба глибше пізнати поетесою як дитину, студентку, дружину і маму, громадянина і
патріота своєї країни, просто Людину зі своїми думками, хвилюванням, радощами і болем. Це спроба осягнути її шлях, щоб краще зрозуміти глибоку суть шедеврів, створених Ліною Костенко.
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)

Твори для дітей та юнацтва

Тіммеш, К. Дівчата думають про все на світі. Розповіді про винаходи, зроблені
жінками : [для мол. та серед. шк віку] / К. Тіммеш ; [пер. з англ. Т. В. Марунич ;
худож. М. Світ]. – Харків : Ранок, 2020. – 56 с. : іл.
Рубрики: Наукові відкриття -- Видатні жінки
Твори для дітей та юнацтва
Дівчата думають про все на світі, і то є факт. Від підгузків для дітей до найтривкішого матеріалу,
який застосовують у космосі. Замислившись одного разу, як зробити життя більш легким, жінки
бралися за створення геніальних винаходів і кожна по-своєму успішно справлялася з поставленою
задачею. Їхні наполегливість, оптимізм і віра в свої сили дали поштовх до створення речей, яким і
досьогодні немає рівних. Історії цих жінок надихають і допомагають у важку хвилину не здаватися, а
йти до своєї мети. Можливо, наступний патент стане твоїм?
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)
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Маслова, Т. Хочу стати айтішником : [для мол. та серед. шк. віку] / Т. Маслова
; [худож. Н. В. Болдирєва]. – Харків : Ранок, 2020. – 32 с. : іл. – (Хочу стати).

Рубрики: Комп'ютери -- Айтішники.
Вибір професії
Твори для дітей та юнацтва
Прочитавши енциклопедію «Хочу стати айтішником», діти довідаються про тих, хто пише коди,
створює сайти та відеоігри, тестує програми. Школярі дізнаються, як працює інтернет, навіщо
потрібні мови програмування та що спільного мають сайт і святковий торт.
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)

Створюй відеоігри за допомогою Скретч : [посібник : для мол. та серед. шк.
віку]. Т. 1 / [пер. з англ. О. Ю. Григорович] ; худож. В. Фігус. – Харків : Ранок,
2020. – 128 с. : іл. – (Програмування для дітей).

Рубрики: Програмування комп'ютерів. Комп'ютерні програми. Відеоігри
Твори для дітей та юнацтва
Скретч - доступна, зрозуміла та весела мова програмування. Дотримуючись чітких інструкцій,
маленькі читачі будуть створювати відеоігри. Книга дасть змогу проявити творчість, навчить
знаходити оригінальні та ефективні розв’язання проблем. І, перш за все, дасть нагоду насолодитися
створенням власних проєктів з нуля. Продовження серії "Програмування для дітей".
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)

Обережно: хлопці! : [для дітей серед. шк. віку] / [уклад. Н. В. Зотова ; заг.
ред. Є. Житник ; худож. А. Л. Савицької]. – Харків : Школа, 2020. – 304 с. :
іл. – (Цілком таємно).

Рубрики: Універсальні довідкові видання
Твори для дітей та юнацтва
У книзі зібрані відповіді на безліч дівчачих питань про «нього», які соромно поставити будь-кому з
дорослих: про що він думає, а чи подобаюсь я йому, як познайомитися з хлопцем, який сподобався,
що робити на першому побаченні… лідство ведуть дівчата, тому в книзі багато тестів, шпаргалок та
цікавинок – разом вони допоможуть юній леді зрозуміти джентльменську психологію та різницю в
дівчачій та хлоп’ячій поведінці, реакціях та емоціях, які залежать від типу темпераменту.
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)
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Психологія для дівчат : [для дітей серед. шк. віку] / уклад. Н. В. Зотова ; ред.
Є. Житник ; худож. А. Л. Савицька. – Харків : Школа, 2020. – 352 с. – (Цілком
таємно).
Рубрики: Психологія
Твори для дітей та юнацтва
Як зрозуміти оточення і себе в ньому? Який тип характеру та темпераменту властивий тобі та твоїм
друзям? Як стати цікавим співрозмовником та спілкуватися вільно й невимушено? Чи можна
навчитися бути добрим другом і навзаєм мати відданих друзів? Що робити, коли хтось для тебе
«більше ніж просто друг»? У цій книзі читачі знайдуть не тільки відповіді на подібні питання, а й
різноманітні тести та корисні поради від досвідчених психологів.
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)

Троян-Яскот, А. Як стати кимось / А. Троян-Яскот ; пер. з пол. М. Пушкарук ;
худож. М. Камлер. – Харків : Юнісофт, 2020. – 160 с. : іл. – (Порадник підлітка).

Рубрики: Психологія -- Особистість – Самоствердження
Твори для дітей та юнацтва
Ця книга розповість, як йти до своєї мрії. Познайомить з найцікавішими професіями та історіями
відомих людей, які довели: все неодмінно вийде, головне, сильно того прагнути! Читай, пробуй і
будуй своє майбутнє!
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)

Чольвіньська-Школік, А. Як витримати у школі і не з’їхати з глузду / А.
Чольвіньська-Школік ; пер. з пол. І. Тучапська ; худож. В. Стахіра. – Харків :
Юнісофт, 2020. – 160 с. : іл. – (Порадник підлітка).

Рубрики: Психологія -- Особистість -- Самоствердження
Твори для дітей та юнацтва
Як стати «своїм» у новому класі? Як знаходити спільну мову з однокласниками? Які бувають типи
вчителів і як здобути їхню довіру? Як не дати собою маніпулювати і досягати своєї мети? Ти
знайдеш у цьому пораднику чимало корисного для себе.
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)
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Стовелл, Л. Життя онлайн. Як уберегтися від кібербулінгу, вірусів та інших
халеп в інтернеті / Л. Стовелл ; дизайн та іл. Н. Лещнікофф ; пер. з англ. Т.
Кузьменко. – Київ : Книголав, 2020. – 144 с. : іл. – (Дитяча полиця).
Рубрики: Соціологія. Інтернет -- Безпека
Книжка «Життя онлайн. Як уберегтися від кібербулінгу, вірусів та інших халеп в інтернеті» енциклопедія з кібербезпеки для дітей. У виданні є низка практичних порад зі створення сторінок у
соціальних мережах, правила поведінки з інформацією, приватними даними, взаємодії з
користувачами й дотримання авторського права.
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)

Ткачук, Г. Школознавство / Г. Ткачук ; худож. Ю. Твєрітіної. – Київ : Портал,
2020. – 64 с. : іл.
Рубрики: Педагогіка -- Історія педагогіки -- Школознавство
Твори для дітей та юнацтва
Думаєте, саме у вас найнудніші підручники, найсуворіші шкільні правила і найскладніші завдання?
Зате не доводиться мити коней, як у школі на Січі. Або п'ять років поспіль учити саму латину й
греку, як у єзуїтських школах. Або навчатись окремо дівчатам і хлопцям, як у давніх гімназіях.
Навіщо взагалі вигадали ті школи? Авторка пояснить - пізнавально і з гумором.
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)
Томас, І. Марі Кюрі / написала І. Томас ; з англ. переклала Д. Завалій ;
проілюструвала А. Векман. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2020. – 64 с. : іл.
– (Маленькі історії великих людей).
Рубрики: Фізика. Вчені -- Життя та творчість – Франція
Чому Марі Кюрі вважають суперзіркою науки? Вона стала першою жінкою, яка отримала
Нобелівську премію, відкрила два нові радіоактивні елементи: полоній та радій, і це дозволило
боротися з такою недугою, як рак. А ще винайшла термін «радіоактивність». Але відданість фізиці
далася науковиці великою ціною… Познайомтеся з Марі, яка досі надихає цілий світ, у веселому і
барвистому путівнику про її дивовижне життя.
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)

Вздульська, В. Українські диковиська : [для мол. і серед. шк. віку] / В.
Вздульська ; худож. М. Фоя. – Київ : Портал, 2020. – 64 с. : іл.
Рубрики: Біологія – Антропологія
Твори для дітей та юнацтва
Ця книжка розповість про десятки доісторичних тварин, які жили на території сучасної України: від
крихітних до велетенських, від геть чудернацьких до майже таких самих, що існують на Землі досі.
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)
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Ґарді, Д. Воно заразне : інфекційний світ патогенів та мікробів / Д. Ґарді ;
[пер. з англ. Я. О. Головченко ; худож. Д. Голінаті]. – Харків : Віват, 2020. – 64
с. : іл. – (Енциклопедії).

Рубрики: Медицина – Мікроби -- Довідкові видання – Енциклопедії
Автор книжки - Дженніфер Ґарді, доктор наук, старший науковий співробітник Центру боротьби з
хворобами Британської Колумбії і доцент Школи населення та громадського здоров’я, яка входить
до складу Університету Британської Колумбії. Дженніфер проживає у канадському місті Ванкувер.
Викладає, читає публічні лекції, проводить наукові дослідження, а ще бере участь у створенні
документальних фільмів для телеканалів CBC і Discovery Channel Canada. Це її перша дитяча книга.
Вона про віруси та бактерії, як вони живуть, поширюються, змінюють людство і що ми робимо для
того, аби зупинити їх.
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)

Тарновська, Т. Як працює твоє тіло : фотоенциклопедія: змістовні статті,
цікаві факти / Т. Тарновська ; [пер. з рос. та іл. Д. С. Турбаніст]. – Київ :
Кристал Бук, 2020. – 48 с. : кольор. іл. – (Світ навколо нас.
Фотоенциклопедія).
Рубрики: Анатомія людини
Наша книжка відкриває таємниці людського тіла й дає відповіді на запитання, які ще пів століття
тому заводили вчених у глухий кут. Ми просто й доступно описуємо складні процеси, що
відбуваються в організмі, доповнюючи тексти зрозумілими схемами та яскравими світлинами. Цікаві
факти, які дбайливо зібрано в цьому виданні, зроблять читання ще більш захопливим.
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)

Турбаніст, Д. С. Пожежна техніка : фотоенциклопедія: змістовні статті,
цікаві факти / Д. С. Турбаніст ; [іл. Jurgal]. – Київ : Кристал Бук, 2020. – 48 с.
: кольор. іл. – (Світ навколо нас. Фотоенциклопедія).

Рубрики: Техніка -- Енциклопедії дитячі. Пожежне спорядження, засоби Твори для дітей та юнацтва
Пожежники завжди готові прийти на допомогу, вступивши в бій з вогнем. Вийти із цієї битви
переможцями їм допомагає відповідне спорядження та спеціальна техніка. Це не лише пожежні
автомобілі, а й пристосовані для гасіння вогню літаки й кораблі. Про них та про інші засоби, що
полегшують важку роботу пожежників, розповідає наша книжка. Яскраві ілюстрації, розміщені в ній,
наочно демонструють різноманітність пожежної техніки.
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)
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Міхаліцина, К. Реактори не вибухають. Коротка історія Чорнобильської
катастрофи / К. Міхаліцина, С. Дворницький ; [наук. ред. О. Бреус ; худож.
seri/graph]. – Київ : Портал, 2020. – 136 с.
Рубрики: Чорнобиль – Аварії
Чорнобиль як місто, як атомна електростанція, як Зона відчуження, як трагедія і як символ. Цю
книжку створено, щоб пояснити катастрофу людям, які народилися вже далеко по ній. Аби
«Чорнобиль» був не просто словом, за яким упізнають Україну, а усвідомленим історичним
досвідом. Його тут показано в кількох вимірах: технічному, емоційному, природничому,
політичному.
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)

Дорі, М. Діти проти пластику : [для мол. та серед. шк. віку] / М. Дорі ; [пер. з
англ. Т. Євлоєва ; худож. Т. Вессон]. – Київ : Рідна мова, 2020. – 128 с. : іл. –
(Дитячий нонфікшн).

Рубрики: Екологія -- Боротьба із шкідливими відходами – Пластмаси
Твори для дітей та юнацтва
Це ілюстрований порадник для дітей і батьків про те, як серією 2-хвилинних завдань-місій врятувати
планету. Читачі дізнаються про те, що супергерої носять не плащі, а шопери, багаторазові трубочки
для пиття й кіп капи. Із тими, хто прочитає книжку «Діти проти пластику» і візьме ці поради до дії,
планета зможе спати спокійно.
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)

Смаль, Ю. Я і Він / Ю. Смаль ; худож. А. Ола. – Київ : Моя книжкова полиця,
2020. – 100 с. : іл.

Рубрики: Гігієна дітей раннього віку -- Розвиток дитини
Настає час, коли дитина починає цікавитися своїм тілом і ставити «незручні» для батьків запитання.
У цій книзі маленькі й дорослі читачі, разом із допитливим шибеником Максом, у доступній формі
дізнаються про те, як все влаштовано в хлопчиків та як ставитися до своєї інтимності; а також про
гігієну і захист; про хвороби та причини надмірної уваги до свого тіла і, що найголовніше, про
культуру і повагу.
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)
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Мінуз, Армандо. Атлас спорту для дітей / А. Мінуз ; [пер. з італ. Г. П. Кирієнко ;
худож. Ф. Маріані]. - Харків : Ранок, 2020. - 88 с. : кольор. іл.

Рубрики: Спорт.
Твори для дітей та юнацтва
На сторінках цієї книжки ви довідаєтеся про історію народження 14 видів спорту, познайомитеся з
правилами гри у них і дізнаєтеся про видатних гравців усіх часів. Книжка призначена для дітей і
дорослих, для спортсменів і вболівальників, для спраглих до знань і до спортивних видань.
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)

Вздульська, В. Генрі Форд : [біографія] / В. Вздульська. – Київ : ІРІО, 2020. –
128 с. : іл. – (Видатні особистості. Біографічні нариси для дітей).

Рубрики: Біографічні дослідження -- Біографії видатних людей
Твори для дітей та юнацтва
Книжка «Генрі Форд» входить до серії: «Видатні особистості. Біографічні нариси для дітей». Серія
заснована у 2014 році та регулярно доповнюється новинками. Для дітей молодшого та середнього
шкільного віку.
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)

Гаврош, О. Д. Врятувати Тараса Шевченка : [фантаст. повість] / О. Д. Гаврош ;
[худож.-іл. Т. Г. Копитова ; худож.-оформ. Д. О. Чмуж]. – Харків : Фоліо, 2020. –
156 с. : іл. – (Машина часу).

Рубрики: Українська література -- Проза
Твори для дітей та юнацтва
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)

Купріян, О. Кісточка оливи : [для мол. шк. віку] / О. Купріян ; худож. О.
Скворчинська. – Київ : Портал, 2020. – 36 с. : іл.

Рубрики: Українська література -- Проза для дітей
Твори для дітей та юнацтва
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)
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Орлова, О. Ключ до всіх дверей / О. Орлова ; худож. А. Рафаєнко. – Харків :
Читаріум, 2021. – 120 с. : іл.

Рубрики: Українська література -- Твори для дітей та юнацтва
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)

Богдан, С. Викрадений перстень : [для мол. шк. віку] / С. Богдан ; худож. С.
Рунова. – Київ : Портал, 2020. – 36 с. : іл.
Рубрики: Українська література -- Проза для дітей
Твори для дітей та юнацтва
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)

Заржицька, Е. І. Пригоди динозавриків : повість-казка : [для дітей дошк. і мол.
шк. віку] / Е. І. Заржицька ; [худож. Л. Барді]. – Харків : Юнісофт, 2020. – 96 с. : іл.
– (Найкращий подарунок).
Рубрики: Українська література -- Проза для дітей
Твори для дітей та юнацтва
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)

Арєнєв, В. К. Сапієнси : [для серед. шк. віку] / В. К. Арєнєв ; худож. Л. Квітка. –
Харків : Ранок, 2020. – 224 с.

Рубрики: Українська література -- Проза для дітей
Твори для дітей та юнацтва
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)

Демченко, О. Ю. Країна Замазурія : [для читання дорослими дітям] / О. Ю.
Демченко ; худож. Н. Петрачкова. – Харків : Ранок, 2020. – 24 с. : іл. – (Моя
казкотерапія).
Рубрики: Українська література -- Проза для дітей
Твори для дітей та юнацтва
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)

Хмельницька міська централізована бібліотечна система
www.cbs.km.ua

Заржицька, Е. І. Легенди про козаків : [для дітей мол. та серед. шк. віку] / Е. І.
Заржицька ; [худож. О. Л. Железняк]. – Харків : Юнісофт, 2020. – 96 с. : іл. –
(Найкращий подарунок).
Рубрики: Українська література -- Проза для дітей
Твори для дітей та юнацтва
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)
Сухомлинський, Василь Олександрович. Бджолина музика : уроки для душі :
[для дітей дошк. і дітей мол. шк. віку] / В. О. Сухомлинський ; [ред. Н. Полякова ;
худож. О. Смирнова]. – Харків : Школа, 2020. – 96 с. : іл.
Рубрики: Українська література -- Проза для дітей
Твори для дітей та юнацтва
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)

Степаненко, Я. Заборонений Санта, або Перше Різдво Славка : [6+] / Я.
Степаненко ; худож. О. Бугренкова. – Харків : Віват, 2020. – 112 с. : іл. –
(Мрійники).
Рубрики: Українська література -- Проза для дітей
Твори для дітей та юнацтва
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)

Гантер, Е. Стожари : [цикл "Нове пророцтво"]. [Кн. 4] / Е. Гантер ; пер. с англ.: К.
Дудки, О. Українця ; худож. О. Панченка. – Харків : АССА, 2020. – 336 с. – (Котивояки).
Рубрики: Художня література -- Світова -- Великобританія
Твори для дітей та юнацтва
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)

Дональдсон, Д. Ґруффалятко : [казка у віршах : для читання дорослими дітям] / Д.
Дональдсон ; пер. з англ. В. Морозов ; худож. А. Шеффлер ; літ. ред. Б. Матіяш. –
Харків : Читаріум, 2021. – 32с. : іл.
Рубрики: Художня література -- Світова -- Великобританія
Твори для дітей та юнацтва
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)

Хмельницька міська централізована бібліотечна система
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Амргейн, А. Гість на Різдво : казки : [для читання дорослими дітям] / А.
Амргейн, К. Е. Фольк ; [худож.: С. Штрауб, Т. Найгель ; пер. з нім. Н. Феньова].
– Харків : Віват, 2021. – 60 с. : іл. – (Найкращий подарунок).
Зміст: Амргейн, Аннетт. Гість на Різдво / А. Амргейн
Фольк, Е. Катерина. Зайчик і різдвяне світло / К. Е. Фольк
Рубрики: Художня література -- Світова -- Німеччина
Твори для дітей та юнацтва
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)

*Список сформовано за допомогою автоматизованої бібліотечної системи

