
 
До вашої уваги пропонуємо подаровані 
видання, які надійшли до бібліотеки. 

Якщо вас зацікавлять матеріали 
перегляду, звертайтеся до Наукової 

бібліотеки, де вам допоможуть 
підібрати не тільки запропоновану 

літературу, а й літературу  

на будь-яку іншу тему 

 

 

 

 

 

  



Настанови молодшим командирам : 

інформ.-довід. Матеріали з питань управління та 

організації внутр. служби курсантів закладу 

вищої освіти зі специф. умовами навчання / 

[C. М. Бортник, С. П. Гіренко, Н. В. Бобро, 

С. О. Ткаченко] ; за заг. ред. Д. В. Швеця ; МВС 

України, Харківський нац. ун-т внутрішніх справ. 

Харків : ФОП Панов А. М., 2019. 127 с. 

 

 

Фламмаріон Каміль. Популярна 

астрономія \ Каміль Фламмаріон ; НАН України, 

Головна астрономічна обсерваторія. – Київ : 

Академперіодика, 2019. – 190 с. 

Автор книжки «Популярна астрономія» – 

знаменитий французький популяризатор астрономії 

XIX – початку XX ст. Каміль Фламмаріон. Викладений 

тут матеріал і донині не втратив актуальності, тому 

стане добрим помічником учителям, вихователям, 

батькам, які бажають ознайомити дітей із першопочатками астрономії. У 

книжці подано елементарні астрономічні відомості у простій і цікавій 

формі, отож вона розрахована на широкий читацький загал. 

 

Стефанович Д. Л. Незбагненний Леонардо : 

наук.-попул. вид. / Д. Л. Стефанович. – Київ : КПІ 

ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 

2019. – 80 с. 

Оповідь про життя Леонардо да Вінчі, його 

художню та науково-технічну творчість. Низку 

сторінок присвячено сучасним дослідженням його 

творчої спадщини. Книгу видано до 500-річчя від 

дня смерті цієї багато в чому незбагненної 

особистості. Для широкого кола читачів. 



Тараненко І. Ці дивовижні українці / 

Ірина Тараненко, Юлія Курова, Єлізавета 

Невєжина, Альона Шостко. – К. : Media Friens, 

2019. – 48 с. 

«Ці дивовижні українці» – це своєрідна 

мандрівка українським всесвітом. Тут українська 

історія, наші смаколики, спортивні перемоги, 

креативні винаходи, наші герої, традиції, характер і 

навіть створені сусідами стереотипи. Ця книга 

створена з відкриттів, і ми сподіваємося, що з нею ви зможете поглянути на 

Україну по-новому. Це видання – не лише для дорослих, але й для 

родинного читання з дітьми, для українців і всіх, хто хоче дізнатися більше 

про нашу країну. 

 

Фінковська Ю. Лиця ялиці / Ю. Фінковська 

– Львів : ЛА «Піраміда», 2019. – 112 с. 

«Лиця ялиці» – четверта поетична збірка Юлі 

Фінковської. Вона про любов у найширшому 

розумінні цього слова: від почуттів до першого 

листопадового снігу і до стосунків між двома 

людьми. Це вірші, що мають імена та лиця. Тут є Кай 

і Герда, Юргіс і Грета, Герберт і Рут, Герш і Марія. 

Ліричні герої, які дуже схожі на нас, які нагадують, 

що життя навколо наповнене звуками, кольорами, новими вигаданими і 

старими забутими словами. Вірші про те, що треба встигнути сказати 

комусь важливі речі та відчути себе справжніми. 

 

Немирована І. Неспокій / І. Немирована. – 

Львів : Піраміда, 2019. – 236 с. 

«Неспокій» – найкращий твір про кохання – 

спецвідзнака від учасниць Львівського жіночого 

літературного клубу. 

 



Черкас Н. Круті сходи : соціально-

психологічний роман / Наталя Черкас. – Київ : 

Фенікс, 2018. – 328 с. 

«Круті сходи» – другий соціально-

психологічний роман автора. Юна наївна 

провінціалка з бідної родини Надія намагається 

«вибитися в люди». Прагне гідної освіти, успіху в 

професійному житті. Чи вистоїть, не здолається під 

тиском трагічних обставин надшвидкої руйнації 

звичного з дитинства світу? 

 

Опільський Ю. Сумерк / Ю. Опільський. – Київ : 

ДП «Видавничий дім «Персонал», 2009.– 416 с. 

Історична повість (1430-1433 рр.) 

Ю. Опільського «Сумерк» – це захоплюючий твір про 

українське лицарство, його боротьбу, почуття честі, 

православну віру, пристрасне кохання. Боротьба 

українського боярства на чолі з князем 

Свидригайлом за відновлення колишньої могутності 

України – основний мотив повісті. Для широкого кола 

читачів. 

 

Опільський Ю. Іду на Вас ; Ідоли падуть / 

Ю. Опільський – Київ : ДП «Видавничий дім 

«Персонал», 2009. – 456 с. 

У виданні представлено дві історичні повісті 

Юліана Опільського. «Іду на Вас» – гостросюжетний 

художній твір лицарської української прози про 

шляхетного князя давньої України Святослава. 

«Ідоли падуть» повістує про князя-державника 

Володимира Великого, перед яким постала глобальна 

проблема: обрати нову віру для Київської Русі. Для широкого кола читачів. 

 

 



 

Мицик В. Ф. За законом Світового ладу. 

Трипільська цивілізація і світогляд 

українського народу / Вадим Мицик; Міжрегіон. 

акад. упр. персоналом. – Київ : МАУП, 2007. – 

327 с. 

Про філософські аспекти Буття хліборобів 

Трипільської цивілізації, про духовно-господарський 

та космотворчий феномен пращурів, про розвиток 

Життя на засадах мірностей Світоладу, про спільність 

образотворчої мови історичних культур і народної культури в Україні 

йдеться у праці відомого етнографа й археолога. Через духовно-мистецькі 

вияви розкривається історичний поступ українського народу, 

обґрунтовується спорідненість культур, які розвивалися на землях України 

принаймні від кінця неоліту. 

 

 

 

 


