
 

«Книги мають особливу чарівність, вони 

дають нам насолоду, вони розмовляють з 

нами, дають нам добрі поради, вони стають 

живими друзями для нас.» 

 Ф. Петрарка 

 

Ще з далекого дитинства ми пам’ятаємо, що книга - 

джерело знань. І що ті, хто читає завжди будуть 

керувати тими, хто дивиться телевізор. Цінність книг 

неможливо охопити, адже вони примушують нас 

вмикати свою уяву – ось чому читати роман завжди 

цікавіше, ніж дивитися його екранізацію. 

 

 



 

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ! 
До вашої уваги пропонуємо подарункові 
видання, які надійшли до бібліотеки. 
Тематика книг різнопланова, але цікава тим, 
що розкриває історичні події, цікаві факти та 
документальні матеріали про актуальне в 
Україні. В книгах використано багато 
архівних матеріалів та цікавих ілюстрацій. 
Колектив бібліотеки завжди щиро вдячний 
нашим дарувальникам, зокрема, випускнику 
НУДПСУ Ігорю Гвяздовському. Книги, 
подаровані ним Науковій бібліотеці, 
представлені в цій презентації. 

Якщо вас зацікавлять матеріали 
перегляду, звертайтеся до Наукової бібліотеки 
(кім. 365), де вам допоможуть підібрати не 
тільки запропоновану літературу, а й 
літературу на будь-яку іншу тему. 
 
 
 
 
 



 

Yurii Rudenko. WAR.ru. – K. : «DIPA», 

2020. – . 304 с. 

WAR.ru – це документальне дослідження 

першого року російсько-української війни. 

День за днем, від початку анексії Криму 

(лютий 2014) до фіналу Дебальцевської битви 

(лютий 2015). Події зображені в 

хронологічному порядку. Інформацію 

спеціально подано в максимально стислій 

формі, та мовою, доступною для пересічного 

читача. Для розуміння причин і передумов 

війни, надано мінімально необхідні історичні 

відомості та приклади. 

 

Shevchenko A. Slovansk. The Beginning of 

the War|. – Kharkiv : Folio, 2020. – 430 c. 

Книга «Слов‘янськ. Початок війни» – це 

документальне дослідження та хронікальний 

літопис найважливіших епізодів битви за 

Слов’янськ, захоплення якого загоном 

російських бойовиків Гіркіна-«Стрєлкова» 

12 квітня 2014 року стало початком гібридної 

військової агресії РФ на українському 

Донбасі. У книжці використані архівні фото й 

записи інтерв’ю з ключовими керівниками 

України, які ухвалювали головні рішення в ті 

буремні часи. Також у кожному з епізодів з’являються спогади героїв, 

що безпосередньо брали участь у тих драматичних, героїчних і 

трагічних подіях. 

 

 



 

 

Аnna Shyla. Woman of war. – 3-d edition 

supplemented. – Kharkiv : Folio, 2019. – 

403 c. 

 «Жінка війни» – це перша спроба написати 

про військовий конфлікт на сході нашої 

країни у світлі жіночих історій. Книга 

містить 31 оповідання. Кожна історія 

заснована на реальних подіях від реальних 

жінок-фельдшерів, волонтерів, журналісток, 

військових, які пішли на передову воювати за 

Батьківщину. Авторка розповідає про їхні 

тяжкі долі, але водночас кожна героїня є 

складним персонажем, що відображає життя та почуття багатьох 

жінок-воїнів. 

 

Yurii Soroka. 100 Key Ukrainian 

Personalities. – Kharkiv : Folio. – 2019. – 

205 c. 

Знання нашої національної історії допомагає 

нам усвідомити, якими ми є і чому такими 

стали. Це усвідомлення дає безцінні уроки, 

вимагає не повторювати помилок, які ми 

робили не раз... Книга «100 ключових 

українських особистостей» яскраво свідчить, 

що не лише боротьба за незалежність і 

державність визначила хід історії країни. 

Україна також подарувала світу багато 

талановитих людей – фізиків, мислителів, архітекторів, мікробіологів, 

письменників. 

 

https://www.goodreads.com/author/show/19227123.anna_shyla


 

 

Величко Ю., Теряник Г. Точка 

відліку Схід-Київ. – К. : ПП 

«АВІАЗ», 2020. – 20 с. 

Усвідомити, що життя тільки 

починається після травми було 

майже неможливо. Коли кожна 

хвилина була дорогою і ми бачили, 

що людина була жива протягом 

цієї хвилини, а ми за цю хвилину 

зробили найважливіше для неї. 

Було відчуття, що після снайперського балету, який пошкодив весь 

мозок, у нас все ще є великий шанс на життя. 

 

Iryna Vovk, Daria Bura. Isolation Secret 

prisons of Donbas in the stories by people 

saved from torture and death. – 

Kharkiv : Folio, 2020. – 348 с. 

Книга спогадів тих, хто пройшов через 

пекло і вижив: в’язні донецьких і 

луганських підвалів, сумнозвісної 

«Ізоляції», колоній Донбасу. Це історії 

тих, кого обміняли 29 грудня 2019 року, 

тих, кого порадувало відчуття 

української землі на КПВВ «Майорськ». 

 

 

 

 

https://www.goodreads.com/author/show/22109559.Iryna_Vovk
https://www.goodreads.com/author/show/23388699.Daria_Bura


 

 

Oleksandr Palii. A history of Ukraine. A 

short course. – К. : Samit-book, 2018. – 

464 с . 

У цій книзі викладено історію України від 

античності до наших днів, подано стислий 

огляд бурхливої історії цієї європейської 

країни. Ця книжка допоможе відповісти на 

запитання: «Що таке Україна – країна, про 

яку останнім часом багато говорять у 

світі». 

 

 

 

Озера, парки та заповідники України : 

путівник. – К. : Саміт-книга, 2019. – 

176 с. 

У цьому путівнику зібрано найвидатніші 

природні перли України – від великих 

національних природних парків і 

заповідників до окремих цікавих пам’яток. 

Природні туристичні об’єкти нашої 

держави вражають різноманіттям – це 

величні гори та глибокі печери, бурхливі 

ріки і спокійні озера, грайливі водоспади 

й цілющі джерела, морські коси і затоки, 

лимани, заповідні ліси та цілинні стежки. 

Таке багатство дає необмежені можливості для незабутнього 

відпочинку, що наснажує, відроджує та гартує дух і тіло. 

 



 

 

Саша Естон. Спадщина України : 

літературно-художнє видання. – К. : 

Саміт-книга, 2018. – 272 с. 

Ця книга про вклад і спадщину видатних 

людей з українським корінням. У ній 

містяться розповіді про сорок одну 

людину, які залишили яскравий слід у 

таких сферах, як інформаційні технології, 

кіно, живопис, дизайн, література, музика 

та спорт. 

 

 

 

Віталій Карпенко. Люди, книги, 

автографи. – К. : Задруга, 2018 – 447 с. 

До нової книги відомого українського 

письменника, журналіста, вченого Віталія 

Карпенка увійшли розповіді про 

літераторів, художників, композиторів, 

акторів та видатних політичних діячів. 


