
 
 

БІБЛІОТЕКА 
ЖИТОМИРСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. І. ФРАНКА 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Укладач: Колодюк С. В. 

Дата відбору матеріалу: 04.05.2019 

          Кількість відібраних джерел: 23 
 

 
 
 

2019 



 
 
 

Білий, Д. Заложна душа : українська готика з елементами непрочитаних лекцій : 
роман / Дмитро Білий. - Київ : Наш Формат, 2014. - 208 с. 

Анотація: 
Події роману «Заложна душа» відбуваються в далекому XVIII сторіччі, коли 

«закінчилася Руїна», і до того роздроблена, але все ще багато в чому вільна Україна, 
«вмиротворювалася» під жорсткою рукою московської влади. В романі переплелися 

історія і трагічні долі героїв, реальність з містикою, таємничі події, перевтілення та 
явища, не підвладні розумінню, та вічне козацьке кохання. Палають чорні згарища, 

несуться степом осідлані коні без вершників і ранок приносить розлуку після 
казкової ночі... 

 
 
 

Вдовиченко, Г. Ось відкрита долоня : збірка / Галина Вдовиченко. - Харків : Клуб 
Сімейн. Дозвілля, 2016. - 204, [3] с. 

Анотація: 
Маленькі історії про життя, так само беззахисне і чесне, як відкрита долоня... Колись, 

до війни, старенкі бабусі як улюблені тітоньки давали їм прості поради, як жити: 
любити себе, любити світ. Одначе тепер ці молоді жінки і юнаки, брати і сестри, рано 

посивіли чоловіки і самотні дружини стали мудрішими за своїх батьків, бо життя 
набуло для них особливої цінності. Бо в цьому житті - спогади про зустріч закоханих у 
світлій залі аеропорту імені Прокоф'єва, молитви до італійського святого про диво не 

для себе - для батьківщини, сміливість нарешті відкинути старі болісні стосунки, 
розуміння, що колись на святковій львівській площі Ринок та випадково передбачив 

цю війну... 
 
 
 

Бут, С. Листи з того світу : роман / Сергій Бут. - Харків : Клуб Сімейн. Дозвілля, 2018. - 
296, [4] с. 
Анотація: 

Личаківський цвинтар. Скорботний кам’яний янгол склав долоні в молитві... Мабуть, 
він змусив Андрія заглянути в цей старий склеп. А ще привернули увагу дати життя та 
смерті. Двоє немовлят... Що з ними трапилося? На порозі гробівця Андрій знаходить 
дивну бляшану коробку, а в ній - пожовклий від часу лист. Ця можливість зазирнути у 
минуле - наче вісточка зі світу померлих... Із листа Андрій дізнається про злочин, який 

було скоєно пів століття тому, і вирішує довідатися правду. Він має розгадати цю 
загадку! Але куди заведе його лабіринт таємниць, страхів і потрясінь? 

 
 
 
 



 
 

Доляк, Н. Заплакана Європа : роман / Наталка Доляк. - Харків : Клуб Сімейн. 
Дозвілля, 2013. - 285, [2] с. 

Анотація: 
Поїхавши шукати кращої долі за кордоном, Людочка Бабенко була готова на все: 
жити у злиднях, важко працювати і, як виявилося, зрадити коханого чоловіка. Нік 

перетворився на справжнього деспота і погрожує забрати в неї дитину, позбавивши 
радості материнства. 

 
 
 

Домонтович, В. Вибрані твори / Віктор Домонтович. - Київ : Книга, 2008. - 382, [2] с. - 
(Твори української діаспори). 

Анотація: 
Романи «Доктор Серафікус», «Дівчина з ведметиком», «Романи Куліша», що увійшли 
до цієї збірки, написані в жанрі романізованої біографії. Життя самого письменника 

теж могло б стати блискучим сюжетом біографічного роману. 
 
 
 

Дочинець, М. Лис та інші детективні історії / Мирослав Дочинець. - Мукачево : 
Карпат. вежа, 2014. - 354, [2] с. 

Анотація: 
Роман «Лис» лауреата Шевченківської премії Мирослава Дочинця - про чоловіка 

незвичайної долі й унікального хисту, який шукає в провінції свої загублені сліди, а 
знаходить сенс життя, нові цінності й нове кохання. Роман читається одним 

подихом, залишаючи відчуття подарованої долею любовної пригоди. Тут є все - 
шляхетний стиль, тонка дотепність, призабутий романтизм, детективна інтрига, 

розсипи мудрості, непідробна читабельність. 
Інші детективні історії об'єднані одним головним героєм - слідчим Правиком, який, 

шукаючи злочинні сліди, водночас шукає сенс життя, міру справедливості і 
милосердя. 

 
 
 

Дочинець, М. Мафтей. Книга, написана сухим пером : роман / Мирослав Дочинець. - 
Мукачево : Карпат. вежа, 2016. - 347, [5] с. 

Анотація: 
В основу нового роману лауреата Шевченківської премії Мирослава Дочинця лягли 

неймовірні події в Мукачеві, про які писали європейські газети середини XIX століття. 
Для чого переповідаються історії? Може, з волі блукаючого відлуння, а може, тому, 

що діла проминулі срібними нитками вплітаються в мережу сьогочасної доби... 
Всі дивляться в зеркало і майже ніхто не заглядає в скло, за срібний покрів, а головна 

ж тайна там. Мафтей зазирнув і... 



 
 
 

Зарівна, Т. З попелу і металу : вибране / Теодозія Зарівна. - Тернопіль : Джура, 2011. - 
211, [1] с. 

Анотація: 
Ці вірші писалися багато років і склали невидиму духовну та емоційну авторську 

біографію, котра, мов водяні знаки, проступає між літер і сторінок, якщо 
прочитувати їх крізь світло людської душі. 

 
 
 

Зузак, М. Крадійка книжок : роман / Маркус Зузак ; пер. з англ. Наталії Гоїн. - Харків : 
Клуб Сімейн. Дозвілля, 2017. - 416 с. : іл. 

Анотація: 
Болючі спогади своїх батьків-емігрантів про такі несумісні речі, як дитинство, війна й 
Голокост, сучасний австралійський письменник Маркус Зузак поклав в основу історії 

про маленьку дівчинку Лізель Мемінгер, яка в старші роки Другої світової, 
навчившись читати за посібником гробаря, збагнула силу Слів і, втративши все інше, 

важила - завдяки лише цій силі. 
 
 
 

Кіз, Д. П’ята Саллі : роман / Даніел Кіз ; [пер. з англ. Володимира Куча]. - Харків : 
Клуб Сімейн. Дозвілля, 2018. - 349, [2] с. - (Світовий бестселер). 

Анотація: 
Саллі Портер знайшли голою та непритомною на березі океану. Виявляється, дівчина 

намагалася покінчити з собою, а троє молодиків, наздогнали її та витягли з води, 
хотіли її згвалтувати... Саллі опинилася в лікарні, але вона нічого не пам’ятає і 

переконана: самогубство намагалася вчинити не вона, а хтось інший, хто навчився 
керувати її свідомістю. 

 
 
 

Киз, Д. Цветы для Элджернона : роман / Даниэл Киз. - Киев : [б. и.], 2015. - 320 с. 
Анотація: 

Зворушлива повість про розумово відсталого Чарлі Гордона, який в порядку 
експерименту піддався операції по усуненню свого захворювання, вперше отримала 
визнання в 1960 році - премію «Х’юго» за кращий науково-фантастичний твір, а в 1996 

році - премію за кращий роман. З тих пір «Квіти для Елджернона» переведені в 
тридцяти країнах світу і по праву вважаються класикою світової фантастики. 

 
 
 
 



 
Кінг, С. Кінець зміни : роман / Стівен Кінг ; [пер. з англ. Ганни Яновської]. - Харків : 

Клуб Сімейн. Дозвілля, 2016. - 444, [3] с. 
Анотація: 

Фінальний роман трилогії про детектива Білла Ходжеса, чиї розслідування в «Містері 
Мерседесі» і «Що впало, те пропало» пов’язані з містичною особистістю 

комп’ютерника-вбивці Брейді Хартсфілда. Під загрозою опиняються підлітки, які 
колись були врятовані детективом від вибуху на концерті. Але ж знешкоджений 

Містер Мерседес перебуває у лікарні... Чий таємничий голос нашіптує страшні слова, 
після яких жити несила? Білл Ходжес шукає відповідь на це запитання, а 

наввипередки з ним іде невблаганна смерть... 
 
 
 

Китзее, Дж. М. Безчестя : роман / Джон Максвелл Китзее ; [пер. з англ. Єлени 
Даскал]. - Харків : Клуб Сімейн. Дозвілля, 2017. - 224 с. 

Анотація: 
Професор Девід Лур’є не справляє враження на студентів, мало цікавих до 

англійської літератури ХІХ століття. У свої п’ятдесят два він вже двічі розлучений, 
однак не втрачає інтересу до жінок і шукає можливості задовольнити інтимні 

потреби. Рідко буває семестр, коли він не закохується в котрусь зі студенток. Проте 
інтрижка з Мелані Ісаакс вибиває його з усталеного ритму й веде до незворотних 

змін. Професор переїжджає до доньки в село, де й починається новий, надто 
складний етап у його житті... 

 
 
 

Коельйо, П. Бріда : роман / Пауло Коельйо ; пер. з португ. В. Шовкуна. - Київ : Нац. 
кн. проект, 2010. - 255, [1] с. 

Анотація: 
«Бріда» - роман одного з найвідоміших у світі авторів, який ще не друкувався 

українською мовою. Дивовижна і правдива історія молодої Бріди О’Ферн, майбутньої 
наставниці Традиції Місяця. В основі роману - улюблена для Коельйо ідея пошуку 
себе, своєї мети в житті. Коельйо устами своїх героїв говорить про віру та релігію, 

чаклунство та магію і, звичайно, про кохання. У цій історії, розказаній просто й 
радісно, чарівництво говорить мовою людського серця. 

 
 
 

Крым, А. Труба! : роман и семь рассказов / Анатолий Крым. - Київ : Радуга, 2016. – 
590 с. 

Анотація: 
Ви ще не читали знаменитий сатиричний роман «Труба»? Тоді Вам можна 

позаздрити, так як на Вас чекає незвичайна і навіть фантастична подорож разом з 
його героями... 



 
 

Кэрролл, С. Комната влюбленных : роман / Стивен Кэрролл ; [пер. с англ. 
Т. Апакидзе]. - СПб. : Азбука-классика, 2009. - 283, [2] с. 

Анотація: 
«Кімната закоханих» - пронизлива історія кохання, яка виникла на руїнах спаленого 

війною Токіо між молодим австралійцем Алленом Боулером на призвісько Волчок та 
японкою Момоко. Притулком закоханих стає дивом збережена маленька кімната 

Момоко. 
...Багато років поспіль Боулер, тепер поважний професор Мельбурнського 

університету, розшукує у Лондоні Момоко та розуміє, вже остаточно, яку страшну 
помилку допустив, коли у припадку образи та ревнощів зрадив своє кохання та 

відмовився від подарованого долею щастя, яке залишилося у далекому 
післявоєному Токіо, у кімнаті, яка належала тільки їм двом. Невже не можливо 
повернути час назад, невже за помилку молодості треба розраховуватися все 

життя?.. 
 
 
 

Лис, В. Діва Млинища : роман / Володимир Лис. - Харків : Клуб Сімейн. Дозвілля, 
2016. - 363, [4] с. 

Анотація: 
Хто вона, таємнича біла постать, яка іноді являлася мешканцям села Загоряни, що 

жили понад річкою Мережкою - на Млинищі? Від чого берегла, про що попереджала 
зникла в лісі нещасна закохана? Вона стала совістю для Панаса Терещука, який, 
жертвуючи своїм коханням, на довгих двадцять п’ять років солдатчини покинув 

Україну, аби привезти з переможеного наполеонівського Парижа старовинну мапу 
рідного села. Двісті років захована під стріхою батьківської хати, вона змінить життя 

недолугого історика Святослава Чишука... А між цими двома загорянцями будуть 
десятки зраджених і щасливих доль, зламаних і відчайдушно вирваних у смерті 

життів односельців, чиї історії змусять усміхатися і плакати, дивуючись вічній земній 
любові... 

 
 
 

Поланік, Ч. Створи щось. Історії які неможливо (не) прочитати : зб. оповідань / Чак 
Поланік ; [пер. з англ. Олександра Красюка та ін.]. - Харків : Клуб Сімейн. Дозвілля, 

2016. - 349, [3] с. 
Анотація: 

Поланік шокує, і цього разу - божевільними ідеями навіть більше, ніж табуйованою 
лексикою. Щоб їх сприйняти, треба мати міцні нерви. Або таке саме непроникло 

чорне почуття гумору, як у автора. Чи, може, просто бути одним із мільйонів його 
фанатів? Бо ніхто краще за Чака Поланіка не вміє вмикати почуття. 

 
 



 
Фальски, В. Ни за какие сокровища : роман / Вера Фальски ; [пер. с пол. Екатерины 

Зварич]. - Харьков : Книж. клуб семейн. досуга, 2016. - 368 с. 
Анотація: 

Влаштоване особисте життя, грант на дослідження і майже вирішена поїздка до 
Парижа - усе це для Еви Охнік перекреслила звістка про раптову смерть матері. 

Майбутнє попрощалоса з Евою смайликом з поцілунком: його надіслав у sms 
коханий хлопець замість допомоги й слів підтримки. Рідне село в польській глушині, 
молодші сестри й важкохворий брат, на лікування якого потрібна величезна сума, - 

таке її непроглядне сьогодення, так само мало схоже на мрію, як знайомство з 
мільйонером Александром Кропивницьким - на щасливий білет у лотереї. Але тепер 

Ева зіграє з випадком на рівних адже ставка в цій грі - любов і життя... 
 
 
 

Хомич, Н. Тайна гробницы : роман / Николай Хомич. - Киев : Радуга, 2016. - 419, [5] с. 
Анотація: 

Поховані під грузом століть, майже забуті - тіні минулого... Наскільки небезпечно 
тривожити їх? Перед читачами роману розкриється велике історичне полотно, де 

основною ниткою, що поєднує минуле і майбутньє XI та XXI століття буде кохання. 
Це почуття назавжди поєднає долі Ярослава Мудрого та щвецької принцеси Інгігерл 

та їх дітей... 
 
 
 

Тислер, С. Забирая дыхание : роман / Сабина Тислер ; [пер. с нем. Ивана Немичева]. - 
Харьков ; Белгород : Клуб Семейн. Досуга, 2013. - 432 с. 

Анотація: 
Підступний убивця, який називає себе «Принцесою», знаходить своїх майбутніх 

жертв на нічних вулицях і душить їх під час любовної гри. І хоча йому на п’яти 
наступає поліція, він не може зупинитися. Його наступна жертва - син карабінера. Чи 
зможе недосвідчений юнак протистояти небезпечному злочинцеві, який ховається 

під маскою прекрасної принцеси? 
 
 
 

Троян, М. Обліковець : роман / Марина Троян. - Харків : Клуб Сімейн. Дозвілля,  
2013. - 285, [2] с. 

Анотація: 
Хто такий той дивний обліковець і чому він обрав для опіки 18-річну Мілу? У світі 

нематеріальному обліковці людських душ - найзагадковіші постаті. Їм суворо 
заборонено втручатися в життя своїх опіканців. Їхня мета - вести облік радощам і 

жалям. А потім усе переводити у гроші. Навіщо - питання, на яке жоден з обліковців 
не знає відповіді. Та що станеться, коли цей світ і світ потойбічний перетнуться і 

людина зможе побачити свого обліковця? 
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ил. 
Анотація: 

«Якби можна було почати життя заново, я б ні за що не виходила заміж - бути 
коханкою набагато цікавіше», - заявила одна англійка, дружина голлівудського 
режисера. З тим, що доля «фавориток, коханих, жінок на утриманні» набагато 

яскравіше і цікавіше життєвого шляху законних дружин повністю згоден і 
британський письменник Лі Едуардо (1927-2009), автор книги «Коханки: Правдиві 

історії зваблювання, влади і честолюбства». Що значить бути коханкою? Які переваги 
та недоліки її положення? З якої причини жінка обирає цей статус? Як довго вона 

може зберігати любов одруженого чоловіка до себе? Яка доля її позашлюбних дітей? 
Як до неї ставиться суспільство? Як проходять її дні після смерті коханця? Участь 
коханки розглядається на прикладі життєписів восьми красунь - леді Кастлмейн, 
маркізи де Монтеспан, леді Гамільтон, Лоли Монтес, Жорж Санд, Lf Belle Отеро, 
Меріон Девіс і Єви Браун, кожна з яких представляє особливу, відмінну від іншої, 

«модель коханки». Можливо, хтось і осудить цих жінок з позицій загальноприйнятої 
моралі, але не погодитися, що їхня присутність завжди оживляла і оживляє собою 
сторінки історичної та художньої літератури. На кольоровій вклейці представлені 

портрети знаменитих коханок і їх прихильників. 
 

 
 
 
 
 
 


