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Білоус, Петро Васильович. Діагноз : повість / Петро Білоус. - 
Житомир : Євенок О. О., 2019. - 152 с. 

Анотація: 
Ця повість - драматична, діагностична і провокаційна. Збіги імен, 
прізвищ, подій випадкові. Ця повість про теперішнє наше буття, 

у якому немало хворобливих симптомів. Автор, як і головний 
персонаж його повісті, розчарований багато в чому, зокрема і в 

літературі. Тому ця повість - остання у творчому доробку 
автора. Він назавжди пориває з літературною творчістю, він 
сам собі ставить діагноз - і цей діагноз невтішний. Ця повість - 

останній привіт автора читачеві (якщо такий ще живе і читає). 
 
 
 

 
 

 
Браун, Д. Точка обману = Brown D. Deception Point / Ден Браун ; 

[пер. з англ. Володимира Горбатька]. - Харків : Клуб Сімейн. 
Дозвілля, 2010. – 525 с. 

Анотація: 
В Арктиці знайдено восьмитонний уламок метеорита із 

закам’янілими рештками живих організмів, що свідчить про 
існування позаземного життя. На місце відкриття вирушають 

чотири незалежні науковці – астрофізик, палеонтолог, океанограф 
та фахівець з льодовиків. Коли вони опиняються за крок до 

розгадки, їх починають безжально вбивати… 
 
 
 
 

 
 

Даниленко, В. Сон із дзьоба стрижа : [оповідання] / Володимир 
Даниленко ; [авт. передм. Петро Білоус]. - Львів : Піраміда, 2007. – 

382 с. 
Анотація: 

До збірки майстра сучасної української прози увійшли оповідання, в 
яких життя постає ареною, де розігрується поєдинок між фатумом 

і людською волею, а реальний світ по’язаний зі світами, які існують 
поруч із нами. 

 
 
 
 



 
Даниленко, В. Капелюх Сікорського : роман / Володимир 

Даниленко. - Львів : Піраміда, 2014. - 287, [3] с. 
Анотація: 

Через затримку авіарейсів у засніженому аеропорту «Бориспіль» 
зустрічаються двоє незнайомих чоловіків. Чекаючи, коли дозволять 

польоти, один із них розповідає неймовірну історію, як на успіх 
видатного авіаконструктора вплинули жінка і капелюх. Насичений 

реальними фактами, що розкривають біографію видатної 
особистості і характер епохи, роман «Капелюх Сікорського» – це 

історія кохання, яке переросло у захоплення повітряною технікою. 
Саме цій невідомій сторінці потаємного життя майбутнього 

конструктора з жінкою має завдячувати світ появою гелікоптера. 
Роман про дивовижне кохання юного Ігоря Сікорського та Кароліни 
Гулій, почуття до якої він проніс через усе життя, про емігрування 

«одержимих» людей з України, малоросійські комплекси та успішних українців, які 
віддали свій талант чужим країнам. 

 
 
 
 
 

 
Єрмоленко, В. Ловець океану. Історія Одіссея : роман / 

Володимир Єрмоленко. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. - 215 с. 
Анотація: 

Одіссей, воїн і мандрівник, повертається на Ітаку після 
дванадцяти років блукань. Але вдома не знаходить ані своєї 

дружини Пенелопи, ані свого сина Телемаха. Він розуміє, що став 
на хибний шлях і тепер мусить виправити свої помилки. Одіссей 

здійснить свою подорож у зворотному напрямку, від Ітаки до 
Трої. Він знову зустрінеться з Сиренами, знову відвідає землю 

Навсикаї, знову буде на островах Каліпсо та Цирнеї, знову 
спуститься в царство Аїда. Крок за кроком він дедалі краще 

розумітиме головні сили, які скеровують його життя: коханя, 
смерть, провину, красу і втрату. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Мельничук, Б. Зек, вождь і Гарсія Лорка : новели / Богдан Мельничук. - 

Львів : Піраміда, 2010. - 398 с. 
Анотація:  

Книга вибраних новел сучасного українського письменника увібрала в 
себе краще з його прозового доробку. Вона - своєрідне продовження 

попередньої збірки «Суд без суду». Вміщені тут тексти 
відзначаються глибоким психоаналізом, динамічними сюжетами, 

несподіваними фіналами. 
 
 
 

 
 

 
Мельничук, Б. Суд без суду : новели / Богдан Мельничук. - Львів : 

Піраміда, 2010. - 394, [4] с. 
Анотація: 

Нову книжку тернопільського письменника, лауреата кількох 
всеукраїнських премій склали його кращі новели, написані впродовж 
останніх років. Ці тексти відзначаються глибоким психологізмом, 
динамічними сюжетами, несподіваними фіналами, що допомагає 

по-іншому подивитися на героїв, їхнє моральне житття, 
вимогливо оцінити їхні вчинки. Автор логічним викладом 

художнього твору доводить: суд за скоєне наперекір Божим 
законам - неминучий. 

 

 

 

 

 

 

Клименко, Л. Антипедагогічна поема : роман / Люба Клименко ; 
[худож. Ніна Денисова]. - Київ : Дуліби, 2010. - 133, [1] с. 

Анотація: 

Любовні пригоди молодої вчительки математики, озброєної великим 

старим циркулем, потужним почуттям гумору і непозбутнім 

оптимізмом. 

 

 

 

 



Положій, Є. По той бік Пагорба : роман / Євген Положій. - Київ :  
Нора-Друк, 2010. - 207 с. - (Популярні Книжки). 

Анотація: 

Сильний дорослий чоловік на прізвисько Вуж готується до 

найголовнішого у своєму житті двобою. Раптовий телефонний 

дзвінок, що пролунав у віденському готельному номері, відкидає 

головного героя на двадцять років назад, в юнацьку компанію, яка 

вирішувала свої підліткові проблеми на Пагорбі у маленькому 

українському селі. Чи можна виправити помилки юності і перемогти 

час? Чи життя готує новий нокаут? 

 

 

 

 

 

 

Руденко, М. Син Сонця - Фаетон : наук.-фантаст. роман / Микола 
Руденко. - Київ : Ярославів Вал, 2009. - 237, [2] с. 

Анотація: 

На мільйони світових років у всі кінці Всесвіту немає нічого 

дивовижнішого за невеликі осередки матерії, яка внаслідок, ще не 

осягнених людським розумом умов, отримала можливість створити 

розумний світ. Розум, пізнаючи матерію, сприяє її нескінченним 

перетворенням і, пізнавши її закони, стає в ній провідною силою. 

 
 
 

 
 

 
Таран, Л. Ніжний скелет у шафі : новели / Людмила Таран. - Київ : 

Дуліби, 2006. - 280 с. : рис. - (Книжечка для дамської сумочки). 
Анотація: 

Яке найпотаємніше бажання жінки? На це питання Людмила Таран 

відповість так: «Жінка хоче сама контролювати своє життя».  

«Ніжний скелет у шафі» - новели про порухи жіночої душі, жіночу 

сексуальність, любовні фантазії та інші пригоди: усе те, що не 

прийнято обговорювати навіть між жінками... 

 

 


