
Шановні читачі ! 

Найцікавіші та найпопулярніші книжки 
надійшли до нашої бібліотеки.  

Приходьте, знайомтесь, читайте! 



Стивен Строгац 
"Удовольствие от Х. 

Увлекательная экскурсия в 
мир математики"  

Ця книга здатна докорінно 
змінити ваше ставлення до 
математики. Ви дізнаєтеся 
наскільки корисні числа для 
вивчення навколишнього світу, 
зрозумієте, у чому привабливість 
геометрії, познайомитеся з 
витонченістю інтегральних 
числень, переконаетеся у 
важливості статистики та 
стикнетеся з нескінченністю. 
Автор пояснює фундаментальні 
математичні ідеї просто і 
елегантно, наводячи блискучі 
приклади, зрозумілі кожному. 
 



Олександр Ніконов 

«Фізика на пальцях. Для дітей і 

батьків, які хочуть пояснити дітям»  

 

Ви розумієте теорію Стівена Хокінга і 

теорію відносності? Чи знаєте ви і чи 

зможете доступно пояснити основи 

квантової фізики? Чи розповісте про 

відкриття Марії Складовської-Кюрі? 

Бажаєте зрозуміти наймоднішу науку ХХІ 

сторіччя? Не важливо, вчитеся ви в 

школі чи вже давно закінчили її. Якщо ви 

допитлива людина, то ця книжка ДЛЯ 

ВАС! НАЙГОЛОВНІША НАУКА – ЦЕ 

ФІЗИКА! Так розпочинає цю книжку 

відомий публіцист, популяризатор 

теоретичної науки Олександр Ніконов. 
 



 
Сергій Плохій 

Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до 

незалежності 

 



Стів Возняк і Джина Сміт 

«iWoz. Від комп'ютерного 

ґіка до культу» 

Співзасновник Apple Computer Стів 

Возняк з допомогою американської 

журналістки Джини Сміт написав 

автобіографію, в якій ідеться про 

появу персонального комп’ютера – 

речі, що змінила світ. У притаманній 

йому невимушеній манері Возняк 

розповідає про дружбу зі Стівом 

Джобсом, закони бізнесу Кремнієвої 

долини, особисте життя і про те, чим 

довелося жертвувати на шляху до 

успіху. 



Юваль Ной Харари «Sapiens. 
Краткая история человечества» 
 

Дослідження, яке ламає уставлені 

уявлення про земну історію від 

появи людини і народження мови 

до наших днів та примушує 

задуматись: шлях розвитку наших 

предків міг би бути зовсім іншим. 

Долучіться до історичної розвідки і 

вас приголомшать неочікувані і 

сміливі припущення. У книжці ви 

не знайдете нудної хронології і 

сухих дат, але разом з автором 

будете розмірковувати про 

численні «Чому?».  Автор книги — 

доктор Юваль Ной Харарі, 

професор кафедри історії 

Єврейського університету в 

Єрусалимі. 
 

 



Кен Робінсон і Лу 
Ароніка «Школа 

майбутнього» 
У «Школі майбутнього» відомий 
експерт з питань освіти сер Кен 
Робінсон – чий виступ на TED має 
понад п’ятдесят мільйонів 
переглядів – пропонує практичні 
рішення критичної проблеми, що 
постала перед сучасним світом: як 
змінити недосконалу освітню 
систему. 

Робінсон закликає покласти край 
застарілій системі освіти й 
пропонує концепцію, яка 
спирається на індивідуальний 
підхід до учнів, сучасні 
технологічні досягнення й 
професійні ресурси, щоб 
зацікавити дітей у навчанні, 
підтримати їхню любов до 
пізнання й підготувати їх до 
викликів XXI століття. У цій 
книжці Ви знайдете безліч цікавих 
історій, спостережень, прикладів 
із практики, революційних 
досліджень та рекомендацій від 
фахівців зі всього світу, які 
змінюють освіту вже сьогодні. 



Джордан Елленберг «Як ніколи не помилятися» 
Сила математичного мислення 



 Стівен Сломен, Філіп 
Фернбак «Ілюзія знання. 
Чому ми ніколи не думаємо 
на самоті» 

Ми живемо у дивовижну епоху: ще ніколи 

знання, зокрема наукові знання, ніколи не 

були настільки доступні, ніколи 

перевіряти факти не було так легко, 

ніколи так багато людей не мали 

можливості вчитися новому. І попри це 

людей, які вірять у всесвітню змову, 

"шапочку з фольги" та інші антинаукові 

забобони, не стає менше, радше навпаки. 

Американські коґнітивісти Стівен Сломен 

і Філіп Фернбак з перших сторінок 

переконують, наскільки мало ми знаємо 

про те, про що, здавалося би, знаємо 

багато. Абсолютна більшість людей не 

розуміє механізм дії приладів, якими ми 

користуємося щодня, навіть такі прості, як 

зливний бак унітазу. Попри це людство не 

тільки вижило, а й досягнуло нечуваних 

успіхів у розумінні й навіть опануванні 

навколишнього світу. Як так сталося? 



ДЛЯ ВАС, ПЕДАГОГИ! 

Дуг Лемов “ Мастерство учителя” . 
Проверенные методики 
выдающихся преподавателей 

Пасі  Салберг “Фінські уроки 
2.0. Чого може навчитися світ з 
освітніх змін у Фінляндії”. 



Батькам та педагогам. 

Технології розвитку критичного 
мислення учнів 

Тоні Вагнер, Тед Дінтерсміт 
«Мистецтво навчати» 


