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Розпочну з творів класиків української 
літератури, які спонукають до 

 пізнання своєї Вітчизни, 
 її самобутності, величі, 

 неповторності та нашої 
 відповідальності перед нею. 

Леся Українка «Бояриня» 



    КОЛЬОРИ РІЗНИХ НАЦІЙ 
    Магія індіанського племені тольтеків полягає у вмінні змінювати 
своє сприйняття, що дозволяє істотно розширити і навіть кардинально 
змінити уявлення про пізнаване і про життя в цілому. У своїх книжках 
Карлос Кастанеда описує навчання у Хуана Матуса — мага, 
представника давнього шаманського (мольфарського) знання. 
     Далі приготуйтесь до стрибка з індіанської філософії буття в 
індійську. У романі «Бог дрібниць» Арундаті Рой події розгортаються в 
південноіндійському штаті Керала, у мальовничому, але й грузькому 
світі невеликого містечка на берегах могутньої ріки. У світі каст, 
традицій, комуністичного руху, занедбаної краси та понівечених 
людських доль. Мова письменниці красива та поетична з 
неперевершиними порівняннями простих речей із чимось величним. 
     Наступний автор — киргизький письменник Чингі(и)з Айтматов, 
який мене вразив вмінням витончено вплітати в сюжетну лінію твору 
легенди та перекази свого народу, що дає нам можливість розуміти 
світобачення його нації. Це цікаво та пізнавально. Особливо хочу 
зробити акцент на такі романи: «Білий пароплав», «Ранні журавлі», 
«Рудий пес, що біжить краєм моря», «І довше століття триває день». 
    Перенесемося на Північ, де лютий холод і не менш дошкульний голод, 
а також смерть від надприродного чогось, що раз у раз забирає життя 
учасників експедиції. У процесі роботи над «Терором» Ден Сіммонс 
довго та ретельно опрацьовував архіви реальної експедиції двох 
кораблів Королівського флоту Великобританії — «Еребуса» і «Терору», 
які 1845 року покинули рідний порт у пошуках Північно-Західного 
проходу через Північний Льодовитий океан. Кораблі так і не 
повернулися, і Сіммонс водночас з детальним описом експедиції подає 
своє бачення причин її фіаско. 



     МОРАЛЬ І ЦІННОСТІ 
     Ми звикли, що мораль притаманна винятково людині. Ми пишаємося цим і 
тим, що саме моральність робить нас кращими за тварин. Але що, як це не так? 
Що, як саме у тварин варто шукати коріння людської моралі? Всесвітньо 
відомий вчений-біолог Франс де Вааль у соєму творі «Мораль без релігії. В 
пошуках людського у приматів» майстерно розвінчує всі «моральні» 
стереотипи. Експериментальним шляхом науковець виявив у приматів 
зародки етичної поведінки. Його дослідження стали справжньою революцією. 
Адже, виявляється, шимпанзе, бонобо, собаки, слони і навіть рептилії здатні до 
співчуття та інших виявів моральності. Поряд із захопливою розповіддю та 
цікавими історіями автор звертається до глибоких філософських питань, 
пов'язаних з наукою та релігією, їхнім вічним протистоянням. Книжка, 
написана доступно та жваво, захопить як фахівців, так і широкий читацький 
загал. 
     Люди — соціальні істоти. Існування суспільства неможливе без співпраці, 
розуміння та дотримання справедливості. Та чи існує це все поза соціумом, 
коли людина опиняється на межі життя та смерті? «Де немає Бога» — роман 
Макса Кідрука — спроба збагнути, чи є всередині нас ЩОСЬ ТАКЕ, що втримує 
від перетворення на звірів у місці, де не діє мораль, у місці, де немає Бога. 
…Доведена до відчаю українка з великою сумою грошей, яка ігнорує дзвінки 
від чоловіка. …Росіянин-пілот, що намагається приборкати аерофобію після 
загибелі коханки в катастрофі рейсу MH17. …Найвідоміший політик Баварії на 
піку кар’єри, який ненавидить свою роботу. …Гравець американської 
Національної футбольної ліги, життя якого розвалилося після одного 
невдалого розіграшу. …Таємний папський кардинал, який прямує до країни, де 
офіційно не існує Католицької церкви. Незнайомці з різними долями. Єдине 
спільне для них — рейс 341, і він веде до найбільшого випробування у їхньому 
житті. 



  ЧИ УСПІШНІ ВИ? 
     Що підтримує поширення теорій змов? Чому деякі досить безглузді ідеї 
продовжують існувати, тим часом як безліч хороших задумів приречені на зникнення? 
У своєму провокаційному та пізнавальному дослідженні Чіп і Ден  Хізи у книзі 
«Приліпи! Ефективність ідей», з’ясовують, що ж робить ідеї «липкими» і яка формула 
сприяє їхній успішності, як створювати ефективні ідеї для успішного політичного, 
комерційного, освітнього чи волонтерського проекту. Ідеї, які сприймуть і 
запам’ятають надовго! 
     Ефективні маркетингові комунікації створюють прибуток у мільярди доларів. 
Більшість з цих комунікацій активно використовують апеляції влада, грунтована на 
міфологічних архетипах. У книзі «Міфологічні архетипи в комунікації» Христо 
Кафтанджиєва в легкій, захоплюючій і дуже візуалізованій формі проаналізовані 
основні міфологічні архетипи. Вони найбільш важливі для реклами та інших 
маркетингових комунікацій. Головна причина в тому, що людське мислення більше 
міфологічне, ніж раціональне. Це перша книга у світі з архетипів у рекламі. У книзі 
проаналізовані фізичні, просторові, біологічні, психологічні, соціальні і культурні 
архетипи. 
     Ден Кеннеді в книзі «Жорсткий менеджмент» пише, що з підлеглими треба твердо 
витримувати курс. Тут немає місця жалості. Ніхто не буде ставитись до вашого 
бізнесу, як ви, і ніхто стільки в нього не вкладатиме: якщо справа піде прахом, найняті 
робітники  знайдуть нове місце, а ви тут на гачку. Думаєте, що зможете перевиховати 
людей? Змотивувати? Ні. Але ви можете створити чіткі правила, твердо наслідуючи 
які, заробите значно більше, ніж сподівалися, і збудуєте стабільний бізнес. Цитата з 
книги: «Мені завжди цікаво, як будуть аргументувати свою позицію люди, котрі 
виступають за розпуск армії, що їх же  і захищає, в обмін на примарний «мир».  Ці люди 
не розуміють, що справжній мир неможливий, якщо країна не в змозі захистити себе і 
дати відсіч ворогові. Немає оборони — не буде і країни, а значить не буде і миру. З точки 
зору виживання, підприємства — це країни, а армії — це прибуток». Феноменально, але 
ця цитата щодо примарного «миру», на мою думку, опис сьогодення України.  



    НАСПІВАНІ ПРАЩУРАМИ ОБРАЗИ 
    «Міфи та легенди давньої України» Валерія Войтовича — захоплююча 
літературно-художня розповідь про дивовижний світ наших далеких 
пращурів, їхню високу духовність та єдність із Природою, рідною Землею. 
Пером і пензлем автор змальовує яскраві міфічні образи, які, незважаючи 
на усілякі перешкоди, пережили віки і дожили до наших днів. Це — Сварог, 
Перун, Дажбог, Лада, Купало, Коляда, Берегиня та інші, а ще — величезна 
кількість демонологічних персонажів. Запропонована книга — то досвід 
багаторічної праці, що стане у пригоді всім, хто цікавиться українською 
міфологією. 
    Цикл художніх творів Дари Корній «Зворотний бік…» — це перша спроба 
надати форму життя українським древнім богам і здивуватися її не меншій 
різноманітності та величі порівняно з античною міфологією. Світло не 
може існувати без темряви, а інколи навіть закохуються одне в одного: 
Птаха — світла безсмертна, Стриб — темний. А от Мальва ще не 
визначилася, більше того — дівчина донедавна й гадки не мала про своє 
покликання і про те, чия кров тече в її жилах. До сімнадцяти років Птаха 
берегла Мальву як зіницю ока, та вже час її квіточці розпускати пелюстки 
— чорні чи білі. Новонароджена безсмертна обиратиме сама! Усе на світі 
має свій зворотний бік, свою протилежність, свою опору… Палке кохання і 
жагуча ненависть, запальна юність і мудра старість, крижана зима і буйне 
літо, світ і темрява, добро і зло. Але занадто довго хтось талановито смикав 
за мотузки почуттів безсмертних. І тепер не завжди друг — друг, а ворог — 
ворог. Світлі боги підступно зраджуватимуть, а темні — будуть жертвувати 
собою заради порятунку світів, які зупинились над прірвою Хаосу. І, 
засліплені, готові зробити ще один крок… 
    До цієї теми наша бібліотека уже зверталася («Думка Наша» №4): 
http://www.hduht.edu.ua/index.php/ru/vid-biblio/dumka-biblio 
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МОГУТНІЙ СТОВБУР РОДОВОГО ДЕРЕВА 
     Твір Юрія Перетятка «Ода Оріям» у жодному разі не претендує на особливі 
відкриття, в ньому — лише намагання автора осмислити набір деяких відомих 
наукових фактів, старих та сучасних міфів, хронологічних послідовностей у 
контексті природного бажання зрозуміти роль і місце власної країни та народу 
у сучасному «викривленому» світі, який не завжди був таким... Бажаючих 
володіти монополією на істину є  багато. Адже відомо, що інформаційна і 
хронологічна війна в наш час є набагато ефективнішою, ніж звичайна 
технологічна бійня. 300 років українського «кармічного приниження», сотні 
воєн і геноцидів, у яких гинули кращі представники, але перед тим була 
прадавня історія, що залишилася могутнім стовбуром Родового дерева з 
глибоким корінням, яке здатне витримати тимчасові (в історичному вимірі), 
хай навіть найнесприятливіші умови, і рано чи пізно відродити до життя 
присохлі гілочки. Кожна спроба віднайти «зерно істини» в тисячолітніх завалах 
свідомо попереплутуваного світобачення може несподівано освітити той чи 
інший аспект нашого славного минулого, а це — шанс на майбутнє. 
     Наступна книга, а вірніше — фоліант — це широке, глибоке і надзвичайно 
патріотичне подання історії та релігії України. А особливо виокремлені питання 
виховання молоді протягом існування нашої нації.  Цю книгу я прочитала ще до 
сумнозвісного 2014 року і поставилися до цього матеріалу критично, бо в 
школах  та інститутах нас вчили іншої історії. Та були й такі особистості, які не 
боялися заявити про правдиві історичні події, а не перекручені, проте їх ніхто 
не слухав, бо… нащо сваритися із «старшим братом»? І ось сталося. Ми 
закривали очі, не хотіли слухати і аналізувати – отримуйте! Але «завдячуючи 
братській дружбі» нашого сусіда, українські історики почали знаходити і 
транслювати ті факти, події, історичні повороти з нашої історії, які до цих пір 
лежали, припадаючи пилюкою (ну, звичайно, той малий відсоток, що не 
встигли знищити). Ця  книга  Лева Силенка «Мага Віра» варта нашої уваги. 



ХУДОЖНЯ ПРАВДА  
(З ЦИМИ ТВОРАМИ Я ВИВЧАЛА УКРАЇНУ) 

     Середина XVII століття. Київщина. У селі мірилом усього є фізична праця, будь-
яка інакшість вважається хибою. Тому мати намагається позбутися Євки ще 
немовлям. Але стосовно малої доля має свої плани. Дівчинка  у творі Наталії 
Довгопол «Прокляте небо» виживає і потрапляє служити в маєток пана. У неї дар — 
схильність до астрономії. Вона буквально читає небо, як розгорнуту книжку. Але 
незабаром у житті Євки з’являється панський вчитель Орест. Потай одружившись, 
молодята втікають до Києва. Тепер на дівчину чекає довгий шлях випробувань та 
спокути. Хто залишиться поруч, а хто зрадить? І що скажуть зорі тій, яка єдина вміє 
їх читати?.. 
    Документальний роман із героїчного минулого «Чорний ворон. Залишенець» 
Василя Шкляра було створено на основі реальнихі фактів з архівів ГПУ та спогадів 
очевидців, які висвітлюють мало відомі події українського супротиву радянській 
окупації в 1920-24 роках на Черкащині.  Їх називали бандитами, розбійниками, 
головорізами й навіть у прокльонах-анафемах забороняли згадувати їхні імена. 
Щоб убити у пам’яті упокореної маси ту ідею, за яку повстанці жертвували свої 
молоді життя. Авжеж, вони стріляли, вішали, палили, нищили — але кого? На 
їхньому бойовому чорному прапорі напис: «Воля України або смерть». Вони не 
вийшли з лісу навіть тоді, коли навкруги запанувала чужа влада і вже не було надії 
на визволення. Вони — залишенці — обрали собі смерть. 
     «Жовтий князь» вітчизняного письменника Василя Барки — вражаючий твір, що 
змальовує події в українському селі під час голодомору 1932-1933 років. В основу 
роману лягли спогади земляка письменника, який описав долю близької йому 
родини. Автор показав усьому світові жахливу правду про тоталітарну радянську 
систему, що нищила на своєму шляху все світле та гуманне.  
     Твори Івана Багряного — це ще один історичний пласт  у нашій літературі. Я в 
захопленні від усіх його книжок і виокремити якусь одну не можу. Тому і 
присвятила перший номер «Думки Нашої» цьому письменнику: 
http://www.hduht.edu.ua/index.php/ru/vid-biblio/dumka-biblio 
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     У книзі «Країна гіркої ніжності» Володимира Лиса описано три покоління однієї 
родини, три жіночі долі, три щемливі історії, з яких складається вже історія власне 
країни у жорсткому і несентиментальному ХХ столітті. Даздраперма, дочка визначного 
радянського діяча, у 30-ті роки пройшла крізь пекло дитбудинку для дітей ворогів 
народу, а згодом опинилася у вирі повстанської боротьбі на Волині... Її донька Віталія, 
витончена естетка та прихильниця поезії, понесе свій хрест — кохання до 
кримінального авторитета та боротьбу із власною пристрастю. І навіть молодша, 
онука Олеся, не уникне випробувань, коли разом з Євромайданом до її життя 
ввірвуться кохання та зрада. 
     Життя Юрія Холоденка пішло шкереберть у «Зламаних сходах» Бориса Крамера після 
смерті матері. Її останнім заповітом було прохання — знайти батька, який зник понад 
сорок років тому [1978 року]. Поїхав на полювання й не повернувся — ось все, що було 
відомо Юрієві. І ще те, що тоді слідчий капітан Шаман сходив пішки весь ліс навколо 
озера, та не знайшов жодних слідів. Минуло сорок років, і єдина зачіпка, яку має Юрій, 
дивна касета, на якій записана випадкова розмова двох коханців. 
     Мирослава — західнячка. Арсен — зі Східної України. Вони дуже різні, і стосунки їхні 
складаються непросто, та кохання, що долає всі перепони, поєднало їхні долі. Однак на 
заваді щастю молодят стало минуле. У романі Ніни Фіалко «Дві обручки» бабуся 
Мирослави Ксеня і досі пам’ятає того «енкавеесівця», через якого загинула її подруга 
Марічка. І ось через стільки років виявляється, що його онук — коханий Мирослави. 
Василь усе життя не може пробачити собі того, що зробив «на благо радянської 
батьківщини». Як і забути, що на його очах розстріляли єдиного друга за любов до 
«бандерівки». Закляті вороги та їхні онуки. І кохання, яке не знає часу і кордонів… 
     Гарячий вересень 2014-го звів разом адвоката-невдаху Васю, айтішника Макса та 
росіянку Таню, що втекла від чоловіка-садиста у книзі Юлії Іллюхи «Східний синдром». 
У кожного — власна історія болючих втрат, яка штовхнула їх у бліндажі: Вася втікає в 
АТО від сварок із дружиною, Макс прагне помститися за вбиту наречену, а Таня мріє 
розпочати нове життя. Дружба, любов, ненависть — етапи одного шляху, який їм 
доведеться пройти. І жоден із них не уявляє, чим цей шлях скінчиться. 



 

І наостанок хочу розказати про книги, які моя дитина із захопленням 
читає і розглядає. 
     Розпочну з чудової книги Всеволода Нестайка «Усі дивовижні 
пригоди у лісовій школі» (в 4 частинах). Читали ми її в п’ять років, а 
вже в шість мій син перший раз читав цю книгу сам і потім багато разів 
перечитував. Дитина росла, але на кожен вік у Всеволода Нестайка 
щоразу знаходилися цікаві та повчальні твори. 
     Наступну книгу, яку хочеться відзначити — це «Книга-мандрівка. 
Україна», де зібрані 1200 непересічних фактів про Україну та українців. 
Це не лише найдивовижніше, але й найважливіше, що варто знати про 
Україну: унікальні місця, де слід побувати, культурні здобутки видатних 
особистостей та поворотні моменти, що вплинули на хід історії та життя 
кожного українця. Ця книга створена з відкриттів, і  з нею ви зможете 
поглянути на Україну по-новому. Це видання — не лише для дітей, але й 
для родинного читання, для українців і всіх, хто хоче дізнатися більше 
про нашу країну. До речі, вона представлена і в YouTube у вигляді 
мультика.  
     А найближчим часом ми з дитиною плануємо зачерпнути мудрості з 
афоризмів та притч різних народів, зібраних Марією Чумарною. Авторка 
обіцяє, що ця книга принесе читачам чисту воду одкровень, які не 
згоряють у полові часу. 
 

Читання – одне з джерел мислення і розумового розвитку  
                                                                                                           В. Сухомлинський 

 



  

Харківський державний університет харчування та торгівлі - це один з провідних ЗВО України ІV рівня акредитації, 
 що здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців для переробних і харчових виробництв, роздрібної та 

 оптової торгівлі, експертних лабораторій, ресторанного і готельного бізнесу, туризму, податкових, 
 економічних та фінансових служб, митної служби, а також 

 викладачів навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації. 

 

  «ДУМКА НАША» 
    Засновник – колектив Наукової бібліотеки ХДУХТ 

    Видання, що продовжується 
     Видається українською та російською мова 

 Адреса редакції: м. Харків, вул. Клочківська, 333, к.92. тел. 349-45-37, 349-45-26 
            Е-mail редакції: biblio-hduht@ukr.net 

Електронна адреса видання http://www.hduht.edu.ua/index.php/uk/vid-biblio/dumka-biblio 
Редактори: Бакуменко Л. Г., Ковалевська Л.В. 

Укладач Безпала О.О. 

  У мережі Інтернет НБ ХДУХТ представлена за такими електронними адресами: 

Репозитарій ХДУХТ: http://elib.hduht.edu.ua/ 
Електронна пошта бібліотеки: biblio-hduht@ukr.net 
Електронний каталог: http://elcat.hduht.edu.ua/ 
Інформаційно-бібліографічний відділ (послуги УДК, 
ББК та авторського знаку): udk_hduht@ukr.net 

mailto:biblio-hduht@ukr.net
mailto:biblio-hduht@ukr.net
mailto:biblio-hduht@ukr.net
http://www.hduht.edu.ua/index.php/uk/vid-biblio/dumka-biblio
http://www.hduht.edu.ua/index.php/uk/vid-biblio/dumka-biblio
http://www.hduht.edu.ua/index.php/uk/vid-biblio/dumka-biblio
http://www.hduht.edu.ua/index.php/uk/vid-biblio/dumka-biblio
http://www.hduht.edu.ua/index.php/uk/vid-biblio/dumka-biblio
http://elib.hduht.edu.ua/
mailto:biblio-hduht@ukr.net
mailto:biblio-hduht@ukr.net
mailto:biblio-hduht@ukr.net
http://elcat.hduht.edu.ua/
mailto:udk_hduht@ukr.net

