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Javascript для 
дітей Морґан Нік

«JavaScript для дітей» — веселий 
посібник, вступ до основ програмування, із
яким ви крок за кроком опануєте роботу з 
рядками, масивами та циклами, 
інструментами DOM та jQuery та елементом
canvas для малювання графіки. Ви зможете
писати та модифікувати HTML-елементи для 
створення динамічних веб-сторінок та 
напишете класні онлайн ігри «Знайди
захований скарб», «Шибениця» та «Змійка». 
У цій книжці — безліч цікавих прикладів та 
кумедних ілюстрацій, а завдання з 
програмування наприкінці кожного розділу, 
надихнуть на створення власних
приголомшливих програм. Утнімо щось
крутецьке із JavaScript!



А. Прен та К. Фреденс
Як краще зрозуміти себе і досягти своїх цілей в 

кар'єрі і житті? Поєднуючи в собі музичне мислення і 
актуальні дослідження роботи мозку, ця книга здатна
надихнути вас на успішні зміни в житті.

Ваш мозок і тільки він - ключ до успіху. Те, що
відбувається всередині нього, визначає, наскільки
успішно ви контролюєте своє життя. Основне завдання
цієї книги - продемонструвати вам, як мозок працює, 
реагує на стимули і як ви можете це використовувати. 
Для цього автори досліджували, як мислять і планують
музиканти, яким вдається дуже гармонійно поєднувати
і координувати кілька активностей.

Музика - це успішна взаємодія простого і 
складного. Використовуйте підхід і мислення
музикантів - і досягнете значних змін у своєму житті.



Математичні бестселери
Іен Стюарт

Неймовірні числа професора 
Стюарта

Артур Бенджамін
Магія математики . Як знайти Х і 

навіщо це потрібно



Микаэль Лонэ
Большой роман о 

математике
"Великий роман про математику" - незвичайна
розповідь про історію математичної науки, її героїв,
успіхи і розчарування. Ви зробите подорож в країну
рівнянь, законів і явищ разом з захопленим і
закоханим в математику автором книги Мікаелем
Лоне.
Прочитавши книгу, ви полюбите математику і
повірите, що займатися нею неймовірно цікаво. Все,
що потрібно - це певна частка сміливості, цікавості і
трохи фантазії.



Стівен Гокінґ і Леонардо 
Млодінов 
Великий Замисел. 
Це історія Всесвіту, в контексті 
якої автори спростовують 
традиційну теорію його появи, 
по-новому осмислюють теорію 
Великого вибуху та 
заперечують думку про те, що 
Земля — єдина планета, на якій 
є життя. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

Сет Ллойд 
Програмуючи Всесвіт.  
Космос – квантовий 
комп’ютер. 
Усесвіт – це найбільше з 
усього, що існує в природі, тоді 
як біт – найменша частинка 
інформації…і водночас – 
фундамент Усесвіту. Кожна 
молекула несе в собі біти 
інформації. Усесвіт – це 
гігантський квантовий 
комп’ютер, який створює все, 
що ми бачимо довкола. 
 
 

 
 

Лоуренс М. Краусс 
Таємниці походження 
Всесвіту. 
Як виник Всесвіт? І як 
з’явилася наша реальність? 
Лоуренс Крайс запрошує вас у 
захопливу подорож, щоб 
дізнатися відповіді на ці та інші 
питання. В цій книзі він 
доступною мовою розповідає 
про фізику та її витоки, наукові 
дослідження появи Всесвіту, 
ділиться історіями з життя 
видатних науковців минулого 
та сучасності. 
 

 



Семюель Грінгард
Інтернет речей

Семюель Грінгард –
популярний 

американський 
письменник та журналіст.
У книжці автор знайомить 

читача зі світом 
технологій майбутнього, 

найновішими розробками 
й різноманітними ноу-хау, 

які зроблять життя 
максимально 
комфортним. 



Джессіка Снайдер Сакс 
Мікроби гарні та не дуже

• Здоров’я і виживання у світі бактерій



Наталія Клименко та 
Павло Мельник-

Крисаченко
Українська легко!

Це книжка для тих, хто:
 Любить спілкуватися 

українською й хоче 
вдосконалити свої знання;

 Прагне запобігти 
помилковому 
слововживанню;

 Хоче навчитися правильно 
ставити наголоси;

 Бажає дізнатися нові 
фразеологізми й синоніми.



Книга – це мрія, яку ви тримаєте у руках.
Н.Гейман
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