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    37.248 я6- Кр      

Катеринопільські умільці та їх 

ремесла : Фотоальбом / Упорядник 

Л.Приємська.-Черкаси : Видавець 

Чабаненко Ю.А.,2013.-29с. 

   Катеринопільщина – одна з 

найгарніших квіток, що прикрашає 

букет народних умільців Черкащини. 

Краса рідного краю- не тільки в його 

мальовничих краєвидах чи пам’ятках  архітектури. 

Найбільшою його цінністю й окрасою є люди, котрі 

живуть поруч нас, їхній самобутній талант, любов до 

мистецтва, творча душа. Серед народних умільців ,чиї 

золоті руки зберігають для нас історичну пам'ять  у 

традиційних українських ремеслах . український букет 

майстрів вплітаються талановиті люди 

Катеринопрільщини… 

 Фотоальбом видано за фінансової підтримки Героя 

України, народного депутата України Генадія 

Борисовича Бобова. 
                                   Суспільні 

та гуманітарні науки 

 

60.991 –кр       Золоте поле : 

Біографічні нариси із серії 

Жінки Черкащини» 

/уклад.В.Чудновець.-Черкаси : 

Відлуння Плюс,1999.-80с.(Сер. 

«Жінки Черкащини».) 



     Ця книжечка –  перша із серії «Жінки Черкащини», 

яку започатковує журнал «Я - жінка». Окремі з цих 

нарисів читаі вже зустрічали на сторінках журналу, 

інші будуть опубліковані в його наступних  випусках. 

Зібрані разом, вони краще допоможуть відчути нам 

значущість жінки як особистості. Ми хочемо, щоб 

якомога менше  менше жіночих імен було втрачено в 

історії України, щоб це дійсно « золоте поле»- наш 

славний генетичний фонд- по –справжньому ожило і 

персоніфікувалося. Уклала книжечку історик 

Валентина Чудновець. Більшість нарисів підготовлена 

нею. 

 

60.991-кр  Сила жіночого кола 

:Дослідження, біографічні 

нариси із серії  «Жінки 

Черкащини.Жінки в історії». 

Спецвипуск журналу Я –жінка 

/Уклад. В.Чудовець.-Черкаси : 

Вілдуння  Плюс ,2003.-76с.- (Сер. 

Жінки Черкащини,жінки в 

історії). 

         Нинішній спецвипуск 

журналу « Я –жінка» продовжує 

вже заявлену серію  «Жінки 

Черкащини. Жінки в історії». Завдання цієї серії – 

представляти жінок як Черкаської області, де 

видається наш журнал. Так і Україна в цілому. Жінок, 

імена яких варто пам’ятати,  згадувати, знати. Жінок, 

які завжди були і є творцями історії. У нинішньому 

збірнику ви знайдете імена тих жінок, які залишили 



свій слід в історії українського жіночого руху, які в тій 

чи іншій формі відстоювали свої права на освіту, на 

самостійний  вибір долі. На фінансову і моральну 

незалежність, жінок які вперше, можливо , на повний 

голос заявили в Україні про те, що не хочуть миритися 

з стереотипами, які патріальхальне суспільство 

виробило щодо Жінки.  

   60.991 –кр Проблеми та досвід 

громад. : На допомогу депутаткам 

сільських (селищних) Рад, жінкам –  

активісткам / Ред. В. Кузьміна.-

Черкаси :[НВФ « Відлуння-Плюс»], 

2006.-68с.-(«Я- жінка» спецвипуск 

№3) 

       Цей збірник- це результат 

колективної праці тренерок Жіночого 

центру і жінок – активісток сільських 

громад Черкащини , які брали участь 

у проекті «Жінки в громаді : участь 

задля змін» :с. Ліпляве Канівського району, с. 

Чорнявка і с. Леськи Черкаського району, селище 

«Енергетик» (мікрорайон «Новий Чигирин») м. 

Чигирин. 

 

   60.991    Звертаємось до Закону 

:На допомогу депутаткам 

сільських (селищних) Рад, жінкам 

– активісткам / Ред. 

С.Карнаушенка.-Черкаси :[НВФ « 

Відлуння-Плюс»], 2006.-96с.-(«Я- 

жінка» спецвипуск №1) 



       Цей посібник ми підготували , враховуючи 

побажання сільських жінок- активісток, депутаток 

сільських Рад. Дуже часто до них звертаються сусіди, 

односельці за допомогою чи роз’ясненням  прав в 

межах прийнятого законодавства. І це зрозуміло : в 

селі юриста – консультанта немає, а до районного 

центру треба спеціально вибиратися.  Вистоювати в 

чергах – навіть для одержання  найпершої інформації, 

А Інтернет навіть у великих містах ще не всім 

доступний, то що вже казати за сільську місцевість ?.  

     60.993 (4Чек)- кр        Особливы 

друзі : Брошура для учнів 

загальноосвітніх шкіл та молоді. 

/Упоряд. Харченко Анна.-

Черкаси:КМГО «Молода 

Черкащина», 2013.-24с.-(Коаліція 

молодіжних громадських організацій 

Черкаської області « Молода 

Черкащина». 

       Права, гарантовані Конституцією 

про права інвалідів – такі ж самі людські права, які 

гарантовані Всесвітньою Декларацією прав людини та 

Конвенцією про права дитини. ЦІ права мають на меті 

запевнити все необхідне для того, щоб люди з 

інвалідністю повинні мати все необхідне для того 

Щоб рости, розвиватись і навчатися в безпеці та 

доброму здоров’ї  , а також повністю реалізувати свій 

потенціал, як повноправні члени суспільства. Коли 

люди поважають одне одного, це допомагає створити 

більш толерантний і мирний світ 

                   63          Історія. Історичні  науки 



 
 63.3(4УКР) 624 -кр  Зруйновані долі: [зб. 
спогадів] Міжнар. громад. орг. «Міжнар. 
фонд «Взаєморозуміння і 
толерантність» Черкас. осередок; 
[уклад. О.А. Ворон-кіна та ін.]. – 

Черкаси: Вертикаль, 2012. – 178 с.: іл. 

Останнім часом однією з 

найпомітніших ознак суттєвих змін у 

суспільній свідомості став величезний 

інтерес до історії, до її складних, 

трагічних сторінок. Такими є й роки Другої світової 

війни - роки, кожен день, кожну годину яких оплачено 

тисячами людських життів і величезними 

матеріальними втратами. Книга «Зруйновані долі" – 

це збірка спогадів людей, яких примусово вивезли під 

час війни до Німеччини (так званих остарбайтерів).  

Це розповіді колишніх військовополонених, які дивом 

вижили у концентраційних таборах «Освенцім», 

«Дахау», «Бухенвальд» та ін. Матеріали, що ввійшли 

до книги, збиралися упродовж декількох років 

працівниками Черкаського осередку Міжнародної 

громадської організації «Міжнародний фонд 

«Взвємодія і толерантність».  

Видання розраховане на широке коло читачів, усіх, 

хто цікавиться історією Другої світової війни. 

 
        Катеринопіль ст.. 139. Спогади Майстренко 
Ганни Тимофіївни 
 
 

 
 



 

 
673.3(4УКР0 кр    Михайлюк, Ю. 
Південна Київщина в 60-х рр. ХІV – 60-
х роках ХVІ ст. : державне управління 
та громадське самоврядування : 
моногр. / Юрій Михайлюк. – Черкаси : 

Вертикаль, 2011. – 348 с. : ілюстр. 
  
На основі ґрунтовного аналізу широкого 
кола джерел та наукової літератури 
здійснено комплексне дослідження 

військової, дипломатичної, судово-адміністративної та 

го-сподарсько-фіскальної сфер діяльності черкаських і 
канів-ських урядовців. Також розкрито розвій сільського 
та місь-кого громадського самоврядування в регіоні з 
урахуванням впливу на його еволюцію державної влади. 
Досліджено специфіку формування та структуру 
замкових (старосвітських) урядів у Черкасах і Каневі, а 

та-кож уточнено й обґрунтовано відомий на сьогодні 
персона-льний склад черкаських і канівських державців, 
намісників і старост та хронологічний порядок 
перебування їх на поса-ді. 
Книга зацікавить істориків, етнологів, краєзнавців. 
 

 

   63.3(4УКР-4ЧЕК-2)   Нераденко Т. 

Біобібліографічний нарис / до 55-

річчя від дня народження / 

Укладачі: СЧлєсарєв Євген, 

Подзьолкіна Наталія, Кравчук 

Максим,Хоменко іван.-

Черкаси,2012.-59с. 

У виданні «Тетяна Нераденко. 
Бібліографічний нарис» (до 55- 



 
річчя від дня народження) подається основний 
зміст та результати багаторічної краєзнавчої 
діяльності в галузях музеєзнавства, охорони 
пам’яток історії, культури, туризму, розповідається 
про життєвий шлях археолога, краєзнавця та 
педагога Тетяни Михайлівни Нераденко 
 
 

 

 

   63.4(4УКР-4ЧЕК)  Нераденко 

Тетяна. Таємниці Молюхова Бугра / 

або про що розповідають 

археологічні знахідки черкаських 

школярів /. Частина перша і друга.-

Черкаси: ФОП Чабаненко 

Ю.А.,2013.-287с.:іл.. 

 

Видання «Таємниці Малахова Бугра» 
є результатом 15-річної роботи 

археологічної експедиції «Малахів Бугор» (1998 – 
2013 рр.). У виданні розповідається про цікаві 
археологічні відкриття, унікальні археологічні 
знахідки, які були зроблені учасниками розкопок і 
вже сьогодні дають чудові можливості для 
відтворення життя на давньому поселенні Малахів 
Бугор в заплаві Тясмину в V – ІІІ тисячоліттях до 
н.е. 
 

 

 



 

     63.3(4УКР)624     Пам'ять з 

присмаком сліз.-Черкаси : 

Вертикаль, видавець Кандич 

С.Г.-2012.-160с.,іл..     

 

          До книги «Пам'ять із присмаком 

сліз» ввійшли письмові та 

художні твори учасників 

конкурсів , які були проведені 

Черкаським осередком 

Міжнародної громадської 

організації «Міжнародний 

фонд»Взаєморозуміння і толерантність « та 

присвячувались висвітленню трагічних сторінок 

історії часів Другої світової війни, примусовим 

працівникам, в’язням фашистських концтаборів.  

          Книга розширить зання про історичне минуле 

нашого народу, сприятиме  збереженню памяті про 

военне покоління та буде корисним усім , хто 

цікавиться історію Другої світової війни.  

 
71. 4 (4УКР)6      З  верховин 

півстоліття [Текст]: 
Національній премії 

України імені Тараса 

Шевченка - 50/ Борис 
Олійник, Михайло Наєнко, 

Ігор Павлюк [та ін.].- К.: 
Либідь, 2012.- 392с.:іл. 



Книга, присвячена піввіковому ювілеєві Національної 

премії України імені Т. Шевченка, мовою документа і 

словом відомих фахівців розповідає про твори та 

авторів - лауреатів Премії. Перед читачем постає 

непроста історія найпрестижнішої державної 

мистецької нагороди.  

 

          Літературознавство  

 

     83.3(4УКР-4Чек)622        Людний Ф.П.      
Фронтовими дорогами війни /Ф.П. Людний.-

К.Україна,2012.-424с.:іл.. Бібліогр.:С.419      
Автор – учасник Великої Вітчизняної війни , 

орденоносець. Краєзнавець, учитель історії. У книзі 

зібрано спогади ветеранів війни, нариси, біографічні 

матеріали про бойовий трудовий шлях багатьох 

фронтовиків, партизанів, підпільників- живих і 

полеглих уродженців переважно Камянського району 

на Черкащині.    Видання ілюстроване, розраховане на 

широке коло читачів. Абон.,чит. зал.  

 
      Шляхами Тараса Шевченка. 

Чернігівщина: путівник [Текст] / 

авт. тексту С.Л. Лаєвський та ін. - 

М.: Богдана, 2012. - 276 с.: Іл. - 64 

грн.  

Путівник запрошує шанувальників 

Кобзаря подорожувати шляхами 

Чернігівщини - в міста, містечка і 

села, який відвідував за своє життя великий син України. 

Представлені у виданні оповідання стануть 



мандрівникові за гіда, а більше 1000 фотографій та 

ілюстрацій - зручним візуальним доповненням. Книга 

містить поради, які допоможуть здійснити  Чит. зал. 
                                                   

 

                   Шевченківські лауреати 

1962-2012 [Текст]: енцикл. довід. / 

Авт. - Сост. М.Г. Лабінський. - 3-е 

вид., Змін. і доповіді. - М.: Колодязь, 

2012. - 864 с.: Портр. 

Національна премія України імені 

Тараса Шевченка - найвища нагорода 

за твори літератури і мистецтва в 

незалежній Україні. Освячена іменем 

Великого Кобзаря, ця творча нагорода має високий 

авторитет в Україні і в усьому світі. У статтях 

довідника подано короткі біографічні відомості, 

висвітлено основні віхи творчої діяльності лауреатів. 

У ряді статей додається бібліографія про творчість 

художників. Книгу проілюстровано фотопортретами 

Шевченківських лауреатів, яких нині є 623 персоналії 

і 8 колективів. 

                                   

 
    83.3(4УКР)1-8    Т.Шевченко : 
невідомі сторінки / упоряд. 

Л.Цуріка : літературно- художнє 
видання- К.: АВІАЗ ,2013.-72с.;іл.. 
 

  Тарас Шевченко- видатний 
український поет, прозаїк. 



Драматург, художник, політичний і громадський 

діяч. Шевченко був людиною універсальних 
обдарувань та інтересів. Все його життя і 

творчість були присвячені народу. Життєвий 
шлях носив його по Україні, Росії,Європі. Але в 
нього було одне «кохання та пристрасть» рідна 

Україна... 
 
 

      83.34УВКР1 –Л6     Уклін 

Кобзареві : До 150 – річчя 

перепоховання Т.Г.Шевченка на 

Чернечій горі у Каневі /Упоряд. Т. 

Федорова.- Черкаси :ФОП. 

Чабаненко Ю. ,2000.-60с. 

          На широких просторах 

Звенигородщини, серед могутніх 

лип та вікопомних дубів 

знаходиться земля , по якій ступав малими босими 

ногами Тарас Шевченко – майбутній пророк України.  

         Мальовничі села  Моринці,Шевченкове, Будище 

Вільшана були об’єднані у Національний заповідник 

«Батьківщина Тараса Шевченка» ...  

 

 
 

83.34УКР6- Кр  Сніжко М.С. 
Симоненкова хода.-М.С.Сніжко.-
Черкаси : видавець Чабаненко 

Ю.А.,2013.-214с. 
            «Ти занєш, що ти людина?»  Таким 



питанням колись озадачив своїх читачів 

український поет – шістдесятник Василь  
 

Симоненко. А якою людиною був він сам? Про це 
і пише у своїх спогадах журналіст і письменник 
Микола Семенович Сніжко, який у 1961-1963 

роках працював з поетом у редакції газети 
«Молодь Черкащини» , і добре знав його  ,як 
Людину, Журналіста, Поета, Творця. 

 

 
                       83.3(4УКР)1-8 кр    Шевченків світ 

: Наук. щорічник.»2012».      Вип. 
5-й /До 200 –річчя з дня 

народження Т.Г.Шевченка / Ред. 
В.Поліщук.-Черкаси : Видав. 

Чабаненко Ю. , 2012.-156с. 
       У журналі  розкриті такі розділи  :    
 

Шевченківський архів  ; Сучасне 
Шевченкознавство :контексти ; Інтерпретації 
Шевченкового тексту;Зарубіжне 

Шевченкознавство ;  Шевченкознавці та 
шевченколюби; Шевченківське краєзнавство ; 

Шевченкознавча бібліографія.; 

Хроніка. 
  

        84.4УКР6-5- Кр          
Зіардо,Ніколо (Доскач, Микола ) 
Уроки національного гумору /Н. 

Зіардо.-Черкаси ,2012.-20с. 



 

   Вивчаємо мову,»Історію» ,»Логіку».»Початки 
політичного  

 
мислення» та науку- геральдику…- в порядку  
обговорення змін до до Конституції  

 
      84.4УКР6-5-Кр  Доскач Микола 
Архипович . Легенди Канівських 

гір – Канівська казка : Лірико- 
епічна, історико –філософська 
поема /М.Доскач.-Черкаси.-183с. 

         У книзі «Легенди Канівських гір-
Канівська казка « автор прослідковує 
народини України, як і в яких муках 

«…дитя рождалось». Для розкриття 
душі та сутності істинно українсько-

народної. Микола Архипович Доскач   
 
 

використовує різні жанри поезії. Тут і тонкий 
ліризм поетичних роздумів- замальовок, і плач – 
голосіння, і молитва. І сонет та «вінок сонетів» і 

могутнє  «Слався» , що звучить з вуст  наших 
предків, які повертаються до рідних осель із 
«ходінь за моря». Тут знайдеться місце, де 

проявить себе пошук , хай дещо заполітизований 
, хай занадто загадковий у своїй філософсько – 
поетичній суті. Але й він нам потрібен . 

виявляеться ,для утвердження самих основ 
життя, для торжества Розуму, Миру та Злагоди в 



наших оселях, в україні та й в цілому в земному 

обійсті. 
 

 
84(4УКР-4Чек)6-5-Кр         Лисенко 
О.Ю. Мої 80 з хвостиком : Збірник 

віршів / О.Ю. Лисенко Черкаси: 
»Пономаренко» , 2012.-48с. 

 

         У своїй збірці віршів автор 
розповідає про часи Великої 
Вітчизняної війни, післявоєнні літа , 

та наше сьогодення з притаманним йому 
гумором. 
         Збірка  внесе ковток свіжого повітря у кожню 

оселю , надасть сили та вдохновення. 
     Житель с.Вербовець Катеринопільського 

району. 
 
          84.4УКР6-5  кр     Постолака В. 

С. 

         Мальви коло хати : поезії / В. 

Постолака. – Черкаси :                   

Чабаненко Ю. А., 2008. – 184 с. : 

ілюстр. 

Анотація: Ця збірка ліричних віршів 

композитора-пісняра,       поета і  прозаїка присвячена 

рідному краю. Вона написана з любов'ю та вдячністю 

рідній землі, що виростила та викохала невтомного 



трудівника та патріота, співця рідної України. ( 

Ступичне ) 

   

      84.4УКР6 -кр      Холодний яр 
:Часопис Черкаської обл..     
організації Нац. Спілки 

письменників України №1/Присв.    
світлій пам’яті Г.Білоуса / Ред. 
В.Ткаченко.-Черкаси : 

Видав.Чабаненко Ю.2012.-318с.   
    Це видання присвячується світлій 
пам’яті Грирорія Білоуса.  

 
 
         84.4УКР6     Холодний яр:часопис 

Черкаської обл.. організації Нац. 
Спілки письменників України 

№2. КН.1/ Ред. В.Ткаченко.-
Черкаси:Видав. Чабаненко 
Ю.,2012.-318с. 

 
           Присвячується 40-й річниці 
Черкаської обласної організації  Національної 

спілки письменників України. 
 
 

         84.4УКР6     Холодний яр:часопис 
Черкаської обл.. організації Нац. 
Спілки письменників України 

№2. КН.2/ Ред. В.Ткаченко.-
Черкаси:Видав. Чабаненко 



Ю.,2012.-318с. 

      Присвячується 40-й річниці Черкаської обласної      
о  рганізації  Національної спілки письменників Ук-       

к   раїни. 
                    84.4 УКР6-4    Стеценко , Станіслав. 
Чорна акула в червоній волі : Роман / 

С.Стеценко.-Черкаси : Асоціація 
підтримки укр.. популярної літ.-
ри,1999.-340с. 

                На місто опуска.ться 
отруйна хмара 1 його мешканців 
охоплює сесуальне безумство. 

Далеко від морських шляхів зазнає 
аварії ядерний підводний човен. 
Щось невідоме  полює на трьох 

дівчат- метеорологів , що 
знаходяться на важко досяжній гірській  

 
метеостанції, все це у гостросюжетних творах, що 
увійшли до збірки Станіслава Стеценка « Чорна 

акула в чорній воді». Кожен зних – динамічна, 
сповнена несподіванок розповідь 
. що тримає читачів у напрузі до 

остарьої сторінки.    
 
 

 84 (4УКР)6 –кр  Захарченко В.І. 
Таке поліття … /В.І.Захарченко.-
Черкаси : видавництво 

Чабаненко Ю.А.,2012.-194с. 
 



 

         У новій книзі « Таке поліття…» лауреат 
Національної  
 

премії  ім.. Т.Г.Шевченка , відомий український 
прозаїк Василь Захарченко в новелах 
,щоденникових записах, пейзажних етюдах 

порушує тему патріотизму, моральности в 
суспільстві, виховання молодого покоління 
українців на принципах високої моралі, 

совісности, доброти, краси. Автор уперше у своїй 
творчості звертається до лаконічної новелістичної 

форми – твору в кілька рядків , а також до такого 
жанру ,як новела- діалог. Його щоденникові 
записи перейняті тривогою за долю душі рідного 

народу – української мови, за благополуччя 
Української Держави, Української Незалежності. 
Як завжди , прозі відомого українського 

письменника притаманні щирість, душевна  
теплота, глибока людяність, психологічна тонкість 
у змалюванні внутрішнього світу людини. 

      
    84(4УКР)6-5 – кр      
Слободяник В.Я.  Дзвін на 

сполох волає: поезії / 
В.Я.Слободяник.-Ірпінь : 

національний університет ДСП 
України,2011.-160с. 
 

            Нова поетична збірка В. 
Слободяника « Дзвін на сполох 



волає!» відображає суттєві контраси людського 

життя, його трагізм і радощі , де  в тому та іншому 
випадку носієм цих  

 
полярностей виступає на землі людина. Автор 
прагне знайти моральне , філософське, духовне   

підґрунтя підходів у подоланні людської 
жорстокості, духовного занепаду у суспільстві на 
тлі соціального розшарування , політичної. 

Економічної і демографічної кризи.  
           Він глибоко усвідомлює і дає зрозуміти, що 
саме страшне – це не тільки Чорнобиль, від якого 

люди тільки оговталися, а й чорнобиль душі, від 
якого  оговтатись неможливо,і  особливо це 
стосується тих, хто стоїть біля флагманського 

керма держави. 
    (Автограф  автора). 

 
 
     84.4УКР6-4 кр     Стеценко, 

Станіслав.Вся влада Радам !  /С. 
Стеценко.-Київ-канів,2007.-266с. 
          Увесь бруд української 

політики спливає на поверхню, 
коли в країні загострюється 
боротьба за владу. 

          Автор застерігає, що всі події 
та герої роману вигадані, будь- яка 

їх подібність до реальних подій та осіб- 

випадкова. Не має якогось прихованого змісту 
вибір часу чи місця дії згаданих подій. 



 

 
  84.4УКР6-4 –Кр      Фролова,Майя. 

«Капризуля»  та інші публікації 
/М.Фролова.-Черкаси: НВФ 
«Вілдуння- Плюс»,2003.-96с. («Я-

жінка» спецвипуск). 
           Цей спецвипуск журналу « Я- 
жінка» адресовано в першу чергу 

молоді, а також сподіваємося стане 
в пригоді батькам, вчителям, Ви 
знайдете тут найрізноманітніші 

матеріали, опубліковані свого часу на сторінках 
журналу , в яких ми зверталися до таких тем, як 
любов, друж- ба, статеві стосунки, сімейні 

конфлікти, пошуки роботи, бажання 
самовизначитися. 

 
 
 

   84(4УКР)6-5 – кр    Оберемок, 
віра. Береги-обереги  
/В.Оберемок та М. та М.Сніжко.-

Черкаси : Видав Ю. 
Чабаненко,2013.-208с. 

       Колись Вільям Шекспір озадачив 

своїх читачів питанням «Бути чи 
не бути?» Відповідь ніби однозначна : бути !Але 
як бути? Яким бути ? Де бути ? з ким бути ? Ось 

якими питаннями озадачують своїх читачів 
автори. 



 

 

884(4УКР-4Чек)6-5 –Кр    Джулай, Людмила 

ГГригорівна.  Космічний вальс / Л. Г. Джулай. –     

Черкаси : Відлуння-Плюс, 2006. – 200с. 

         Авторці книги «Космічний вальс» Людмилі 

Джулай випала  щаслива можливість подорожувати 

основними артеріями колишнього Радянського Союзу. 

В житті були тайгові світанки, романтична ріка Амур , 

незрівнянної краси ріка Анюй, кубанські степи, 

Кримські і КАРПАТСЬКІ ГОРИ, ПОЛИН Чорнобиля.  

А це –зустріч з багатьма людьми , рівними між собою, 

а схожими в одному : всі вони прагнули знайти своє 

щастя , як і авторка книги, котрій завжди щастило на 

добрих людей. Це збірка віршів.  
 
  84.4УКР6-5 КР   Слободяник Василь. Спішіть 

Добро творити : Збірка 
поезій /Василь Слободяник.-
Біла Церква : «Мустанг» 

,2000.-78с. 
 
          Нова поетична збірка Василя 

Слободяника «Спішіть добро 
творити» е  логічним 
продовженням його першої 

збірки «Дзеркало душі», де 
автор з рук в руки віддає 

читачам жар свого серця, свої філософські 

роздуми про сутність буття, про швидкоплинність 



життя в контексті вічності, нескінченності 

Всесвіту.  
                   

                            Довідкові видання 

        91.9(4УКР) –кр         Невтомний робітник на 
рідній ниві: Василь Миколайович 

Доманицький (до 100-річчя від часу смерті) 
[Текст]: наук.-допом. біобібліогр. покажч. / 
уклад.: Л.Т.Демченко, Н.В.Адешелідзе. – 

Черкаси: Чабаненко Ю.А., 2010. - 76 с. 
 

 

Автор вступної статті та 
науковий редактор В.Т.Поліщук, 
доктор філології, професор, член 

Національної спілки 
письменників України.  

 

              Краєзнавча література для  

                                              дітей 
 

                                84.4УКР6-кр     

Василь Симоненко «Цар Плаксій та 

Лоскотон»:для мол. та серед. Шк.. 

віку/ Василь Симоненко ;упорядкув. 

Та передм.Т. Щегельської.-

К.:Національний книжковий 

проект,2012.-176с.:іл..-(Бібліотека 

шкільної класики) 



 До збірки творів талановитого українського поета 

В.Симоненка увійшли казки, вірші, сонети,, поеми, 

байки. Видання стане у пригоді учителям та учням –  

 

до нього включені твори, рекомендовані шкільною 

програмою з української літератури, збірка 

прислужиться тим, хто глибше і досконаліше хоче 

пізнати творчості В.Симоненка.  

 

 

     Шевченко Т. Г. Кобзарик : «За сонцем 
хмаронька пливе…» / Т. Г. 

Шевченко ; упоряд. О. Пугачевська, 
І. Косенко, В. Пахаренко. – Черкаси : 
Видавець О. Вовчок, 2013. – 103 с. 
  

      Це перше видання творів Тараса 
Шевченко для дітей на Черкащині. 
Особливістю «Кобзарика» стало його 

оформлення художніми роботами юних талантів 

Шевченкового краю –  учнів Шевченківської 
спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату 
з поглибленим вивченням предметів гуманітарно-
естетичного профілю Черкаської обласної ради і 

вихованців дитячої художньої школи імені Данила 
Нарбута.  
      Для дітей молодшого шкільного віку та всіх, хто 
захоплюється творчістю Великого Кобзаря. 

 
 
   



 

          Шевченко, Т. Г. 

Дитячий Кобзар: для серед. 

шк. віку / Тарас Шевченко; 

упоряд. З. Мензатюк; худ. 

М. Михайлошина. - Львів: 

Вид-цтво Старого 

Лева,2013  

 

              Вірші для дітей. 
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