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    Яковенко В.М.  

Катеринопільщина : минуле й 

сьогодення/ 

В.М.Яковенко.В.А.ходзіцький, 

В.А.Хоменко.- Черкаси: ПП 

Чабаненко Ю.А.,2011.-42с. 

 

 

 

 

 

 

 

   Катеринопільщина – край хліба, 

квітів і добра : буклет.-[Б.М] : 

[Б.В.] , [Б.Р.] .-10с. 

 

 

 

 

 

 

26.59(4УКР)-кр   Тарас Шевченко в 

Мошнах/ автор-укладач 

Прилуцька І.О..-Черкаси : 

Інтроліга ТОР, 2010.-12с. 

               Розповідь про музей 

Т.Г.Шевченка в Мошнах.  

 
 



 

 

26.89(4УКР-4ЧЕК)  -кр  

Національний історико- культурний 

заповідник «Чигирин» :Путівник.-

Черкаси :видавець Кандич С.Г.,2013.-

100с. ,іл..  

         Значну роль у процесі 

ствердження української нації, як 

самостійної одиниці світової спільноти, 

відведена саме заповідникам і музеям. 

Їх основним завданням, як осередків матеріальної і духовної 

культури у відродженні історії та національної свідомості 

українського народу , є дослідження та збереження 

національної та культурної спадщини.  

          Це видання через призму пам’яток культурної 

спадщини висвітлює історичне надбання Чигиринщини – 

центру визвольної боротьби українського народу, колиски 

української державності, батьківщини видатного державного 

діяча, дипломата і полководця, великого  гетьмана України 

Богдана Хмельницького.  

 

63.3(4УКР)622-кр        Життя в 

окупації : Альбом дитячих малюнків 

та документально- публіцистичних  

творів / Упоряд. О.А. Воронкіна.- 

Черкаси : Вертикаль, 2012.-56с. 

      До книги  «Життя в окупації» 

увійшли письмові роботи переможців 

конкурсу документально- 

публіцистичних творів серед учнівської  та студентської 

молоді « Черкащина в період  нацистської  окупації 1941- 



 

1944рр.», який було проведено  Черкаським місцевим 

осередком Міжнародної громадської організації  

«Міжнародний фонд «Взаєморозуміння і толерантність». 

Також вміщено художні  роботи учасників конкурсу, що 

висвітлюють трагічні сторінки окупації Черкащини в роки  

Другої  світової війни .  

     Книга розширить знання про історичне минуле нашого 

народу, сприятиме збереженню пам’яті про воєнне 

покоління та буде корисно усім, хто  цікавиться історією 

Другої світової війни.  

 
 

63.3(4УКР-4ЧЕК)я2- кр     

Бурій В.М.  Ватутінезнавство : 

Події,факти, персоналії / 

В.М.Бурій.-Черкаси : 

Вертикаль,2015.-272с. 

 Довідкове видання краєзнавця і 

журналіста Валерія Бурія – це 

мозаїка окремих подій, короткі 

епізоди  історії  наймолодшого 

на Черкащині міста Ватутіне, 

біографічні довідки про відомих і маловідомих уродженців 

міста і тих, хто тут здавна мешкав і мешкає.  

      Видання не претендує на вичерпну  повноту.  
 



             
 

 
 

63.3(4УКР)-6-кр       Наєнко 

Михайло. Вечірні світанки : 

Берибівське Гуляйполе «Від Києва 

до Лубен» і літературні візії/ 

М.К.Наєнко.-К.:ВЦ Просвіта,2015.-

568с. 

 

Ці «вечірні світанки» могли б бути й 

«нічними».Інколи серед ночі 

прокинешся і засяє в твоїй пам’яті  

якийсь факт із твого дитинства, твоєї 

родини чи закладів і установ. Де навчався і працював; і ти 

поспішаєш той факт запам’ятати  чи й записати. У наслідку 

вималювалися в цій книжці якісь більші і менші сюжети; 

вони не є науковою історією моїх країв чи місць роботи; це 

особистий погляд на них , спроба згадати про них у 

контексті давнішого і ближчого часу до нас. 

Характеристики сучасників з якими довелося вчитися чи 

працювати, теж є відбитком моєї свідомості , яка., звичайно 

ж. дуже особистіста; я такий, як і всі : індивідуальний. Лищ 



хочу запевнити читача, що вигадок у моїй «не історії» немає 

.Про все , що бачив і пережив, я намагався розповісти 

правдиво і чесно…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

63.3(4УКР)1-я6  Крижова Н.О.   

Атлас «Шляхами Великого 

Кобзаря»/. Н.О. Крижова.- К.: 

Картографія, 2013.-88 с.:іл.. 

 

     Атлас «Шляхами Великого 

Кобзаря», присвячений 200-річчю з 

дня народження Т. Г. Шевченка. 

Атлас є ілюстрованим науково-

популярним картографічним 

виданням, що на 88 сторінках містить біографію Тараса 

Григоровича Шевченка – геніального поета і художника, 

творча спадщина якого увійшла до скарбниці найцінніших 

надбань світової культури.  



Атлас складається з 6 розділів, кожен з яких в хронологіч- 

ному порядку висвітлює певний період життя Кобзаря.       

Хронологія подій в атласі подається за старим стилем.  

Докладно, із залученням нових даних, висвітлено дитячі та 

юнацькі роки поета, перші роки його перебування в 

Петербурзі, подорожі Україною, перебування в Орській 

фортеці й Оренбурзі, участь в Аральській описовій 

експедиції, службу в Новопетровському укріпленні, третю 

подорож Україною, останні роки життя. Тексти розкривають 

людські й творчі контакти митця з прогресивними діячами 

культури, їхній вплив на творчість поета й художника. 

Подано відомості про багатьох осіб з оточення Т. Г. 

Шевченка; широко представлені репродукції його 

малярських творів. 

 
 

63.3(4УКР-4ЧЕК)-кр     Історія, 

   Культура і природа Черкащини  

 на  туристичних маршрутах 

регіону.перша частина / Авт.- упор. 

Т.Нераденко.-Черкаси : Видав 

Чабаненко Ю.А.,2014.-204с. 

       Видання знакомить з історією, 

культурою і природою Правобереної 

Черкащини через відвідання пам’яток і визначних місць, 

музеїв  і   заповідників, мистецьких закладів та культових 

споруд  до десяти розроблених автором туристсько -

краєзнавчих маршрутів Черкащиною.Серед  них- одна 

загальна  подорож, що починається в місті Камянка, 

проходить   через Камянський, Чигиринський 

,Черкаський, Канівський, Корсунь-Шевченківський,  

Звенигородський,  Тальнівський і Уманський райони та  

закінчується в   місті Умань, та кілька окремих –по   



пам’ятках    археології, етнології, природи, Шевченківсь-

ких місцях, до Буцького каньйону, архітектурними  

пам’ятниками Черкас та ін..  

           Перша частина видання репрезентує авторські 

туристсько-краєзнавчі подорожі Правобережною Черка-   

щиною і розповідає про туристичні об’єкти та висвітлюва- 

тиме історію, культуру та природу Камянщини, Чигирин-  

щини,Канівщини, міста Черкаси та Черкаського району.   

          

          82 (4УКР)-кр     Васильчук, 

Микола. В 19 За голосом навздогін : 

[авто] біографічна повість з 

Демуцьким у центрі.- Коломия : Вік , 

2015.-176с. 

  Книжку присвячено життю й 

подвижницькій праці фольклориста і 

хорового диригента, організатора 

ахматівського народного хору Порфира 

Демуцького (1860-1927). Автор змалював постать 

Демуцького на тлі власних вражень від сприйняття 

Жашківщини другої половини 1080-х 

років. 

83.3(4УКР)-8-кр  Листування Тараса 

Шевченка   : Репринтне  вид. /за ред.. 

С.Єфремова.-Черкаси :Брама-

Україна,2013.-1056с. 

      Пропонована книжка є першим від 

1929р.перевиданням листування Т.Шев- 

ченка, яке було свого часу науково 



опрацьоване С.Єфремовим і його коле- гами, воно охоплює 

225 листів самого Шевченка та ще  понад 200 адресованих 

письменникові. Надзвичайно цінними для зацікавлених 

читачів будуть розлогі наукові коментарі й детальні 

покажчики (загальним обсягом майже 650 сторінок). Книга 

також містить ілюстрації та вкладки, що дає змогу 

докладніше ознайомитися з епістолярною спадщиною 

українського генія.  

          Для науковців- шевченкознавців, дослідників 

наукового доробку С.Єфремова, освітян, усіх , хто прагне 

глибше осягнути творчі надбання двох великих синів 

черкаської землі.  

 

83.3(4УКР)  Симоненко, Рем 

Георгійович. Тарас 

Шевченко та його доба 

[Текст] : докум.-хрестомат. 

висвітлення життя й 

діяльності видат. сина 

України та найближчих у 

часі спадкоємців і 

продовжувачів його справи 

І.Я. Франка, Лесі Українки, 

М.П. Драгоманова : у 3 т. / 

Р. Г. Симоненко, В. А. Берестенко. - Х. : Фоліо, 2013. 

 

   У тритомнику «Тарас Шевченко та його доба» висвітлює- 

ться життя й діяльність видатного сина України, великого 

Кобзаря. В ньому зібрані ретельно перевірені документи, що 

збереглися, автентичні спогади сучасників — друзів і 

соратників Шевченка, які близько знали поета, а також 

наукові дослідження, що базуються на об'єктивному відборі 

фактів, ґрунтовному й неупередженому їх викладенні.  



І том розповідає про становлення й розвиток шевченкознав- 

ства, про дослідження творчої спадщини великого митця — 

поета, художника, революціонера, а також про його злиденні 

роки дитинства і юності, аж до визволення з кріпацтва і 

вступу до Петербурзької академії художеств.  

До 111 тому увій2шли матервали , що стосуються останього 

періоду життя і творчостіТ.Г.Шевченка – від повернення  із 

заслання і до самої його сметрі у 1861 році. Також у цьому 

томі висвітлюються історичні погляди поета на його вплив 

на розвиток української та стітової літератури і на творчість 

таких видатних митців, як леся Українка, Іван Франко, 

Михайло Драгоманов , що стали 

спадкоємцями традицій Кобзаря. 

 

     83.3(4УКР)1-8  Шевченків світ 

:Науковий щорічник «2013рік» 

випуск шостий : До 200 –річчя з дня 

народження Т.Г.Шевченка.-Черкаси : 

Видав. Чабаненко Ю.,2013.-158с. 

 

 

 

    83.3(4УКР)6-8-кр   Матеріали 

четвертих  Всеукраїнських 

Єфремовських читань; Черкаси, 5-6 

жовт.,2006р. / Редкол.: Поліщук В.Т. 

(відп. Ред.) та ін..-Черкаси : Брама- 

Україна, 2007.-172с.: У надзаг.: МРН 

України, ЧНУ ім.. Б. 

Хмельницького, Осередок НТШ в 

Черкасах.-На тит. арк..: До 130-річчя 

з дня народження Сергія 



Олександровича Єфремова.-Текст: укр.. 

   У збірнику вміщені наукові статті, виголошені на 4-х 

Всеукраїнських Єфремовських читаннях, які відбулися в 

Черкасах і на Катеринопільщині 5-6 жовтня 2006 року й 

були присвячені 130 –річчю з дня народження видатного 

вченого і громадського діяча, академіка С.О.Єфремова. 

      В уміщених розвідках досліджуються різні аспекти 

життя науково- творчої і громадської діяльності 

подвижника. 

      Видання адресується науковцям, викладачам, учителям і 

студентам, усім, кого цікавить  українська культура, 

література й історія. 

84.4УКр6-5-кр                Весна!..: 

альманах до журналу»Апостроф»/ 

Ред. С.П.Левченко.- Черкаси: 

Інтроліга ТОР ,2015.-   1 

  У цій дурній круговерті війни,де 

вбивають людей «грады» і 

«буратіно» . де божевілля зради стає 

нормою, де віра перетворюється в 

пилюку перемішану з кров’ю, потом 

і мізками. Де будинки- могили 

волають до неба. Де діти за свистом 

знають куди впаде снаряд , де пусті, байдужі очі 

спостерігають за цим усим . а масні пальці рахують 

мільйонні прибутки в зелені , не хочеться вірити , що музи 

мовчать. А вони  і не мовчать, і приклад тому черговий 

другий випуск альманаху «Апостроф». Поети вірять у 

високу місію чистого мистецтва, в те, що  люди почнуть 



читати книжки, а не похапливо ковтати інформацію з інету , 

що митці не втрачатимуть совість і честь. І талант в гонитві 

за товстим шматком премії чи званням народний . Що. 

Врешті, Буратіно буде тільки лялькою, а град падатиме з 

неба крижаними бурульками. 

 
84(4УКР)6-5 -кр    Альмужна, Тетяна. 

Україно, будь благословенна / 

Т.Альмужна.-Черкаси : Інтроліга 

ТОР,2015.-84с.  

         У збірці «Україно, будь 

благословенна « автор Тетяна Альмужна 

з м. Жашків об’єднала поетичні твори, в 

яких відображається життя  батьківщини  

в буремні роки історії, «Революції 

Гідності», кривавих подій на Донбасі та патріотичні 

настрої української глибинки. Це п’ята книга автора.  

 

 
84.4(УКР6-5) - кр   Герасименко, Іван. 

Заради цього варто жити.-Черкаси 

:ІнтролігаТОР»,2014.-124с. 

                       У книзі «Заради цього 

варто жити» автор з допомогою слова 

намагається відшукати смисл життя, 

кидаючи своїх героїв у фантастичні 

історії в яких вони проявляють свої 

найкращі людські якості.  

 

 

 



 

 84(4УКР)6-4 -кр      Корсун, 

Володимир Пантелімонович   

Стежина поміж  забудь-      травою : 

Автобіографічна трилогія. Кн.1/В.П. 

Корсун.-Черкаси : Відлуння-Плюс, 

2005.-512 с.   

    Автобіографічна трилогія В.Корсуна 

охоплює майже все ХХ століття. Перед 

читачем постануть факти з приватного 

життя автора, які в тій чи іншій мірі 

характерні для минулої епохи. На 

відміну від деяких інших мемуаристів, автор не 

намагається виставитьи себе в кращому світлі, тому не 

уникає розповіді про вчинки, небездоганні з моральної 

точки зору. 

                                           

 

 

84(4УКР)6-4 -кр       Корсун, 

Володимир Пантелімонович   

Стежина поміж  забудь- травою : 

Автобіографічна трилогія. Кн.3/В.П. 

Корсун.-Черкаси : Відлуння-Плюс, 

2005.-512 с.   

 

Автобіографічна трилогія В.Корсуна 

охоплює майже все ХХ століття. Перед 

читачем постануть факти з приватного життя автора, які в 

тій чи іншій мірі характерні для минулої епохи На відміну 

від деяких інших мемуаристів, автор не намагається 

виставитьи себе в кращому світлі, тому не уникає розповіді 

про вчинки, небездоганні з моральної точки зору. У 



відтворенні подій громадського життя  автор не претендує 

на встановлення істини в останній інстанції.  

 

84(4УКР)6-5  -кр    Леушіна, 

Валентина Андріївна.  Любов 

безмежну покладу на крила : Поезія/ 

В.А.Леушіна.-Черкаси : Інтроліга 

ТОР,2014.-128с.   

    У книзі «Любов безмежну покладу 

на крила» Валентина Леушіна з 

Жашкова , що на Черкащині, 

віршованим словом оспівує красу 

рідного краю, любов до батьків та свої 

почуття до коханої людини. Поетичні твори легко 

читаються, запам’ятовуються, а інколи навіть співаються.  

   Це перша книга автора.  

 

  84.4(УКР)6-5 –кр  Леушина , 

Валентина. Пишаюся , що я 

українка /В.Леушина.-Черкаси 

:»ІнтролігаТОР», 2005.-192с. 

У книзі Валентини Леушиної 

«Пишаюся , що я українка» 

презентовано твори , в яких авторка 

висвітлює проблеми сучасного життя 

української глибинки. Прославляє 

мужність земляків- героїв, учасників бойових дій на Сході 

та виражає любов до батьківщини. 

Це друга книга В. Леушиної з м. Жашкова на Черкащині.  



 

       84.4(УКР6)-5 – кр     «Над 

Тікичем співають солов’Ї»-четверта 

книга об’єднання.- .-Черкаси 

:ІнтролігаТОР»,2014.-124с. 

           «Над Тікичем співають солов’ї»- 

четверта книга  обєднання. В основу 

лягли  твори поетів з різних куточків 

України .Війна, кохання, віра у мир, що 

прийде у нашу державу- це не весь 

перелік тем, котрі висвітлені у книзі.  

             Збірка розрахована на широку читацьку аудиторію.  

 

84(4УКР)6-5 -кр      Науменко- Аргат, 

Ганна. І На камені росте трава / 

Г.Науменко-Аргат.-Черкаси : 

Інтроліга ТОР, 2015.-168с. 1  

  

   Автор  написала цілу серію легенд, 

оповідань , переказів про той 

дивовижний світ, в якому вона 

народилася і виросла, і який став 

невід’ємною часткою її душі і її серця. 

 

84(4УКР)6-5 -кр              Плахотнюк, 

Вікторія. Човен у літах : Поезії / 

В.Плахотнюк.-Черкаси : Інтроліга 

ТОР, 2015.-75с.   

        «Човен у літо» - друга поетична 

збірка юної поетеси із Шевченкового 

краю Вікторії Плахотнюк. Перша збірка, 

яка поєднала у собі поезію та прозу 

«Мандрівка хвилею чудес» побачила 



сівт у 2013р. Твоорчість Вікторії зростає разом з нею. 

Авторка натхненно доносить читачас переживання душі за 

долю рідного краю, трепетну любов до родини. ЇЇ вірші 

вирізняються філософським осмисленням буття.  

84.4УКР6-Кр     Холодний Яр : часопис 

№1 /Черкас. обл. орг. Нац. спілки письм 

України ; [уклад. В.Т. Поліщук]. – 

Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2013. – 319 с. 

        В Україні кожна область, кожен край 

пишається своїми духовними та 

матеріальними скарбами, зокрема 

Черкащина, яку іменують духовним 

центром України не тільки тому, що це – 

батьківщина великих Богдана і Тараса, а тому, що самі назви 

райцентрів і багатьох сіл «дихають» історією, значимо 

промовляють для багатьох із нас. 

    У цьому «доювілейному» часописі уміщені вірші, які б 

хотілося донести до читача. Абсолютна більшість цих віршів 

– то твори поетів Черкащини, як професійних, так і 

непрофесійних, що вміють красиво мовити про свої щирі 

почуття. Ці поезії пронизані любов’ю до найрідніших 

оберегів, повагою до рідного краю, які так важливо й 

необхідно прищеплювати новим поколінням. 

      Читаючи ці вірші, згадуєш батьківські й материнські 

пороги, переймаєшся тими ж почуттями, які захоплювали 

поетів, радієш своїй причетності до духовного осередку – 

Черкащини. 

     Письменники Черкаського краю – автори віршів, 

уміщених у даному виданні, сподіваючись у своїй щирій 

любові до рідного краю, присвячують книгу славним 

ювілеям – 60-річчю утворення Черкаської області і 200-

річчю з дня народження її найвидатнішого сина – Т.Г. 

Шевченка. 



Альманах адресовано всім поціновувачам поетичного слова.  

 

84.4УКР6- кр Холодний яр : Часопис 

Черкаської обл.. організації Нац. Спілки 

письменників України №4,2013         

 (  Присвячується 40-й річниці з часу 

заснування Черкаського літературно- 

мистецького об’єднання імені Василя 

Симоненка)/ Уклад. В.Коваленко.-

Черкаси:Видав. Чабаненко,2013.-320с. 

 

   84.4УКР:-Кр   Холодний яр:Часопис 

Черкаської обл..організації Нац. Спілки 

письменників України №3,2013  

(  Присвячується 175-й річниці від дня 

народження Івана Нечуя- Левицького та 

120 –й річниці від дня народження 

Тодося Осьмачки) Уклад. В.Коваленко.-

Черкаси : Видав. Чабаненко Ю.2013.-

320с. 

 

 

  84.4УКР6-КР    Холодний яр : Часопис 

Черкаської обл.. організації 

Національної Спілки письменників 

України  №2,2013 (Присвячується 200-

й річниці від дня народження Тараса 

Шевченка) /Ред.В.Коваленко.-Черкаси 

: Видав. Чабаненко Ю.2013.-320с. 

 



84(4УКР)1  Шевченко Т.Г. Кобзар : 

вірші та поеми в нових перекладах 

російською мовою / 

Т.Г.Шевченко;упоряд. І передм. 

В.Г.Крикуненка.-Чернівці : 

Букрек,2014.-584с.:іл.. 

У цьому виданні «Кобзаря» читачам 

вперше в ХХ! Столітті пропонують нові 

перекладацькі інтерпретації віршів та 

поем великого українського поета. Упоряднику за сприяння 

Бібліотеки української літератури в Москві вдалося зібрати 

та підготувати до видання нові переклади поезії  

Т.Г.Щевченка, які зявилися на рубежі тисячоліть, 

ознаменувавши таким чином черговий етап пізнання 

безсмертного поетичного спадку Т.Г.Шевченка російською 

перекладацькою школою пострадянського періоду.  

 

85.103 (4УКР)6я6-кр Фізер, Іван 

Васильович. Платика, графіка. 

Малярство,сніцерство:образотвор

че видання /І.В.Фізер.-Черкаси 

:Брами-Україна, 2013.-264с. 

    Репрезонтовано значну частину 

творчого  доробку Івана Фізера – 

члена Спілки художників України, 

заслуженого художника України, 

доцента кафедри образотворчого та декоративно- 

прикладного мистецтва Черкаського національного 

університету ім.. Б.Хмельницького. 



        Творчість майстра глибоко національна й 

індивідуально самобутня. У ній – дух часу, пристрасті 

й сподівання, любов до України та рідного краю, 

вболівання за все. Що торкається серця мистця.  

     Для широкого кола шанувальників мистецтва.  

85.103(4УКР-4Чек)6я6-кр 

Нікіфорова, Надія. Джерело 

натхнення 

[Альбом]:присвячується 200-

річчю з дня 

Т.Г.Шевченка/Н.Нікіфорова.-

[БМ]:  ТОВ Поліграфсервіс,2013.-

159с. 

                             Картини із циклу 

«Шевченкіана» були задумані 

авторкою ще на весні 2001 року під час подорожі 

Шевченківськими місцями. Вони зіткані з деталей , які 

захоплюють своєю влучністю і несподіваністю, як , 

наприклад ,старовинна вишивка, що раптово виринає 

з-під густих мазків фарби.Через авторський стиль, 

колаж, фактуру, рельєф, влучність деталей, 

переплетення образів художниці вдалося зрозуміти, 

відчути Тараса Шевченка у картинах.Кожна з них 

являє собою завершене мистецьке творіння, сповнене 

власної символіки і смислу.  

 

 

                   Література    для   старшокласників 

 

 

 



 

26.89 (4УКР-4ЧЕК)- Кр Краєзнавство 

Черкащини .№10/ 2013 : 60 –річчю 

утворення Черкаської області та 200-

річчю від дня  народження 

Т.Г.Шевченка присвячується / Ред.В.М. 

Мельниченко.-Черкаси :Вертикаль», 

видавець Кандич С.Г.,2013.-248с.  

               У науково- популярному виданні, 

присвяченому 60- річчю утворення 

Черкаської області. Вміщені матеріали та 

ілюстрації з історії Черкащини. Це- статті та краєзнавчі 

розвідки про відомих людей Черкащини, історію міст та сіл. 

Хроніка краєзнавчих заходів, інформація про досвід 

організації дослідницької роботи. Увагу читачів привернуть 

такі рубрики як «Книжкова полиця», «Подвижники 

краєзнавства», поетичні твори . Їх автори- члени 

Національної спілки краєзнавців  України та аматори 

краєзнавчої справи.  
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