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63.3(4УКР)-кр Бурій, Валерій Михайлович. Вибрані 
розвідки, статі та замітки : Вип.2 : Катеринопільщина 
:події, факти, персоналії / В,М. Бурій.-Черкаси : 
Вертикаль, Видавець Кандич С.Г., 2016.-108с.

    У другому випуску «Вибраних розвідок, статей, заміток « 
члена Національної спілки краєзнавців та Національної спілки
журналістів України читач довідається про події , факти, 
людей Катеринопільщини Черкаської області.

      Довідкове видання  адресується, насамперед, краєзнавцям, 
бібліотекарям, учителям, учням, студентам, широкого загалу  

читачів.

  кр 63.3(4УКР) Доманицький В.Із 
науково- творчої спадщини  / 
В.Доманицьций .-Черкаси : 
видавець Чабаненко Ю.А. ,2016.-
462с.



      До червертої книги Науково- творчої спадщини Василя
Доманицького  ввійшли   його  статті  й  рецензії  ,  які
публікуалися  переважно на сторінках «Записок Наукового
Товариства  імені  Шевченка» і  були присвячені  проблемам
історії,  археології.  Антрорпології.  Особливий  інтерес
становлять упорядкована В Доманицьким праця «Кобзари и
лирники Киевской губернии в 1903 голу» і написання ним
праці   з  проблем  організації  кооперативного  руху.
Практично всі вміщені в книзі  матервали републікуються
через сто й більше рпоків , адже за комуно- більшовицьких
часів не тільки спадщина , а саме ім’я  Василя доманицького
було під забороною.

  кр  63.3(4УКР)622.13   Корсунь  –
Шевченківська  битва  :  Сторінки
історії.-  Корсунь-Шевченківський  /
Ред.-упоряд.  А.Ю.Чабан,
П.Я.Степнькіна.-Корсунь-
Шевченківський  :  Корсуньський
видавничий дім «Всесвіт» , 2014    

     У цій книзі , присвяченій 70 –річчю
Корсунь-Шевченківської  битви  .  однієї  з  найвизначніших
операцій Другої світової війни , подані спогади учасників та
матервіалів  про  учасниів  битви  .  що  були  включені  до
попереднії видань книг «Корсуно – Шевченківська битва «.
На підставі архівних джерел  книга доповнена найновішими
дослідженнями  і  історії  Корсцнь-  Шевченківської
наступальної операції. Книга ілюстрована.



82.3(4УКР-4Чек)  –  Кр  Зажинок.
Антологія  красного  письменства
Тальнівщини  :  Поезія,  проза,
літературознавство,  мистецтво/
Упоряд.В.Мицик,В.Мовчан.-
К.:КВІЦ, 2015.-356с.

   Творчість  жителів  Тальнівщини  є  живою  частиною
літературного  ппроце5су  в  Україні.  Розвивається  вона  від
давнії  пір  і  до  сьогоднішнього  деня.  В  збірнику  подано
творчість понад 112 авторів- уродженців нашого краю, які
духом  і  словом  уславляли  його  в  різні  вікий  роки:
безіменних  авторіва  народної  творчості,  Романа  Ракушки-
Романовського,  Меланки Берегової,  Василя  Доманицького,
Володлимира  Штангея,  Федора  Мицика,  Кузьми
Гриба,Павла  Богданова  –Розгона,  Миколи  Кирилюка,
Михайла  Півторака,  Валентини  Штангей-Семеняк  та
молодшого  покоління,  твори  людей  з  окремих  сіл,  як
літературних осередків, так і родин. Вперше публікуються
народні  вірші,  оповідання  як  самодостатні  твори.  Збірник
ілюстровано  творами  мистців  з  тальнівщини.  Видання
приурочене  до  двохсотріччя  генія  й  пророка  українського
народу Тараса Шевченка. Розраховане на масового читача, а
особливо на учнів та студентів, творчу молодь.



     

 83.3(4УКР)-Кр      Мошенський,
Сергій. Куцівський бурлака : 120 –
річчю  від  дня  народження  Тодося
Степановича  Осьмачки  присвяч./
С.П.Мошенський.-Черкаси  :
ІнтролігаТОР, 2016.-112с.

Невідимі  сторінки  біографії  лірника  українського  слова  ,
кобзаря  трагічної  долі  українського  селянства  Тодося
Осьмачки  автор  розкриває  через  своє  бачення  на  тлі
сьогодення.  Якою  бачиться  для  майбутніх  поколінь  ця
постать?  Що  вплинуло  на  його  долю?  Відповіді  на  ці
запитання ви знайдете у книзі.

83.3(4УКР)-8 Шев.я6 Згадайте 
братія моя…»: Київ Тараса 
Шевченка/ Т. Чуйко [та ін. …]; 
перед. Слово Д. Стуса. – Київ: 
Либідь, 2015. – 256 с.: іл., портр. 

Які особистості оточували Тараса 
Шевченка під час його приїздів до 

Києва - міста, котре він щиро любив та оспівував як поет і 
художник? Близько 40 нарисів розкривають життєвий шлях 
тих, кому випало бути друзями, колегами, а то й недругами 



національного генія. Численні ілюстрації дають уявлення 
про тодішнє обличчя Києва.





 83.3(4УКР) 
Шевченків  світ:
Науковий
щорічник.
Випуск  7,  8. -
Черкаси:
Видавець

Ю.Чабаненко, 2014, 2015. - 156 с. 

     Збірники присвячені життю і творчості Тараса Шевченка.
Вони будуть цікаві для тих, хто глибоко вивчає його творчий
шлях. 

84(4УКР)6-5   -Кр
Апостроф.Альманах  :  Вип.3.
Україна  під  Покровою/  Ред.
С.П.Левченко.-Черкаси:  Інтролігі
ТОР, 2015.-180с.

 У  третьому  випуску  альманаху
представлені  розділи  :  Поезія,
Проза,Мистецтво,  Пам’ятаємо  та
Наука.  Представлені  автори

переважно з Черкаської області.



84(4УКР)6-5  –Кр   Бойко,
Володимир  Г.   Недільний
пейзаж : Лірика, сатира, гумор /
В.Бойко.-Черкаси  :  Інтроліга
ТОР,2016.-192с.

Ця  збірка  віршів  є  продовженням
попередньої  визнаної  книги

«сільська  сторінка».  Автор  змальовує  землю  батьків,
природу рідного краю, села і людей, які живуть у ньому, а
також  гумор та всепрониклива сатира, що є притаманною у
творчості автора.

         84(4УКР
)6-4   -Кр
Діхтяренко,
Григорій
Юхимович.

Живиця/Г.Діхтяренко.-Черкаси  :Видав.  Ю.Чабаненко,
2015.-250с.

84(4УКР)6-4    Кр    Діхтяренко,  Григорій
Юхимович.Богів  млин:  Повість  про  старого
мірошника  /Г.Діхтяренко.-Черкаси  :Видав.
Ю.Чабаненко, 2014.-226с



Читачі  бібліотеки  відтепер  можуть  ознайомитися  зі
збіркою  поезії  «Живиця»  та  книгою «Богів  млин»,  яка є
повістю про  старого  мірошника,  котрого  за увірування  та
неординарну зовнішність і дії місцевий люд величав Богом

84(4УКР)6-4   -  Кр  Василь
Захарченко. Уперте  щодення. -
Черкаси: Видавець Ю.Чабаненко,
2015. - 834 с. 

      У  пропонованій  новій  книзі
щоденників  зібрані  листи,  відгуки
читачів творів Василя Захарченка.

       

84.4 УКР6-
5 – кр  

Наєнко, 
Михайло З
першою 
росою : 
Ліричні 

спроби / М.Наєнко.-Київ : Освіта України , 2016.-66с.

 У ліричній збірці «З першою росою» зібрано твори про 
почуття, без якого не існує ніщо живе у світі.»Люблю», 
«Любов»- перший і останній дар усіх земних 1 небесних Богів.
Без цього не існує життя ,не існує мистецтво. Один класик  



казав , що «Любов» - це та білка  в колесі буття, навколо якої 
крутяться всі колізії в художній творчості.
 Пропоновані ліричні спроби присвячується перший і єдиний у
житті ліричного героя. Вони писалися в різні роки життя і 
тому – не однакової художньої вартості. Але для цього вони – 
по-своєму пам’ятні, бо зафіксували стани  тих почуттів, без 
яких і життя було б не життя. Якщо з цих спроб  хоча б одна  
ляже на душу якомусь читачеві – автор вважатиме, що таку 
книжечку видавати було варто.
   Проілюстровано книжечку світлинами (які є у вільному 
інтернетному доступі) та кількома ліричними (переважно 

«феміністичного» ухилу) фото 
фрагментами.

    кр 84 (4УКР) 6-4  Носань , Сергій. 
Соната вітражів / С.Носань 
.-Черкаси  : Видавець Чабаненко 
Ю.А. 2016.-400с.

 8 4(4УКР)6-4  -  кр  Рудневич,
Марко.  Я  з  небесної  сотні  :
повість  /  Марко  Рудневич  .-К.:
«А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-
ГАП»,2015.-182с.

 Герой  повісті  молодого
письменника  Марка  Рудневича



чимось  нагадує  селінджерівського  Голдена  Колфілда.  19-
річний студент Макс зі Сміли легко й відверто оповідає про
своє  життя  —  про  навчання,  однокурсників,  родину,  про
свою кохану дівчину Іванку, яка вчиться в Києві,  а батьки
хочуть відіслати її  на навчання до Франції...  Але стається
Майдан,  і  Макс зі  своїм  другом-однолітком їде  до  Києва.
Зрештою, це повість про три вирішальні доби на Майдані.
Ви згадаєте все, ви ще раз переживете ті тривожні лютневі
дні  і,  мабуть,  будете  плакати,  і  ще  довго  пам’ятатимете
простого хлопця зі щирою душею — Макса зі Сміли...

     

     84.4УКР6-5-  Кр   Пилипнко,
Федір. Зерна : Поезії/ Ф.Пилипенко.-
Черкаси: Інторліга ТОР,2015.-92с.

Любов  до  сніпу  колосся.  До  птаха  у
небі, до рідної української землі- це те,
чим  пронизані  вірші  автора  збірки
«Зерна»  Федора  Пилипенка.  Автор  з

Черкас  майстерно  вплітає  слова  у  витинанку  з  людських
почуттів,  переживань,  емоцій.  Поетичні  твори  Федора
Пилипенка  не  залишать  байдужими  пошановувачів
літературного слова                       



 84(4УКР)6-5
– кр Пічкур, 

Дмитро

Степанович. Жорна : Поезія  та проза Д.С.Пічкур.-
Вінниця, 2011.-192с.

    Жорна життя перемелюють людські душі. Не обминули 
вони і автора цієї книжки  під назвою «Жорна». 
    Пропонована книжка українського письменника і 
журналіста за фахом Дмитра Пічкура – це своєрідний підсумок
п’ятдесятирічної діяльності на ниві українського слова. Багато 
чого в ній автобіографічного, а тому виокремлено в прозу.
    Книга побачила світ всупереч так званій експертній раді з 
видавництва  облдержадміністрації коштом автора.

84.4УКР6   -Кр
 
 
 
 
 
 



 Холодний  Яр:  Часопис  №  1,  №  2. -  Черкаси:
Видавець Ю.Чабаненко, 2015. - 320 с. 

     В збірниках зібрані твори черкаських письменників та
поетів,  статті,  присвячені  літературознавству.  Збірники
містять сторінки  гумору та сатири.  Читачі дізнаються про
нові імена в літературі Черкащини. 

      84.4УКР6-5       Холодний
яр:Часопис  Черкаської
обл.організації  Нац.  Спілки
письменників  України.  №1,2014  /
Ред.  В.Поліщук.-Черкаси:Видав.
Ю.Чабаненко,2014.-318с.

Антологія  пейзажної  лірики  поетів
Черкащини.

84.4УКР6-5       Холодний
яр:Часопис  Черкаської
обл.організації  Нац.  Спілки
письменників  України.  №2,2014  /
Ред.  В.Поліщук.-Черкаси:Видав.
Ю.Чабаненко,2014.-318с.



Поезія,  проза,  переклади,  дебюти,  драматургія.
Літературознавство і критика.

   84.4УКР1  Шевченко Т.Г. Повісті. 
Художник. Близнюки. Прогулянка із 
задоволенням тане без моралі /перекл.
З рос. М.Чумарина.-Львів :Апріорі, 
2015.-320с.:іл.

 Твори Шевченка,  написані  російською
мовою,  але  пережиті  і  відчуті,
висловлені на рівні серця своєю рідною.

Українською  мовою.  При  перекладі  з  російчької  на
українську  вражаєшся  цим  дивним  феноменом  людського
мислення  :  наче  з  кривого  дзеркала  отримуєш  раптом
правдиве дзеркальне відображення.

        

84.4УКР1-я44  Шевченко Т. Повне 
зібрання творів у 12-ти томах. 
Т12 : Літопис життя і творчості 
Тараса Шевченка (за Петром 
Журом).Документи, покажчики —
К.:Наукова думка, 2014.—560с.—іл.
 У заключному дванадцятому томі 
представлено літопис життя і творчості

Шевченка  (за книгою відомого шевченківзнавця Петра 
Жура «Труди і дні Кобзаря»), документальні образотворчі 
матеріали та фотографії.



    До тому увійшли окремі вибрані документи , які 
відображають найголовніші віхи життя і творчості 
Шевченка.

         

84.4УКР1-44   Шевченко Т. Повне 
зібрання творів у 12-ти томах. 
Т10 : Мистецька спадщина.Живопис, 
графіка і скульптура 1851-7-1857р.—
К.:Наукова думка, 2014.—560с.—іл.

Кр  84.4УКР1-5    Шевченко,Тарас.
Тризна  :  в  перекл.Н.Горішної  /
Т.Шевченко.-Черкаси
:Вертикаль,2015.-59с.

Поему  «Тризна»  Т.Г.Шевченко
написав  російською  мовою  1843
року  .Переклад  «Тризни»Наталії
Горішної здійснений через 170 років .

Він  виконаний  сучасною  українською  мовою  з  повним
збереженням ритмомелодики твору.



84.4УКР6   Шкляр В. Чорне сонце : 
Збірка / Василь Шкляр ; худож. 
Маріанна Пащук.-Харків : 
Книжковий Клуб «Клуб Сімейного 
Дозвілля», 2015.-304с.:іл.
Наприкінці третього тисячоліття до 
Різдва Христового, коли Земля 
вступала у Сварогову ніч і 
насувалися зловісні часи, волхви-
укри постановили відкрити для свого

племені таємницю сакрального знаку Чорне Сонце. Саме 
цей магічний символ здатний був дати людям нове джерело 
енергії, аби вони вистояли в годину найтяжчих випробувань.
Цей знак забезпечував тісний зв’язок із предками, а отже, 
давав особливу силу та витривалість. І горе було тому, хто 
не чув голосу прабатьків, голосу рідної крові. Чорне Сонце 
спалювало йому душу.

Кр 84(4УКР)6-4     Шкляр В.М. 
Залишинець. Чорний ворон / 
В.Шкляр.-Харків : Книжковий 
Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 
2013.-384с.

Їх називали бандитами, 
розбійниками, головорізами й 
навіть у прокльонах-анафемах 
забороняли згадувати їхні імена. 
Щоб вбити 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.

                                          Література для дітей

 Мл 84(4УКР)6-5 – Кр  Ткаченко, Сергій
Миколайович. Лелеченята : Вірші для 
дітей / С.М. Ткаченко.-Черкаси: 
Вертикаль,2015.-30с.

мл 84.4УКР6-5   -Кр   Солончук, 
Людмила Леонідівна. Вітер у гостях : 
Вірші для дітей / Л.Л.Солончук.-
Черкаси: ІнтролігаТОР,2015.-32с.
мл84(4УКР)6-5 Ференцева, Ю. 
Рахівничка для малят: для ст. дошк. і 
мол. шк. віку / Юлія Ференцева; 
худож. Петро Орловський. - К.: 
Балтія-Друк, 2014. - 31 с.: іл.



    Разом з цією книгою ви та ваш малюк матимете змогу не 
лише читати віршики, а й проведете перші заняття з 
вивчення цифр. У цьому вам допоможуть яскраві ілюстрації 
та милі віршики, які перетворять процес читання на 
справжнє свято.

83.3(4УКР)  Шевченків  світ:
Науковий  щорічник.  Випуск  7 -
Черкаси:  Видавець  Ю.Чабаненко,
2014, 2015. - 156 с. 

     Збірники присвячені життю і 
творчості Тараса Шевченка. Вони 
будуть цікаві для тих, хто глибоко 
вивчає його творчий шлях. 

84.4УКР6  -Кр
 
 
 
 
 
 
 

 Холодний Яр: Часопис № 1, № 2. - Черкаси: 
Видавець Ю.Чабаненко, 2015. - 320 с. 



     В збірниках зібрані твори черкаських письменників та
поетів,  статті,  присвячені  літературознавству.  Збірники
містять сторінки  гумору та сатири.  Читачі дізнаються про
нові імена в літературі Черкащини. 

84.4УКР6-5      Холодний яр:Часопис
Черкаської  обл.організації  Нац.
Спілки  письменників  України.
№1,2014  /  Ред.  В.Поліщук.-
Черкаси:Видав.  Ю.Чабаненко,2014.-
318с.

Антологія  пейзажної  лірики  поетів
Черкащини.

84.4УКР6-5      Холодний яр:Часопис
Черкаської  обл.організації  Нац.
Спілки  письменників  України.
№2,2014  /  Ред.  В.Поліщук.-
Черкаси:Видав.  Ю.Чабаненко,2014.-
318с.

Поезія,проза,перклади,дебют,драматургія,літературознавств
о і критика, ярочок.



Кр  84.4УКР1-5    Шевченко,Тарас.
Тризна  :  в  перекл.Н.Горішної  /
Т.Шевченко.-Черкаси
:Вертикаль,2015.-59с.

Поему  «Тризна»  Т.Г.Шевченко  написав
російською мовою 1843 року .Переклад
«Тризни»Наталії  Горішної  здійснений

через  170  років  .  Він  виконаний  сучасною  українською
мовою з повним збереженням ритмомелодики твору.

Укладач пров. бібліограф   Дудар К.П
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