
                    Нові надходження 

                                          Шановні користувачі ! 

    Пропонуємо Вам нові надходження  літератури,  одержані у  2014 року від 

обласної бібліотеки, за 11 квартал. Детальніше дізнатися про новинки 

літератури Ви зможете   у   районній     бі б л і о т е ц і      у відділлі  а б 

о н е м е н т у , а саме зараз : 

 

                                                 Подаровані книги 

 

   63.3(4УКР-4ЧЕК) - кр 

Бурій, В. М.  

Штрихи до біографій [Текст] / В. М. Бурій. - Черкаси : 

ІнтролігаТОР, 2014. - 100 с. 

До збірника увійшли маловідомі тексти Марії Галич (1901-

1974), письменниці, уродженки с. Суха Калигірка, що на 

Катеринопільщині, її новелетки «Перстень», «Хліба нема», 

«Убили» та спогад про Григорія Косинку, цікавий епізод із 

його життя. З незначними скороченнями подається нарис 

літератора, педагога і видавця Юхима Кримського (1838-1915), батька відомого 

вченого Агатангела Кримського, «Киевской губернии город Звенигородка и его 

Соборный Храм» (1914). Варто прочитати уривки із спогадів Ервіна Скорецького 

(1925) «Моя Одісея», про Ватутіне 50-х років минулого століття, котрий нині 

проживає у США. До книги також увійшли дві роботи доктора історії, професора 

Острозької академії П.М. Кулаковського «До історії єврейської колонізації 

Правобережної України: Звенигородський кагал у другій половині XVIII ст.», 

«Історія села Лисича Балка» ( до речі, Петро Михайлович є уродженцем цього 

села Катеринопільського району). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

83.3(4УКР-4ЧЕК)- кр 

Наєнко М.К. Інтим письменницької праці : 

Літературно- критичні дослідження /М.К.Наєнко.-

К.:ВЦ «Просвіта»,2013.-736с.-(Бібліотека 

Шевченківського комітету). 

У книжці йдеться про найбільш загадкове в 

літературознавстві явище - специфіку письменницької 

праці. В Україні подібних досліджень ще не було. 

Практикувалися різні поради на допомогу молодим 

авторам, видавалися збірники висловлювань 

письменників чи інтерв’ю з ними про особливості їхньої 

творчості, але до узагальнюючого характеру праць справа не доходила. Автор 

пропонує бодай частково заповнити цю прогалину, використавши доступні 

матеріали з українського письменства та скориставшись деяким досвідом 

зарубіжного літературознавства. 

До цієї теми близькі також питання розвитку теорії літератури в Київському 

університеті, оскільки пов’язані з можливим відкриттям в університеті 

Літературного інституту (монографія «Теорія і літтворчість...»). «Додаток», що 

вміщений у кінці книги, дає довідкову інформацію про автора та уявлення про 

рецепцію його праць вітчизняними і зарубіжними філологами. Книжка 

розрахована на всіх, хто не байдужий до художнього слова і наукової думки про 

нього. 

 

    

 

 

 

                                                                                                           

 

 

       

 

 



 

   26.89(4УКР-4ЧЕК) –кр 

 

    Катеринопільщина : край хліба, квітів і добра : 

Презентаційний збірник / Уклад. 

В.В.Болтов.І.В.Болтов.-К.:Інститут біографічних 

досліджень. 2013.-89 с. –(90 років Катеринопільському 

району). 

      Друге видання з доповненнями і змінами «Катеринопі-          

щина : край хліба, квітів і добра»-презентаційний збірник, 

де зроблено спробу представити той високий рівень, якого 

досяг Катеринопільський район за останні 90 років. 

       Книга має цілісну картину історії, становлення , розвитку та сьогодення 

Катеринопільщини. 

        Сучасний стан Катеринопільського району простежуються через призму 

діяльності районної державної адміністрації, районної ради, промисловиї і 

сільськогосподарських підприємств різних форм власності, організацій , які 

працюють над втіленням  у життя програм «Будуємо нову Черкащину» ,та 

«Будуємо нову Катеринопільщину», спрямованих на поліпшення доброботу 

жителів цього мальовничого краю, багатого своїми  трудовими традиціями. 

         Книга , яка розрахована на велике коло читачів , буде цікавою не тільки  

для тих, хто нині проживає на Катеринопільщині і чий  життєвий і трудовий 

шлях розпочинався на цій благословенній землі, а й для кожного українця,для 

якого слова Україна, вітчизна, мала батьківщина, отчий дім , не є пустим 

звуком, а викликають гордість і патріотичні відчуття. 

 

 

    22.1я73   Барковський В.В. Вища математика для 

економістів –Вид. 4-те, перер.та доп. 

/В.В.Барковський,Н.В. Барковська.-К.: Центр 

навчальної літератури, 2005.-448с. 
       Навчальний посібник «Вища математика для 

економістів» містить теоретичні відомості всіх традиційних 

розділів курсу вищої математики, рекомендованих типовою 

навчальною програмою Міністерства освіти України  для 

економічних спеціальностей, а також основні поняття 

математичної логіки, комбінаторики, теорії графів , 

опуклих множин, різницевих рівнянь, математики в 

фінансах та обліку. 

          Він містить достатню кількість задач економічного змісту , та таблиці, 

що використовуються для їх ров’язання .Отже, його можна використовувати 

як збірник задач. 

         Для студентів економічних спеціальностей , які навчаються за 

програмами  підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів. Посібник може 



бути корисним викладачам ліцеїв, коледжів, а також фінансистам, 

бізнесменам, соціологам, фахівцям менеджменту та обліку. 

                                      

                                    65.43(4УКР)   Правове регулювання туристичної 

діяльності в Україні : Збірник нормативно- правових актів станом на 1 

травня 2002р./Під аг. Ред.. проф.. В.К.Федорченка.-К.:Юрінком 

інтер,2002.-640с.         

 

        Вперше в Україні творчим колективом Київського 

університету туризму, економіки і права спільно з 

практиками туризму підготовлено збірник нормативно- 

правових актів «Правове регулювання туристичної 

діяльності в Україні». 

         Збірник складається з восьми розділів, до яких 

увійшли найважливіші нормативно- правові документи, як 

вітчизняні, так і міжнародні, що регулюють туристичну і 

готельну діяльність в Україні і в світі. Україна ,як ніколи , 

потребує чіткого та прозорого законодавчого поля 

функціонування туризму, подальшого вдосконалення правових відносин у 

сфері туризму і готельного господарства. Впевнені , що цей збірник зможуть 

використовувати як теоретики, так і практики міжнародних відносин. 

Туристичної і готельної справи. 

 

 

 

 

    65.29я73     Економіка підприємства : Підручник / За 

ред.. Й.М.петровича.-Львів: Новий Світ-2000,2004.-

680с. 

        Підручник підготовлений згідно основних вимог 

пограми курсу «Економіка підприємства» , затвердженої і 

рекомендованої Міністерством освіти і науки України . В 

ньому послідовно викладено теоретичні і практичні 

питання формування і розвитку економіки підприємства. 

Для поглибленого засвоєння навчального матеріалу 

широко застосовуються схеми, графіки, таблиці, 

контрольні запитання, завдання, вправи, тести. 

        Для викладачів та студентів економічних 

спеціальностей , а також для тих хто вивчає економічні дисципліни на 

неекономічних спеціальностях. Може бути використаний спеціалістами і 

роботодавцями, слухачами центрів перепідготовки і підвищення кваліфікації 

працівників підприємств (організацій). 

 

 

 



Від автора Василенка Михайла Григоровича, м. Дніпропетровськ 

 

 83.3(4УКР)-8        Василенко М.Г. Істини Кобзаря : 

Статті про Шевченка :До  200- річчя з дня народження 

1814-1861 /М.Г.Василенко.-Дніпропетровськ : 

Ліра,2014.-96с. 
           

 

Із поміж найбільших поетів світу Тарас Шевченко стоїть 

високо й одиноко, адже, виливаючи свою тугу й любов до 

рідного краю, його бідних людей, він мріяв і боровся своїм 

вогненним словом за їхнє звільнення від рабства 

московського, юдейського, панського чи будь-якого іншого. 

Високомистецькими художніми полотнами, поетичними, прозовими, 

драматичними й публіцистичними творами Кобзар давав нам широкі картини 

підневільного життя в жорстокій московській імперії. Суть свого життя, як і 

кожного свідомого українця, він бачив у звільненні рідної України від 

чужинців-загарбників, від своїх здирників і хапуг чи якої б нації й походження 

вони не були. Страждання і горе України, її складну й безжалісну історію він 

порівнював із своєю. Жодному поетові світу не вдалося так глибоко й 

досконало відтворити людські страждання, почуття й переживання, як йому — 

духовному провидцю і борцю за свободу української нації і держави, адже він 

був геніальним виразником вікових мрій свого українського рідного народу. 

Оприлюднені тут статті поета, літературознавця, публіциста й науковця, 

автора півтора десятка книжок і півтори сотні різноманітних статей Михайла 

Василенка, який родом із благословенної землі Великого Кобзаря — 

Черкащини, друкувалися в газетах ―Голос України‖, ―Слово просвіти‖, 

―Персонал плюс‖, а також у часописах ―Перевал‖, ―Вежа‖, ―Буковинський 

журнал‖ 

 

 

 

     84(4УКР-4ЧЕК)6-5-Кр    Слободяник В.Я. Майдан 

без зради і кайдан : Поезії /В.Я.Слободяник.-Ірпінь: 

Нац. Університет ДПС України, 2013.-188с. 

         Нова поетична збірка В.Слободяника « Майдан- без 

зради і кайданів « присвячена 200- літтю з дня  

народження його великого земляка, геніального 

українського поета Т.Г.Шевченка. 

         Автор у роздумах про наше сучасне суперечливе і 

заполітизоване сьогодення. 

          В збірці є також вірші з Майдану -2004 року, де 

«зрада лукава», на його думку, вкотре «стоптала надії» 

українського народу. 



         До книги увійшли поезії, присвячені Кобзареві, рідному Черкаському 

краю, Україні, друзям і рідним. 

 

 

 

84.4УКР6     Сиренко Виктор Исповедь 

«Антисоветчика» :Документальная  

повесть/В.Сиренко.-Лысянка Черкасской.:[ Б.В.] , 

2000.-204с. 

        Іноді все навколо видається не таким , яким 

здавалося раніше : події , які відбувалися з нами . 

раптом виявляються ланками зовсім іншого ланцюга ; 

слова, промовлені кимось колись комусь , міняюьб і 

автора, і адресата , і зміст ; місця . знайомі з дитинства, наповнюють раптом 

зовсім іншим повітрям, стаючи невпізнанними; а в людей, яких ми, здавалося , 

знали багато років, виявляється інше життя… 

          Документальна повість Віктора Михайловича Сіренка – це не просто 

автобіографія. Для більшості з тих Хто його знав, це опис нижньої частини 

айсберга, верхівка якого мала риси Директора музичної школи: людина доброї, 

досвідченої, мудрої, завжди готової і ладної допомогти, зробити крок назустріч, 

людини напрочуд діяльної, енергійної, що керувала не тільки навчально- 

виховним процесом , але й будівництвом і облаштуванням Школи. Для тих же, 

кому не пощастило знати автора особисто, ця книга- просто ще один відблиск 

одної з граней тієї самої нескінченної історії, ім’я якій – Життя. 

 

 

                                             * * * * * * * * * * * * ** **  

 

                     84)3)-4   Браун, Ден  Інферно :Роман/ Д.Браун; пер. з англ..-

Х.:Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля»,2013.-608с. 

                     Декн Браун- неперевершений майстер історичного трилера, автор 

численних бестселерів, включно з найпродаванішим романом усіх часів «Код да 

Вінчі». Його  книжки розійшлися накладом понад 200 мільйонів примірників у 52 

країнах світу. Новий роман «Інферно» став справжньою світовою сенсацією, і 

вже за тиждень після виходу його придбали понад мільйон шанувальників, що 

вкотре доводить  : Ден Браун знає, як зацікавити читача. 

 

 

                            Підготувала пров.бібліограф ЦБС      К.П.Дудар   

  Усіх бажаючих запрошуємо відвідати бібліотеку і ознайомитись з 

новими надходженнями. Ми Вас чекаємо з 8 до 17 годин. Щодня, крім 

неділі. 
 


