
                               Нові надходження 

                                                          Шановні користувачі ! 

    Пропонуємо Вам нові надходження  літератури,  одержані у  2015 року від 

обласної бібліотеки, за 111 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 : 

  

         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. 

 

 

 

 

31я721     Від виробництва до ефективного споживання 

енергії : Посібник для вчителів, кн..2 / О.І. Соловей.-400с.-

(Енергозбереження кн..2) 

   Аналізується енергетичний потенціал України . на основі 

преставленої системи виробництва, розподілу та споживання 

енергоносіїв розглядаються питання питомих витрат 

енергоносіїв, їх економії, енергозбереження в цілому. Доведено . 

що сучасні засоби отримання і використання енергоносіїв 

пов’язані із забрудненням навколишнього середовища, тому, слід 

поширювати використання нетрадиційних та поновлюваних 

джерел енергії.. 

      Цей посібник є другою із трьох частин довідкових матеріалів до факультативних 

програм з енергозбереження , рекомендованих Міністерством освіти України  для 

загальноосвітніх шкіл, а також до програми курсу «Основи енергозбереження та 

енергоменеджменту» для студентів вищих навчальних закладів.  

 

 



           Сільське і лісове господарство 

       41.4я7    Косолап М.П. Система землеробства NO-till : 

Навч. посіб./М.П. Косолап,О.П.Кротінов.-К.: Логос,2011.-352с. 

        У навчальному посібнику висвітлено теоретичні основи, 

наведено великий за обсягом інформативно- довідковий матеріал 

із нової , перспективної для України енерго- та ресурсоощадної 

системи землеробства NO-till . У сконцентрованому вигляді 

представлено технології вирощування найбільш поширених 

польових культур. При підготовці посібника автори опрацювали 

та узагальнили матеріали власних наукових досліджень і 

результати  зарубіжного і вітчизняного практичного досвіду запровадження системи 

землеробства NO-till. 

        Посібник розрахований на працівників наукових установ, учених і спеціалістів 

агрономічних спеціальностей, викладачів, аспірантів, а також студентів 

сільськогосподарських навчальних закладів агрономічного спрямування, працівників 

окресленої галузі тощо.  

        Це видання стало можливим у межах проекту «Якість та системи кредитування 

сільського господарства в Україні- фаза !1» за фінансової підтримки Канадського 

агентства з міжнародного розвитку (СІDA), а також компанії CanEd Internatijnal Inc/ 

 

     51.2   Безпека життєдіяльності :Навч. посібник.-Х.:Ранок, 

2000.-304с. 

    Метою посібника є теоретична та практична підготовка учнів та 

студентів до забезпечення здорових та безпечних умов 

життєдіяльності в оточуючому середовищі- дома. На виробництві, 

на відпочинку. В посібнику висвітлені загальні та окремі питання 

життєдіяльності, впливу людини на навколишнє природне 

середовище та навпаки, визначені наслідки негативного впливу на 

людину шкідливих та уражаючих фактор ів, принципи їх нормування, правові та 

організаційні засоби забезпечення безпеки життєдіяльності.  

       Для учнів, студентів , викладачів та широкого кола читачів.  

 

 

 



        63.3(4УКР)613        Мірчук, Петро. Нарис історіі ОУН: 1020-

1039 роки : Вид.3е, доп./П.Марчук.-К.:Українська видавнича 

спілка,2007.-1007с. 

       Праця П.Мірчука була вперше опублікована у 1968р. 

«Українським видавництвом» (Мюнхен-Лондон-Ньо-Йорк) і відразу 

стала базовим дослідженням з історії Української Військової 

Організації (УВО) та Організації Українських Націоналістів (ОУН) 

в період 1920-1939 років.Незважаючи на те ,що з того часу 

дослідження націоналістичного руху значно просунулося 

вперед.»Нарис історії ОУН» не втратив своєї актуальності і надалі 

залишається найважливішим дослідженням на цю тематику.  

         Третє видання доповнене результатами сучасних досліджень, документами та 

матеріалами, які свого часу були недоступні авторові.  

         Видання розраховане на дослідників історії України ХХ століття, політологів, 

політичних і громадських діячів, студентів та всіх, хто цікавиться історією 

українського визвольного руху.  

       63.3     Кунгуров, Алексей. Киевской Руси не было, или 

что скрывают историки / А. Кунгуров.-М.:Єксмо: 

Алгоритм, 2010.-416с.-(Исторические сенсации). 

       Насколько то, что вы , уважаемый читатель, учили в школе 

на уроках истории, соотвестует истине? А что, если история 

переписывалась , И не раз, а при смене царствующих династий 

и во время революций.Что, если врут летописи и учебники и 

прошлое было совсем иным? Автор задался этими вопросами. 

И сделал сногшибательный вывод : Киевской Руси не было ! А 

что же было вместо нее? Ответ на этот вопрос вы узнаете, 

прочтя эту книгу.  

        63.3(4УКР) 613      Український націоналізм : 

Антологія,т.2 /Упоряд.В.Рог.-К.:Укр. Видав Спілка ім.. 

Юрія Липи,2011.-352с. 

       До другого тому увійшли тексти теоретиків українського 

націоналізму. Переважно написані в другій половині ХХ 

століття.  

        Серед авторів книги Дмитро Донцов, Степан Бендера, 

Євген Маланюк, Роман Коваль,Василь Іванишин, Євген 

Онацький, Олег Баган, Юрій Бойко, Лев Ребет, Зеновій 

Красівський, та інші мислителі.  



     Книга рекомендується історикам, політологам, громадським діячам, всім , хто 

цікавиться історією розвитку української суспільнополітичної думки.      

        66.1(УКР)   Донцов, Дмитро. Націоналізм / Д.Донцов. -вінниця:ДП 

ДКФ,2006.-236с. 

        Головний твір видатного українського мислителя, ідеолога 

українського націоналізму Дмитра Донцова. В творі автор 

визначає причини занепаду української державницької думки та 

окреслює  шляхи досягнення національного ідеалу.  

        Книга розрахована на всіх , хто цікавиться історією 

філософської думки,  переймається долею України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

66.3(4УКР)6я73     Бойко О .Д.   Політичне маніпулювання: 

Навч. посібник / О.Д. Бойко.-К.: Академвидав,2010.-432с.-

(Сер. Альма-магер). 

          Політичне маніпулювання- парадоксальний феномен 

сучасності. Як потужний інструмент прихованого впливу на 

психіку людини і поведінки мас, воно активно використовується 

у боротьбі за владу, намаганнях утримати її. Однак про способи 

захисту від нього відомо дуже мало. Для цього потрібні 

комплексне розумінняя його соціопсихологічної суті, природи і 

механізмів, знання  базових принципів його використання, 

змісту й ефективності конкретних технологій, стратегій, методів, прийомів. Саме такі 

знання закумульовано у пропонованому навчальному посібнику. Особливу цінність 

мають висвітлені в ньому невербальне політичне маніпуляторів, захист від 

маніпулятивних впливів  

          Для студентів вищих навчальних закладів. Прислужиться політикам, 

політичним технологам, політичним аналіьткам, журналістам, фахівцям із паблік 

рілейшнз, реклами, всім , хто намагається зрозуміти глибинну сутність боротьби  за 

політичні симпатії і політичний вибір тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            Художня література  

 

 

     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.  

 

 

 

 

 

       84.4(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    Альмужна, Тетяна. Україно, будь 

благословенна / Т.Альмужна.-Черкаси : Інтроліга ТОР,2015.-

84с.  

         У збірці «Україно, будь благословенна « автор Тетяна 

Альмужна з м. Жашків обєднала поетичні твори, в яких 

відображається життя  батьківщини  в буремні роки історії, 

«Революції Гідності»,кривавих подій на Донбсі та патріотичні 

настрої української глибинки. Це п’ята книга автора.  

 

 

84(4УКР)6-4          Рогожа В.Д.Запороги : Роман- трилогія: Ч.!. Петро  

Сагайдачний / В.Д. Рогожа.-К.: Самміт книга, 2014.-392с.   

 

84(4УКР)6-4          Гонта, Віктор Степанович. Іван Гонта : 

Істор. Роман / В.Гонта.-К.: Видав. Дім Світ, 2010.-456с.   

 

84(4УКР)6-4 -кр     Корсун, Володимир Пантелімонович   Стежина 

поміж  забудь- травою : Автобіографічна трилогія. Кн.2/В.П. 

Корсун.-Черкаси : Відлуння-Плюс, 2005.-488 с.  



        Автобіографічна трилогія В.П. 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.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(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(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)6-4    Жадан,Сергей В. Депеш Мод : Роман 

/С.В.Жадан.-Х.:Фоліо,2011.-229с.-(Графіті). 

        

   «Депеш Мод»-чтиво не для нервових і не для «правильних». 

Це непричесена і жорстка історія входження в серйозне життя. 

Дія твору відбувається у червні 1993 року.  

    Троє друзів мусять терміново знайти четвертого , який зник у 

невідомому напрямку, і повідомити його про самогубство 

вітчима. Вася карбюратор повинен встигнути на похорон…  

Що це : пронизливий ліричний текст? Стьоб? Практичний 

довідник для нонконформіста і лівого терориста? релігійний роман? роман - 

знущання? «Депеш Мод» тільки з першого погляду скидається на галюцинацію 

напівголодного студентика, насправді це строкатий портрет перехідної доби і 

покоління, яке зависло в жорстокому міжчассі дев’яностих.  

 



 

 

     84(4РОС)6-4      Шилова , Юлия.  Встреча с меч той , или 

Осторожно:  разочарованная женщина : Роман / Ю. 

Шилова.-М.: Єксмо,2009.-288с. 

        Она - молодая , красивая, популярная кинозвезда. Он сын 

мафиози, урод. Красавица и чудовище. Но это не сказка , а 

суровая реальность, в которой героине, чтобы выжить , 

приходится вынести страх, унижение, позор. Погони, 

похищения, интриги разворачиваются на фоне страстной 

романтической любви.  

     Равнее это произведение выходило под названием «Охота на мужа-2, или 

Осторожно: разочарованная женщина !».  

 

 

 

     84(4РОС)6-4    Знаменская ,А. Вероника : Роман / Алина 

Знаменская.-М.АСТ:Транзиткнига 2005.-381.- (Городской 

роман). 

         Вероника привикла побеждать.Дважды пережив трагедию 

предательства любимого человека , она решила учиться на своих 

ошибках.  Она не позволила судьбе одержать верх и 

превратилась в жесткую  бизнес- леди, никому не позволяющую 

увидеть  под маской преуспевания тоску, боль и одиночество.  

         Но в душе ее жила ВЕРА. Вера в то , что все изменится и 

она опять станет СЛАБОЙ ЖЕНЩИНОЙ, любимой и желанной. Удастся ли ей вновь 

переиграть судьбу ?  

 

 

 

 

        84(4РОС)6-4     Романова, Галина. Мужей много не 

бывает : Повесть Г.Романова.-М.:Эксмо, 2003.-320с. 

        Виолетту преследуют несчастья- первуй муж Аркадий 

умирает от сердечного приступа. Второй- красавец Семен 

Незнамов – погибает от взрыва бытового газа.От сильнейшей 

депресии Виолетту спасает любимое занятие – она пишет книги. 

Начав роман, сюжетом для которого послужила история 

внезапной смерти второго мужа. Вита вдруг понимает, что в его 

гибели очень много неясного… В жизни Вио летты появляется 

еще один мужчина- Николай Кротов, партнер по бизнесу ее первого мужа .От него 

Вита с удивлением  узнает. Что ее скромный Аркадий, оказывается, владел  

бензоколонками и был человек весьма состоятельным!... Судя по всему, после своїй 

смерти мужья оставляют ей в наследство одни тайны. Но Вита с ее природным 

любопытством обязательно их разгадает!...  



 

84(4РОС)6-4         Шилова,Юлия. Притягательность 

женатых мужчин, или Пора завязывать : Роман / 

Ю.Шилова.-М.:АСТ,2009.-318с. 

«Милый, нам пора растаться!».Могла ли подумать Кира, 

произнося эту фразу, что в скоре потеряет не только любимого 

мужчину? Для нее, хазяйки своей судьбы,гораздо страшне 

было утратить веру в себя и в людей, которые находяться 

рядом. Разыскивая убийцу лучшей подруги, Кира вынуждена 

снять «розовые очки» и по- другому взглянуть на мир  и на 

мужчин. И она встречает Его- умного, щедрого душой, 

благородного серцем и такого долгожданного…  

 

     

  84(3)4    Дойл,Артур Конан.  Долина ужаса :Роман/ А.К.Дойл. 

Совет юстиции :Роман /Э.Уоллес: Пер. с англ...-Х.:Белгород 

:Кн.Клуб Клуб Семейного Досуга, 2011.-304с.- (Золотая 

библиотека детектива) 

      …Мужчина один вошел в темнуб\ю комнату и закрыл за собой 

дверь, но не сов сем, потому что за ним тунулось что-то вроде 

толстого шнура, что не позволяло двери  закрыться до конца.  

 Старкье вновь обрел дар речи.  

- Что вам нужно?- негромко признес он.  

- Бартоломью. Он вошел в эту комнату полчаса назад,-ответил  

спокойный голос.  

-Он ушей,- сказал Старкье, прясел и провел вокруг себя рукой, пытаясь в темноте 

найти мертвое тело ,-ему был нужен нож. 

-Это лож,-холодно отозвался неизвестный.-Ни он, нив ы , Рудольф Старкье, ни 

женщина из Граца, ни убийца Франсуа не выходили отсюда.  

-Месье слишком много знает,- ровным голосом произнес Старкье и безшумно шагнул 

вперед, водя перед собой ножом.  

 

 

  84(3)4    Дойл,Артур Конан. Рассказы о Шерлоке Холмсе / 

А.К. Дойл. Король страха/ Э. Уоллес.-Х.:Белгород:Кн. Клуб 

Клуб Семейного досуга,2010.-368. 

       -Я увидала…Не знаю, что это было… Какое- то черное пятно, 

как будто  кто-то крался вдоль стены. А потом все исчезло. И еще 

дверь в мою комнату была открыта настежь, и хотя я, перед тем 

как лечь спать, закрила ее и заперла.  

        Полицейский открыл дверь пошире и посветил в глубь 

коридора фона рем. Белый луч выхватил из темноты небольшой 

столик у стены. На котором стоял телефонный апарат. Шагнув в 

коридор, он снял трубку и подер гал рычажок. Апарат не рабо тал.  



   …Откуда – то сверху донесся слабый, но долгий скрип- звук ноги, опустившейся на 

старую половицу.  

 

84(3)4    Дойл,Артур Конан.  Архив Шерлока Холмса / 

А.К.Дойл. Сыскная полиця/ Ч.Диккенс.-Х.:Белгород :Кн.Клуб 

Клуб Семейного Досуга, 2010.-320с.- (Золотая библиотека 

детектива) 

     …Увидев у окна неподвижную голову и воротник халата, 

выступающие над спинкой кресла, он от неожиданности сильно 

вздрогнул. Поначалу лицо его не выражало ничего, кроме 

удивления, но потом в его  темных глазах загорелся кровожадный 

дьявольский огонек. Он еще раз осмотрелся, чтобы убедиться, что 

вокруг нет свидетелей, и на цыпочках, приподняв трость, стал 

приближаться к застывшей фигуре. Он уже приготовился сделать  

последний решающий прыжок и нанести удар, когда из открытой двери  спальни  до 

него  донесся спокойный насмешливый голос. 

  - Не стоит, граф! Будет жаль , если вы ее разобьете. 

 

 

     84(3)-4        Избранные романы / ред.. Є. Медведева.-М.: 

Изд. Дом «Ридерз Дайджест», 2009.-567с. 

      Зміст: Ф.Форсайт.Афганец; Н.Спаркс.Поверить в чудо; П. 

Макдональд. Замужем за незнайомцем; Д.Нєнс.На орбите.  

Афганец- Массированные удары запада против Аль-Каиды 

потерпели сокрушительное поражение. Тогда американские и 

британские спецслужбы решают зайти  с другой стороны. Если 

Аль-Каиду не удалось  уничтожить извне, может быть, удастся 

победить ее снутри? Для этого полковнику Майку Мартину 

придется стать «афганцем».  

Поверить в чудо- Джеремми Марш, журналист, пишущей о науке, узнав о 

призрачных огнях, которые появляются в туманные ночи на кладбище в Северной 

Каролине, собирается исследовать это явление . Однако, приехав в городок Бун-

Крик, он знакомится с библиотекаршей Лекси Дарнелл. Благодаря ей он вскоре 

обнаруживает, что любая логика бессмысленна, когда дело касается неразгаданных 

тайн человеческого сердца.  

Замужем за незнакомцем – Эмма Вебстер выходит замуж,  и в тот же вечер ее 

пытаются убить. Почему полиция подозревает  ее мужа?Ведь он последний человек 

на земле . кто мог покушаться на ее жизнь. Эмма уверена, что не могла так жестоко 

ошибаться… 

На орбите- Полет по околоземной орбите должен был стать главным приключением 

в жизни  Кипа Доусона. Но у космического корабля отказал двигатель , и, кажется, у 

Кипа нет ни единого шанса вернуться на Землю.Пытаясь побороть отчаяние, он 

начинает вести компьютерный дневник. Кип не знает, что каждое его слово 

передается на Землю. За исповедью Кипа следит вся планета. Но дождется ли Кип 

помощи с Земли?.  



     84(3)-4        Избранные романы/ Ред. Э. Медведева.-

М.:Изд.дом «Ридерз Дайджест»,2009.-576с. 

      Змыст: А.А. Джеффри. Узник крови;Т.Роузи. Айрис и Руби; 

Р.Хаммонд. На краю;Э.Адлер. До встречи в Венеции! 

   Узник крови – Мехагик самоучка Дэнни картрайт и успешный 

адвокат Спенсер Крейг не подозревают о существовании друг 

друга до тех пор , пока случаймо не впутываются в ожесточенную 

перебранку в лондонском пабе. Для одного из них шумный вечер 

заканчивается тюрьмой. Где он приступает к разработке плана 

мести… 

Айрис и Руби – Трудная девочка подросток Руби Сойер сбежала 

из родного дома в Англии и приехала к бабушке в Египет. Она открыла для себя 

удивительный мир Востока , но главное, стала хранительницей невероятных историй, 

собранных из обрывочных воспоминаний бабушки, которые полностью изменили ее 

собственную жизнь. 

На краю – 20 сентября 2006 года ведучий программы «Топ Гир» Ричард Хаммонд 

попал в аварию и, получив серйозную мозговую травму, впал в кому. Жители разных 

стран мира следили за ходом событий, затаив дыхание. Ричард и его жена Минди 

решили рассказать о долгом и трудном пути к выздоровлению. И тепер восхищаться  

этой парой будут все- не только  поклонники «Топ Гир». 

До встречи в Венеции –В Париже , городе любви, она не знает любви . Пока не 

появляется он- неотразимый и страстный. Сюжет делает резкий поворот, когда на 

другом конце света начинается охота за легендарным ожерельем китайской 

императрицы. Внезапно перед героиней встает вопрос : може ли  она доверять своему  

сердцу, корда ее жизнь под. угрозой?  

 

 

     84(3)-4     Монтефиоре, Санта.    Соната незабудки / 

С.Монтефиоре.-Х.:Кн. Клуб Клуб Семейного досуга,2006.-

480с. 

           Она изливала свою печаль, любовно извлекая из 

инструмента гармоничные аккорды. Единственный мужчина, 

котрого она когда- либо любила, уехал, и в музыке звучали вся ее 

любов и безнадежность. Когда Одри  оставалась одна в 

полуночной темноте, то очутила присуствие Луиса и так 

явсвенно, что чувствовала его запах. Пальцы вопреки ее воле 

скользили по клавишам , а их мелодия розливалась по комнате, 

пронизывая время и пространство.  Их соната, единственная ниточка, связывавшая их 

судьбы. Она играла ее, чтобы сохранить Луиса в памяти таким , каким знала его до 

того вечера в церкви, когда рухнули все ее мечты. Одри назвала эту мелодию 

«Соната незабудки» , потому что до тех пор , пока она будет играть ее, Луис 

останется в ее серце. 

    

 

 



 

      86.3         Силенко, Лев. Мага Віра : Святе Письмо Велике 

світло Волі : Рідна Укураїнська Національна Віра 

(РУНВІРА) /Л. Силенко.-Львів : Вид. релігійної громаджи 

Скитія; Лев Силенко, 2005.-831.-(Співвідношення 

Віри,Науки,Філософії, Історії).  

      «РУНВіра- самобутнє українське розуміння Єдиного і 

Всюдисущного Господа , і хай святиться ім’я Його Дажбог» . 

«Мага Віра». 

 

 

 

                                    Книги подаровані читачами  

 

 

40.722я73      Марченко В.І. Грунтообробні машини : Навч. 

посібник /В.І. Марченко та ін.. -К.: Наук. світ, 2004.-184с. 

      Навчальний посібник написаний у відповідності з 

робочими програмами дисциплін «Механізація 

сільськогосподарського виробництва» « Сільськогосподарські 

машини» і»Технічне забезпечення агропромислового 

комплексу». Описані агротехнічні умови використання різних 

способів обробітку грунтів, що використовуються в 

сільськогосподарському виробництві, підготовка їх до 

роботи. Технологічна наладка і регулювання, особливості використання. Детально 

висвітлені базові моделі машин. Приведений огляд конструкцій машин.  

     Посібник призначений для студентів і викладачів вищих навчальних закладів 1-1У 

рівнів акредитації, керівників і спеціалістів сільськогосподарського виробництва 

різних форм власності, фермерів і індивідуальних власників.  

 

 

 

 

 

 

 
 

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(;УКР)-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….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

92        Усі ВНЗ України : Довідник абітурієнта 2012-2013.-

Х.Торсінг- Плюс,2012.-768с. 

        Відомо, що той володіє інформацією, володіє світом. «Усі 

вищі навчальні заклади України .Довідник абітурієнта 2012-

2013» пропонує найновішу  та найдокладнішу інформацію про 

ВНЗ України (відомості про факультети, спеціальності, форму 

та вартість навчання) й умови вступу до них. Інформацію 

впорядковано за регіонами, що дозволяє швидко 

зорієнтуватися і знайти потрібний ВНЗ. 

 

 

 

    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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            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.  

 

 


