
                                                              Шановні користувачі ! 

    Пропонуємо Вам нові надходження літератури,  одержані у  1013 року від 

обласної бібліотеки, за 11 квартал. Детальніше дізнатися про новинки 

літератури Ви зможете    у відділі  а б о н е м е н т у   районної бібліотеки  , а 

саме зараз : 

                                  Медицина. Медичні науки. 

 

 

 55.4     Фещенко, Ю. І.  

       Організація протитуберкульозної допомоги населенню 

[Текст] / Ю. І. Фещенко, В. М. Мельник. - К. : Здоров'я, 2012. - 

656 с. 

       У книзі туберкульоз розглядається як глобальна, так і 

національна проблема. Автори висвітлюють сучасні підходи до 

організації боротьби з туберкульозом, в тому числі в 

пенітенціарній системі, на засадах Адаптованої ДОТС-стратегії та Адаптованої 

Стоп-ТБ-стратегії. Особливе місце займають концептуальні пропозиції щодо 

реформування, реорганізації та реструктуризації протитуберкульозної служби в 

сучасних умовах реформування охорони здоров’я в країні.  

      Книга призначена для організаторів охорони здоров’я та протитуберкульозної 

служби, лікарів і педагогічних працівників усіх спеціальностей, які зустрічаються з 

проблемами туберкульозу. 

 

56.14 я73    Юнак,в.Ю. Депрессия.- К.:Здоровя, 2012.-256с. 

       Душевные страдания бывают порой субъективно настолько сильны. Что трудно 

поверить в их устранимость. Но , к счастью, даже тяжелые переживания временны. 

Депрессия не является заболеванием безнадежным и безвыходным. Есть множество 

методов победить депрессию, и эта книга, надеюсь , поможет вам в этом 

разобраться. Не стоит забывать и о врачах –профессионалах. Владеющих 

информацией о новых открытиях в современной медицине, всегда готовых прийти к 

вам на помощь. Как сказал Сенека : «Научим же вашу душу хотеть того , чего 

требуют обстоятельства». 

 

                      Історія. Історичні науки  



 63.3(4УКР)4        Історія України в особах: Давньоруська держава. Литовсько-

польська доба / Авт. кол.: Русина О. В. (кер. авт. кол.), Дзюба О. М., 

Довбищенко М. В., Ісаєвич Я. Д., Котляр М. Ф., Лепявко С. А., Назарук М. Й., 

Наливайко Д. С., Пшеничний Є. В., Савчук О. М., Семчинсъкий С. В., Щербак 

В. О. – К.: Україна, 2012. – 440 с. 

Історія може бути науково об'єктивною, живою лише тоді, коли розповідатиме про 

реальних людей, тих, які творили історичний процес, впливаючи на нього й 

відіграючи цим самим важливу роль у долі свого народу. З низки нарисів про 

видатних осіб читач дістане уявлення про Давньоруську державу IX–XIII століть у 

всьому розмаїтті її політичного, економічного і культурного життя,  а також про 

литовсько-польську добу в історії України.  

Видання розраховане на широке коло читачів  

 

 63.3 (4УКР) г     Видатні болгари в історії України. Мунін 

Г. Б., Роглєв Х. Й. «Видавництво Кондор», 2012. 256с. : 
іл. 

  У виданні розповідається про видатних болгарських діячів, 
які жили та працювали на території України. Також коротко 

описана історія архітектурно – мистецьких пам’яток, 
створених болгарськими діячами, що збереглися до нашого 

часу й мають велику історичну цінність. Вони являють собою цікаву  сторінку 

нашої історії, прославляють могутність наших пращурів, є свідками багатьох 
історичних подій. Книга ілюстрована унікальними фотографіями історико – 
культурних пам’яток  та стародавніх споруд. 

 

 

63.3(4УКР)г    Мунін Г.Б. та ін.. Видатні поляки в історії 

України /Мунін Г.Б.,Солдатенко В.В. та ін…-Пер. укр.. нп 

пол.. мову Тригуб О.М.- К.:»Видавництво Кондор»,2012.-256с. 

 

 

 У виданні розповідається про видатних польських діячів. Які 

жили та працювали на території україни. Також коротко описана 

історія створених польськими діячами архітектурно- мистецьких 

пам’яток, що збереглися до нашого часу й мають велику  
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історичну цінність. Вони становлять цікаву сторінку нашої історії, прославляють 

могутність наших пращурів, є свідками багатьох історичних подій.  . Книга 

ілюстрована унікальними фотографіями історико- культурних пам’яток та 



стародавніх споруд (будинків та храмів). Стародавніх зображень на історичну 

тематику. 

63.3(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.  

63.3(4УКР)-8  Князі Радзивіли / В.Александрович та ін..;відп. Ред.. Ференцева 

Ю.В.;пер. В.Журби та ін..-К.:Балтія-Друк,2012.-271с. 

        Радзивіли один з найвідоміших , найчисленніших і найвпливовіших 

магнатських родів Великого князівства Литовського. Сконцентрувавши у своїх 

руках величезні багатства і владні прерогативи цього роду, що складали правлячу 

еліту держави , визначали основні напрямки діяльності країни у ХУ-ХУ111 

століттях, а також шляхи європейської політики. Видання складається з трьох книг - 

дослідження діяльності  князівського роду Радзивілів в Україні,Литві,Білорусії, 

їхній вклад в історію та культуру цих держав. До спільної праці залучені провідні 

фахівці – історики України, Литви, Білорусії. Видання підтримане Державним 

комітетом телебачення та радіомовлення в України, посольствами Литви та 

Білорусії в Україні.  

 

63.3(4УКР)8           Луняк, Є.  Анна Руська - королева 

Франції[Текст]/ Євген Луняк.- К.: Книга, 2012.- 208с., іл. 

У цій книзі розкривається життєвий шлях і діяльність королеви 

Анни, дочки великого київського князя Ярослава Мудрого, що 

правила у Франції в ХІ ст. 

 

 

                                 Військова справа          - 4- 



                         68.49 (4УКР)   Доля обрала нас [Текст] / Упорядник С. Бабаков.- К.: 

Прес-Кіт.-2012.-400с. 

У книзі зібрані матеріали, які розповідають про досвід 

миротворчої діяльності Збройних сил України починаючи з 

1992 року і до теперішнього часу. Видання розраховано на тих, 

хто цікавиться миротворчою складовою новітньої історії 

українського війська. 

 

 

                                             Літературознавство  

 

83.3(4УКР)8       Черниш Н.І. Академік Микола Бажан. 

Редактор.Видавець, Енциклопедист.-К.:Вид-во 

«Українська енциклопедія» імені М.П.Бажана,2012.-309с. 

       У книжці висвітлено редакторську та видавничу 

діяльність видатного діяча культури і науки , поета, 

фундатора українського національного енциклопедичного 

книговидання академіка М.П.Бажана.  

 

                                        Художня література 

84.4 УКР6            Вишня О. Мисливські усмішки : для серед. Та ст.. шк.. віку 

/Остап Вишня;упорядкув.,передм.,дод. Т.Щегельської.-К.:Національний 

книжковий проект,2012.-272с.-(Бібліотека шкільної класики ) 

       До видання ввійшли твори незрівнянного сміхотворця Остапа Вишні (1889-

1956) – видатного майстра слова і великого громадянина.  

        Він – письменник унікальної ( не тільки для України ) популярності, рекордних 

– мільйонних!- тиражів, твори якого знали навіть неписьменні, за що його деякі 

вибагливі критики виключали з літератури, а диктатори – із життя . 

        Добір поданих текстів обумовлений шкільною програмою з української 

літератури. Для школярів,учителів, студентів –фізіологів, усіх, хто цікавиться 

творчістю Остапа Вишні.  

  Нові видання сучасної програмної літератури      - 5- 



 

                            

 

 

84.4УКР6я44         Драч,Іван. Вибрані твори у 2-х т.Т.2. Переклади / І.Драч.-

К.:Укр. енциклопедія ім.. Бажана, 2012.-608с. 

                «Вибрані твори» І.Ф.Драча у двох томах- видання із започаткованої 

видавництвом « Українська енциклопедія». Імені М.П.Бажана багатотомної серії 

«Бібліотека Української Літературної Енциклопедії : вершини письменства», в якій 

випускаються кращі твори видатних майстрів української світової літератури, 

представлених в  УЛЕ.  

                До другого тому включено переклади  Івана Драча з національних 

літератур світу. Том супроводжується науково- енциклопедичним коментарями та 

примітками, бібліографією тощо.  

84.4УКР6     Тичина, Павло. Вибрані твори . У 2-х т. Т.2.Переклади /П.Г. 

Тичина.-К.:Укр. Енциклопедія ім.. М.П.Бажана,2012.-608с. 

«Вибрані твори» П.Г.Тичини у двох томах- видання із започаткованої видавництвом 

« Українська енциклопедія». Імені М.П.Бажана багатотомної серії «Бібліотека 

Української Літературної Енциклопедії : вершини письменства», в якій 

випускаються кращі твори видатних майстрів української світової літератури, 

представлених в  УЛЕ.        До другого тому включено переклади  П.Тичини з 

майже тридцяти    національних літератур світу. Том супроводжується вступнею  

статтею,  науково- енциклопедичним коментарями та примітками, бібліографією 

тощо. 



84.4Укр6-5  Лубківський Р.М. Вибрані твори :У 2т. (Бібліотека Української 

Літературної Енциклопедії : вершини письменства ) /Редкол. :ЗяблюкМ.П.(голова), 

Драч І.Ф.,Павличко Д.В.-К.:Вид.во «Укр. енциклопедія» ім.. М.П.Бажана,2008.- 

          Т.1: Вірші. Поеми / вступна ст.. тар нашинської Л.Б. ;худ. оформлення  

серіїСтратілата М.І.;іл.. Безніска Є.і. -608 с. 

            До першого тому увійшли, поетичні цикли та поеми. Створені Романом 

Лубківським  у різні періоди життя. Читач порринає у поетичний світ митця, разом 

з автором подорожує його дорогами, сягає історичних джерел формування 

української нації, по -новому  осмислює сьогодення і заглядає у день прийдешній.  

   84.4УКР6        Іваненко , Оксана. Мої казки і мої дорогі вчителі : Спогади, 

казки /О.Іваненко.-К.: Веселка, 2012.-398с.  

  До цієї книжки увійшла відзначена Шевченківською премією збірка спогадів  

відомої української дитячої письменниці «Завжди в житті» , а також її казки. Оксана 

Іваненко розповідає про свій довгий шлях, зустрічі, тривалі творчі взаємини з 

видатними людьми , письменниками, діячами культури нашої доби – Павлом 

Тичиною,Максимом Рильським, Антоном Макаренком, Корнієм Чуковським, 

Іваном Козловським та багатьма іншими.  

      Переважна більшість світлин з особистого архіву письменниці друкується 

вперше. 

  84.4УКР6-5     Малишко А.С. Поезії та поеми / А.С.Малишко.-К.:Україна, 

2012.-720с. 

      До книги увійшли кращі твори видатного майстра української поезії. 

Розрахована на широке коло читачів.  

 

   84.4УКР6-5    Мідянка, П. М. Ільмовий листочок : 

поезії, есе / Петро Миколайович Мідянка ; вступ. сл. Н. 

Бедзір. – Ужгород : Карпати, 2012. – 256 с. – (Програма 

"Українська книга"). – Імен. покажч.: с. 245-248. – ISBN 

978-966-671-340-0 (в опр.).  

      Чергова збірка «Ільмовий листочок» увібрала нові твори 

попередніх років, представляючи читачеві майстра      -

віршованих форм, зокрема сонетів. Окремим розділом 

вперше до широкого читача йдуть есе, які є своєрідним доповненням для розуміння 

поетичної душі сучасника. У всіх цих поетичних і прозових творах глибинний 

інтелект, духовна наповненість, естетичний експеримент модерності письма 

природно поєднується і синтезується із сакральністю і метафоризацією буднів і 

свят, з яких у контексті людства і виростає карпатський феномен Петра Мідянки.  



 

     84.4УКР6    Володимир Даниленко. Тіні в маєтку Тарновських: 

Повісті /Володимир Даниленко. –Львів : ЛА «Піраміда», 2012. – 

180 с. 

Нова книга прози Володимира Даниленка, що містить дві повісті: «Сонечко моє, 

чорне і волохате» та «Тіні в маєтку Тарновських», продовжує улюблену тему 

письменника – пошук формули кохання. Ці дві повісті складають своєрідну 

дилогію, побудовану на контрасті ціннісних орієнтацій, що поєднують в собі 

тенденції навколишньої постійно змінної реальності сучасної доби. . 

У повісті «Сонечко моє, чорне і волохате» розповідь ведеться від імені вельми спостережливого і 

розумного підлітка Славка, котрий цікавиться проблемами дорослих більше, ніж тими, що 

притаманні його вікові. Своїх батьків він оцінює зовсім як дорослий хлоп (що подекуди викликає 

дискомфорт сприйняття, а то й недовіру): про маму: «…як більшість жінок, вона боялася 

самотності, старості, безгрошів’я, хвороб, молодих і нахабних жінок…»; про тата: «Мій батько, 

звісно, ще той фрукт. Усі вважають, що він – дивовижний піаніст, але при цьому в нього 

просторовий ідіотизм, він не запам’ятовує імена людей, і ніколи нічого не чує». Як варіант 

отримання інформації, юнак підслуховує: «Всю ніч батьки сердито шепотілися в ліжку. Іноді 

мама забувала, що я за стіною… Письменник поєднує конкретність, пластичність, випрозореність 

побуту окремої родини з прагненням вивчити певні універсальні моделі подружнього 

співіснування, враховуючи, що наші уявлення про ці проблеми недосконалі.  

Повість «Тіні у маєтку Тарновських» більше, ніж попередня, відповідає заявленій темі (дивитись 

назву рецензії). Назагал, моделювання драматичної ситуації в окремо взятій родині (коли 

продовжувати жити, як раніше, неможливо, а щось змінити самим – ліньки й потрібна допомога 

лікаря), об’єктивовано-реалістичне. Прозові замальовки письменника часто виростають з проблем 

людей (схожих на нас, чи не так?), якихось характерних випадків із життя. В. Даниленко не 

обмежується тільки зображенням реальності, особливо, у стресових ситуаціях, хоча це теж є 

необхідною умовою художньої правди. Яскравий хист новеліста допомагає йому поєднувати 

конкретність з прагненням дослідити певні універсальні моделі подружнього співіснування.  

 

 

      84.4УКР6 -44       Дочинець М. І. Криничар. Діяріюш 

найбагатшого чоловіка Мукачівської домінії  :Роман. -Ужгород 

: «Карпати», 2012.-328с. 

         В центрі роману «Криничар» - українська душа, що не 

заблукала в історії, не зломлена і не стомлена поразками , як сама 

Україна, - душа тонка, мудра, діяльна, що черпнула від землі і від 

неба, що оживляє і  і якісно міняє довколишній простір і людей. 

Твір відкриває незглибимий вимір народної традиції. Карпатської 

звичаєвості, жива етика і естетика. Це проявляеться в умінні 

показати душу окремої людини як живої частини світової душі. Усе подано в шатах 

високої образності й дивовижно багатої лексики.  

              Через те, мабуть, цю книжку Мирослава Дочинця відомий 

літературознавець Петро Сорока назвав «наймудрішим художнім твором сучасної 

української літератури»  



84.4УКР6-5         Цибулько Володимир. Перед тим, тоді, і після…Друд 

(дерев’яний ровер української демократії).-Львів : ЛА «Піраміда»,2012.-388с. 

       Літературно – художнє видання : вірші поеми.  

                                        Мистецтво  

85.314(4УКР)6-8 Муравський          Муравський П. Чистота співу - чистота 

життя [Текст] /  П.Муравський. - К.: Просвіта, 2012. - 832с. - (Бібліотека 

Шевченківського комітету) 

   У цьому виданні представлено унікальний досвід майже 100-річного життя  й 

80 –річної мистецько – педагогічної діяльності Павла Івановича Муравського 

(1914) – живої легенди українського хорового співу ХХ-ХХ1 століть, видатного 

хорового диригента й педагога сучасності. Професора Національної музичної 

академії України імені П.І.Чайковського, народного артиста України .почесного 

академіка Національної Академії мистецтв України, лауреата Державної премії 

України імені Т.Г.Шевченка (1979) , Героя України. 

        Павло Муравський перший в українській музичній літературі через 

розкриття свого творчого методу викликав методику хорового 

диригування,хорового співу в природному ладові, що є суттю хорової школи 

Муравського. У виношеній у серці книжці, де поєднано мемуаристику й 

методологію. Патріарх української музичної культури являє майже незнану досі 

яскраву грань свого рідкісного таланту- філософію хорового співу.  

        У Додатку вміщено фахові осягнення й осмислення феномену Павла 

Муравського, спогади й відгуки про маестро знаних митців України та світу, 

його колег і учнів, листування, фотографії.  

 85.143(4УКР)6-8Франчук.я6           Франчук В.О. Сад любові. Живопис, 

графіка / Франчук В.О.- ІРІДІУМ,2012.-212с. : іл.. 

         Книгу – альбом присвячено лауреату Національної премії імені Тараса 

Шевченка . заслуженому художнику України , лауреату премії ім.. Василя Стуса, 

визначному українському сучаснику Франчуку Валерію Олександровичу. В ній 

представлена значна частина творчого доробку митця.  

         Видання розраховане на широке коло читачів, шанувальників 

образотворчого мистецтва, молодь, студентів художніх вузів.  

                            

                        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.  

 


