
           Нові надходження 

                                          Шановні користувачі ! 

    Пропонуємо Вам нові надходження літератури,  одержані у  2014 

року від обласної бібліотеки, за  4  квартал. Детальніше дізнатися про 

новинки літератури Ви зможете  в  районній  д и т я  ч і й  бібліотеці  ,а  

саме зараз : 

                                

 

74.202.4    Навчання і виховання учнів 3 класу : Методичний посібник 

для вчителів / Упор. О.Я.Савченко.-К.Видавництво «Початкова 

школа,2004.-512с. 

       У посібнику вміщено матеріали про організацію навчально - виховного 

процесу в 3 класі, рекомендації з методики навчання третьокласників з усіх 

навчальних предметів нової чотирирічної початкової школи.  

     Книга написана провідними педагогами і психологами України , авторами 

новітніх методик, чинних програм і підручників. 

 

 63.3(4УКР)-622-кр  Життя в окупації  : альбом дитячих 

малюнків та док.-публіц. творів / Міжнар. фонд 

"Взаєморозуміння і толерантність" ; уклад. О. А. 

Воронкіна. - Черкаси : Вертикаль : Кандич С. Г., 2013. - 56 

с. 

  

 До книги "Життя в окупації" увійшли письмові роботи 

переможців конкурсу документально-публіцистичних 



творів серед учнівської та студентської молоді"Черкащина в період 

нацистської окупації 1941 - 1944 рр.", який було проведено Черкаським 

місцевим осередком Міжнародної громадської організації "Міжнародний 

фонд" "Взаєрозуміння і толерантність  

 

63.3 (4УКР-4Чек) – кр   Мельниченко, В.М. 

Шевченкіана Черкащини : вшанування пам’яті Т.Г. 

Шевченка на Черкащині / Василь Мельниченко ; [відп. 

ред. О. Третяков]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – 207 

с. : іл. – Бібліогр. : с. 102 – 111. 

  

У цій книзі на основі залучення широкого комплексу 

джерел (архівних документів, наукової літератури, 

матеріалів періодичної преси і творів мистецтва) висвітлюється історія 

творення всенародної Шевченкіани на батьківщині великого Кобзаря, 

розкривається самобутність шевченківських традицій в містах і селах 

краю.  

Видання складається із самостійних тематичних частин, в яких 

характеризуються форми і художньо-мистецькі засоби вшанування та 

увічнення пам’яті Т.Г. Шевченка на Черкащині.  

Публіцистично-документальні нариси супроводжу-ються ілюстраціями.  

Викладений у книзі і запропонований широкій громадськості краєзнавчий 

матеріал сприятиме розширенню знань жителів та гостей Черкащини про 

наш край і Україну та роботу, яка здійснюється з вшанування Т.Г. Шевченка 

та популяризації його духовної спадщини.  

 

63.3(4УКР-4ЧЕК)6-кр   Мельниченко В.М.,Чабан А.Ю. Наймолодша в 

Україні.Черкаській області – 60 років : етапи розвитку, люди і події. -

Черкаси : «Вертикаль», видавець Кандич С.Г.,2013.-256с. 

       Документально- публіцистичне ілюстроване видання «Наймолодша в 

Україні.Черкаській області – 60 років : етапи розвитку, люди і події  

присвячене 60-й річниці утворення Черкаської області. Текстовий та 

ілюстативний матеріал розкриває славну історію Черкаського краю, 

висвітлює соуіально-економічний та культурний розвиток області з часу її 

утворення, знайомить з туристичним потенціалом сучасної Черкащини. 

Книга розрахована на штрокі верстви громадськості, туристів і гостей краю, 

усіх, кого цікавить минуле і сучасне нашої Батьківщини. 

 



ст84.4УКР6 Комуницька ,Марія. Добра душа : 

Оповідання та казки /М.Комуницька.-

Чернівці:»Факел Марії»,2010.-390с. 

Добра душа...  

Якщо душа добра - їй не страшні ніякі труднощі, бо 

вона світить, як сонечко. 

Вона дає і нічого не хоче для себе взамін. Таку душу 

любить Господь Бог і її оберігає.  

Будьмо добрими душами - і радітиме нам Господь Бог! Будьмо добрими 

душами - і буде щаслива від нас Земля! 

 

 

 

 

 

 

                            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. 
 
 


