
                                        Нові надходження 

 
                                               Шановні користувачі ! 

    Пропонуємо Вам нові надходження літератури,  одержані у  2013 року від 

обласної бібліотеки, за IV квартал. Детальніше дізнатися про новинки 

літератури Ви зможете   у   районній   д и т я ч і й   б і б л і о т е ц і , а саме 

зараз : 

 

Д   Аркіна,Ірина. Буква ГАВ :Азбука - енциклопедія для дітей та батьків 

/І.Аркіна.-К.:Факт,2006.-63с. 

 

 Д  Микицей , Марія   Будинок , який умів 
розмовляти : повість /М. Микицей.-К.:Грані-

Т,2013.-68с.- (Книготератія) 
  Ця книжка про те, що дива не конче слід шукати за 

далекими морями-океанами - інколи досить буває виїхати 

за місто, познайомитися із статечним паном Будинком і 

бодай на кілька днів замешкати в ньому. І тоді ти - так 
само, як Даринка-Жаринка - зможеш здійснити заповітну 

мрію Бузку, подружитися з паном Лелекою і дізнатися про те, що буває, 

коли хлопчик і дівчинка міняються ролями... А головне - ти відкриєш для 

себе дивовижний світ цікавущого родинного спілкування, яке дарує 

справжню радість і надихає на творення добра!  

 

                                                                                                                                                                      

 82.3(4)-6                                                                                                                                    

Казки Європи .-Кн.3.-К.:ГРАНІ-Т,2006.-56с. 

Видання присвячено одвічній мудрості давніх народів "країн снігу". 

Проте клімат їхніх казок напрочуд теплий і веселий. Моральні 

цінності англійців, шведів, литовців, шотландців та    ін.      

передаються крізь віки нам та нашим дітям. Кожен текст спеціально 

оброблений з огляду на особливості світосприйняття маленького 

українця, кожна ілюстрація яскраво втілює у      художній формі 

ідею та мораль казки.  

 

                 82.4УКР6     У світі тварин :Упоряд. Г.Ю.Рогінська.-

Х.:Ранок-НТ,2005.-192с 

         У книзі, яку ви тримаєте в руках, зібрано оповідання відомих 

авторів про природу та тварин. Прочитайте їх уважно, і ви пізнаєте 

багато цікавого й корисного, корисного тому, що знання природи й 

любов до неї роблять життя цікавішим і повнішим. А отже – і     

щасливішим . 

  

  

 



84.4УКР6    Вдовиченко, Галина.  Ліга непарних шкарпеток / 

Вдовиченко Г.- Х.:Клуб Сімейного Дозвілля,2013.-128с.   

 

 

У нижній шухляді жили непарні шкарпетки. Їм дуже 

хотілося бути потрібними, але... одного разу господиня 

пообіцяла викинути "весь цей мотлох". Тоді вони 

організували Лігу непарних шкарпеток, і коли хтось із них вскакував у халепу, 

друзі рятували його. Навіть коли до сірої шкарпетки знайшлася пара, вона не 

захотіла покидати старих друзів... 

Перша премія в номінації "Прозові твори для дітей" Всеукраїнського конкурсу 

романів, кіносценаріїв, п'єс та пісенної лірики про кохання «Коронація 

слова»   2012.  
 

 

 84.4УКР6    Кобзар, Володимир   Буваличі : Повість- казка про 

дітей  і батьків / В.Ф.Кобзар.-К.: Вид. дім « Києво-Могилянська 

академія»,2012.-58с. 

           В одному городі. Столиці Небуваличів, несподівано зникають 

діти. Виявляється , вони тікають до Буваличів – фантастичної 

місцевості. У якій з людиною трапляються всілякі пригоди. 

Випробування.  

           Стурбовані дорослі відряджають на пошуки дітей своїх 

представників : тьотю Мотю і дядечка Оковитого… 

 Повість –казка для читачів молодшого шкільного віку та їхніх батьків,б які ще 

пам’ятають своє дитинство. 

 

 

        84.4УКР6-4  Суходольська – Сєдова, Н. Казки .-К.:Кобза, 

2004.-64с. 

                          

                                         Цю книгу можна починати читати з 

п'ятирічного віку і до старості. Кожна дитина буде задавати питання 

і шукати на них відповіді, а доросла людина замислиться. Ці казки 

для всіх. В дитячих душах вони засвітять теплі, яскраві ліхтарики, 

які будуть світити на протязі всього життя і зігрівати його добром та 

любов'ю до природи і до людей.     

 

  84.4УКР 6      Мензатюк, З. Зварю тобі борщику [Текст] /  

Мензатюк, Зірка ; худож. О. Магеровська. — 

Львів : Видавництво Старого Лева, 2012. — 

59 с. : ілюстр.  

У цій книжечці всі казки не лише веселі й цікаві, а 

ще й дуже смачні. Бо коли їх читаєш, то слинка  

котиться. І відразу хочеться разом з Олесею та Івасем, героями цих  

казок, скуштувати запашного борщу, смачнющих вареників,  

солодких млинців та інших українських страв, які живуть не лише 

на вашому столі, а й у казці 



 

 

   84. 4 УКР 6      Радушинська, О. Щоденник Славка Хоробрика,  

або Пригоди хлопчика-міліціонера [Текст] / 

Радушинська, Оксана ; худож. Р. Скиба. — 

Львів : Видавництво Старого Лева, 2012. — 

87 с. : ілюстр.  

Які вчинки дітей можуть спричинити халепу і що  

потрібно робити, аби уникнути неприємностей  

вдома, на вулиці, у школі чи у відносинах зі знайомими і 

незнайомими людьми? Відповіді на ці та багато інших запитань  

читачі знайдуть, потоваришувавши зі Славком Хоробриком — 

звичайнісіньким сучасним хлопчиком, котрий мріє стати  

міліціонером. І, можливо, у його пригодах хтось навіть упізнає 

себе. 

 

 

 

     84(4УКР)4я    Малик,Галина. Вуйко Йой і Страшна 
Велика Кука : Повість / Г.Малик.-К.: Грані- Т,2013.-

136с.-(Сучасна дитяча проза).  
       Кожна дитина любить і має потребу вигадувати – чи 
якусь історію, чи уявного друга, котрого ніхто з дорослих 

не може побачити. Фантазія – це те, чого начебто не 
існує... однак воно все ж є. Вигадка – дуже вимоглива 
панянка, адже вона хоче не тільки початися, а ще й бути 

завершеною, цілісною.  
Персонажі нової книги Галини Малик про вже знайомого всім вуйка Йойя 
вигадали Куку, проте не повністю, не до кінця. Виникло ТЕ, чого ніхто не знає: 

яке ВОНО? де живе? що полюбляє? Навіть невідомо, чи ВОНО добре, чи зле. 
А крім "вигадників", зарадити ніхто не може.  

Яким буде уявний друг вашої дитини, залежить тільки від неї самої. Однак він 

напевне буде ідеальним, адже матиме все найкраще. Як Страшна Велика 
Кука, яка насправді виявилася зовсім не страшною і не такою вже й великою. 
До того ж, її дуже потребує гамірлива компанійка вуйка Йойя. А Кука й сама 

розуміє, як добре знайти себе і бути собою." 

 

 84.4УКР6     Малик,Галина Злочинці з паралельного світу-2 

:Фантаст. Повість /Г.Малик.-Львів :Світ,2011.-96с.- (Молодий 

«Світ» України ).     

Фантастична повість Галини Малик „Злочинці з паралельного 
світу – 2” є захоплюючим продовженням першої книги з  
такою ж назвою, яка вийшла друком у видавництві „Світ” 

2001 року. Після опублікування журнальної версії першої 
книги у часописі „Барвінок” повість була визнана кращим 
твором 1997 року і нагороджена Міжнародною премією 

Степана Феденка (США).  Крім цього, у 2003 році Галина Малик стала 

http://www.umka.com.ua/ukr/catalogue/books-for-children/halyna-malyk-vuyko-yoy-lyshynya.html


лауреатом премії імені Лесі Українки. Напружений сюжет другої книги веде нас 

шляхами безпритульного хлопчика Хроні, який сподівається знайти своїх 
батьків. Вірний друг хлопчика пес Рекс,  чеченець Джохар, мудрий ворон Гай, 
„крутий” кіт Рата, підла потвора Чмак, – ось далеко не повний перелік 

персонажів, з якими доля зводить Хроню у його поневіряннях. Хоча завершення 
цієї історії ще попереду, так хочеться вірити у перемогу справедливості та 

добра... 
 

 

     84(4ИТА)53-4           Коллоді, К.  Пригоди Пінокіо [Текст]: казка / К. Коллоді. – 

Харків: Септіма, 2009. – 240 с.             

             Це всесвітньо відома казка італійського письменника Х1Х ст.. про незвичайні 

пригоди  невичайного героя- дерев’яного хлопчика Піноккіо. Вже багато років ця 

казка є однією з найулюбленіших серед дітей усього світу.  

   84.2    Чарівні казки.-Х.:Septima,2005.-256с. 

Чарівнв казки – це фантастичний світ чудес та перевтілень. Образи казкових 

персонажів- фей, чарівників, королів та принцес – залишаються з людиною на все 

життя, вчать мудрості й оптимізму. Дівчавта у своїй уяві перевтілюються у вишуканих 

, тендітних принцес, а хлопчики- у сильних та мужніх лицарів.  

       Ці казки принесуть вам та вашим дітям багато приємних хвилин.  

 84(3)-4     Мілн ,А.А. Вінні Пух та його друзі: Повість- казка /А.А.Мілн.-Х.: 

Septima , 2006.-336с. 

        Популярна повість- казка класика англійської дитячої літератури Алана Мілна 

(1882-1956) про симпатичного плюшевого ведмедика та його численних друзів.  

 

 

                   Література для середнього віку 

 

84.4УКР6     Малик,Галина Злочинці з паралельного світу-2 

:Фантаст. Повість /Г.Малик.-Львів :Світ,2011.-96с.- (Молодий 

«Світ» України ).     
Фантастична повість Галини Малик „Злочинці з паралельного світу – 2” є 
захоплюючим продовженням першої книги з  такою ж назвою, яка 
вийшла друком у видавництві „Світ” 2001 року. Після опублікування 
журнальної версії першої книги у часописі „Барвінок” повість була 
визнана кращим твором 1997 року і нагороджена Міжнародною премією  

Степана Феденка (США).  Крім цього, у 2003 році Галина Малик стала лауреатом премії імені 

Лесі Українки. Напружений сюжет другої книги веде нас шляхами безпритульного хлопчика 
Хроні, який сподівається знайти своїх батьків. Вірний друг хлопчика пес Рекс,   чеченець 
Джохар, мудрий ворон Гай, „крутий” кіт Рата, підла потвора Чмак, – ось далеко не повний 
перелік персонажів, з якими доля зводить Хроню у його поневіряннях. Хоча завершення цієї 
історії ще попереду, так хочеться вірити у перемогу справедливості та добра... 

 

84.4УКР Есаулов, Олександр Ю.  Таємниця Великого Сканера 

/О.Ю.Есаулов.-Луцьк: Прат Волинська обл.. друк.,2013.-144с. 

 

Великий Процесор отримує сигнал «SOS» з далекої планети Ц. 

Експедиція, до складу якої ввійшла донька Великого Процесора 

принцеса Інформа, зникає. Хто може відправитися у далеку 

подорож? Адже треба не лише знайти експедицію, що зникла, а й 



допомогти мешканцям планети. А тут ще Рикпет з друзями теж зникають. Отака от 

халепа... Що ж робити? Для Великого Процесора залишається остання надія - 

Сергійко. І Сергійко починає діяти...  

 

. 

 

     84.4УКР      Есаулов, Олександр Ю.  Антивірус 

/О.Ю.Есаулов.-Луцьк: Прат Волинська обл.. друк.,2013.-208с. 

 

        Сергійко, який недавно грав у комп’ютерну гру «Побудуй 

Глюкландію» , запрошений блазнем Великого Процесора на імя 

Дроник на гостину до Заекрення. З бажання Великого Процесора 

несподівано для самого себе Сергійко стає королем Глюкландії. І 

ось  тут починаються справжні випробування : на країну 

нападають  степняки. Що  робити? Адже війна- це жертви з обох 

сторін. Який вихід з цієї складної ситуації знайде новий король 

Глюкландії? Чи  зможуть допоїти йому друзі ? …  

    

 

84.4 УКР6           Ізбаш, Олексій.   Військо Даждьбога : Казки та 

легенди про героїв .богів . духів давніх слов’ян / / О.Ізбаш.- 

К.:АВІАЗ, 2013.-164с.; іл.. 

        Давні слов’яни – язичники вірили , що на небесах живуть боги, 

які кенрують світом. На землі поміж людей є герої . якими 

опікуються небесні боги . а увесь навколишній світ населений 

духами природи. Добрими і злими. Вони були певні того . що сама 

природа – жива , що дерева , струмки ,камені , кожна травиночка- 

билиночка мають душу, думають і розмовляють , як і люди. Боги ж 

стоять на чолі всього, правлять …  

 

 

84.4УКР6-44       Роздобудько, Ірен Арсен :Повість /І.Роздобудько.-

К.:Грані-Т,2013.-224с. 

За сюжетом повісті, 13-річний Арсен піклується про маму сам, адже 

тато їх давно покинув. Однак хлопець вірить, що мама ще знайде 

надійного й порядного чоловіка. А найбільше він мріє про мандри, 

пригоди і таємниці, бо сидіти всеньке літо за компом у київській 

квартирі — це, погодьтеся, годі назвати незабутніми канікулами. 

Тому Арсен і зважився гайнути в село, до бабці з дідом, яких не бачив після 

розлучення батьків. І там багато про що Арсенові довелося поміркувати — особливо 

про те, що він має бути справжнім чоловіком; чимало здолати — образу на тата, 

відчуття своєї непотрібності в татовій родині та ревнощі до маленької зведеної 

сестрички, яка «забрала» в нього тата; чимало дізнатись — адже історія його роду 

стала «візитівкою» цілого села. А головне — Арсен закохався. Вперше і, можливо, 

назавжди…Нова повість відомої письменниці Ірен Роздобудько розповідає про 

дорослішання, життєво важливі трансформації в свідомості й пошук моральних 

орієнтирів у житті.  



 

 

 

84.4УКР6     Чумак Іван Володимирович Житейські пригоди та 

химери- нагоди Степанка і Стасика : Повість/І.В.Чумак. -

К.:Юніверс,56с. 

     Добре відомий в Україні поет і прозаїк Іван Чумак написав 

написав і видав чимало книг,- зокрема поетичних збірок 

(«Пшеничний місяць», «Материнство землі»,»А що таке 

любов?»,»Калинова мелодія» та інші), а також повістей та 

оповідань («Слід золотого обозу»,»В людей питайтеся», 

«Танцювали вдови польку»,»На відстані пам’яті» та інші).Він – 

лауреат літературної премії імені І. Нечуя - левицького. В котрого, 

безперечно, вчився змальовувати людські характери. Життєві події.  

    Чимало написано Іваном Чумаком цікавих творів і для дітей. Ця ж нова повість 

«Житейські пригоди та химери-нагоди Степанка і Стасика», безперечно. Зацікавить 

сучасних школярів.Та й багатьох з дорослих читачів. Певно, також…  

 

                                                 

 Перро Ш. Французькі казки [Текст] / Шарль Перро. – Х.: Septima, 2005. – 256 с.: 

іл. – ( В гостях у казки).  

                            

 

                 До цієї книги надійшли улюблені з дитинства казки славетного  

французького автора Шарля Перро :»Зачарована красуня», «Кіт у чоботях», 

«Попелюшка» та багато інших. А також найцікавіші казки, створені за різних часів у 

різних провінціях Франції - Бретані, Бургундії, Шампані, Гасконі, Ельзасі, Поровансі, 

Нормандії та інших.  

 

 

84(4РОС)4    Гоголь М.В.  Вечори на хуторі біля Диканьки : Повісті /М.В.Гоголь. -

Х.: Septima, 2009.-416с. 

                Твори М.В.Гоголя- одна з найвидатніших сторінок Української класичної 

літератури. Гоголівські персонажі, загадкові сюжети відкривають перед нами яскраве, 

сповнене таємницями українське буття.  

                                     Література для старшокласників  

 

 63.3(4УКР-4Чек)624  Зруйновані долі: [зб. спогадів] Міжнар. 
громад. орг. «Міжнар. фонд «Взаєморозуміння і 
толерантність» Черкас. осередок; [уклад. О.А. Воронкіна та 

ін.]. – Черкаси: Вертикаль, 2012. – 178 с.: іл. 

  

Останнім часом однією з найпомітніших ознак суттєвих змін 

у суспільній свідомості став величезний інтерес до історії, до 
її складних, трагічних сторінок. Такими є й роки Другої 
світової війни - роки, кожен день, кожну годину яких оплачено 

тисячами людських життів і величезними матеріальними втратами. 



Книга «Зруйновані долі" – це збірка спогадів людей, яких примусово вивезли 

під час війни до Німеччини (так званих остарбайтерів).  

Це розповіді колишніх військовополонених, які дивом вижили у 
концентраційних таборах «Освенцім», «Дахау», «Бухенвальд» та ін. 

Матеріали, що ввійшли до книги, збиралися упродовж декількох років 
працівниками Черкаського осередку Міжнародної громадської організації 
«Міжнародний фонд «Взвємодія і толерантність». 

Видання розраховане на широке коло читачів, усіх, хто цікавиться історією 
Другої світової війни. 

 Спогади Майстренко Ганни Тимофіївни жительки смт. Катеринополя. 

(нині покійної). 

  63.3(4УКР-4ЧЕК)624- кр  Пам'ять з присмаком сліз /Уклад. О.Воронкіна та 
ін.. Черкаси :Вертикаль,Вид. Кандич С.Г. ,2012.-160с. 

 
       До книги «Пам'ять із присмаком сліз» ввійшли письмові та художні роботи 

учасників конкурсів. Які були проведені Черкаським осередком Міжнародної 
громадської організації «Міжнародний фонд «Взаєморозуміння  і 
толерантність» та присвячувались висвітленню  трагічних сторінок історії часів 

Другої світової війни. Примусовим працівникам, в’язням фашистських 
концтаборів. 
 

Книга розширить знання про історичне минуле нашого народу, сприятиме 
збереженню памяті про воєнне покоління та буде корисним усім, хто цікавиться 
історією Другої світової війни. 

 
63.3 (УКР)      Лунін, Сергій Ігорович      Іван Самійлович / 
С.І.Лунін.-Х.:ТОВ.ПЕТ,2013.-128с.Гетьман Іван Самойлович – 

значна постать в історії України, людина, яка протягом 
п'ятнадцяти років була володарем Лівобережжя і зупинилася 

за крок од відновлення держави Богдана Хмельницького. Його 
доля добре ілюструє характерні тенденції української історії 
тієї доби, а особистість, що сполучає в собі позитивні і 

негативні риси, дозволяє побачити в ньому типовий портрет 
українського політика XVII століття. 
 

 
 

63.3(4УКР)      Тагліна, Юлія Сергіївна Михайло 

Грушевський /Ю.С. Тагліна.-Х.:ТОВ КЕТС, 2013.-128с. 

Михайло Грушевський (1866—1934) є однією з 
головних постатей українського національного 

самоствердження в новітній історії України. Видатний 

вчений і суспільно-політичний діяч, він створив 10-
томну «Історію України-Руси» – першу повну історію 

України, таким чином перевершивши навіть таких своїх 

видатних попередників, як Костомаров, Куліш, Драгоманов, 
Антонович. Але Грушевський не тільки писав історичні праці, він сам 



творив історію: 1917 року став на чолі нової Української держави – 

його було обрано головою Центральної Ради (1917—1918), яка в 1918 

році проголосила Українську Народну Республіку (УНР). Завдяки 
цьому світ дізнався, що на землі існує Українська держава, 

президентом якої і був М. С. Грушевський. 
 

 
63.3(4УКР)      Савченко Віктор Анатолійович  Павло 

Скоропадський /В.А.Савченко .-Х.: ТОВ ПЕТ, 2013.-128с. 

Павло Скоропадський (1873—1945) – останній гетьман України, 

діяльність якого пов’язана з бурхливими подіями епохи громадянської 

війни. Лев Троцький називав його українським Бонапартом, генерал 

Денікін – другим Мазепою. Ким же він був насправді? Відповідь на це 

запитання допоможе знайти книжка, при написанні якої автор 

використав архівні матеріали, документальні джерела, спогади 

учасників подій. 

 
 

63.3(4УКР)      Савченко, Віктор Анатолійович   Нестор 
Махно /В.А.Савченко.-Х.:ТОВ ПЕТ,2013.-128с. 
 

 Махно – видатна особистість. Лідер анархістського руху на 
Україні. Якого радянська пропаганда називала бандитом. А 
справу його замовчувала. Зараз Нестора Махна порівнюють з 

Робін Гудом,  Спартаком, «товаришем Че». Виходець з 
найбіднішого селянства, він у 29 років зумів зібрати під 
прапором анархії 100 – тисячну армію і почав створювати на 

південному сході України  анархістське суспільство- трудову федерацію. Яка 
проіснувала 100 днів під постійними ударами білих і червоних.  
          Ким же був Махно у реальному житті? Н аце питання ідає відповідь книга 

В.Савченка, що присвячена одному з найвідоміших українців ХХ сторіччя.  
 

                                   Політика. Політичні науки 
 

 

    66.3 (4УКР)   Кокотюха, Андрій Анатолійович Леонід 

Кравчук / А,А. Кокотюха.-К.: Укрвидав поліграфія,2013.-
128с. 
          Леонід Кравчук – невід’ємна частина історії нашої країни. Не тільки 
тому що він – перший президент сучасної незалежної України, обраний 
українським народом. Не тільки тому що з його ім’ям нерозривно 
пов’язане прийняття Акта проголошення незалежності ношої держави. 
Його досі по праву вважають одним із найбільш професійних, гнучких та 
виважених політиків за всю історію сучасної України. Постать Леоніда 

Кравчука викликає неабиякий інтерес завдяки неоднозначності та непересічності цієї 
особистості. Але все ж пригадаймо Фрідріха Ніцше, який стверджував, що завжди величним 
для історії є той, хто задав напрямок. Усвідомлює це і сам Леонід Макарович, який в одному 
із своїх постпрезидентських інтерв’ю наголосив, що усі його наступники на президентській 



посаді «лише продовжуватимуть робити те, що розпочав я. Добре чи погано, але лише 

продовжуватимуть». 
 
                                                   Мовознавство  
 

     81 (4УКР)   Белей , Л.О. Ім’я дитини  в українській родині 
/ Л.О. Белей.-К.: Далечінь, 2013.-288с. 
 

Ім'я надається людині при народженні й супроводжує її все 
життя. Кажуть, що ім'я навіть визначає долю людини. Так це 

чи ні, у будь-якому разі вибір імені для дитини є справою 
серйозною і відповідальною. Добре, коли батьки підходять до 

цього питання з повагою до тисячолітніх традицій, з бажанням 
і надією, що вибране ім'я личитиме їхній дитині, буде їй самій 

до вподоби. Ця книжка допоможе вам вибрати ім'я, гідне вашого сина чи 

доньки, онука чи онуки. Ви знайдете тут стислий огляд історії імен українців, 
християнський календар імен, а також словник, в якому можна вибрати 

конкретне ім'я, довідатися про первісне значення імені та ознайомитися із його 
скороченими й пестливими формами, які мають особливу популярність у 

приватному та сімейному спілкуванні.  
 

                                   Літературознавство  
 
 

     83.34УКР1    Тома, Леонід Васильович.  Микола Гоголь 
/Л.В. Тома.-Х.: Антологія, 2013.-128с. 
            Великий російський письменник Микола Гоголь є, на 

думку багатьох дослідників і літературознавців, найбільш 
виразним представником української школи в російській 
літературі. Отже, можемо говорити про нього як про 

українського письменника, бо українська тематика творів 
Гоголя – це невід’ємна частина його творчої особистості. Він – 
один з кращих виразників української ментальності. У його 

творах найбільш повно і яскраво відтворилися риси 
українського національного характеру. 

 
 
 

 
83.34(4УКР)1      Панасенко, Тетьяна Михайлівна  . Марко 
Вовчок /Т.М. Панасенко.-К.: Укрвидав-поліграфія,2013.-

128с. 
 
Марка Вовчка (літературний псевдонім Марії Олександрівни 

Вілінської, 1833—1907) справедливо називають 
літературною донькою Т. Шевченка. Твори письменниці 
відіграли провідну роль у становленні української 

реалістичної прози. Найвищого ідейно-художнього рівня 



досягає Марко Вовчок у зображенні трагічної долі жінки-кріпачки, яка в 

тогочасному суспільстві зазнала найбільшого приниження і безправ’я. За 
словами І. Франка, «з простотою, красою й ніжністю її мови й стилю в’яжеться 
нерозривно її ніжна любов до всіх нещасних і страждущих, а особливо до 

найбідніших між бідними – до жінок…» 
 

 
 

83.34УКР6    Лазарук , Мирослав Ярославович.  Микола 

Вінграновський : Степовий Сварог : Есе про незабутні 
мандри Україною з Миколою вінграновським / М.Я. 
Лазарук.-Х.: ТОВ ПЕТ ,2013.-192с. 

       Микола Степанович Вінграновський (1936—2004) – 
видатний український поет, прозаїк, актор і кінорежисер, один 
з кращих учнів Олександра Довженка, автор поетичних збірок 

і повістей (Державна премія УРСР ім. Т. Г. Шевченка 1984 
року) – у далекі шістдесяті минулого століття благодатним 

вихором увірвався в українську літературу і крізь усе життя проніс дух 

українства, вписавши у національну скарбницю безцінним даром Любов’ю 
освячене Слово  

 
 

83.3(4УКР01-8    Т.Шевченко : невідомі сторінки / упоряд. 

Л.Цуріка : літературно- художнє видання- К.: АВІАЗ ,2013.-

72с.;іл.. 

 

  Тарас Шевченко- видатний український поет, прозаїк. 

Драматург, художник, політичний і громадський діяч. Шевченко 

був людиною універсальних обдарувань та інтересів. Все його 

життя і творчість були присвячені народу. Життєвий шлях носив його по 

Україні, Росії,Європі. Але в нього було одне «кохання та пристрасть» рідна 

Україна... 
 

 
 

83.34УКР1      Чухліб,Т.В. Козацьке коріння Миколи Гоголя 

/Т.В.Чухліб.-К.:Наш час, 2013.-271с.-(Сер. «Невідома 

Україна). 
 

З нагоди відзначення 200-річчя від народження Миколи Гоголя 

автор простежує його український родовід. У книзі висвітлено 

біографії наказного гетьмана Євстафія Гоголя, полкового писаря 

Миргородського полку Опанаса Гоголя та українського 

письменника Василя Гоголя-Яновського, а також життєписи інших 

родичів Миколи Гоголя — козацьких старшин Лизогубів, Забіл, Танських, 

Трощинських та Косяровських. Крім того, у виданні розкрито маловідомі факти і події 

з життя видатного митця слова у Санкт-Петербурзі та Москві, досліджено історію 



козацького містечка Сорочинці, хутора Яновщина (Василівка) і села Диканька 

поблизу Миргорода. Автор наголошує на особливостях культурного середовища, в 

якому виховувався і творив геній, а також захопленні Миколи Васильовича 

українською історією, збиранням народних пісень, переказів та анекдотів.  

 
 

 

 
83.3(4РОС)1-8       Гоголь. Містика та реальність : 

альбом / авт.-упоряд. Л. Цуріка. - Київ : АВІАЗ, 2013. - 
128 с. : іл., портр. 

  
Про життя Миколу Васильовича Гоголя написано багато, але 
не так часто пишуть про його любов до України. Можливо це 
обумовлено тим , що не тільки Україна, а й Росія та Польща 

вважають своїм народним надбанням.  Але давайте заглянемо 
в його творчу спадщину!... 

 
 
         83.34УВКР1 –Л6     Уклін Кобзареві : До 150 – річчя 
перепоховання Т.Г.Шевченка на Чернечій горі у Каневі 

/Упоряд. Т. Федорова.- Черкаси :ФОП. Чабаненко Ю. ,2000.-
60с. 
          На широких просторах Звенигородщини, серед могутніх лип та 

вікопомних дубів знаходиться земля , по якій ступав малими босими 

ногами Тарас Шевченко – майбутній пророк України.  

         Мальовничі села  Моринці,Шевченкове, Будище Вільшана були 

об’єднані у Національний заповідник «Батьківщина Тараса Шевченка» ...  

 

 
 

       84.4УКР6-4       Ігнатова ,Ната. Доторкнутися до небес 

/Н.Ігнатова.-Донецьк : ПП КД Проспект- Прес,2013.-416с. 
          У книзі «Доторкнутися до небес» читач знову зустрінеться 
з героями , яких інколи поблажливо називають диваками. Вони 

різні – кожен зі своїми надіями, переконаннями та прагненнями. 
Але цих молодих людей поєднує особливе сприймання світу 

через призму добра і справедливості, Для них дружба_ це не 
лишень пісні під гітару у зоряну ніч чи прогулянки під літнім 
дощем, це, в . в першу чергу, здатність прийти на допомогу, не 

роздумуючи , а ще – порадіти чиємусь щастю, навіть якщо 
власне серце розривається від болю.  
                               Книга адресована широкому колу читачів , котрі певні, що 

навіть у сучасному ритмі життя є місце справжнім почуттям.  
 
 

     
  



 

                  84(3)-44    Шмітт, Ерік-Емманюель.   Пан Ібрагім та квіти Корану 
:Повість /Е.Шмітт.-Львів:Кальварія,2013.-96с. 
                   

  У тринадцять років Момо опиняється сам-на –сам зі світом. У нього є єдиний 
друг, пан Ібрагім, араб-бакалійник із Голубої вулиці. Та 

зовнішність оманлива. Голуба вулиця – не зовсім не голуба. 
Араб – не зовсім араб. А життя не обов’язково сумне. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
84(4РОС)6-4 Неволина Е. Первое свидание : Романы для 

девочек / Екатерина Неволина.-М.Эксмо,2011.-352с. 
 

Вы уже ходили на свидание? Да? Нет? А собираетнсь ? Тогда 
нам есть о чем поговорить ! Повести, собранные в этой книге,- 
о вас , обо мне и обо всех- всех- всех людях на свете,потому 

что каждый человек однажды влюблялся и спешит на первое 
в жизни свидание. Любите и будьте любимы!  
 

 
 

 

          84.4УКР6-5  кр     Постолака В. С. 
         Мальви коло хати : поезії / В. Постолака. – Черкаси :                   

Чабаненко Ю. А., 2008. – 184 с. : ілюстр. 

Анотація: Ця збірка ліричних віршів композитора-пісняра,       поета і  

прозаїка присвячена рідному краю. Вона написана з любов'ю та 

вдячністю рідній землі, що виростила та викохала невтомного 

трудівника та патріота, співця рідної України. ( Ступичне ) 

  

 

 

 

 
        84.4УКР6 -кр      Холодний яр :Часопис Черкаської обл..     
організації Нац. Спілки письменників України №1/Присв.    

світлій пам’яті Г.Білоуса / Ред. В.Ткаченко.-Черкаси : 
Видав.Чабаненко Ю.2012.-318с.   

    Це видання присвячується світлій пам’яті Грирорія Білоуса.  
 
 



 

 
 
         84.4УКР6     Холодний яр:часопис Черкаської обл.. 

організації Нац. Спілки письменників України №2. КН.1/ Ред. 
В.Ткаченко.-Черкаси:Видав. Чабаненко Ю.,2012.-318с. 

 
           Присвячується 40-й річниці Черкаської обласної 
організації  Національної спілки письменників України.  

 
 
 

84(3)-4    Сабатіні Рафаель. Одіссея капітана Блада : Роман /Р.Саботіні.-Х.: 
Septima, 2009.-432с. 
Цей історико-пригодницький роман розповідає про життя і пригоди молодого 

англійського лікаря, який мимоволі став супротивником короля і якого разом із 
групою бунтівників було вислано на далекий острів посеред океану. Спритному 
і сміливому юнакові вдалося втекти з рабства. Позбавлений можливості жити 

на батьківщині, безпритульний вигнанець стає ватажком піратів. Глибоко 
благородний, чесний і талановитий, Влад співчуває знедоленим і захищає їх, 

борючись із несправедливістю. 
 

 

                                                 84(4УКР)6     Федькович , Юрій. 

Вибрані твори /Ю.Федькович.-Х.:Ранок,2009.-320с. 
             Автор поезій, повістей ,казок,оповідань,що ввійшли до 

цього видання, був справді народним письменником. Не лише 
в тому сенсі, що його творчість тісно зав’язана на фольклорі .а 
твори стали народними піснями. Він усього себе віддав 

рідному народові. «Буковинський Соловій» зачарує читача 
своїм рідкісним словом. Що має присмак гуцульського 

екзотизму, відкриє поезію і красу народних обрядів і звичаїв, ескапади емоцій. 

Пристрастей, що нерідко вирують у людських душах.  
 
                                       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. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 


