
Подарунок автора 

 

Книга – найкращий подарунок для бібліотеки, а особливо від автора-

земляка. Наша бібліотека отримала в подарунок книги від Дмитрука Бориса 

Пахомовича – кандидита економічних наук, професора, Заслуженого 

економіста України, члена-кореспондента Інженерної академії, відмінника 

освіти України, Заслуженого працівника Східноєвропейського університету 

економіки і менеджменту. Його ім’я занесено в список Енциклопедії «Кращі 

люди України» та «Вчені України – еліта держави». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитрук Б. П. – автор і співавтор трьох навчальних посібників з 

грифом Міністерства сільського господарства і грифом МОН України, 

восьми монографій, більше 230 наукових робіт, опублікованих в Україні, 

Польщі, Республіці Білорусь, Великобританії й Німеччині. 

Підготував шістнадцять кандидатів економічних наук, двоє з них 

успішно захистили докторські дисертації, і їм присвоєне вчене звання 

професора. 

Висловлюємо щиру подяку Борису Пахомовичу за подаровані ним 

книги. 
 



«Читайте! І нехай у вашому житті не буде жодного дня,  

коли б ви не прочитали хоч однієї сторінки з нової книги» 

К. Паустовський 

 

Дмитрук, Б. П.   Дитинство, обпалене війною і 

випробуване голодом [Текст] : збірка спогадів ; [у 

3 ч.]. Ч.1 : (Реальні епізоди з життя автора) 

/ Борис Дмитрук. – Черкаси : Інтроліга ТОР, 

2016. – 235, [1] c. : іл., фото. – Книга з дарчим 

написом авт.  

Автор з великою любов'ю згадує своїх 

батьків, рідних і близьких, описує важкі роки 

дитинства, що співпали з роками війни та голоду, 

життя колгоспників у роки сталінського режиму, 

трагічні сторінки голоду 1946-1947 років жителів 

сіл Вінничини і країни в цілому, висловлює 

власний погляд на події того періоду в історії 

країни, учасником і співучасником яких він був. 

Автор змальовує радість довгоочікуваної 

Перемоги, акцентує увагу на необхідності 

збереження пам'яті про людей, яким ми зобов'язані своїм життям; виводить 

яскраву галерею образів-кумирів дитинства, що справили певний вплив на 

формування свідомості дітей війни; згадує окремі епізоди з життя своїх 

земляків. 

Книга розрахована на широку читацьку аудиторію. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дмитрук, Б. П.   Десантура - школа мужності і 

"підготовчі курси" до "університету життя" 

[Текст] : [збірка спогадів] ; [у 3 ч.]. Ч.2 : (Реальні 

епізоди з життя автора) / Борис Дмитрук. – 

Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2017. – 187, [2] c. : 

іл., фото. – Книга з дарчим написом авт. 

У книзі в хронологічній послідовності 

висвітлюється складний і разом з тим 

романтичний шлях, який пройшов звичайний 

сільський хлопець під час служби у повітряно-

десантних військах, "технологія" підготовки 

молодших командирів і солдатів строкової 

служби, власний погляд на події, учасником або 

співучасником яких він був. Акцентується увага 

на важливості фізичної і морально-

психологічної підготовки, загартування молодої людини. 

Набуті автором у роки служби риси характеру сприяли формуванню 

його як особистості, подоланню складних проблем, що виникали під час 

"навчання в університеті життя". Книга може бути своєрідним посібником, 

настільною книжкою для молодих людей, які готуються до непростих умов 

життя сьогодення. 

Орієнтована на широку читацьку аудиторію. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дмитрук, Б. П.   Миттєвості студентського 

життя... [Текст] : [збірка спогадів] ; [у 3 ч.]. 

Ч.3 : (Реальні епізоди з життя автора) / Борис 

Дмитрук. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 

2018. – 120, [1] c., [7] вкл. арк. фотоіл. : іл. – 

Книга з дарчим написом авт. 

У книзі висвітлюються незабутні роки 

навчання в Луганському 

сільськогосподарському інституті. Автор 

спогадів - десантник, який пройшов важкий, 

цікавий, романтичний курс підготовки до 

"університету життя" і після демобілізації 

"приземлився" в цьому інституті. 

З теплотою і гумором автор згадує роки 

навчання в інституті, багатьох викладачів, 

своїх колег-однокурсників, пригоди із студентського життя. 

Вміщені в книзі матеріали адресуються широкому колу читачів, у 

першу чергу сьогоднішнім студентам, 

студентам-ветеранам, яким вона допоможе 

подумки повернутись у роки юності, 

пригадати миттєвості свого студентського 

життя, усім, хто постійно читає, навчається 

або просто живе. 

 

 

 

 

 

Завітайте до бібліотеки Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини та 

отримайте насолоду від читання захоплюючих книг! 


