
“Парад автографів” 
(книги з автографами та дарчими написами  

з фондів бібліотеки УДПУ імені Павла Тичини) 



 

   

  У фондах бібліотеки Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини є чимало цiнних видань та серед них є такi, якi вже не можна назвати 

просто тиражними, адже вони унiкальнi. Особливими їх роблять автографи авторiв. 

Завдяки автографу книга стає єдиною в своєму роді і набуває літературно-історичної та 

культурної цінності. Колекція книг з автографами авторів, укладачів та власників книг, з 

дарчими написами постійно поповнюється, і сьогодні ми пропонуємо Вашій увазі лише 

деякі з них.  

 У фондах бібліотеки Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини зберігаються видання, колись подаровані авторами, колегам і знайомим 

або підписані шанувальникам їхньої творчості. 

 
 
 
 
  

 

 Автограф - частка серця на долоні.  

За кожним - особистість і життя ...  
   Дибріна А. В. 



Останнім часом фонди бібліотеки поповнилися чудовими 

виданнями з дарчими написами авторів. Подарунки ще 

пахнуть друкарською фарбою, тож варто поближче з ними 

ознайомитися. Тим паче, що ці видання — то творчий 

доробок наших викладачів та авторів-земляків. 
 



Долікарська допомога та основи захисту 

населення в надзвичайних ситуаціях 

[Текст] : підручник / Плахтій П. Д., Гутарєва 

Н. В., Макаренко А. В., Соколенко Л. С. ; 

МОН України, Донбаський держ. пед. ун-т, 

Кам'янець-Подільський НУ імені Івана 

Огієнка, Уманський держ. пед. ун-т імені 

Павла Тичини. – Кам'янець-Подільський : 

Рута, 2018. – 339, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: 

с. 336–339. 



Котельчук, О.   Геокультурний простір і "Вечірні 

світанки..." Михайла Наєнка [Текст] / Ольга 

Котельчук. – Київ : Маслаков, 2018. – 73, [1] c. – 

Книга з дарчим написом автора. – Бібліогр.: c. 

64–70. – Іменний покажч.: с. 71–73. 



Черкасов, В. Ф.   Основи наукових 

досліджень у музично-освітній галузі 

[Текст] : підручник / В. Ф. Черкасов. – 

Кіровоград : РВВ КДПУ імені В. 

Винниченка ; Харків : ФОП Озеров, 2017. – 

315, [1] c. – Книга з дарчим написом 

автора. – Бібліогр.: с. 293–297. 



Миколайчук, М. Н.   Сторінки з історії та 

краєзнавства про Умань [Текст] : 

(впорядковані записки про історичні події і 

факти, їх особисте розуміння) 

/ М. Н. Миколайчук. – Умань : Візаві, 2018. – 

391, [1] c. – Книга з дарчим написом 

автора. – Бібліогр.: c. 390–391. 



Музично-педагогічні системи та концепції ХХ 

століття [Текст] : підручник / С. О. Салдан, 

О. М. Король, В. Ф. Черкасов [та ін.] ; за заг. ред. 

Е. З. Тайнель ; МОН України, Львівський 

національний ун-т імені Івана Франка. – Вид. 2-

ге. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 

428, [5] c. : іл., рис., табл. – Авт. зазначено на 

звороті тит. арк. - Книга з дарчим написом 

автора. – Бібліогр.: після кожного розділу. 



 Наєнко, М.   Олесь Гончар в інтер-інтер'єрі 

[Текст] : [постать Олеся Гончара, його 

зв'язки з літературним зарубіжжям] 

/ Михайло Наєнко. – Київ : Маслаков, 

2018. – 97, [1] c. : фотоіл. – книга з дарчим 

написом автора. – Іменний покажч.:  

с. 93–95. 



Нік, А.   "Істина в любові" [Текст] : 

[роман Нік Армс "Істина в любові" 

описує історію життя і любові її батьків 

та як саме життя вплинуло на її любов, на 

її долю] / Нік Армс. – Умань : Уманське 

комунальне видавничо поліграфічне 

підприємство Черкаської обл. ради, 

2016. – 201, [1] c. : фотоіл. – Книга з 

дарчим написом автора. 



Книги з дарчими написами автора  



Кровицька, О. В.   Українська лексикографія: 

теорія і практика [Текст] / Ольга Кровицька ; 

НАН України, Ін-т українознавства імені  

І. Крип'якевича. – Львів : [Львівська обл. 

книжкова друкарня], 2005. – Книга з дарчим 

написом автора. – Бібліогр.: с. 168–169. – 

Іменний покажч.: с. 168–169. 



Ювілейна Всеукраїнська конференція 

Всеукраїнського лікарського товариства 

[Текст] : присвячена Першій річниці 

Помаранчевої революції, ([Київ], Майдан 

Незалежності, 2, Будинок Профспілок, 22 

листопада 2005) / Всеукраїнське лікарське т-

во ; [голов. ред. Л. Пиріг]. – Київ : ВУЛТ, 

2005. – 32 с. – Книга з дарчим написом. - 

Назва палітурки: Ювілейна Всеукраїнська 

суспільно-політична конференція 

Всеукраїнського лікарського товариства. 



Шекспір, В.   66 сонет [Текст] / [Віл'єм 

Шейкспір] ; англ. та укр. мовами у 

перекладах Станіслава Нечаєва ; 

Благодійний Фонд "Третє 

тисячоліття". – Київ : [б. в.], 2006. – 

24 с. – Текст : англ., укр. - Книга з 

дарчим написом автора перекладів. 



Черкасов, В. Ф.   Теорія і методика 

музичної освіти [Текст] : підручник : 

[рек. МОН України як підручник для 

студ. ВНЗ] / В. Ф. Черкасов ; МОН 

України, Кіровоградський держ. пед. 

ун-т імені Володимира Винниченка. – 

Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. 

Винниченка, 2014. – 527, [1] c. – Книга 

з дарчим написом автора. – Бібліогр.: 

після кожної теми. 



Рюмік, В. М.   Із історії міста Умані [Текст] 

/ В. М. Рюмік, О. І. Рюмік, Ж. П. Лозінська ; за 

ред. Рюміка В. М. – Умань : Візаві, 2014. – 

438, [1] c. : табл., іл. – Книга з дарчим написом 

автора . – Бібліогр.: с. 437–438.  



Антонець, М. Я.   Проблеми діяльності вчителя 

у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського 

[Текст] : монографія / Михайло Антонець. – Вид. 

5-те, допов. – Київ : Четверта хвиля, 2012. – 223, 

[1] с. : фотоіл. – Книга з дарчим написом автора 

(456832). – Бібліогр.: с. 210-223. 



Жадько, В. О.   Микола Аркас [Текст] : роман-

пошук / Віктор Жадько ; [за ред. Андрущенка В. 

П.]. – Київ : Жадько В. О., 2008. – 621, [2] с. : 

фотоіл. – Книга з дарчим написом. – Бібліогр.: с. 

553-622. 



Кривошея, В. В.   Нариси історії Київщини 

періоду козацтва. Березань [Текст] 

/ В. В. Кривошея, І. І. Кривошея ; НАН України, 

Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень, 

Музей Гетьманства, Київська обл. організація 

партії "Демократичний союз". – Київ : ІПіЕД 

НАНУ, 2001. – 92, [1] с. – Книга з дарчим 

написом. – Бібліогр. в підрядкових примітках. 



Топачевський, А. О.   З Божого саду [Текст] : 

рослини і тварини у Святому Письмі / Андрій 

Топачевський ; Національна академія мистецтв 

України. – Київ : Веселка, 2014. – 279, [1] c. : іл., 

карти. – Книга з дарчим написом автора. – 

Бібліогр.: с. 279 та на полях книги. 



Карпов, О. М.   Спогади про майбутнє, або Все 

повторюється. Майже все... : [збірник виступів, 

документів, статей та інтерв'ю протягом 1994-

2005 років, становлення сучасної сучасної 

української держави] / О. М. Карпов. – Київ : 

Міленіум, 2005. – 247, [1] с. – Книга з дарчим 

написом автора. 



Роженко, М. М.   Сосни Биківні свідчать: злочин 

проти людства [Текст]. Кн.1 / М. Роженко,  

Е. Богацька ; Всеукраїнське історико-культурне 

просвітницьке товариство "Меморіал" імені Василя 

Стуса, Всеукраїнське товариство політичних в'язнів і 

репресованих, Київське товариство політв'язнів і 

жертв репресій. – Київ : Укр. Центр духовної 

культури, 1999. – 564, [4] с., [16] арк. фотоіл. : табл. – 

Книга з дарчим написом автора. – Бібліогр.: с. 559-

561. 



Валюк, В. Ф.   Синтез і спектральні властивості 

гексагідродициклопентано[b.e]піридинів, їх солей 

та дигідропохідних [Текст] : монографія 

/ В. Ф. Валюк, В. Г. Пивоваренко ; МОН України, 

Уманський ДПУ імені П. Тичини. – Умань : 

Сочінський М. М., 2016. – 191, [1] с. : табл., іл. – 

Книга з дарчим написом автора (460714). – 

Бібліогр.: с. 169–190. 



Вікова фізіологія [Текст] : [тести, завдання для 

самопідготовки і модульної контрольної роботи] 

: [навч.-методичний посібник] / Л. С. Соколенко, 

В. А. Колодій, О. І. Циганівська, Т. М. Мосендз ; 

[за ред. П. Д. Плахтія] ; МОН України, 

Кам'янець-Подільський нац. ун-т імені Івана 

Огієнка, Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – 

Кам'янець-Подільський : Медобори-2006, 

2014. – 191, [1] с. : табл. – Книга з дарчим 

написом автора (460618), (460619). – Бібліогр.: 

с. 157–159. 



Кочубей, С. В.   Сім нескладух Говорухи [Текст] : 

повість / Саша Кочубей ; ілюстрації автора ; 

обкладинка Наді Каламєєць. – Київ : Фонтан 

казок, 2016. – 99, [3] c. : іл. – (Серія "Книжка про 

мене"). – Книга з дарчим написом (461004). 



Гаврильченко, Ф. П.   Софіївка-Сад [Текст] 

/ Федір Гаврильченко ; [уклад, авт. передмови і 

ред. Володимир Поліщук]. – Черкаси : 

Чабаненко Ю., 2016. – 473, [1] c. : фотоіл. – 

Книга з дарчим написом правнучки автора. 



Волошенко, І. І.   Нариси з історії поселень 

Монастирищенського району Черкаської області 

[Текст] : документально-художнє видання, 

присвячене 80-річчю утворення району / Іван 

Волошенко. – Монастирище : [Мрія], 2003. – 463, 

[1] c. : фотоіл. – Книга з дарчим написом автора  – 

Бібліогр.: с. 464. 



Видання з особистої бібліотеки  

відомого мовознавця Бевзенка Степана 

Пилиповича 



Гуйванюк, Н. В.   Сучасна українська 

літературна мова. Синтаксис [Текст] : 

лабораторний практикум : доп. М-вом вищої 

і середньої спец. освіти УРСР як навч. 

посібник для студ. філологічних ф-тів ун-тів 

/ Н. В. Гуйванюк, М. Ф. Кобилянська. – 

Київ : Вища школа, 1989. – 252, [4] c. : 

схеми. – Книга з дарчим написом авторів. 



Галас, К. Й.   Посібник для практичних 

занять з історичної граматики української 

мови [Текст] / К. Й. Галас, 

П. М. Лизанець ; МВ і ССО УРСР, 

Ужгородський держ ун-т. – Ужгород : 

[Ужгородський держ. ун-т], 1966. – 131, 

[2] c. : іл., табл. – Книга з дарчим 

написом. – Бібліогр.: с. 5-7 та в тексті. 



Бондар, О. І.   Темпоральні відношення в 

сучасній українській літературній мові [Текст] : 

система засобів вираження : [наукова монографія] 

/ О. І. Бондар ; Одеський державний університет 

імені І. І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 

1996. – 191, [1] c. : табл., схеми. – Книга з дарчим 

написом. - Екслібрис власника бібліотеки. – 

Бібліогр.: в тексті. 



Білецький-Носенко, П. П.   Словник 

української мови [Текст] 

/ П. П. Білецький-Носенко ; підгот. до вид-

ня В. В. Німчук ; АН УРСР, Ін-т 

мовознавства імені О. О. Потебні. – Київ : 

Наукова думка, 1966. – 421, [2] c. – 

(Пам'ятки української мови). – Книга з 

дарчим написом. 



Громко, Т. В.   Словник народних географічних 

термінів Кіровоградщини [Текст] / Т. В. Громко, 

В. В. Лучик, Т. І. Поляруш ; [відп. за ред.  

В. В. Луцик] ; НАН України, М-во освіти України, 

Кіровоградський ун-т імені Володимира 

Винниченка [та ін.]. – Київ ; Кіровоград : РВГІЦ 

КДПУ, 1999. – 221, [3] c. : іл., карти. – Книга з 

дарчим написом. - Екслібрис власника б-ки. 



Гринчишин, Д. Г.   Словник паронімів 

української мови [Текст] / Д. Г. Гринчишин, 

О. А. Сербенська. – Київ : Рад. школа, 

1986. – 220, [2] c. – Книга з дарчим написом. 

- Екслібрис власника б-ки. – Бібліогр.: 

Покажчик слів: с. 208-220. 



450 год беларускага кнігадрукавання 

[Текст] : [1517-1967] / Акадэмія навук 

Беларускай ССР ; [рэдкалегія: К. К. 

Атраховіч (Кандрат Крапіва), П. Ф. Глебка, 

Р. В. Канавалау [та ін.]. – Мінск : Навука і 

тэхніка, 1968. – 432, [4] c. : іл. – Книга з 

дарчим написом. – Бібліогр.: в тексті. 



Лексикон словенороський Памви Беринди 

[Текст] : [словник східнослов'янської 

лексикографії ХVII ст.] / АН УРСР, Ін-т 

мовознавства імені О. О. Потебні ; підготовка 

тексту, вступ. ст. В. В. Німчука. – Київ : АН 

УРСР, 1961. – 271, [1] c. – (Пам'ятки 

української мови ХVII ст.). – Книга з дарчим 

написом (398166). - Екслібрис власника б-ки. – 

Бібліогр.: в підряд. приміт. 



Грамоти ХІV cт. [Текст] : [збірка писемних 

документів ХІV cт., які є пам'яткою 

юридично-ділового стилю давньої 

української мови ] / АН УРСР, Ін-т 

мовознавства імені О. О. Потебні ; упоряд., 

вступ. ст., коментарі і словники-покажчики 

М. М. Пещак. – Київ : Наукова думка, 

1974. – 255, [1] c. : фотоіл. – (Пам'ятки 

української мови). – Книга з дарчим 

написом. - Екслібрис власника б-ки. – 

Бібліогр.: в тексті. - Покажч.: с.150-235. 



Видання з особистої бібліотеки  

мовознавця, фольклориста 

Власенка Івана Марковича 



Скрипка, В. М.   Українська, чеська та 

словацька народна лірика [Текст] : 

(історико-порівняльне дослідження) 

/ В. М. Скрипка ; АН УРСР, Ін-т 

мистецтвознавства, фольклору та 

етнографії імені М. Т. Рильського. – 

Київ : Наукова думка, 1970. – 226, [2] 

с. – Книга з дарчим написом автора. – 

Бібліогр.: в підрядк. прим. 



Сторчак, К. М.   Основи методики 

літератури [Текст] : [монографія] 

/ К. М. Сторчак. – Київ : Радянська 

школа, 1965. – 417, [3] с. – Книга з 

дарчим написом. – Бібліогр.: в 

підрядкових примітках. 



Сінченко, Г. І.   Тематична специфіка 

української народної пісні Карпат і 

Прикарпаття [Текст] : (учбовий посібник). 

Вип. 1-2 / Г. І. Сінченко ; МВССО УРСР, 

Чернівецький держ. ун-т. – Чернівці : [Обл. 

друкарня управління по пресі Чернівецького 

облвиконкому], 1969. – 154, [3] с. – З дарчим 

написом автора. – Бібліогр.: в підрядк. прим. 



Раритетні книги, прикрашені 

автографом власника книги  

чи дарчим написом  



  

Толстой, Л. Н. 

   Полное собрание сочинений [Текст]. Т. 24 : 

[Письма, Дневники. Дополнения] 

/ Л. Н. Толстой ; под ред. и с примечаниями П. 

И. Бирюкова. – М. : Типография Т-ва И. Д. 

Сытина, 1913. – 142 с. : портр. – Экземпляр в 

новодельном переплете с незначительной 

потертостью. Отсуствуют страницы с 

содержанием книги. Книга с дарственной 

надписью. Орфография до реформы 1918 года.  



А. М. Николаевичу на память 

Мрочек, В. Р.   Педагогика математики [Текст] : 

исторические и методические этюды : с 76 

рисунками и чертежами (часть цветных). Т. 1 

/ В. Р. Мрочек, Ф. В. Филиппович. – СПб : 

Книгоиздательство О. Богдановой, 1910. – VI, [2], 

380 с. : рис., схемы. – Режим доступа: 

http://udpu.org.ua/library_files/rarytety/1872.pdf. – 

Сохранность средняя: книга в издательском 

переплёте, кожаные уголки на обложке слегка 

потертые, книжный блок немного отделен от 

обложки. На титульном листе имеется 

дарственная надпись, много штампов. Текст на 

русском языке до реформы 1918 г. – Библиогр.: в 

тексте и в подстроч. примеч.- Литературный указ.: 

с. 376-378. 



Белинский, В. Г. 

   Сочинения [Текст] : в 5 т. Т.3 : Критическая 

история русской литературы, ч. III : Грибоедов. 

Гоголь. Лермонтов. Кольцов. Майков. 

Достоевский и Тургенев ; Т.4 : I. Критика и 

библиография. II. Литературные вопросы 

/ В. Г. Белинский. – Киев : Изд. и ред. Б. К. 

Фукса, 1901. – 294, [2], 379, II с. (разд. 

пагинация). – Сохранность хорошая. 

Коричневый цельнотканевый (коленкор) 

издательский переплет, увеличенный формат. 

Орфография в книге до реформы 1918 г. На 

титульной стр. печать личной библиотеки и 

подпись владельца книги Н. Н. Тридриха. – 

Библиогр.: в подстроч. примеч.  



Белинский, В. Г. 

   Сочинения [Текст] : в 5 т. Т.5 : I. Эстетика. II. 

Театр. III. Полемика. IV. Общественные вопросы. 

V. Философия и психология. VI. История. VII. 

Письма / В. Г. Белинский. – Киев : Изд. и ред. Б. 

К. Фукса, 1901. – 307, 53,VIII с. (разд. паг.). – 

Состояние хорошее. Издательская обложка, 

коленкоровый переплет, увеличенный формат. 

Орфография в книге до реформы 1918 г. На 

титульной стр. печать личной библиотеки и 

подпись владельца книги Н. Н. Тридриха. – 

Библиогр.: в подстроч. примеч. - Алфавитные 

указат.: с. I-V.  



Сборник законов и постановлений для 

землевладельцев и сельских хозяев [Текст] 

/ сост. В. Вешняков. – СПб : Типография Тренке и 

Фюсно, 1979. – LXIV, 559, [1] c. – Сохранность 

книги удовлетворительная: издательский 

переплет, кожаный тесненный корешок, внутри 

книги имеются временные пятна, книжный блок 

немного отделен от обложки, на авантитуле - 

печать и личная подпись В. Поггенполя. 

Орфография до реформы 1918 г. – Библиогр.: в 

подстрочных примеч. 



Ботанический атлас [Текст] : описание и 

изображение растений русской флоры : с 88 

таблицами в красках, изображающими 501 растение и 

с 813 политипажами / сост. по К. Гофману и другим 

источникам Н. А. Монтеверде, глав. ботаник 

Императоркаго С.-Петербургскаго Ботаническаго 

Сада. – Изд. 3-е, совершено перераб. и значительно 

дополненное. – СПб : А. В. Девриена, 1906. – 7, V, 

XLVIII, 354 с ., 88 л. цв. ил. : рис. – Орфография до 

реформы 1918 года. - Прижизненное изд., твердый 

полукожаный переплет с рельефным тиснением в 

стиле арт-нуво, обрез «павлинье перо». Золотое 

тиснение на корешке и передней крышке, корешок 

надорван. - Книга с подписью составителя. – 

Указатели растений: с. 335-354. 



Шановні читачі! 

 

  Ви переглянули презентацію “Парад автографів”,  підготовлену відділом  

комплектування та наукової обробки документів бібліотеки Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Працівниками 

відділу зібрано своєрідну колекцію книг з автографами  авторів, укладачів 

та власників книг.  

Запрошуємо поринути у незвичайний та цікавий світ автографів! І  

головне - побачити «руку» автора. 

 


