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Книга Хмельниччини 2017 : анот. кат. вид. (З фондів
Хмельниц. ОУНБ ) / Упр. культури, національностей, релігій та
туризму Хмельниц. облдержадмін.; Хмельниц. ОУНБ. –
Хмельницький, 2018. – 68 с.
Анотований каталог видань “Книга Хмельниччини 2017”
інформує читачів про книги місцевих видавництв та інших
видавництв про Хмельниччину, які вийшли друком у 2017 році і
надійшли до Хмельницької обласної універсальної наукової
бібліотеки. Бібліографічний опис супроводжується анотацією і
копією обкладинки.
Каталог адресований бібліотечним працівникам, фахівцям книговидавничої справи, книгарень, працівникам культури,
науковцям, студентам, всім, хто цікавиться книжковою
продукцією краю.
Відбір літератури завершено в березні 2018 року.
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Область в цілому
УДК 313(477.43)"2016"
С78
1. Статистичний щорічник Хмельницької області : за 2016 рік / Держ. служба
статистики України, Голов. упр. статистики
у Хмельницькій обл. ; ред. Л. О. Хамська,
відпов. за вип. Л. М. Пастухова, Л. Б. Прилуцька, О. Л. Катриченко. – Хмельницький :
[б. в.], 2017. – 394 с. : табл.
Статистичний щорічник містить дані
про
соціально-економічне
становище
Хмельницької області в 2016 році в порівнянні з попередніми
роками. Висвітлено показники системи національних рахунків,
матеріального виробництва, фінансової та соціальної сфери,
населення, статистичні показники інших регіонів України.
ББК 63.3(4УКР-4ХМE)
Х65
2. Хмельниччина : наук.-попул. вид.
/ упоряд. Т. Колісніченко, вступ С. І. Кабачинська, ред. Л. В. Баженов та ін., фото
В. Бендяжко та ін. – 2-ге вид., випр. та доп. –
Хмельницький : Поліграфіст, 2017. – 176 с. :
фото. кольор.
Хмельниччина – край багатий і
пам’ятками історії та культури, і природними
ресурсами, і талановитими людьми. Це
справжня окраса України. Видання змальовує портрет області :
її минуле, її сьогодення, її туристичні перлини та видатних
особистостей.
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Археологія
ББК 63.4(4УКР-4ХМЕ)
А87
3. Археологічні дослідження в
Україні : здобутки і перспективи : зб.
матеріалів VI Всеукраїнської студ. археолог.
конф. / М-во освіти і науки України,
Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка;
ред. С. А. Копилов. – Кам'янецьПодільський : Сисин Я. І., 2017. – 168 с. :
мал.
Збірник
містить
доповіді
і
повідомлення учасників п’ятої Всеукраїнської студентської
археологічної конференції, яка відбулася в Кам’янецьПодільському національному університеті імені Івана Огієнка
23-25 травня 2017 р.
УДК 902.2:94(477.43/.44)
М69
4. Михальчишин І. Р. Археологічна
карта межиріччя верхів'їв Південного Бугу,
Случі, Збруча / І. Р. Михальчишин,
С. М.Шпаковський
;
Упр.
культури,
національн., релігій та туризму Хмельниц.
облдержадмін.,
НДІ
пам'яткоохорон.
дослідж., Центр дослідж. історії Поділля Інту історії України. – Київ : Стародавній світ,
2017. – 190 с. : іл, фото.
У книзі вміщено відомості про пам’ятки та об’єкти
археології, що знаходяться в межиріччі верхів’їв річок
Південний Буг, Случ та Збруч.
Авторами за результатами суцільного обстеження,
раніше
недостатньо
дослідженої
ділянки
території
Хмельниччини, подано ілюстрації, карти, схеми пам’яток
археології, які суттєво доповнюють текстовий виклад.
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Історія краю
ББК 63.3(4УКР)6
Д34
5. День Соборності України :
історико-політологічні дискусії (до 100-річчя
створення Української Центральної Ради та
початку
національно-демократичної
революції) : зб. наук. праць. Вип. 4 /
Хмельниц. ін-т МАУП ім. Блаженнішого
Володимира ; гол. ред. Л. Г. Білий та ін. –
Хмельницький : Вид-во МАУП, 2017. – 194 с.
У збірнику наукових праць вміщено
статті, виголошені на засіданні Всеукраїнської науковопрактичної конференції «День Соборності України: історикополітологічні дискусії» (до 100-річчя створення Української
Центральної Ради та початку національно-демократичної
революції).
ББК 63.3(4УКР-4ХМЕ)4
З-38
6. Захар'єв В. А. Давні карти та
щоденники про Хмельниччину XVI–XVIII
століть / В. А. Захар'єв, З. В Захар'єва; Центр
дослідж. історії Поділля, Хмельниц. обл. орг.
Нац. спілки краєзнавців України, Медіакорпорація
"Є".
–
Хмельницький
:
Цюпак А. А, 2017. – 168 с. : фото. –
(Бібліотечка Медіа-корпорації "Є").
Книга розповідає про географічноадміністративні карти авторства інженера і картографа Королів
Речі Посполитої Сигізмунда ІІІ Вази та Владислава ІІІ Вази
француза Гійома Левассера де Боплана (1600-1673) та найнятого
польським магнатом І. Яблоновським італійця архітектора Річчі
Занноні (1736-1814), а також висвітлює ту частину писемного
спадку мандрівників ХVІ – поч. ХVІІІ ст., де описано їхні
відвідини території Центрального Поділля та Південно-Східної
Волині, що зараз входять до складу Хмельницької області.

5

УДК 94(477.43)
З-38
7. Захар'єв В. А. Замки, фортеці,
пізньосередньовічні
міські
укріплення
Хмельницької області / В. А. Захар'єв,
І. О. Старенький, С. М. Шпаковський; Упр.
культури, національностей, релігій і туризму
Хмельниц. облдержадмін., Від. охорони
пам'яток історії та культури у Хмельниц.
обл., Держ. архів Хмельниц. обл., Центр
дослідж. історії Поділля. – Хмельницький:
Цюпак А.А., 2017. – 216 с. : фото.
У спільній монографії сучасних археологів та пам’яткоохоронців, що входять до ГО «Гектори Поділля», йдеться про
оборонні споруди ХVІ-ХVІІ ст., залишки яких збереглися на
території Хмельницької області, Центрального Поділля та
Південно-Східної Волині.
ББК 63.3(4УКР-4ХМE)
М12
8. Магдебурзькі грамоти українським містам : спроби інкорпорації :
монографія / Фонд муніципал. реформ
"Магдебурзьке право", Київ. нац. ун-т
ім. Т. Шевченка, Ін-т укр. археографії та
джерелознавства
;
упоряд.
та
авт.
В. І. Андрейцев,
В.
І.
Ульяновський,
В. А. Короткий. – 2-ге вид. – Хмельницький :
ХУУП, 2017. – 274 с.
Ідея видання всіх магдебурзьких привілеїв і грамот
українським містам виникла ще в добу Української революції й
відновлення української державності 1917-1920 рр. Академіки
Микола Василенко та Віктор Романовський підготували два
томи магдебурзьких документів наприкінці 1920-х років. Однак
проект не був завершений у зв’язку з «комунізацією». В наш час
матеріали обох проектів віднайдені і складають величезну
наукову цінність.
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ББК 63.3(4УКР-4ХМЕ)6
М18
9. Маліш П. І. Безкровний серпень.
Червень, липень, серпень 1938 року. Кн. 4 /
П. І. Маліш. – Кам'янець-Подільський : Рута,
2017. – 216 с.
У
своїх
дослідженнях
і
публіцистичних роздумах автор висвітлює
Великий терор у червні-серпні 1938 року,
переконливо доводить на архівних і
літературних джерелах, що для України
В.І. Ленін – геній зла, не «найлюдяніша людина», а нелюд,
тиран і злочинець. На спадщині «великого теоретика»
письменник розглядає національне питання, насильницьку
советізацію.
УДК 94(477.43)
Н34
10.
Наукові
записки
Центру
Мархоцькознавства. Т. 9 / упоряд.
В. А. Захар'єв, гол. ред. Л. В. Баженов. –
Хмельницький : Мельник А. А., 2017. – 208 с.
: фото.
Дев’ятий том «Наукових записок
Центру
Мархоцькознавства»
презентує
матеріали
«Круглого столу»
«Центру
Мархоцькознавства», який проведено восени
2017 року на базі Меморіального музею графа-реформатора
І. Мархоцького у с. Миньківці Дунаєвецького району
Хмельницької області.
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ББК 63.3(4УКР-4ХМE)
П44
11. Подільська старовина : вісник
Держ. архіву Хмельниц. обл. Вип. присвяч.
95-річчю орг. арх. справи на Хмельниччині
та 100-річчю Української революції 19171921 років. № 1 (1) 2017 / Держ. архів
Хмельниц. обл., Хмельниц. обл., орг.
архівістів та дослідників Поділля "Поклик
віків",
Люблінський
Католицький
Університет ; ред. В. Я. Алцкан,
В. Г. Байдич, В. Білоус. – Хмельницький : Стрихар А. М., 2017.
– 346 с. : фото.
Вісник публікує історичні дослідження науковців та
краєзнавців Поділля та інших регіонів України.
ББК 63.3(4УКР-4ХМE)6
Т31
12. Теленько Б. П. Соловецький
мартиролог Поділля (На основі секретних
архівів ФСБ Росії, узагальнених по
Хмельницькій області) / Б. П. Теленько. –
Кам'янець-Подільський:
Медобори-2006,
2017. – 512 с. : фото.
Це
літературно-документальне
видання, яке містить відомості про
репресованих
у
часи
всевладдя
комуністичного режиму подолян – вихідців із території сучасної
Хмельниччини, які загинули на спорудженні БіломорськоБалтійського каналу та інших будовах Соловецького табору
особливого призначення (СЛОНа) та ГУЛАГу в далекій Карелії
в 1930-х роках минулого століття.

8

Історія окремих населених пунктів,
районів та ОТГ
УДК 94(477.43)
В68
13. Волочиська районна рада :
поступ у незалежній Україні / упоряд.
В. А. Захар'єв.
–
Хмельницький
:
Мельник А. А., 2017. – 302 с. : фото.
У книзі, на основі різних джерел,
йдеться про діяльність Волочиської районної
ради в роки незалежності України. Зокрема,
використано протоколи сесій та засідань
постійних комісій, фото, газетні публікації.
ББК 66.3(4УКР-4ХМЕ)6
Г65
14. Гончарук В. О. На рідній
Чемеровеччині. Про кращих людей, які
живуть і працюють на Чемеровеччині /
В. О. Гончарук. – Кам'янець-Подільський :
Зволейко Д. Г., 2017. – 228 с. : фото.
Книгу складають нариси, зарисовки,
інтерв’ю про чемерівчан, які писалися
автором у 2011-2016 роках і друкувалися на
сторінках газети «Нове життя».
ББК 63.3(4УКР-4ХМЕ)6
Г67
15. Горбняк Т. В. Гомін Золотої
долини / Т. В. Горбняк. – Кам'янецьПодільський : Аксіома, 2017. – 88 с. : фото
кольор.
Чергове
авторське
дослідження
колиски
свого
дитинства
присвячене
поєднанню історичного минулого Бакоти з
мовленням жителів Золотої долини.
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Книга стане в пригоді тим, хто цікавиться минувшиною
нашого краю, екскурсантам та всім, хто буває у цьому
неповторному куточку нашого Поділля.
ББК 63.3(4УКР-4ХМЕ)6
З-38
16. Захар'єв В. А. Миньківці на
Ушиці: віхи біографії та сучасні принади /
В. А. Захар'єв, З. В. Захар'єва ; Хмельниц. обл.
орг. Нац. спілки краєзнавців України, Держ.
архів Хмельниц. обл., Центр Мархоцькознавства. – Хмельницький : Мельник А. А.,
2017. – 72 с. : фото. – (Бібліотечка "Наукових
записок Центру Мархоцькознавства" ; вип. 2).
Книга
розповідає
про
історію,
цікавинки, принади села Миньківці Дунаєвецького району, яке в
різні часи належало відомим особистостям. Останній з них –
Ігнацій Сцібор Мархоцький створив «Миньковецьку державу»,
де провів вагомі суспільні та господарчі реформи.
У книзі вперше фахово проаналізовано геологічні
особливості, рослинний і тваринний світ Миньковець та
найближчих його околиць.
ББК 63.3(4УКР-4ХМЕ)
М69
17. Михайловський І. А. Вихрівська
старовина : іст. повість, оповід., нариси /
І. А. Михайловський. – Хмельницький :
Цюпак А. А., 2017. – 116 с. : фото.
Автор продовжує почату в книзі «Над
Вихрівкою зорі яскравіші» розповідь про
події, що мали місце в його рідному селі на
Дунаєвеччині в кінці 40-х років, та про його
мешканців.
Користуючись
архівними
даними, він детально висвітлює зв’язок місцевих політв’язнів –
жертв репресій тоталітарного сталінського режиму – з
патріотами ОУН, причетність окремих земляків до українського
визвольного руху.
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ББК 63.215(4УКР-4ХМЕ)
Н27
18. Напиткін В. М. Проекти символіки Меджибізької
об'єднаної територіальної громади та її населених пунктів :
довідник / В. М. Напиткін, К. М. Богатов. – Хмельницький :
Мельник А. А., 2017. – 28 с. : кольор. іл.
Видання присвячене проектам гербів, прапорів, печаток,
логотипів, нагород і грамот Меджибізької об’єднаної
територіальної громади та її населених пунктів. Наведено описи
та зображення проектів символіки громади і сіл.
ББК 63.3(4УКР-4ХМЕ)
Н72
19. Новак В. М. Жуків на Славутчині
/ В.М. Новак ; Держ. архів Хмельниц. обл. –
Хмельницький : Цюпак А. А., 2017. – 284 с. –
(Праці Державного архіву Хмельниької
області ; вип. 9).
Книга написана автором з любові до
малої Батьківщини, до своїх рідних місць, де
трудились діди та прадіди, до рідної школи,
сільської вулиці, батьківської хати, річки,
лісу.
Для написання книги автор використав великий обсяг
архівних документів, газетних, журнальних і книжкових
матеріалів, які зберігаються в архівах і бібліотеках Києва,
Житомира і Хмельницького.
ББК 63.3(4УКР-4ХМE)
С21
20. Сатанів : історико-культурологічні нариси / упоряд. С. В. Маркова,
Т. В. Смірнов.
–
Хмельницький
:
Мельник А. А., 2017. – 138 с. : фото.
Запропоновані на розсуд читача
історико-культурологічні нариси містять
науково-публіцистичні розповіді про життя
старовинного подільського містечка Сатанів;
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аналіз версій про походження назви Сатанів; ключові дати і
події, що вплинули на подальшу долю містечка;
систематизовані дослідження науковців, краєзнавців про
культові та фортифікаційні споруди містечка; зібрані сатанівські
легенди та міфи. Окремо розглядаються питання надання
Сатанову привілеїв на магдебургське право.
УДК 342.25
С76
21. Становлення інституту старости :
перші кроки : наук.-практ. посіб. / М. І. Баюк,
М. І. Войт, Т. В. Гаман та ін. ; Хмельниц.
облдержадмін.,
Хмельниц.
облрада,
Хмельниц.
центр
перепідготовки
та
підвищення кваліфікації працівників органів
держ. влади. та ін. – Хмельницький :
Мельник Ю. М., 2017. – 224 с.
Посібник публікує статті про перші
кроки діяльності старост об’єднаних територіальних громад :
порядок обрання старост, навчання, шляхи активізації участі
громадськості у вирішенні питань місцевого значення,
запобігання виникненню конфліктів, використання сучасних
інформаційно-комунікаційних
технологій
в
роботі
з
громадськістю та ін.
Також подано список старост об’єднаних територіальних
громад Хмельницької області та статті з досвіду роботи старост
старостинських округів.
ББК 81.031.4(4УКР-4ХМЕ)
Ч-49
22. Черниш Г. М. Хроніка одного подільського
топоніма. Коричинецький лексикон / Г. М. Черниш. –
Хмельницький : Цюпак А. А., 2017. – 80 с.
Нова книга кандидата філологічних наук Галини Черниш
– концептуальне польове дослідження, виконане на теренах
сучасного села Волоського, що на Деражнянщині.
Авторка виставляє певні лінгвістичні аспекти, подає
діалектний словник місцевої говірки, зосереджує увагу на
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маловідомих драматичних перипетіях історії рідного села.
ББК 63.4(4УКР-4ХМЕ)
Ш67
23. Шкурко С. К. Археологічна карта
міста Кам'янця-Подільського (за матеріалами
досліджень 1952-1974 рр.) / С. К. Шкурко;
наук. ред. О. А. Пламеницька ; М-во
культури України, Укр. держ. ін-т культурної
спадщини, Іст.-культуролог. Поділ. Братство.
– Кам'янець-Подільський : Медобори-2006,
2017. – 120 с. : фото.
Праця становить науковий звіт про
спостереження за першими археологічними розвідками на
території Кам’янця-Подільського, які проводилися в 1952-1974
роках.
Описуються
археологічні
знахідки
широкого
хронологічного діапазону від доісторичної доби до пізнього
Середньовіччя, що є свідченням прадавнього походження
Кам’янця-Подільського і безперервного заселення острова
Старого міста. Праця доповнена науковими коментарями.
ББК 63.3(4УКР-4ХМЕ)
Я47
24. Яковенко-Уляніцька А. Т.
Все те, що на серце лягло : наук.попул. вид. / А. Т. Яковенко-Уляніцька. –
Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г.,
2017. – 124 с.
Книга присвячена селу Михайлівці
Дунаєвецького району, його чудовій природі
та прекрасним людям.
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Краєзнавство
ББК 26.891(4УКР-4ХМЕ)
Х65
25. Хмельницькі краєзнавчі студії :
наук.-краєзн. зб. Вип. 11 / Нац. спілка
краєзнавців України, Хмельниц. обл. орг. Нац.
спілки краєзнавців України, Центр дослідж.
історії Поділля та ін.; ред. кол. Л. В. Баженов,
Ю.І. Блажевич, С. М. Єсюнін та ін. –
Хмельницький : Стрихар А. М., 2017. – 314 с. :
табл., фото.
Збірник містить наукові та краєзнавчі
дослідження членів Хмельницької міської організації
Національної спілки краєзнавців України та матеріали їх колег з
інших регіонів.
ББК 26.891(4УКР-4ХМЕ)
Х65
26. Хмельницькі краєзнавчі студії :
наук.-краєзн. зб. Вип. 12 / Нац. спілка
краєзнавців України, Хмельниц. обл. орг. Нац.
спілки краєзнавців України, Центр дослідж.
історії Поділля та ін.; ред. кол. Л. В. Баженов,
В. Г. Байдич, Ю. І. Блажевич. – Хмельницький
: Стрихар А. М., 2017. – 164 с. : табл., фото.
Збірник містить наукові та краєзнавчі
дослідження членів Хмельницької міської
організації Національної спілки краєзнавців України та
матеріали їх колег з інших регіонів.
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Персоналії
ББК 63.3(4УКР-4ХМЕ)
Б16
27. Баженов Л. В. Володимир
Січинський і Україна : монографія /
Л. В. Баженов, В. Л. Задорожнюк ; Ін-т історії
України НАН України, Кам'янець-Поділ. нац.
ун-т ім. Івана Огієнка, Хмельниц. обл. ін-т
післядипл. пед. освіти, Центр дослідж. історії
Поділля. – Кам'янець-Подільський : Аксіома,
2017. – 352 с. : фото.
У монографії узагальнюються і
систематизуються
етапи
життєвого шляху,
творчість,
громадсько-політична та освітянська діяльність В. Ю. Січинського (1894-1962 рр.), уродженця м. Кам’янця-Подільського,
сина батька історії Поділля Юхима Сіцінського, який, будучи
подвижником Української революції 1917-1921 рр. та
української еміграції Західної Європи і Америки 1920-початку
1960 -х років, здобув міжнародне наукове визнання як ученийісторик, археограф, краєзнавець і етнолог, поділлєзнавець,
мистецтвознавець, художник-графік, архітектор і зодчий,
публіцист, педагог України та її діаспори.
ББК 91.9:26.891(4УКР-4ХМЕ)
Б68
28. Юрій Іванович Блажевич –
відомий науковець, історик та краєзнавець
подільського краю. До 70-річчя від дня
народження : біобібліогр. покажч. / М-во
освіти і науки України, Хмельниц. гуманіт.пед. акад., Хмельниц. міська орг. Нац. спілки
краєзнавців
України
;
авт.-упоряд.
Ю. В. Телячий. – Хмельницький : ХГПА,
2017. – 92 с. : портр, фото кольор. –
(Бібліографія науковців Хмельницької гуманітарно-педагогічної
академії ; вип. 11).
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У біобібліографічному покажчику вміщено матеріали,
що висвітлюють основні віхи життєвого, громадськополітичного та науково-освітнього шляху українського
історика-краєзнавця Юрія Івановича Блажевича. Подано його
науковий доробок з царини вітчизняної історії та краєзнавчих
досліджень з історії та духовної культури рідного краю.
ББК 91.9:74(4УКР-4ХМЕ)
Г16
29. Галус Олександр Мар'янович.
До 60-річчя від дня народження : біобібліогр.
покажч. / М-во освіти і науки України,
Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. ; упоряд.
Л. В. Дитинник. – Хмельницький : ХГПА,
2017. – 88 с. : портр. – (Бібліографія
науковців
Хмельницької
гуманітарнопедагогічної академії ; вип. 13).
Біобібліографічний покажчик із серії
«Бібліографія науковців Хмельницької гуманітарно-педагогічної
академії» присвячений життю та науково-педагогічній
діяльності О.М. Галуса, доктора педагогічних наук, професора,
проректора з наукової роботи Хмельницької гуманітарнопедагогічної академії.
ББК 63.3(4УКР-4ХМЕ)6
К90
30. Кульбовський М. М.
З подільського кореня. Кн. 9 / М. М. Кульбовський. – Хмельницький : Цюпак А. А., 2017. –
312 с. : портр, фото.
Книга
написана
для
молодого
покоління українців, людей творчих і
допитливих про Тараса Шевченка і митців
Хмельниччини, які своєю творчістю творили і
творять наше духовне сьогодення, нову
культуру України.
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ББК 91.9:74.03
М36
31. Мацько Віталій Петрович –
знаний науковець та освітянин Поділля.
До 65-річчя від дня народження : біобібліогр.
покажч. / М-во освіти і науки України,
Хмельниц. гуманіт.-пед. акад., Хмельниц.
міська орг. Нац. спілки краєзнавців України;
авт.-упоряд. Л.В. Дитинник. – Хмельницький:
ХГПА, 2017. – 136 с. : портр, фото. –
(Бібліографія
вчених
Хмельницької
гуманітарно-педагогічної академії ; вип. 10).
У біобібліографічному покажчику із серії «Бібліографія
науковців Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії»
представлено науковий та літературний доробок В.П. Мацька,
доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри
української мови та літератури Хмельницької гуманітарнопедагогічної
академії,
літературознавця,
письменника,
перекладача, журналіста, краєзнавця і громадського діяча.
ББК 72.3(4УКР)
Р56
32. Арсен Річинський в житті Заславщини і в контексті
української науки : матеріали IX Річинських читань з
міжнародною участю "Арсен Річинський і Заславщина" : наук.
зб. / Укр. асоц. релігієзнавців, Ізяслав. райдержадмін., Від-ня
релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН
України: ред. А. Колодний, П. Мазур. – Київ ; Кременець ;
Ізяслав : Тернограф, 2017. – 140 с.
Науковий збірник вміщує матеріали IX Річинських
читань з міжнародною участю «Арсен Річинський і
Заславщина», присвячених 60-річчю пам’яті Арсена Річинського
та 100-річчю Ізяславської районної лікарні.
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Природа і екологія
ББК 43.42(4УКР-4ХМЕ)
Л63
33.
Ліси
Хмельниччини
/
О. О. Тимощук,
М.
А.
Зведенюк,
В. В. Климчук ; Нац. акад. пед. наук України,
Хмельниц. обл. упр. лісового та мисливськ.
госп-ва, Хмельниц. обл. еколого-натураліст.
центр учнів. молоді. – Хмельницький :
Поліграфіст, 2017. – 264 с. : фото кольор.
У науково-популярному виданні
«Ліси Хмельниччини», присвяченому 65річчю створення Хмельницької обласної станції юннатів та
лісогосподарям Хмельницької області, зібрано й узагальнено
відомості про лісові багатства краю, видовий склад лісів, їх
флору та фауну, охорону та раціональне використання й
лісовідновлення, підбір, навчання та виховання в учнівських
лісництвах майбутніх висококваліфікованих лісівників.

Економіка
ББК 65.051.9(4УКР-4ХМЕ)31
Б90
34. Будівельна діяльність Хмельниччини в 2016 році : стат. зб. / Держ. служба
статистики України, Гол. упр. статистики у
Хмельницькій обл. ; ред. Л. О. Хамська, відп.
за вип. Л. М. Пастухова, О. Л. Катриченко. –
Хмельницький : [б. в.], 2017. – 49 с. : табл.
Статистичний збірник містить широкий
спектр статистичних показників результатів
діяльності будівельних підприємств у 2016
році. Наведено основні економічні показники діяльності
будівельних підприємств; дані, що характеризують динаміку
прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери : житла,
закладів освіти, культури, об’єктів охорони здоров’я, а також
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інформацію про прийняття
будівель, інженерних споруд.

в

експлуатацію

нежитлових

ББК 65.050.9(4УКР)
О-54
35. Олійник О. С. Управління та
ефективне
використння
персоналу
підприємства в умовах трансформаційних
процесів : монографія / О. С. Олійник. –
Кам'янець-Подільський : [б. в.], 2017. –
328 с.: табл., граф.
У
монографії
досліджуються
проблеми управління та ефективного
використання персоналу підприємства в
умовах трансформаційних процесів Поділля. Сформовано
систему розвитку персоналу підприємства; удосконалено
структуру комплексної оцінки рівня розвитку персоналу
підприємства; набули подальшого розвитку систематизація
моделей розвитку персоналу; науково-методичні рекомендації
щодо організаційно-функціонального забезпечення реалізації
системи розвитку персоналу – шляхом створення служби
сучасних технологій управління та розвитку персоналу.

Медицина
ББК 5(4УКР-4ХМЕ)
Н37
36. Наші серця належать людям!
Волочиській центральній районній лікарні –
85 років : іст.-біогр. нарис / ред. В.М. Чубар. –
Хмельницький : Цюпак А. А., 2017. – 156 с. :
фото кольор.
Книга розповідає про становлення
Волочиської центральної районної лікарні та
формування її колективу.
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Туризм
ББК 65.9(4УКР-4ХМЕ)433
І-90
37. Історико-культурні, географічні та економічні аспекти розвитку туризму
на Хмельниччині : колектив. моногр. /
Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка;
гол. ред. С.А. Копилов, наук. ред.
С.Е. Баженова. – Кам'янець-Подільський :
Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка,
2017. – 168 с. : іл.
В монографії розглядаються питання
оновлення старих та створення нових туристичних маршрутів,
окремі аспекти методології і методики складання текстів
оглядових екскурсій, роль та значення культурно-дозвіллєвої
сфери туризму, орографічні рекреаційні ресурси, а також
підвищення
конкурентоспроможності
туризму
на
Хмельниччині.
ББК 26.890(4УКР-4ХМЕ)
Х65
38. Хмельницький : путівник / ред.
Л. В. Баженов, С. М. Єсюнін, Г.Й. Фурманчук.
– Хмельницький : Поліграфіст, 2017. – 80 с. :
фото кольор.
Путівник є туристичним провідником.
Подані в ньому детальні екскурсійні оповіді
стануть мандрівникові за гіда, а понад 300
фотографій та ілюстрацій – зручним
візуальним доповненням.
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Мистецтво
ББК 85.113(4УКР-4ХМЕ)
У72
39. Урсу Н. О. Подомініканський
костел св. Миколая в Кам'янці-Подільському /
Н. О. Урсу ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т
ім. Івана Огієнка. Кафедра образотворч. і
декорат.-приклад. мистецтв. – Кам'янецьПодільський : Аксіома, 2017. – 116 с.
Видання містить інформацію про
архітектурний комплекс подомініканського
костелу св. Миколая, єпископа Міри в
Кам’янці-Подільському,
проілюстровану
архівними
та
сучасними фотоматеріалами. Стисла історична хроніка дозволяє
прослідкувати етапи формування та екзистенції костелу,
монастиря, їх внутрішнього та зовнішнього опорядження,
пластичного оформлення. Особливі сторінки присвячені
видатним доброчинцям, бенефакторам та митцям, що брали
участь у створенні цього домініканського осередку.
ББК 85.146.56 (4УКР-4ХМЕ)
Ш92
40. Штогрин А. М. Мій неовізантинізм : стиль і манера
монументального малярства Вознесенської церкви в с. Іванквці
на Поділлі / А. М. Штогрин. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги,
2017. – 124 с. : фото кольор.
У книзі-альбомі мистця Андрія Штогрина висвітлюється
його власний досвід з розмалювання купола і стін церкви
Вознесіння Господнього в с. Іванківці Городоцького району
Хмельницької
області.
Автор
дає
опис
зображень,
співвіднесених з текстами святих Євангелій і житій святих та
виконаних за обраним ним українським варіантом стилю
неовізантинізму.
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Наука та освіта
ББК 63.3(4УКР)6
І-90
41. Історія, культура та освіта :
християнський вимір : зб. наук. праць. Вип. 7
/ Хмельниц. ін-т МАУП ім. Блаженнішого
Володимира, Хмельниц. єпархія УПЦ ; гол.
ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький : Вид-во
МАУП, 2017. – 252 с.
У збірнику наукових праць вміщено
статті ХІ Всеукраїнської науково-практичної
конференції «Історія, культура та освіта :
християнський вимір». Авторами статей
розкрито державотворчі процеси в юридичній та економічній
сферах, реформування освітньої галузі та ін.
УДК 378-057.87(477.43)
К63
42. Комарніцький О. Б. Студентипедагоги у модернізації вищої освіти
Радянської України у 1920-1930-х рр. :
монографія / О. Б. Комарніцький; М-во
освіти і науки України, Кам'янець-Поділ. нац.
ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янецьПодільський : Друкарня Рута, 2017. – 982 с. :
табл.
У монографії комплексно і всебічно
проаналізовано становище студентів педагогічних навчальних
закладів в умовах модернізації вищої освіти та формування
політичної тоталітарної системи, визначено їхнє місце в
громадсько-політичному, культурно-освітньому і науковому
житті радянської України у 1920-1930-х рр.
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ББК 65.051.9(4УКР-4ХМЕ)49
Н15
43. Навчальні заклади Хмельниччини в 2016 році :
стат. зб. / Держ. служба статистики України, Гол. упр.
статистики у Хмельницькій обл. ; ред. Л.О. Хамська, відп. за
вип. Л.М. Пастухова, О.Л. Катриченко. – Хмельницький : [б. в.],
2017. – 72 с. : табл.
До видання увійшла інформація про діяльність
навчальних закладів Хмельницької області в 2016 році
порівняно з попередніми роками. Дані наводяться по містах і
районах області.
ББК 74.58(4УКР-4ХМЕ)
П34
44.
Післядипломна
педагогічна
освіта
в
умовах
децентралізації
та
модернізації:
регіональний
аспект
:
монографія / Хмельниц. обл. держадмін.,
Департамент освіти і науки, молоді та спорту,
Хмельниц. обл. ін-т післядипл. пед. освіти;
гол. ред. В.Є. Берека. – Хмельницький :
Мельник А. А., 2017. – 544 с. : табл., мал.,
граф.
У науковій монографії розглядається регіональний
аспект функціонування системи вітчизняної післядипломної
педагогічної освіти в умовах децентралізаційних та
модернізаційних процесів. Досліджуються теоретико-методичні
засади та практичний потенціал післядипломної педагогічної
освіти;
філософсько-світоглядні,
соціально-педагогічні,
науково-методичні та організаційні принципи функціонування
післядипломної педагогічної освіти в регіоні.
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Конференції
ББК 83.3(4УКР-4ХМЕ)
Б16
45. Василь Баженов : життя і
творчість в ім'я України та рідної
Хмельниччини (до 100-річчя від дня
народження подільського письменника,
краєзнавця, педагога) : матеріали наук.практ. конф. / Хмельниц. обл. орг. Нац. СПУ,
Хмельниц. обл. універс. наук. б-ка, Центр
дослідж. історії Поділля ; ред. Л. В. Баженов,
В. І. Горбатюк, Б.С. Кузіна. – Кам'янецьПодільський : Аксіома, 2017. – 156 с.
Збірник містить тексти доповідей, повідомлень,
бібліографію, спогади, документи, оповідання та інші матеріали,
які були виголошені і представлені під час роботи науковопрактичної конференції в Хмельницькій універсальній науковій
бібліотеці 25 лютого 2016 року, присвяченої 100-річчю від дня
народження відомого подільського письменника, краєзнавця і
педагога Василя Баженова (1916-1995).
ББК 74.39
І-66
46. Інновації партнерської взаємодії
освіти, економіки та соціального захисту в
умовах інклюзії та прагматичної реабілітації
соціуму : матеріали міжнар. наук.-практ.
конф. 24-25 квітня 2017 року / Поділ. спец.
навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж ; гол. ред.
М. М. Тріпак. – Кам'янець-Подільський :
Аксіома, 2017. – 260 с.
Збірник
містить
матеріали
міжнародної науково-практичної конференції, яка відбулася 2425 квітня 2017 року, з актуальних питань сучасної економічної
науки, освіти та соціальної реабілітації в умовах інклюзії.
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ББК 66.4(4УКР-4ХМЕ)
М58
47. Міжнародні відносини країн
Центрально-Східної Європи в умовах
бігравітаційних процесів : зб. матеріалів
міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 травня
2017 р., м. Хмельницький-СтарокостянтинівМеджибіж / М-во освіти і науки України,
Хмельниц. нац. ун-т ; ред. М. П. Войнаренко,
А.С.
Філіпенко,
Ю.С. Земський.
–
Хмельницький : ХНУ, 2017. – 128 с. : мал.,
табл.
Подані доповіді та матеріали учасників міжнародної
НПК, в яких висвітлені аспекти та особливості міжнародних
відносин країн Центрально-Східної Європи в умовах
бігравітаційних процесів.
ББК 65.9(4Укр)
Р64
48. Розвиток України та її регіонів :
реалії і перспективи : матеріали III Всеукр.
наук-практ. Інтернет-конф. 18 жовтня 2017 р.
/ за заг. ред. Н.І. Трішкіної, С. І. Гребінської ;
М-во освіти і науки України, Хмельниц.
облдержадмін., Хмельниц. облрада. –
Хмельницький : ХНУ, 2017. – 80 с.
Розглянуті проблеми вищої освіти в
Україні; тенденції розвитку економіки в
умовах інтеграції у міжнародний економічний простір;
інноваційний розвиток підприємств; розвиток фінансової
системи країни та регіонів.
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ББК 63.3(4УКР-4ХМE)
Х65
49. Хмельниччина : історія та
сучасність : матеріали наук. іст.-краєзн. конф.
з міжнар. участю / Хмельниц. облдержадмін.,
Хмельниц. обл. краєзн. музей, Хмельниц. обл.
орг. Нац. спілки краєзнавців України ; гол.
ред. Л.В. Баженов, відп. ред. С.М. Єсюнін. –
Хмельницький : Мельник А.А., 2017. – 488 с.:
фото.
Збірник містить матеріали наукової
історико-краєзнавчої конференції з міжнародною участю
«Хмельниччина : історія та сучасність», яка відбулась
27 вересня 2017 року та присвячена 80-й річниці утворення
Хмельницької області.

Автореферати
ББК 65.9(4УКР)
Д18
50. Данілкова А. Ю. Управління енергоефективністю
промислових підприємств : спеціальність 08.00.04 - економіка
та управління підприємствами (за видами економ. діяльності) :
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук /
А.Ю. Данілкова ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац.
ун-т. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 20 с.
У дисертаційній роботі розроблено теоретичні, науковометодичні положення та практичні рекомендації щодо
підвищення рівня енергетичної ефективності промислових
підприємств до формування та впровадження системи
енергетичного менеджменту. Узагальнено теоретичні підходи
до
визначення
категорійного
апарату
у
сфері
енергоефективності, визначено складові енергетичної політики
промислового підприємства та систематизовано елементи
політики енергоефективності для промислових підприємств.
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ББК 65.9(4УКР)29
Ж85
51. Жук Є. О. Механізм управління виробничим
потенціалом підприємства в умовах ризику : спеціальність
08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами
економ. діяльності) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня
канд. екон. наук / Є. О. Жук ; М-во освіти і науки України,
Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 20 с.
У дисертаційній роботі розроблено теоретичні
положення, методичні та практичні аспекти щодо механізму
управління виробничим потенціалом підприємств в умовах
ризику.
Обґрунтовано показники, які визначають рівень
управління
виробничим
потенціалом
підприємств
та
комплексно характеризують діяльність підприємств. Розроблено
структурно-логічну схему управління виробничим потенціалом
машинобудівних підприємств в умовах ризику, що включає :
функції, форми, методи, інструменти, важелі.
ББК 65.050.9(4УКР)
К26
52. Карпушина М. Г. Формування у майбутніх
офіцерів-прикордонників умінь розв'язувати проблемні ситуації
у професійній діяльності : 13.00.04 - теорія та методика
професійної освіти : автореф. на здобут. наук. ст. канд. пед. наук
/ М. Г. Карпушина ; Держ. прикордонна служба України, Нац.
акад. ДПС України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький :
Нац. акад. ДПС України, 2017. – 20 с.
Дисертацію
присвячено
дослідженню
проблеми
формування у майбутніх офіцерів-прикордонників умінь
розв’язувати проблемні ситуації у професійній діяльності.
З’ясовано сутність і зміст умінь, визначено критерії, показники
й охарактеризовано рівні сформованості у майбутніх офіцерівприкордонників умінь розв’язувати проблемні ситуації.
Теоретично обґрунтовано педагогічні умови формування умінь.
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ББК 65.9(4УКР)29
К90
53. Кулаков В. І. Управління господарською діяльністю
підприємства в системі кон'юнктурних змін цільових ринків :
спеціальність
08.00.04
економіка
та
управління
підприємствами (за видами економ. діяльності) : автореф. дис.
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук / В. І. Кулаков ; М-во
освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький :
ХНУ, 2017. – 20 с.
Проведений аналіз теоретичних основ управління
господарською діяльністю підприємств визначив управлінські
підходи щодо адаптації підсистем підприємств до ринкових
тенденцій.
Обгрунтовано
особливості
сучасної
парадигми
управління виробничо-господарською діяльністю підприємств.
Визначено методичний апарат аналізу ефективності управління
цільовими ринками.
ББК 65.9(4УКР)29
С90
54. Сурмай Д. Д. Управління витратами і прибутком на
основі концепції маржинального підходу на підприємствах
легкої промисловості : спеціальність 08.00.04 - економіка та
управління підприємствами (за видами економ. діяльності) :
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук /
Д.Д. Сурмай ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т.
– Хмельницький : ХНУ, 2017. – 20 с.
У дисертації обґрунтовано теоретико-методичні та
практичні рекомендації з приводу управління витратами та
прибутком
на
підприємствах
легкої
промисловості,
проаналізовані існуючі системи планування собівартості за
видами продукції в Україні та світі.
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ББК 74.200.506
С53
55.
Сніца Т. Є.
Формування
полікультурної компетентності майбутніх
офіцерів Державної прикордонної служби
України : 13.00.04 - теорія та методика
професійної освіти : автореф. на здобут. наук.
ст. канд. пед. наук / Т. Є. Сніца ; Держ.
прикордонна служба України, Нац. акад. ДПС
України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький : Нац. акад. ДПС України, 2017. – 20 с.
Дисертацію
присвячено
дослідженню
проблеми
формування полікультурної компетентності майбутніх офіцерівприкордонників у процесі фахової підготовки. Розкрито
сутність, особливості змісту, структуру полікультурної
компетентності,
визначено
критерії
та
показники,
охарактеризовано рівні її сформованості.
ББК 65.9(4УКР)24
Ю83
56. Юрчик І. Б. Інституційне забезпечення пріоритетів
розвитку національного ринку праці : спеціальність 08.00.07 демографія, економіка праці, соц. економіка і політика :
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук /
І.Б. Юрчик ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. –
Хмельницький : ХНУ, 2017. – 20 с.
Дисертацію присвячено поглибленню теоретикометодичних основ і розробці інституційного забезпечення
пріоритетів розвитку ринку праці в Україні. У роботі
досліджено еволюцію наукових поглядів на інституційне
забезпечення функціонування ринку праці та обґрунтовано
сучасну парадигму управління національним ринком праці.
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Навчальні посібники
ББК 37.257
Б86
57. Бохонько О. П. Конструювання і виготовлення
виробів із хутра та шкіри : навч. посіб. / О. П. Бохонько,
В.В. Мица, О.В. Ярощук. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 304 с. :
іл.
Викладені особливості конструювання, моделювання,
виготовлення та експлуатації виробів з хутра та шкіри. Наведені
властивості натуральних хутра та шкіри, основи їх
технологічної обробки. Особливу увагу надано розкрою,
конструюванню та моделюванню виробів з цих матеріалів.
ББК 65.050.214
С76
58. Стадник В. В. Менеджмент гетерогенних
організацій : навч. посіб. / В. В. Стадник. – Хмельницький :
А. С. Гонта, 2017. – 272 с. : табл., граф.
У навчальному посібнику виділено відмітні ознаки
гетерогенних організацій, визначено особливості і завдання
менеджменту різноманітності, розглянуто вплив факторів,
гетерогенності на конкурентоспроможність організацій, їх
організаційне проектування, організаційну взаємодію на
управління людським капіталом.
ББК 81.411.1
С80
59. Стилістика української мови : навч.-метод. посіб. /
Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; упоряд.
А.С. Попович, Л.М. Марчук. – Кам'янець-Подільський :
Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2017. – 172 с.
Складниками посібника є теоретичний блок, плани
практичних занять, схеми стилістичного аналізу та програми
семестрового іспиту з дисципліни «Стилістика української
мови».
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ББК 65.050.9(4УКР)2
Ш79
60. Шоробура І. М. Практикум з
менеджменту : навч. посіб. / І. М. Шоробура,
О.О. Долинська ; М-во освіти і науки
України, Хмельниц. гуманіт.- пед. акад. –
Хмельницький : Цюпак А. А., 2017. – 286 с.
Розкрито сутність, закони, закономірності, принципи, функції та методи
здійснення
ефективного
менеджменту.
Висвітлено соціально-психологічні аспекти
проблеми управлінської діяльності та ефективності системи
менеджменту.
Теоретичний
матеріал
супроводжується
практичними вправами, тестовими завданнями, виділено
практичні аспекти менеджменту.

Правові науки
ББК 67.9(4УКР)
У59
61. Університетські наукові записки :
часопис Хмельниц. ун-ту упр. та права / гол.
ред. Р. І. Кондратьєв ; Хмельниц. ун-т упр. та
права, Нац. акад. держ. упр. при Президентові
України, Ін-т зак-ва ВР України. –
Хмельницький. 2017. –
Вип. 1(61). – 402 с.
Вип. 3(63). – 414 с.
Вип. 4(64). – 370 с.
Часопис
«Університетські
наукові
записки»
є
періодичним науковим виданням з проблем правознавства,
економіки та управління, заснований у 2002 році. Часопис
включений до переліку наукових фахових видань України, в
якому публікуються результати дисертаційних робіт на здобуття
наукових ступенів доктора та кандидата юридичних і
економічних наук та наук з державного управління.
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Психологічні науки
ББК 88
П78
62. Проблеми сучасної психології :
зб. наук. праць Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту
ім.
І.
Огієнка,
Ін-ту
психології
ім. Г.С. Костюка АПН України. / Кам'янецьПоділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Ін-т
психології ім. Г. С. Костюка АПН України ;
ред. С. Д. Максименко, Л. А. Онуфрієва. –
Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2017.–
Вип. 35 – 552 с.
Вип. 36 – 416 с.
Вип. 37 – 540 с.
Збірники висвітлюють найбільш актуальні проблеми
сучасної психології, представивши широкий спектр наукових
розробок вітчизняних і закордонних дослідників. В збірниках
здійснено аналіз проблем, умов і труднощів психічного
розвитку, вікових та індивідуальних особливостей становлення
особистості й психології навчання.

Бібліотечна справа
УДК 02-053(477.43)
Ф79
63.
Формування
національнопатріотичної
свідомості
дітей
в
бібліотечному просторі Хмельниччини :
матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 80річчю Хмельниц. обл. б-ки для дітей
ім. Т.Г. Шевченка (28-29 лист. 2017 р.) / Упр.
культури, нацональностей, релігій та туризму
Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. обл. бка для дітей ім. Т. Г. Шевченка. –
Хмельницький : [б. в.], 2017. – 173 с.
До збірника ввійшли виступи учасників науково-
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практичної конференції, присвяченої 80-річчю Хмельницької
обласної бібліотеки для дітей імені Т.Г. Шевченка. На
конференції розглядалися питання формування національнопатріотичної свідомості читачів у бібліотеках для дітей, нові
формати бібліотечної практики, інноваційні підходи та
соціальне
партнерство
в
патріотичному
вихованні
підростаючого покоління.

Архівна справа
УДК 930.25(477.43)
Б18
64. Байдич В. Г. Архівна справа на
Хмельниччині : історія та сучасність :
(90-річчю створення держ. архів. установ на
Хмельниччині присвяч.) / В. Г. Байдич,
О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький ; Держ.
архів Хмельниц. обл., Хмельниц. обл. громад.
орг. архівістів та дослідників Поділля. –
Вінниця ; Хмельницький : Нілан-ЛТД, 2017. –
390 с. : табл., фото. колор. – (Праці
Державного архіву Хмельницької області ; вип. 17).
У виданні на багатому документальному матеріалі
вперше глибоко досліджуються історичні та сучасні аспекти
організації архівної справи на території Хмельницької області.

Літературознавчі видання
ББК 83.3(4УКР-4ХМЕ)6
М36
65. Мацько В. П. Українська
література : людина – світ – час :
літературознавчі студії / В.П. Мацько. –
Хмельницький : Цюпак А. А., 2017. – 228 с. :
фото.
Нова праця В. П. Мацька є системним
дослідженням історико-літературних, теоре-
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тичних, критичних, естетичних, жанрово-стильових, ідейнотематичних особливостей образної структури художніх текстів.
УДК 821.161.2-94(477.43 )
Ш37
66. Шевченко В. С. Ой, Кармелюче,
по світу ходиш ... Роздуми над дослідженнями
про Устима Кармалюка – давніми і недавніми
/ В. С. Шевченко. – 3-тє вид., уточн. з дод. –
Хмельницький : Цюпак А. А., 2017. – 292 с. :
фото.
У виданні книги, яке приурочувалося
215-річчю з дня народження Устима
Кармалюка, письменник та публіцист, який
тривалий час займається дослідженням цієї неординарної і
суперечливої постаті, не лише подав уточнені та значно
поглиблені історико-біографічні дані про легендарного
подолянина, але водночас і роздумував над деякими аспектами і
підходами до цієї теми інших дослідників.

Художня література
ББК 84(4УКР-4ХМE)6
Б18
67. Байдич В.Г. Доля. Ч. 1 / В. Г. Байдич. –
Хмельницький : Стрихар А. М., 2017. – 92 с.
До першої частини поетичної збірки подільського автора
увійшли вірші патріотичного змісту, громадсько-філософські,
ліричні. Автор з великою любов’ю оспівує красу нашого краю
та його працьовитих людей. Збірка присвячена батькам
Григорію Кириловичу та Ганні Петрівні Байдич.
УДК 821.161.2(477.43)
Б81
68. Бондарчук М. А. Презентація : сатира та гумор /
М. А. Бондарчук. – Хмельницький : Цюпак А. А., 2017. – 144 с. :
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мал.
У черговій збірці автор публікує сатиричногумористичні твори, які він написав за період з 2005 по 2017 рік.
ББК 84(4УКР-4ХМЕ)6
Б81
69. Бондарчук М. А. Як розпізнати
підлабузника : вибр. сатир.-гуморист. твори
та бувальщини / М. А. Бондарчук. –
Хмельницький : Цюпак А. А., 2017. – 172 с.
У нову збірку автора увійшли вибрані
сатирично-гумористичні твори й бувальщини,
де автор відображає усе те, що є негативним у
людині та суспільстві.
Книжка автора – це підсумок багатьох років
його творчої праці.
ББК 84(4УКР-4ХМЕ)6
Б90
70. Бугерчук В. В. Історія окремої
української родини : роман / В. В. Бугерчук. –
Кам'янець-Подільський : Друкарня Рута,
2017. – 564 с.
У книзі розкривається нелегка доля
української родини декількох поколінь (кінця
XIX початку XXI ст.). Основні події
відбуваються на території двох областей
України, обабіч невеликої річки Збруч, а
також
торкаються
Прибалтики,
Далекого
Сходу,
Чехословаччини і Німецької Демократичної Республіки.
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УДК 821.161.2(477.43)
Б90
71. Будівничі та нескорені : збірник /
Хмельниц. обл. орг. Нац. СПУ ; упоряд.-ред.
П. І. Маліш. – Кам'янець-Подільський :
Друкарня Рута, 2017. – 62 с.
Збірник розповідає про сьогодення
України, подільського краю, війну з
путінським режимом. Не обминули автори
теми історії, життя і діяльності земляків з
діаспори.
Привернуть увагу читачів добротні поезії та оповідання
хмельницьких письменників, членів національної спілки
краєзнавців України.
ББК 84(4УКР-4ХМЕ)6
В54

сповідь є
патріотики.

72. Вітвіцька Н. В. Першими на
вогонь. Кн. 13 / Н. В. Вітвіцька. –
Хмельницький : Цюпак А. А., 2017. – 300 с. :
іл.
Надію
Вітвіцьку,
хмельничанку,
поетесу хмельницького «Майдану» можна
вважати волонтеркою рідного слова. За
перемогу України вона бореться своєю
творчістю, вірить в неї всім серцем. Її лірична
своєрідним літературним щоденником щирої

ББК 84(4УКР-4ХМЕ)6
В68
73. Волченко К. С. Душі криниця : зб. поезій, байок та
гуморесок / К. С. Волченко. – Хмельницький : Цюпак А. А.,
2017. – 52 с.
Книга дарує читачеві незабутні враження, світлі і
прекрасні емоції у ліричних віршах, байках та гуморесках.
Твори письменниці глибоко патріотичні,
спонукають
замислитися над сенсом життя.
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ББК 84(4УКР-4ХМЕ)6
В68
74. Волченко К. С. Мої гастролі / К. С. Волченко. –
Хмельницький : Цюпак А. А., 2017. – 156 с. : портр.
Це 50-та книга Катерини Волченко. В ній розповідається
про життя, творчий шлях авторки та її «гастролі», які пов’язані з
реалізацією її книг у різних містах.
ББК 84(4УКР-4ХМE)6
В73
75. Воньо М. М. Літаюча квітка :
вірші для дітей з розмальовками /
М.М. Воньо. – Хмельницький : Цюпак А. А.,
2017. – 32 с. : мал.
Книжечка
відомого
подільського
поета для дітей дошкільного та молодшого
шкільного віку з розмальовками.

ББК 84(4УКР-4ХМЕ)6
Г34
76. Геначов Яр (Тукачов Г. М.).
В очах жіночих не сльоза ... / Я. Геначов,
М. В. Шевернога ; Хмельниц. обл. осеред.
Всеукр. творчої спілки "Конгрес літераторів
України". – Хмельницький : Цюпак А. А.,
2017. – 72 с. – (Бібліотечка альманаху
"Медобори" ; вип. 19).
Книга Генадія Тукачова про життєві
перипетії
ліричного
відтінку.
Вона
присвячена жінкам і їх святу – 8-го Березня. Перекладач віршів
– Маргарита Шевернога. Це вже друга книга віршів в її
інтерпретації. Подано вірші російською і українською мовами.
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ББК 84(4УКР-4ХМЕ)6
Г57
77. Говорун В. Д. Козачилась
Україна: поезія, проза / В. Д. Говорун ;
Хмельниц. обл. осередок Всеукр. творч.
спілки "Конгрес літераторів України". –
Хмельницький : Цюпак А. А., 2017. – 316 с.
Автор поетично описує наших
славних пращурів, мужніх і хоробрих
гетьманів Запорізької Січі, розкриває
духовний світ людини, освяченої Господом
Богом, описує жахливі роки Великої Вітчизняної війни.
ББК 84(4УКР-4ХМE)6
Г65
78. Гончарук В. О. Я – Валерія, я –
Лера : вірші для дошкільнят / В. О. Гончарук.
– Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г.,
2017. – 84 с. : мал.
Нова книжечка для дітей подільського
письменника Віктора Гончарука, члена
Національної спілки письменників України,
лауреата обласної премії імені Микити
Годованця
написана
в
січні-лютому
2013 року.
ББК 84(4УКР-4ХМЕ)6
Г67
79. Горбатюк В. І. Кринична вода : оповідання /
В. І. Горбатюк. – Київ : Брайт Стар Паблішінг, 2017. – 128 с.
Взаємини, спілкування між дорослими й дітьми, між
людьми та природою, між чоловіком і жінкою – це основні теми
оповідань відомого українського письменника Василя
Горбатюка.
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ББК 84(4УКР-4ХМЕ)6
Г82
80. Грібова О. М. Душа моя зіткана з
трепетних струн : поезія / О. М. Грібова. –
Хмельницький : Цюпак А. А., 2017. – 68 с. :
мал.
Творам збірки Ольги Грібової
притаманні щирість і ліризм. Непідробна
залюбленість у природу, доля рідного краю і
жіноча доля – ось головні джерела її
творчості.
ББК 84(4УКР-4ХМЕ)6
Г89
81. Грошко В. М. Подих Стрибога :
поезії / В. М. Грошко. – Хмельницький :
Цюпак А. А., 2017. – 160 с.
Міркування,
ремінісценції
і
метафоричне бачення автора минулого,
дійсності і свого місця у ній адресовані
широкому колу читачів в надії на їх
розуміння і сприйняття.

ББК 84(4УКР-4ХМЕ)6
Д99
82. Дячок М. С. Сяєво тиші : зб.
поезій / М.С. Дячок. – Хмельницький :
Сторожук О.В., 2017. – 68 с.
Авторка подає на суд читача третю
збірочку поезій «Сяйво тиші», де стверджує,
що саме в тиші можна вчути лікувальнозаспокійливу музику, спів жайворонків і
гомін бджілки-трудівниці. Лише у тиші
зароджується краса, духмяніє весняний цвіт,
розквітає найкраща квітка світу – кохання, щастя і життя.
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ББК 84(4УКР-4ХМЕ)6
З-78
83. Зозуля С. В . Осяяний шлях :
поезія / С. В. Зозуля. – Хмельницький :
Цюпак А. А., 2017. – 52 с. : мал.
Дана поезія – це ліричні роздуми про
духовний світ людини, її місію та
призначення на Землі. Водночас, це жіноча
поезія серця, відкритого Божественній енергії
любові – найголовнішій енергії Всесвіту.

ББК 84(4УКР-4ХМЕ)6
Л63
84. Лисюк Д. П. Четвертий вимір :
поет. зб. / Д. П. Лисюк. – Хмельницький :
Цюпак А. А., 2017. – 88 с.
Книга присвячена матері. У віршах
згадується край, де народився автор, його
неповторна краса, родина, дитинство,
юність.

ББК 83.3(4УКР-4ХМE)6
М34
85. Матеуш В. О. Бахтинська школа на Поділлі і
література / В. О. Матеуш. – Хмельницький : Цюпак А. А., 2017.
– 52 с.
Книга розповідає про навчання в Бахтинській школі
Вінницької області в 60-х роках XX століття. Особлива увага
приділена вивченню літератури, публічній і непублічній
літературній творчості земляків, опублікований лист вчительки
П.І. Вербицької до автора.
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ББК 84(4УКР-4ХМЕ)6
М42
86. Медобори : альманах. № 12. 2017
/ Хмельниц. обл. осеред. Всеукр. творчої
спілки "Конгрес літераторів України",
Хмельниц. міська літ. спілка "Поділля" ;
упоряд. В.А. Захар'єв, ред. М.В. Шевернога.
– Хмельницький : Цюпак А.А., 2017. – 300 с.:
портр, фото.
У 12-му томі альманаху «Медобори»
Хмельницького
обласного
осередку
Всеукраїнської творчої спілки «Конгрес літераторів України»
вміщено нові поетичні та прозові твори подільських
«конгресменів». Також друкуються твори письменників
обласної організації НСПУ, міської літспілки «Поділля», поетів
початківців та ін.
ББК 84(4УКР-4ХМE)6
М48
87. Мельник В. С. Пам'яті блакитне
перевесло / В.С. Мельник, Г. В. МельникРадецька, А.Ю. Радецька. – Хмельницький :
Цюпак А. А., 2017. – 128 с. : іл.
До
книги
увійшли
твори
представників однієї родини. Написані вони в
різний час, та головний мотив поезії один :
любов до рідної землі, захоплення її
неповторністю та красою.
ББК 84(4УКР-4ХМЕ)6
М69
88. Михайловський І. А. Подих минувшини :
оповідання, нариси, новели, есе / І. А. Михайловський. –
Хмельницький : Цюпак А. А., 2017. – 140 с. : фото.
Книга письменника розповідає про його зустрічі з
цікавими людьми, відомими митцями. Є в ній оповідання та
нариси про кохання, різні сімейні стосунки, про братів наших
менших.
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ББК 84(4УКР-4ХМЕ)6
М60
89. Мілімук С.В. Моя Віра, Надія,
Любов : духовна поезія / С. В. Мілімук. –
Хмельницький : Цюпак А. А., 2017. – 80 с.
Вірші даної збірки сповнені доброти,
гуманності, духовності, життєствердженної
гармонії.
Книга буде цікава читачам різного
віку : старшим для осмислення прожитого і
впорядкування досвіду, працюючим людям
для духовного погляду в себе і у світ, наймолодшим для гідного
входження в життя.
ББК 84(4УКР-4ХМЕ)6
Н31
90. Нас не поставиш на коліна. Друга світова війна у
творчості письменників Хмельниччини : поезія, проза /
Хмельниц. обл. орг. Нац. спілки письменників України ;
упоряд.-ред. П. І. Маліш. – Кам`янець-Подільський : Рута, 2017.
– 92 с.
Найжахливіша у ХХ столітті Друга світова війна
завершилася для українців мільйонними жертвами і «випаленою
землею». У вигнанні нацистів доклали сил як радянські війська,
так і червоні партизани, патріоти УПА. Це правда, і жодні
московські міфи не зітруть із памяті нашої реальної історії.
У збірнику, приуроченому Дню памяті та примирення,
вміщено твори поетів і прозаїків Хмельниччини.
ББК 84(4УКР-4ХМЕ)6
О-54
91. Олійник В. Г. Хрещена доня Кобзарева : драма про
Тараса Шевченка і Марка Вовчка / В. Г. Олійник. –
Хмельницький : Український клуб, 2017. – 40 с. : іл.
Літературно-художнє видання відомого подільського
письменника Володимира Олійника «Хрещена доня Кобзарева»
– це драма на дев’ять дій про Тараса Шевченка і Марка Вовчка.
Також дійовими особами драми є Михайло Щепкін, Осип
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Бодянський та Іван Тургенєв.
ББК 84(4УКР-4ХМE)6
П16
92. Панасюк М. І. Поезія рідної землі:
поезії / М. І. Панасюк. – Хмельницький :
Цюпак А. А., 2017. – 96 с. : фото.
Книжка – авторська сповідь про
рідний край, в якому пройшло дитинство
митця. Це розповідь поетичною мовою,
світлинами, цікавими сюжетами про поезію
рідної землі.

ББК 84(4УКР-4ХМЕ)6
П32
93. Підгірна Л. Червона Офелія : роман. Ч. 1. Пригоди
Марка Шведа / Л. Підгірна. – Київ : КМ-БУКС, 2017. – 391 с.
Лора Підгірна – випускниця історичного факультету
Кам’янець-Подільського університету, журналістка, автор
проекту «Літературний туризм».
Майстерно вплетені у канву сюжету реальні історичні
постаті та історичні місця з волі авторки яскраво оживають в
уяві читача, спонукають до детальнішого вивчення тих
трагічних подій 100-річної давнини та усвідомлення того, що
незасвоєні уроки історії завжди повторюються.
ББК 84(4УКР-4ХМE)6
П32
94. Пилипчук Т. Післясмак : вірші / Т. Пилипчук. –
Харків : Мачулін, 2017. – 96 с.
Тетяна Пилипчук – дунаєвчанка, член районного
літературно-мистецького об’єднання ім. В.С. Бабляка,
друкується в періодичних виданнях.
Збірка включає в себе вірші різних жанрів, написаних в
2000-2017 рр.
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УДК 821.161.2(477.43)
П42
95. Повір і живи! : духовна поезія /
упоряд. Л. М. Мельник. – Хмельницький :
Цюпак А. А., 2017. – 112 с.
Збірник «Повір і живи!» – єдиний
поетичний
збірник,
виданний
на
Хмельниччині на честь 500-річчя Реформації
– християнського духовно-просвітницького
руху.
Збірник
створений
авторами
Хмельниччини, об’єднаних християнськими
переконаннями. Віра цих людей – міцна основа їхнього життя та
творчості – базується у прощенні гріхів через Ісуса Христа та
прославленні Бога.
ББК 84(4УКР-4ХМE)6
П90
96. Пухніченко В. В. Ти не збудив,
Тарасе ... : поет. зб. / В. В. Пухніченко. –
Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 34 с. : фото.
Це перша книжка поетеси з
Теофіполя. В збірку увійшли вірші про
Україну, її патріотів, вірші-роздуми про
героїв-ветеранів, афганців, чорнобильців,
учасників АТО, Героїв Небесної Сотні

ББК 84(4УКР-4ХМЕ)6
П91
97. Пушкаренко Г. П. Лирика души
мятежной : поэзия / Г. П. Пушкаренко. –
Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г.,
2017. – 88 с. : мал.
Друга поетична збірка Галини
Пушкаренко не залишить вас байдужими. На
її сторінках юність, огорнута мріями і
коханням, сплелася з життєвим досвідом,
посрібленою сивиною. Також авторка описує
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красу Кам’янця-Подільського, де проживає.
ББК 84(4УКР-4ХМЕ)6
С13
98. Савчук М. М. На правий берег. Промінь : поезія /
М. М. Савчук. – Хмельницький : Цюпак А. А., 2017. – 74+75 с.
Кн.-перевертень.
Найвище кредо людини – опинитись на правому
(праведному) березі рубікону нашого буремного земного життя.
Так вважає автор і присвячує цьому поетичні рядки даної книги.
ББК 84(4УКР-4ХМE)6
С32
99. Сердунич Л. А. ОдКРОВеннЯ :
вірші, паліндроми, хокку, оповід., етюди /
Л. А. Сердунич. – 2-ге вид., част. перероб. –
Хмельницький : Цюпак А. А., 2017. – 144 с. :
фото.
До збірки увійшли твори, видані у
2007 р. однойменною книжкою. Це вірші про
сутність життя, роздуми про людські
стосунки. Видання містить класичні вірші, а
також паліндроми, сонети, верлібри, хокку.
ББК 84(4УКР-4ХМЕ)6
С33
100. Серпневі зорі : твори молодої
літератури
Хмельниччини
/
упоряд.
В. І. Горбатюк,
П.І.
Маліш,
ред.
А. Й. Ненцінський. – Хмельницький :
Поліграфіст, 2017. – 112 с.
До збірки увійшли кращі твори
молодих літераторів Хмельницької області –
учасників
літературного
молодіжного
конкурсу «Серпневі зорі», присвяченого
100 -річчю українських визвольних змагань 1917-1921 років, та
заочного літературного конкурсу «Люблю тебе, моя свята
Вкраїно», проведеного обласним центром науково-технічної

45

творчості учнівської молоді.
ББК 84(4УКР-4ХМЕ)6
С95
101. Сычёв Н. Е. Если быть
Человеком / Н.Е. Сычёв. – Хмельницький :
Цюпак А. А., 2017. – 232 с. : фото. кольор.
«Я пишу, прислухаючись до голосу
свого серця, радячись зі своєю душею». У
цьому і є весь порив натхнення поета-пісняра
Миколи Сичова, який він висловив в у книзі.

ББК 84(4УКР-4ХМЕ)6
С89
102. Сумишин М. Ф. День святого
Дмитра. Зона недосяжності : повісті /
М. Ф. Сумишин. – Кам`янець-Подільський :
Рута, 2017. – 333 с.
Нова книга письменника – то дві
різнопланові повісті, які не залишають
байдужими читача. Образне, точне слово,
непересічні
характери
персонажів,
своєрідність інтриги, сюжетна напруга
розповіді – все це яскраво проявилося у творах автора.
ББК 84(4УКР-4ХМE)6
У11
103. У творчому польоті : альманах.
– Кам'янець-Подільський: : Зволейко Д. Г.,
2017. – 120 с. : фото.
Це видання – звіт членів творчого
клубу «Ліра», ще одна сторінка у славний
літопис подільського краю.
Члени клубу – різні за віком, професією,
освітою, національністю, уподобаннями,
однак всіх їх об’єднує поетична муза та щира
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любов до рідної землі, краю
ББК 84(4УКР-4ХМЕ)6
Х82
104. Хоружий М.В. Сніг для Соломії :
поезія / М. В. Хоружий: Хмельниц. міська
літ. спілка "Поділля". – Хмельницький :
Цюпак А. А., 2017. – 98 с.
Це збірка – сніг розуму і сонце
почуттів у поетичному Всесвіті Миколи
Хоружого під зіркою на ім’я Соломія.

ББК 84(4УКР-4ХМЕ)6
Ц61
105. Цимбалюк М. П. Протокольний
нокдаун : гуморески і фейлетони /
М.П. Цимбалюк. – Хмельницький : Цюпак
А.А, 2017. – 52 с. : іл.
Нова книжка члена Національної
спілки письменників України Михайла
Цимбалюка – сьома у творчому доробку
автора. Втім, «Протокольний нокдаун» –
перша збірка його гуморесок і фейлетонів з
дотепним гумором, смішними життєвими історіями.
ББК 84(4УКР-4ХМЕ)6
Ц73
106. Цісельська Л. В. Останній з охоронців :
кіносценарій / Л. В. Цісельська. – Хмельницький : Цюпак А. А.,
2017. – 80 с.
У новій книзі авторка представила кіносценарій, який
вводить читача у світ таємничий, маловідомий та зачаровуючий,
знайомить з його незвичайними героями та багатством
народного фольклору.
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ББК 84(4УКР-4ХМЕ)6
Ч-34
107. Чевелюк М. В. Монолог краплини : зб. поезій /
М. В. Чевелюк. – Луцьк : Іванюк В. П., 2017. – 112 с.
Збірка поезій «Монолог краплини» ввібрала в себе вірші,
у яких автор розкриває власне бачення світу, спілкуючись із
читачем, розповідає про навколишнє життя. Його вірші
навчають любити та розуміти природу, свій край, друзів, народ,
Батьківщину. Кожний вірш – це своєрідна сповідь душі, де є
щось неповторне, своя історія, яка змушує дивитися на світ
іншими очима.
ББК 84(4УКР-4ХМЕ)6
Ш37
108. Шевернога М. В. Тільки ти
повертайся : вірші / М. В. Шевернога. –
Хмельницький : Цюпак А. А., 2017. – 120 с. :
мал.
Третя поетична збірка Маргарити
Шеверноги, до якої увійшли вірші різних
років та найбільше – написані протягом 20142016 років. Авторка щиро ділиться з читачами
особистими
роздумами,
психологічними
спостереженнями, висловлює власну життєву позицію –
відверто, емоційно, з гумором, часом іронією.
ББК 84(4УКР-4ХМЕ)6
Ш37
109. Шевченко В. С. Біля довгого
мосту : повість у 2 ч. з 2 епілогами /
В. С. Шевченко. – Перевид. вип. 1987 року. –
Хмельницький : Цюпак А. А., 2017. – 272 с.
У повісті сучасного українського
письменника простежується доля подільського села Вербки з повоєнних років до часів
хрущовської «відлиги» і далі. У центрі –
сільські хлопчаки, які з безтурботних та
збитошних виростають у сильних і несхитних, здатних вірно

48

кохати, боротися з несправедливістю, творити добро.
ББК 83.3(4УКР-4ХМE)6
Ш37
110. Шевченко В.С. Ой родився
Кармалюка в селі на Поділлі : Погляд на
художню Кармалюкіану у співставленні з
історичною правдою / В. С. Шевченко. – 2-е
вид., поглибл. й уточн. – Хмельницький :
Цюпак А. А., 2017. – 248 с. : фото.
Сучасний український письменник і
публіцист, ретельно простудіювавши значну
кількість документальних матеріалів і
видавши про це книгу «Ой, Кармелюче, по світу ходиш…»
(2013 р.), далі досліджує, в якій мірі відома українська
Кармалюкіана – передовсім твори великої і середньої епічної
форми (романи і повісті) – відтворює історичну правду у
змалюванні образу легендарного подільського лицаря волі –
Устима Кармалюка.
ББК 84(4УКР-4ХМЕ)6
Ш 66
111. Шкапій С. М. Джакузі :
гуморески / С.М. Шкапій. – Хмельницький :
Цюпак А. А., 2017. – 95 с. : мал.
Автор,
палкий
шанувальник
«приперченого» й гострого, щирого й
теплого,
ніжного
й
милозвучного
українського слова під гумористичноіронічним поглядом висвітлює певні події та
людські стосунки. До збірки увійшли твори,
написані Степаном Шкапієм в різні роки, де він висміює як
злободенність так і наш побут у минулому.
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ББК 84(4УКР-4ХМЕ)6
Ш75
112. Шмурікова-Гаврилюк Н. М. Квіти Кобзареві /
Н. М. Шмурікова-Гаврилюк ; худ. О. Янчук. – Хмельницький :
Сторожук О. В., 2017. – 72 с. : фото. кольор.
Нова книжка члена Національної спілки письменників
України Ніни Шмурікової-Гаврилюк присвячена Т.Г. Шевченку
і вміщує драматичну постановку «Шевченко у Кирилівці або
чотири етюди з уяви» та патріотичну лірику «Шевченкове
слово».
УДК 821.161.2(477.43)
Ш79
113. Шостацька Л. В. Нев'янучий
цвіт тамариксу : зб. поезій / Л. В. Шостацька.
– Хмельницький : Сторожук О. В., 2017. –
148 с. : портр.
Це друга збірка поезій Л. Шостацької,
ніби підсумок певного етапу життя,
відзеркалення думок і почуттів. Вірші про
сьогодення і минуле, подорож у майбутнє,
щастя, добро.
ББК 84(4УКР-4ХМE)6
Я62
114. Яніцька Н. О. Сонцесвіт : вірші /
Н.О. Яніцька. - Хмельницький : Цюпак А. А.,
2017. – 122 с. : мал. – (Золота ліра Поділля).
До нової книги хмельницької поетеси
увійшли поезії, написані протягом 20162017 рр. Тут є місце як громадськопатріотичним творам, так і філософській,
інтимній ліриці.
Збірку відрізняє образність, емоційність,
трепетне висвітлення найвищих людських почуттів.
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ББК 84 (4УКР-4ХМE)6
Я93
115. Яцкова Л. М. Корабель на
планеті Медунія : оповідання для дітей /
Л.М. Яцкова. – Хмельницький : Цюпак А. А.,
2017. – 40 с. : іл.
У книзі подільської літераторки Лідії
Яцкової вміщено десять оповідань для дітей.
Це невигадані історії з життя хлопчиків і
дівчаток, які вчать школярів доброти й любові
до людей, до природи, до життя.
ББК 84(4УКР-4ХМE)6
Я93
116. Яцкова Л. М. SPECTRUM
(видиме) : поезії / Л. М. Яцкова. –
Хмельницький : Цюпак А. А., 2017. – 208 с. :
іл.
До книги подільської літераторки
Лідії Яцкової увійшли поезії різної тематики.
Всі дванадцять розділів, як дванадцять
сегментів спектра, спонукають читача
переосмислити поняття «бачення» : видиме
наповнення простору сприймати не просто, як даність, а як
подію.

Фольклор
ББК 82.3(4УКР-4ХМE)
Д99
117. Дяченко Л. О. Скарби в Кам'янці
на Поділлі. Дійсність і легенди /
Л.О. Дяченко, Г.І. Юркова. – Кам'янецьПодільський : Сисин Я. І., 2017. – 52 с. : іл.
У цій збірці подаються легенди про
скарби Кам’янця на Поділлі, зібрані в
результаті багаторічної краєзнавчої роботи,
вивчення матеріалів етнографії минулого і
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сучасного, збирання легенд серед старожилів
Подільського.

Кам’янця-

УДК 94.8
К90
118. Кульбовський М. М. Максими.
Вип. 2 / М.М. Кульбовський. – Хмельницький:
Цюпак А. А., 2017. – 104 с.
У книзі зібрані короткі, влучні,
оригінальні естетично-філософські вислови
(афоризми), якими керується людина у своїх
діях та вчинках, які змушують самому думати.

ББК 82.3(4УКР-4ХМЕ)
К90
119. Кульбовський М. М. Подільські мудринки :
прислів'я, притчі. Вип. 7 / М.М. Кульбовський. – Хмельницький:
Цюпак А.А., 2017. – 96 с.
У
літературно-публіцистичному
виданні
відомого
подільського мистецтвознавця Миколи Кульбовського зібрані
українські прислів’я та притчі. Своєрідні алегоричні прислів’я
та притчі повчального характеру з моральним резюме в кінці.
Для широкого кола читачів

Релігія
ББК 86.372(4УКР-4ХМЕ)
Б68
120. Блажевич Ю. І. Нариси історії
православ'я Поділля-Хмельниччини : наук.попул. моногр. вид. / Ю. І. Блажевич ;
Хмельниц. міська орг. Нац. спілки краєзнавців
України, Хмельниц. обл. громад. орг.
архівістів та дослід. Поділля "Поклик віків". –
Хмельницький : Сікорська С. В., 2017. – 337 с.
У монографії на багатому архівному
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та фактографічному матеріалі висвітлено витоки, становлення та
утвердження православ’я на Поділлі – Хмельниччині протягом
ІХ – початку ХХІ століть в умовах багатонаціональності та
поліконфесійності регіону.
Видання розраховане як на фахових істориків, так і на
краєзнавців, релігієзнавців, представників церковного кліру, а
також усіх, хто цікавиться історією та духовною культурою
рідного краю.
ББК 86.37(4УКР-4ХМЕ)
Д85
121. Духовні витоки Поділля :
церква та релігійні діячі в історії краю :
матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф.
м. Хмельницький, 25 квітня 2017 р. / М-во
освіти і науки України, Хмельниц.
облдержадмін., Хмельниц. гуманіт.-пед. акад.
та ін. ; гол. ред. І. М. Шоробура та ін. –
Хмельницький : ХГПА, 2017. – 336 с.
Збірник містить статті і повідомлення учасників VII
Всеукраїнської науково-практичної конференції, яка відбулась
25 квітня 2017 р. в м. Хмельницькому.

Видання обласної універсальної
наукової бібліотеки
УДК 025.12(477.43)+351.852]
А 64
122. Аналіз діяльності бібліотек
Хмельницької області за 2016 рік / Упр.
культури, національностей, релігій та
туризму
Хмельниц.
облдержадмін.;
Хмельниц. обл. універ. наук. б-ка. –
Хмельницький, 2017. – 40 с.
Щорічний
аналітично-статистичний
огляд діяльності публічних бібліотек
Хмельницької області за 2016 рік вміщує
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узагальнену
статистичну
та
аналітичну
інформацію,
підготовлену на основі звітів діяльності публічних бібліотек
області за 2016 рік.
ББК 91.9:78.34 (4УКР-4ХМЕ)
Б 59
123. Бібліотеки Хмельниччини на
сторінках преси у 2016 році : бібліогр.
покажч. / Хмельниц. обл. універ. наук. б-ка. –
Хмельницький, 2017. – 120 с.
Мета бібліографічного покажчика –
через публікації висвітлити основні події, які
відбулися у науковій, інформаційній,
соціокультурній сфері діяльності бібліотек
області протягом 2016 року.
УДК 025.5: 070(477.43)
Г 13
124. Газети Хмельниччини 1944 –
2017 років у фондах обласної універсальної
наукової бібліотеки: каталог. Вип. 1. / Упр.
культури, національностей, релігій та
туризму
Хмельниц.
облдержадмін.;
Хмельниц. ОУНБ. – Хмельницький: ФОП
Цюпак А.А., 2017. – 100 с.
Ретроспективний каталог «Газети
Хмельниччини 1944 –2017 років у фондах
обласної універсальної наукової бібліотеки»
подає інформацію про місцеві газети, які зберігаються у фондах
Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки.
Каталог охоплює більше ста назв газет різного типу :
обласних, районних, міських, колгоспних, молодіжних, які
видавалися та видаються на Хмельниччині. Особливістю
каталогу є те, що в ньому описано колгоспні багатотиражні
газети, які видавалися в окремих районах.
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ББК 91.9:63.3
І-90
125. Історія великого життя. До 135річчя від дня народження Івана Огієнка :
біобібліогр. покажч. / Упр. культури,
національностей, релігій та туризму Хмельниц.
облдержадмін.;
Хмельниц.
ОУНБ.
–
Хмельницький, 2017. – 36 с.
Біобібліографічний покажчик "Історія
великого життя" приурочений 135-річчю від
дня народження Івана Івановича Огієнка
(митрополита Іларіона), відомого українського вченогомовознавця, літературознавця, політичного і церковного діяча,
першого
ректора
Кам'янець-Подільського
державного
українського
університету,
нині Кам'янець-Подільський
національний університет імені Івана Огієнка.
ББК 92.5
К17
126. Календар знаменних і пам’ятних
дат Хмельниччини на 2017 рік : реком.
бібліогр.
довід.
/
Упр.
культури,
національностей,
релігій
та
туризму
Хмельниц. облдержадмін.; Хмельниц. міська
орг. НСК України, Хмельниц. обл. універ.
наук. б-ка. – Хмельницький, 2016. – 220 с.
Календар подає інформацію про
найбільш значимі події та ювілеї видатних
особистостей краю, які відзначалися у 2017 році. В
хронологічному порядку подаються ювілейні дати року, до
деяких дат подаються довідки. Видання адресоване науковцям,
освітянам, працівникам культури, краєзнавцям, студентам, всім,
хто цікавиться минулим і сьогоденням рідного краю.
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ББК 91.119 (4УКР-4ХМЕ)
К53
127. Книга Хмельниччини 2016 : анот.
кат. вид. (З фондів Хмельниц. ОУНБ) / Упр.
культури, національностей, релігій та туризму
Хмельниц. облдержадмін.; Хмельниц. обл.
універ. наук. б-ка. – Хмельницький, 2017. –
68 с.
Анотований каталог видань «Книга
Хмельниччини 2016» інформує про книги
місцевих видавництв та видавництв регіону
про Хмельниччину, які надійшли протягом року до фондів
Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки.
УДК 027.5 (062.552) (477.43)
Н34
128. Науково-дослідна робота в
бібліотеках Хмельниччини. Вип. 12. / Упр.
культури, національностей, релігій та туризму
Хмельниц. облдержадмін.; Хмельниц. ОУНБ.
– Хмельницький, 2017. – 32 с.
Видання висвітлює результати науководослідної роботи обласної універсальної
наукової бібліотеки та бібліотек області у
2016 році.
ББК 91.9+ 67.9 (4УКР-4ХМЕ) 300.66
О–91
129.
Офіційні
неопубліковані
документи обласної ради та обласної
державної адміністрації за 2016 рік :
бібліогр. покажч. / Упр. культури,
національностей,
релігій
та
туризму
Хмельниц. облдержадмін.; Хмельниц. обл.
універ. наук. б-ка. – Хмельницький, 2017. –
48 с.
Мета
щорічного
інформаційнобібліографічного видання – ознайомити користувачів бібліотек
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та жителів області з офіційними документами обласної ради та
обласної адміністрації, які надійшли у фонд бібліотеки в
2016 році.
УДК 021.8
П 71
130.
Представлення
кращих
ініціатив, або як бібліотеки ярмаркують : за
підсумками обласного ярмарку бібліотечних
ініціатив «Сучасна бібліотека : розвиваємо
місцеві
громади»
/
Упр.
культури,
національностей,
релігій
та
туризму
Хмельниц. облдержадмін.; Хмельниц. ОУНБ.
– Хмельницький, 2017. – 32 с.
Видання містить матеріали з досвіду
роботи публічних бібліотек Хмельницької області, що були
представлені на ярмарку бібліотечних ініціатив «Сучасна
бібліотека : розвиваємо місцеві громади» в рамках ІХ Форуму
бібліотекарів Хмельниччини «Бібліотек@: знай, мрій, твори!».
ББК 78.381.9 + 20.1+65.9(УКР)28-18
Р 68
131. Роль публічної бібліотеки в
процесі екологізації економіки / Упр.
культури, національностей, релігій та туризму
Хмельниц. облдержадмін. ; Хмельниц. обл.
універ. наук. б-ка. – Хмельницький, 2017. –
16 с.
Це практичний досвід роботи відділу
виробничої літератури обласної універсальної
наукової бібліотеки з питань популяризації видань з екологічних
знань серед користувачів, дбайливого ставлення до природи та
навколишнього середовища, екологічного вирощування чистої
продукції та здорового харчування.
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УДК 016(083.8):338.48-029
Е 45
132. Туризм : соціально-економічні
аспекти та види : реком. бібліогр. покажч.
2-е вид. перероб. і доп. / Упр. культури,
національностей,
релігій
та
туризму
Хмельниц. облдержадмін.; Хмельниц. ОУНБ.
– Хмельницький, 2017. – 32 с.
Даний покажчик є продовженням і
доповненням
покажчика
«Туристичний
бізнес» (2004) та має на меті розкрити і
показати ту частину фондів ОУНБ, яка стосується організації
туристичної діяльності, її соціально-економічної складової,
висвітлює місце і роль туризму в патріотичному вихованні
молоді.

УДК 023-027.543(477.43)
У45
133. Україна починається з тебе : за
підсумками обласного конкурсу бібліотек з
національно-патріотичного виховання громадян / Упр. культури, національностей, релігій
та туризму Хмельниц. облдержадмін.;
Хмельниц. ОУНБ – Хмельницький, 2017. –
28 с.
Видання містить матеріали з досвіду
роботи публічних бібліотек Хмельниччини з
національно-патріотичного виховання, визнаних кращими, за
результатами
обласного конкурсу бібліотек «Україна
починається з тебе!».
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Алфавітний покажчик авторів і назв видань
А
Аналіз діяльності бібліотек Хмельницької області за 2016 рік
122
Арсен Річинський в житті Заславщини 32
Археологічні дослідження в Україні 3
Б
Баженов Л. В. 27
Байдич В. Г. 64, 67
Баюк М. І. 21
Бібліотеки Хмельниччини на сторінках преси у 2016 році 123
Блажевич Ю. І. 120
Богатов К. М. 18
Бондарчук М. А. 68, 69
Бохонько О. П. 57
Бугерчук В. В. 70
Будівельна діяльність Хмельниччини в 2016 році 34
Будівничі та нескорені 71
В
Василь Баженов : життя і творчість в ім'я України та
рідної Хмельниччини 45
Вітвіцька Н. В. 72
Войт М. І. 21
Волочиська районна рада 13
Волченко К. С. 73, 74
Воньо М. М. 75
Г
Газети Хмельниччини 1944 – 2017 років у фондах обласної
універсальної наукової бібліотеки 124
Галус Олександр Мар'янович 29
Гаман Т. В. 21
Геначов Яр (Тукачов Г. М.) 76
Говорун В. Д. 77
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Гончарук В. О. 78
Горбатюк В. І. 79
Грібова О. М. 80
Грошко В. М. 81
Гончарук В. О. 14
Горбняк Т. В. 15
Д
Данілкова А. Ю. 50
День Соборності України 5
Долинська О. О. 60
Духовні витоки Поділля : церква та релігійні діячі в історії краю
121
Дяченко Л. О. 117
Дячок М. С. 82
Ж
Жук Є. О. 51
З
Завальнюк О. М. 64
Задорожнюк Л. В. 27
Захар’єва З. В. 6, 16
Захар'єв В. А. 6, 7 ,16
Зведенюк М. А. 33
Зозуля С. В. 83
І
Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та
соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної
реабілітації соціуму 46
Історико-культурні, географічні та економічні аспекти розвитку
туризму на Хмельниччині 37
Історія великого життя. До 135-річчя від дня народження
Івана Огієнка 125
Історія, культура та освіта 41
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К
Календар знаменних і пам’ятних дат Хмельниччини
на 2017 рік 126
Карпушина М. Г. 52
Климчук В. В. 33
Книга Хмельниччини 2016 127
Комарніцький О. Б. 42, 64
Кулаков В. І. 53
Кульбовський М. М. 30, 118, 119
Л
Лисюк Д. П. 84
Ліси Хмельниччини 33
М
Магдебурзькі грамоти українським містам 8
Маліш П. І. 9
Матеуш В. О. 85
Мацько Віталій Петрович – знаний науковець та
освітянин Поділля 31
Мацько В. П. 65
Медобори 86
Мельник В. С. 87
Мельник-Радецька Г. В. 87
Мица В. В. 57
Михайловський І. А. 17, 88
Михальчишин І. Р. 4
Мілімук С. В. 89
Міжнародні відносини країн Центрально-Східної Європи
в умовах бігравітаційних процесів 47
Н
Навчальні заклади Хмельниччини в 2016 році 43
Напиткін В. М. 18
Нас не поставиш на коліна. Друга світова війна у творчості
письменників Хмельниччини 90
Наукові записки Центру Мархоцькознавства 10
Науково-дослідна робота в бібліотеках Хмельниччини 128
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Наші серця належать людям 36
Новак В. М. 19
О
Олійник В. Г. 91
Олійник О. С. 35
Офіційні неопубліковані документи обласної ради та обласної
державної адміністрації за 2016 рік 129
П
Панасюк М. І. 92
Пилипчук Т. 94
Підгірна Л. 93
Післядипломна педагогічна освіта в умовах децентралізації
та модернізації 44
Подільська старовина 11
Повір і живи! 95
Представлення кращих ініціатив, або як бібліотеки
ярмаркують 130
Проблеми сучасної психології 62
Пухніченко В. В. 96
Пушкаренко Г. П. 97
Р
Радецька А. Ю. 87
Розвиток України та її регіонів 48
Роль публічної бібліотеки в процесі екологізації економіки 131
С
Савчук М. М. 98
Сатанів 20
Сердунич Л. А. 99
Серпневі зорі 100
Сніца Т. Є. 55
Стадник В. В. 58
Становлення інституту старости 21
Старенький І. О. 7
Статистичний щорічник Хмельницької області 1

62

Стилістика української мови 59
Сумишин М. Ф. 102
Сурмай Д. Д. 54
Сычёв Н. Е. 101
Т
Теленько Б. П. 12
Тимощук О. О. 33
Туризм : соціально-економічні аспекти та види 132
У
Україна починається з тебе 133
Університетські наукові записки 61
Урсу Н. О. 39
У творчому польоті 103
Ф
Формування національно-патріотичної свідомості дітей в
бібліотечному просторі Хмельниччини 63
Х
Хмельницький 38
Хмельницькі краєзнавчі студії 25, 26
Хмельниччина 2
Хмельниччина : історія та сучасність 49
Хоружий М. В. 104
Ц
Цимбалюк М. П. 105
Цісельська Л. В. 106
Ч
Чевелюк М. В. 107
Черниш Г. М. 22
Ш
Шевернога М. В. 76, 108
Шевченко В. С. 66, 109, 110

63

Шкапій С. М. 111
Шкурко С. К. 23
Шмурікова-Гаврилюк Н. М. 112
Шоробура І. М. 60
Шостацька Л. В. 113
Шпаковський С. М. 4, 7
Штогрин А. М. 40
Ю
Юрій Іванович Блажевич – відомий науковець, історик
та краєзнавець подільського краю 28
Юркова І. Г. 117
Юрчик І. Б. 56
Я
Яковенко-Уляніцька А. Т. 24
Ярощук В. О. 57
Яніцька Н. О. 114
Яцкова Л. М. 115, 116

64

Зміст
Область в цілому………………………………………………...3
Археологія ……………………………………………………… 4
Історія краю.................................................................................5
Історія окремих населених пунктів та ОТГ .......................... 9
Краєзнавство………………………………………………... …14
Персоналії …………………………………………………. . …15
Природа і екологія ....................................................................18
Економіка ……………………………………………………. ..18
Медицина ...................................................................................19
Туризм ……………………………………………………….....20
Мистецтво ……………………………………………………...21
Наука і освіта …………………………………………………..22
Конференції …………………………………………………....24
Автореферати ………………………………………………….26
Навчальні посібники ……………………………..…….…… ..30
Правові науки ………………………………………..………...31
Психологічні науки.....................................................................32
Бібліотечна справа ......................................................................32
Архівна справа …………………………………………………33
Літературознавчі видання .........................................................33
Художня література ................................................................. 34
Фольклор ……………………………………………………… 51
Релігія …………………………………………………………..52
Видання обласної універсальної наукової бібліотеки……….53
Алфавітний покажчик авторів і назв видань .........................59

65

Для нотаток

66

Для нотаток

67

Інформаційне видання

Книга Хмельниччини 2017
Анотований каталог видань

Відповідальна за випуск:
Чабан К.А.

Комп’ютерне опрацювання, правка, дизайн обкладинки:
Марчак Т.Ф.

Підписано до друку 30. 05. 2018 р.
Електронне видання

68

