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УДК 015(477.43) 

К53 

Книга Хмельниччини 2019 : анот. кат. вид. (з фондів 

Хмельниц. ОУНБ ) / Упр. інформ. діяльності, культури, 

національностей та релігій Хмельниц. облдержадмін.; 

Хмельниц. ОУНБ ; уклад. : Борейко В.М., Дорош В.Ю. ; ред. 

В.В. Маковська ; відп. за вип. К.А. Чабан. – Хмельницький, 

ФОП Стрихар А.М., 2020. – 56 с. 

 

 Анотований каталог видань «Книга Хмельниччини 

2019» інформує про краєзнавчі видання, які вийшли друком у 

2019 році і надійшли у фонди Хмельницької обласної 

універсальної наукової бібліотеки. 

Описи книг у каталозі згруповані у розділи від 

загального до спеціальних за галузевою ознакою. 

Бібліографічний опис видань супроводжується анотацією і 

копією обкладинки, а також шифром зберігання видання для 

можливості його замовлення у фондах ОУНБ. Для зручності 

пошуку укладено алфавітний покажчик авторів та назв видань. 

Каталог адресований всім, хто цікавиться книжковою 

продукцією краю. 

Відбір літератури завершено в лютому 2020 року. 
  

 Видається за рішенням редакційно-видавничої ради 

Хмельницької ОУНБ від 22.04. 2020, протокол № 1 . 

 

 Укладачі: Борейко В.М., Дорош В.Ю. 

 Редагування: Маковська В.В. 

 Відповідальна за випуск: Чабан К.А. 

Висловлюємо щиру подяку за подаровані видання 

авторам, видавцям та установам. 
 

На 1 сторінці обкладинки – фото обкладинок  книг-

переможців в обласному дослідженні «Краща книга Хмельниччини – 

2019» та обкладинок видань Хмельницької ОУНБ. 

 

© Хмельниц. ОУНБ, 2020 
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Область в цілому 
 
УДК 392(477.43/.44) 

Б68 
    1. Блажевич Ю.І.  Народні ремесла і 

промисли, традиції, звичаї та обряди 

мешканців Поділля - Хмельниччини: історія і 

сьогодення [Текст] : наук.-попул. монографія / 

Ю. І. Блажевич ; Хмельниц. церковно-іст. т-во, 

Хмельниц. обл. та міська орг. Нац. сп. 

краєзнавців України, Хмельниц. обл. громад. 

орг. архівістів та дослідників Поділля «Поклик 

віків». - Хмельницький : ХГПА, 2019. - 174 с. - 

Бібліогр. в кінці глав. 

 У монографії на основі історичних, фактографічних та 

архівних документів, публікацій у місцевих періодичних 

виданнях висвітлено основні напрямки розвитку народних 

ремесел і промислів, традицій, звичаїв та обрядів мешканців 

краю від предавніх часів до сьогодення. 

 

УДК 311.1(477.43) 

Д58  

     2. Довкілля Хмельниччини за 2018 

рік [Текст] : стат. зб. / Держ. служба 

статистики України, Гол. упр. статистики у 

Хмельницькій обл. ; ред. Л. О. Хамська, відп. 

за вип. Л. Б. Прилуцька, О. Л. Катриченко. - 

Хмельницький : [б. в.], 2019. - 87 с. : табл. 

 У статистичному збірнику наведено 

дані про стан навколишнього середовища 

Хмельниччини та вплив на нього 

господарської діяльності за 2018 рік у порівнянні з попередніми 

роками. 

 

 

 

 

http://ecatalog.ounb.km.ua/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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УДК 314.1(477.43) 

Н31 
     3. Населення Хмельниччини за 2018 рік [Текст] : 

демогр. щорічник / Держ. служба статистики 

України, Голов. упр. статистики у Хмельниц. 

обл. ; ред. Л. О. Хамська, відп. за вип. 

Л.М. Пастухова, О. Л. Катриченко. - 

Хмельницький : [б. в.], 2019. - 114 с. : табл. 

 У демографічному щорічнику вміщено 

дані щодо кількості адміністративно-

територіальних одиниць, розрахунки  

чисельності населення, шлюбності, 

розлучуваності, народжуваності, захворюваності, смертності, 

міграції населення за 2018 та  попередні роки. 

 

УДК338.48(477.43) 

Х65 

     4. Хмельниччина туристична: 

історико-культурні, природно-географічні та 

економічні аспекти розвиту [Текст] : колектив. 

монографія / С. Е. Баженова, Л. В. Баженов, 

В. Б. Буторіна та ін.; гол. ред. С. А. Копилов ; 

Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - 

Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. нац. 

ун-т ім. Івана Огієнка, 2019. - 208 с. - Бібліогр.: 

С. 204-206. 

 У монографії здійснено систематизацію і аналіз окремих 

проблем дослідження, збереження і використання замкових 

комплексів та історико-культурної спадщини загалом, 

рекреаційно-туристичного та економічного потенціалу для 

потреб розвитку туризму в Хмельницькій області. 

Розглядаються ресурсні передумови, перспективні види 

сільськогосподарського, зеленого та сакрального туризму в 

рекреаційній діяльності Хмельниччини. 
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Історія краю 
 

УДК 94(477.43) 

Б64 

5. Бірюк Л. Народний рух. Народження, 

шляхи становлення і діяльності (з архіву 

організації, публіцистика, спогади 1989-1990-

1991 років). - Тернопіль: Підручники і 

посібники, 2019. - 360 с. 

 У книзі подано низку документів і 

матеріалів, що розповідають про становлення 

та розвиток Народного Руху України. Зокрема 

використано публікації установчого з’їзду 

НРУ, який став знаковою подією на шляху України до 

Незалежності, використано понад п’ятсот посилань з офіційних, 

публіцистичних творів. Упорядники наводять архівні документи 

Хмельницької обласної та міської організації Руху. Вміщено 

також спогади місцевих активістів, світлини. 

 

 

УДК 94(477.43) 

Б94 

     6. Бухал І. В.  А жито – сій [Текст] : спогади / І.В. Бухал. 

- Хмельницький : Цюпак А. А., 2019. - 140 с. : фото.  
 Книга розповідає про складні події в 

житті автора – колишнього голови міста 

Хмельницького, депутата Верховної Ради 

СРСР, нині пенсіонера і все ще трудівника-

будівельника й активного громадського діяча. 

Іван Васильович Бухал пропонує читачеві 

спогади про власне становлення в житті за 

часів минулих, нелегких, тоталітарних, але 

пам’ятних для нього. 

 

 

 

 

 

http://ecatalog.ounb.km.ua/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BB,%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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УДК 94(477.43/.44) 

В11    

     7. В боротьбі за  Україну: 

протистояння Якова Гальчевського 

більшовицькій владі в 1921 - 1924 рр. на 

Поділлі [Текст] : зб. док. та матеріалів / Держ. 

архів Хмельниц. обл. ; упоряд.: В. Г. Байдич, 

О.М. Завальнюк, Ю.В. Олійник та ін. - 2-ге 

вид., доп. та перероб. - Вінниця : Твори, 2019. - 

416 с. 

 У виданні вміщено архівні документи, 

матеріали, листівки, що висвітлюють збройну боротьбу і 

повстанський рух під проводом Я. Гальчевського у 1921-1924 

роках на Поділлі. 

 Видання розраховано на істориків, науковців, 

краєзнавців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться історією 

рідного краю і України загалом. 

 

Історія окремих населених пунктів, 
районів та ОТГ 

 

УДК94(477.43) 

В50    

     8. Віньковеччина: історія, культура, духовність 

[Текст]: зб. праць за матеріалами наук. іст.-краєзн. конф. 15-16 

листоп. 2019 р. / Віньковец. райрада, Центр дослідж. історії 

Поділля, Хмельниц. обл. орг. Нац. сп. краєзнавців України ; гол. 

ред. Л. В. Баженов. - Хмельницький : Цюпак А. А., 2019. - 294 с. 

- Бібліогр. в кінці ст.  

 Збірник містить доповіді у формі 

статей, виголошені під час роботи наукової 

історико-краєзнавчої конференції 

«Віньковеччина: історія, культура, 

духовність», які відображають різні аспекти 

минулого і сьогодення життя краю, топонімічні 

описи населених пунктів та інформацію про 

відомих постатей краю. 
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УДК94(477.43) 

Д83   

     9. Дунаєвеччина очима дослід-

ників, учасників і свідків історичних подій 

[Текст] : зб. наук.-краєзн. праць, за матеріалами 

наук.-краєзн. конф. «Селище Дунаївці в сузір'ї 

громад: минуле і сьогодення», присвяч. 105-ій 

річниці з часу заснування смт. Дунаївці, 2 серп. 

2019 р., селище Дунаївці. Вип. 7 / Дунаєвец. 

райдержадмін., Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. 

Івана Огієнка, Центр дослідж. історії Поділля ін-ту історії 

України НАН України та ін. ; гол. ред. В.С. Прокопчук. - 

Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2019. - 560 с. : табл. - 

Бібліогр. в кінці розд.  

 Сьомий випуск науково-краєзнавчого збірника 

«Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків 

історичних подій» вміщує матеріали – статті і повідомлення – 

науково-краєзнавчої конференції «Селище Дунаївці в сузір’ї 

громад: минуле і сьогодення», присвяченої 105-ій річниці з часу 

заснування смт Дунаївці. 

 

УДК 930.2(477.43-21) 

К65 
     10. Копилов С. А.  Кам'янець-

Подільський на поштових листівках кінця XIX 

- початку XX ст.: історико-іконографічне 

дослідження [Текст] : монографія / С. А. Ко-

пилов, І. В. Паур. - Кам'янець-Подільський : 

Аксіома, 2019. - 304 с. : фото. кольор. 

 У монографії досліджено поштову 

листівку як джерело з вивчення історико-

топографічної структури міста Кам’янця-

Подільського ХІХ – поч. ХХ ст. Акцентується увага на 

комунікативній, інформаційній, освітній, виховній, естетичній 

функціях поштівок як своєрідного феномену міської 

субкультури, еволюції видової поштової листівки в Україні, 

схарактеризовано її типологічні особливості. 

 

http://ecatalog.ounb.km.ua/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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УДК 94(477.43/.44)  

К66 
     11. Коржик С. В. Летичів та Летичівщина у вирі 

Української революції 1917-1921 рр. [Текст] / С. Коржик. - 

Хмельницький : Стрихар А. М., 2019. - 92 с. : 

фото. - Бібліогр. С. 76-79.  

 У книзі членкині Національної спілки 

краєзнавців України комплексно викладені 

події у місті Летичеві та навколишніх 

населених пунктах протягом 1917-1921 рр. 

Особлива увага приділяється боротьбі за владу 

в повітовому місті між проукраїнськими 

силами та більшовиками. 

 

 

УДК 94(477.43) 

К66 

     12. Коржик С. В. Стежками невідомого 

Летичева: єврейське минуле [Текст] / 

С. Коржик. - Хмельницький : Петришин Г.М., 

2019. - 86 с. : фото. - Бібліогр. С. 76-80. 

 

Книга розповідає про історію єврейської 

громади містечка Летичева, який у ХVІІ ст. 

став єврейським «штетлом». Євреї протягом 

багатьох віків становили значну частину 

населення Летичева та Летичівщини. Вони відігравали важливу 

роль в економіці та культурі краю, були присутні майже в усіх 

соціальних сферах життя і представлені майже в усіх соціальних 

групах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ecatalog.ounb.km.ua/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BA,%20%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ecatalog.ounb.km.ua/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BA,%20%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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УДК 94(477.43) 

Н 56 

 13. Нестеришин Н.Ф.  Село біля заплави Південного 

Бугу: наук.-попул. вид. / С.Ф. Нестеришин. – 

Хмельницький: ФОП Мельник А.А., 2019. – 

438 с. 

 На основі архівних документів 

узагальнено історію села Копачівки на 

Деражнянщині: невідомих сторінок першої 

згадки про населений пункт, військових 

поселень, війн і революцій ХХ століття, 

колективізації, Голодомору 1932-1933 рр., 

політичних репресій 1937-1938 рр., Другої світової війни, 

націоналістичного підпілля, післявоєнної відбудови, подальшої 

звитяжної праці трудівників, розвитку соціальної сфери села. 

 

УДК 94(477.43) 

П19 
     14. Пасіченко В.А. Заставки: сторінки 

історії [Текст] / В. А. Пасіченко. - 

Хмельницький: Цюпак А. А., 2019. - 220 с. : 

фото. - Бібліогр. – С. 337-345. 

 Історико-краєзнавче дослідження про 

одне знаймолодших сіл Красилівщини. Автор 

використав історичні та документальні 

джерела та висвітлив у нарисі історичні віхи  

розвитку села Заставки, його розквіт і трагічні сторінки. 

 

УДК 94(477.43/.44) 

П 82 

15. Проскурівський погром 1919 року в 

документах: міфи та реальність / упоряд.: 

В.І. Сергійчук, О.М. Завальнюк, В.Г. Байдич, 

Ю.В. Олійник, В.В. Галатир. – Хмельницький: 

ТОВ «Твори», 2019. – 290 с. 

Видання містить архівні документи, 

матеріали, газетні публікації, спогади про єврейський погром у 

лютому 1919 року у м. Проскурові (нині Хмельницькому). 

http://ecatalog.ounb.km.ua/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%96%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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УДК94(477.43) 

П80 
     16.Прокопчук В. С. Селище Дунаївці в 

сузір'ї громад [Текст] : іст.-краєзнавч. нарис / 

В. С. Прокопчук, А. І. Камінська ; Центр 

дослідж. історії Поділля, Дунаєвец. селищна 

рада. - Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 

2019. - 560 с. : іл., табл. - Бібліогр.: С. 399-411. 

 Історично-краєзнавчий нарис про 

минуле і сьогодення селища Дунаївці на 

Хмельниччині, яке 2019 року відзначило 105-у 

річницю з часу заснування.  
 

УДК 94(477.43/.44) 

С89 
     17.Сумишин Я. М. Мультикультурне 

Поділля. Поселення Водички як 

віддзеркалення історії краю [Текст] / 

Я.М. Сумишин. - Кам`янець-Подільський : 

Рута, 2019. - 208 с. : фото. - Бібліогр.: С. 201-

206.  
Ця книга – своєрідний, дуже детальний та 

досить аргументований екскурс у давнє минуле 

села Водички. Розповідь ґрунтується на архівних джерелах, 

доповнена посиланнями, знімками, таблицями; узагальненнями, 

припущеннями та висновками автора.  
 

Краєзнавство 
 

УДК908(477.43) 

К78 
        18. Краєзнавець Хмельниччи-

ни [Текст]: наук.-краєзн. зб. Вип. 12 / Кам'янець-

Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Хмельниц. 

обл. орг. НСКУ, Центр дослідж. історії Поділля; 

гол. ред. Л.В. Баженов та ін. - Кам'янець-

Подільський : Кам'янець-Поділ. нац. ун-т, 2019. 

- 204 с. : фото. - Бібліогр. в кінці ст. 

http://ecatalog.ounb.km.ua/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%87%D1%83%D0%BA,%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ecatalog.ounb.km.ua/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD,%20%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 11 

 Збірник містить офіційні матеріали про діяльність 

Хмельницької обласної організації Національної спілки 

краєзнавців України у 2008-2018 рр., хроніку краєзнавчого руху 

на Хмельниччині, інформацію про роботу місцевих осередків 

спілки, дослідження, статті, рецензії, огляди, бібліографію 

новітніх видань та інші матеріали. 

 

УДК908(477.43) 

Х65 

      19. Хмельницькі краєзнавчі сту-

дії [Текст] : наук.-краєзн. зб. / Нац. спілка 

краєзнавців України, Хмельниц. міск. орг. Нац. 

спілки краєзнавців України, Центр дослідж. 

історії Поділля та ін. ; гол. ред. кол. 

Л.В. Баженов, ред. В. Г. Байдич, Ю.І. Бла-

жевич. - Хмельницький : Стрихар А. М., 2019. - 

Бібліогр. в кінці ст.   

Вип. 19. – 242 с. 

Вип. 20. – 192 с. 

Вип. 21. – 199 с. 

Вип. 22. – 258 с. 

Вип. 23. – 231 с. 

 Збірник містить наукові та краєзнавчі дослідження 

членів Хмельницької міської організації Національної спілки 

краєзнавців України та матеріали інших дослідників нашого 

краю. 
 

Персоналії 
УДК 821.161 

А 23 

20. Агєєва В. Візерунок на камені : 

Микола Бажан : життєпис (не) радянського поета 

/ В. Агєєва. – Львів: Вид-во Старого Лева, 2019. – 

496 с. 

 Автор книги - дослідниця в питаннях 

історії української літератури ХХ століття 

показує біографію М. Бажана без ретушування та 

радянської цензури.  
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УДК 016: 378.4(477.43) 

І-46    

     21. Валентин Михайлович Ільїнський [Текст] : 

біобібліогр. покажч. /    М-во освіти і науки 

України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. ; 

упоряд. Л. В. Дитинник. - Хмельницький : 

ХГПА, 2019. - 52 с. : фото. 

Біобібліографічний покажчик із серії 

«Бібліографія науковців Хмельницької 

гуманітарно-педагогічної академії» 

присвячений геральдисту, майстру писанки, 

голові обласного відділення Українського 

геральдичного товариства, доценту кафедри культурології та 

зарубіжної літератури Хмельницької гуманітарно-педагогічної 

академії Валентину Михайловичу Ільїнському. 

 

 

УДК 016:001(477.43) 

К58 

        22.Професор С. А. Копилов (до 55-

річчя від дня народження та 30-річчя науково-

педагогічної діяльності) [Текст] : біобібліогр. 

покажч. / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана 

Огієнка. Наук. б-ка ; ред. С. А. Копилов, 

Л.В. Климчук. - Кам'янець-Подільський : [б. 

в.], 2019. - 108 с. : фото. 

 Покажчик містить список основних 

наукових праць та низку матеріалів, що розкривають життєвий і 

творчий шлях Сергія Анатолійовича Копилова – доктора 

історичних наук, професора, ректора Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка. 
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УДК 94(477.43) 

К90 
     23. Кульпінський В. Л. Дорогі мені 

видатні земляки [Текст] / В. Л. Кульпінський. - 

Хмельницький : Цюпак А. А., 2019. - 200 с. : 

фото. 

 У книзі вміщено розповіді про людей, з 

якими звела доля автора на довгому життєвому 

шляху і які залишили слід у його серці.  

 

 

УДК 355.48(477.43) 

С77      

24. Старостіна С. Л. Увійшли у 

безсмертя... Книга пам'яті Героїв Анти-

терористичної Операції та Операції Об'єднаних 

Сил із Хмельниччини [Текст]. Ч. 2 / С. Л. 

Старостіна. - Хмельницький : Цюпак А. А., 

2019. - 96 с. : фото.  

 Книга написана із розповідей та спогадів 

рідних загиблих, бойових побратимів, друзів. У 

ній використані матеріали із офіційних веб-

сайтів та газет. 

 

УДК 378.4(477.43) 

О-94 
     25. Юхим Єгорович Очеретенко - 

фундатор Подільського державного аграрно-

технічного університету [Текст] / упоряд. 

А.В. Рудь, В. І. Печенюк. - Кам'янець-

Подільський : Зволейко Д. Г., 2019. - 196 с. : 

фото. - Бібліогр. С. 192. 

 У книзі висвітлено основні етапи життя 

і науково-педагогічної діяльності Почесного 

професора Подільського державного аграрно-

технічного університету Юхима Єгоровича Очеретенка у зв’язку 

з вшануванням пам’яті в честь 100-річчя від дня його 

народження та 100-річного ювілею університету. 

http://ecatalog.ounb.km.ua/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ecatalog.ounb.km.ua/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0,%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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УДК 631.2(477.43) 

Х56 
     26. Хліб і сіль Івана Конончука [Текст] 

/ Ред. газети «Трудівник Полісся» ; гол. ред. 

В. Мальчук. - Хмельницький : Петришин Г.М., 

2019. - 112 с. : фото. кольор. 

 Книга складається із багатьох розділів, 

написаних впродовж двох десятиліть  і 

відтворює становлення І.Конончука як людини 

та керівника селянсько-фермерського 

господарства «Клепачі». 

 

Економіка. Промисловість 
 

УДК 338(477.43) 

В42 
     27. Від минулого –  до сучасності 

[Текст] / упоряд. Г. Ф. Косюк. - 

Хмельницький: Цюпак А. А., 2019. - 188 с. : 

фото. - Бібліогр. С. 187. 

 В  книзі  представлена історія газової 

промисловості України, її розвиток, 

розповідається про трудівників 

Красилівського лінійного виробничого управління 

магістральних газопроводів та їх досягнення. 

 

УДК 378.4(477.43) 

В53 
     28. Вісник Кам'янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка 

[Текст] / М-во освіти і науки України, 

Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - 

Кам'янець-Подільський : Сисин О. В., 2011 - . 

    Вип. 14 : Економічні науки / гол. ред. 

І. В. Ящишина. - 2019. - 478 с. : граф. - 

Бібліогр. в кінці ст. 

 Вісник містить статті вчених з сучасної економічної 

теорії, інноваційних перетворень економіки, обліку, аналізу, 
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оподаткування та контролю. Проаналізовано особливості 

управління людським капіталом, а також проблеми розвитку 

суб’єктів господарювання різних галузей економіки, зокрема 

індустрії гостинності. 

 

УДК 311.1(477.43) 

Д50      

29. Діяльність суб’єктів великого, 

середнього, малого та мікро підприємництва 

Хмельницької області в 2018 році [Текст]: 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.], 

2019. - 268 с. : табл. 

 У збірнику наведені дані про стан і 

тенденції розвитку суб’єктів великого, 

середнього, малого та мікропідприємництва Хмельницької 

області в 2018 році порівняно з попередніми роками. Висвітлено 

показники щодо зайнятості, обсягів реалізованої продукції, 

економічної діяльності підприємств і їх фінансового стану. 

 

УДК 311.1(477.43) 

П81 
     30. Промисловість Хмельниччини 

в 2018 році [Текст] : 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.], 2019. - 122 с. : табл. 

 Статистичний збірник містить основні 

дані, що характеризують стан і розвиток 

промисловості Хмельницької області в 2018 

році в порівнянні з попередніми роками. У збірнику наведена 

інформація про виробництво та реалізацію промислової 

продукції, інвестиції, оплату праці, фінансовий стан та 

інноваційну діяльність у промисловості, статистичні показники 

інших регіонів України. 
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УДК 311.1(477/.43) 

С36      

31. Сільське господарство 

Хмельницької області в 2018 році [Текст] 

: стат. зб. / Держ. служба статистики 

України, Голов. упр. статистики у 

Хмельниц. обл. ; ред. Л.О. Хамська, відп. 

за вип. Л.Б. Прилуцька, О. Л. Катриченко. 

– Хмельницький : [б. в.], 2019. - 156 с. 

 Статистичний збірник містить дані 

про соціально-економічний стан 

сільського господарства в Хмельницькій 

області та районах у 2018 році в порівнянні з попередніми 

роками. 

 

 

УДК311.1(477.43) 

Х65    

 32. Хмельниччина інвестиційна 

[Текст] : III Міжнар. економ. форум 

«Інвестиційні можливості Хмельниччини» 

/ Хмельниц. обл. держадмін., Хмельниц. 

обл. рада. - Хмельницький : [б. в.], 2019. - 

12 с. : табл., фото. кольор. 

 У книзі показано Хмельниччину – 

як інвестиційно привабливий, динамічний 

в економічному розвитку регіон України з 

потужним підприємницьким середовищем, 

величною історичною та культурною 

спадщиною, унікальними природно-рекреаційними ресурсами, 

низьким екологічним навантаженням  усе це презентовано з 

контактною інформацією підприємств та установ. 
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Наука та освіта 
 

УДК 94(477.43) 

Н34 
     33. Наукові праці Кам'янець-

Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка: Історичні науки: до 

70-річчя від дня народження академіка 

Валерія  Смолія [Текст] / відп. ред. 

В. Магас ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т 

імені Івана Огієнка. - Кам'янець-

Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 

2019. - Т.29. – 287 с. 

 Том 29 збірника видано до 70-річчя 

від дня народження академіка Валерія 

Смолія у рубриках: методологія історії, історіографія та 

джерелознавство; всесвітня історія; давня і нова історія України; 

новітня історія України; регіональна історія, рецензії. В 

матеріалах акцентується увага на актуальних проблемах 

вітчизняної та зарубіжної історії, методології історії, 

джерелознавства й історіографії, регіональної історії. 

 

УДК 908(477/43) 

Ш83 

34. Шпаковський С. «Моя земля, 

моя пам’ятка, мій дім»: зб. наук. статей з 

нагоди 40-річного ювілею С.М. Шпа-

ковського. - Хмельницький: ФОП Цюпак, 

2019. – 364 с.  

Збірник містить наукові дослідження 

історика Сергія Михайловича Шпаковського, 

заступника директора з питань охорони 

культурної спадщини Хмельницького 

обласного науково-методичного центру 

культури і мистецтв, проведених впродовж 

професійної діяльності. 
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Автореферати 
 

УДК 355.2 

Б61 
      35. Білявець С. Я.  Методична система формування 

професійної компетентності майбутніх офіцерів-

прикордонників у процесі навчання військово-спеціальних 

дисциплін [Текст] : 13.00.02 - теорія та методика 

навчання(загальновійськові й військово-спеціальні дисципліни): 

автореф. на здобут. наук. ст. канд. пед. наук / С. Я Білявець ; 

Держ. прикорд. служба України, Нац. акад. ДПС України ім. Б. 

Хмельницького. - Хмельницький : Нац. акад. ДПС України, 

2019. - 40 с. 

 Подано теоретичне й методичне обґрунтування 

концепції, методичної системи та педагогічних умов 

формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-

прикордонників у процесі навчання. 
 

УДК 334.716 

І-20 

    36. Іванов М.В. Механізм формування витрат на 

промислових підприємствах [Текст] : спец. 08.00.04 - економіка 

та управління підприємствами (за видами екон. діяльності) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. екон. наук / 

М.В. Іванов ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. 

- Хмельницький: [б. в.], 2019. - 20 с. 

 Викладено теоретичні положення, методичні та 

практичні аспекти щодо особливостей побудови механізму 

формування витрат на промислових підприємствах. 
 

УДК 331.1 

З-48 
     37. Зелена М. І.   Формування компенсаційного пакету 

як інструменту мотивації персоналу на промислових 

підприємствах [Текст] : спеціальність 08.00.07 - демографія, 

економіка праці, соціальна економіка і політика : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук / М. І. Зелена ;    

М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. - 

http://ecatalog.ounb.km.ua/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%20%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ecatalog.ounb.km.ua/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ecatalog.ounb.km.ua/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Хмельницький : ХНУ, 2019. - 20 с. 

 У роботі розроблено теоретичні положення, методичні 

підходи і практичні рекомендації щодо формування 

компенсаційного пакету як інструменту мотивації персоналу на 

промислових підприємствах. 

 

УДК 330.46 

К55 
     38. Кобець В. М.  Еволюційне та експериментальне 

моделювання мікроекономічних систем [Текст] : спеціальність 

08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні 

технології в економіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. економ. наук / В. М. Кобець ; М-во освіти і науки України, 

Хмельниц. нац. ун-т. - Хмельницький : ХНУ, 2019. - 20 с. 

 Здійснено постановку й вирішення проблеми розробки 

підходів щодо еволюційної адаптації стратегій 

мікроекономічних агентів до постійної зміни ринкового 

середовища у напрямку поступового підвищення суспільного 

добробуту для різних мікроекономічних систем. 

 

УДК 658 

К56 
     39. Коваленко В. В.  Діагностика в управлінні 

економічною безпекою підприємства [Текст] : спец. 08.00.04 - 

економіка та управління підприємствами (за видами екон. 

діяльності) : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. екон. 

наук / В. В. Коваленко ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. 

нац. ун-т. - Хмельницький : [б. в.], 2019. - 20 с. 

 Викладено теоретичні положення, методичні та 

практичні аспекти щодо формування системи діагностики в 

управлінні економічною безпекою підприємства. Здійснено 

теоретичне узагальнення і розроблено новий підхід до 

комплексного вирішення завдання щодо формування системи 

діагностики в управлінні економічною безпекою підприємств 

легкої промисловості. 

 

 

 

http://ecatalog.ounb.km.ua/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%86%D1%8C,%20%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ecatalog.ounb.km.ua/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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УДК 316.334 

К88 
     40. Кудлаєнко С.В. Формування механізмів реалізації 

соціальної політики за умов розвитку євроінтеграційних 

процесів [Текст] : спеціальність 08.00.07 - демографія, економіка 

праці, соціальна економіка і політика : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. економ. наук / С. В. Кудлаєнко ; М-во освіти 

і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. - Хмельницький : ХНУ, 

2019. - 40 с. 

 Досліджено теоретичні основи і методолічні засади 

формування та реалізації соціальної політики за умов розвитку 

євроінтеграційних процесів. Сформовано визначення окремих 

категорій та понять соціальної сфери, обгрунотовано схеми їх 

взаємозв’язку та підпорядкування. Охарактеризовано 

взаємозв’язки євроінтеграційних процесів та системної 

трансформації соціальної сфери, розроблено окремі аспекти 

методології соціальної політики на етапі інтеграції до ЄС. 

 

 

 УДК 621.43    

М50 

     41. Менчинська О.М. Управління інноваційним 

розвитком бізнес-процесів підприємств машинобудування в 

інтегрованих ланцюгах вартості [Текст] : спец. 08.00.04 - 

економіка та управління підприємствами (за видами екон. 

діяльності) : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. екон. 

наук / О. М. Менчинська ; М-во освіти і науки України, 

Хмельниц. нац. ун-т. - Хмельницький : [б. в.], 2019. - 21 с.   

В роботі розроблені нові методичні підходи та 

запропоновано модель оптимізації управління інноваційним 

розвитком бізнес-процесів в інтегрованому ланцюзі вартості та 

науково-методичний підхід до таксономічного оцінювання груп 

бізнес-процесів за векторами їх розвитку згідно з ознаковою 

моделлю та моделлю ієрархій формування стратегії вибору 

інноваційних бізнес-процесів на різних ланках інтегрованого 

ланцюга вартості.  

 

 

http://ecatalog.ounb.km.ua/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ecatalog.ounb.km.ua/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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УДК 159.9 

П64 
     42. Потапчук Н. Д.  Психологія чуток в умовах 

надзвичайної ситуації [Текст] : 19.00.09 - психологія діяльності 

в особливих умовах: автореф. на здобут. наук. ст. канд. 

психолог. наук / Н. Д. Потапчук ; Держ. прикордонна служба 

України, Нац. акад. ДПС України ім. Б. Хмельницького. - 

Хмельницький : Нац. Акад. ДПС України, 2019. - 40 с. 

 Вивчено проблеми виникнення, запобігання та протидії 

чуткам в умовах надзвичайної ситуації.  

 

УДК 378.14(043.3) 

Я62 

     43. Яцишина Н.В.  Формування прагматичної компе-

тентності майбутніх перекладачів у процесі професійної 

підготовки [Текст] : 13.00.04 - теорія та методика професійної 

освіти / Н. В. Яцишина ; Держ. прикордонна служба України, 

Нац. акад. ДПС України ім. Б. Хмельницького. - Хмельницький : 

Нац. Акад. ДПС України, 2019. - 20 с. 

Досліджено формування практичних навичок перекладу 

з іноземної на українську мову. Вивчено термінологічну та 

загальнонаукову  лексиу різних наукових дисциплін. 
 

Конференції 
 

УДК 342(477) 

К65  

     44. Конституційні цінності: 

правова природа та практика реалізації [Текст] : 

зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. (м. 

Хмельницький, 17 травня 2019 р.) у 2 ч. Ч. 1 / 

Нац. акад. правов. наук України, Хмельниц. ун-т 

упр. та права. - Хмельницький : ХУУП, 2019. - 

326 с. - Бібліогр. в кінці ст. 

 У збірнику представлені доповіді 

Міжнародної науково-практичної конференції, 

що відбулась у Хмельницькому університеті 

http://ecatalog.ounb.km.ua/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%87%D1%83%D0%BA,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ecatalog.ounb.km.ua/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%AF%D1%86%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9D%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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управління та права і була присвячена пам’яті доктора 

юридичних наук, професора, академіка, першого голови 

Конституційного Суду України Леоніда Петровича Юзькова. 

      

УДК377.36159.923.2(082) 

П84 
     45. Професійне становлення особистості: проблеми і 

перспективи [Текст] : тези доп. X міжнар. наук.-практ. конф., 7-

8 листоп. 2019 року, м. Хмельницький / М-во освіти і науки 

України, Нац. акад.пед. наук України, ХНУ, Ін-т пед. освіти і 

освіти дорослих ; за наук. ред. Н. Г. Ничкало та ін. - 

Хмельницький : ХНУ, 2019. - 239 с. - укр., рос., пол., англ. 

мовами. - Бібліогр. в кінці ст.  

До збірника увійшли понад 400 доповідей науковців 

щодо теоретико-методологічних засад професійного 

становлення особистості, особливостей процесу і механізмів її 

професійного удосконалення в умовах ринкової економіки. 

 

УДК 311.17  

С78 
     46. Статистичні методи 

та інформаційні технології аналізу 

соціально-економічного розвитку [Текст] : 

зб. наук. праць XIX Міжнар. наук.-практ. 

конф. / Хмельниц. обл. рада, Хмельниц. 

ун-т упр. та права, Молдов. екон. акад. та 

ін. ; ред. О. І. Кулинич. - Хмельницький : 

ХУУП, 2019. - 255 с. : табл.  

 Головна мета видання – зробити 

доступною для вчених, громадськості, 

студентства та практичних працівників 

інформацію про статистичне забезпечення обґрунтування та 

прийняття організаторських та управлінських рішень у сфері 

соціально-економічного розвитку, вдосконалення статистичної 

науки, зв’язку теорії і практики, гармонізації національних 

стандартів статистики з міжнародними. 
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Підручники і методичні посібники  
 

УДК 373.3 

Г93 
     47. Гудима Н.В.  Практикум із 

навчальної дисципліни «Актуальні 

проблеми початкової освіти» [Текст] : 

навч.-метод. посіб. / Н. В. Гудима, 

О.В. Ковальчук. - Кам'янець-Подільський: 

Зволейко Д. Г., 2019. - 100 с.  

 Навчально-методичний посібник 

містить навчальну програму навчальної 

дисципліни «Актуальні проблеми 

початкової освіти», плани практичних 

занять і методичні рекомендації до них, завдання модульної 

контрольної роботи, пакет текстів для самоконтролю знань 

студентів, глосарій основних термінів і посилань. 

 

УДК 75.02 

Г97  
48. Гуцул І.А. Живопис. Техніки 

малярства [Текст] : навч.-метод. посіб. /  

І. А. Гуцул ; М-во освіти і науки України, 

Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана 

Огієнка. - Кам'янець-Подільський : 

Аксіома, 2019. - 126 с. 

 Посібник відображає аспекти 

навчання живопису студентів художніх 

спеціальностей, спрямований на 

розширення, поглиблення й закріплення 

теоретичних знань з інших 

мистецтвознавчих курсів, формування у студентів глибокої 

теоретичної системи знань з основ живопису, розвитку 

особистісно-ціннісного ставлення до мистецтва, художньо-

образотворчого мислення, стимуляції творчого потенціалу. 

 

 

 

http://ecatalog.ounb.km.ua/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ecatalog.ounb.km.ua/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%83%D1%86%D1%83%D0%BB,%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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УДК 913(100)(075.3) 

К55      

49. Кобернік С. Г.   Географія. 

Конспекти уроків з курсу «Географічний 

простір Землі» в 11 класі [Текст] / 

С.Г. Кобернік, Р. Р. Коваленко. - 

Кам'янець-Подільський : Сисин О. В., 

Абетка, 2019. - 296 с. : карти, табл.      

 Посібник містить конспекти для 

проведення уроків географії в 11-му класі 

за новою програмою. До кожної теми 

уроку подано державні вимоги, запитання 

для актуалізації, план вивчення нового 

матеріалу, висновки, запитання і завдання для перевірки знань 

учнів. У змісті кожного уроку передбачено завдання для 

створення проблемних ситуацій, групової роботи, практичних 

досліджень учнів. 

 

УДК 911(100)(075.3)  

К55 
    50. Кобернік С. Г.   Географія. 

Конспекти уроків з курсу «Географія: 

регіони та країни» у 10 класі [Текст] / 

С.Г. Кобернік, Р. Р. Коваленко. - 

Кам'янець-Подільський : Сисин О. В., 

Абетка, 2019. - 552 с. : карти, табл.  

Посібник включає конспекти для 

проведення уроків географії у 10 класі за 

новою програмою. До кожної теми подано 

державні вимоги, запитання для 

актуалізації, план вивчення, висновки, 

завдання для перевірки знань учнів. У 

змісті кожного уроку передбачено завдання для створення 

проблемних ситуацій, групової роботи, практичних досліджень 

учнів.  

 

 

 

http://ecatalog.ounb.km.ua/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%BA,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ecatalog.ounb.km.ua/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%BA,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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УДК 004.774(075.8) 

О-75 
       51. Основи проектування 

та розробки веб-додатків [Текст] : навч. 

посіб. / Е. А. Манзюк, О. А. Лищук, 

О.В. Мазурець та ін. - Хмельницький : 

ХНУ, 2019. - 186 с. : табл. 

У посібнику викладено концепції 

розробки та проектування веб-додатків. 

Пояснення матеріалу та його аналіз 

супроводжується прикладами практичної 

реалізації. Призначений для студентів 

ЗВО, які вивчають сучасні інформаційні 

технології в рамках дисциплін напряму веб-програмування.  

 

УДК685.34.02(075.8) 

О-75 

     52. Основи технології виробів. Технологічні процеси 

[Текст] : навч. посіб. / А. Б. Домбровський, Г. Є. Лобанова, 

О.А. Михайловська та ін. - Хмельницький : ХНУ, 2019. - 122 с. - 

Бібліогр. С. 109-112. 

Подані теоретичні відомості для проектування 

технологічних процесів етапів виробництва взуття за програмою 

навчальної дисципліни «Основи технології виробів. 

Технологічні процеси».. 

 

УДК 364.4-053.9(075.8) 

Р16 
     53. Раєвська Я. М. Система соціальної допомоги людям 

похилого віку [Текст] : навч. посіб. / Я. М. Раєвська, 

Л.П. Мельник, Ж. В. Мельник ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. 

Івана Огієнка. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2019. - 188 с. 

Подано історію становлення соціальної педагогіки та 

соціальної роботи, роль фахівців соціономічних професій, 

особливості використання інноваційних технологій у роботі 

спеціалістів соціальної сфери. Адресується викладачам та 

студентам спеціальностей «Соціальна педагогіка», «Соціальна 

робота», «Соціальна допомога» та всім зацікавленим. 

http://ecatalog.ounb.km.ua/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%B0%D1%94%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%AF.%20%D0%9C.
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УДК 536.7(075.8) 

Я72 
     54. Яремчук В. С.  Теоретичні 

основи теплотехніки [Текст]: навч. 

посіб. у 2 ч. Ч. 1. Технічна 

термодинаміка / В.С. Яремчук, 

В.П. Свідерський. - Хмельницький : 

ХНУ, 2019. - 512 с. : граф.  

Наведені основи технічної 

термодинаміки. Розглянуті основні 

закони, термодинамічні процеси 

перетворення різних форм енергії; 

цикли, характеристичні функції і 

диференціальні рівняння для ідеальних 

та реальних робочих тіл; процеси дроселювання, витікання і 

нагнітання газів; відображені питання безмашинного 

перетворення енергії. Для студентів інженерних та інженерно-

технологічних спеціальностей ЗВО III-IV рівнів акредитації. 

 

Педагогічні науки 
 

УДК  37.091.212(477) 

П24 
      55. Педагогічна освіта: теорія і 

практика [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 26 

(1-2019). Ч. 1 / М-во освіти і науки 

України, Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. 

Івана Огієнка, Ін-т педагогіки НАПН 

України ; гол. ред. В.М. Лабунець та ін. - 

Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 

2019. - 280 с. - Бібліогр. в кінці ст.   

Вип. 26 ч.1. – 280 с. 

Вип. 26. ч.2. – 284 с. 

 У збірнику наукових праць 

висвітлюються актуальні проблеми сучасної педагогіки та 

методик у галузі вищої освіти, старшої, основної, початкової 

школи та дошкілля. Представлено широкий спектр наукових 

розробок українських і закордонних дослідників. 

http://ecatalog.ounb.km.ua/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%AF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%87%D1%83%D0%BA,%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 27 

Правові науки 
 

УДК 34: 33(477) 

 У59 

     56. Університетські наукові 

записки [Текст] : 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 : Вид-во 

ХУУП, 2002 - . 

    Вип. 1-2 (69-70)/2019 : Право. 

Економіка. Управління. - 2019. - 214 с. 

: табл. - Бібліогр. в кінці ст. 

 Часопис публікує результати 

дисертаційних робіт на здобуття 

наукових ступенів доктора та кандидата юридичних і 

економічних наук з державного управління. 

 

Психологічні науки 
 

УДК 159.9  

П78 

  57. Проблеми сучасної психоло-

гії [Текст] : зб. наук. праць Кам'янець-

Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка, Ін-ту 

психології ім. Г. С. Костюка АПН 

України. Вип. 45 / Кам'янець-Поділ. 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, 2019. 

– 476 с.: табл. - Бібліогр. в кінці ст. 

 Висвітлено актуальні проблеми 

сучасної психології, представлено широкий спектр наукових 

розробок вітчизняних і закордонних дослідників.  
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Філологічні науки 
 

УДК 811 

З-41 
        58. Збірник наукових 

праць студентів та магістрантів 

факультету іноземної філології Кам'янець-

Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка [Текст]. Вип. 12 / М-во 

освіти і науки України, Кам'янець-Поділ. 

нац. ун-т ім. Івана Огієнка. ф-т інозем. 

філології ; відп. ред. П. Л. Шулик. - 

Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2019. - 

124 с. - Бібліогр. в кінці ст. 

 Збірник містить статті за 

підсумками наукової роботи студентів факультету іноземної 

філології в 2019 році. 

 

УДК 811 

Н34 

     59. Наукові праці 

Кам'янець-Подільського 

національного університету імені 

Івана Огієнка [Текст] / відп. ред. 

Л. М. Марчук; Кам'янець-Поділ. нац. 

ун-т імені Івана Огієнка. - Кам'янець-

Подільський : Аксіома, 2000 - . 

Вип. 48 : Філологічні науки. - 

2019. - 265 с. - бібліогр. в кінці ст.    

 Вип. 49 : Філологічні науки. - 

2019. - 128 с. - бібліогр. в кінці ст. 

У збірниках висвітлюються 

актуальні проблеми сучасного мовознавства, 

літературознавства, методики викладання філологічних 

дисциплін, представлено широкий спектр наукових розробок 

вітчизняних і закордонних дослідників.. 
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Культура. Мистецтво 
 

УДК 7:37 

А43  

     60. Актуальні питання 

мистецької педагогіки [Текст] : зб. 

наук. праць. Вип. 10 / Хмельниц. 

гуманіт.-пед. акад. ; гол. ред. 

І.М. Шоробура, заст. гол. ред. 

О.М. Галус, відп. ред. О. І. Попик та 

ін. - Хмельницький : Стрихар А. М., 

2019. - 80 с. 

 Збірник містить матеріали з 

питань теорії та історії мистецької 

педагогіки, методики та інноваційних 

технологіїй, а також практики 

викладання мистецьких дисциплін, 

перспектив та напрямів розвитку мистецькопедагічної освіти. 

 

УДК 75.03 

Д26 
     61. Дегтяр К. Б. 50 років у 

творчому вирі [Текст] : присвяч. 50-ти 

літньому ювілею Кам'янець-Поділ. 

міськ. дит. худож. шк. / К. Б. Дегтяр, 

О. І. Савчук. - Кам'янець-Подільський: 

Аксіома, 2019. - 112 с. : фото, іл. 

 Видання висвітлює 50-ти річну 

історію розвитку Кам’янець-

Подільської дитячої художньої школи 

та знайомить з важливими сторінками 

діяльності мистецьких закладів 

Кам’янеччини першої третини ХХ ст. 

Подано основні відомості про 

викладачів школи за весь період існування закладу. 

 

 

 

http://ecatalog.ounb.km.ua/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B5%D0%B3%D1%82%D1%8F%D1%80,%20%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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УДК 78.087(477.43) 

С48 

62. Слободянюк П. Вокально-

хорова творчість композиторів 

Хмельничини : (соціально-псхологічний 

аспект) [Текст] / П. Слободянюк, 

К. Іванова. – Хмельницький, 2019. – 

373 с. 

 У виданні розглядаються 

соціально-психологічні засади 

композиторської вокально-хорової 

творчості з опорою на національну 

духовно-культурну  традицію. 

Аналізуються жанрово-стильові та 

образно-тематичні пріоритети вокально-хорової музики 

композиторів Хмельниччини в соціально-психологічному 

аспекті. Здійснено загальний огляд проблемно-тематичної 

літератури, бібліографічних відомостей та авторських видань 

творів композиторів. 

 

УДК 069: 908 

Х65 
63. Хмельницький обласний 

краєзнавчий музей. З музейної 

скарбниці [Текст] / Хмельниц. обл 

держадмін., Хмельниц. обл. рада ; ред. 

кол. О. М. Брицька (голова), Т. В. 

Смолій та ін. - Хмельницький : [б. в.], 

2019. - 136 с. : фото. 

В книзі подано історію 

Хмельницького обласного 

краєзнавчого музею з 1929 року. Дана 

характеристика основним колекціям 

музею за розділами: археологія, 

сакральні пам’ятки, етнографія, історичні пам’ятки. Видання 

присвячене 90-річчю утворення установи. 
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Літературознавчі видання 
 

УДК 821.161.2(477.43/.44) 

 Г67 
     64. Горбатюк В.І. У слові – 

назавжди. Поділля в письменницьких 

долях [Текст] / В. І. Горбатюк. - 

Хмельницький: Цюпак А. А., 2019. - 252 с. : 

фото. 

 Книга розповідає про письменників 

(українських, білоруських, російських, 

єврейських), чиї життєві й творчі шляхи 

мають зв’язок з Поділлям. Дослідження 

базуються на архівних матеріалах, 

подаються власні спостереження і 

враження автора. 

 

УДК 821.161.2(477.43) 

М34 
     65. Матеуш В. О. Баженов та 

інші на вулиці Кам'янецькій у 

Хмельницькому [Текст] : спогади, 

роздуми, дослідження / В. О. Матеуш. - 

Хмельницький : Цюпак А. А., 2019. - 60 

с. : фото.   

 Видання містить художньо-

публіцистичне осмислення про 

письменників, що пов’язане з вулицею 

Кам’янецькою у місті Хмельницький. 

Подається історія Хмельницької міської 

літературної спілки «Поділля» під час її 

перебування в Будинку побуту у 2009-2013 роках. 

  

 

 

 

 

 

http://ecatalog.ounb.km.ua/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8E%D0%BA,%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ecatalog.ounb.km.ua/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%83%D1%88,%20%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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УДК 821.161.2(477.43) 

 М34 
     66. Матеуш В.О. Творчий звіт перед 

двадцятим роком [Текст] : бібліографія, 

спогади, роздуми, дослідження / В. О. 

Матеуш. - Хмельницький : Цюпак А. А., 

2019. - 60 с. : табл.   

 У видані вміщено інформацію про 

біографію та творчий доробок автора, 

характеризується його особистий фонд у 

Державному архіві Хмельницької області. 

 

 
Художня література 

 

УДК 821.161(477.43) 

Б20 
     67. Балема Р.М.  Наш вічний 

Майдан [Текст] : нові та вибрані поезії / 

Р. Балема. - Хмельницький : Цюпак А. А., 

2019. - 64 с. 

 У новій книзі українського поета 

Ростислава Балеми патріотичні мотиви 

переплетені з філософськими роздумами про 

сенс життя  та найвищі людські чесноти. 

 

УДК 821.161.2(477.43) 

Б81 
    68. Бондарчук М.А. Моя поезія та 

пісня [Текст] : ліричні та пісенні твори / 

М.А. Бондарчук. - Хмельницький: Цюпак А. , 

2019. - 90 с. : фото. педагогіки НАПН 

України ; гол. ред. В. М. Лабунець та ін. - 

Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 

2019. - 392 с. - Бібліогр. в кінці ст. 

 Зібрано віршовані і ліричні твори та 

пісні на музику М. Ярошенка та інших. 

http://ecatalog.ounb.km.ua/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%83%D1%88,%20%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ecatalog.ounb.km.ua/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0,%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ecatalog.ounb.km.ua/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA,%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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УДК 821.161(477.43) 

В54 
     69. Вітвіцька Н. В.   Квіти надії [Текст]: 

лірика. Кн. 15 / Н. В. Вітвіцька. - Хмельницький: 

Цюпак А. А., 2019. - 224 с. : фото. - (Золота ліра 

Поділля).  

Дана книга  - лірична сповідь авторки та 

своєрідний літературний щоденник щирої 

патріотики. 

 

УДК 821.161.2-312.6 

Г 67 

 70. Горбатюк В.  Вигнані з Раю: 

докум. роман. / В.Горбатюк. – Кам’янець-

Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2019. – 

184 с. 

 Новий роман охоплює події від ХІХ 

століття до нашого часу. В основу твору 

лягла історія сім’ї знищеного комуністичним 

режимом Броніслава Бжевського. На 

документальній основі розповідається про 

репресії проти польського та українського 

населення села Гнатівці на Поділлі та в Україні загалом у ході 

чекістської операції проти так званої «польської військової 

організації» (ПОВ). 

 

УДК 821.161(477.43) 

Г84 
    71. Гримак М.Й. Амальгама душі 

[Текст] : лірика / М. Й. Гримак. - 

Хмельницький : Цюпак А. А., 2019. - 28 с.   

 У новій книзі автор представляє 

проникливу і щиру лірику: філософські 

роздуми про людські відносини, почуття, 

описує мальовничу природу рідного краю. 

 

 

 

http://ecatalog.ounb.km.ua/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%8F%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ecatalog.ounb.km.ua/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BA,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%20%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 34 

УДК 821.161(477.43) 

Г85 

72. Грищук Б. «Чи я сторож брата 

свого?»: вибрані твори / Б. Грищук. – 

Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня 

«Рута», 2019. – 512 с. 

У новій книзі -  жанрова розмаїтість, 

своєрідне поєднання епох, від античності до 

нашої доби, своєрідно скроєні характери 

історичних персонажів. 

 

УДК 821.161.2(477.43) 

Г93 

     73. Гудзенко В. К.  Козацька Покрова 

[Текст] : кіносценарій. / В. К. Гудзенко. - 

Хмельницький : Цюпак А. А., 2019. – 

Т. 6. - 184 с. 

Т. 7. - 156 с. 

Т.8. - 192 с. 

Т. 9. - 140 с. 

Т. 10. - 176 с. 

Т. 11. - 112 с. 

 Події кіносценарію про життя учнів, які після розгрому 

Січі розбрелися по білому світу. Українська історія постає в 

непримиренній боротьбі з поневоленням.   

 

УДК 821.161.2(477.43) 

Д 31 

 74. Дем’янюк М. Б.  

Небесна чудасія [Текст] : казки / 

М. Б. Дем’янюк. – Хмельниць-

кий : ФОП Цюпак А. А., 2019. - 

115 с. 

Нова книга казкових 

творів для дітей утверджує 

ідеали добра, справедливості, 

краси, дружби, взаємодопомоги у світі.  

 

http://ecatalog.ounb.km.ua/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ecatalog.ounb.km.ua/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BA,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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УДК 821.161.2(477.43) 

З-19 
     75. Закордонець Л.  За цвітом цвіт 

[Текст] : поезії / Л. Закордонець. - Київ : 

Прометей, 2019. - 298 с. 

 Ця поезія - про  різні аспекти життя, 

пізнання його глибин. 

 

 

УДК821.161.2(477.43)       

З-38 
     76. Захар'єв В.А. Жовтоноги та 

рідня [Текст] : спогади і дослідження. Т. 1 

/ В.А. Захар'єв. - Хмельницький : Цюпак 

А. А., 2019. - 200 с. : фото 

 У збірнику вміщено дослідження 

автора про свій рід зі сторони матері 

Жовтоноги Ніни Антонівни. 

 

 

 

 

 

УДК 821.161.2(477.43)       

З-38 

     77. Захар'єв В.А. Захар'єви з 

Ватралів та рідня [Текст] : спогади і 

дослідження. Т. 1 / В. А. Захар'єв. - 

Хмельницький : Цюпак А. А., 2019. - 164 с. : 

фото. 

 У книзі вміщено дослідження автора  

про свій рід з боку батька ЗахарєваАнатолія 

Петровича. Автор пише про найрідніших 

людей та їхні долі. 

 

 

 

 

http://ecatalog.ounb.km.ua/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C,%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4
http://ecatalog.ounb.km.ua/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%27%D1%94%D0%B2,%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ecatalog.ounb.km.ua/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%27%D1%94%D0%B2,%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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УДК 821.161.2(477.43)       

І-91 
     78. Іськова-Миклащук О.В. 

Світло на дні бліндажа [Текст]: поезії /  

О. В. Іськова-Миклащук. - Київ: Укр. 

пріоритет, 2019. - 96 с. 

 Книга написана з вдячністю 

захисникам України, волонтерам та усім 

людям, яким болить доля нашої 

Батьківщини. Війну авторка побачила 

очима свого чоловіка і розповіла про неї 

всім небайдужим. 

 

УДК 821.161(477.43) 

К18 

79. Кам’янець ліричний : 

альманах. – Кам’янець-Подільський : 

Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2019. – 108 с. 

 Літературна збірка Кам’янець-

Подільського творчого об’єднання «Ліра»  

- це поезія, легенди, гуморески та проза 

членів клубу та інформація про них. 

 

 

 

 

 

УДК 784.13: 398.83(081) 

К66 

     80. Кордонська Н.І. Пісні 

Подільсь-кого краю [Текст] : зб. пісень, 

ноти / Н.І. Кордонська, І. Пустовий. - 

Хмельницький : Мельник А. А., 2019. - 148 

с. : фото.  

 До збірки увійшли пісні 

композитора Івана Пустового на вірші Ніни 

Кордонської. Книга розрахована на 

шанувальників української пісні. 

http://ecatalog.ounb.km.ua/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%86%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%89%D1%83%D0%BA,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ecatalog.ounb.km.ua/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9D%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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УДК 821.161.2(477.43)-3 

К66 

 81.Корицька Г.В.  Ріка життя. 

Проза. – Хмельницький: Видавець ФОП 

Цюпак А.А., 2019. – 84 с. 

 Це перша книга прози авторки - 

образки, новели, оповідання. Мала проза 

авторки легко читається завдяки коротким 

реченням та емоційним відтінкам.   

 

УДК 821.161.2(477.43) 

Л63 
     82. Лисайчук М. О. Пригоди 

домовика [Текст] : поема / М. О. Лисайчук. - 

Хмельницький : Цюпак А. А., 2019. - 32 с. : 

іл.   

 Книжечка-розмальовка розповідає 

про небезпечні життєві ситуації, в які не 

потрібно потрапляти дітям.  

  

 

 

УДК 821.161.2(477.43) 

Л63 
     83. Лисайчук М. О.  Чепурасики-

викрутасики [Текст] : вірші для дітей / 

М.О. Лисайчук. - Хмельницький : Цюпак А. 

А., 2019. - 60 с. : іл.  

 Незвичайна книжечка-розмальовка 

для дітей, в якій вони можуть не тільки  

прочитати віршики, а й розмалювати 

картинки, а також дофантазувати особистий 

малюночок. 

 

 

 

 

 

http://ecatalog.ounb.km.ua/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%87%D1%83%D0%BA,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ecatalog.ounb.km.ua/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%87%D1%83%D0%BA,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 38 

УДК 821.161.2(477.43) 

М13 

84. Мазур Н. Стакато дощу: зб. 

пісень / муз. О. Коляди [Текст; ноти] /  

Н. Мазур, О. Коляда. - Хмельницький : 

Цюпак А. А., 2019. - 60 с.  

 До збірника увійшли пісні 

композитора Олеся Коляди на вірші 

поетеси Наталі Мазур. У збірці п’ять 

розділів: патріотичні пісні, пісні в 

народному стилі, ліричні романси, пісні у 

стилі шансон, жіночі ліричні пісні. 

 

УДК 821.161.2(477.43) 

М37 
     85. Мачківський М.А. Проскурівський причал [Текст] : 

поезії / М. А. Мачківський. - Хмельницький: 

Цюпак А. А., 2019. - 64 с.  

 Нова книга українського поета - про 

зрілі літа, юність, окремі епізоди з 

дитинства. Стиль віршів – традиційний з 

рисами сучасної української поезії. 

 

 

УДК821.161.2(477.43)       

М42 
      86. Медобори [Текст] : альманах. № 15. 

2019 / Хмельниц. обл. осеред. Всеукр. творчої 

спілки «Конгрес літераторів України», 

Хмельниц. міськ. літ. спілка «Поділля» ; 

упоряд. В. А. Захар'єв, ред. М. В. Шевернога. - 

Хмельницький : Цюпак А. А., 2019. - 360 с. : 

портр., фото.      

 15-й том  альманаху  презентує нові 

поетичні та прозові твори членів спілки, колег 

та творчих особистостей із Кам’янця-

Подільського, Деражні, Харкова, Києва, Черкас та інших міст. 

 

http://ecatalog.ounb.km.ua/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%87%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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УДК 821.161.2(477.43) 

М69 
     87. Михайловський І.А. Роздуми 

про Шевченка [Текст]: нариси / 

І.А. Михайловський. - Хмельницький : 

Цюпак А. А., 2019. - 92 с. : фото. - Бібліогр. 

С. 90-91. 

 У книзі викладено авторські думки 

про епізоди життя та творчості  

Т.Г. Шевченка: його подорож на Поділля, 

перші видання «Кобзаря» та «Букваря», про 

останню наречену – Анну Шарікову, про 

шляхетні корені Шевченкового роду та родинне дерево поета. 

 

УДК 821.161.2(477.43) 

Н17 
     88. Надуваний П. М. Ностальгія 

[Текст] : поезії / П. М. Надуваний. - 

Хмельницький : Цюпак А. А., 2019. - 97 с. 

 Це посвята автора знаковим 

постатям нашого народу (княгиня Ольга, 

преподобні Антоній і Нестор Літописець, 

Іван Франко та ін.), а також рідним, це 

роздуми над життям, складним минулим і 

хвилюючим сьогоденням. 

 

 

УДК 821.161.2(477.43) 

Н17 

    89. Надуваний П. М. У рідному краю 

[Текст] : поезії для дітей дошк. і мол. шк. 

віку / П. М. Надуваний. - Хмельницький : 

Цюпак А. А., 2019. - 32 с. : фото. кольор. - 

(Золота ліра Поділля). 

 Збірка дитячих віршів  - про 

розмаїтий світ природи-чарівниці і ставлення 

до неї людини, про синівську любов до 

рідної землі. 

http://ecatalog.ounb.km.ua/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ecatalog.ounb.km.ua/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9,%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ecatalog.ounb.km.ua/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9,%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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УДК 821.161.2(477.43) 

Н51    

 90. Ненцінський А. Й. А було це й 

справді так... [Текст] / А. Й. Ненцінський. - 

Хмельницький : Цюпак А. А., 2019. - 36 с. 

 Дивовижні оповідки про дні тижня 

для дітей дошкільного та молодшого 

шкільного віку. 

 

УДК 082.2(477.43) 

П19 
     91. Пасічник А.Є. Берег любові 

[Текст]: поет. зб. / А. Є. Пасічник. - 

Хмельницький : Цюпак А. А., 2019. - 136 с. 

 Поетична збірка автора – лауреата 

обласної літературної премії ім. М. Годованця 

в галузі розвитку української літератури та 

мови. В ній вміщені вірші патріотичного 

змісту, громадсько-філософські та ліричні 

вірші, що оспівують красу нашого краю та 

його працьовитих людей.    

 

УДК 082.2(477.43) 

П32 

      92. Південний Буг [Текст] : 

альманах, № 3, 2019 / Хмельниц. обл. орг. 

НСПУ, Хмельниц. міськрада ; ред., уклад. 

П. І. Маліш, В. І. Горбатюк, А. Ромасюков. - 

Хмельницький: Цюпак А. А., 2019. - 214 с. : 

портр. 

 В альманасі представлено нові 

твори письменників із м. Хмельницький та 

області, майстрів слова з інших країв. 

Окремий розділ подає літературну торчість 

молоді. Мають місце спогади про тих, кого 

вже немає серед живих, дослідницькі матеріали, критичні статті 

й рецензії. 

 

http://ecatalog.ounb.km.ua/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%20%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ecatalog.ounb.km.ua/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%20%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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УДК 082.2(477.43) 

П43 
     93. Погребна Г.П. Таємні струни 

мого серця ... [Текст] : поезії / 

Г.П. Погребна. - Хмельницький : Цюпак 

А. А., 2019. - 110 с.: фото. 

 Перша поетична збірочка авторки 

відкриває читачеві таємні струни серця, 

які здатний відчути кожен з нас.  

 

 

УДК 821.161.2(477.43) 

П 50 

 94. Поліщук Н.В. Добрі діти: казки 

та оповід. для добряків і добринок дошк. та 

молод. шкіл. віку. – Хмельницький: 

Приват. друк-ня ФОП Сторожук О.В., 2019. 

– 104 с. 

Збірка казок та оповідань 

письменниці, журналістки, третя за 

рахунком у її творчості та перша – дитяча. 

Містить майже три десятки оповідей про 

добро й зло, життєві ситуації, поради. 

Оформлена у техніці традиційної для Хмельниччини 

самчиківського розпису. 

 

УДК 082.2(477.43) 

Р15 
     95. Радушинська О. П. Любов 

довготерпить [Текст] : поезії / О. П. Раду-

шинська. - Хмельницький : Цюпак А. А., 

2019. - 120 с.    

  Нова збірка поезій чекали свого часу. 

Поезія позначена особливою мелодійністю 

та парадоксальною образністю, у якій 

поєднано відгомін слов’янського язичництва 

з архетипами цивілізованого світу. 

 

http://ecatalog.ounb.km.ua/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0,%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ecatalog.ounb.km.ua/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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УДК 082.2(477.43) 

С12 
     96. Сабадах Н.В.  Дивоалфавіт [Текст] : 

сценарій лялькової вистави / Н.В. Сабадах; худ. 

М. Андрійчук. - Хмельницький : Цюпак А. А., 

2019. - 28 с. : кольор. іл. 

 Це захоплюючий сценарій лялькової 

вистави. У сімейному колі, чи в колі шкільних 

друзів на святі букваря діти разом з Алфавітом, 

Апострофом та літерами відгадують цікаві 

загадки, грають у кмітливі ігри та співають 

веселу пісеньку «Дивоалфавіт». 

 

УДК 821.161(477) 

С24 
     97. Свистун О.Ф.  І проросте зерно 

добра [Текст] : літ.-худ. вид. / О. Ф. Свистун; 

упоряд. Ю. А. Стецюк ; Від. культури, 

національностей та релігій Деражнян. 

райдержадмін., Деражнян. міськрайон. 

осередок Нац. спілки краєзнавців України, 

Деражнян. ЦРБ. - Хмельницький : [б. в.], 2019. - 

116 с. : фото. 

  Видання містить поетичні, прозові та пісенні твори 

авторки, доповнені бібліографією та фото світлинами з життя, 

педагогічної і творчої діяльності О. Свистун. 

 

УДК 821.2(477.43) 

С32 

98. Свою любов й звитягу – Україні : 

альманах літературного клубу «Джерела 

душі» / укл.: Л. Маслова, Т. Дорошенко. – 

Кам’янець-Подільський : Видавець ПП 

Зволейко Д.Г., 2019. – 132 с.  
 Твори Кам’янець-Подільського 

літературного клубу присвячені 75-й річниці 

звільнення України від фашистської окупації 

та 10-літтю клубу. 

http://ecatalog.ounb.km.ua/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%85,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ecatalog.ounb.km.ua/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BD,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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УДК 821.2(477.43) 

С32      

99. Сердунич Л.А. Сучасний, 

злобо-денний, вічний [Текст] : поезія, 

проза, публіцистика / Л. А. Сердунич. - 

Хмельницький : Цюпак А. А., 2019. - 156 с. 

: фото. кольор. - (Золота ліра Поділля). 

 У виданні - поезія, проза, 

літературні дослідження та публіцистика 

авторки із власним осмисленням величі 

Тараса Шевченка.  

 

УДК 821.2(477.43) 

С44 

     100. Скоц О. Невидимі [Текст] : 

поезії / О. Скоц ; Нац. спілка письменників 

України. - Київ : Український письменник, 

2019. - 146 с. 

 Перед вами - цілісна й містка 

поетична книга, де невидимі – як нитка в 

разку намиста, наскрізна, всюдисуща.  

 

 

 

 

УДК 821.2(477.43) 

С89      

101. Сумишин М.Ф. Відблиски 

пекла [Текст] : повісті, новели / М. Ф.  

Сумишин. - Кам`янець-Подільський : Рута, 

2019. - 288 с. 

 У циклі творів, що увійшли до цієї 

книги, письменник яскравими художніми 

засобами висвітлює горезвісні наслідки 

новітнього, так званого гібридного 

вторгнення сучасних чингізханівців в 

Україну. 

 

http://ecatalog.ounb.km.ua/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%87,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ecatalog.ounb.km.ua/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%86,%20%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ecatalog.ounb.km.ua/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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УДК 821.2(477.43) 

Т15     

102. Так ніхто не кохав... [Текст] : літ. альм.  - 

Хмельницький : Стасюк Л. С., 2019. -   

Ч. 1. - 200 с. 

Ч. 2. - 224 с. 

Ч. 3. - 216 с. 

До альманахів увійшли лірика та проза, покликані 

показати різнобарв’я і красу нашої землі, історію рідних серцю 

куточків, таланти і почуття людей, що тут народились і живуть. 

 

УДК821.161.2(477.43) 

Ф32 

    103 .Федишин В. О. Вибрики життя 

[Текст]: роман, повісті, оповідання / 

В.О. Федишин. - Хмельницький : 

Цюпак А. А., 2019. - 130 с. 

 У книжці зібрано твори з різних 

періодів життя автора, який змінював свою 

професію, спосыб життя, країну, риси з 

характеру і світогляду. 

 

 

 

УДК 821.161.2(477.43) 

Ф51      

104 .Філатенко П. І. Смішне поруч. 

Гуморески з Вовковинець [Текст] / П. І. Фі-

латенко. - Хмельницький : Цюпак А. А., 2019. 

- 204 с.    

 Гуморески написані з почутих жартів, 

приповідок, анекдотів від родичів, друзів, 

сусідів та односельчан, а також придумані 

самим автором. 

 

 

 

 

http://ecatalog.ounb.km.ua/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9E%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ecatalog.ounb.km.ua/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 45 

 

УДК 821.161(477.43)    

Ц61 
105. Цимбалюк М. Ближні обрії. – 

Хмельницький ТОВ «ТВОРИ», 2019. – 100 с. 

 У новій збірці поезій українського 

письменника– доробок декількох років, який 

відображає новий рівень поетичних узагальнень 

автора. 

 

 

 

УДК 821.161(477.43)    

Ч-34 
    106. Чевелюк М. В. Kyrie, eleison! 

[Текст] : поезії / М. В. Чевелюк. - Хмельницький 

: Цюпак А. А., 2019. - 84 с. 

 Збірка поезій присвячена темі 

призначення людини на землі, вибору 

життєвого шляху, любові до людей, краю, 

України. Містить  роздуми про життя, вічні 

категорії добра, життєві істини.  

 

УДК 821.161(477.43)    

Ш37 

107. Шевченко В. Міханьо і Броня, 

або ж – Полонез Огінського : повість-пошук. 

- Хмельницький : ФОП Цюпак А.А., 2019. – 

56с. 

У новому творі письменник досліджує 

демографічне відлуння  Другої світової війни 

та простежує благодатно-невичерпні витоки 

синівської вірності, чистоту і незрадливість 

віднайденого справжнього кохання. 

 

 

 

 

http://ecatalog.ounb.km.ua/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%BA,%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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УДК 821.161(477.43)    

Я93 
     108. Яцкова Л. М.  Шевченкова зоря 

[Текст] : пісні на вірші поділ. поетів / 

Л.М. Яцкова. - Хмельницький : Цюпак А. А., 

2019. - 64 с. : рис., ноти.  

 У збірці вміщено пісні  на вірші 

відомих поетів Хмельниччини про Тараса 

Шевченка – українського генія, художника, 

поета. 

 
Видання обласної універсальної  

наукової бібліотеки 
 
УДК 025.12(477.43)+351.852] «2018» 

А 64 

109. Аналіз діяльності бібліотек 

Хмельницької області за 2018 рік / Упр. 

культури, національностей, релігій та 

туризму Хмельниц. облдержадмін.; 

Хмельниц. ОУНБ. – Хмельницький, 2019. – 

44 с. 

Щорічний аналітично-статистичний 

огляд діяльності публічних бібліотек 

Хмельницької області за 2018 рік вміщує 

узагальнену статистичну та аналітичну 

інформацію, підготовлену на основі звітів діяльності публічних 

бібліотек області. 

 

УДК 027.022:352.07(477.43)]+005.745 

П88 

110. Бібліотека в системі соціалізації особистості та 

соціального розвитку громад : матеріали обл. наук.-практ. 

конф. (м. Хмельницький, 25 верес. 2019 р.) / Упр. культури, 

національностей, релігій та туризму Хмельниц. облдержадмін.; 

Хмельниц. ОУНБ. – Хмельницький : ПП Стрихар А.М., 2019. – 

184 с. 

http://ecatalog.ounb.km.ua/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%AF%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B%D1%96%D0%B4%D1%96%D1%8F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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До збірника увійшли  доповіді та тези 

учасників обласної науково-практичної 

конференції з проблем розвитку публічних, 

наукових, університетських бібліотек, 

формування та розбудови краєзнавчих 

ресурсів, розвитку сучасних технологій 

обслуговування мешканців громад області, 

проектної  та грантової діяльності.  

 

УДК 016:027.022:070(083.8(477.43) «2018» 

Б 59 

111.Бібліотеки Хмельниччини на 

сторінках преси у 2018 році : бібліогр. 

покажч. / Хмельниц. ОУНБ. – Хмельниць-

кий, 2019. – 84 с. 

Мета бібліографічного покажчика – 

через публікації висвітлити основні події, які 

відбулися у науковій, інформаційній, 

соціокультурній та інших сферах діяльності 

книгозбірень області протягом 2018 року. 

 

УДК 027:352.071(477.43) 

Б 59 

112. Бібліотечний простір: 
аналіз матеріалів обласного конкурсу 

серед публічних бібліотек на краще 

облаштування прилеглої території / Упр. 

культури, національностей, релігій та 

туризму Хмельниц. облдержадмін.; 

Хмельниц. ОУНБ. – Хмельницький, 2019. – 

18 с. 

Видання демонструє кращий досвід 

роботи публічних бібліотек по 

облаштуванню прилеглої території, 

визначений за результатами обласного конкурсу. 
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УДК 94(477.43)-047.272 «1939/1945»(081/082) 

В 54 

113. Вічна слава загиблим, вічна 

шана живим: матеріали наук. круглого 

столу (3 квітня 2019 року) / Упр. культури, 

національностей, релігій та туризму 

Хмельниц. облдержадмін.; Хмельниц. 

ОУНБ; Хмельниц. обл. рада орг. ветеранів 

України; Міська орг. НСК України. – 

Хмельницький, 2019. – 114 с. : фото, іл. 

 До видання увійшли тези доповідей 

та повідомлень учасників круглого столу 

до 75-ї річниці визволення Хмельницької області від 

гітлерівських загарбників 

 

УДК 016:090.1(0.021.6) (083.8) 

Д44 

114. Дивосвіт мініатюрної книги : 

бібліогр. покажч. / Упр. культури, 

національностей, релігій та туризму 

Хмельниц. облдержадмін.; Хмельниц. ОУНБ. 

– Хмельницький, 2019. – 36 с. 

 Покажчик складено  на основі 

колекції книг-мініатюр та малоформатних 

видань з фондів Хмельницької ОУНБ. 

 

УДК 022.4-049.34(083.13) 

З-41 

115. Збереження бібліотечного 

фонду в контексті сучасних 

нормативних документів : метод. реком. / 

Упр. культури, національностей, релігій та 

туризму Хмельниц. облдержадмін.; 

Хмельниц. ОУНБ. – Хмельницький, 2019. – 

48 с.  
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Видання містить нормативні документи і призначене 

фахівцям бібліотек. 

 

УДК 006.95(059.3)(477.43) «2018» 

К17 

116. Календар знаменних і пам’ятних 

дат Хмельниччини на 2020 рік : реком. 

бібліогр. довід. / Упр. культури, 

національностей, релігій та туризму 

Хмельниц. облдержадмін.; Хмельниц. ОУНБ; 

Хмельниц. міська орг. НСК України. – 

Хмельницький: ФОП Стрихар А. М., 2019. – 

156 с. 

  Видання знайомить читачів з 

ювілейними датами Хмельниччини, які 

відзначатимуться у 2020 році. Складається з хроніки дат та 

текстових довідок. 

   

УДК 016:027.022 (083.81)(477.43) «2018» 

К 53 

117. Книга Хмельниччини 2018 : 

анот. кат. вид. (З фондів Хмельниц. ОУНБ) / 

Упр. культури, національностей, релігій та 

туризму Хмельниц. облдержадмін.; 

Хмельниц. ОУНБ. – Хмельницький, 2019. – 

72 с. 

 Видання про книги Хмельниччини з 

фондів обласної бібліотеки. 
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УДК 016:355(083.8)(477.43) «2018» 

О-91 

 118. Офіційні неопубліковані доку-

менти Хмельницької обласної ради та 

Хмельницької обласної державної адмі-

ністрації за 2018 рік : бібліогр. покажч. / Упр. 

культури, національностей, релігій та туризму 

Хмельниц. облдержадмін. ; Хмельниц. ОУНБ. 

– Хмельницький, 2019. – 76 с. 

 Видання містить перелік офіційних 

документів обласної ради та обласної 

державної адміністрації 2018 року. 

 

УДК 025.12 (083.92) 

П 37 

119. Планування – 2020 : метод. 

матеріали. Вип. 15 / Хмельниц. ОУНБ. – 

Хмельницький, 2019. – 40 с. – (Сер. «Бібл. 

фахівцю»). 

 Видання містить інформаційні 

матеріали та методичні рекомендації, які 

допоможуть бібліотечним працівникам у 

процесі планування роботи на 2020 рік. 

  

УДК 016:82.09:929 (477.43)(03) 

Ч-74 

120.Члени Національної спілки 

письменників України: Хмельницька 

область : біобібліогр. довід. / Упр. культури, 

національностей, релігій та туризму 

Хмельниц. облдержадмін.; Хмельниц. ОУНБ. 

– Хмельницький : ФОП Стрихар А.М., 2019. – 

232 с. – (Сер. «Видатні особистості 

Хмельниччини»). 

 Видання присвячене 40-річчю 

обласної організації Національної спілки письменників України. 
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Алфавітний покажчик авторів і назв видань

 

А 

Агєєва В. 20 

Актуальні питання 

мистецької педагогіки 60   

Аналіз діяльності бібліотек 

Хмельницької області за 

2018 рік 109 

Б 

Балема Р.М.  67 
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соціального розвитку 

громад 110 
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році 111 

Бібліотечний простір 112 

Білявець С. Я.  35 

Бірюк Л. 5  
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Бондарчук М.А. 68 

Бухал І. 6   

В 
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Ільїнський 21 
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університету імені Івана 

Огієнка 28 

Вітвіцька Н. В.   69 

 

 

Вічна слава загиблим, вічна 

шана живим 113 

Г 

Горбатюк В.І. 64, 70 

Гримак М.Й. 71  

Грищук Б. 72  

Гудима Н.В.  47 

Гудзенко В. К.  73 

Гуцул І.А. 48 

Д 

Дегтяр К. Б. 61 

Дем’янюк М. Б. 74 

Дивосвіт мініатюрної книги 

114 

Діяльність суб’єктів 

великого, середнього, 

малого та мікро 

підприємництва 

Хмельницької області 

в 2018 році 29 

Довкілля Хмельниччини 

за 2018 рік  2 

Дунаєвеччина очима дослід-

ників, учасників і свідків 

історичних подій 9 

З 

Закордонець Л.  75 

Захар'єв В.А. 76, 77 

Збереження бібліотечного 

фонду в контексті сучасних 

нормативних документів 

115 

Збірник наукових 

праць студентів та 

магістрантів факультету 

http://ecatalog.ounb.km.ua/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0,%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ecatalog.ounb.km.ua/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%20%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ecatalog.ounb.km.ua/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ecatalog.ounb.km.ua/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA,%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ecatalog.ounb.km.ua/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BB,%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ecatalog.ounb.km.ua/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%8F%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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