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Область в цілому
1. Рейтингові показники соціально-економічного
розвитку Хмельницької області за 2008 рік: стат. бюл. / Держ.
ком. статистики України, Гол. упр. статистики у Хмельниц. обл.
– Хмельницький, [б. в.], 2009. – 38 с.: табл.
2. Статистичний щорічник Хмельницької області за 2008 рік / Ред.
В.В. Скальський; Держ. ком. статистики
України, Гол. упр. статистики у Хмельниц.
обл. – Хмельницький, [б. в.], 2009. – 442 с.:
табл.
Статистичний щорічник містить дані
про соціально-економічне становище області
за 2008 рік у порівнянні з іншими роками.
Висвітлено показники матеріального виробництва, фінансової
сфери, малого бізнесу, населення і соціальної сфери.

Історія
3. Брехуненко В. Українська держава доби Богдана
Хмельницького / В. Брехуненко; Укр. ін-т нац. пам’яті. – К.:
[б.в.], 2009. – 62 с.: мал.
У книзі в науково-популярному
форматі розповідається про відновлення
української державності в роки української
Національно-визвольної війни середини ХVІІ
ст. під проводом Богдана Хмельницького.
Описано процес утворення Української
Козацької
держави,
її
територію,
адміністративний устрій, військо, особливості
гетьманської влади, з’ясовано проблему
міжнародного визнання Гетьманщини. Простежено статус
Української держави в тогочасних міжнародних відносинах.
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4. Гандзюк В. О. Часописи Поділля в процесі творення
державницької ідеології українства (1917-1920 рр.): монографія /
В.О. Гандзюк. – Вінниця: ФОП Данилюк В. Г., 2009. – 368 с.
У монографії здійснено комплексне дослідження
подільської періодичної преси доби національно-визвольних
змагань, розглянуто загальні аспекти становлення, розвитку й
умов функціонування часописів 1917-1920 рр. Основну увагу
приділено висвітленню важливих політичних, соціальноекономічних і культурних проблем доби.
5. Глушок О. Еволюція фортифікації на правобережжі
під впливом змін у тактиці облоги (ХV-ХVІІ ст.): монографія /
О. Глушок. – К.: Пульсари, 2009. – 124 с.
Це видання – духовна пам’ятка
археологові, невтомному дослідникові українських старожитностей (передусім фортечної
справи ХV-ХVІІ ст.), молодому талановитому
вченому Олексію Глушку (1985-2008), який
народився у м. Хмельницькому. На жаль, його
життя трагічно обірвалося тоді, коли він
тільки починав свій шлях у науці. Але його
наукові розвідки, зібрані друзями з любов’ю і
пам’яттю в цій книзі, яскраво свідчать, що він
мав усі риси, притаманні справжньому науковцю. Книга вміщує
розділ “Давньоруська кераміка з розкопок у Старокостянтинові”, де розглядається кераміка давньоруського
періоду, зібрана під час розкопок польового сезону 2005 р.
6. Двадцять дев’ять зупинок від
Хмільника до Хмельницького: путівник. – К.:
Граніт-Т, 2009. – 120 с.
У цьому путівнику ми, разом із бувалим
мандрівником, відомим істориком Дмитром
Малаковим, вирушаємо в захопливу подорож
Поділлям. Подорожуючи дорогами, які були
прокладені багато століть тому, ми
ознайомимося з історією краю та його
основними культурними пам’ятками. Цей путівник буде цікавий
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і корисний не тільки для туристів, але й для людей, які
цікавляться архітектурою.
7. Завальнюк О. М. Земства Поділля в
добу Української революції 1917-1920 рр. /
О.М. Завальнюк, В.Б. Стецюк. – Кам’янецьПоділ.: Аксіома, 2009. – 220 с.: фото.
Досліджується процес формування і
функціонування земського самоврядування на
Поділлі в добу Української революції 19171920 рр.
8. Збірник наукових праць. Вип. 3.: Голодомор 19321933 років в Україні: причини, соціально-психологічні та
демографічні наслідки, правова оцінка. – Хмельницький:
XI МАУП, 2009. – 286 с.
Збірник
наукових
праць
містить
матеріали
VII
Регіональної
науковотеоретичної конференції: “Голодомор 19321933 років в Україні: причини, соціальнопсихологічні та демографічні наслідки,
правова
оцінка”
(до
75-х
роковин
Голодомору), яка відбулася 20 листопада 2008
року
у
м. Хмельницькому
на
базі
Хмельницького інституту МАУП.
Для науковців, викладачів, учителів, студентів та усіх, хто
цікавиться вітчизняною історією та культурою.
9. Комарніцький О.Б. Містечка Волині
та Київщини у добу Української революції
1917–1920 рр.: монографія / О.Б.Комарніцький.
– Кам’янець-Поділ.: Аксіома, 2009. – 312 с.
У
монографії
висвітлюється
життєдіяльність
містечок
Волинської
та
Київської губерній у добу Української
революції.
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10. Красносілецький Д.П. Антибільшовицький рух
селян в правобережній частині УСРР у 1920–1924 роках:
монографія / Д. П. Красносілецький. – Хмельницький: ХНУ,
2009. – 276 с.: табл.
Досліджено причини і характер опору
селянства продовольчій та аграрній політиці
більшовицької влади на Україні в 1920-1924
роках.
Проведено
аналіз
питання,
виокремлено пасивні та активні форми опору
селян.
Наведена
чисельність,
склад,
діяльність, тактика, стратегія та методи
боротьби військово-організаційних структур
повстанських формувань.
11. Місінкевич Л. Л. Реабілітація жертв політичних
репресій в Україні (друга пол. XX – поч. XXI ст.) /
Л. Л. Місінкевич; НАН України, Голов. редкол. наук.-докум.
сер. кн. “Реабілітовані історією”, Хмельниц. ун-т упр. та права,
Нац. спілка краєзнавців України. – Хмельницький – К.: ХУУП,
2009. – 426 с.
У монографії на основі широкого кола
документальних матеріалів проаналізований
механізм відновлення в правах репресованих,
особливості форм і методів організації
реабілітаційних
заходів
щодо
жертв
політичних репресій,
визначені
етапи
проведення реабілітації в
суспільстві.
Досліджуються
обставини
формування
нормативно-правової бази та практичні кроки
владних структур у реалізації соціальноправового захисту реабілітованих, розкривається механізм та
межі компетенції центральних та місцевих комісій,
проаналізована діяльність органів прокуратури, суду,
держбезпеки, МВС та органів місцевого самоврядування.
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12. Пасечник О.А. Римо-католическая
церковь в Каменец-Подольской (Хмельницкой) области в 1920-1941 годах:
монография / О.А. Пасечник. – Хмельницкий: Изд-во А. Цюпак, 2009. – 188 с.
В монографії описане життя римокатолицької церкви в Кам’янець-Подільській
(Хмельницькій) області у 1920-1941 роках.
Книга призначена для науковців і
студентів, що займаються дослідженням
історії римо-католицької церкви.
13. Пісклова Л. Подорож містом і часом. Пам’ятки історії
та сучасні осередки культури єврейської спільноти міста
Хмельницького: путівник / Л. Пісклова; ред. С. Трояновський;
Хмельниц. благод. фонд “Хесед Бешт”. –
Хмельницький: [б. в.], 2009. – 72 с.: фото.
Ця книга всім, кого цікавить історія
єврейської цивілізації Поділля, хто поділяє
нашу впевненість у тому, що повага до
минулого – впевненість у майбутньому.
Сьогодення єврейської громади Хмельницького – це плідна робота на благо
України,
відродження
та
розвиток
національно-культурної автономії.

Велика Вітчизняна війна
14. Нацистський окупаційний режим на Хмельниччині.
1941–1944: док. і матеріали / упоряд.
М.П. Вавринчук, ред. Л.В. Баженов; Хмельниц.
облдержадмін., Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім.
Івана Огієнка, Держ. архів Хмельниц. обл. –
Кам’янець-Поділ.: Оіюм, 2009. – 576 с.
При підготовці збірника використано
документи з фондів Державного архіву
Хмельницької області (ДАХО), Архіву управління Служби безпеки України в Хмельницькій
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області та Центрального державного архіву вищих органів влади
і управління України (ЦДАВО), матеріали обласної преси. З
метою більш повнішого висвітлення подій залучено опубліковані мемуари. Переважна більшість документів і матеріалів
публікуються повністю мовою оригіналу зі збереженням усіх
стилістичних особливостей, навіть орфографічних помилок.
15. Поминальна книга ”Діти війни –
жертви війни” / ред. В. В. Федоришин;
Хмельниц. облрада орг. ветеранів війни. –
Хмельницький: Вид-во А.Цюпак, 2009. –
120 с.: фото.
Ця книга про людей, які гинули не на
фронті, а в тилу, про дітей, підлітків і юнаків,
які через свою цікавість і допитливість, потяг
до відчайдушних вчинків та розваг теж
ставали жертвами війни.
16. Поховання періоду Великої Вітчизняної війни 19411945 рр. на території Деражнянського району Хмельницької
області: кат.-довід. / В. Дзьоник; Упр. культури, туризму і
курортів Хмельниц. облдержадмін.; відділ
охорони пам’яток історії та культури у
Хмельниц. обл. – Хмельницький, 2009. – 28 с.:
табл.
Каталог-довідник подає перелік похованих у восьми могилах військових, які загинули в
боях за Деражнянщину, двох братських могил
військовополонених та двох могил жертв
фашизму, могили радянського воїна в с. Коричинці та могили
Грачова А.І. біля с. Літки.
17.
Поховання
періоду
Великої
Вітчизняної війни 1941-1945 рр. на території
Дунаєвецького району Хмельницької області:
кат.-довід. / В. Дзьоник; Упр. культури, туризму і
курортів Хмельниц. облдержадмін., відділ охорони пам’яток історії та культури у Хмельниц.
обл. – Хмельницький, 2009. – 80 с.: табл.
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Каталог-довідник подає перелік похованих у 25 могилах
військових, які загинули в боях за Дунаєвеччину, двох
братських могил військовополонених, підпільників та дев’яти
могил жертв фашизму і цивільних громадян, М.В. Палія в
с. Балин, могил О.М. Тахінової та радянського воїна в
с. Гірчична.
18. Проскурівсько-Чернівецька операція –
видатна подія Другої світової війни: зб. док. і
матеріалів
/
упоряд.:
М.П. Вавринчук,
О.М. Завальнюк,
П.Я. Слободянюк.
–
Хмельницький, 2009. – 385 с.
У збірнику документів і матеріалів
відображено
героїчні
події
визволення
Хмельниччини
від
німецько-фашистських
загарбників у ході Проскурівсько-Чернівецької
операції в роки Другої світової війни.

Краєзнавство
19. Відоменко О.А. У покоях Енгельгардтів: іст.-краєзн.
вид. / О.А. Відоменко. – Хмельницький: Вид-во А.Цюпак, 2009.
– 39 с.
В історико-краєзнавчому альбомі, який належить до унікальних
досліджень письменника, літературознавця, члена Національної спілки
журналістів України О. Відоменка,
досліджується творчість та життєвий
шлях Т.Г. Шевченка. Автору вдалося
з’ясувати безліч цікавих фактів, які дозволили по-новому
сприймати постать геніального поета в сучасному світі. Слід
відзначити, що саме йому належать наукові обґрунтування
перебігу обставин викупу поета з кріпацтва. Автор-упорядник
О. Відоменко повертає всіх у далеке минуле і від того світ стає
ширшим і прозорішим.
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20. Звіт-хроніка діяльності Хмельницького міського
відділу Центру дослідження історії Поділля за 2008 рік / Центр
дослідження історії Поділля і Південно-Східної Волині, Ін-ту
Історії України НАНУ при Кам’янець-Поділ. нац. ун-ті ім. Івана
Огієнка. – Хмельницький: [б. в.], 2009. – 24 с.
Дане видання розраховане на науковців, істориків,
краєзнавців і усіх тих, хто любить і вивчає історію Подільського
краю.
21. Євген Паранюк: краєзнавець, дослідник української
еміграції, меценат (до 85-річчя від дня народж.): матеріали
міжнар. наук. читань 11-12 верес. 2008 р., м. Кам’янець-Поділ. –
Нью-Йорк; Кам’янець-Поділ., Пряшів: Оіюм, 2009. – 152 с.
У збірнику вміщено доповіді, повідомлення й інші
матеріали міжнародних наукових читань, присвячених 85-річчю
від дня народження краєзнавця, дослідника української
еміграції, мецената, українця з Нью-Йорка Євгена Михайловича
Паранюка.
22. Кость Широцький: біобібліогр. покажч. / упоряд.
Л.А. Іванович, А.М. Трембіцький. – Хмельницький: ПП
Мельник А.А., 2009. – 68 с.
В біобібліографічному покажчику подано хроніку
життєвих і творчих шляхів Костя Широцького, коротку
біографію його батька Віталія Широцького, реєстр наукових і
публіцистичних праць Костя та Віталія Широцького станом на 1
січня 2009 року та список перевиданих праць ученого.
23.
Кохановський О.
Історичні
пам’ятки Деражнянщини: наук.-краєзн. вид.
/ О. Кохановський, С. Єсюнін. – Хмельницький: ПП Мельник А.А., 2009. – 48 с.
Видання ознайомить вас з унікальною,
неповторною історико-культурною спадщиною Деражнянщини, пам’ятками маєткової
архітектури, садово-паркового ландшафту,
розповість
про
історію
виникнення
столітніх храмів, маєтків, про їх творців. Книга для всіх, хто
цікавиться минулим та теперішнім Деражнянського краю.
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24. Кульбовський М. М. З подільського
кореня. Книга п’ята / М.М. Кульбовський. –
Хмельницький, Вид-во А. Цюпак, 2009. –
240 с.
В п’ятій книзі “З подільського кореня”
автор продовжує досліджувати художнім
словом риси характерів сучасних митців
Хмельниччини, їх творчої значущості і
моральної
громадянської
непохитності.
Подільські художники, письменники, керівники творчих
гуртків, балетмейстери, артисти – кожний з них у своєму жанрі
творить портрет подолянина, а в сукупності витворюють
барвистий культурно-духовний портрет нашого краю, творять
мистецький літопис Поділля.
25. Кундис М. В. Чемеровеччина –
перлина Поділля / М.В. Кундис. – Кам’янецьПоділ.: ФОП Сисин О.: АБЕТКА, 2009. – 64 с.:
фото. кольор.
Ця книга познайомить читача з
історією Чемеровеччини, яку по праву
називають перлиною Поділля. Історія краю
розпочалася з давніх-давен, принаймні 40
тисяч років тому, тобто в добу пізнього
палеоліту, – і аж до сучасності.
26. Логвин Г.Н. Замок в Меджибожі: (пам’ятник
архітектури XVI ст.) / Г.Н. Логвин; упоряд.: Г.К. Медведчук,
О.Г. Погорілець, А.М. Трембіцький. – 2-е вид. – Хмельницький,
2009. – 20 с.
Дане видання є продовженням справи
видання
рукописних
та
перевидання
опублікованих праць з історії одного із
найдавніших замків Подільського краю –
Меджибізької фортеці, які сьогодні є
бібліографічною рідкістю. Вперше праця була
опублікована автором у 1959 р. за редакцією
Ю.П. Нельговського.
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Перевидання нарису з історії Меджибізької фортеці
розраховане на істориків, краєзнавців, викладачів, аспірантів і
студентів історичних факультетів, вчителів історії, учнів
загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв та коледжів, усіх тих,
кому небайдужа історія України, минуле маленьких містечок та
рідного Подільського краю.
27. Ми працюємо для людей: зб.
матеріалів до 10-річчя Хмельниц. благод.
фонду “Хесед Бешт”. – Хмельницький, 2009.
– 70 с.
Книга
розповідає
про
історію
виникнення Хмельницького благодійного
фонду “Хесед Бешт”, що розпочав свою
роботу 16 вересня 1999 року до сьогодення.
28. Музика В. С. Вовковинці – краплина
Вкраїни: іст.-етногр. нарис про с. Вовковинці
Деражнян.
р-ну
Хмельниц.
обл.
–
Хмельницький: Вид-во А.Цюпак, 2009. – 216 с.
У книзі читач знайде матеріали про
далеке минуле селища з часів татаромонгольських
набігів
до
сьогодення
вовковичан.
29.
Наукові
записки
Центру
Мархоцькознавства. Т. 1. / уклад., передм.,
комент. В. А. Захар’єва. – Миньківці на УшиціХмельницький: Приват. друк., 2009. – 108 с.:
фото.
Перший
том
презентує
матеріали
“Круглого столу”, який проведено 15 серпня
2009 року в с. Миньківці Дунаєвецького району
Хмельницької області. В ньому зібрані наукові
статті, повідомлення, гіпотези, які безпосередньо торкаються
життя та діяльності видатного реформатора кінці ХVІІІ – першої
половини ХІХ століть Ігнатія Сцибор-Мархоцького (17491827 рр.), його сина та інших нащадків.
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30. Орловський М. Історичний опис
містечка Меджибіж Летичівського повіту /
М. Орловський;
упоряд.
і
передм.
А.М. Трембіцького. – Хмельницький, 2009. –
12 с.
Дане видання є продовженням справи
видання
рукописних
та
перевидання
опублікованих праць відомого подільського
історика
і
краєзнавця,
протоієрея
М.Я. Орловського. Цей історичний нарис,
присвячений історії одного із найдавніших містечок
Подільського краю, вперше було видруковано в часопису
“Подольские епархиальные ведомости” (1862. – № 15), а в 2007
– перевидано незначним тиражем у праці “Михайло Якимович
Орловський (1807–1887). Вибрані праці” (Хмельницький, 2007.
– С. 87–91). Але вони вже стали бібліографічною рідкістю.
Тому друге перевидання історичного опису стародавнього
містечка Меджибіж розраховане на істориків, краєзнавців,
викладачів, аспірантів і студентів історичних факультетів,
вчителів історії, учнів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв та
коледжів, усіх тих, кому небайдужа історія України, минуле
маленьких містечок та рідного Подільського краю.
31. Поділля. Краєзнавчі студії: зб.
наук. пр. / відп. за вип. М.М. Торчинський;
М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац.
ун-т. – Хмельницький: ЦНТЕІ, 2009. – 192 с.
Збірник наукових праць містить
переважно статті молодих учених (студентів
та аспірантів), у яких аналізуються
проблеми, пов’язані з вивченням діалектів,
ономастикону, літератури, історії і культури
Поділля та суміжних земель.
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32. Прокопчук В.С. Інституціоналізація краєзнавчого руху
Правобережної України 20-х років XXI ст. / В.С. Прокопчук;
наук. ред. П.Т. Тронько; М-во освіти і науки України,
Кам’янець-Поділ. нац. ун-т. – Кам’янець-Поділ.: Оіюм, 2009. –
600 с.
Монографічне дослідження присвячене
історії краєзнавчого руху на Правобережній
Україні 20-х років XX – початку XXI ст.,
його структуруванню, розвитку в усіх
формах на різних етапах функціонування.
Наведені факти, положення допоможуть
історикам, краєзнавцям осягнути досвід
попередників і використовувати в практичній
діяльності.

Право
33. Стрельбицький М.П. Час, люди, події: ретроспект.
роздуми вченого-генерала крізь призму держ. упр. /
М. П. Стрельбицький, Л. М. Стрельбицька. – К.: [б. в.]; Хмельницький: Поліграфіст, 2009. – 400 с.: фото. кольор., фото.
Це науково-публіцистичне видання –
ретроспективні
роздуми
автора
над
проблемами часу, людських доль і подій
кінця ХІХ – початку ХХ століть на прикладі
цілого покоління, що зуміло об’єднати в собі
кілька епох. Оригінальність книги полягає в
тому, що автор не обмежується спогадами, а
як вчений-управлінець із позицій власного
життєвого досвіду розглядає ці процеси крізь
призму науки державного управління в
умовах державотворення в Україні. В роботі використані
публікації окремих державних і політичних діячів України
цього часу, колег по роботі, власні архівні матеріали.
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Природа і екологія
34. Говорун В.Д. Птахи Хмельниччини: навч. посіб. /
В. Д. Говорун, О. О. Тимощук, Н. І. Антонюк; Ін-т проблем
виховання АПН України, Хмельниц. обл. екол.-натураліст.
центр учнів. молоді. – Хмельницький: Поліграфіст, 2009. –
192 с.: фото. кольор. – (Фауна Поділля; Вип. 3.)
У посібнику, присвяченому 85-річчю
юннатівського руху в Україні, чи не вперше
в історії області зібрані різноманітні
відомості про орнітофауну Хмельниччини. У
популярній формі розповідається про птахів,
що мешкають у лісах, полях і поблизу
водойм, а також все своє життя проводять
поряд з людьми. Йдеться також про птахів,
які колись населяли наш край, але зникли, і
їх поява тепер можлива тільки завдяки
штучному розведенню.
35. Єгорова Т. М. Ландшафтна екологія України (геохім.
аспекти): підручник / М-во освіти і науки України, Європ. ун-т.
– Кам’янець-Поділ.: Вид-во Зволейко Д. Г., 2009. – 192 с.: табл.,
іл. – (Підруч. XXI ст.).
36. Казімірова Л.П. Атлантида: казка у камені /
Л.П. Казімірова, Р.Г. Білик.: – Хмельниччина. – Кам’янецьПоділ.: Мошинський В.С., 2009. – 16 с.: іл. – (“Terra incoqnita”)
У виданні подано загальну характеристику, історію відкриття, походження та
особливості
використання
геологічної
пам’ятки
природи
загальнодержавного
значення “Печера Атлантида” на території
Хмельницької області. Висвітлено проблеми
охорони і збереження печери, особливості
раціонального і турботливого ставлення до
карстово-спелеологічного утворення. Видання буде корисним для спеціалістів галузі охорони природи та
заповідної справи, науковців, студентів вищих навчальних
закладів, учнів, широкого кола громадськості.
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Економіка
37. Орлов О.О. Планування прибутку підприємств в
умовах ринкової економіки: монографія / О.О. Орлов,
Є.Г. Рясних, Н.І. Гавловська. – Хмельницький: ХНУ, 2009. –
155 с.
Розглянуто питання прибутку, його історичний розвиток,
висвітлені існуючі недоліки у плануванні прибутку від основної
операційної діяльності та запропоновані рекомендації щодо
вдосконалення механізму його планування з використанням
сучасних ринкових інструментів.
38. Прогнозні показники розвитку основних сфер
економічної діяльності Хмельницької області та їх виконання за
2008 рік: стат. бюл. / Держ. ком. статистики України, голов. упр.
статистики у Хмельниц. обл. – Хмельницький, 2009. – 23 с.:
табл.
Бюлетень містить інформацію щодо
виконання прогнозних показників основних
сфер економічної діяльності відповідно до
програми
“Соціально-економічного
та
культурного розвитку області на 2007 рік”,
затвердженої рішенням сьомої сесії п’ятого
скликання обласної ради від 31.01.07 №77/2007 та програми “Соціально-економічного
та культурного розвитку області на 2008 рік”,
затвердженої рішенням чотирнадцятої сесії обласної ради від
23.04.08.
39. Роль і значення інтелектуальної власності в
інноваційному розвитку економіки: матеріали 1 Міжнар. наук.практ. конф. – Хмельницький: ЦНТЕІ, 2009. – 264 с.
Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції містять статті і доповіді науковців і практиків
Азербайджану, Білорусії, Вірменії, Казахстану, Російської
Федерації та України.
У матеріалах розглянуті питання використання
інтелектуальної власності в інноваційному розвитку економіки.
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40. Соціально-економічний розвиток України в XXI
столітті: проблеми, пріоритети і перспективи // Вісник КПНУ
імені Івана Огієнка. Економ. науки.: за матеріалами 2-ї міжнар.практич. конф. 23-24 квітня 2009 р. – Кам’янець-Поділ.: Вид-во
Зволейко Д. Г., 2009. – 404 с.
У збірнику вміщено матеріали, які
репрезентують основні напрями економічної
науки. Статті, присвячені дослідженню
сучасних проблем економічної теорії,
концепцій розвитку економіки підприємства в
умовах кризи, розвитку системи фінансів,
обліку, аналізу, аудиту в Україні, проблемам
управління людськими ресурсами, мають
новаторський та пошуковий характер.
41. Федулова Л.І. Теорія та практика формування
інноваційної стратегії корпоративних структур: монографія /
Л.І. Федулова, О.А. Фомова. – Хмельницький: ХНУ, 2009. –
239 с.
Виявлено та охарактеризовано умови розвитку
інноваційної складової вітчизняних корпоративних структур (на
прикладі машинобудівних підприємств Хмельниц. обл.).
Запропоновано комплекс науково-методичних та організаційних
заходів щодо забезпечення результативності інноваційної
стратегії корпоративних структур.

Медицина
42. Азарский И.Н. Гнойная хирургия
пальцев и кисти: монография / И.Н. Азарский,
В.М. Мороз, В.Л. Петрушенко и др. –
Винница-Хмельницкий, 2009. – 138 с.: ил.
В монографії представлений багатолітній практичний досвід авторів по лікуванню
хворих гнійними захворюваннями пальців і
кисті. Описані клінічні прояви, діагностика
гнійно-запальних
захворювань,
характер
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ускладнень, методи їх пізнання і попередження. Викладений
спосіб лікування деструктивних форм панаріція (винахід авторів
даної монографії). Особлива увага приділена профілактиці
гнійних захворювань пальців і кисті.
43. Азарский И.Н. Психология и этика врача:
монография / И.Н. Азарский, В.М. Мороз, М.Д. Андреев и др. –
Винница-Хмельницкий: ЦНТЭИ, 2009. – 68 с.
Видання монографії базується на
досвіді багаторічної роботи авторів у
різноманітних
наукових
і
лікувальнодіагностичних закладах України і за кордоном.
На основі даних сучасної психологічної науки і
діалектико-матеріалістичної методології розуміння особистості здійснена спроба аналізу
деяких індивідуально-психологічних особливостей особистості лікаря-інтерна в зв’язку зі
специфікою його професії; показано значення психоемоційних
станів лікаря при спілкуванні з хворими.

Спорт
44. 100 років спорту на Поділлі: іст. витоки, сучас. стан
та перспективи розвитку: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ.
конф. / ред. П.С. Атаманчук та ін. – Кам’янець-Поділ.: Аксіома,
2009. – 220 с.
У збірнику містяться нариси та
матеріали у вигляді статей, в яких відображені
результати пошуків і досліджень істориків,
викладачів і вчителів фізичної культури,
тренерів з видів спорту та фізкультурноспортивних функціонерів, які розкрили
історичні витоки спортивного руху на
Поділлі, його зародження, розвиток та
спортивні традиції, видатних постатей в
історії спортивного руху Поділля.
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Культура
45. Житар М.С. Український балет:
укр. муз.-сцен. мистец.: до 230-річного ювілею /
М.С. Житар.
–
Хмельницький:
Вид-во
А. Цюпак, 2009. – 64 с.: фото.
Автор знайомить українського читача з
балетним мистецтвом, здійснивши екскурс в
минуле, ще до епохи Ренесансу (Відродження) і
до сучасних днів.
46. Хмельницький обласний художній музей: путівник /
Л. Тимофєєва. – Хмельницький: [б. в.], 2009. – 12 с.: фото.
кольор.
Хмельницький
обласний
художній музей був заснований у
1986 році. Формування початкової
колекції було традиційне – розділи
дорадянського
та
радянського
образотворчого
мистецтва,
декоративної та народної творчості.
Сьогоднішня колекція налічує майже сім тисяч одиниць
зберігання, яка представлена в експозиції “Свій шлях, свій
поступ”. Вона презентує творчість сорока чотирьох сучасних
українських художників.

Наука та освіта
47. Актуальні проблеми філології та
перекладознавства: зб. наук. пр. / ред.
В.В. Левицький та ін.; М-во освіти і науки
України, ХНУ., Ф-т міжнар. відносин. –
Хмельницький: ХНУ, 2009. – Вип. 4. – 292 с.
Видання включає публікації з сучасних
проблем
лінгвістики,
перекладознавства,
вивчення вітчизняної та зарубіжної літератури
і навчання іноземних мов.

19

48. Вісник Кам’янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка. Корекційна педагогіка і
психологія / за ред. О.В. Гаврилова,
В.І. Співака. – Кам’янець-Поділ.: Аксіома,
2009. – Вип. ІІ. – 272 с.
До вісника увійшли наукові праці
фахівців з корекційної педагогіки і психології.
У них висвітлюються теоретичні та практичні
аспекти організації корекційно-розвивальної,
реабілітаційної, навчально-виховної роботи з
дітьми з порушеннями психофізичного
розвитку.
49. Володимир Ґеринович з неопублікованого: До 125річчя з дня народж. / упоряд., авт. вступ. ст. та приміток
В.М. Островий; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т
ім. Івана Огієнка, Центр дослідж. історії
Поділля, Ін-т історії України НАН України. –
Хмельницький: ЦНТЕІ, 2009. – 134 с.: портр.,
фото.
У виданні упорядником В.М.Островим
віднайдені,
систематизовані
й
вперше
опубліковані рукописи українського географа,
історика, педагога та громадського діяча В.О.
Гериновича (1893-1949 рр.)
50. Завальнюк О.М. Віктор Прокопчук – науковець,
педагог / О.М. Завальнюк, Л.В. Баженов; бібліогр. ред.
В.М. Пархоменко; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т
ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Поділ.:
Аксіома, 2009. – 84 с.: іл. – (Сер.: Видатні
випускники Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту
ім. Івана Огієнка).
Книга висвітлює життєвий та творчий
шлях Віктора Степановича Прокопчука –
члена-кореспондента Української академії
історичних наук, доктора історичних наук,
професора, також подані його наукові праці.
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51. Завальнюк О. М. Микола Іванович Бахмат: людина,
вчений, керівник / О.М. Завальнюк, О.Б. Комарніцький. –
Кам’янець-Поділ.: Аксіома, 2009. – 60 с.
У виданні вміщено нарис про життя,
організаційно-управлінську та наукову працю
ректора Подільського державного аграрнотехнічного університету, відомого українського науковця, педагога, громадського діяча,
академіка Академії наук, професора Миколи
Івановича Бахмата. Поданий бібліографічний
покажчик містить реєстр основних наукових і
навчально-методичних праць вченого.
52. Завальнюк О.М. Петро Атаманчук:
науковця-професіонала
/
О.М. Завальнюк,
І.М. Конет;
Кам’янець-Поділ.
нац.
ун-т
ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Поділ.: Аксіома,
2009. – 52 с. – (Сер.: Видатні випускники
Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка).
У книзі коротко розповідається про
життєвий та творчий шлях науковця, педагога,
патріота, особистості Петра Сергійовича
Атаманчука. Подається перелік основних його
публікацій, наукових статей, матеріали та тези
конференцій.

Портрет

53. Збірник матеріалів наукових досліджень студентів
та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету: ф-т фіз. культури. Вип. 1. / голов. ред.
Г.В. Бесарабчук; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т,
М-во освіти і науки України. – Кам’янецьПоділ.: ФОП Сисин О.В.: Абетка, 2009. – 156 с.:
граф., табл.
В збірнику розміщено матеріали, які
презентують результати науково-дослідної
роботи студентів та магістрантів факультету
фізичної культури на 2008 рік.
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54. Збірник наукових праць студентів та магістрантів
педагогічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Вип. 5. / відп. ред.
П.С. Каньоса; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім.
Івана Огієнка, М-во освіти і науки України. –
Кам’янець-Поділ.: ПП Буйницький О.А., 2009. –
88 с.
У збірнику вміщено матеріали, які стали
результатом науково-дослідної та пошукової
праці студентів і магістрантів під керівництвом
наукових
керівників.
Автори
статей
досліджують різноманітні актуальні проблеми в
галузі початкової освіти, філології та історії педагогіки.
55. Збірник наукових праць Кам’янецьПодільського національного університету
імені Івана Огієнка: Сер. соц.-педагог.: Вип.
ХІ / за ред. Л.П. Мельник, В.І. Співака. –
Кам’янець-Поділ.: Аксіома, 2009. – 266 с.;
Вип. ХІІ / за ред. О.В. Гаврилова,
В.І. Співака. – 2009. – 462 с.
До збірника увійшли наукові праці
фахівців з соціальної педагогіки, психології
та дефектології різних регіонів України, в яких висвітлюються
соціально-психологічні аспекти соціалізації особистості в
сучасних умовах розвитку особистості.
56. Збірник наукових праць Кам’янецьПодільського національного університету: Сер.
педагог. Вип. 15: Упр. якістю підготовки майбутніх учителів фізики та труд. навчання / ред.
Атаманчук П.С. – Кам’янець-Поділ.: Кам’янецьПоділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2009. – 352 с.
У збірник поміщено значну частину
матеріалів, апробованих вітчизняними та
зарубіжними науковцями в ході Міжнародної науковометодичної конференції “Управління якістю підготовки
майбутніх учителів фізики та трудового навчання”.
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57. Збірник наукових праць студентів та
магістрантів факультету психології Кам’янецьПодільського
національного
університету
ім. Івана Огієнка. Вип. 2. – Кам’янець-Поділ.:
ПП Зволейко Д.Г., 2009. – 136 с.
У збірці вміщено матеріали, які стали
наслідком
копіткої
науково-дослідної
та
пошукової праці студентів та магістрантів під
керівництвом наукових керівників. Автори статей досліджують
різноманітні актуальні проблеми в галузі психології.
58. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: наук. зб.:
Сер. історії та філол. Вип. VІ. / редкол.: Є.І. Сохацька; (відп.
ред.), О.М. Завальнюк (голова) та ін. – Кам’янець-Поділ.:
Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2009. – 348 с.
У збірнику вміщено матеріали, які
репрезентують основні напрями сучасного
огієнкознавства: історичний, філософський,
релігійний, філологічний, культурологічний та
книгознавчий. Статті, присвячені дослідженню
творчої спадщини Івана Огієнка та її рецепції в
сучасному
суспільно-культурному
житті,
мають новаторський та пошуковий характер,
відповідають сучасному рівневі української науки.
59. Календар знаменних і пам’ятних
дат Кам’янець-Подiльського національного
університету імені Івана Огієнка на 2010 рік.
Вип. 5. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана
Огієнка; упоряд.: Т.М. Опря, Л.П. Савченко. –
Кам’янець-Поділ.: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т
ім. Івана Огієнка, 2009. – 79 с.
Довідково-бібліографічне видання ставить за мету привернути увагу до визначних
подій та ювілеїв працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, що відзначатимуться
2010 року, їх наукового доробку.
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60. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка: ф-т фіз.
культури в особах / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т
ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Поділ.: ФОП
Сисин О. В., 2009. – 384 с.: портр.
Це видання присвячене людям, які свій
професійний і життєвий шлях пов’язали з
одним із перших факультетів фізичного
виховання в Україні. До книги увійшло 97
біографічних
нарисів
про
викладачів,
співробітників та відомих випускників.
61. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (19182008): бібліогр. покажч. / Кам’янець-Поділ.
нац. ун-т ім. Івана Огієнка; уклад.: Т.М. Опря,
В.М. Пархоменко, Л.П. Савченко, Є.П. Сільвеструк. – Кам’янець-Поділ.: Кам’янець-Поділ.
нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2009. – 112 с.
Покажчик
містить
бібліографічну
інформацію про окремі видання, статті з історії
становлення і розвитку найдавнішого на Поділлі вищого
навчального закладу – Кам’янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка й хронологічно охоплює 19182008 рр.
62. Мацько В.П. Українська мова:
навч. посіб. / В.П. Мацько. – Л.: Новий Світ2000, 2009. – 264 с.
У навчальному посібнику систематизовано матеріали, покликані сформувати у
студентів науково достовірні відомості про
рідну мову та літературу відповідно до нових
програмних вимог. Подається теоретична
інформація лінгвістичного, літературознавчого
й культурологічного змісту в поєднанні з практичними
завданнями, тестами, зразками художнього мовлення.
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63. На життєвих перехрестях:
Галина Петрівна Ткачук – людина, педагог,
учений (до 35-річчя наук.-пед. діяльн.):
біобібліогр. покажч. / Кам’янець-Поділ. нац.
ун-т ім. Івана Огієнка, Наук. б-ка. – Кам’янецьПоділ.: Аксіома, 2009. – 68 с.
У виданні вміщено нарис про життя та
науково-педагогічну працю кандидата педагогічних наук, професора кафедри педагогіки та
методик дошкільної і початкової освіти педагогічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені
Івана Огієнка Галини Петрівни Ткачук та покажчик її основних
наукових, навчальних та методичних праць.
64. Освіта, наука і культура на
Поділлі: зб. наук. пр. Т.13: присв. 90-річчю
Кам’янецької доби УНР. – Кам’янець-Поділ.:
Оіюм, 2009. – 524 с.
Це наукове видання видається з 1998
року.
Тематична
спрямованість
його:
сприяння розвитку науки і освіти, реалізація
науково-освітніх програм, надання допомоги
вченим,
вчителям,
студентам,
учням,
сприяння розвитку культури, в тому числі реалізація програм
національно-культурного розвитку.
65. Печенюк С.В. Короткий історикобіографічний нарис: Ювілейне вид. до 60річчя з дня народж. Печенюка Василя
Івановича / С.В. Печенюк, А.В. Печенюк,
В.В. Печенюк. – Кам’янець-Поділ.: ФОП
Сисин О.В., 2009. – 100 с.
В історико-біографічному нарисі
описано життєвий шлях простого сільського
хлопця родом з Галичини, його шкільні,
студентські роки, роботу на виробництві,
освітньо-професійну діяльність.
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66. Подільський державний аграрнотехнічний університет: Хронологія подій.
Документи / О.С. Каденюк, М.І. Алєщенко,
В.А. Несторенко та ін. – Кам’янець-Поділ.:
ФОП Сисин О.В., 2009. – 100 с.
В даному науково-документальному
збірнику, присвяченому 90-річчю заснування
Подільського державного аграрно-технічного
університету, на основі широкого кола джерел
висвітлені передумови та витоки сільськогосподарської освіти
на Поділлі, також показано становлення та діяльність вищого
навчального і наукового сільськогосподарського закладу
періоду революції 1917-1920 рр., радянської доби та сьогодення.
67. Проблеми сучасної психології: зб.
наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана
Огієнка, ін-ту психології ім. Г.С. Костюка
АПН України. Вип. 3. – Кам’янець-Поділ.:
Аксіома. – 2009. – 460 с.
У
збірнику
наукових
праць
висвітлюються найбільш актуальні проблеми
сучасної психології, представлено широкий
спектр наукових розробок вітчизняних
дослідників. Здійснено аналіз проблем, умов і труднощів
психічного розвитку, вікових та індивідуальних особливостей
становлення особистості та психології навчання.
68. Путівник зі спеціальностей (для
абітурієнтів): інформ.-довід. вид. – Хмельницький: Хмельниц. ін-т МАУП, 2009. – 36 с.
Це інформаційно-довідкове видання
для абітурієнтів, що визначаються з вибором
майбутньої професії. У путівнику міститься
інформація про спеціальності, на які
здійснюється набір абітурієнтів на денну та
заочну форми навчання у Хмельницькому
інституті МАУП.
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69. Святкування 90-річчя Кам’янецьПодільського національного університету
імені Івана Огієнка: зб. матеріалів / упоряд.,
автор вступ. ст. О.Б. Комарніцький. –
Кам’янець-Поділ.: Аксіома, 2009. – 124 с.
У збірці вміщено матеріали (тексти
промов і привітань), які висвітлюють
найважливіші моменти 90-річної історії
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана
Огієнка, його сучасного становища, ставлення до закладу з боку
очільників
держави,
наукової
і
науково-педагогічної
громадськості, освітян, зарубіжних партнерів.
70.
Трембіцький А.М.
Євфимій
Сіцінський (1859-1937): наукова та громадська
діяльність: монографія до 150-річчя від дня
народж. – Хмельницький: ПП А.Мельник, 2009.
– 300 с.
Монографія є першою спробою в
українській історичній науці та літературі
систематизувати і узагальнити життєпис,
громадсько-просвітницьку діяльність і творчість відомого
українського історика та краєзнавця, батька поділлєзнавства,
протоієрея Євфимія Йосиповича Сіцінського, наукові,
публіцистичні й художні праці та книги якого були присвячені
історії та культурі багатьох регіонів України, а особливо отчому
краю – Поділлю й рідному місту Кам’янцю-Подільському.
71. Університетські наукові записки: часоп. Хмельниц.
ун-ту упр. та права / голов. ред. Р.І. Кондратьєв. –
Хмельницький: Вид-во ХУУП, 2002. –
Вип. 1.(29): Право. Економіка. Управління. – 2009. –
482 с.: іл.
Часопис включений до переліку наукових фахових
видань України, в яких можуть публікуватись результати
дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та
кандидата юридичних і економічних наук та наук з державного
управління. Виходить періодичністю чотири рази на рік.
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72. Хмельницький національний університет. Кафедра
машинознавства за 40 років розбудови: довідник / уклад.
Я.Т. Кіницький. – Хмельницький: Вид-во А.Цюпак, 2009. –
116 с.
У даному довіднику коротко викладена
інформація про діяльність кафедри машинознавства Хмельницького національного університету за 40 років її функціонування. За ці роки
колектив
кафедри
створив
належну
матеріально-технічну базу, поставив на високий
рівень навчальну, методичну, науково-дослідну,
виховну роботу та підготовку висококваліфікованих спеціалістів для народного господарства
України та науково-педагогічних кадрів для університету.
Видання призначене для викладачів, наукових працівників,
студентів, а також усіх, хто цікавиться історією розбудови
університету, його кафедри.
73. Яропуд Зиновій Петрович: біобібліогр. покажч. /
Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Наук. б-ка; уклад.:
Н.Я. Скоропад, Р.А. Войцехівська; редкол.: О.М. Завальнюк
(голова) та ін. – Кам’янець-Поділ.: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т
ім. Івана Огієнка, 2009. – 42 с. : іл.
До покажчика включено біобібліографічні матеріали, які
віддзеркалюють наукову та педагогічну діяльність завідувача
кафедри методики музичного виховання, вокалу та хорового
диригування професора Зиновія Петровича Яропуда.

Художня література
74. Азарский И.Н. Лирика моих дней.
Т. 1. / И.Н. Азарский. – Винница, Хмельницький:
[б.в.], 2009. – 64 с.
В збірник віршів ввійшли твори,
написані в різні роки буйної молодості і
становлення. Тут оспівана мужність і братерство
людей, і з особливою любов’ю та теплом
оспівана жінка.
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75. Азарский И.Н. Портрет не оконченный. Т. 2. /
И.Н. Азарский. – Винница, Хмельницкий: [б.в.], 2009. – 70 с.
Вірші, поеми, восьмивірші і чотиривірші про наш
Великий народ, про жінку і кохання, любов до Батьківщини і до
далекої Батьківщини – Землі “Обітованої” – втілення дару
романтичної фантазії.
76. Байдак І. М. Не чорний гумор:
гумор і сатира / І.М. Байдак. – Хмельницький:
Вид. А. Цюпак, 2009. – 32 с.: мал.
Нова книга краєзнавця, поета, гумориста
і сатирика Ігоря Байдака вміщує гумористичні
вірші, мініатюри, які змусять читача не лише
усміхатися, а й замислитися над окремими
моментами нашого сьогодення.
77. Беззуб А. Дорогами Афганістану / А. Беззуб. –
Хмельницький: ПП Мельник А., 2009 – 57 с.
15 лютого 2009 року ми відзначили 20-у
річницю з Дня виводу Радянських військ з
Республіки Афганістан. Вірші А. Беззуб –
дружини афганця Денисюка О.В. – учасника
бойових дій – зворушують серця не лише
афганців, а й людей, які зовсім не причетні до
тих подій. Книга є актуальною і в наш час,
настільною для виховання підростаючого
покоління.
78. Галанзовская А.И. Тала: (повесть) /
А. Галанзовская. – Хмельницький: Вид-во
А. Цюпак, 2009. – 56 с.: портр.
В основу повісті лягли достовірні події
і факти, які мали місце в житті села і школи в
період керівництва М.Горбачова. В основному
увага акцентується на проблемах виховання і
його наслідках. Змінені лише імена і прізвища
дійових осіб.
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79. Дашевський Г. О. Пам’ять
серця:
вірші / Г.О. Дашевський. – Хмельницький: Видво А. Цюпак, 2009. – 112 с.: фото. кольор.
У книзі представлено кращі вірші
ветерана війни і праці Г.О. Дашевського.
Агроном за фахом, поет за покликанням, він
задушевно, з трепетною любов’ю пише про
рідну землю, про хліборобську працю, згадує
фронтові дороги.
80. Ісаєнко Г.Й. Україні: поет. зб. /
Г.Й. Ісаєнко. – Хмельницький: ЦНТЕІ, 2009. –
36 с.: іл.
Книга покликана прищепити юним
читачам почуття патріотизму, любові до рідної
Батьківщини, чесність, мужність, благородство,
відданість.
81. Карась П.П. Поділля вишневе моє /
П.П. Карась, І.Т. Пустовий. – Хмельницький:
Вид-во А. Цюпак, 2009. – 88 с.
“Поділля вишневе моє” – спільне
літературно-мистецьке видання поета Петра
Карася і композитора Івана Пустового. До нього
увійшло 40 пісень, написаних подільськими
авторами за десятки літ співпраці.
Любов до матері – України, до рідного Поділля і міста над
Бугом, до славних батьків, пронизливі святі почуття до коханої
– в основі збірки.
82.
Коляновський А.М.
Сонети
/
А.М. Коляновський. – Кам’янець-Поділ.: ПП
Буйницький О.А., 2009. – 116 с.
“Сонети” – збірка з давнього поетичного
доробку поета. Довершеність художньої форми,
розмаїтість тем, глибокий патріотичний пафос
визначають її цінність.
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83. Костенко Л. Коротко – як діагноз /
Л. Костенко. – Хмельницький: Пролісок, 2009. –
47 с.
Поезії Ліни Костенко – справді як
діагноз, який ставить авторка сучасному життю,
зокрема й українському суспільству.
84. Кубицький І.І. Яничарів яр: нариси-бувальщини / І.І. Кубицький. –
Хмельницький: Вид-во А. Цюпак, 2009. – 64 с.:
мал.
85.
Кубицький
І.І.
Чоловік з молотка: (невигадані
оповідки) / І.І. Кубицький. – Хмельницький:
Вид-во А. Цюпак, 2009. – 40 с.
У цих книгах автор пише про те, що
почув, побачив у житті, пережив сам. Кожен твір
– це часточка життя, правдиво змальована
щирим літератором.
86. Кульбовський М.М. Тончик: читаємо з батьками /
М.М. Кульбовський. – Хмельницький: Вид-во А. Цюпак, 2009. –
68 с.
Для необізнаних дітей міське й сільське
життя, на перший погляд, не мають суттєвих
відмінностей. Телевізори, мобілки, комп’ютери,
автомобілі, однакові побутові речі. Але
психологія світосприйняття у міських і
сільських дітей різна. Тільки стаючи дорослими
і набуваючи життєвого досвіду, вони
починають розуміти і долати життєвий
дискомфорт. І це відбудеться швидше, якщо ми, дорослі, їм у
цьому допоможемо.
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87. Лисюк Д.П. Вогонь Прометея: поезія
/ Д.П. Лисюк. – Хмельницький: Вид-во
А. Цюпак, 2009. – 86 с.: рис.
Автор присвячує вірші всім тим, хто в
смертельнім двобої з силами зла чинив опір і не
здався, не втратив віри в перемогу добра над
злом, хто жертвував своїм життям в ім’я
свободи. Всім нескореним, хто боронив рідну
землю, батьківську хату, хто вірив і вірить в незнищенність
нашого духу і рідного слова.
88. Махнюк П.В. Маленькі українці:
невигадані
історії
/
П.В. Махнюк.
–
Хмельницький: Вид-во А.Цюпак, 2009. – 92 с.
У цій збірці нічого не вигадано, хіба що
імена персонажів. Вони – з натури у
вимираючих селах, на сміттєвих звалищах.
Персонажі невигаданих історій – то “маленькі
українці”, яких зробили такими “великі
українці”– казнокради.
89. Ненцінський А. Полиновий плин (вибр. твори) /
А. Ненцінський. – Хмельницький: Вид-во А.Цюпак, 2009. –
276 с.
До книги поета Анатолія Ненцінського
увійшли вірші із збірок, виданих у 70-80-х
роках минулого століття, і поеми, написані й
опубліковані пізніше. Розділ “Позакнижжя”
автор уклав із поезій, що були вилучені
цензорами з рукописів книжок як такі, що
“очорнюють радянську дійсність”, а також
надрукованих, але на їх вимогу так
поправлених, щоб усе в них було “правильно”.
Певне ж, ці вірші зацікавлять насамперед тих читачів, які ту
дійсність добре пам’ятають. До циклу “Вірш для душі виношує
душа” увійшли ліричні поезії, вибрані із збірок, а також раніше
не друковані. Сардонічні новели – із книжки “Це не ваше тіло!”
У цих новелах і в сатиричній поемі “Шкереберть з перевертом”
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Анатолій Ненцінський засобами гротеску прагне показати
читачеві гримаси так званих ринкових реформ.
90. Олійник В. Г. Вибрані твори. Кн. 2:
Поезії, балади, поеми-цикли, пісні, елегії, білі
вірші, сонети, верлібри / В.Г. Олійник. –
Хмельницький: Вид-во А. Цюпак, 2009. – 248
с.: фото.
Поезія Володимира Олійника вчить
любити Україну, поважати її мову, історію,
традиції, бути реалістами, долати проблеми,
утверджуючи на подільській землі ідеали
українського Відродження.
91. Пасічник А. Є. Апостоли віри: поет. зб.
А.Є.Пасічник. – Хмельницький: Вид-во А.
Цюпак, 2009. – 82 с.: іл.
Поетична збірка подільського поета
включає традиційну лірику зі світом кохання,
емоційних переживань, широкий і глибокий
світ почуттів, перемитий у безкінечну ріку
мінливо-традиційних і сучасних образів.
Поряд з лірикою вірші об’єднані громадськополітичним звучанням, про щоденність
людського життя, яке є найвищим і
найсуттєвішим завданням будь-якої державотворчої системи.
92. Подолян М. П. Поділля, колиско
моя!: вибр. поезії / М.П. Подолян. – К.:
Азимут-Україна, 2009. – 80 с.: іл.
Подільська сторона – гордість
України. Це край не тільки мальовничих гаїв і
садів, а й героїчних синів-подоляків.
Сторінки історії хмельницького Поділля
прикрашають чимало славетних імен.
Прізвище автора книжки – не псевдонім, а
справжнє, з подільського кореня.
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93. Радушинська О.П. Блискавки третього покосу:
оповід., новели, замальовки, етюди / О.П. Радушинська. –
Хмельницький: Вид-во А. Цюпак, 2009. – 96 с.
Книга “Блискавки третього покосу” –
своєрідна спроба авторки зафіксувати на папері
так звану “поезію у прозі”. Лірична героїня
творів Оксани Радушинської намагається
пізнати себе через призму історії та майбуття,
захоплюється красою світу і оспівує його.
Оповідання – вигадані сюжети, наближені до
реального життя, що будуть зрозумілі для
багатьох людей.
94. Римар О. Повірити у себе / О. Римар. –
Хмельницький: Вид-во А. Цюпак, 2009. – 32 с.
Книга про безкінечні роздуми про сенс
життя дає усвідомити важливість простих
речей.
Книга
може
стати
справжнім
підґрунтям
становлення
формування
свідомості,
характеру
у
підростаючого
покоління, особливо у дівчаток, так як на цих
сторінках, вони можуть взнати та пережити
бачення та відчуття життя, його труднощів та
радощів дорослої жінки – матері, дружини.
95. Савчук П.М. Із наддністрянських берегів / П.М. Савчук. – Хмельницький: Вид-во А. Цюпак, 2009. – 148 с.
У книгу подолянина Петра Савчука
увійшли вибрані поезії, написані протягом 50
років. Поет натхненно оспівує свого сучасника,
згадує нелегкі воєнні роки, пише про
перебудовні часи.
У книзі є ліричні вірші про красу
природи та щире кохання...

34

96. Скоблов Е. М. Путь Пилигрима:
фантаст. повесть для мл. сред. и ст. шк. возраста
/ Е.М.Скоблов. – Симферополь: Доля, 2009. –
236 с.
Це фантастичне видання здійснено
Хмельницькою
обласною
організацією
Всеукраїнської творчості союзу “Конгрес
літераторів України” і кримською літературною
академією.
97. Сопронюк М. В. Наш народ гідний
кращої долі: публіц., проза /М.В. Сопронюк. –
Хмельницький: Приват. друк., 2009. – 108 с.
В новій книзі місцевого письменникапубліциста,
автора
понад
двохсот
надрукованих публікацій, вміщено частину тих
статей. Серед них репортажі, політичні
дискусії, критичні матеріали з соціальних
проблем села, їх жителів. В інших йдеться про
захист тварин, про шкідливість алкоголізму. Вміщено чотири
оповідання, а в третьому розділі книги йдеться про автора, та
відгуки на його попередні книги.
98. Філатов В. Б. Утро. Вечер. / В.Б.
Филатов. – Хмельницький: Вид-во А. Цюпак,
2009. – 72 с.: іл.
Ця книга – вірші та проза російською
мовою, де автор задумується про сенс життя, про
життя взагалі.

99. Хантер В. Как провожают поезда /
В. Хантер. – Хмельницький: Вид-во А. Цюпак,
2009. – 56 с.
В повісті описані події, які мали місце в
дійсності. Змінені імена та прізвища діючих
осіб.
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100. Хліб по воді: альманах.1. –
Хмельницький: Пролісок, 2009. – 64 с.
Вірші в збірці “Хліб по воді” про любов і
дяку Ісусу Христу, який приніс спасіння і зцілення
українському народу. “Україна з Богом!”.
101. Янцаловський О.Й. Все починається з
любові:
пісен.
та
поет.
твори
/
О.Й. Янцаловський. – Хмельницький: Вид-во
С. Пантюк, 2009. – 155 с.
Назва збірки “Все починається з любові”
не випадкова, практично кожний твір у ній –
гімн любові: любові до Всевишнього, до
рідного краю, до батьків, до жінки.
102. Ярчук В.М. На семи вітрах: лірика / В.М. Ярчук. –
Хмельницький: Вид-во А. Цюпак, 2009. – 104 с.: іл.
Збірка “На семи вітрах” – вибране з
шести поетичних книг (2003-2008 рр.). Це своєрідний логічний підсумок творчого поступу.
Своїм творчим доробком Володимир Ярчук
витворив нетлінний пам’ятник подільського
краю, рідному селу Мшанець, коханій дружині,
батьківській хаті та своїм батькам.

Літературознавчі видання
103. Баженова С.Е. Від романтизму до
реалізму. “Українська школа” в польській
літературі 20-90-х років XIX ст.: етапи
діяльності, історія України в творчості її
представників / С.Е. Баженова; 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-Поділ.: ФОП Сисин О.В.:
АБЕТКА, 2009. – 400 с.
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У монографії вперше в сучасній українській і зарубіжній
історичній науці досліджується та узагальнюється процес
становлення і діяльності в ХІХ ст. “української школи” в
польській літературі, аналізується творчість відомих її
представників поетів і прозаїків Юліуша Словацького, Юзефа
Крашевського, Юзефа Антонія Роллє і, на жаль, поки знаних
лише вузькому колу спеціалістів в Україні Антонія
Мальчевського,
Северина
Гощинського,
Мауриція
Югославського та ін. під кутом зору ставлення їх до України,
особливо висвітлення ними її історії.
104. Літературно-меморіальний музей Анни Ахматової в с. Слобідка-Шелехівська: путівник / Т. Міцінська; кер.
проекту В.І. Горбатюк; Упр. культури, туризму і курортів
Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. обл. літ. музей. –
Хмельницький: Поліграфіст-2, 2009. – 80 с.:
фото. укр., рос.
У путівнику розповідається про
експозицію літературно-меморіального музею
Анни Ахматової в с. Слобідка-Шелехівська
Деражнянського
району
Хмельницької
області – відділу Хмельницького обласного
літературного музею. До складу путівника
входять і поезії Анни Ахматової з її першої
книги “Вечер”.
105. Матеуш В.О. Альтернативне літературознавство.
Товарні етикетки: дослідж., роздуми / В.О. Матеуш. –
Хмельницький: Вид-во А.Цюпак, 2009. – 40 с.
В цій праці показане відображення словесного мистецтва
(літератури, міфології, фольклору) в світі товарних етикеток на
матеріалі колекції автора. В додатках розглядається дещо
актуальне, зокрема твори Марії Матіос і Надії Ковалик. Крім
того, згадуються такі особи: Микола Гоголь, Іван
Котляревський, Іван Зубковський та ін.
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106. Матеуш В.О. Гіпотеза Галини Тарасюк: дослідж.,
критика / В.О. Матеуш. – Хмельницький: Вид-во А.Цюпак,
2009. – 48 с.
В цій праці викладені результати аналізу роману Галини
Тарасюк “Між пеклом і раєм”, показані його дефекти,
поставлені питання зі спробами відповісти на те, ким є головний
герой, чи можна визнати його пророком, як виглядає його
прототип Володимир Андрощук. Розглядаються поняття
сучасного неоколоніалізму, деякі проблеми і потворні явища,
зокрема членодральство. Згадуються такі особи: І.Дзюба,
Т.Стукач, Ю.Кармазин, Ю.Покальчук, В.Яворівський та ін.
107. Матеуш В. О. Ющенко, Костюк, Базилевський та
інші: (дослідж., спогади, роздуми) / В.О. Матеуш. –
Хмельницький: Вид-во А. Цюпак, 2009. – 48 с.: фото.
Ця праця містить, зокрема, розповідь
про лист Олекси Ющенка, думки виборця про
Віктора Ющенка, спогади про Богдана
Костюка,
дослідження
деяких
цікавих
публікацій
Володимира
Базилевського,
особливо його полеміки з Василем Чепурним, а
також
розглядається
семенкізм
–
антишевченківська і антибатьківська позиція,
на яку стали Михайль Семенко і його
послідовники. Крім того, згадуються такі особи: В. Бойчук,
М. Вінграновський, П. Войчишен, В. Кульпінський і ін.
108. Медобори: альманах. № 3 / Конгр.
літераторів України, Хмельниц. обл. орг. –
Сімферополь: Доля, 2009. – 228 с.: портр.,
фото. кольор.
Ця книга включає поезію, гумор,
пародії,
спогади,
роздуми
членів
Всеукраїнської творчої спілки “Конгрес
літераторів України”.
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Фольклор
109. Колотило Т. І. Українська народна
пісенна алегорія: фольклорист. монографія / Т. І.
Колотило; М-во освіти і науки України,
Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. –
Кам’янець-Поділ.: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т,
2009. – 184 с.
110.
Кульбовський М. М.
Подільські
мудринки: народні прислів’я, приказки, примовки /
М.М. Кульбовський. – Хмельницький: Вид-во
А. Цюпак, 2009. – 96 с.
Краєзнавець, мистецтвознавець Михайло
Кульбовський в літературно-публіцистичному
виданні зібрав народні прислів’я, приказки,
примовки Поділля.

Бібліотечна справа
111. Періодичні видання в науковій
бібліотеці Кам’янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка: поточ. покажч. на
2009 рік / уклад. Н.С. Пекар, О.В. Литвиненко. –
Кам’янець-Поділ.: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т,
2009. – 19 с.
Покажчик
містить
бібліографічну
інформацію про періодичні видання, які отримує наукова
бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету
ім. Івана Огієнка в 2009 році, систематизовані за розділами
“Газети”, “Журнали”, “Місцева періодика”.
112. Прокопчук В.С. Бібліотека Кам’янецьПодільського національного університету: роки
становлення
та
розквіту:
іст.
нарис
/
В.С. Прокопчук, Л.Ф. Філінюк; М-во освіти і
науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім.
Івана Огієнка. – Кам’янець-Поділ.: Аксіома, 2009.
– 284 с.: іл.
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У книзі вперше розкрито історію наукової бібліотеки
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана
Огієнка, діяльність кількох поколінь бібліотечних працівників
впродовж 1918-2008 рр.

Наші видання
113. Аналіз діяльності бібліотек Хмельницької
області / Упр. культури, туризму і курортів Хмельниц.
облдержадмін., Хмельниц. ОУНБ ім. М. Островського. –
Хмельницький, 2010. – 30 с.
У виданні подано аналіз діяльності бібліотек
Хмельницької області за 2009 рік. Зміст складають офіційні,
аналітичні і статистичні (у вигляді таблиць) матеріали.
114. Аспекти соціальної роботи.
Вип. 4.
Національна
самосвідомість
як
складова соціалізації молоді: реком. бібліогр.
покажч. / Упр. культури, туризму і курортів
Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. ОУНБ
ім.М. Островського. – Хмельницький, 2009. –
32 с.
Покажчик допомагає розкрити суть
проблеми,
починаючи
з філософського
осмислення поняття національної ідеї, огляду сучасного стану
вітчизняної етнополітики і закінчуючи висвітленням проблем і
шляхів виховання національної свідомості і самосвідомості
молодого покоління.
115. Бібліотеки Хмельниччини на
сторінках преси у 2008 році: бібліогр. покажч. /
уклад.
О.М. Шеін;
Хмельниц.
ОУНБ
ім. М.Островського. – Хмельницький: [б.в.],
2009. – 72 с.
Мета бібліографічного покажчика – через
публікації показати інформацію про основні
події, які відбулися у науковій, інформаційній,
культурно-просвітницькій та інших сферах діяльності
книгозбірень області протягом 2008 року.
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116. Влада. Бібліотека. Населення (за підсумками обл.
огляду-конкурсу). Вип. 6. / Хмельниц. ОУНБ ім. М. Островського. – Хмельницький, 2009. – 42 с.
Дані матеріали висвітлюють діяльність
бібліотек за 2006–2007 роки з питань організації
роботи публічних бібліотек по відкритості
інформування населення про діяльність органів
влади та зворотній зв’язок з населенням;
забезпеченню прозорості рішень державних та
місцевих органів влади; інформаційному
обслуговуванню місцевих органів влади та самоврядуванню.
117. Календар знаменних і пам'ятних
дат Хмельниччини на 2010 рік: реком. бібліогр.
довід. / уклад.: В.О. Мельник, О.О. Баваровська,
Упр. культури, туризму і курортів Хмельниц.
облдержадмін., Хмельниц. ОУНБ ім. М. Островського. – Хмельницький: [б. в.], 2009. – 94 с.
“Календар знаменних і пам’ятних дат
Хмельниччини на 2010 рік” – традиційне довідкове видання, яке готує Хмельницька обласна
універсальна наукова бібліотека ім. М.Островського, починаючи
з 1966 року. Мета видання – надати бібліотечним працівникам,
науковцям, освітянам, краєзнавцям та всім, хто цікавиться минувшиною й сьогоденням Хмельниччини, довідковий матеріал
про важливі події в історії нашого краю, відомих уродженців та
знаних людей, які життям і діяльністю пов’язані з Поділлям.
118. Літературна Хмельниччина 2006 року: бібліогр.
покажч. / уклад. В.М. Миколайчук, Хмельниц. ОУНБ
ім.М.Островського. – Хмельницький: [б.в.], 2009. – 28 с.
Мета цього покажчика – ознайомити читачів з літературними публікаціями письменників
краю у 2006 році, які виходили окремою книгою
або в колективних збірниках чи періодичних
виданнях.
Також
видані
бібліографічні
покажчики "Літературна Хмельниччини 2007
року" та "Літературна Хмельниччина 2008 року".
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119. Меджибіж: історія та сучасність:
бібліогр. покажч. / Упр. культури, туризму і
курортів Хмельниц. облдержадмін.; Хмельниц.
ОУНБ ім. М. Островського. – Хмельницький,
2009. – 28 с.
120. Офіційні неопубліковані документи обласної ради
та обласної державної адміністрації за 2008 рік: бібліогр.
покажч. / Упр. культури, туризму і курортів Хмельниц.
облдержадмін., Хмельниц. ОУНБ ім. М. Островського. –
Хмельницький, 2009. – 48 с.
Мета щорічного інформаційно-бібліографічного видання –
ознайомити користувачів бібліотек та жителів області з
офіційними документами обласної ради та обласної
адміністрації, які надійшли у фонд нашої бібліотеки у 2008 році.
121. Рекреаційні природні ресурси Хмельниччини: реком. бібліогр. покажч. / Упр. культури, туризму і курортів Хмельниц. облдержадмін.; Хмельниц. ОУНБ ім. М. Островського. –
Вип.1. – Хмельницький, 2009. – 48 с.
Мета покажчика – надати користувачам
інформацію про природні ресурси краю і їх
рекреаційні можливості. Покажчик не претендує
на вичерпну повноту, оскільки природні ресурси
розглядаються виключно в плані організації відпочинку.
122. Хмельничани в діаспорі. Вип. 1.: довід.-інформ. вид.
/ Упр. культури, туризму і курортів Хмельниц.
облдержадмін.,
Хмельниц.
ОУНБ
ім. М. Островського. – Хмельницький, 2009. –
104 с.
Мета довідково-бібліографічного видання – дати сконцентровані відомості про знаних
подолян, як уродженців, так і тих, які життєво і
творчо пов’язані з нашим краєм, одначе доля
закинула їх далеко за межі Батьківщини, а також
глибше ознайомити широку читацьку аудиторію з історією,
культурою, літературним життям Хмельниччини.
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Алфавітний покажчик авторів і назв видань
Гандзюк В.О. 4
Говорун В.Д. 34
Голодомор 1932-1933 років в
Україні 6
Глушок О. 5

А

Азарский И.Н. 42; 43; 74;75
Актуальні проблеми
філології та
перекладознавства 47
Аналіз діяльності бібліотек
Хмельницької області 113
Андреев М.Д. 43
Антонюк Н.І. 34
Аспекти соціальної роботи
114

Д

Дашевський Г.О. 79
Двадцять дев’ять зупинок
від Хмільника до
Хмельницького 6

Б

Є

Баженова С.Е. 103
Баженов Л.В. 50
Байдак І.М. 76
Беззуб А. 77
Бібліотеки Хмельниччини на
сторінках преси у 2008 році
115
Білик Р.Г. 36
Брехуненко В. 3

Єгорова Т.М. 35
Єсюнін С. 23
Євген Паранюк 21
Ж

Житар М.С. 45
З

Завальнюк О.М. 7; 50; 51;
52
Збірник матеріалів наукових
досліджень студентів та
магістрантів Кам’янецьПодільського національного
університету 53
Збірник наукових праць
Кам’янець-Подільського
національного університету
імені Івана Огієнка 55; 56
Збірник наукових праць
студентів та магістрантів
педагогічного факультету
Кам’янець-Подільського

В

Відоменко О.А. 19
Вісник Кам’янецьПодільського національного
університету імені Івана
Огієнка 48
Влада. Бібліотека. Населення
116
Володимир Ґеринович з
неопублікованого 49
Г

Галанзовская А.И. 78
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національного університету
ім. Івана Огієнка 54
Збірник наукових праць
студентів та магістрантів
факультету психології
Кам’янець-Подільського
національного університету
ім. Івана Огієнка 57
Звіт-хроніка діяльності
Хмельницького міського
відділу Центру дослідження
історії Поділля за 2008 рік 20

Кохановський О. 23
Красносілецький Д.П. 10
Кубицький І.І. 84 ; 85
Кульбовський М.М. 24;
86;110
Кундис М.В. 25
Л

Лисюк Д.П. 87
Літературно-меморіальний
музей Анни Ахматової в с.
Слобідка-Шелехівська 104
Літературна Хмельниччина
2008 року 118
Логвин Г.Н. 26

І

Іван Огієнко і сучасна наука
та освіта 58
Ісаєнко Г.Й. 80

М

Матеуш В.О. 105; 106;107
Махнюк П.В. 88
Мацько В.П. 62
Меджибіж: історія та
сучасність 120
Медобори 108
Ми працюємо для людей 27
Місінкевич Л.Л. 11
Мороз В.М. 42; 43
Музика В.С. 28

К

Казімірова Л.П. 36
Календар знаменних і
пам’ятних дат Кам’янецьПодiльського національного
університету імені Івана
Огієнка на 2010 рік 59
Календар знаменних і
пам'ятних дат Хмельниччини
на 2010 рік 117
Кам’янець-Подільський
національний університет
імені Івана Огієнка 60; 61
Карась П.П. 81
Колотило Т.І. 109
Коляновський А.М. 82
Комарніцький О.Б. 9; 51
Конет І.М. 52
Костенко Л. 83
Кость Широцький 22

Н

На життєвих перехрестях 63
Наукові записки Центру
Мархоцькознавства. 29
Нацистський окупаційний
режим на Хмельниччині.
1941–1944: док. і матеріали
14
Ненцінський А. 89
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Дунаєвецького району
Хмельницької області 17
Проблеми сучасної
психології 67
Прогнозні показники
розвитку основних сфер
економічної діяльності
Хмельницької області та їх
виконання за 2008 рік 38
Прокопчук В.С. 32; 112
Проскурівсько-Чернівецька
операція – видатна подія
Другої світової війни 18
Путівник зі спеціальностей
68

О

Олійник В.Г. 90
Орлов О.О. 37
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