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Область в цілому
1. Герої України: Хмельницька
область / уклад. О.М. Шеін. – Хмельницький: [б. в.], 2010. – 32 с.: портр. – (Видатні
особистості Хмельниччини).
До уваги користувачів перша книга
біобібліографічного видання, мета якого –
подати відомості про наших земляків і
пов’язаних з Хмельниччиною особистостей,
які були відзначені високим званням – Герой
України.
2. Співпраця громади та місцевої
влади,
досвід
Проекту
ЄС/ПРООН
“Місцевий розвиток, орієнтований на
громаду” у Хмельницькій області: документування досвіду. – Хмельницький: [б. в.],
2010. – 21 с.: фото. кольор., табл.
Це видання підготовлено в межах
виконання проекту “Місцевий розвиток,
орієнтований на громаду”, який фінансується
Європейським Союзом та співфінансується і
впроваджується Програмою розвитку ООН в
Україні.
3. Статистичний щорічник Хмельницької області за 2009 рік / ред.
Скальський В.В.; держ. ком. статистики
України; гол. упр. статистики у Хмельниц.
обл. – Хмельницький, [б. в.], 2010. – 448 с.
Статистичний щорічник містить дані
про соціально-економічне становище Хмельницької області у 2009 році у порівнянні з
попередніми роками. Висвітлено показники
системи національних рахунків, матеріального виробництва, фінансової сфери, малого бізнесу,
населення і соціальної сфери.
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Історія краю
4. Археологічні дослідження в
Україні: здобутки і перспективи: зб.
матеріалів третьої міжнар. студен. археолог.
конф. на пошану І.С. Винокура. –
Кам’янець-Поділ.: ФОП Сисин О. В., 2010.
Збірник
містить
доповіді
і
повідомлення учасників третьої міжнародної студентської археологічної конференції, яка відбулася у Кам’янецьПодільському національному університеті
ім. Івана Огієнка 28-29 вересня 2010 р.
5. Апанович О. М. Козацтво –
збройні сили України: іст. нарис /
О.М. Апанович; упоряд. А.А. Трембіцький,
А.М. Трембіцький. – Хмельницький: ПП
Мельник А. А., 2010. – 94 с.: іл.
Перевидання історичного нарису
здійснено з нагоди 10-річчя від дня смерті
однієї з найкращих дослідників й
популяризаторів
унікального
явища
української історії – Козацької Республіки.
Історичний нарис вийшов окремим
виданням завдяки науковцям і краєзнавцям родини
Трембіцьких.
6. Войчишен-Лугівський П. Погляд у віки (спогади,
роздуми, дослідж.). – Хмельницький: Вид-во ПП Цюпак А.А.,
2010. – 184 с.
Книга охоплює проміжок часу у пів тисячоліття,
починаючи від згадки про подільське село Лугове й до
сьогодення.
Новели книги не претендують на вичерпну повноту
історичного часу: складних життєвих проблем, “білих” і
“чорних” плям життя людей, села.
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7. Голодомор 1932-1933 років в Україні: причини,
соціально-психологічні та демографічні наслідки, правова
оцінка: (матеріали VIII Всеукр. наук.теорет. конф.). Вип. 4. – Хмельницький:
ПП Мельник А. А., 2010. – 352 с.
До видання включені матеріали
VІІІ Всеукраїнської науково-практичної
конференції “Голодомор 1932-1933 років в
Україні: причини, соціально-психологічні
та демографічні наслідки, правова оцінка”,
яка проведена 25 листопада 2009 року
спільно Хмельницьким інститутом МАУП
та ДІКЗ “Межибіж”.
8. Завальнюк О.М. Кам’янець-Подільський в
Українській революції 1917-1920 рр.: навч.
посіб. зі спецкурсу для студ. iст. ф-ту /
О.М. Завальнюк,
О.Б. Комарніцький.
–
Кам’янець-Поділ.: Аксіома, 2010. – 116 с.
Навчальний
посібник
висвітлює
основні процеси, події і факти, пов’язані з
роллю і місцем Кам’янця-Подільського в
Українській революції 1917-1920 рр., яка
стала важливим періодом в реалізації
основних
завдань
розвитку
молодої
української нації.
9. Косюк Г. Не йде із пам’яті
Афган... / Г.Ф. Косюк. – Красилів: [б. в.],
2010. – 72 с.: фото.
До книги увійшли спогади воїнівафганців, батьків, діти яких не повернулися
додому.
Минають роки, все далі й далі в
минуле відходить війна в Афганістані, Та не
в силі вони стерти з пам’яті ті події, загиблих
побратимів, друзів, з якими назавжди
пов’язало життя.
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10. Крамар С. І. Місто Кам'янець
на Поділлі у XIV–XVIII століттях:
магдебурзьке
право,
судочинство
та
самоврядування громад: іст.-прав. нарис /
С.І. Крамар. – Кам’янець-Поділ.: ПП
Медобори-2006, 2010. – 336 с.: іл., фото.
кольор. – бібліогр.: с. 321-335.
Дане науково-популярне видання
впорядковує розмаїття інформації про
становлення адміністративного та судового
устрою Кам’янця-Подільського,
особливості
здійснення
судочинства та застосування правових норм у цьому
подільському місті в ХІV–ХVІІІ століттях.
11. Кузіна Б.С. Історія споживчої кооперації Поділля.
1861-1914 рр. – Хмельницький: Вид-во ПП Цюпак А.А., 2010. –
192 с.
У книзі містяться дослідження процесу виникнення,
становлення розвитку споживчої кооперації Поділля у 18611914 рр. Визначено етапи кооперативного руху краю відповідно
до його специфічних особливостей та протікання аграрних
реформ 1861 р, 1906 р. і демократичної революції 1905-1907 рр.
Відтворено роль видатних учених наукових шкіл
України і Росії та організаторів, кооператорів-практиків у
розбудові споживчої кооперації Подільського краю.
12.
Кузьмінський
В.Л.
Нестеровецьке повстання і голодомор /
В.Л. Кузьмінський. – Кам’я-нець-Поділ.:
ФОП Сисин О.В., 2010. – 606 с.: фото.
Книга містить добірку архівних
документів і матеріалів, численні спогади
очевидців та особисті свідчення її автора –
учасника подій, пов’язаних з опором
суцільній
колективізації
українського
селянства у 1929-1930-х роках на прикладі
села Нестерівці і навколишніх сіл
Дунаєвецького району, що на Хмельниччині.
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13. Літопис Хмельниччини – 2010:
краєзн. зб.: присвяч. 80-річчю Хмельниц.
обл. краєзн. музею. – Хмельницький, ПП
Мельник А.А., 2010. – 126 с., іл.
Збірник містить статті, повідом-лення
та розвідки з різних аспектів музеєзнавства,
археології, історії та природи Хмельницької
області від найдавніших часів до сьогодення.
14. Маркова С.В. Сатанів: історія,
міфи та легенди. Ч.1. – Хмельницький,
2010. – 96 с.: іл.
За допомогою таких істориків як
Світлана Маркова можна заглянути у ті
далекі часи, відчути перебіг подій, якими
жили наші предки на цій землі у різні часи.
15. Матеріали ХІІІ Подільської
історико-краєзнавчої конференції: присвяч. 80-річчю з дня народж. І.С. Винокура
/ О.М. Завальнюк (голова), В.І.Войтенко
(співголова), Л.В.Баженов (відп. ред.). – Кам’янець-Поділ.:
Абетка, 2010. – 744 с.
Збірник матеріалів конференції, яка відбулась 18-19
листопада 2010 року в Кам’янець-Подільському національному
університеті імені Івана Огієнка на базі Центру дослідження
історії Поділля, містить статті, присвячені 80-річчю з дня
народження академіка АН ВШУ, доктора історичних наук,
професора І.С. Винокура, а також з проблем історіографії та
джерелознавства, археології, середньовічної, нової та новітньої доби історії
Поділля.
16.
Політ-економічний
опис
Проскурівської округи за даними 1930
року / НАН України; Ін-т укр. археографії
та джерелозн. ім. М.С. Грушевського;
Держ. архів Хмельниц. обл.; Поділ.
осередок ін-ту укр. археографії та
джерелозн. – Хмельницький: ХмЦНТЕІ,
2010. – 82 с.

7

Публікація містить аналітичні та статистичні матеріали
про всі сфери життя Подільської частини Хмельницької області
впродовж 20-х років ХХ століття.
17. Прокопчук В.С. Труды Подольского епархиального историко-статистического комитета (церков. ист.-археол.
об-ва) (1876-1916): зведений каталог і покажч. змісту /
В.С. Прокопчук, Н.Д. Крючкова. – Кам’янець-Поділ.: Аксіома,
2010. – 184 с.
У виданні представлені всі дванадцять випусків
“Трудов”, які видавалися в 1876-1916 рр. Подільським
єпархіальним історико-статистичним комітетом (з 1903 року –
Подільським церковним історико-археологічним товариством),
їх зміст, допоміжний апарат.
18. Реабілітовані історією: у
двадцяти семи томах. Хмельниц. обл. – Кн.
3. / ред. Гаврішко В.Д. – Хмельницький,
2010. – 1126 с.
Третя книга тому є складовою
частиною
27-томного
науково-документального видання “Реабілітовані історією”. Архівні документи, історичні та
документально-публіцистичні нариси про
колишніх в’язнів, жителів області, які в
роки тоталітарного режиму зазнали
безпідставних,
необґрунтованих
покарань,
переконливо
ілюструють механізми та наслідки політичних репресій часів
радянської доби.
19. Сопронюк М.В. Новоселиця у плині десятиліть:
краєзн. нарис. – Хмельницький, Вид-во ПП Цюпак, 2010. – 44 с.:
іл.
У даному нарисі подільського літератора-краєзнавця
Миколи Сопронюка йдеться про с. Новоселиця що на
Старокостянтинівщині та буденність його жителів.
Автор торкається історії минулого і цікаво розповідає
про одну з пам’яток архітектури ХІХ століття – маєток родини
Гіжицьких.
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20. Терещук К.Л. Коськів село і
люди.1-е вид. / К.Л. Терещук, Л.К. Терещук.
– [ б. м.] 2010. – 240 с.
Автори зібрали воєдино багатий
фактичний матеріал про своє село. Історію
Коськова викладають ґрунтовно, бо знають
її не лише з архівних даних, але й матеріалів
археологічних розвідок та публікацій. І це
дає їм право на власну думку та оцінку того,
що відбувалося на даній території.

Велика Вітчизняна війна
21. Вавринчук М. Легендарний розвідник команданте Ніколас: іст.-літ.
дослідж. про Героя Радянського Союзу
подолянина М.А. Прокоп’юка / М.П. Вавринчук, В.С. Шевченко. – 2-е вид., уточн. і
доп. – Хмельницький: Поліграфіст, 2010. –
272 с.: фото.
Друге видання цієї книги про Героя
Радянського Союзу М.А. Прокоп’юка,
приурочене до 65-ї річниці Перемоги
радянського народу у Великій Вітчизняній
війні над німецько-фашистськими загарбниками, розширене і
доповнене новими матеріалами, розшук яких тривав півдесятка
літ.
22. Жива пам'ять. Це наша
перемога – це наша жива пам’ять / авт.упоряд. А.І. Малик; Рада Кам’янець-Поділ.
рай. орг. ветеранів України. – Кам’янецьПоділ.: [б. в.], 2010. – 464 с.: фото.
До 65-річчя Великої Перемоги
присвячена ця книга. Пам’ять про війну, її
сувора правда залишаються з нами як
найбільший за силою духу приклад
мужності, патріотизму, важкої ратної праці
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і вічної скорботи за тими, хто поклав на вівтар Перемоги
найдорожче – життя.
23. Подвиг їх безсмертний ... /
упоряд.: Г.І. Степанець, А.М. Гордова. – К.:
Хмельницький: Вид-во С. Пантюка, 2010. –
72 с.: фото, табл.
Короткий біографічний довідник
Героїв Радянського Союзу – уродженців
нашої області, визволителів і тих, що
проживали на Хмельниччині. Матеріал
довідника
мають
можливість
використовувати в практичній діяльності з питань
героїко-патріотичного виховання учнівської
та студентської молоді ветерани, вчителі, вихователі, викладачі
навчальних закладів і ін.

Економіка
24. Данілов І. Вартові державного
добробуту / І.В.Данілов, М.Я. Савчук,
О.В. Мельничук. – Кам’янець-Поділ.: Вид-во
Зволейко Д. Г., 2010. – 264 с.: рис., фото.
Історія становлення та розвитку
товарно-грошових
стосунків,
історія
розвитку державної фінансової структури –
досить специфічний розділ знань. Складовою
частиною загальнодержавної фінансової
галузі виступає казначейство. У популярній
формі автори книги висвітлюють ґенезу
суспільно-політичних та економічних процесів, які протягом
століть
передували
формуванню
фінансових
органів
сьогоднішньої самостійної України. Увага читачів акцентується
на історії одного з її регіонів – Поділлі, яке свого часу входило
до складу Давньоруських князівств, Великого Литовського
князівства, Корони Польської, Речі Посполитої, Оманської
імперії, Російської імперії.
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25. Суспільний сектор економіки України у ситуації
системних змін XXI століття: тези доповідей I Всеукр. наук.практ. семінару. 3 червня 2010 року. – Хмельницький: ХКТЕІ,
2010. – 161 с. – Бібліогр. в кінці ст.
Висвітлено широке коло питань з проблем: теоретикометодологічних підходів структурного аналізу суспільного
сектору у системі економіки сучасної України: трансформацій
та пріоритетних напрямів розвитку і функціонування
суспільного сектору економіки України й інших країн у ХХ-ХХІ
столітті; особливостей управління суспільним сектором
економіки; функціонування закладів споживчої кооперації у
структурі суспільного сектору економіки тощо.
26.
Сучасні
тенденції
соціально-економічного
розвитку Поділля та проблеми соціалізації суспільних
відносин: матеріали міжобл. наук.-практ. семінару 18 груд.
2010 р. – Хмельницький: ОК СПУ, 2010. – 104 с.
У збірнику представлені тези доповідей учасників
міжобласного науково-практичного семінару “Сучасні тенденції
соціально-економічного розвитку Поділля та проблеми
соціалізації суспільних відносин”.

Природа і екологія
27. Говорун В. Річки Хмельниччини / В.Д. Говорун, О.О. Тимощук. –
Хмельницький: Поліграфіст, 2010. – 240 с.:
фото. кольор.
У книзі в популярній формі
розповідається про річки, струмки, які
протікають по всій території області. Але
йдеться у книзі лише про найбільші водні
артерії, адже описати всі 3775 водотоків,
які зафіксовані в області, неможливо.
Доступний стиль подачі матеріалу автори
поєднали з великою кількістю яскравих фотознімків з видами
річок краю.
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28. Доповідь про стан навколишнього природного
середовища Хмельницької області у 2009 році. –
Хмельницький: [б. в.], 2010. – 120 с.: табл., фото. кольор.
Стан навколишнього природного середовища області, у
певній мірі, відображає її загальну соціально-економічну
ситуацію. Зменшення, упродовж останніх років, обсягів викидів
в атмосферне повітря та скидів у відкриті водойми
забруднюючих речовин не призвели до суттєвого поліпшення
цих сфер довкілля у зв’язку з відсутністю чи зношеністю
системи її очистки.
Значне поліпшення екологічної ситуації в області , як і в
Україні в цілому, стане можливим за умов наявності належного
фінансування для впровадження природоохоронних заходів,
посилення авторитету та утвердження на європейському рівні
екологічного права, а також відповідальності органів місцевого
самоврядування, кожного хмельничанина за прийняття
екологічно виважених рішень в їх повсякденних практичних
діях.
29. Екологічний паспорт регіону.
Хмельницька область / під ред. Г.А.
Сагайдака. – Хмельницький: Авіст, 2010. –
100 с.: табл., фото. кольор.
“Екологічний паспорт регіону.
Хмельницька область”, у формі довідкових
таблиць, підготовлено згідно Закону
України “Про охорону навколишнього
природного
середовища”,
з
метою
забезпечення
реалізації
державної
регіональної політики у сфері охорони
навколишнього
природного
середовища,
раціонального
використання, відтворення та охорони природних ресурсів, а
також проведення моніторингу показників розвитку регіону з
метою своєчасного та комплексного розв’язання проблем
охорони довкілля.
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30. Літопис природи національного природного парку “Подільські
Товтри”: зб. наук. пр. Т. 13. / Л.Г. Любінська, О.П. Кучинська, М.В. Дребет. –
Кам’янець-Поділ.: ПП Зволейко, 2010. – Т.
13. – 308 с.: табл., граф.
У збірнику висвітлені основні дані
про абіотичне середовище, рослинний і
тваринний світ, раритетну компоненту,
антропогенний вплив, а також результати
наукових досліджень за 2009 рік.
31. Природа унікального краю – Малого Полісся / під
ред. Т.Л. Андрієнко. – Кам’янець-Поділ.: Вид-во ПП Мошинського В.С., 2010. – 252 с.
Книга присвячена опису рослинного та тваринного світу
східної частини Малого Полісся (в межах Хмельницької
області). Розглядається історія формування флори і рослинності
Малого Полісся в голоцені.
Розглядається
питання
створення
національного
природного парку.
32. Стан та перспективи використання водного басейну Поділля:
промислові,
екологічні,
туристичні
аспекти: матеріали міжнар. наук.-практ.
конф., проведеної у рамках Фестивалю
Риби 13-14 жовтня 2010 року. – Кам’янецьПоділ.: ПП Зволейко Д. Г., 2010. – 128 с.
У збірнику зібрані матеріали
міжнародної
науково-практичної
конференції, яка відбулася 13-14 жовтня
2010 року у Кам’янці-Подільському на
біотехнологічному факультеті Подільського державного
аграрно-технічного університету.
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Туризм
33.Вінюкова-Волкова
В.
Сім чудес України. Кам’янецьПодільський / В. Вінюкова-Волкова. – Кам’янець-Поділ.: ПП Медобори-2006, 2010. – 48 с.
Книга
для
тих,
хто
цікавиться історією та краєвидами
Кам’янця-Подільського.
34. Замки Поділля: історія та
легенди: путівник. – Л.: Ладекс, 2010. –
40 с.
Путівник знайомить читача з
найцікавішими замками Східного Поділля,
історичної
області,
що
переважно
розташована у Хмельницькій області нашої
держави.
Це
славне
місто-фортеця
Кам’янець-Подільський, окраса Буковини й
усієї Європи – Хотинська фортеця. До
уваги також замки у Меджибожі,
Старокостянтинові, оборонні храми та монастирі – у Сутківцях,
Ізяславі, Летичеві тощо.
35. Палков Т. Кам’янець-Подільський. Хотин. Замки долини Збруча.
Подільські Товтри: путівник. / Т.Палков.
– Л.: Ладекс, 2010. – 32 с.: фото. кольор.
На сторінках цього путівника ви
ознайомитесь з Кам’янцем-Подільським –
унікальним
містом-фортецею,
також
оглянете величні замки у Хотині,
Кудринцях, Скалі-Подільській, чудові
пам’ятки
природи
національного
заповідника “Подільські товтри”, таємничі
лабіринти печери Кришталевої у Кривче та ще багато цікавого.
Путівник містить 2 картосхеми та 45 кольорових фото.
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36. Хмельниччина екскурсійна /
Г.Й. Фурманчук, А. Кудлай, І.М. Байдак;
упоряд. П. Гнатюк. – Хмельницький: Видво ПП Цюпак А. А., 2010. – 16 с.: фото.
кольор.
Це видання для всіх, хто бажає
доторкнутись до минувшини Поділля і
Волині, почути подих сивих віків,
познайомитись з пам’ятками культури і
архітектури предків.
На читача чекає захоплююча
мандрівка наймальовничішими куточками Хмельниччини.
37. Юрков В. 7 чудес Кам’янця на
Поділлі (дійсність і легенди) / В.Юрков
Г.Юркова. – Кам’янець-Поділ.: ПП
Медобори-2006. – 2010. – 56 с.
Книга розповість
про 7 чудес
Кам’янця, які були вибрані в результаті
конкурсу з 28 найславетніших пам’яток
міста
Кам’янця-Подільського,
який
увійшов до числа 7 державних чудес
України у 2007 році у результаті
проведення всеукраїнського конкурсу.

Краєзнавство
38. Волкова В.М. Кам'янець-Подільський історичний музей: перші 50 років
/ В.М. Волкова, В.А. Несторенко. –
Кам’янець-Поділ.: Абетка-Світ, 2010. – 24 с.:
фото.
У праці розповідається про перші 50
років діяльності Кам’янець-Подільського
музею: від часу його заснування до
утворення в місті обласного краєзнавчого
музею.
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39. Краєзнавець Хмельниччини: щокварт. бюлет.
Хмельниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. № 1/2010/.
Кам’янець-Поділ.; Хмельницький: “Краєзнавець Хмельниччини”, 2010. – 78 с.: фото.
40. Краєзнавець Хмельниччини:
наук.-краєзн. зб. – Кам’янець-Поділ.: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка,
2010. – Вип.1. – 116 c.
Збірники, які продовжують традиції
щоквартального бюлетеня Хмельницької
обласної організації НСКУ “Краєзнавець
Хмельниччини” містить офіційні матеріали
про розвиток краєзнавчого руху в Україні
та на Хмельниччині, інформації про
діяльність місцевих осередків НСКУ,
наукові дослідження і статті з історії краю, рецензії і огляди
науково-краєзнавчих видань, бібліографію, цікаві факти тощо.
41. Легенди з-над сивого Бужка:
природа, археологія, історія, етнографія та
фольклор
сіл
Митинці,
Хотьківці,
Вереміївка і Заруддя Красилів. р-ну на
Хмельниччині / А.В. Гудзевич, З.С. Гудченко, С.О. Гусєв та ін. К.: Майстерня кн.,
2010. – 344 с.: фото. кольор.
Книгу присвячено дослідженням
природи, археології, історії, етнографії та
фольклору
сіл
Митинці,
Хотьківці,
Вереміївка і Заруддя, що належать до Митинецької сільської
ради Красилівського району Хмельницької області.
Це результат п’яти наукових експедицій, проведених у
2006-2007 роках вченими Вінниці та Києва у тісній співпраці з
місцевим краєзнавцями. Зібрано матеріали про минуле і
сьогодення цих унікальних подільських сіл, чарівну природу
над Бужком, пам’ятки археології, топоніміку, народну
архітектуру, ремесла та промисли, народний одяг, звичаї,
обряди, фольклор тощо.
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42. Маркова С.В. Сатанів: історія, міфи та легенди.
Част. 1. – Хмельницький, 2010. – 96 с.
Для
всіх,
кого
цікавить
краєзнавство і культурологія.
Сатанів – одне з найдавніших
поселень
України,
входить
до
національного
природного
парку
“Подільські Товтри”, створеного 27 червня
1996 року. Подільською Швейцарією
називають у народі місця, про які піде мова
у книзі.
43. Наукові записки Центру
Мархоцькознавства. Т. 2. / упоряд. В.А. Захар’єв; гол. ред.
Л.В. Баженов. – Миньківці на Ушиці: Грань; Івано-Франків.,
2010. – 148 с.: фото. – Бібліогр. в кінці ст.
В другому томі зібрані наукові
дослідження,
переклади
джерельних
матеріалів про життя та діяльність
видатного реформатора кінця ХVІІІ-першої
половини ХІХ століть Ігнатія СциборМархоцького (1749-1827 рр.) та його
нащадків,
а
також
розповіді
про
сподвижників
відновлення
історичної
справедливості стосовно цієї людини,
журналістські статті про сучасні масові
заходи на території колишньої “Миньковецької держави”, до
організації та проведення яких мають члени Центру
Мархоцькознавства.
44. Олександр Купрін і Поділля:
(матеріали літ.-краєзн. конф.) 24 вер. 2010
р., м. Хмельницький. – Хмельницький: [б.
в.], 2010. – 128 с.: фото. – Бібліогр. в кінці
ст.
Збірник містить матеріали літературно-краєзнавчої конференції, присвяченої 140-річчю з дня народження
видатного
письменника
Олександра
Купріна
та
579-й
річниці
міста
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Хмельницького, яка відбулась 24 вересня 2010 року у м.
Хмельницькому.
45. Орановський А. Исторический
очерк местечка Меджибожа (из посмерт.
записок
генерала
Орановского)
/
А.К. Орановський. – 3-є вид. – Хмельницький: [б. в.], 2010. – 16 с.: фото.
Дане видання є продовженням
справи видання рукописних та перевидання
опублікованих праць з історії одного із
найдавніших містечок Подільського краю –
Меджибожа, які сьогодні є бібліографічною рідкістю.
Вперше історичний нарис з дозволу цензури був
видрукуваний 15 грудня 1886 року в Одесі родичами покійного
генерала Алоізія Казимировича Орановського і присвячувався
полкам 12-ї піхотної дивізії.
46. Поділля. Краєзнавчі студії: зб. наук. пр. Вип. 2. /
відп. за вип. М.М. Торчинський. – Хмельницький: ЦНТЕІ, 2010.
– 128 с.
Збірник наукових праць містить статті молодих вчених,
у яких аналізуються проблеми, пов’язані з вивченням діалектів,
ономастикону, літератури, історії і культури Поділля та
суміжних земель.
47. Сикора Э. Лица Каменца-Подольского или те, кто творил историю
“Цветка на камне”, кто оказывал влияние на
его судьбу, а также те, кому повезло
увидеть своими глазами это неповторимое
чудо природы и творение человеческой
фантазии / Э.Ф. Сикора. – Х.: Міськдрук,
2010. – 700 с.: фото.
У цій книзі, у вигляді довідкового
матеріалу розповідається про людей, які
мали пряме відношення до долі Кам’янцяПодільського на протязі всієї його історії.
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Медицина
48. Інститут дитячого церебрального паралічу і
нейрореабілітації
хворих
(Вінниц.
нац.
мед.
у-ту
ім. М.І. Пирогова): свідоцтво на твір № 11666 від 30.11.2004
року “Проект Закону України “Про державну ...”/
І.М. Азарський, В.М. Мороз, О.Г. Процек та ін. –
Хмельницький; Вінниця: ХмЦНТЕІ, 2010. – 66 с.: рис.
Видання ґрунтується на досвіді багаторічної роботи
авторів із дітьми та дорослими, хворими на церебральний
параліч, захворювання Луї-Бара, олігофренію, набуте
слабоумство, педагогічна занедбаність. У дослідженні наведено
наукове та практичне обґрунтування успіху у лікуванні цих
захворювань шляхом систематизованого, комплексного та
індивідуального підходу до лікувально-реабілітаційних заходів.

Наука та освіта
49. Абрамович Семен Дмитрович.
Науковець. Митець. Особистість. (до 65річчя від дня народж.): біобібліогр. зб. /
уклад. О.І. Пшетаковська. – Кам’янецьПоділ.: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім.
І. Огієнка, 2010. – 60 с. – Сер. “Постаті в
освіті та науці”.
Збірник містить біографічну довідку
про С.Д. Абрамовича, професора, доктора
філологічних наук, завідувача кафедри
слов’янської філології, список його основних
наукових,
навчальних,
методичних
і
художніх публікацій, інформацію про участь
у конференціях та інших заходах.
50. Василь Малий – людина, педагог,
вчений / уклад. О.Б. Комарніцький. –
Кам’янець-Поділ.: Аксіома, 2010. – 60 с.
У книзі вміщено нарис про життя і
діяльність відомого українського історика,

19

педагога, краєзнавця, професора кафедри історії народів Росії та
спеціальних історичних дисциплін Кам’янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка Василя
Васильовича Малого.
51. Географічні засади вирішення регіональних
проблем: матеріали міжнар. наук.-практич. конф., проведеної
18-19 лист. 2010 р. / за заг. ред. І.Г.Процика. – Кам’янець-Поділ.:
вид-во ПП Зволейко, 2010. – 172 с.
У збірнику зібрані матеріали міжнародної науковопрактичної конференції, яка відбулася 18-19 листопада 2010
року, у Кам’янець-Подільському національному університеті
ім. Івана Огієнка.
52. Завальнюк О.М. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (1918-2010 рр.): іст.
нарис / О.М. Завальнюк, О.Б. Комарніцький. – Кам’янецьПоділ.: Аксіома, 2010. – 380 с.: фото, табл.
Висвітлюються питання становлення і розвитку
найдавнішого вищого навчального закладу Поділля –
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана
Огієнка, який постав у часи Української революції 1917-1920 рр.
53. Завальнюк О. М. Кам’янець-Подільський державний учительський інститут у роки Великої Вітчизняної
війни: дослідження, докум. і матеріали, спогади /
О.М. Завальнюк, В.С. Прокопчук, А.П. Гаврищук. – Кам’янецьПоділ.: Оіюм, 2010. – 448 с.: фото.
Праця присвячена боротьбі студентів та викладачів
Кам’янець-Подільського державного учительського інституту з
фашизмом у роки Великої Вітчизняної війни як на фронтах, так
і в окупованому Кам’янці-Подільському.
54. Завальнюк О. Юрій Телячий: на злеті творчості /
О.М. Завальнюк, В.С. Прокопчук. – Кам’янець-Поділ.: Аксіома,
2010. – 36 с. – (Видатні випускники Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту
ім. Івана Огієнка).
Книга містить біографічну довідку про педагога,
менеджера освіти, краєзнавця Ю.В. Телячого. Подається також
його науковий доробок: окремі видання, рукописи, статті,
публікації та література про нього.
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55. Завальнюк О.М. Юрій Теплінський. Портрет математика-професіонала / О.М. Завальнюк, І.М. Конет. –
Кам’янець-Поділ.: Аксіома, 2010. – 40 с.: фото. кольор. –
(Видатні випускники Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана
Огієнка).
Книга вміщує сторінки біографії
Ю.В. Теплінського, список основних
публікацій:
монографії,
препринти,
навчальні та методичні посібники, статті в
журналах та збірниках наукових праць,
матеріали і тези конференцій тощо, та
літературу про нього.
56.
Збірник
наукових
праць
Кам’янець-Подільського
національного
університету імені Івана Огієнка. –
Кам’янець-Поділ.: Аксіома, 2008. –
Вип. 15: Сер. соціально-педагогічна / ред. О.В. Гаврилов,
В.І. Співак. – Кам’янець-Поділ., 2010. – 448 с.: іл.
До збірника увійшли наукові праці фахівців з
колекційної педагогіки і психології різних регіонів України, а
також Російської Федерації, Білорусії, Польщі, Канади. У них
висвітлюються та аналізуються сучасні підходи до організації
навчально-виховної, корекційно-розвивальної, реабілітаційної
роботи з різними категоріями дітей та дорослих з порушеннями
психофізичного розвитку.
57. Зоотехнічна наука Поділля: історія, проблеми,
перспективи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90річчю заснування та 55-річчю відродж. Біотехнол. фак-ту Поділ.
держ. аграрно-техн. ун-ту, 16-18 березня 2010 / за заг. ред.
М.Г. Повознікова. – Кам’янець-Поділ.: вид-во ПП Зволейко
Д.Г., 2010. – 336 с.
У збірнику зібрані матеріали міжнар. наук.-практ. конф.
“Зоотехнічна наука Поділля: історія, проблеми, перспективи”,
яка відбулася 16-18 березня 2010 р. у Кам’янці-Подільському на
біотехнологічному факультеті Подільського державного
аграрно-технічного університету.
58. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: наук. зб.:
сер. іст. та філолог. / редкол.: О.М. Завальнюк (гол. ред.), Є.І.
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Сохацька (відп. ред.) та ін. – Кам’янець-Поділ.: Кам’янецьПоділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2010. – Вип. VІІ. – 360 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 рецензії в сучасному
суспільно-культурному
житті,
мають
новаторський та пошуковий характер,
відповідають сучасному рівневі української
науки.
59. Іон Винокур: подвижництво в освіті і науці:
Дослідження. Спогади. Документи. Бібліографія: наук.-док. та
бібліогр. вид. / уклад.: О.М. Завальнюк, В.С.Прокопчук,
О.Б. Комарніцький. – Кам’янець-Поділ.: Аксіома, 2010. – 228 с.:
іл.
Книга присвячена науково-педагогічній діяльності
відомого українського археолога Іона Срулевича Винокура,
який упродовж 42 років обіймав посаду завідувача кафедри
історії народів Росії і спеціальних історичних дисциплін
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана
Огієнка.
60. Календар знаменних і пам’ятних дат Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка
на 2011 рік / упоряд. Т.М. Опря, Л.П. Савченко, О.В. Веселовська; відп. ред. В.С. Прокопчук. – Кам’янець-Поділ.:
Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2010. – Вип. 6. – 90 с.
Видання ставить мету привернути увагу до визначних
подій та ювілеїв працівників Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка, що відзначатимуться 2011
року, їх наукового доробку.
61. Кам'янець-Подільський коледж культури і
мистецтв: історія та сучасність. До 80-річчя з часу заснування:
бібліогр. вид. / уклад. В.О. Булаєнко,
Л.В. Климчук,
С.С. Никитюк,
О.Я. Павлюк. – Кам’янець-Поділ.: Вид-во
Зволейко Д. Г., 2010. – 168 с.
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У виданні зібрано матеріали про історію та сучасний
стан навчального закладу, інформацію про творчі здобутки
викладачів і випускників коледжу. Представлені документальні
джерела – публікації у періодичних виданнях, матеріали
науково-практичних конференцій і семінарів, програми
концертів, конкурсів, фестивалів та інші – знаходяться у фондах
музею історії коледжу.
62.
Лаврук
В.
Інвестиційне
забезпечення інноваційних проектів в
агропромисловому виробництві: теорія,
методологія, практика: монографія / В.В.
Лаврук. – Кам’янець-Поділ.: Аксіома, 2010. –
380 с.: табл., граф. – бібліогр.: с. 345-375.
В монографії досліджено теоретичні
засади інвестування інноваційних процесів в
агропромисловому виробництві. Визначено
методологічні
основи
інвестиційного
забезпечення інноваційних проектів в
агропромисловому
виробництві.
Обґрунтовані
напрями
підвищення ефективності інвестування інноваційних проектів в
агропромисловому виробництві.
63. Матеріали Всеукраїнської науково-методичної
конференції “Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у
навчальних закладах вищої та професійної освіти”: зб. наук. пр.
/ під заг. ред. І.М. Бендери, С.Б. Слободян. – Кам’янець-Поділ.:
вид-во ПП Зволейко Д.Г., 2010. – 368 с.
У науковому збірнику вміщені доповіді і повідомлення
виголошені на всеукраїнській науково-методичній конференції,
що відбулася 24-25 лютого 2010 р. на базі Кам’янецьПодільського державного аграрно-технічного університету.
64. Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету. – Кам’янець-Поділ.: Аксіома, 2008. –
Вип. 2: Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство / ред.
О.М. Завальнюк та ін. – Кам’янець-Поділ., 2010. – 648 с. –
Бібліогр. в кінці ст.
У збірнику подано доповіді і повідомлення міжнародної
науково-практичної конференції “Роль і функції бібліотек
вищих навчальних закладів у контексті модернізації освіти”, яка
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відбулася 7-8 жовтня 2010 року на базі наукової бібліотеки
Кам’янець-Подільського
національного
університету
ім. І. Огієнка.
65. Освіта, наука і культура на
Поділлі: зб. наук. пр. Т.15.: присвяч. 65річчю Великої Перемоги. – Кам’янецьПоділ.: Оіюм, 2010. – 496 с.
Книга висвітлює сторінки історії
культурно-освітньої сфери Поділля, етнокультуру, конфесійне життя, побут подолян,
розповідає про діячів освіти, культури і
науки, ювілярів, вміщує хроніку наукового
життя.
66. Практика з психології у системі фахової
підготовки студентів вищого навчального закладу: навч.
посіб. / Н.М. Гончарук. – Кам’янець-Поділ.: Аксіома, 2010. –
228 с.: табл., форми. – бібліогр.: с. 224-227.
У навчальному посібнику запропонована наскрізна
програма практики для студентів спеціальності “Психологія”
спеціалізація “Практична психологія”. Висвітлено мету,
завдання, зміст практики. Підготовлені рекомендації до
проведення психодіагностичних, корекційно-розвивальних, профілактичних та просвітницьких занять, психологічного
консультування.
67. Почапська О.І. Українська
сатирична
публіцистика
Наддніпрянщини
періоду
національновизвольних змагань 1917-1921 рр.:
монографія / О.І. Почапська; наук. ред. І.В.
Крупський. – Кам’янець-Поділ.: нац. ун-т
ім. І. Огієнка, 2010. – 160 с.
У дослідженні вперше у вітчизняному журналістикознавстві проаналізовано жанрові й тематичні особливості
сатирично-публіцистичних виступів на сторінках періодичних
видань Наддніпрянської України.
68. Тімофєєв А. Семантика блакиті в українській
літературі 1910-1930-х років: монографія / А.В. Тімофєєв. –
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Кам’янець-Поділ.: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка,
2010. – 212 с.
Початок ХХ століття був часом формування модерної
української нації, держави, культури. В тематичних,
проблемних, мотивних домінантах, образно-стилістичних
засобах, особливостях взаємодії різних напрямів і течій у
єдиному літературному процесі спостерігаються чіткі аналогії
між суспільними і мистецькими процесами перших десятиліть
ХХ століття та періодом зламу ХХ-ХХІ століть, що закономірно
породжує посилену увагу до історії вітчизняної літератури 19101930-х років.
69. Проблеми та перспективи
соціально-економічного
розвитку
України в XXI столітті: Вісник
Кам’янець-Подільського
національного
університету
імені
Івана
Огієнка.
Економічні науки: за матеріалами 3-ї
міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 квіт. 2010
р. – Кам’янець-Поділ.: ПП Медобори-2006,
2010. – 592 с.
У віснику вміщено матеріали, які
репрезентують
основні
напрями
економічної науки. Статті присвячені дослідженню сучасних
проблем економічної теорії, концепцій розвитку економіки
підприємства, системи фінансів, обліку, аналізу, аудиту в
Україні, проблемам управління людськими ресурсами.
70. П'яті педагогічні читання пам’яті М.М. Дарманського: проблеми освіти в контексті гуманізації сусп-ва:
матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 2 квітня 2010 р. Т. 1. –
Хмельницький: ХГПА, 2010. – 224 с.
Матеріали педагогічних читань включають статті
відомих вчених, викладачів вищих навчальних закладів І-VІ
рівнів акредитації, докторантів, аспірантів, здобувачів, в яких
подається
різнобічний
аналіз
педагогічної
спадщини
М.М. Дарманського – відомого на Поділлі освітянина,
управлінця, громадського діяча, фундатора і першого ректора
Хмельницького гуманітарно-педагогічного інституту, та
аналізуються актуальні проблеми освітнього процесу на
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сучасному етапі педагогічної науки і практики.
71. Соловей М. Твій рідний край
Хмельницька область: навч. посіб. для
учнів. 4 клас / М.В. Соловей. – Кам’янецьПоділ.: Абетка, 2010. – 140 с.: мал., фото.
кольор.
Посібник призначений для учнів 4-х
класів загальноосвітніх навчальних закладів
для ознайомлення з історією, традиціями,
природою та господарством рідного краю.
72. Трембіцький
Анатолій
Михайлович: біобібліогр. покажч. / упоряд.
Л.А.Іванович,
А.А.Трембіцький.
–
Хмельницький: ПП Мельник А.А., 2010. –
56 с.
Покажчик вміщує автобіографічні
відомості про вченого, краєзнавця Трембіцького А.М. та список його статей, монографій, рецензій, дисертацій, рефератів,
методичних рекомендацій про його внесок
в дослідженні Подільського краю.
73. Університетські наукові записки: Часоп. Хмельниц.
ун-ту упр. та права / гол. ред. Р.І. Кондратьєв. – Хмельницький:
Вид-во ХУУП, 2002. –
Вип. 1 (33): Право. Економіка. Управління. – 2010. –
334 с. - Бібліогр. в кінці ст.
74. Університетські наукові записки: Часоп. Хмельниц.
ун-ту упр. та права / гол. ред. Р.І. Кондратьєв. – Хмельницький:
Вид-во ХУУП, 2002. –
Вип. 2 (34)/2010: Право. Економіка. Управління. – 2010.
– 424 с.
Часописи – є періодичними науковими виданнями з
проблем правознавства, економіки та управління. В ньому
можуть публікуватись результати дисертаційних робіт на
здобуття наукових ступенів доктора та кандидата юридичних і
економічних наук та наук з державного управління.
Планова періодичність виходу – 4 рази на рік.
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Право
75. Конкуренція на подільських
землях: історія та сучасність: інформ.довід. вид. / уклад. В.М. Олуйко,
А.Ф. Кармаліта,
О.А. Андрійчук. –
Хмельницький: Поліграфіст-2, 2010. –
96 с.: фото. – (Правова абетка).
Книга є інформаційно-довідковим
виданням з метою правоосвітньої роботи
Хмельницького обласного територіального
відділення
Антимонопольного
комітету України, його зв’язків з громадськістю.
76. Щербина П.Ф. Вибрані праці (іст.-прав. цикл): до
100-ї річниці з дня народж. / П.Ф. Щербина; уклад. та відп. ред.
Р.О. Стефанчук. – Хмельницький: ХУУП, 2010. – 272 с.: фото. –
Бібліогр. в кінці розд.
У книзі зібрані вибрані праці видатного українського
науковця, першого професора Хмельницького інституту
регіонального управління і права, доктора юридичних наук,
кандидата історичних наук, професора Петра Федоровича
Щербини.

Художня література
77. Бондарчук М. Батькова
наука: сатира та гумор / М.А. Бондарчук.
– Старокостянтинів: б. в., 2010. – 76 с.:
мал.
Збірка
є
сатирично-гумористичною й висміює негативні явища в
нашому суспільстві.
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78. Вітвіцька Н. Іду до Світла: IV
зб. поезій / Н.В. Вітвіцька. – Хмельницький:
Пролісок, 2010. – 80 с.: іл. – 8.00 грн.
Своєю четвертою збіркою “Іду до
світла”, автор хоче донести людям своє
переоцінювання життєвих пріоритетів, істин,
про велику любов і милість Бога, який
врятує дух і тіло від
духовного хаосу.
79. Грищук Б.А.
Мемуари / Б.А. Грищук. – Хмельницький:
Вид-во А.Цюпак, 2010. – 116 с.
У мемуарах автора – немає ніякої
ідейності, жодного нудотного моралізаторства. Усе – як у житті було. І смішно і
грішно.
80. Дем'янюк М.
Кленова пісня / М.Б.
Дем’янюк. – Хмельницький: Вид-во
А. Цюпак, 2010. – 88 с.: фото. кольор.
Поетична збірка включає ліричні
поезії,
наповнені
філософськими
роздумами,
різнобарвною
палітрою
почуттів,
милуванням
чарівними
пейзажами, а також вірші, присвячені
наймолодшій читацькій аудиторії, у яких
автор поринає у казковий світ дитинства.
81. Дрозд М. Посміхніться, вас
підслухали / М.Г. Дрозд. – Хмельницький:
[б. в.], 2010. – 208 с.: рис.
Про чудодійні властивості сміху є
безліч висловлювань. Чи не найвагомішим є
твердження, що “година сміху на рік
подовжує життя”. Тому нехай ці аматорські
віршовані гуморески стануть для читачів
приводом для появи на устах вдоволеної
посмішки
і,
безумовно,
еліксиром
довголіття.
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82. Жинтіца А. Сіркові проблеми. Байки /А. Жинтіца. –
Хмельницький, Вид-во ПП. Цюпак А., 2010. – 28 с.
Сімнадцятирічна дівчина полонила читачів майстерним
володінням “езопового слова”. Але Жинтіца відображає у своїх
творах сьогодення, гостро висміює моральні каліцтва людей і
гнійні болячки суспільства. Витончений гумор помножений на
авторський талант принесе читачам лише
позитивні емоції.
83. Карась П.П. Я і досі пишу: поезії
/ П.П. Карась. – Хмельницький: Вид-во ПП
Цюпак А.А., 2010. – 80 с.
Книга про любов до батьківщини,
матері, жінки та роздуми автора про життя.
84. Коваль М. Сповідь / М.І. Коваль;
упоряд. С. Стойко, ред. В. Марценюк. –
Хмельницький: ПП Мельник А. А., 2010. –
184 с.: фото.
Чому книга називається “Сповідь”?
На що автор відповідає: “Хоч словом
помолюсь, висповідаюсь перед святим і
вічним: рідною землею, рідними, друзями,
знайомими і перехожими, причетними і
непричетними до мої творчості, до мого
смутку, до моєї радості – жити поруч з ними
на Поділлі.”
85. Кольорові дороги: проза, вірші /
ред. В.С. Касакович; Хмельниц. обл. орг.
Всеукр. творчої спілки “Конгрес літераторів України”. – Сімф.;
Хмельницький: Доля, 2010. – 38 с.: іл.
Літературно-художнє видання “Кольорові дороги” присвячене 5-річчю утворення Хмельницької обласної організації
Всеукраїнської творчої спілки “Конгрес літераторів України”.
До видання увійшли проза та вірші таких членів
організації як: Івана Михайлівського, Анни Шипанової,
Володимира Захар’єва, Дмитра Геленко, Лії Низик, Олександра
Босенко, Юлії Ялової.
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86. Кульбовський М. Колесо долі.
Вибране: повісті, оповід., новели / М.М.
Кульбовський. – Хмельницький: Вид-во А.
Цюпак, 2010. – 174 с.: портр.
Звичайна людина у світлі та темряві
історії ХХ століття давно приваблювала
автора. Трагічна доля великої працьовитої
родини: історія кохання, щира сповідь
змученої душі, – все це ви знайдете у цьому
вибраному,
що
написане
гарною
українською мовою.
87. Лисюк Д. Дерево пізнання:
поезія / Д. Лисюк. – Хмельницький: Вид-во
ПП Цюпак А.А., 2010. – 112 с.
Всі ми приходимо в матеріальний
світ на короткий час. Реалізувати себе ми
можемо тільки через матеріальні і духовні
надбання, що залишимо
після себе. Матеріальне
– прах, а слово, це чудо з
чудес, що даровано нам
для спілкування і є тією
ознакою, що залишиться коли ми відійдемо у
вічність.
88. Медобори: aльманах. № 4/
Хмельниц. обл. орг. Всеукр. творч. спілки
“Конгрес літераторів України”. – Сімф.:
Доля, 2010. – 168 с.:
портр., фото. кольор.
Це поезія, проза, роздуми, гумор і
сатира, події, дослідження, роздуми авторів
– членів конгресу літераторів України.
89. Посвіт огневежі: літ.-публіц.
альманах
/
упоряд.
П.І. Староста,
М.М. Савчук. – Хмельницький: Вид-во
А. Цюпак, 2010. – 184 с.: фото. кольор.
До альманаху увійшли твори
літераторів Віньковеччини. Частина з них
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видала власні книги і є співавторами різних видань України,
дехто тільки розпочинає йти літературною стежиною. Усіх
кличе посвіт рідного слова та бажання зберегти і збагатити
українську мову нащадків.
90. Михайлівський І.А. Шурхіт
жовтого
листя:
оповід.,
есе
/
І.А. Михайлівський. – Сімф.: Вид-во Доля,
2010. – 164 с.
Автор підкреслює, що повідані ним
історії, зібрані у цій книзі, єднає одне – всі
вони правдиві і подані для того, щоб зробити
людей добрішими, щоб вони любили одне
одного і “братів наших менших”, щоб
прагнули співіснувати в гармонії із
безмежним і все ще загадковим Всесвітом.
91. Пасічник А. Місток у заростях
шипшини: поет. зб. / А.Є. Пасічник. –
Хмельницький: Вид-во А. Цюпак, 2010. –
112 с.
Автор своїми віршами прагне
дарувати людям оптимістичний настрій,
допомогти находити вихід з тих чи інших
проблем, адже нині так не вистачає віри у
краще майбутнє, щастя, злагоду, добро.
92. Савчук П.М. Любов на відстані /
П.М. Савчук. – Хмельницький: Вид-во ПП
Цюпак А.А., 2010. – 36 с.
До двадцятої книжки відомого
українського письменника-гумориста Петра
Савчука увійшли дотепні віршовані усмішки
написані останнім часом. Автор подає
комічні ситуації сучасного життя.
Окремий розділ книги доповнюють
пародії на літературні твори наших
сучасників.
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93. Розмай: альманах / ред.-упоряд.
Л.А. Сердунич; Старосиняв. район. літ. обня “Джерелянка”. – Хмельницький: Вид-во
А. Цюпак, 2010. – 68 с.: портр. –
(Література рідного краю).
До альманаху “Розмай” увійшли
твори членів Старосинявського районного
літературного об’єднання “Джерелянка”,
що діє понад 10 років.
94. Пугачов В.
Відлуння Подільських
Товтр: поезія, пісні, гумор / В.Г. Пугачов. –
Хмельницький: Вид-во А. Цюпак, 2010. – 144
с.: фото. кольор.
Ця книга – третя багатожанрова
збірка. Багато тем постає у віршах автора –
це і людські долі, і краса природи, і
хвилювання за
майбутнє, але усі вони
перевиті особливою замузиченістю, мелодійністю, внутрішньою
ритмікою, яка пульсує, немов чисте джерело, з глибин рідної
мови.
95. Скоблов Е. Белый шар, зеленое
поле: роман / Е.М. Скоблов. – Хмельницький: Вид-во А. Цюпак, 2010. – 188 с.:
рис.
Автор в романі притримується точки
зору, що людина – це унікальна “машина
часу”, яка живе мислить і діє одночасно в
минулому, теперішньому, майбутньому.
Людина
може миттєво побувати і в
минулому і на мить заглянути в майбутнє,
але дуже важливо, щоб під час таких
мандрів рядом знаходились справжні друзі, які були Вчора, є
Сьогодні і будуть Завтра…
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96. Сумишин М. Спадщина: Вибр. проза. Соціальні
нариси. Драм. твори. Проза / М.Ф. Сумишин.
– Хмельницький: [б. в.], 2010. – 352 с.
Вибрані твори, що охоплюють
близько сорока років праці автора в царині
художнього слова – від перших вагомих
оповідань кінця 60-х аж до низки сучасних
соціальних нарисів, у яких я намагався
розгледіти
та
виокремити
події
неординарного
виміру.
Крім
того,
пропонується три п’єси про нелегку долю
подільського села кінця 70-х років минулого століття.
97. Тулизик П. Добрим людям на
добривечір: мініатюри з натури, думки
вголос, діалоги, довільні рими тощо / П. І.
Тулизик. – Хмельницький: Вид-во А. Цюпак,
2010. – 188 с.
Ця збірка прози в основному зачіпає
морально-етичні теми. До неї ввійшли
розділи: “Мініатюра з натури”, “Думки
вголос”, “Діалоги”, “Довільні рими” тощо.
Написані автором і записані з інших уст у
різні роки. Багатьом оповідкам притаманний
демократичний гуморок.
98. Шевченко В. У погоні за
козирним тузом: сумовито-лірич. повісті,
оповід. / В.С. Шевченко. – Хмельницький:
Вид-во А. Цюпак, 2010. – 324 с.
До
нової
книги
сучасного
українського письменника увійшов цикл
сумовито-ліричних повістей, над якими автор
працював протягом півтора десятка літ, а
також низка співзвучних їм оповідань
написаних у різні роки.
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99. Ярославцев В. Ваше слово, товаришу “Маузер”:
детектив. – Хмельницький: Вид-во ПП Цюпак А.А., 2010. –
112 с.
До
книги
увійшли
дві
гостросюжетні повісті, головним героєм
яких є приватний детектив Володимир
Ліщинський, який разом зі своїм незмінним
товаришем
Сашком
Микульчиним
розслідує заплутані кримінальні історії.
Події обох повістей відбуваються на
Поділлі,
а
карколомний
сюжет
і
захоплююча розповідь будуть цікавими для
широкого кола читачів.

Література для дітей
100. Бондарчук М. Таємниця старого горища: оповід. для дітей /
М.А. Бондарчук. – [Старокостянтинів]: б. в.,
2010. – 112 с.: рис.
Книга присвячена дітям молодшого
та старшого віку. В ній автор зібрав
невеличкі оповідання на різну тематику.
101. Ісаєнко Г.
Веселі наспіви: зб. віршів
для дітей / Г.Й. Ісаєнко. – Хмельницький:
ЦНТЕІ, 2010. – 83 с.: іл., портр.
Автор надіється, що дітям книжечка
сподобається і стане в пригоді не лише при
вивченні літератури рідного краю. Вона
пробудить бажання спілкуватися з природою,
сприятиме розвитку смаків, любові до
рідного краю, до людей.
102. Клименко Н. Схід сонця (але не
за Клодом Моне): оповідання / Н. Клименко. – Хмельницький:
Вид-во А. Цюпак, 2010. – 12 с.: іл.
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103. Маліш П. Як комар збирав нектар: казки /
П.І. Маліш. – Хмельницький: Вид-во А. Цюпак, 2010. – 12 с.:
мал.
104. Шмурикова-Гаврилюк Н. Два
Тараси / Н.М. Шмурикова-Гаврилюк. – [б.
м.]: Друк ПП Дерепа І. Ж., 2010. – 20 с.: цв.
ил.
105. Шмурикова Н. Квітовіршики /
Н.М. Шмурикова. – [б. м.]: Друк ПП Дерепа
І. Ж., 2010. – 16 с.: кольор. іл.
І знову, завдяки таланту знаної
подільської письменниці Ніни ШмуриковоїГаврилюк, юні читачі мають нагоду
зануритися у науковий чарівний світ.
Нові книги поезій для дітей “Два Тараси” і
“Квітовіршики” – це пісенність, джерельна чистота, української
літературної мови, якою насолоджується автор, при цьому не
тільки насолоджується сама, а щедро поїть нею інших.
Доповнені малюнками художника О.В. Бабенко, вони вводять
читача у світ непідробної краси.

Літературознавчі видання
106. За поворотом мудрої ріки: Анатолій Ненцінський:
поет і журналіст: біобібліогр. покажч. – Хмельницький, 2010. –
72 с.
У покажчику подаються матеріали про життя і творчість
відомого на Хмельниччині та в Україні поета, журналіста, члена
НСПУ – Анатолія Йосиповича Ненцінського, лауреата обласних
літературних премій імені В. Булаєнка, Микити Годованця та
Хмельницької міської мистецької премії імені Богдана
Хмельницького.
107. Кізюн А. Література рідного краю: Красилівщина:
посібник / А. Кізюн, В. Лавринчук, Н. Желудько. – Хмельницький: Вид-во ПП Цюпак А.А., 2010. – 144 с.
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Книга містить програму навчального курсу “Література
рідного краю: Красилівщина”, короткий теоретичний матеріал
про письменників та їх творчість, портрети, перелік
бібліографічних відомостей, окремі твори письменників.
108. Матеуш В. Шевченко, Гірник та інші:
(дослідження, спогади, роздуми) / В.О. Матеуш. – Хмельницький: Вид-во А. Цюпак, 2010. – 44 с.: фото.
В цій праці розповідається про лауреата Шевченківської
премії Павла Гірника, показані результати дослідження його
книги “Посвітається”, висловлені роздуми про присудження
Шевченківської премії в сфері літератури. В додатках коротко
сказано про важливу новелу Василя Горбатюка, поїздку на
могилу Шевченка, ювілярів, що є однокласниками автора.
109.
Матеуш
В.О.
Дзюба,
Кубицький та інші (дослідження, спогади,
роздуми) – Хмельницький: Вид-во ПП
Цюпак А.А., 2010. – 40 с.
У цій праці відображені в деяких
моментах своєї діяльності Іван Дзюба і його
послідовники в утвердженні української
мови і літератури Володимир Затули вітер,
Ігор Римарук, Іван Кубицький, Станіслав
Зінчук. В найбільшій мірі показаний
письменник, редактор, журналіст Іван
Кубицький.
110. Матеуш В. Наша “Літературна Україна” –
найважливіша газета / В.О. Матеуш. – Хмельницький: Вид-во
А. Цюпак, 2010. – 560 с.: фото.
У цій праці показані результати дослідження газети
“Літературна Україна”, а також деяких тем і проблем, які вона
розглядає; є тут і гостра критика, і добрі побажання улюбленій
газеті.
111. Микола Кульбовський: культуролог Поділля:
біобібліогр. покажч. – Хмельницький, 2010. – 82 с.
У біобібліографічному покажчику подаються матеріали
про життя і творчість М. Кульбовського – музиканта,
мистецтвознавця, літератора, журналіста, культуролога Поділля.
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Мистецтво
112. Гавриленко Л.М. Методика формування основ
вокальної культури молодших школярів у школах
мистецтв: 13.00.02 - теорія та методика муз. навч.: автореф. дис.
на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук / Л. М. Гавриленко; Нац.
пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К.: [б. в.], 2010. – 20 с.
113. Студенець Н.В. Традиційний стінопис Поділля
кінця ХІХ – першої половини ХХ століття.
– К., 2010. – 224 с., 20 с. кол. іл.
Монографія присвячена унікальному
явищу традиційної культури Поділля –
настінному розпису. На основі значного,
уперше введеного до наукового обігу
архівного та музейного матеріалу, висвітлено
особливості
хатнього
малювання
як
своєрідної системи художнього мислення,
розглянуто типові мотиви стінопису в
ансамблі
житла,
господарчих
споруд
Подільського регіону та ін. У праці проаналізовано також
взаємовпливи різних мистецьких традицій у стінописах
Подільського Придністров’я.
114. Хмельницький в іменах.
Митці: довідник / уклад. В.А. Дмитрик,
М.М. Кульбовський, Є.В. Семенюк. –
Хмельницький: Вид-во А. Цюпак, 2010. –
200 с.: фото.
Книга – про представників усіх
видів
і
жанрів
мистецтва
міста
Хмельницького. На її сторінках подаються
матеріали, що містять короткі
творчі
біографії
хмельницьких
архітекторів,
живописців,
скульпторів,
графіків,
дизайнерів, майстрів народної творчості, композиторів,
виконавців, режисерів, акторів, балетмейстерів, артистів
естради, сценаристів та журналістів, які висвітлюють розвиток
мистецтва на Поділлі.
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Наші видання
115. 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 2010 рік. Зміст складають офіційні,
аналітичні і статистичні (у вигляді таблиць) матеріали
116. Аспекти соціальної роботи. Вип. 2.: Дитяча безпритульність і сирітство: бібліогр. покажч. / уклад. Л.Марцонь.
– Хмельницький, 2007. – 44 с.
5-й випуск серії бібліографічних покажчиків “Аспекти
соціальної роботи” присвячений питанню важковиховуваності
підлітків, причинам її виникнення, проявам, дієвим засобам
запобігання та корекції. Відповідно до цих аспектів література
згрупована в розділи, а в розділах розміщена в алфавітному
порядку. Оскільки покажчик створювався на основі фондів
обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Островського,
то всі матеріали подано з шифрами, які присвоєні книгам саме в
ОУНБ.
117. Бібліотеки Хмельниччини на
сторінках преси у 2009 році: бібліогр.
покажч.
/
уклад.
О.М.
Шеін.
–
Хмельницький: [б. в.], 2010. – 70 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 2009 року.
118. Герої України: Хмельницька
область
/
уклад.
О.М.
Шеін.
–
Хмельницький: [б. в.], 2010. – 32 с.: портр. –
(Видатні
особистості
Хмельниччини).
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До уваги користувачів перша книга біобібліографічного
видання, мета якого – подати відомості про наших земляків і
пов’язаних з Хмельниччиною особистостей, які
були відзначені високим званням – Герой
України.
119. Календар знаменних і пам’ятних дат Хмельниччини на 2011 рік: реком.
бібліогр. покажч. / уклад. В.О. Мельник. –
Хмельницький, 2010. – 128 с.
Видання надає матеріали про визначні
події історії, громадсько-політичного життя
області, ювілеї уродженців краю та видатних
діячів, чиї життєві шляхи пролягли через
Хмельниччину.
120. Книга Хмельниччини 2009: анот.
кат. вид. (з фондів Хмельниц. обл. універс.
наук. б-ки ім. М. Островського) / уклад.
В.М. Борейко, В.Ю. Дорош. – Хмельницький:
[б. в.], 2010. – 48 с.: іл.
Анотований каталог видань інформує
читачів про книги місцевих видавництв та
видавництв регіону про Хмельниччину, які
надійшли
протягом
року
до
фондів
Хмельницької обласної універсальної наукової
бібліотеки.
121. Лауреати Національної премії
України імені Тараса Шевченка: Хмельницька область: до 50-річчя з часу заснування
премії: біобібліогр. вид. / уклад. О.М. Шеін. –
Хмельницький, 2010. – 64 с. – Сер. “Видатні
особистості Хмельниччини”.
У виданні подано короткі відомості про
історію
нагороди, описи Диплома та
Почесного знака лауреата, Положення про
премію. Персоналії Лауреатів та їхні праці
подаються
в
алфавітній
послідовності,
матеріали про них – у логічній.
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122. Літературна Хмельниччина 2009: бібліогр.
покажч. / уклад. В.М. Миколайчук. – Хмельницький, 2010. –
32 с.
Мета покажчика – ознайомити читачів з літературними
доробками письменників краю, які виходили у 2009 році
окремими книгами, або публікувались в колективних збірниках
чи періодичних виданнях.
123. Офіційні неопубліковані документи обласної ради та
обласної державної адміністрації за 2009 рік: бібліогр. покажч. /
уклад. В.С. Дощук. – Хмельницький, 2010. – 40 с.
Вашій увазі пропонується щорічне інформаційнобібліографічне видання, мета якого – ознайомити користувачів
бібліотек та жителів області з офіційними документами обласної
ради та обласної адміністрації, які надійшли у фонд нашої
бібліотеки у 2009 році.
124. Рекреаційні історико-архітектурні ресурси Хмельниччини: реком.
бібліогр. покажч. / уклад. В.О. Мельник.
Вип. 2. – Хмельницький, 2010. – 48 с.
Покажчик ознайомить користувачів
з літературою про історико-архітектурні
пам’ятки області. Суміщення відпочинку з
пізнанням історії та культури сприяє
духовному розвитку особистості, збагачує її
творчий потенціал, розширює горизонти
знань.
125. Сіяч духовної ниви. До 80річчя від дня народження А. В.
Сваричевського: біобібліогр. покажч. /
уклад. В.М. Мико-лайчук. – Хмельницький:
[б. в.], 2010. – 72 с.: портр.
Збірник
присвячений
відомому
краєзнавцю, педагогу і публіцисту Анатолію
Володимировичу Сваричевському, якому
сповнюється 80 років від дня народження.
Видання знайомить читачів з бібліографією
праць ювіляра та літературою про нього.
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Алфавітний покажчик імен і назв видань
Географічні засади вирішення регіональних проблем 51
Герої України: Хмельницька
область 1
Говорун В. 27
Голодомор 1932-1933 років
в Україні 7
Гончарук Н. 66
Грищук Б.А. 79

А
Абрамович Семен Дмитрович 49
Аналіз діяльності бібліотек
Хмельницької області 115
Андрійчук О. 75
Аспекти соціальної роботи
116
Апанович О. М. 5
Археологічні дослідження в
Україні 4

Д
Данілов І. 24
Дем'янюк М. 80
Доповідь про стан навколишнього природного середовища
Хмельницької
області у 2009 році 28
Дрозд М. 81

Б
Байдак І.М. 36
Бібліотеки Хмельниччини
на сторінках преси у 2009
році 117
Бондарчук М. 77, 100
Булаєнко В. 61
В
Вавринчук М. 21
Василь Малий – людина,
педагог, вчений 50
Веселовська О. 60
Вінюкова-Волкова В. 33
Вітвіцька Н. 78
Войчишен-Лугівський П. 6
Волкова В.М. 38

Е
Екологічний паспорт
регіону 29
Ж
Желудько Н. 107
Жива пам'ять 22
Жинтіца А. 82
З
За поворотом мудрої ріки:
106
Завальнюк О.М. 8, 52-55, 59
Замки Поділля 34

Г
Гаврищук А.П. 53
Гавриленко Л. 112
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Збірник наукових праць
Кам’янець-Подільського
національного університету
імені Івана Огієнка 56
Зоотехнічна наука Поділля
57

Конет І. 55
Конкуренція на подільських
землях 75
Косюк Г. 9
Книга Хмельниччини 2009
120
Краєзнавець Хмельниччини
39-40
Крамар С. І. 10
Кудлай А. 36
Кузіна Б.С. 11
Кузьмінський В.Л. 12
Кульбовський М. 86, 111

І
Іванович Л. 72
Іван Огієнко і сучасна наука
та освіта. 58
Інститут дитячого
церебрального паралічу і
нейрореабілітації хворих 48
Іон Винокур: подвижництво
в освіті і науці 59
Ісаєнко Г. 101

Л
Лавринчук В. 107
Лаврук В. 62
Лауреати
Національної
премії України імені Тараса
Шевченка 121
Легенди з-над сивого Бужка
41
Літературна Хмельниччина
2009 122
Літопис природи національного природного парку
“Подільські Товтри” 30
Літопис Хмельниччини –
2010 13
Лисюк Д. 87

К
Календар
знаменних
і
пам’ятних дат Кам’янецьПодільського національного
університету імені Івана
Огієнка на 2011 рік 60
Календар
знаменних
і
пам’ятних
дат
Хмельниччини на 2011 рік 119
Кам'янець-Подільський
коледж культури і мистецтв
61
Карась П.П.. 83
Кармаліта А. 75
Кізюн А. 107
Клименко Н. 102
Климчик Л. 61
Коваль М. 84
Кольорові дороги 85
Комарніцкий О.Б. 52; 59

М
Маліш П. 103
Маркова С.В. 14, 42
Матеріали Всеукраїнської
науково-методичної
конференції “Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у
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навчальних закладах вищої
та професійної освіти 63
Матеріали ХІІІ Подільської
історико-краєзнавчої
конференції 15
Матеуш В. 108-110
Медобори 88
Михайлівський І. 90

Поділля. Краєзнавчі студії
46
Політ-економічний
опис
Проскурівської округи за
даними
1930
року
Хмельницької області впродовж 20-х років ХХ століття
16
Посвіт огневежі 89
Почапська О.І. 67
Практика з психології у
системі фахової підготовки
студентів вищого навчального закладу 66
Природа унікального краю –
Малого Полісся 31
Проблеми та перспективи
соціально-економічного
розвитку України в XXI
столітті 69
Прокопчук В.С. 53, 54, 59
П'яті педагогічні читання
пам’яті М.М. Дарманського
70
Прокопчук В.С. 17
Пугачов В. 94

Н
Наукові записки Центру
Мархоцькознавства 43
Наукові праці Кам'янецьПодільського національного
університету 64
Ненцінський А. 106
Нестеренко В.А. 38
Никитюк С. 61
О
Олександр Купрін і Поділля
44
Холуйко В. 75
Орановський А. 45
Опря Т. 60
Освіта, наука і культура на
Поділлі 65
Офіційні
неопубліковані
документи обласної ради та
обласної державної адміністрації за 2009 рік 123

Р
Реабілітовані історією 18
Рекреаційні історико-архітектурні ресурси Хмельниччини 124
Розмай 93

П
Павлюк О. 61
Палков Т. 35
Пасічник А. 91
Подвиг їх безсмертний 23

С
Савченко О. 60
Савчук М. 89
Савчук П.М. 92
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Сваричевський А. 125
СердуничЛ. 93
Сикора Э. 47
Сіяч духовної ниви 125
Скоблов Е. 95
Соловей М. 71
Сопронюк М.В. 19
Співпраця громади та
місцевої влади 2
Стан та перспективи
використання водного
басейну Поділля 32

Тимощук О.О. 27
Тімофєєв А. 68
Трембіцький А. 72
Трембіцький
Анатолій
Михайлович 72
Тулизик П. 97
У
Університетські
записки 73-74

наукові

Х
Хмельницький в іменах 114
Хмельниччина екскурсійна
36

Староста П. 89
Статистичний щорічник
Хмельницької області за
2009 рік
Стефанчук Р. 76
Студенець Н.В. 113
Сумишин М. 96
Суспільний сектор економіки України у ситуації
системних змін XXI століття 25
Сучасні тенденції
соціально-економічного
розвитку Поділля та
проблеми соціалізації
суспільних відносин 26

Ф
Фурманчук Г.Й. 36
Ю
Юркова Г. 37
Юрков В. 37
Ш
Шевченко В. 98
Шмурикова-Гаврилюк
104-105
Щ
Щербина П.Ф. 76

Т
Телячий Ю. 54
Теплінський Ю. 55
Терещук К.Л. 20
Терещук Л.К. 20

Я
Ярославцев В. 99
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