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Область в цілому
1. Статистичний щорічник Хмель-ницької області за
2010 рік / ред. В.В. Скальський, відпов. за
вип. Л.О. Хамська та ін.; Держкомстатистики
України,
гол.
упр.
статистики
у
Хмельницькій обл. – Хмельницький: [б. в.],
2011. – 432 с.: табл.
Статистичний щорічник містить дані
про
соціально-економічне
становище
Хмельницької області у 2010 році в
порівнянні
з
попередніми
роками.
Висвітлено показники системи національних
рахунків,
матеріального
виробництва,
фінансової сфери, малого бізнесу, населення і соціальної сфери.
2. Хмельницька обласна рада V
скликання (2006-2010 роки). – Хмельницький: [б. в.], 2011. – 272 с.: фото. кольор.
Книга – підведення підсумків роботи
депутатів обласної ради п’ятого скликання за
період 2006–2010 років, який був для всіх
неоднозначним та надвичайно напруженим.
Світова економічна й внутрішня політична
кризи не обійшли стороною і Хмельниччину.
Завдяки конструктивній співпраці з усіма
гілками влади і, зокрема, з державною
адміністрацією, обласна рада змогла вирішити
нагальних проблем.

чимало

Історія краю
3. Єсюнін С. М. Міста Подільської губернії у другій
половині XIX – на початку XX ст.: соціальна інфраструктура,
адміністративний та економічний аспекти. 07.00.01 – історія
України: автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. іст. наук /
С. М. Єсюнін; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. –
Кам’янець-Поділ.: [б. в.], 2011. – 20 с.

3

На прикладі історичного Поділля (у межах колишньої
Подільської губернії) прослідковуються загальні закономірності
урбанізаційних процесів в Україні другої половини ХІХ –
початку ХХ ст. Дослідження на регіональних зрізах дозволяють
виробити науково обґрунтований підхід до назрілих
структурних і адміністративних реформ, удосконалити
соціально-економічну модель сучасних міст України, особливо
середніх та малих.
4.
Матвєєв
А.Ю.
Здійснення
насильницької політики розселянювання
на Поділлі та Південно-Східній Волині
(друга половина 20-х – перша половина
30-х рр.
XX ст.): монографія /
А.Ю. Матвєєв, І.В. Рибак. – Кам’янецьПоділ.: Сисин О.В., 2011. – 196 с.
В
монографії
досліджується
колективізація
та
розкуркулення
одноосібних
селянських
господарств
Поділля
і
Південно-Східної
Волині
наприкінці 20-х середини 30-х років ХХ ст.
5. Земський
Ю.С. Польська,
російська та українська еліти в змаганнях
за Правобережну Україну середини XIX
століття / Ю.С. Земський. – Хмельницький:
Поліграфіст-2, 2011. – 368 с.: фото.
У
монографії
досліджуються
польсько-російсько-українські
стосунки,
які склалися у Правобережній Україні на
середину ХІХ ст., в умовах появи елементів
лібералізму в політиці Олександра ІІ та
визрівання польського повстання.
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6. Історія міст і сіл Хмельниччини (за працями Юхима
Сіцінського і Микола Теодоровича): навч. посіб. / авт. ідеї і
упоряд. О.І. Тимощук. – Хмельницький: Поліграфіст-2, 2011. –
560 с.: фото.
У навчальному посібнику вперше об’єднані в одній книзі
відомості про всі населені пункти сучасної Хмельниччини,
зібрані і систематизовані Юхимом Сіцінським і Миколою
Теодоровичем, які в кінці ХІХ – на початку ХХ століть видали
окремі книги під назвами “Приходы и церкви Подольской
епархии” та “Историко-статистическое описание церквей и
приходов Волынской епархии”. Книга містить короткі розповіді
про географічне положення, історію заснування і розвитку міст
та сіл сучасної Хмельниччини.
7. Описи Подільської губернії кінця
XVIII – початку XIX ст. / уклад., вступ. ст.
С.А. Копилов,
А.Б. Задорожнюк. –
Кам’янець-Поділ.: Аксіома, 2011. – 124 с.:
карти, табл.
У книзі вперше в повному обсязі
друкуються описи Подільської губернії
(“Топографічний і камерний опис Поділля
1800
року”,
“Географічний,
гідрографічний, топографічний і економічний
опис Подільської губернії і до нього атлас 1806 року”) із
архівосховищ України і Російської Федерації. Вони були
укладені губернським землеміром Карлом Екстерном майже
відразу після другого поділу Речі Посполитої, коли формувалася
територія губернії і відбувався процес її інкорпорації до складу
Російської імперії.
8. Подільська еміграція в контексті
європейської
та
світової
культури:
матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м.
Хмельницький, 17-18 берез. 2011 р. / гол.
ред. І.М. Шоробура, ред.: О.М. Галус, В.І.
Очеретянко та ін. – Хмельницький:
Заколодний М.І., 2011. – 330 с. – Бібліогр. в
кінці ст.
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Розглядаються і аналізуються основні етапи формування,
становлення і розвитку української еміграції, в тому числі
населення з Поділля, від доби Київської Русі й до сьогодення,
подаються матеріали про відомих подолян в діаспорі
9. Поділля: із глибини віків у
сьогодення: іст. нариси. – Кам’янецьПоділ.: Медобори-2006, 2011. – 324 с.:
табл., фото. кольор.
Видання приурочене 20-й річниці
створення
системи
господарських
(арбітражних) судів України і висвітлює
історичні події, які відбувались на
території Подільської землі, розвиток
місцевості, на якій знаходиться сучасний
Хмельницький, історичне походження
назви Поділля. Розглядаються питання, пов’язані з
приналежністю територій краю до Польської, Литовської та
Російської держав в різні історичні періоди, містяться окремі
відомості про князів, які в той чи інший період часу володіли
подільськими землями, подається історичний нарис про
господарський суд Хмельницької області.

Історія окремих населених пунктів
10. Ганаба С.О. Місто Кам’янецьПодільський / С. Ганаба. – Кам’янецьПоділ.: Сисин О. В.: Абетка, 2011. – 188 с.:
фото.
У посібнику висвітлено історію
Кам’янця-Подільського.
Пропонований
матеріал рекомендовано до використання у
5-9 класах загальноосвітніх навчальних
закладів міста Кам’янця-Подільського та
району згідно програми “Історія України.
Всесвітня
історія. Програми для
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загальноосвітніх навчальних закладів”, теми “Наш край”,
затвердженої Міністерством освіти і науки України.
11. Кузьмінський В.Л. Повстання
в
Дунаївцях і атеїзм. Кн. 3 / В.Л. Кузьмінський.
– Кам’янець-Поділ.: Абетка, 2011. – 382 с.:
фото.
Цією книгою завершується трилогія
автора про добу сталінізму в Україні та на
Дунаєвеччині у 30–50-і роки ХХ ст., в якій
автор деталізує і наповнює новими матеріалами про повстання жителів проти
режиму в Дунаєвцях, погроми церков у
1930-х роках та репресії проти священників, події Другої
світової війни очима дунаєвчан, долю політв’язнів 30-х –
початку 50-х років.
12. Лісовий М.Я. Коржівці – село і
його люди / М.Я. Лісовий. – Кам’янецьПоділ.: Сисин О. В.: Абетка, 2011. – 116 с.:
фото.
Висвітлено історію села Коржівці,
починаючи з перших згадок в історичних
документах 1628 року – до сьогодення.
13. Лук'янов В.А. Роде наш
прекрасний / В.А. Лук’янов. – Хмельницький: Цюпак А. А., 2011. – 197 с.: фото, схеми.
Автор дослідив і описав родовід Лук’янових та інших
пов’язаних з ними родин, ділиться своїми роздумами про
минуле і сьогодення, відображає стосунки між людьми протягом
кількох десятиліть.
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14. Мальована Н.Є. ПроскурівХмельницький: минуле та сучасне у
головоломках / Н.Є. Мальована. –
Хмельницький: [б. в.], 2011. – 84 с.: фото.
кольор.
Збірка авторських головоломок з
історії та сьогодення міста Хмельницького.
15.
Місто
Хмельницький
в
контексті історії України: матеріали 3-ї
наук.-краєзн. конф. / гол. ред. Л.В. Баженов, ред. Ю.І. Блажевич, С.М. Єсюнін та
ін. – Хмельницький: [б. в.], 2011. – 646 с.:
фото.
Збірник
містить
матеріали
ІІІ
науково-краєзнавчої конференції “Місто
Хмельницький в контексті історії України”,
яка відбулась 23 вересня 2011 року та
присвяченої 580-й річниці першої писемної
згадки про Плоскирів (нині – м.
Хмельницький).

Велика Вітчизняна війна
16. Поховання періоду Великої
Вітчизняної війни 1941-1945 рр. на
території
міста
Хмельницького
Хмельницької області: каталог-довідник /
Н.М. Майнгардт-Гоголь. – Хмельницький,
2011. – 130 с.: табл.
Автор на основі опрацьованих
архівних документів склала каталогдовідник поховань у м. Хмельницькому, а
також здійснила опис братських та
одиночних могил.
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17. Через роки пам'ять проростає:
ювілейн. зб. / упр. освіти і науки Хмельниц.
облдержадмін., Хмельниц. облрада, орг.
ветеранів України, Хмельниц. держ. центр
естет.
вихов.
учнів.
молоді.
–
Хмельницький: [б. в.], 2011. – 31 с.: фото.
кольор.
Цю збірку присвячено до 85-річчя
Атаманюка
Григорія
Сергійовича
–
учасника бойових дій, кавалера 4 медалей
“За відвагу”, героя штурму Берліна та
Рейхстагу у 1945 році, почесного ветерана України.

Краєзнавство
18. Комарніцький О.Б. Кам’янець-Подільська міська
організація Національної спілки краєзнавців України (2010 –
квітень 2011 рр.): здобутки і перспективи / О.Б. Комарніцький. –
Кам’янець-Поділ.: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка,
2011. – 52 с.
У брошурі подано звіт про діяльність Кам’янецьПодільської міської організації Національної спілки краєзнавців
України за 2010 р., список її членів, перелік публікацій про
осередок та перспективний план на 2011 р.
19. Медведчук Г.К. Народна їжа подолян / Г.К. Медведчук. – Хмельницький: Мельник А.А.,
2011. – 132 с.: іл. – (З народної спадщини).
У праці висвітлюються традиції
виробництва і заготівлі продуктів харчування
на Поділлі, історія щоденних страв та їх
приготування, значення Постів у народному
побуті подолян, охарактеризовано значення
їжі у святах та обрядах календарного циклу, а
також
в
обрядах
сімейно-побутового
характеру. Описано “їдло” подільських селян
під час Голодомору 1932-1933 років.
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20. Народні пісні та жарти з Поділля: матеріали навч.наук. лабораторії етнології Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту імені
Івана Огієнка. Вип. 2. – Кам’янець-Поділ.: ПП Буйницький,
2011. – 300 с.
У збірнику подаються тексти жартівливих (і сатиричних)
пісень, записаних здебільшого на Поділлі з живого їх
побутування. Вперше в сучасній українській фольклористиці
видається на весь загал такий досі замовчуваний пісенний
масив, як пісні про колгоспне життя, інші новотвори
сьогодення.
21. Наукові записки Центру Мархоцькознавства. /
упоряд. В.А. Захар'єв, гол. ред. Л.В. Баженов. – Хмельницький:
Заколодний М. І.; Миньківці на Ушиці, 2011. Т.3. – 240 с.: фото.
Третій том презентує матеріали “Круглого столу” Центру
Мархоцькознавства, який проведено у серпні 2011 року.
В ньому зібрані наукові дослідження, переклади
джерельних матеріалів про життя та діяльність видатного
реформатора кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ століть Ігнатія
Сцибор-Мархоцького (1749-1827 рр.) та його нащадків,
розповіді про сучасників графа та сподвижників відновлення
історичної справедливості щодо цієї обдарованої особистості.
22. Краєзнавець Хмельниччини: наук.-краєзн. зб. Вип. 2
/ гол. ред. Л.В. Баженов та ін. – Кам’янець-Поділ.: Сисин О. В.,
2011. – 213 с.: табл.
Збірник містить офіційні матеріали
про розвиток краєзнавчого руху на
Хмельниччині, інформації про діяльність
місцевих
осередків
НСКУ,
наукові
дослідження і статті з історії краю, рецензії
і огляди науково-краєзнавчих видань,
бібліографію, цікаві факти, привітання з
ювілеями відомих поділлєзнавців тощо.
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23. На шляху реформування і перебудови: матеріали про
роботу звіт.-виборн. конф. Хмельниц. обл. орг. Нац. спілки
краєзнавців України 26 жовт. 2011 р. – Кам’янець-Поділ.:
Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2011. – 79 с.
У збірнику містяться офіційні документи, які стосуються
діяльності Хмельницької обласної організації Національної
спілки краєзнавців України за період з 21 жовтня 2008 року по
26 жовтня 2011 року, характеризують її організаційне
становлення і розбудову, розвиток наукової, пошукової і
видавничої справи на тлі досліджень історії, культури і природи
Поділля-Хмельниччини.
24. Сердунич Л. Із народної криниці:
посіб. для закл. освіти та культури /
Л. Сердунич. – Городок, 2011. – 264 с., іл.
Збірник
сценаріїв
державних
і
народних свят є результатом багаторічної
роботи учителя української мови та
літератури, керівника народознавчого гуртка,
Любови Сердунич. Це і спроба створити
посібник заходів із власне українського
народознавства з просвітницькою метою та
задля духовного відродження України.

Відомі постаті Хмельниччини
25. Віталій Нечитайло: особистість,
вчений, гуморист / уклад.: Т.В. Білецька,
Г.Б. Вонсович, В.В. Кобильник, О.В. Рибщун; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана
Огієнка. – Кам’янець-Поділ.: Аксіома, 2011.
– 40 с.: фото. кольор.
У книзі вміщено нарис про життя і
діяльність відомого українського історика,
письменника, педагога, доктора історичних
наук,
професора,
завідувача
кафедри
політології
та
соціології
Кам’янець-
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Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Віталія Васильовича Нечитайла.
26. Завальнюк О.М. Іван Михайлович Конет. (До 60річчя від дня народж. і 35-річчя наук.-пед. праці) /
О.М. Завальнюк, В.С. Прокопчук. – Кам’янець-Поділ.: АбеткаСвіт, 2011. – 160 с.: фото. кольор. – (Видатні випускники
Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка).
Книга містить біографічну довідку,
список наукових і навчально-методичних
публікацій, інформацію про участь у
наукових форумах та інші види науковопедагогічної діяльності І.М. Конета –
доктора
фізико-математичних
наук,
професора
Кам’янець-Подільського
національного університету імені Івана
Огієнка.
27. Завальнюк О. М. Лідер наукової школи (До 65-річчя
від дня народж. і 40-річчя наук.-пед. праці професора
Л.В. Баженова / О.М. Завальнюк, В.С. Прокопчук. – Кам’янецьПоділ.: Аксіома, 2011. – 180 с.: фото. кольор.
Книга знайомить з лідером наукової школи Поділля
Доктором історичних наук, керівником Центру дослідження
історії Поділля Інституту історії України НАН України при
Кам’янець-Подільському
університеті
ім.
І.
Огієнка,
професором Л.В. Баженовим.
28. Зборовець І.В. Василь Зборовець: життя і наук.
діяльність
/ І.В. Зборовець, В.П. Мацько. – Хмельницький:
Вид-во Цюпак А. А., 2011. – 94 с.: фото.
Уперше в Україні оприлюднено нарис життя і творчості
педагога, науковця-філолога, просвітянина Василя Степановича
Зборовця (1889-1944), активну діяльність якого перервала
сталінська репресивна система. Вперше також друкується його
дослідження “Мова повісті”, “Слово о смерти и рыцаре добром
и славном”.

12

29. Кам'янчани – заслужені працівники України.
Розповіді про кам’янчан, які працею, трудовими досягненнями
уславили
місто
над
Смотричем,
Подільський край / В.Т. Грубляк,
Н.М. Мартинюк, Н.К. Підскоцька та ін. –
Кам’янець-Поділ.: Абетка, 2011. – 253 с.:
фото.
Про наполегливу, творчу працю
кращих з кращих кам’янчан, які своїми
здобутками, трудовими досягненнями
зробили вагомий внесок у розвиток
рідного міста, Хмельниччини і сьогодні
продовжують трудитися в ім’я розквіту
незалежної України, покращення життя її людей, розповідається
в цій книзі.
30. Карась П.П. І зніме біль і зцілить душу. Заслужений
лікар України Шаталюк Б. П.: спогади, роздуми / П.П. Карась,
Н.Б. Урсол. – Хмельницький: Вид-во Цюпак А. А., 2011. –
172 с.: фото. кольор.
У нарисі розповідається про яскраву постать у системі
охорони здоров’я Хмельниччини. Це непересічний хірург,
колишній головний лікар обласної лікарні, заслужений лікар
України Борис Шаталюк.
31. Кульбовський М. М. З подільського кореня. Кн. 6 /
М.М. Кульбовський. – Хмельницький: Вид-во А. Цюпак, 2011. –
152 с.: портр., фото.
В (шосту) книгу “З подільського кореня” включені всі
статті Миколи Кульбовського, присвячені Т.Г. Шевченку, які
друкувалися в пресі та в попередніх книгах протягом 2004-2011
років. Це і є Шевченкіана, витворена протягом творчого життя
автора.
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32. Лукіянчук В.Ф. Чорнобильці Хмельницького: книга
пам’яті та спогадів / В.Ф. Лукіянчук. – Хмельницький;
Кам’янець-Поділ.: Медобори-2006, 2011. –
288 с.: фото. кольор.
Книга повертає читачів до 25-річної
давнини, коли сталася на Чорнобильській
АЕС аварія. Через горнило страшної
трагедії пройшло понад три тисячі
хмельничан. Спогади учасників ліквідації
наслідків аварії на ЧАЕС, документальні
матеріали, розповіді про чорнобильців у
місцевій пресі – про це та інше можна
дізнатись з цієї документальної книги.
33. Професор Петро Брицький –
педагог, учений, громадянин / уклад.
В.С. Прокопчук. – Кам’янець-Поділ.: Вид-во
Зволейко Д. Г., 2011. – 120 с.: фото.
У виданні простежено життєвий шлях
й
науково-педагогічну
і
громадську
діяльність
доктора
історичних
наук,
професора Петра-Павловича Брицького,
вміщено спогади, документи і матеріали,
його бібліографію.
34. Талановитий педагог, відомий методист і провідний
краєзнавець: матеріали круглого столу до 90-річчя від дня
народж. Б.М. Кушніра / ред. О.М. Завальнюк,
А.Г. Філінюк,
Л.В. Баженов та ін. –
Кам’янець-Поділ.: Аксіома, 2011. – 72 с.:
фото.
У науковому збірнику вміщено статті
та повідомлення, виголошені на засіданні
круглого столу, присвяченому 90-річчю від
дня народження талановитого педагога,
відомого методиста і провідного краєзнавця
Бориса Михайловича Кушніра, який відбувся
на базі історичного факультету Кам’янець-
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Подільського національного університету імені Івана Огієнка 24
травня 2011 року.
35. Філософська думка на Поділлі: зб. наук. праць,
присвяч. 130-річчю з дня народж. В.В. Зеньковського / наук.
ред. І.М. Предборська. – Кам’янець-Поділ.: Кам’янець-Поділ.
нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2011. – 120 с.
Матеріали збірника присвячено інтелектуальній спадщині
видатного філософа, богослова, педагога та культуролога
першої половини ХХ ст. В.В. Зеньковського, який народився на
Поділлі. У поданих статтях аналізуються філософськопедагогічні, історико-філософські, психологічні та культурологічні концепції мислення.

Право
36. Політологічні студії: зб. наук. праць. Вип. 2 / відп.
ред. В. В. Нечитайло та ін.; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана
Огієнка, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. –
Кам’янець-Поділ.: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка,
2011. – 256 с. – Бібліогр. в кінці ст.
У збірнику висвітлюються найбільш актуальні проблеми
сучасної політології, представлено спектр наукових розробок
вітчизняних дослідників.
37. Проблеми теорії і практики виконання рішень судів
та інших органів: збірник наук. праць за результатами Другої
наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 4 берез. 2011 р.). –
Хмельницький: Хмельницький ун-т управління і права, 2011. –
348 с.
У збірнику містяться наукові праці, які були представлені
на Другій науково-практичній конференції “Проблеми теорії і
практики виконання рішень судів та інших органів”, що
відбулася у Хмельницькому університеті управління та права 4
березня 2011 року.
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38. Університетські наукові записки: часоп. Хмельниц.
ун-ту упр. та права / гол. ред. Р.І. Кондратьєв. – Хмельницький:
Вид-во ХУУП, 2002 –
Вип. 1 (37)/2011: Право. Економіка. Управління. – 2011.
– 480 с. – Бібліогр. в кінці ст.
Вип. 2 (38)/2011: Право. Економіка. Управління. – 2011.
– 484 с.
Часопис є періодичним науковим виданням з проблем
правознавства, економіки та управління. Заснований у 2002
році. У 2009 році журнал пройшов перереєстрацію і став
спільним проектом Хмельницького університету управління та
права, Національної академії державного управління при
Президентові України та Інститут законодавства Верховної Ради
України. У ньому можуть публікуватись результати
дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та
кандидата юридичних і економічних наук та наук з державного
управління.

Природа і екологія
39. Лікарське рослинництво: навч. посіб. для підгот.
бакалаврів із спец. “Агрономія” / М.І. Бахмат, О.В. Кващук,
В.Я. Хоміна,
В.М.
Комарніцький.
–
Кам’янець-Поділ.: Медобори-2006, 2011. –
250 с.: рис., фото. кольор.
В
посібнику викладено ботанічну
характеристику, екологічні особливості,
хімічний склад та елементи агротехніки
вирощування, в т.ч. норми висіву, глибина
загортання насіння, терміни і способи сівби
та збирання, удобрення культурних та
дикорослих видів лікарських рослин.
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40. Натуралісти України / ред.
В.В. Вербицький, відп. за вип. В.В. Климчук; Нац. екол.-натураліст. центр уч.
молоді, Хмельниц. обл. екол.-натураліст.
центр уч. молоді. – 2-е вид., випр. і доп. –
Хмельницький: Поліграфіст-2, 2011. – 80 с.:
фото. кольор.
Це видання – спроба ознайомити
педагогічну
громадськість
з
управлінськими
персоналіями
в
позашкільній освіті, своєрідна рефлексія
досвіду управління якістю позашкільної еколого-біологічної
освіти в Україні на сучасному етапі, розкриття значення
стратегічного управління для сучасної практики позашкільної
освіти, яке виступає не тільки методологічною основою
становлення, але й ефективним способом виживання в складних
ситуаціях, досягнення якісно нових результатів.

Економіка
41. Лук'янова В. В. Бюджетування
витрат операційної діяльності: монографія /
В.В. Лук’янова, О.В. Яковенко. –
Хмельницький: ХНУ, 2011. – 224 с.: табл.,
форми.
Розглянуто теоретичні положення та
розроблено рекомендації з удосконалення
бюджетування
витрат
операційної
діяльності у рамках механізму формування
бюджету машинобудівного підприємства.
Уточнений понятійний апарат та доповнені
методи розробки бюджетів, їх характеристики і етапи
бюджетування як управлінської технології. Розглянуто
використання ознак групування витрат у процесі бюджетування,
розроблено класифікацію інших операційних витрат
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42. Мазур Н.А. Організаційно-економічні засади
функціонування АПК Подільського регіону: монографія /
Н.А. Мазур. – Кам’янець-Поділ.: Зволейко Д. Г., 2011. – 296 с.:
табл., граф. – бібліогр.: с. 276-285.
У монографії розглядаються теоретичні та практичні
аспекти економічної ефективності аграрного виробництва у
Подільському
регіоні,
визначальні
передумови
сільськогосподарського виробництва, досліджено стан та
тенденції розвитку галузей рослинництва і тваринництва на
Поділлі, досліджено регіональний ринок продовольчої продукції
та окреслено шляхи його розвитку.
43. Соціально-економічний розвиток Хмельниччини в умовах трансформаційної економіки: монографія / за
ред. Ю.С. Латера. – Кам’янець-Поділ.:
ФОП Сисин О.В., 2011. – 216 с.
У монографії досліджено сучасний
стан економіки Хмельницької області у
розрізі
промисловості,
сільського
господарства, сфери туристичних послуг,
ринку праці, інноваційного потенціалу та
зовнішньоекономічної діяльності. Значну
увагу приділено розробці
положень щодо соціальноекономічного зростання регіону в перехідний період.

Промисловість
44. Ковальчук С.В. Комплексний
підхід до оцінювання інвестиційної
привабливості промислових підприємств:
монографія / С.В. Ковальчук, І.В. Гвоздецька. – Хмельницький: ХНУ, 2011. –
216 с.: табл. - бібліогр.: с. 174-186.
Подані теоретико-методичні основи
оцінювання інвестиційної привабливості
підприємств;
пріоритетні
напрями
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залучення інвестицій і визначений рівень інвестиційної
привабливості машинобудівних підприємств Хмельниччини;
запропоновано систему комплексного оцінювання інвестиційної
привабливості машинобудівної галузі.
45. Косянчук Т.Ф. Комплексне оцінювання економічної
стабільності
промислових
підприємств:
монографія
/
Т.Ф. Косянчук, Н.Л. Любченко. – Хмельницький: ХНУ, 2011. –
220 с.: табл., граф. – бібліогр.: С. 160-172.
Системно подана сутність економічної стабільності, її
види, вплив зовнішнього та внутрішнього середовища на неї в
умовах конкуренції. Особливу увагу приділено діагностиці
стабільності машинобудівних підприємств Хмельниччини у
ринкових умовах та запропоновано механізм її комплексної
оцінки.
46. Хмельницька АЕС. Техніко-економічне обгрунтування спорудження енергоблоків № 3, 4: інформ.-аналіт.
огляд матеріалів. – К.: [б. в.], 2011. – 92 с.: табл.
До книги увійшли історія створення та експлуатації
Хмельницької АЕС. Також відповідно до висновків технікоекономічного обґрунтування (ТЕО) спорудження енергоблоків
№ 3, 4 ХАЕС, згідно науково-технічних рішень, технологіях та
обладнанні і відповідно вимогам законодавства сформульовані
вимоги та висновки щодо наступних стадій проектування
енергоблоків № 3, 4 ХАЕ. Продемонстрована господарська
необхідність, соціальна та економічна доцільність планового
розширення Хмельницької АЕС.

Медицина
47. Плазма крові – переносник крові та її лікувальні
особливості / І.М. Азарський, О.О. Азарська, О.Г.Процек,
В.В. Кравчук. – Хмельницький; Вінниця: ХмЦНІІ, 2011. – 67 с.:
рис. – укр., рос., англ., нім.
Монографія ґрунтується на досвіді багатогранної роботи
авторів по розробці перенесення кисню плазмою крові в
судинному руслі та на рівні клітинних структур. Додаються
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підсумки результатів клінічних спостережень за станом 3689
профільних хворих, які проводилися в клініках України, Росії та
інших країн-учасниць проекту наукових досліджень з даної
проблеми.
48.
Фундаментальні
винаходи
вчених Поділля: наук.-дослід. роботи
базуються на матеріалах авт. Патентів
України та Росії / І.М. Азарський,
О.Г. Процек, О.О. Азарська та ін. –
Хмельницький; Вінниця: ХмДЦНІІ, 2011. –
238 с.: рис.
Монографія присвячена вченимвинахідникам
Поділля
та
їх
фундаментальним науковим працям.
Вчені-винахідники Поділля протягом
багатьох десятиліть розробили сотні винаходів та тисячі
раціоналізаторських пропозицій, які допомагають хворим
обстежуватися і лікуватись в клініках Подільського краю та
України в цілому.

Спорт
49. Збірник матеріалів наукових досліджень студентів та
магістрантів
Кам’янець-Подільського
національного
університету: Факультет фізичної культури. Вип. 3 / відп. ред.
М.С. Солопчук. – Кам’янець-Поділ.: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т,
2011. – 272 с.
У збірнику
вміщено кращі доповіді та наукові
повідомлення студентів та магістрантів факультету фізичної
культури, виголошені на звітній науковій конференції за
підсумками науково-дослідної роботи у 2010-2011 навчальному
році.
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Наука та освіта
50. Вісник Хмельницького державного центру науки,
інновацій та інформатизації № 3, 4 (11-12) липень-грудень 2011
р. – Хмельницький: ЦНТІ, 2011. – 20 с.
Рік заснування вісника червень 2008 р. Статті вісника
Хмельницького ЦНІІ рецензуються і обговорюються на
засіданні редколегії журналу та рекомендуються для публікації
Науковою Радою Хмельницького державного центру науки,
інновацій та інформатизації.
51. Вища педагогічна освіта і наука України: історія,
сьогодення та перспективи розвитку. Хмельницька обл. / ред.
О.М. Завальнюк. – К.: Знання України, 2010. – 447 с.
Монографія – одна з серії книг, присвячених
комплексному аналізу педагогічної освіти і науки в Україні.
Характерні риси педагогічної освіти Хмельницької області
висвітлюються в площині історії розвитку, природногеографічних і екологічних умов краю.
52. Завальнюк О.М.
До історії
Кам'янець-Подільського
національного
університету імені Івана Огієнка (19182010 рр.): довід.-статист. матеріали /
О.М. Завальнюк, О.Б. Комарніцький. –
Кам’янець-Поділ.: Оіюм, 2011. – 112 с.:
табл.
Книга
містить
систематизовані
довідково-статистичні матеріали до історії
Кам’янець-Подільського
національного
університету імені Івана Огієнка –
найдавнішого вищого навчального закладу Поділля, що
динамічно розвивається і здобуває широке визнання.
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53. Завальнюк О.М. Кам’янецьПодільський національний університет
імені Івана Огієнка (1918-2011 рр.): іст.
нарис / О.М. Завальнюк, О.Б. Комарніцький. – Кам’янець-Поділ.: Аксіома,
2011. – 452 с.: фото, табл.
Висвітлюються питання становлення
і
розвитку – Кам’янець-Подільського
національного університету імені Івана
Огієнка, який постав у часи Української
революції 1917-1920 рр.
54. Завальнюк О.М. Утворення і
діяльність
державних
українських
університетів (1917-1921 рр.): монографія /
О.М. Завальнюк. – Кам’янець-Поділ.:
Аксіома, 2011. – 644 с. – бібліогр.: с. 450640.
У монографії на основі багатої
архівно-документальної бази, здобутків
вітчизняних
і
учених
діаспори
досліджується
багатогранний
процес
утворення та
діяльності
державних
українських університетів у 1917-1921 роках через з’ясування
основних чинників університетотворення і усіх важливих
складових життя національних вищих шкіл.
55. Зоотехнічна наука: історія, проблеми, перспективи:
матеріали Міжнар. наук.-прак. конф., 16-18 березня 2011 року /
за ред. М.Г. Повознікова. – Кам’янець-Поділ.: Вид-во Зволейко
Д.Г., 2011. – 310 с.
У збірнику зібрані матеріали міжнародної науковопрактичної конференції “Зоотехнічна наука Поділля: історія,
проблеми, перспективи”, яка відбулася 16-18 березня 2011 року
на біотехнологічному факультеті Подільського державного
аграрно-технічного університету.
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56. Культурно-історична спадщина
Польщі та України як чинник розвитку
полікультурної освіти: зб. наук. праць / за
ред. В. Кременя, Т. Левовицького, С. Сисоєвої. – Хмельницький: ПП Заколодний
М.І., 2011. – 433 с.
У збірнику
висвітлено сучасні
тенденції розвитку полікультурної освіти в
Польщі та Україні у контексті процесів
глобалізації та євроінтеграції; розглянуто
теоретико-методологічні
засади
полікультурної освіти; проблеми національного самовизначення
польської та української систем освіти в контексті історії,
сучасності та майбутнього.
57.
Наукові
праці
Кам’янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка: історичні
науки. – Кам’янець-Поділ.: Аксіома, 2011. – Т. 21: На пошану
професора О.М. Завальнюк. – 568 с.
Черговий том наукових праць висвітлює питання нової,
новітньої історії України та регіональної історії, а також
знайомить з життям, організаційно-управлінською та науковою
працею подільського національного університету ім. І. Огієнка,
відомого українського історика О.М. Завальнюка.
58. Подільський передзвін “Просвіти”/ упоряд.:
З. Діденко, Т. Мосійчук; Хмельниц. міськ. т-во укр. мови
ім. Т. Шевченка “Просвіта”. – Хмельницький: Юзвак М.М.,
2011. – 206 с.
Книга у своїй основі містить матеріали просвітницької
програми обласного радіо “Подільський передзвін”.
Книга складається з трьох розділів, де чітко і коротко
учасники програм висвітлювали ту чи іншу тему: “Тарас
Шевченко”, “Достойники честі”, “Зовсім трохи історії…”.
Перегортаючи сторінки книжки, ви згадаєте, а може й
відкриєте для себе щось нове про тих, хто жив і працював для
України в різні часи й епохи.
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59. Прокопчук В.С. Від університету педагогічного – до
університету національного (2001-2011 рр.): Дослідження.
Документи / В.С. Прокопчук, О.Б. Комарніцький. – Кам’янецьПоділ.: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2011. –
680 с.
Науково-документальне видання підсумовує десятирічну
управлінську діяльність доктора історичних наук, професора
О.М. Завальнюка на посаді ректора Кам’янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка.
60. Становлення майбутнього вчителя як суб’єкта
цілісної педагогічної діяльності: соціогуманітарний вимір:
монографія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України,
Хмельниц. облрада, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. –
Хмельницький: ХГПА, 2011.
У колективній монографії розглядаються основні
методологічні та дидактичні засади підвищення ролі суспільних
дисциплін у становленні майбутнього вчителя як суб’єкта
цілісної педагогічної діяльності.
61. Урсу Н. О. Теорія і практика наукових досліджень:
навч.-метод. посіб. для студ. худ. та худ.-пед. спец. ВНЗ /
Н.О. Урсу, В.Г. Паньков, І.В. Березіна. – Кам’янець-Поділ.:
Аксіома, 2011. – 104 с.: форми.
У навчально-методичному посібнику розкриваються
основні положення теорії та практики наукових досліджень,
зокрема особливості проведення наукових розвідок у галузі
сучасного
мистецтвознавства,
реставраційної
та
пам’яткоохоронної практики, з метою розвитку у студентів
умінь вільного оперування набутими знаннями у науковотворчій діяльності й формування культурно-мистецького
світогляду.
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62. Філінюк А. Г. У пошуках нової
якості історичної освіти та історичної
правди / А. Г. Філінюк. – Кам’янецьПоділ.: Аксіома, 2011. – 68 с.: фото. кольор.
У книзі розкриті найважливіші
сторінки створення, становлення, розвитку
та діяльності кафедри історії України
Кам’янець-Подільського
національного
університету
імені
Івана
Огієнка.
Проаналізована багатогранна навчальна,
навчально-методична, наукова і громадська
робота її колективу й підкреслена її роль як провідного
наукового і навчально-методичного підрозділу даного
університету.
63.
Шості
педагогічні
читання
пам'яті
М.М. Дарманського: професійна підготовка педагогічних кадрів
в умовах інноваційної перебудови української національної
освіти: сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку:
матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 31 берез. 2011 року / М-во
освіти і науки України, Хмельниц. облрада, Хмельниц. гуманіт.пед. акад. – Хмельницький: ХГПА, 2011. – 236 с. – Бібліогр. в
кінці ст.
Матеріали педагогічних читань включають статті відомих
учених, викладачів вищих навчальних закладів І-ІV 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
сучасному етапі розвитку педагогічної науки та практики.
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Мистецтво
64. Маринін І.Г. Народно-інструментальне мистецтво
Південно-Західного Поділля: ансамбль троїстих музик Олексія
Беца: монографія / І.Г. Маринін, В.Ф. Олійник. – Кам’янецьПоділ.: Вид-во Зволейко Д.Г., 2011. – 320 с.
У науковому дослідженні викладено історикомузикознавчий матеріал про функціонування фольклорноетнографічного ансамблю народної музики “Подільські
акварелі” Кам’янець-Подільського національного університету
імені Івана Огієнка, його зародження, становлення, концертновиконавську, просвітницьку діяльність та творчі досягнення під
керівництвом
подільського
композитора,
заслуженого
працівника культури Олексія Беца.

Філологічні науки
65. Вісник Кам'янець-Подільського національного
університету / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. –
Кам’янець-Поділ.: Кам'янець-Поділ. нац. ун-т, 2011 –
Вип. 2: Філологічні науки / відп. ред. О. В. Кеба. – 2011. –
268 с.
Вип. 3: Філологічні науки / відп. ред. О. В. Кеба. – 2011. –
212 с. – Бібліогр. в кінці ст.
У збірниках вміщено статті, в яких розглядаються
актуальні проблеми історії і теорії літератури, компаративістики
і мовознавства.
66. Поділля. Філологічні студії: зб. наук. праць / гол. ред.
М. Торчинський. – Хмельницький: ХмЦНП, 2011. – Вип. третій.
– 238 с.
Збірник наукових праць містить статті переважно молодих
учених, у яких аналізуються проблеми, пов’язані з теорією
мови, історією української мови та літератури, вивченням
діалектів, ономастикону, історії і культури Поділля та суміжних
земель.
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Психологічні науки
67. Вісник Кам'янець-Подільського національного
університету / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. –
Кам’янець-Поділ.: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т, 2008 –
Вип. 3: Психологічні науки / відп. ред. А. І. Шинкарюк та
ін. – 2011. – 200 с.: табл. – Бібліогр. в кінці ст.
До вісника увійшли наукові праці по психології.
68. Проблеми сучасної психології: зб. наук. праць
Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка, Ін-ту психології ім.
Г.С. Костюка АПН України. / ред. С.Д. Максименко, Л.А. Онуфрієва та ін. – Кам’янець-Поділ.: Аксіома, 2011. – с.: табл. Бібліогр. в кінці ст. –
Вип. 11. – 992 с.
Вип. 12. – 860 с.
Вип. 13. – 700 с.
Вип. 14. – 928 с.
У збірниках висвітлюються найбільш
актуальні проблеми сучасної психології,
представлено широкий спектр наукових
розробок
вітчизняних
дослідників.
Здійснено аналіз проблем, умов і труднощів
психічного
розвитку,
вікових
індивідуальних особливостей становлення
особистості й психології навчання.

Літературознавчі видання
69. Біблія як інтертекст світової літератури: колект.
монографія / ред. С.Д. Абрамович. – Кам’янець-Поділ.: Аксіома,
2011. – 428 с.
У колективній монографії досліджено маловивчені
аспекти структури Біблії та характерні явища її рецепції в
художній літературі, зокрема в якості інтертексту.
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70. Горбатюк В. І. З-під трави
забуття: поділ. шляхи укр. письм. /
В.І. Горбатюк. – Хмельницький: Поліграфіст-2, 2011. – 222 с.: портр. –
(Хранителі рідного слова).
Нова
книга
подільського
письменника Василя Горбатюка розповідає
про
письменників,
літературознавців,
дослідників народної творчості, на долю
яких випали переслідування й арешти,
смертні вироки і викреслення з історії народу. На основі
архівних документів, спогадів, давніх видань і нових
досліджень, мов з-під трави забуття, автор воскрешає забуті й
невідомі нашим сучасникам імена митців, чиє життя і творчість
пов’язані з Подільським краєм, веде читача крутими дорогами
тих, хто віддано служив українському слову.
71. Коваленко Н.Д. Фраземіка
говірок Західного Поділля: монографія. –
Кам’янець-Поділ.: ПП Буйницький О.А.,
2011. – 176 с.
У
монографії
здійснено
ідеографічний опис фразем західноподільських говірок на позначення явищ,
ознак та процесів, пов’язаних із життям та
діяльністю людини.

Художня література
72. Балюк Л. М. Заповіді юного
українця (розмова з сином). Основи
національної
моралі:
до
20-річчя
Незалежності України / Л.М. Балюк. –
Хмельницький: Сторожук О. В., [2011]. –
128 с.
Книга – розповідь про духовні
цінності української душі. Автор у
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віршованій формі зосереджує увагу на одвічних цінностях
нашого народу – його духовних і моральних чеснотах,
освячених Святою Церквою.
73. Бігун О. С. Сміх і сльози: літ.-худ. вид. / О.С. Бігун. –
Кам’янець-Поділ.: Зволейко Д. Г., 2011. – 72 с.
Автор цієї невеликої збірки описав події, учасником або
свідком яких був сам. Змінив лише прізвища та імена.
74. Блажеєва О. В. Маленький всесвіт моєї великої душі:
зб. поезій / О.В. Блажеєва. – Кам’янець-Поділ.: Зволейко Д.Г.,
2011. – 272 с.
Поезії несуть в собі частинку душі і принесуть чимало
емоцій та спогадів про своє, не менш захопливе і романтичне
життя.
75. Бобровников А.В. Песенная поэзия Сантии Души /
А.В. Бобровников. – Хмельницький: Вид-во А. Цюпак, 2011. –
124 с.
Читаючи ці вірші російською мовою можна вдосталь
насолодитись образами, рифмами, підтекстами. Вони як струни
душі, пробуджують в людині почуття прекрасного і змушують
задуматись над сенсом життя.
76. Войтович П. Й. ЗРК-62: повість, оповід., бувальщини
/ П.Й. Войтович. – Хмельницький: Вид-во
А. Цюпак, 2011. – 230 с.: фото.
На сторінках повісті автор знайомить
з далекими і важкими у військовій службі
подіями
наших
земляків-ракетників.
Віньковецькі сільські хлопці разом з
іншими за короткий період стали класними
спеціалістами
військової
справи,
відмінниками
бойової
і
політичної
підготовки. Вони вірили в чесність,
правдивість, патріотизм. А цим хлопцям
йшов всього-на-всього двадцять другий рік.
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77. Говорун В. Д. Дзеркало часу: поезії / В.Д. Говорун. –
Сімферополь: Доля, 2011. – 168 с.: фото. кольор.
Широка палітра поетичного слова розкриє перед вами
тему зв’язків з Господом і володарем нашого Всесвіту Всемилостивим Богом.
78. Гончарук В. Пролісок ХХІ століття: (поезії 2001-2010
років). / В. Гончарук. – Кам’янець-Поділ.: Вид-во ПП Зволейко
Д.Г., 2011. – 360 с.
Цю книгу подільського письменника складає 545
поетичних творів (віршів, циклів, поем), написаних у першому
десятилітті ХХІ століття.
79. Грошко В. М. На землі атлантів і титанів: лірика /
В.М. Грошко. – Сімферополь: Доля, 2011. – 112 с.
“Усім жінкам, які надихали мене і читатимуть цю книжку,
присвячую…”.
80. Гуменюк А. М. Родинного скарбу Берегиня: нарис /
А.М. Гуменюк. – Хмельницький: Поліграфіст, 2011. – 32 с.:
фото.
Нарис розповідає про непросту долю та велике
материнське щастя жительки с. Сатанівка що на Хмельниччині
Галини Терентіївни Ліщук – медика від Бога, матері трьох синів
– військових лікарів. Представлена вона і як самобутня поетеса.
81. Діброва Л. Я обіймаю Вашу душу: поет. зб. /
Л. Діброва. – Хмельницький: Вид-во А. Цюпак, 2011. – 72 с.
Ця збірка – перша спроба авторки донести читачеві власне
світосприйняття в царині літератури. У ній зібрані твори,
написані в різні періоди життя, записи роздумів, особистих
висновків, а також переосмислені філософські узагальнення
щодо самовдосконалення.
82. Дмитриева Т. Вызов повседневности: стихотворения /
Т.Т. Дмитриева. – Хмельницький: ХНУ, 2011. – 142 с.: іл.
У збірку включені твори останніх років, які полонять
щирістю, образністю мови та наповнені філософським змістом.
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83. Життя холоне на льоту ... : колект. зб. / упоряд.
В.С. Касакович; Хмельниц. обл. орг. Всеукр. творч. спілки
“Конгрес літераторів України”. – Сімферополь: Доля, 2011. –
48 с.: фото.
84. Ісаєнко Г.Й.
Вибрані твори: ювілейне вид. /
Г.Й. Ісаєнко. – Хмельницький: ХмЦНТІ, 2011. – 248 с.: іл.
85. Ісаєнко Г.Й. Любові час: кн. для
дітей та юнацтва / Г.Й. Ісаєнко. –
Хмельницький: ХГПА, 2011. – 92 с.: іл.
Ця книга про любов. Автор дарує її з
надією, що в кожній сім’ї буде жити оберіг
любові: ніжне слово, сяйво рідних очей,
доброта, милосердя, єднання думок, душ,
сердець.
86. Ісаєнко Г.Й. Обереги: езотерична
поезія / Г.Й. Ісаєнко. – Хмельницький: ХГПА, 2011. – 76 с.: іл.
Духовні вірші сповнені любові до людини-землянина, що
живе мудрістю і силою Божого духу. Кожен її вірш є оберегом
людини, рідної землі, усього прекрасного, що залишає людство
майбутнім поколінням. Поетеса відкриває читачеві світ оберегів,
які посилає землянам Господь.
87. Ісаєнко Г. Й. Скарби мої: поет. зб. / Г.Й. Ісаєнко. –
Хмельницький: ХГПА, 2011. – 147 с.: іл.
Збірник духовної поезії про нерозривність земної людини
і Всесвіту.
88. Кальяненко А.В. Не забувай дорогу до душі: вірші,
пісні / А.В. Кальяненко. – Хмельницький: Вид-во А. Цюпак,
2011. – 24 с.
89. Коломієць М. І. Необрізані ружі / М.І. Коломієць. –
Хмельницький: Вид-во Цюпак А. А., 2011. – 56 с.
Ці вірші про життя. Таке як воно, є без прикрас.
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90. Кремінська С. А. Год в тетради: зб. поезій /
С.А. Кремінська. – Кам’янець-Поділ.: Зволейко Д. Г., 2011. –
214 с.
В книзі автор правдиво і щиро виразила враження від
сучасних подій, сезонних змін в природі, філософські роздуми.
91. Кульбовський М. М. Гетьманець: драма на дві дії з
прологом та епілогом / М.М. Кульбовський. – Хмельницький:
Вид-во А. Цюпак, 2011. – 68 с.: фото.
92. Лисайчук М. О. Чепурасики – викрутасики: віршики
чепурненькі для діточок маленьких / М.О. Лисайчук. –
Хмельницький: Вид-во Цюпак А. А., 2011. – 60 с.: іл.
Ця незвична книжечка розмальовка, в якій можна не
тільки прочитати віршики та розмалювати картинки, але й
домалювати невистаючих персонажів.
93. Лисюк Д. П. Цвіт калини: поезії / Д.П. Лисюк. –
Хмельницький: Вид-во Цюпак А. А., 2011. – 132 с.: фото.
Поезія – це роздуми автора про житя, його минуле і
сучасне з усіма його негараздами, проблемами та надбаннями.
94. Lithium = Літіум: незалеж. літ.-худ. альм., 2011 / ред.
Д.В. Моцпан, Л. Стасюк. – Хмельницький:
Вид-во А. Цюпак, 2011. –
№ 1. – 128 с.
№ 2. – 128 с.
№ 3. – 128 с.
№ 4. – 128 с.
№ 5. – 128 с.
№ 6. – 128 с.
Незалежний
літературно-художній
альманах Літіум видається за кошти авторів
та спонсорів. Редакція та видавництво
подають твори у редакції автора, мовою оригіналу. Головною
метою цього видання є надання можливості авторам реалізувати
свій творчий потенціал.
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95. Мачківський М.А. А трава – як любов!: нова книга
поезій / М.А. Мачківський. – Хмельницький: Вид-во А. Цюпак,
2011. – 76 с.
Ця книга наперекір традиції відкривається інтимною і
пейзажною лірикою. Але цим її тематика не вичерпується. У
збірці є вірші про творчі радощі і муки, про лихоліття Другої
Світової війни й репресії колишнього тоталітарного режиму,
про нинішні тяжкі реалії селянського життя.
96. Махнюк П. В. На перехресті: поезія / П.В. Махнюк. –
Хмельницький: Вид-во А. Цюпак, 2011. – 104 с.
У новій збірці політичної сатири автор з гнівом та
сарказмом викриває зрадників і перекличників,
лукавих
високих та нижчих рангів, які нібито борються за народ, а
насправді – за владу над ним, щоб здерти з нього останню
свитину.
В сатиричних мініатюрах дістається бюрократам,
казнокрадам, брехунам, богохульникам.
97. Медобори: альманах. № 5 / Хмельниц. обл. орг.
Всеукр. творч. спілки “Конгрес літераторів України”. –
Хмельницький: Вид-во А. Цюпак, 2011. – 216 с.: портр., фото.
кольор.
Черговий випуск альманаху Хмельницького обласного
осередку Всеукраїнської творчої спілки “Конгрес літераторів
України” вийшов у рік п’ятиріччя офіційного існування творчої
спілки.
Основу альманаху складають твори членів “Конгресу”. У
виданні використано світлини з життя та діяльності організації,
а також своєрідний фоторепортаж доброчинника Хмельницьких
конгресменів Юрія Сусляка.
98. ... ми прощаємо винуватцям нашим: до 1020-річчя
хрещення Київської Руси: вірші, оповід. / упоряд. В. С. Касакович; Хмельниц. обл. орг. Всеукр. творч. спілки “Конгрес
літераторів України”. – Сімферополь: Доля, 2011. – 92 с.
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99. Міхалевський В.Ц. Невиправний романтик, вбо Як я
провів літо: поезії / В.Ц. Міхалевський. – Хмельницький: Вид-во
А. Цюпак, 2011. – 88 с.
В новій книзі подільського поета представлені інтимна
лірика, поезії громадянської та філософської тематики. Вони
настільки тісно переплітаються, що складають цілісну палітру
глибоких почуттів.
100. Мушинський П.Р. Смійтесь на здоров’я / П.Р.
Мушинський. – Хмельницький: Вид-во А. Цюпак, 2011. – 72 с.
Основна суть гуморесок в щирій любові і пошані автора
до своїх героїв. В них самобутньо відтворені стосунки між
людьми, досить таки вдало висміюються вади людських
характерів, звичок.
101. Нечитайло В. В. Скарб вірменської дзвіниці: повість
/ В.В. Нечитайло. – Кам’янець-Поділ.: Аксіома, 2011. – 90 с.
Події, висвітлені в повісті, відбуваються на початку 20-х
років та у середині 80-х років ХХ століття. Автор розкриває
трагічну
історію
Кам’янець-Подільського
Вірменського
костьолу, долю церковного скарбу, захованого служителями
храму від більшовицьких погромників і грабіжників, утверджує
думку, що справжній скарб можна залишити після себе лише
великими стараннями, пройшовши крізь всі випробування.
102. Нікіфорук С.Б.
Служити Богові і людям: поезії /
С. Б. Нікіфорук. – Рогатин: [б. в.], 2011. – 56 с.: фото.
Це друга поетична збірка викладача музичного училища у
м. Хмельницькому С.Б.Нікіфорук. Її світла поезія про любов до
Бога, віру в нього і в справедливість.
103. Пасічник А.Є. Коли совісті голос мовчить: поет. зб. /
А. Є. Пасічник. – Хмельницький: Вид-во А. Цюпак, 2011. –
112 с.
Наше сьогодення сповнене негараздами та прикрощами і,
автор хоче своєю поезією подарувати людям певний вихід з тих
чи інших проблем. Адже нам нині так не вистачає віри у краще
майбутнє.
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104. Поетичні струни “Ліри”. – Кам’янець-Поділ.:
Зволейко Д. Г., 2011. – 152 с.: фото.
Багато років збираються для приємного спілкування члени
клубу “Ліра”, лави яких поповнюються не тільки аматорами,
але
й
професійними
художниками,
музикантами,
композиторами. Поезії лірівців про те, що їм не байдуже: про
землю і зорі, про любов і сім’ю, про природу і друзів, про
розпач і радість, про рідний дім і батьківщину.
105. Пугачов В. Г. Нестримна пам’яті ріка: поезія, пісні /
В.Г. Пугачов. – Хмельницький: Вид-во А. Цюпак, 2011. –
170 с.: фото. кольор.
У збірці поезій і пісень продовжено теми попередніх
збірок – доля рідного села серед Подільських товтр, плин
стрімкого Смотрича, спогади про рідних, друзів і почуття, які не
в’януть з роками.
106. Радушинська О. П. День полив’яної казки: зб. казок
за мотивами укр. нар. легенд, приповідок та переказів / О. П. Радушинська. – Хмельницький: Вид-во Цюпак А. А., 2011. –
102 с.: кольор. іл.
107. Рибицький І. В. Стодоля:
вибр. поезії, переклади. проза, спогади /
І.В. Рибицький. – Хмельницький: Вид-во
Цюпак А. А., 2011. – 300 с. – (Хранителі
рідного слова).
“Стодоля”
–
перша
спроба
опублікувати усе краще з чималої творчої
спадщини Івана Рибицького, поета,
перекладача, публіциста. Їй дано таку назву
тому, що так називалася одна з його
рукописних збірок. Вірші І. Рибицького зацікавлять тих
шанувальників, які мало що знають про легендарні шістдесяті
роки минулого століття, про так звану “хрущовську відлигу”.
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108. Руснак И. Л. Мысли бытию под стать: сб. стихов /
И. Л. Руснак. – Кам’янець-Поділ.: Зволейко Д. Г., 2011. – 88 с.
В книзі представлені різні напрямки творчості поетеси,
при цьому
більше уваги приділено темі натхнення,
швидкоплинності часу, поглядам (десь філософським) на
оточуючу дійсність.
109. Савчук П. М. Коли верхом стає низ: пародії дружні
на вірші “потужні” / П.М. Савчук. – Хмельницький: Вид-во
Цюпак А. А., 2011. – 40 с.: іл.
У збірці автор пропонує нові пародії, на сучасні вірші в
яких дотепно, гіперболічно відтворено характерні особливості
оригінальних поезій інших авторів.
110. Скоблов Е. М. Кухонный разговор: рассказы /
Е.М. Скоблов. – Хмельницький: Вид-во А. Цюпак, 2011. – 263 с.
Книга для тих, хто любить розслабитись і погомоніти за
чашкою чаю на кухні про те, про се, обсудити теперішнє,
поділитись планами на майбутнє.
111. Слотюк В. І. Пригоди офіцерів у цивільному – 2:
(док. детективи і трошки гумору) / В.І. Слотюк. –
Хмельницький: Поліграфіст-2, 2011. – 102 с.: рис.
Ці історії – складні, часом драматичні, а іноді – навіть
комічні, будні офіцерів регіонального підрозділу однієї із
найпотужніших у світі спецслужб. Описані реальні життєві
ситуації.
112. Смотрич О. І.
Скупі вірші / О.І. Смотрич. –
Хмельницький: Вид-во Цюпак А. А., 2011. – 150 с.: портр.
До видання увійшли
вірші, сповнені густою
метафорикою, написані в модерному стилі. Для поетичних
картин автор обирає нібито найбуденнішу основу, але відкриває
за нею читачеві не найбуденнішу змістовну перспективу.
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113. Тукачов Г. Н.
Рай создан Богом на Земле:
лирика / Г.Н. Тукачов; Хмельниц. обл. орг. Всеукр. творч.
союза “Конгресс литераторов Украины”. – Хмельницький:
Вид-во А. Цюпак, 2011. – 28 с.
Поезія російською мовою про кохання, людей, природу та
одвічні цінності.
114. Фаренюк П.В. Жива пісня:
вірші та поеми / П.В. Фаренюк. –
Кам’янець-Поділ.: [б. в.], 2011. – 251 с.
Збірка – тематично розмаїта. На
чільному місці в ній – поезії про Україну,
рідний
Подільський
край,
древній
Кам’янець,
лірика
громадянського
звучання. Є тут і твори про красу природи,
про щире юнацьке кохання, сатиричні та
гумористичні рядки.
115. Хоружий М.В. Зона Златовласки / М.В. Хоружий;
Хмельниц. літ. спілка “Поділля”. – Хмельницький: Вид-во
А. Цюпак, 2011. – 152 с.
116. Хоружий Н.В. Имя Нежности: поэзия / Н.В. Хоружий; Хмельниц. літ. спілка “Поділля”. – Хмельницький: Вид-во
А. Цюпак, 2011. – 116 с.
Кожен рядок віршів автора наповнений коханням,
ніжністю, любов’ю до прекрасного.
117. Хоружий Н.В. Луна Аэлиты: лирика / Н.В. Хоружий;
Хмельниц. літ. спілка “Поділля”. – Хмельницький: Вид-во
А. Цюпак, 2011. – 72 с.
118. Цімар В. Сплеск долі: лірика / В.Цімар; ред.
В.С. Касакович. – Сімферополь: Доля, 2011. – 196 с.
Лірика Володимира Цімара неосяжно глибинна, ліричноромантична, яка здатна своїм теплом зігріти людські серця.
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119. Шевченко В. С. Цвітуть фіалки не для всіх: повістьспомин / В.С. Шевченко. – Хмельницький: Вид-во Цюпак А.А.,
2011. – 32 с. – (Бібліотечка альманаху “Медобори”; Вип. 1).
До першого випуску “Бібліотечки Альманаху “Медобори”
увійшов новий твір сучасного українського письменника із
циклу сумовито-ліричних повістей, над яким автор продовжує
роботу.
Головна героїня Майя за зраду, до якої сама причетна,
збиралася відплатити також… зрадою. Однак при цьому
з’ясувалося, що тепер ранньовесняні фіалки уже не для всіх…
120. Шевчук І.Р. Сивий березень: поезії / І.Р. Шевчук. –
Хмельницький: Вид-во А. Цюпак, 2011. – 84 с.: мал., фото.
У цих віршах є те, що завжди робило українську
літературу унікальною. З фольклорних джерел, з дивоцвіту
людського життя черпає автор натхнення. Щиро, тепло і цілком
природно поезія автора перед вами.

Бібліографічні покажчики
121. Анатолій Григорович Кузьменко: до 75-річчя від
дня народж.: біобібліогр. покажч. / уклад. О.М. Бичко. –
Хмельницький: ХНУ, 2011. – 58 с.: портр. – (Бібліографія
вчених Хмельницького національного університету).
У покажчику представлені матеріали, які відображають
основні етапи життя, науково-дослідну та науково-педагогічну
діяльність доктора технічних наук, професора А.Г. Кузьменка.
122. Майя Антонівна Печенюк:
музично-педагогічна та наукова діяльність:
біобібліогр. покажч. / уклад. Н.Я. Скоропад,
Р.А. Войцехівська. – Кам’янець-Поділ.: Буйницький О.А., 2011. – 80 с.: фото. кольор. –
(Постаті в освіті і науці; Вип. 16).
До
покажчика
включено
біобібліографічні матеріали, які висвітлюють
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наукову та педагогічну діяльність професора кафедри методики
музичного виховання, вокалу та хорового диригування
Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.
Огієнка.
123. Писала серцем я свої вірші: життя і творчість Галини
Йосипівни Ісаєнко: біобібліогр. покажч. / Хмельниц. гуманіт.пед. акад. – Хмельницький: ХГПА, 2011. – 32 с.: фото.
У покажчику подається довідковий матеріал про життя і
творчість відомої подільської поетеси Галини Йосипівни
Ісаєнко.
124.
Професор
І.В.
Рибак:
біобібліогр. покажч. / Кам’янець-Поділ.
нац. ун-т ім. Івана Огієнка. Наук. б-ка. –
Кам’янець-Поділ.: Сисин О.В.: Абетка,
2011. – 56 с. – (Постаті в освіті і науці; Вип.
15).
Присвячено
життю
і
науковопедагогічній діяльності професора Івана
Васильовича Рибака, завідувача кафедри
історії народів Росії і спеціальних
історичних
дисциплін
Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка.
125. Рідний край у творах Миколи
Магери: бібліогр. покажч. – Дунаївці;
Кам’янець-Поділ.: Вид-во Зволейко Д.Г.,
2011. – 56 с., 8 фото.
Бібліографічний
покажчик
представляє юному читачеві книжковий
світ письменника-подолянина Миколи
Магери: твори про рідний край, історію,
природу, людей.
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126. Святосвіт Віталія Нечитайла. До 70-річчя від дня
народження Віталія Васильовича Нечитайла – літератора,
науковця, педагога: біобібліогр. покажч. / уклад. Н.І. Ясніцька,
Т.М. Вонсович, ред. В.Б. Тарчевська. – Хмельницький: [б. в.],
2011. – 36 с.
У біобібліографічному покажчику подаються матеріали
про життя і творчість відомого письменника, гумориста,
вченого, педагога, члена Національної спілки письменників
України – В. В. Нечитайла.

Релігія
127. Регіональні виміри міжконфесійних і державноцерковних відносин: зб. наук. праць Всеукр. наук. конф.
(м. Хмельницький, 25 лист. 2010 року) / за наук. ред. Л.А. Виговського та ін. – Хмельницький: ХУУП, 2011. – 176 с. –
Бібліогр. в кінці ст.
У збірнику представлені основні наукові праці та тези
доповідей, які були виголошені на Всеукраїнській конференції
“Регіональні виміри міжконфесійних і державно-церковних
відносин”, що відбулася у Хмельницькому університеті
управління та права 25 листопада 2010 року.

Наші видання
128. Бібліотеки Хмельниччини на сторінках преси у
2010 році: бібліогр. покажч. – Хмельницький, 2011. – 76 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 2010 року.
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129. Від читальні до наукової бібліотеки: (інформ.
покажч.
бібліогр.
видань
Хмельницької
ОУНБ
ім.
М. Островського за 1954–2011 роки) / уклад. В.O. Мельник. –
Хмельницький, 2011. – 48 с.
Даний бібліографічний посібник підготовлений до 110-ї
річниці Хмельницької ОУНБ ім. М. Островського і має на меті
забезпечити
максимальну
повноту
інформації
про
бібліографічні матеріали, що були підготовлені і видані
протягом 1954-2011 років.
130. Дивосвіт мініатюрної книги: бібліогр. покажч. –
Хмельницький, 2011. – 40 с.
В основі покажчика – колекція книг-мініатюр та
малоформатних видань з фондів Хмельницької ОУНБ ім.
М. Островського, що нараховує більше 200 примірників книг.
131. Життя заради життя: (до 65-річчя з дня народж.
акад. Івана Миколайовича Азарського) / уклад. О.М. Шеін,
О. О. Грицишина. – Хмельницький: [б. в.], 2011. – 36 с.: фото.
У виданні подано біографічну довідку життя та діяльності
І.М. Азарського, а також бібліографію його праць та статей про
нього.
132. Інформуємо про ЄС та євроінтеграційну політику
України: з досвіду роботи бібліотек Хмельниц. обл. / авт. та
упоряд. Т.Г. Безвушко, Л.І. Марцонь. – Хмельницький: б. в.,
2011. – 63 с.: фото. кольор.
Цей посібник висвітлює досвід роботи Пунктів
європейської
інформації
при
Віньковецькій,
Старокостянтинівській, Городоцькій районних та Кам’янецьПодільській міській центральних бібліотеках і допомагає
розкрити не лише зміст роботи ПЄІ, а й коротко зміст проблем
європейської інтеграції України. Аналіз роботи кожного ПЄІ
доповнено ілюстраціями і фото проведених ними заходів.
Подаються також сценарії і примірні плани найбільш цікавих
заходів.
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133.
Календар
знаменних
і
пам’ятних дат Хмельниччини на 2012
рік: реком. бібліогр. покажч. / уклад.
В.О. Мельник. – Хмельницький, 2011. –
128 с.
Видання надає
матеріали
про
визначні
події
історії,
громадськополітичного
життя
області,
ювілеї
уродженців краю та видатних діячів, чиї
життєві
шляхи
пролягли
через
Хмельниччину.
134. Книга Хмельниччини 2010: анот. кат. вид. (з фондів
Хмельниц. обл. універс. наук. б-ки ім. М. Островського) / уклад.
В.М. Борейко, В.Ю. Дорош. – Хмельницький: [б. в.], 2011. –
46 с.: iл.
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.
135. Література про Хмельницьку область за 2008 рік:
бібліогр. покажч. – Хмельницький, 2011. – 90 с.
Універсальний бібліографічний покажчик продовжує
літопис краєзнавчої літератури, розпочатий у 1960 році.
Його завдання – висвітлити найважливіші події життя
області за публікаціями 2007 року. У покажчику відображені
книги, статті зі збірників, журналів та газет. Література
систематизована за розділами, які діляться на підрозділи.
136. Офіційні неопубліковані документи обласної ради
та обласної державної адміністрації за 2010 рік: бібліогр.
покажч. – Хмельницький, 2011. – 37 с.
Мета
інформаційно-бібліографічного видання
–
ознайомити користувачів бібліотек та жителів області з
офіційними документами обласної ради та обласної
адміністрації, які надійшли у фонд нашої бібліотеки у 2010
році.
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137. Планування – 2012: метод. матеріали. Вип. 8. –
Хмельницький, 2011. – 40 с. – (Сер. “Бібл. Фахівцю”).
Видання містить інформаційні матеріали та методичні
рекомендації, які допоможуть спеціалістам бібліотек вирішити
питання, що виникають у процесі планування роботи.
138. Святиня українського народу: до 450-річчя
Пересопницького Євангелія / упоряд. В.О. Мельник. –
Хмельницький: [б. в.], 2011. – 12 с.
Пересопницьке Євангеліє – унікальна пам’ятка рукописнокнижної культури України, є еталоном волинської рукописної
школи XVI століття. Вона не має рівних серед тогочасних
пам’яток за красою, витонченістю і довершеністю орнаменту
письма та художнього оздоблення.
Видання
знайомить
з
історією
написання
Пересопницького Євангелія та тернистим шляхом відкриття її
світові.
139. Хмельниччина в літописі
незалежної
України:
довід.-інформ.
матеріали / уклад. В. Мельник. –
Хмельницький, 2011. – 64 с. – (До 20-ї
річниці незалежності України).
Видання містить коротку довідку про
історію утворення області, її загальну
характеристику на сьогодні та хроніку
подій
1991-2011
років.
Довідковоінформаційний
матеріал
доповнений
поетичною добіркою краян та вибірковим
списком літератури про Хмельницьку область з фонду ОУНБ ім.
М. Островського.
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Алфавітний покажчик імен і назв видань
А
Анатолій Григорович
Кузьменко 121
Азарський І.М. 47, 48
Азарська О.О. 47, 48
Б
Балюк Л. М. 72
Бібліотеки Хмельниччини на
сторінках преси
у 2010 р. 128
Біблія як інтертекст світової
літератури 69
Бігун О.С. 73
Березіна І.В. 61
Блажеєва О.В. 74
Бобровников А.В. 75
В
Вища педагогічна освіта і
наука України 51
Від читальні до наукової
бібліотеки 129
Вісник Кам'янецьПодільського національного
університету імені Івана
Огієнка 65, 67
Вісник Хмельницького
державного центру науки,
інновацій та інформатизації 50
Віталій Нечитайло 25
Войтович П. Й. 76
Г
Ганаба С.О. 10
Гвоздецька І.В. 44
Говорун В.Д. 77
Гончарук В. 78
Горбатюк В.І. 70
Грошко В.М. 79
Грубляк В.Т. 29
Гуменюк А.М. 80

Д
Діброва Л. 81
Дмитриева Т. 82
Дивосвіт мініатюрної
книги 130
Є
Єсюнін С.М. 3, 17
Ж
Життя заради життя 131
Життя холоне на льоту 83
З
Завальнюк О.М. 26, 27, 52, 53,
54
Зборовець 28
Збірник матеріалів наукових
досліджень студентів та
магістрантів Кам’янецьПодільського національного
університету 49
Земський Ю.С. 5
Зоотехнічна наука: історія,
проблеми, перспективи 55
І
Інформуємо про ЄС та
євроінтеграційну політику
України 132
Ісаєнко Г.Й. 84–87
Історія міст і сіл
Хмельниччини 6
К
Календар знаменних і
пам’ятних дат Хмельниччини
на 2012 рік 133
Кальяненко А.В. 88
Кам'янчани – заслужені
працівники України 29
Карась П.П. 30
Книга Хмельниччини
2010 – 134
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Коваленко Н.Д. 71
Ковальчук С.В. 44
Коломієць М.І. 89
Комарніцький О.Б. 18, 52, 53,
59
Косянчук Т.Ф. 45
Кравчук В.В. 47
Краєзнавець Хмельниччини 22
Кремінська С.А. 90
Кузьмінський В.Л. 11
Кульбовський М.М. 31, 91
Культурно-історична
спадщина Польщі та України
як чинник розвитку
полікультурної освіти 56
Л
Лисайчук М.О. 92
Лисюк Д.П. 93
Лікарське рослинництво 39
Lithium = Літіум 94
Лісовий М.Я. 12
Лукіянчук В.Ф. 32
Лук'янов В.А. 13
Лук'янова В.В. 41
Любченко Н.Л. 45
М
Мазур Н.А.
Майя Антонівна Печеню 122
Маринін І.Г. 64
Мартинюк Н.М. 29
Матвєєв А.Ю. 4
Махнюк П.В. 96
Мачківський М.А. 95
Медведчук Г.К. 19
Медобори 97
... ми прощаємо винуватцям
нашим 98
Місто Хмельницький в
контексті історії України 15
Міхалевський В.Ц. 99
Мушинський П.Р. 100
Н

На шляху реформування і
перебудови 23
Народні пісні та жарти з
Поділля 20
Натуралісти України 40
Наукові записки Центру
Мархоцькознавства 21
Наукові праці Кам’янецьПодільського національного
університету імені Івана
Огієнка 57
Нечитайло В.В. 101
Нікіфорук С.Б. 102
О
Описи Подільської губернії
кінця XVIII – початку XIX ст.
7
Офіційні неопубліковані
документи обласної ради та
обласної державної
адміністрації за 2010 рік 136
П
Пасічник А.Є. 103
Паньков В.Г. 61
Писала серцем я свої вірші 123
Підскоцька Н.К. 29
Плазма крові – переносник
крові та її лікувальні
особливості 47
Планування – 2012 – 137
Поділля. Філологічні студії 66
Поділля: із глибини віків у
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