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Область в цілому
1. Міста і райони Хмельниччини.
2011: стат. зб. / ред. В. В. Скальський; держ.
служба статистики України; гол. упр.
статистики
у Хмельницькій
обл.
–
Хмельницький: [б. в.], 2012. – 268 с.: табл.
Статистичний збірник містить дані
про соціально-економічне становище міст і
районів області у 2011 році в порівнянні з
попередніми роками. Висвітлено показники
матеріального виробництва, фінансів підприємств, малого
підприємництва, населення і соціальної сфери.
2. Статистична оцінка соціальноекономічного розвитку: зб. наук. праць XII
Всеукр. наук.-практ. конф. – Хмельницький:
ХІРУП, 2012. – 291 с.: граф., табл.
Збірник
містить
доповіді
ХІІ
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Статистична оцінка соціально-економічного розвитку», що відбулася 19 квітня
2012 року.
3. Статистичний щорічник Хмельницької області: за
2011 рік / ред. В. В. Скальський; держкомстатистики України;
гол. упр. статистики у Хмельницькій обл. –
Хмельницький: [б. в.], 2012. – 424 с.: табл.
Статистичний
щорічник
містить
широкий спектр статистичних показників
соціально-економічного розвитку області в 2011
році в порівнянні з минулими роками.
Висвітлено показники системи національних
рахунків, матеріального виробництва, фінансової та соціальної сфери, населення, статистичні показники інших регіонів України.
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4. Хмельниччина в контексті історії України:
матеріали Всеукр. наук.-краєзн. конф. / гол. редкол. Л. В. Баженов, ред.: С. М. Єсюнін, О. М. Брицька. – Хмельницький:
[б. в.], 2012. – 558 с. – Бібліогр. в кінці ст.
Збірник містить матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції «Хмельниччина в контексті історії
України», яка відбулась у вересні 2012 року
та присвяченої 75-й річниці утворення
Хмельницької області. У збірнику висвітлено
історичний розвиток сучасної Хмельниччини. Акцентується увага на досягненнях
в різних галузях економічного та культурного розвитку.
5. Хмельниччина запрошує =
Welcome to Khmelnytskyi Region / Хмельниц.
облдержадмін. Упр. зовніш. зносин та
зовнішньоекон. діяльності. – Хмельницький:
Поліграфдизайн, [2012]. – 20 с.: фото. кольор.
– укр., англ.
Видання підготовлене управлінням
зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної
діяльності
Хмельницької
облдержадміністрації. В книзі розкрито інвестиційну
політику в області, яка базується на, чітко визначеному,
партнерстві державного та приватного секторів.
6. Хмельниччина: минуле, сьогодення, майбутнє / В. С. Ядуха, М. В. Дерикот, В. Д. Гаврішко та ін. – Хмельницький:
Заколодний М. І., 2012. – 190 с.: фото.
кольор.
Це видання приурочене до 75-річчя
утворення Хмельницької області і містить
інформацію про історію утворення області, її
сучасний стан, визначено перспективи
розвитку.
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7. Хмельниччина – 2011: стат. зб. / ред. В. В. Скальський, відповід. за вип. Л. О. Хамська та ін.; держкомстатистики
України; гол. упр. статистики у Хмельницькій обл. –
Хмельницький: [б. в.], 2012. – 156 с.: табл.
Збірник сформовано за такими розділами: національні
рахунки, ціни і тарифи, Єдиний державний реєстр підприємств і
організацій України, промисловість, сільське господарство,
мисливство, лісове господарство, рибальство, рибництво,
інвестиції та будівельна діяльність, транспорт і зв’язок,
зовнішньоекономічна діяльність, оптова і роздрібна торгівля,
ресторанне господарство, послуги, наука, інновації, населення,
зайнятість, дoходи та витрати населення, житлові умови
населення, освіта, охорона здоров’я та соціальна допомога,
культура, правопорушення, навколишнє природне середовище.
Значну кількість показників наведено за основними видами
економічної діяльності по містах і районах, окремі – за
регіонами України.

Археологія
8. Археологічні дослідження в Україні:
здобутки і перспективи: зб. матеріалів четвертої
міжнар. студ. археолог. конф. / ред. С. А. Копилов. – Кам'янець-Поділ.: Сисин О. В., 2012. –
132 с. – Бібліогр. в кінці ст.
Збірник містить доповіді і повідомлення
учасників четвертої Міжнародної студентської
археологічної конференції, яка відбулася у
Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка 25-26 вересня 2012 р.
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9.
Захар’єв
В.А.
Мегалітичне
поховання культури кулястих амфор з
околиць с. Ілятка на Хмельниччині. –
Хмельницький: ФОП Цюпак А.А., 2012. –
32 с.
У книзі вводяться в науковий обіг
матеріали
дослідження
мегалітичного
поховання, виявленого восени 2011 року біля
с.
Ілятка
Старосинявського
району
Хмельницької області, яке входить у межі, так
званої, східної групи культури кулястих амфор (3 тис. р. до н.е.)
Це – новий тип тогочасних поховань.

Історія краю
10. Збереження національної ідеї та
національної самосвідомості українського
народу в контексті трагічних подій XX
століття: зб. наук. праць. Вип. V / ред.
Л.Г. Білий та ін. – Хмельницький: [б. в.],
2012. – 376 с. – Бібліогр. в кінці ст.
До видання включені матеріали ІХ
науково-теоретичної конференції «Голодомор 1932-1933 років в Україні: передумови,
перебіг, наслідки (регіональний аспект), яка
відбулася 26 листопада 2011 року та Х Всеукраїнської науковотеоретичної конференції «Збереження національної ідеї та
національної самосвідомості українського народу в контексті
трагічних подій ХХ століття», яка відбулася 24 листопада 2012
року.
11. Опис Подільської губернії 1830 р. /
уклад.: А. Б. Задорожнюк, С. А. Копилов. –
Кам'янець-Поділ.: Кам'янець-Поділ. нац. ун-т
ім. Івана Огієнка, 2012. – 58 с.: табл.
У книзі вперше друкується рукописний
«Опис Подільської губернії… 1830 р.», що
зберігається у відділі рідкісних видань
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бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету
імені Івана Огієнка. Документ подає повний перелік усіх
населених пунктів краю по повітах, з фіксацією кількості
будинків та мешканців в них, і залишається надзвичайно цінним
джерелом до історії Подільського краю. У вступній статті
подано короткий аналіз документу, таблиці, що ілюструють
кількість населених пунктів та число мешканців Подільської
губернії на 1830 рік, а також підраховані та вказані наявні
військові поселення в регіоні.
12. Реабілітовані історією: у 27 т. / гол. ред.
П.Т. Тронько. – Хмельницький: Поліграфіст-2, 2008. [Т. 3]:
Хмельницька область. Кн. 4. – 2012. – 1162 с.
Четверта книга «Реабілітовані історією. Хмельницька
область» є складовою частиною Всеукраїнського науководокументального видання «Реабілітовані історією», яка
продовжує публікацію архівних документів, історичних та
документально-публіцістичних нарисів про колишніх в’язнів,
жителів області, які в роки тоталітарного режиму зазнали
безпідставних необґрунтованих покарань.
13. Рибак І. В. Повсякденне життя
подільського селянина в доколгоспний період
(1921-1928 рр.): монографія / І. В. Рибак. –
Кам'янець-Поділ.: Сисин О. В.: Абетка, 2012.
– 164 с.: табл. - бібліогр.: с. 141-159.
На основі, вперше виявлених автором,
широкого кола архівних опублікованих
документів, тогочасних газетних публікацій
висвітлено повсякденне життя подільського
селянина у добу непівського агропереходу.
14. Скрипник А. Державні установи Подільської
губернії 1793-1914 рр.: монографія / А. Ю. Скрипник. –
Кам'янець-Поділ.: Мошинський В. С., 2012. – 228 с.: фото. Бібліогр. в кінці частин.
У монографії розглядаються основні напрямки, форми і
методи діяльності губернських органів
управління, їх
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структурна побудова та функції, а також роль і місце в системі
державного управління Російської імперії з кінця ХVІІ до
початку ХХ ст. на Поділлі.

Історія окремих населених пунктів
15. Барташук О. Ю. Лабунь: іст.етногр. нарис / О. Ю. Барташук. –
Хмельницький: Вид-во Заколодний М. І.,
2012. – 276 с.: фото, фото. кольор.
«Лабунь» – історико-етнографічний нарис про села Новолабунь, Титьків,
Троєщина та Юровщина Полонського
району Хмельницької області, здійснений
шляхом переосмислення низки історичних явищ і подій на основі
опрацювання історичної літератури, архівних джерел та аналізу
сучасного життя.
16. Вінюкова-Волкова В. М. Кам'янецькі легендиперекази / В. М. Вінюкова-Волкова. – Кам'янець-Поділ.: Зволейко Д. Г., 2012. – 200 с.: іл.
В книзі розповідаються легенди тисячолітнього Кам’янця.
Книга розрахована на широкого читача, який цікавиться
історією рідного краю.
17. Музика В.С. Вовковинці – краплина Вкраїни - 2. –
Хмельницький: ФОП Цюпак А.А., 2012. –
196 с.
Автор знайомить з історією заснування
селища Вовковинець, його будівництва і
часткового знищення в результаті державних
реформ. Вовковин чани, разом з усім
українським народом, пережили жахи татаромонгольських набігів, знущання турецьких
яничарів, невільницьку працю на литовських,
польських феодалів та російських поміщиків.
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Також розповідається про захисників селища і прилеглих
до нього сіл та непросте сьогодення.
18. Петров М.Б. Місто Кам'янець-Подільський в 30-х
роках XV-XVIII століть: проблеми соціально-економічного,
демографічного,
етнічного
та
історико-топографічного
розвитку. Міське і замкове управління / М. Б. Петров. –
Кам'янець-Поділ.: Аксіома, 2012. – 480 с.:
фото. кольор.
Монографія
присвячена
історії
Кам’янця-Подільського у 30-х роках ХVХVІІ ст. Вперше в сучасній історіографії, на
основі аналізу багатої джерельної бази та
наукового доробку вчених у комплексі,
висвітлюються проблеми його соціальноекономічного, демографічного, етнічного та
історико-топографічного розвитку, розглядається історія міських громад, їхнє самоврядування та замкове
управління.
19. Пламеницька О. Castrum Camenecensis. Фортеця
Кам’янець: (пізньоант.-ранньомодер. час). – Кам’янець-Поділ.:
ФОП Сисин О.В., 2012. – 672 с.: іл.
Монографія є першим фундаментальним виданням,
присвяченим фортифікаційній спадщині історичної столиці
Поділля – Кам’янця-Подільського, культурний ландшафт якого
номінується до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
20. Сорочан Ю. К. Чемерівці. Біля
витоків / Ю. К. Сорочан. – [б. м.]: [б. в.], 2012.
– 50 с.: фото. кольор.
До книги увійшло все те, що вдалося
взнати про першопочатки містечка із
писемних і археологічних джерел.

9

21. Черевченко Л. Вулиці
Хмельницького
=
Khmelnytskyi
Streets / Л. Черевченко, В. Андріїшина; фото К. Жданов, Ю. Крамар,
І. Ігнат'єв.
–
Хмельницький:
Гонта А. С., 2012. – 60 с.: фото.
кольор., карты. – укр., англ.
Фотоальбом «Вулиці Хмельницького» запрошує Вас
прогулятися вулицями Хмельницького, ознайомитись з історією
найстаріших
вулиць, помилуватись їхніми затишними
куточками, вдихнути притаманний, лише їм, аромат.
22. Ярмолинеччина запрошує Вас: турист. путівник / упоряд.
В. М. Москаленко, відповід. за вип.
М. А. Гриб. – Ярмолинці: ЦРБ,
2012. – 22 с.: фото.
Путівник, що веде по
туристичних маршрутах найбільш
цікавих пам’яток історії, культури та архітектури ознайомить
всіх бажаючих та тих, хто хоче приєднатися до минулого
Ярмолинеччини.
23. Ярославський Ю. М. Село
Романівка: іст. нарис / Ю. М. Ярославський.
– Чернівці: Друк АРТ, 2012. – 234 с.: фото.
Нова книга Ю. Ярославського
знайомить читача з подільським селом
Романівка – його минулим і сучасним,
дивовижними
пам’ятками
природи,
розвитком упродовж різних історичних
періодів, а основне – з давніми родами, які
творили і творять історію села, краю,
Батьківщини.
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24. Яцишин М.С. Гордість Віньковеччини: літ.-худ.
вид. – Хмельницький: Вид-во ФОП Цюпак А.А., 2012. – 244 с.
Головні герої книги – віньківчани
або вихідці з Віньковецького району
Хмельницької області, які внесли вагомий
вклад у його розвиток, своїм трудом чи
ратним подвигом прославили його. Серед
них герої праці і війни, керівники
колективних господарств і підприємств,
передовики виробництва, генерали та
офіцери армії і правоохоронних органів,
науковці, медики і педагоги, працівники
культури, письменники, поети, журналісти.

Велика Вітчизняна війна
25. Бабак И. И. С уважением к прожитому. Воспоминания танкиста / И. И. Бабак; ред.: Е. Н. Царенко, Л. И. Заривчацкая. – К.: [б. и.], 2012. – 96 с.: фото.
Книга спогадів гвардії генералмайора танкових військ – Івана Івановича
Бабака – це літопис війни, сповідь про його
життя. Це данина пам’яті героям, переказ
історичних подій з вуст учасника бойових
дій. Це історія життя гідної людини, сина
свого народу, який пройшов Другу світову,
та був учасником арабо-ізраїльської війни і
вже потім оповідає про те, як склалася його
доля у мирний час.
26. Внесок учасників війни –
трудівників тилу Хмельниччини в перемогу у
Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років.
Актуальні
проблеми
життєдіяльності
учасників війни і шляхи їх вирішення: зб.
матеріалів
обл.
наук.-практ.
конф.
(м. Хмельницький, 16 лютого 2012 р.). –
Хмельницький: ХУУП, 2012. – 188 с. –
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Бібліогр. в кінці ст.
У збірнику представлені матеріали доповідей, які були
оприлюднені на обласній науково-практичній конференції
«Внесок учасників війни – трудівників тилу Хмельниччини в
перемогу у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років.
Актуальні проблеми життєдіяльності учасників війни і шляхи їх
вирішення», що відбулась у Хмельницькому університеті
управління та права 16 лютого 2012 року.
У наукових дослідженнях висвітлюються нові надбання
дослідників, спогади безпосередніх учасників і очевидців подій
трагічного минулого, публікуються матеріали про вагомий
внесок трудівників тилу Хмельниччини у наближення
Перемоги.
27. Войтович П. Й. Мертвим, живим та
ненародженим: повість. – Хмельницький:
Вид-во ФОП Цюпак А.А., 2012. – 256 с.
У повісті автор розповідає про
учасників бойових дій, ветеранів і дітей війни
Віньковеччини.

Краєзнавство
28. Краєзнавець Хмельниччини: наук.-краєзн. зб.
Вип. 3 / гол. ред. Л. В. Баженов та ін. – Кам'янець-Поділ.:
Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка,
2012. – 176 с.: фото. кольор.
Збірник містить офіційні матеріали
про розвиток краєзнавчого руху на
Хмельниччині, інформацію про діяльність
місцевих осередків НСКУ, наукові дослідження і статті з історії краю, рецензії,
огляди науково-краєзнавчих видань, бібліографію, цікаві факти, привітання з
ювілеями відомих поділлєзнавців тощо.
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29. Трембіцький А.М. ДІКЗ «Межибіж»: десять років
поступу. Історія, матеріали і документи / А.М. Трембіцький. –
Хмельницький: ПП Мельник А.А., 2012. – 390 с.
У праці розкрито історію творення, розвою та
десятилітньої діяльності Державного історико-культурного заповідника «Межибіж»
(грудень 2001–2011 рр.). А також подано
матеріали і документи, які висвітлюють
основні напрями діяльності заповідника –
науково-дослідну,
науково-просвітницьку,
науково-методичну,
культурно-освітню,
експозиційну, фондову, видавничу та
виставкову діяльність, пам’яткоохоронну та
реставраційну діяльність.

Відомі постаті Хмельниччини
30. "В сплетінні ліній, барв і
знаків":
Валентин
Михайлович
Ільїнський / Хмельниц. ОНМЦ. –
Хмельницький: [б. в.], [2012]. – 16 с.:
фото. кольор. – (Сузір'я талантів).
У виданні йдеться про відомого
майстра
писанки,
геральдиста,
художника-оформлювача, викладача
Хмельницької гуманітарно-педагогічної
Михайловича Ільїнського.

академії Валентина

31. Грошко В.М. Поспішай робити
добрі справи (Василь Шуляк – керівник,
господар і політик) – Хмельницький: Вид-во
ПП Цюпак А.А., 2012. – 132 с.
У
документальному
нарисі
описується життя і діяльність керівника,
господаря і політика Хмельниччини Василя
Корнійовича Шуляка, цікавої особистості і
патріота рідного краю.
На обкладинці – церква Івана
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Богослова у селі Великий Лазучин, споруджена з ініціативи і на
кошти Василя Корнійовича Шуляка.
32. Гуменюк А. Життя у славі: (з
нагоди
поважного
ювілею
Героя
Соціалістичної праці, уродженки Савинець
Софії Дев’ятової). – Хмельницький: Вид-во
ФОП Цюпак А.А., 2012. – 32 с.
Книга Алли Гуменюк розповідає про
життєвий шлях уродженки села Савинці
Ярмолинецького району, Героя Соціалістичної праці Софії Дев’ятової. Тут зібрані
основні газетні публікації про її виробничі
успіхи та закоханість у пісню, якій вона присвятила себе після
виходу на заслужений відпочинок, фотокартки, що ілюструють
різні життєві періоди ювілярки.
33. Бондарчук М. З життя знаменитих і талановитих…
нариси та статті. – Старокостянтинів, 2012. – 230 с.
В черговій книжці Миколи Бондарчука зібрано окремі
статті й нариси автора, опубліковані в газетах Вінничини та
Хмельниччини протягом 1996-2010 рр.
34. Стан Т. ... і сопілка у серці
озветься, і мелодій ключі золоті...:
Володимир Віталійович Мислицький /
Т. Стан, Т. Совинська; Хмельниц.
ОНМЦ. – Хмельницький: [б. в.],
[2012]. – 12 с.: фото. кольор. – (Сузір'я
талантів).
У виданні йдеться про
Володимира
Віталійовича
Мислицького,
обдарованого,
самобутнього музиканта, який відроджує фольклорну спадщину,
виявляє, виготовляє, модернізує і популяризує народні музичні
інструменти.
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35. Лемещук О.В. «Шляхи-дороги»:
худ.-докум. повість. – Хмельницький: Поліграфіст-2, 2012. – 224 с.
На багатому фактичному матеріалі,
використовуючи спогади, газетні публікації,
автор розповідає про багатопланове життя й
діяльність знаного сина Подільської землі
В.С. Яглінського, який багато робить для
економічного, соціального, культурного
розвитку рідної Деражнянщини на Поділлі.
36. Пащенко Олімпіада Михайлівна:
матеріали до життєпису / О. М. Пащенко;
упоряд. В. Адамський; Хмельниц. гуманіт.-пед.
акад. – Хмельницький: Мельник А. А., 2012. –
470 с.: фото.
Основу видання склали мемуарнопубліцистичні праці, відомої на Поділлі
громадської діячки, О.М. Пащенко, в яких
висвітлюються різні аспекти суспільнополітичного та культурно-освітнього процесів кінця ХІХ-ХХ ст.
Переважна більшість творчого доробку автора публікується
вперше.

Природа і екологія
37. Савчук Л. Х. Природа. – Хмельницкий: Изд-во
Цюпак А.А., 2012. – 248 с.
Ця книга присвячена таємницям природи, вона
розповідає про світ духів, світ мінеральний, світ рослинний,
тварину і людину, їх дрімаючі можливості.
38. Юглічек Л. С. Екологічна мережа Хмельниччини:
монографія / Л. С. Юглічек, Т. В. Виговська; Хмельниц. ун-т
упр. та права. – Хмельницький: ХУУП, 2012. – 97 с.: фото.
кольор.
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У монографії розроблено схему екомережі Хмельницької
області, визначені основні її структурні елементи, дана оцінка
ландшафтної та біотичної різноманітності. Показано місце
екомережі Хмельницької області в національній та
транснаціональній екомережах.

Народне господарство
39. Кошулаб Н. В. Аграрні реформи
в контексті соціальної справедливості /
Н.В. Кошулаб, В.Л. Співачук. – Хмельницький: Крисюк С. Г., 2012. – 68 с.
Розглянуто історичний досвід та
сучасні тенденції реформування аграрного
сектору економіки, запропоновані заходи
щодо відродження і стабільного розвитку
АПК України в умовах наростання глобальної продовольчої кризи.
40. Мазур Н. А. Молокопродуктовий підкомплекс
Поділля в системі продовольчого забезпечення населення: монографія / Н. А. Мазур. –
Кам'янець-Поділ.: Зволейко Д. Г., 2012. –
296 с.
У
монографії
розглядаються
теоретичні та практичні аспекти функціонування та розвитку молокопродуктового
підкомплексу Подільського регіону, досліджено регіональний ринок продовольчої
продукції та окреслено шляхи його розвитку.
41. Матеріали VІ Всеукраїнської
науково-практичної конференції студентів
та молодих науковців «Перші наукові кроки –
2012» ( 25-26 квітня 2012 р.): зб. наук. праць.
– Кам’янець-Поділ.: Вид-во ПП Зволейко
Д.Г., 2012. – 400 с.
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У
збірнику
надруковані
тези
доповідей
VІ
Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та
молодих науковців «Перші наукові кроки – 2012» (25-26 квітня
2012 р.) за такими напрямками: процеси, машини та обладнання
АПВ, інженерна механіка, енергетика та електротехнічні
системи в АПК, професійне навчання в галузях, транспортні
технології, інформаційні технології, агрономія, ветеринарна
медицина, біотехнології, економіка сільськогосподарського
виробництва, бухгалтерський облік, аудит, фінанси.

Медицина
42. Азарський І. М. Інновації в
медицині (винаходи). Кн. 2 / І. М. Азарський,
О. О. Азарська, В. В. Кравчук; за заг. ред.
І. М. Азарського. – К.: ХмЦНТЕІ, 2012. –
236 с.: іл. – бібліогр.: с. 230-235.
У книзі викладені традиційні методи
лікування із застосуванням медико-технічних
винаходів авторів, які можуть стати
фактором здоров’я та довголіття людства на
Землі.
43. Лукіянчук В. Ф. Медики Чорнобиля Хмельниччини: книга пам'яті та
спогадів / В. Ф. Лукіянчук. – Хмельницький;
Кам`янець-Поділ.: Медобори-2006, 2012. –
304 с.: фото кольор.
26 квітня 1986 року – одна з
найчорніших сторінок в історії України і
людства. Аварія на Чорнобильській АЕС
боляче зачепила українських людей. Понад
14 тисяч громадян Хмельниччини приймали
участь і постраждали внаслідок ліквідації аварії на
Чорнобильській атомній електростанції, у тому числі понад 700
медичних працівників. Ця книга – книга пам’яті та спогадів,
вдячності, шани і поваги до подвигу героїв-чорнобильців.
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44. Хірургічна служба Кам'янець-Подільської міської
лікарні № 1: історія, сьогодення та перспективи розвитку /
В.В. Арсенюк, Д. С. Васильянов, І. І. Войтенко, Т. Л. Арсенюк. –
Кам'янець-Поділ.: Сисин О. В.: Абетка, 2012. – 238 с.: фото.
кольор.
Збірник містить історичну довідку
про становлення хірургічної служби
Кам’янець-Подільської міської лікарні № 1,
висвітлені основні віхи розвитку хірургії, її
сьогодення, перспективи. Наведено перелік
наукових праць, опублікованих в різних
медичних виданнях, патентів на винаходи,
свідоцтв на раціоналізаторські пропозиції,
надруковано оригінальні статті співробітників різних років, віднайдені у медичній літературі та
місцевій пресі.

Наука та освіта
45. Завальнюк О. М. Кам'янець-Подільський національний університет імені
Івана Огієнка (1918-2012 рр.): іст. нарис /
О. М. Завальнюк, О.Б. Комарніцький. –
Кам'янець-Поділ.: Аксіома, 2012. – 340 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 1917-1921 рр.
46. Завальнюк О. М. Науково-дослідний сектор
Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана
Огієнка (2007-2012 рр.) / О.М. Завальнюк, І.М. Конет. –
Кам'янець-Поділ.: Аксіома, 2012. – 140 с.
У нарисі викладено основні напрямки діяльності
науково-дослідного сектору Кам’янець-Подільського націо-

18

нального університету імені Івана Огієнка впродовж 2007-2012
рр.
47. Іван Огієнко і сучасна наука та
освіта: наук. зб. / відп. ред. Є. І. Сохацька,
гол. ред. О. М. Завальнюк. – Кам'янецьПоділ.: Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана
Огієнка, 2005 Вип.
9:
Серія
історична
та
філологічна. – 2012. – 392 с.: іл. - Бібліогр. в
кінці ст.
У збірнику вміщено матеріали, які
репрезентують основні напрями сучасного
огієнкознавства: історичний, філософський,
релігійний, філологічний, культурологічний та книгознавчий.
Статті, присвячені дослідженню творчої спадщини Івана
Огієнка та її рецепції в сучасному суспільно-культурному житті,
мають новаторський та пошуковий характер, відповідають
сучасному рівневі української науки.
48. Козак А. Р. Освіта у Ярмолинцях (від ЦПШ до НВК)
/ А. Р. Козак. – Хмельницький: Цюпак А. А., 2012. – 36 с.: фото.
кольор.
Видання знайомить читача з історією
освіти у Ярмолинцях. Показано, які заклади
діяли за царизму і як вони зароджувались у
райцентрі в довоєнний період. В основу
покладено матеріали Державного
архіву
Хмельницької області, а також матеріали
архіву
Ярмолинецького
районного відділу освіти.
49. Педагогіка духовності: зб. наук.
праць в 2-х частинах / ред. Л. Г. Білий та ін. –
Хмельницький: [б. в.], 2012. – 284 с. –
Бібліогр. в кінці ст.
У частині 1 збірника подано наукові
статті за матеріалами роботи Всеукраїнської
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науково-практичної конференції «Пересопницьке Євангеліє:
духовна святиня українського народу»: (до 455-річчя з початку
написання Пересопницького Євангелія), яка відбулася 12 травня
2011 року. У другій частині подано матеріали Всеукраїнської
науково-практичної конференції «Історія, культура та освіта:
християнський вимір», яка відбулась 4 травня 2012 року. У
наукових публікаціях порушуються актуальні питання: історії
створення Пересопницького Євангелія, духовності народу,
історичного розвитку України та ін.
50. Педагогічний дискурс: зб. наук.
пр. / гол. ред. І.М. Шоробура. –
Хмельницький: ХГПА, 2012. –
Вип. 12. – 381 с.
Вип. 13. – 443 с.
У
збірниках
наукових
праць
«Педагогічний дискурс» вміщено статті
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Виховання студентської молоді в
процесі професійної підготовки: сучасний
стан, проблеми і перспективи». Авторами статей розкрито:
культурологічні та морально-етичні проблеми виховання
студентської молоді, психолого-педагогічні умови організації
виховного процесу у вищій школі, шляхи підвищення
ефективності виховної функції науково-педагогічних працівників, виховний потенціал соціально-гуманітарних дисциплін
у розвитку особистості сучасного студента, сучасні освітні
технології та їх застосування у виховній роботі ВНЗ;
студентські колективи та їх самоврядні структури як фактор
формування особистості майбутніх професіоналів.
51. Сьомі педагогічні читання
пам’яті М.М. Дарманського: професійна
компетентність
педагогів
в
умовах
реформування сучасної освіти: матеріали
Всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький,
29 берез. 2012 р.). – Хмельницький: ХГПА,
2012. – 253 с.
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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 і практики.
52. Університетські наукові записки: часоп. Хмельниц.
у-ту управління та права / гол. ред. Р. І. Кондратьєв. –
Хмельницький: Вид.-во ХУУП, 2012. –
Вип. 1 (41). – 627 с.
Вип. 2 (42). – 427 с.
Вип. 3 (43). – 627 с.
Вип. 4 (44). – 613 с.
Часопис
«Університетські
наукові
записки»
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
Інституту законодавства Верховної Ради України.
53. Форми та зміст курсового підвищення кваліфікації
керівних і педагогічних працівників закладів професійнотехнічної освіти: (за результатами дослід.-експеримент. роботи
Наук.-метод. центру проф.-тех. освіти та підвищ. кваліфікації
інж.-пед. працівників у Хмельниц. обл.) / за заг. кер. та ред.
В. В. Супруна. – Хмельницький: Цюпак А. А., 2012. – 716 с.
Збірник містить теоретико-методологічні підходи до
підвищення кваліфікації та стажування інженерно-педагогічних
працівників системи професійно-технічної освіти та навчально-
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програмну документацію з курсового підвищення кваліфікації
усіх категорій інженерно-педагогічних працівників професійнотехнічних навчальних закладів, залежно від профілю, рівня
професійної компетентності, індивідуальних запитів педагога.
54. Хмельницький національний університет: 50 років
/ відп. за вип. М. А. Йохна, відп. ред. М. П. Войнаренко, уклад.
А. М. Ромко; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький: ХНУ, 2012.
– 30 с.: фото. кольор.
Інформаційне видання про Хмельницький національний університет, який за
50 років сформував міцну навчальноматеріальну і технічну базу, став сучасним
науково-освітнім, культурним і виховним
центром і сьогодні це вищий навчальний
заклад європейського рівня підготовки
фахівців нової генерації, який має потужний
викладацький потенціал,
модернізовану
матеріально-технічну
базу та
сучасні
інноваційні технології навчання.

Філологічні науки
55. Актуальні проблеми філології та перекладознавства: зб. наук. праць. – Хмельницький: ХмЦНТЕІ, 2005. –
Вип. 5: Українська філологія / гол. ред. М. Є. Скиба,
відп. за вип. М. М. Торчинський. – 2012. – 225 с.
У збірнику вміщено статті, в яких розглядаються
актуальні проблеми історії і теорії літератури, компаративістики.

22

56. Наукові праці Кам'янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка / відп. ред.
Л. М. Марчук; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т
імені Івана Огієнка. – Кам'янець-Поділ.:
Аксіома, 2012. –
Вип. 29: Філологічні науки. –
2012. – 236 с. – Бібліогр. в кінці ст.
Вип. 30: Філологічні науки. –
2012. – 396 с. – Бібліогр. в кінці ст.
Вип. 31: Філологічні науки. – 2012. – 412 с.

Психологічні науки
57. Проблеми сучасної психології:
зб. наук. праць Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту
ім. І. Огієнка, Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – Кам'янець-Поділ.:
Аксіома, 2012. –
Вип. 15. – 812 с.
Вип. 16. – 828 с.
Вип. 17. – 812 с.
Вип. 18. – 880 с.
У
збірниках
наукових
праць
висвітлюються найбільш актуальні проблеми сучасної
психології, представлено широкий спектр наукових розробок
вітчизняних дослідників. Здійснено аналіз проблем, умов і
труднощів психічного розвитку, вікових та індивідуальних
особливостей становлення особистості й психології навчання.
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Мистецтво
58. Маховська С. Весільні пісні Поділля: жанрова
специфіка, особливості функціонування, поетика. – Хмельницький: Вид-во ПП Заколодний М.І., 2012. – 320 с.
У монографії, на основі систематизованого весільного фольклору Поділля,
простежено
головні
аспекти
взаємодії
весільного обряду і пісні, проаналізовано
засоби локалізації та характерні риси пісенної
традиції регіону. Здійснено типологічну
класифікацію жанрових ознак пісенних текстів,
простежено еволюцію мотивів, образів,
з’ясовано мовно-художню палітру народних
творів, встановлено специфіку побутування
основних пісенних різновидів Поділля і традиційної обрядової
родинної творчості.
59. Мистецька спадщина Поділля у контексті
полікультурного європейського простору: зб. наук. праць за
результатами II Міжнар. інтернет-конф. – Кам'янець-Поділ.:
Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2012. – 152 с. Бібліогр. в кінці ст.
У збірнику розкриваються процеси, що відбувалися в
мистецтві Поділля з ХVІ по ХХ століття, а також описуються
віхи життя діячів культури того часу.
60. Підгурний І. С. Культурно-мистецька спадщина Поділля у художніх
фотографіях
Михайла
Грейма
(друга
половина XIX – початок XX ст.): монографія
/ І. С. Підгурний, Н. О. Урсу. – Кам'янецьПоділ.: Аксіома, 2012. – 232 с.: фото, табл.
Монографія присвячена розгляду
культурно-мистецької спадщини Поділля у
художніх фотографіях Михайла Грейма, визначаються
найвидатніші майстри художнього світлопису; розглядається
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фотографічний доробок Михайла Грейма у
становлення і розвитку фотомистецтва на Поділлі.

контексті

61. Урсу Н. О. Нариси з історії образотворчого і
декоративно-прикладного мистецтва Хмельниччини: навч.
посіб. для студ. худ. спец. / Н.О. Урсу. –
Кам'янець-Поділ.: Аксіома, 2012. – 224 с.:
фото. кольор. – Бібліогр. в кінці розд. –
C. 206–215.
Підручник написаний для забезпечення процесу викладання спецкурсу
«Мистецтво Хмельниччини» у студентів
освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»
і «магістр», розробленого у Кам’янецьПодільському національному університеті
імені Івана Огієнка. Водночас, він може бути запропонований
для інших університетів та інститутів регіону, а також училищ,
коледжів та середніх спеціалізованих мистецьких навчальних
закладів.
62. Ярова М. Митці Подільського краю: минуле і
сучасне: монографія. – Кам’янець-Поділ.: ПП Зволейко Д.Г.,
2012. – 384 с.
У монографічному дослідженні висвітлюються питання
розвитку музичної освіти Поділля кінця ХІХ – початку ХХ ст.,
організації музичної освіти в навчальних закладах, розкривається роль музичних товариств у мистецькому житті Поділля.
Зібрано біографічний матеріал про композиторів, співаків,
інструменталістів, музичних педагогів Подільського краю ХІХХХ сторіччя, які примножували історію, матеріальну і духовну
культуру регіону, країни, залишили після себе вагомий творчий
спадок, і про тих, які високопрофесійно творять сьогодення.
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Художня література
63. Автограф: альм. Хмельниц. обл. орг. Нац. спілки
України / упоряд.-ред. В. І. Горбатюк. – Хмельницький:
Поліграфіст-2, 2012. – 256 с.: портр.
До чергового альманаху увійшли окремі твори і уривки з
них членів Хмельницької обласної організації НСП України.
Літератори Хмельниччини прагнуть робити все, аби сприяти
дальшому розвитку духовності, культури. Вони перші серед тих,
хто відроджує рідну мову.
64. Борилюк Д.П. Слово про життя:
оповідання. – Хмельницький: Вид-во ФОП
Цюпак А.А., 2012. – 48 с.
Перша книга молодого автора містить
понад 20 творчих робіт різної тематики.
Твори Д. Борилюка застерігають молоде
покоління від необдуманих вчинків, вчать не
піддаватись спокусі, плекати в собі духовність.
65. Босенко А.Л. Друзьям моим: поэзия. –
Хмельницкий: Издатель Цюпак А.А., 2012. – 112 с.
Автор виносить на суд читача підбір віршів, написаних в
різні періоди своєї творчості. Інтимна лірика, іронічні коментарі
побаченого, присвячення друзям.
66. Бучківська Є. І. Перлини надвечір'я: поезія, проза /
Є. І. Бучківська. – Хмельницький: Цюпак А. А., 2012. – 52 с.
Ця книга – вміле бачення авторки не просто житейських
перлин та цілих уламків коштовних самоцвітів, а вміння їх,
після умілого дотику пера-різця, відсвічувати гранями
справжніх самоцвітів.
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67. Гаврилюк Р.К. Заграва над чортополохами:
оповідання. – Хмельницький: Вид-во ФОП Цюпак А.А., 2012. –
28 с.
До шостого випуску бібліотечки
альманаху
«Медобори»,
заснованої
Хмельницькою
обласною
організацією
Всеукраїнської творчої спілки «Конгрес
літераторів України», увійшло оповідання
«Заграва
над
чортополохами»
Раїси
Гаврилюк.
Автор описує жахливий тягар та
надлюдський біль у роки Великої Вітчизняної
війни, голод, холод, поневіряння у повоєнні часи.

68. Гаврилюк Р. К. У слові – прихисток душі: зб. поезій
/ Р. К. Гаврилюк. – Кам'янець-Поділ.: Зволейко Д. Г., 2012. –
76 с .: рис.
Збірка Раїси Гаврилюк приваблює щирістю, любов’ю
авторки до рідного краю, ностальгією за незвершеним,
філософськими роздумами про сенс людського буття, роль і
призначення поезії.
69. Гірник П. М. За дві криниці до
прірви / П.М. Гірник. – К.: Кредо, 2012. – 40 с.
У творах поета Гірника великий біль.
Це вдовиний біль і біль сирітства. Біль жертв
соціальної наруги і біль жорстоко покривджених. А поряд із цим безвихідний сум од
усвідомлення безпросвітності й антидуховності
того світу, в якому ми приречені існувати.
Україна – визначний мотив його творчості, це
його найбільша тривога.
70. Гончарук В. О. Арена життя: поезії / В.О. Гончарук.
– Кам'янець-Поділ.: Зволейко Д. Г., 2012. – 56 с.: іл.
Нова книга подільського письменника складається з
віршів різноманітної тематики, написаних протягом жовтня
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2011 року під час відпустки.
71. Гончарук В. О. Зелені сніги: поезії
/ В. О. Гончарук. – Кам'янець-Поділ.: Зволейко
Д. Г., 2012. – 68 с.: іл.
Цю збірку віршів
склали поезії,
написані в січні-квітні 2011 року. Вірші
сповнені теплом, добром, любов’ю до життя та
природи.
72. Горбатюк В. І. Ще настане ваша
пора: докум. роман / В. І. Горбатюк. –
Хмельницький: Поліграфіст-2, 2012. – 368 с. (Хранителі рідного слова).
Спрагнені волі і справедливості, ці
юнаки й дівчата з подільського села стали на
шлях боротьби за вільну Україну, за
самостійну державу. В умовах радянського
комуністичного режиму на їхні долі випали
героїзм і трагедії, кохання і втрати, високі мрії і жорстокі
покарання. Документальний роман створений за спогадами
учасників і свідків та за архівними документами.
73. Грабовський В. Н. Ніхто не живе
для себе: сусп. роман про Любов та Кохання.
– Біла Церква: Вид-во «Буква». – 2012. –
504 с.
Це перший великий прозовий твір
поета,
літературознавця,
перекладача
Грабовського В.Н. В долях головного героя
журналіста Андрія Колодія, його родини і
друзів, мов у краплинці роси, відтворено складний і
суперечливий світ Радянської України останніх років існування
СРСР і першого десятиліття Незалежної України.
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74. Грищук Б. А.
Там, за обрієм,
– Єрусалим. Варіація на тему Йосифа Флавія
/ Б. А. Грищук. – Хмельницький: А. Цюпак,
2012. – 180 с.: фото. – (In corpore).
Місце дії твору – іудейські землі,
Давній Рим, Єгипет. Центральна подія
книжки – знамените – визвольне повстання,
що увійшло в історію як Іудейська війна
(І ст. н.е.).
75. Дердюк М. Д. Моя Любов /
М.Д. Дердюк. – Хмельницький: Вид-во
Стасюк Л. С., 2012. – 184 с.
Це – перша книга Мирослава
Дердюка, до якої автор йшов понад сім
років. Поетична збірка увібрала усі тривоги
і хвилювання, які переймали і чарували
своїм шармом усіх, хто хоч раз у житті
плекав відображення на папері, як у
майбутньому сподіваємося, і у серцях
читачів.
76. Даниленко-Зінчук Г. А. На лелечому крилі.
Література Ізяславського краю / Г. А. Даниленко-Зінчук. –
Хмельницький: Цюпак А. А., 2012. – 264 с.: фото.
Посібник містить матеріал про життєвий і творчий шлях
літераторів Ізяславського району на Хмельниччині, про
формування творчої особистості у рідному краї під впливом
культурно-історичних, народно-педагогічних, народознавчих
виховних традицій.
77. Дзісяк (Дорожний) Я. І. Серед
гомону вітру між трав / Я.І. Дзісяк
(Дорожний). – Хмельницький: Стасюк Л. С.,
2012. – 84 с.
Автор запрошує читачів у загадкову
мандрівку своєї фантазії та світосприйняття,
які знайшли втілення у поетичній формі.
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78. Зарічний О. П. Чародійниця:
співана поезія / О. П. Зарічний. – Кам'янецьПоділ.: Сисин О. В., 2012. – 92 с.
Якщо можна умовно поділити поезію на
сільську та міську, то, безумовно, вашій увазі
пропонується сповідь поета – селянина. Дядькова гармошка, ланкова народна, природа і
колядки села Черче на Хмельниччині.
79. Івашкевич Я.Б. Ковчег вербового
листка: вибр. поезії. – Хмельницький: Вид-во ФОП Цюпак А.А.,
2012. – 116 с.
Книга перекладів поетичних творів видатного
польського письменника-гуманіста ХХ століття, поета-філософа
Ярослава Івашкевича справляє враження цілісного твору.
80. Карась П.П.
Серце мусить
боліти. Книга перша: Соломіїні діти. –
Хмельницький: Вид-во ФОП Цюпак А.А.,
2012. – 208 с.
Це і художня і публіцистична оповідь
про долю подолян від років повоєнних і до
днів нинішніх. Долю далеко не блакитну, з
усіма
непростими
реаліями
нашого
складного часу.
81. Кульбовський М. М. Жереб долі:
новели / М.М. Кульбовський. – Хмельницький: А. Цюпак, 2012. – 288 с.
За статистикою Асоціації психологів
України 85 % дітей почуваються у сім’ях
самотніми. Коротають час біля телевізора, за
комп’ютером (в інтернеті). А там бачать
аморальність, цинізм, жорстокість і садизм.
Про це і йде мова у книзі, де через
побільшене скло дитячої, юначої психіки
віддзеркалюються вади нинішнього суспільства.
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Ця книга – урок для батьків, яким потрібно вчитися
відповідальності у вихованні дітей.
82. Курьян Л. С чистого листа / Л. Курьян. – КаменецПодол.: Калиграф, 2012. – 96 с.: іл., портр.
В книзі представлені вірші, написані у 2003 році. За
допомогою образного слова автор розкриває свій внутрішній
світ, малює картини природи, мислить про роль поезії.
83. Линник В.Ф. Останься /
Хмельницький: Стасюк Л. С., 2012. – 56 с.

В.Ф. Линник.

–

84. Линник В. Ф.
Таїна: вірші /
В. Ф. Линник.– Хмельницький: Стасюк Л. С.,
2012. – 56 с.
Чудова лірика поета
Валерія Линника. Кожен
вірш
–
це
яскрава,
динамічна картина почуттів
і емоцій.

85. Лисюк Д.П. Сурми: поет. зб. –
Хмельницький: Вид-во ФОП Цюпак А.А.,
2012. – 100 с.
Всім хто захищав свою землю від
ворогів і чужинців, всім хто загинув в
боротьбі за право мати свою державу, жити
за законами наших предків та втілювати ці
ідеї в реальність, тим, хто любить і шанує
рідне слово присвячується ця книга.
86. Лихогляд О. З. В саду надій: вінок сонетів /
О. З. Лихогляд. – Хмельницький: А. Цюпак, 2012. – 19 с.: іл.
У цьому сонетному вінку, ніби крізь легку паволоку
віків, проглядаються контури реального і напівтони міфічного,
постають окремі історичні події та романтичні постаті,

31

вив’язуючи цілісність сюжету, в основі якого: вона – вічна
кохана, але більш значущого уявлення, аніж просто жінка; він –
її вічний захисник та високе і вічне кохання, іменем якого
твориться історія.
87. Лихогляд О. З. На щастя, на долю – українською
мовлю: вірші / О. З. Лихогляд. – Хмельницький: А. Цюпак, 2012.
– 32 с.: іл.
Це вірші – присвячені рідній мові та освідчення їй у
любові. Поряд з поетичним оспівуванням мови, тут висвітлені і
проблеми, пов’язані з мовою. При бажанні, будь-яку майбутню
розмову про мову, читач зможе доповнити віршем із цієї книги.
88. Лихогляд О. З. На подіум Історія виходить: 580-й
річниці міста Хмельницького / О. З. Лихогляд. – Хмельницький:
А. Цюпак, 2012. – 36 с.: фото. – укр., рос., нім.
Повага до нашого історичного минулого надихає
творити сучасне і проектувати майбутнє. На основі фондів
обласного краєзнавчого музею, до книги увійшли вірші і
наукова стаття з історії подільського одягу.
89. Lithium = Літіум: незалеж. літ.-худ.
альм. № 7, 2012 / ред. Д. В. Моцпан,
Л. Стасюк. – Хмельницький: А. Цюпак, 2012. –
128 с.
Незалежний
літературно-художній
альманах видається за кошти авторів та
спонсорів. Редакція та видавництво подають
твори у редакції автора, мовою оригіналу.
Головною метою цього видання є надання
можливості молодим авторам реалізувати свій творчий
потенціал. Відповідальність за зміст робіт несуть автори.
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90. Ліра: літ.-худ. альм. 2012 / ред.
Л. С. Стасюк. – Хмельницький: Стасюк Л. С.,
2012. –
№ 2. – 160 с.
№ 3. – 160 с.
№ 4. – 160 с.

91. Мазур Н. П. Душа на кінчику
пера: лірика / Н. П. Мазур. – Хмельницький:
Стасюк Л. С., 2012. – 80 с.: іл.
Це – перша книга подільської поетеси
Наталі Мазур. Книга увібрала дуже
різнобарвні теми поезії: від сумовитоліричних
до
глибоко
філософських.
Розрахована на широке коло читачів.
92. Матеуш В.О. Від Шевченка до
сучасної літератури: (дослідження, роздуми). – Хмельницький:
Вид-во ПП Цюпак А.А., 2012. – 200 с.
Ця книжка стала можливою завдяки
ініціативі
видатного
українського
письменника Поділля Василя Горбатюка.
Автор прагне утвердити доказову
літературну критику в своїх незалежних
критичних творах, що відзначаються
оригінальною формою. Показані деякі
прояви впливу Тараса Шевченка на
радянську і сучасну українську літературу,
дещо нове сказано про Григорія Косинку,
Ольгу Стрілець, Ярослава Галана і наших
сучасників в українській літературі.

33

93. Матеуш В. О. Івангеліє – Євангеліє від Івана Геля:
дослідження, спогади, роздуми / В. О. Матеуш. – Хмельницький: Вид-во А. Цюпак, 2012. – 40 с.: фото.
Головний герой цієї праці – лідер українських
національно-патріотичних сил Іван Гель. Тут опубліковані його
листи до автора, розглянуті деякі грані боротьби Івана Геля за
вільну Україну через його важливу книгу «Грані культури», що
дістала неофіційну назву «Івангеліє».
94. Махнюк П. В.
Двадцять
сходинок вниз / П. В. Махнюк. – Хмельницький: Вид-во Цюпак А. А., 2012. –
240 с.
Ця книга – майже двадцятирічний
труд публіциста, початий від часу
незалежності України. Поміщені в ній
статті публікувались у центральній лівій
пресі. Автор вирішив зібрати їх в одну
книгу і дати читачам, щоб оцінили
трагедію, в яку втрапила Україна:
втратила колосальну
спадщину від України Радянської, за двадцять років опустилася
на двадцять сходинок вниз і зайняла провідні місця у світі по
бідності народу і вимиранню нації.
95. Мачківський М.А. Кунча, ХХІ:
повість-есе. – Хмельницький: Вид-во ФОП
Цюпак А.А., 2012. – 264 с.
Повість-есе, написана в формі
художньо-документальних нотаток. Оповідач і, водночас один із персонажів твору –
письменник Ч., якого занепокоїла незавидна
доля сучасного українського села. Щоб
розібратися в причинах занепаду, автор
нотаток, себто письменник Ч., їде в
подільське село Кунчу, де знайомиться з місцевим фермерським
господарством і його очільником Володимиром Пицюком, який
прибув сюди з Прикарпаття і, як справжній газда, узявся за
наведення порядку.
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96. Мацько В. П.
Sententia sidus (думок сузір'я):
поезії / В. П. Мацько. – Хмельницький: Вид-во Цюпак А. А.,
2012. – 56 с.
Нова збірка поезій українського письменника В. Мацька
змодельовує світ і людину в ньому в екзистенційному та
раціональному насвітленні. Внутрішньогенеруючі символи
спроектовано на довкілля. Спектр символів розкриває буття і
через призму інакомовлення, і крізь призму естетичного
світорозуміння, світовідчуття.
97. Мілімук С. В. Афганістан палає у
душі / С. В. Мілімук. – Хмельницький: [б. в.],
2012. – 118 с.
Ця збірка є першою
збіркою на
афганську тематику Світлани Мілімук, яку
вона присвячує всім, хто пройшов афганську
війну, і висловлює щирі співчуття рідним тих,
хто
навічно
залишився
серед
німих
афганських скель.
98. Міхалевський В.Ц.
Перші
черешні: поезії. – Хмельницький: Вид-во
А.Цюпак, 2012. – 160 с.
До книги подільського поета увійшли
ліричні вірші із збірок: «Я жду весну»,
«Крапелина вина, або Уроки української»,
«Година пік, або Твір на власну тему»,
«Місце
під
сонцем»,
«Невиправний
романтик, або Як я провів літо» та нові
поезії.
99. Медобори: альманах. № 6. 2012. –
Хмельницький: Вид-во Цюпак А. А., 2012. –
192 с.: портр., фото.
Основу
6-го
тому
альманаху
«Медобори»
Хмельницького
обласного
осередку Всеукраїнської творчої спілки
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«Конгрес літераторів України» складають нові поетичні та
прозові твори подільських «конгресменів». Заодно, на його
сторінках можна ознайомитися з творчістю колег-земляків та
гостей із-за меж області і, навіть, Німеччини.
100. Олійник В. Г.
Під Кобзаревою зорею: поезії і
переклади / В. Г. Олійник. – 3-тє вид., доп. –
Хмельницький: Укр. клуб, 2012. – 84 с.: іл.
Це третє, значно доповнене новими
творами і перекладами, видання поетичної
збірки про життя і безсмертя Кобзаря .
Поезії і переклади, створені
подільським поетом Володимиром Олійником,
відзначаються високим художнім рівнем,
довершеністю ритмомелодики, гармонійністю змісту і форми.
101. Ониськов А. Д. Зорепад: поезії / А. Д. Ониськов. –
Кам'янець-Поділ.: Зволейко Д. Г., 2012. – 128 с.: портр.
…Анатолій Дмитрович Ониськов за життя не встиг
опублікувати значну частину свого поетичного доробку, а
залишати його в рукописах у сімейному архіві – грішно. Його
поетичне слово має бути серед людей, бо то – про них, чесних і
грішних. Тому дружина автора, Галина Василівна, разом зі
своїми друзями і впорядкувала неопубліковане.
102. Пасічник А. Є. Відбілю крила
на вітрах: поет. зб. / А. Є. Пасічник. –
Хмельницький: Цюпак А. А., 2012. – 120 с.
Поезія автора вражає своєю щирістю
і теплом. Він активно залучає до поетичного
осмислення щоденності людського життя,
зачаровує і пускає наопаш пам’ять і спогади
у ті золоті й незбагненні часи, які
називаються юністю, молодістю.
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103. Рибчинська-Фіновська О. В. В полоні Музи:
лірика / О. В. Рибчинська-Фіновська. –
Хмельницький: Стасюк Л. С., 2012. – 56 с.:
іл.
Авторка представила світу першу
власну поетичну збірку. Своїм творчим
пензлем автор торкається найсокровенніших тем, поміж яких виділяються:
кохання, сутність буття людини, змагання
правди та кривди. Майстрині слова, яка
робить хоча перший, але впевнений крок у поезії, вдосталь
вистачає і вдалих зрілих рим і метафор.
104. Рогозянська М. І. Душа на
слово озоветься: поезії / М. І. Рогозянська. –
Хмельницький: Цюпак А. А., 2012. – 80 с.: іл.
До першої поетичної збірки поетеси
увійшли вірші, написані нею впродовж
останніх років. Багатство внутрішнього світу
М. І. Рогозянської віддзеркалюється у
літературній спадщині, якою ділиться з нами
її родина.
105. Савчук П. М. Дивний розрахунок: гумор /
П.М. Савчук. – Хмельницький: Цюпак А. А., 2012. – 36 с.
До книжечки «Дивний розрахунок» увійшли нові
гумористичні твори, написані автором останнім часом. Більша
частина творів – це літературні пародії на деякі віршовані
висловлювання сучасних поетів.
106. Скоблов Є. М. Сім днів у
Хмельницькому: мініатюри та афоризми /
Є. М. Скоблов; пер. з рос. Р. Філатової. – 2-е
вид., доп. – Хмельницький: А. Цюпак, 2012. –
183 с.: іл.
Більшість мініатюр та афоризмів,
представлених у новій збірці Євгена
Скоблова, написані у Хмельницькому. Звідси
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і назва книги. Думки з різних життєвих питань і ситуацій, які
повсякчасно складаються з повсякденної, здавалось би, рутинної
реальності. Все, про що пише автор – сьогоднішній день, все це
оточує нас і, врешті-решт, складає цілісну картину дійсності.
107. Сопронюк М.В. Життя прожити…: повість, публіц., щоденник. –
Хмельницький: Вид-во ФОП Цюпак А.А.,
2012. – 196 с.
В новій автобіографічній повісті –
подільський письменник виступає в ролі
головного героя. Йдеться в творі про сирітське
дитинство, навчання в школі-інтернаті,
подальше доросле життя автора. Автор
переконує пересічного читача, що тут на землі
– можна добитися великих матеріальних
статків, але без Бога прожити – буде важко кожній людині.
108. Старостіна С.Л. Сумні та радісні дороги… –
Хмельницький: Вид-во ФОП Цюпак А.А., 2012. – 156 с.
У книзі вміщені зворушливі радіорозповіді, радіонариси,
радіоновели заслуженої журналістки України Станіслави
Старостіної, які звучали в ефірі українського національного та
Хмельницького обласного радіо. Автор розповідає про
незвичайні, цікаві долі людські. Її герої страждають, кохають,
долають усі буревії життя.
109. Степняк М. (Ланшин Мирон
Алексеевич). Стихотворения / М. Степняк.
– Хмельницький: Цюпак А. А., 2012. – 120 с.
Вперше в Україні оприлюднено вірші
призабутого письменника Мирона Степняка.
У творах постає самобутній поет, поезія
якого сповнена ліричними мотивами,
філософськими роздумами про сенс життя,
бурхливу пореволюційну епоху.
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110. Теленько Б. П. Хроніки
пересмішника: роман-есе / Б. П. Теленько. –
Кам'янець-Поділ.: Медобори-2006, 2012. –
400 с.
Ця книга – гостросюжетний романесе,
який
є
своєрідною
художньодокументальною хронікою подій в національно-державницькому
русі
України
новітньої пори та спробою дати свою оцінку,
а заразом, і поглядом на тих людей, які
творили цей рух у різні часи.
111. Шевченко В.С. Весна в
Яснозір’ї: повість. – Хмельницький: Вид-во
ФОП Цюпак А.А., 2012. – 140 с.
Повість
подільського
прозаїка
розповідає про відставного обліковця
Матвія Осілого, котрого не тішать
перспективи заслуженого відпочинку, і він
знову опиняється у вирі бурхливих подій, в
які потрапляє бригадне село Яснозір’я,
завдяки нестримному вітрові наспілих
перемін. Пенсіонер не мириться з несправедливістю, носіями якої є доярка Варвара, завідуючий
фермою Тихін, голова колгоспу і ін. Разом з однодумцями
Матвій Тодосович сміливо вступає у боротьбу і перемагає.
112. Усі ми родом з дитинства:
«Оберіг»: літ.-худ.
альм.
/
упоряд.
Л.С. Стасюк, О. Б. Білик, В. М. Кольдрус та
ін.; Літ. творча спілка «Елітер». –
Хмельницький: Стасюк Л. С., 2012. – 116 с.:
іл.
Альманах покликаний звернути увагу
до питань сімейних та родинних цінностей,
загальнолюдських цінностей серед дітей,
молоді та дорослих.
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Література для дітей
113. Вітвіцька Н.В. Квиток у країну дитинства: Книга
для шк. і сімейн. читання. – Хмельницький: Вид-во ФОП Цюпак
А.А., 2012. – 150 с.
У книзі для дітей – вірші, пісні, загадки, оповідання, що
дарують незабутні враження і закликають творити добро.
114. Лихогляд О. З. АЯЛКА: вірші для дітей / О. З. Лихогляд. – Хмельницький: А. Цюпак, 2012. – 36 с.: іл.
АЯЛКА – це поетичний парад літер – від А до Я. Слово
АЯЛКА – це неологізм авторки і, можливо, цей новотвір
поповнить тлумачний словник української мови.
У цій книжечці – незвичайні вірші для дітей, написані на
основі спеціального поетичного прийому, коли кожне віршоване
слово починається з тієї літери, з якою авторка знайомить
маленького читача і ця літера стає головною в іменному вірші.
115. Лихогляд О. З. Моїй матусі:
вірші для дітей / О. З. Лихогляд. –
Хмельницький: А. Цюпак, 2012. – 40 с.: іл.
Крім свого призначення бути
найкращою матусею, кожна жінка має свою
професію. Вірші цієї книжечки – і
серйозно, і жартома, розповідають про
фахові здібності наших славних, люблячих,
відданих, мудрих, талановитих матусь.
На будь-якому святковому, чи
буденному зібранні, де присутній образ
Жінки-Матері, цікаво буде (вустами малечі)
озвучити цей поетичний сценарій.
116. Храпач Г. Я.
Щільник: вибр.
твори для дітей та юнацтва / Г. Я. Храпач;
упоряд. і ред. І. Храпач. – Хмельницький:
Поліграфіст, 2012. – 192 с.: портр.
Ця книга укладена із віршів, загадок
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та казок і трьох оповідань, двох повістей. Писалися ці твори не
байдужою рукою, із болем у серці з-за доброго наміру
прислужитися людям, особливо юнакам, дітям.

Бібліографічні покажчики
117. Чар її поетичного слова: (до
70-річного ювілею подільської письменниці
Ольги Лихогляд): біобібліогр. покажч. /
відп. за вип. В. Ю. Черноус, уклад.:
О.А. Суховірська, Л. В. Марчук. – Хмельницький: [б. в.], 2012. – 50 с.: фото. кольор.
У біобібліографічному покажчику
подано матеріали про життя і творчість
відомої подільської поетеси Ольги Лихогляд
та декілька творів з її поетичного доробку.

Наші видання
118. Аналіз діяльності бібліотек Хмельницької
області за 2011 рік / Упр. культури, туризму і курортів
Хмельниц.
облдержадмін.;
Хмельниц.
ОУНБ
ім.
М. Островського; уклад. В.В. Маковська. – Хмельницький, 2012.
– 36 с.
У виданні подано аналіз діяльності бібліотек
Хмельницької області за 2011 рік. Зміст складають офіційні,
аналітичні і статистичні (у вигляді таблиць) матеріали.
119. Бібліотеки Хмельниччини на сторінках преси у
2011 році: бібліогр. покажч. / Упр. культури,
туризму і
курортів Хмельниц. облдержадмін.; Хмельниц. ОУНБ
ім. М. Островського. – Хмельницький, 2012. – 107 с.
Мета бібліографічного покажчика – через публікації,
висвітлити основні події, які відбулися у науковій,
інформаційній, соціокультурній та інших сферах діяльності
книгозбірень області протягом 2012 року.
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120. Волонтерство у публічній бібліотеці: метод.
поради / Упр. культури, туризму і курортів Хмельниц.
облдержадмін.; Хмельниц. ОУНБ ім. М. Островського. –
Хмельницький, 2012. – 16 с.
Видання містить загальну інформацію про волонтерство, історію його виникнення та методичні поради щодо
впровадження волонтерства у діяльність бібліотек.
121. Герої Радянського Союзу:
Хмельницька область: 75-річчю області
присвячується: біобібліогр. покажч. / Упр.
культури, туризму і курортів Хмельниц.
облдержадмін.;
Хмельниц.
ОУНБ
ім. М. Островського. – Хмельницький,
2012. – 160 c. – (Сер. “Видатні особистості
Хмельниччини”).
Даний покажчик приурочений 67-й
річниці Перемоги у Великій Вітчизняній
війні та 75-річчю утворення області. Понад
15 тисяч воїнів-визволителів нагороджені орденами і медалями
за звільнення Хмельниччини, в цьому числі і воїни, які
удостоєні найвищої нагороди – Герой Радянського Союзу.
122. Герої Соціалістичної Праці:
Хмельницька область: 75-річчю області
присвячується: біобібліогр. покажч. /
Упр. культури Хмельниц. облдержадмін.,
Хмельниц. ОУНБ ім. М. Островського. –
Хмельницький, 2012. – 136 с. – (Сер.
“Видатні особистості Хмельниччини”).
Біобібліографічне видання подає
відомості про наших земляків і, пов’язаних
з Хмельниччиною, особистостей, які були
відзначені високим званням – Герой
Соціалістичної Праці.
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123. Давайте розповімо про себе: рекламна діяльність
публічної бібліотеки: метод.-практ. реком. / Упр. культури,
туризму і курортів Хмельниц. облдержадмін.; Хмельниц. ОУНБ
ім. М. Островського. – Хмельницький, 2012. – 48 с.
У виданні пропонується познайомитися із завданнями,
функціями та засобами бібліотечної реклами та рекламною
діяльністю бібліотек Хмельниччини.
А також представлено перелік фахових видань, де
висвітлено дану тематику.
124. Жива бібліотека: творчість та інновації: метод.
поради / Хмельниц. ОУНБ ім. М. Островського. –
Хмельницький, 2012. – 20 с.
Видання розкриває сутність нової інтерактивної форми
соціокультурного заходу – «Жива бібліотека». Надаються
методичні та практичні поради, щодо його проведення, а також,
для прикладу, наводиться позитивний досвід проведення таких
заходів обласною універсальною науковою бібліотекою імені
Миколи Островського.
125. Злототкана лінія життя. Віталію
Петровичу Мацьку – 60: біобібліогр покажч.
/ уклад. В. О. Мельник, В. М. Борейко; Упр.
культури, туризму і курортів Хмельниц.
облдержадмін.,
Хмельниц.
ОУНБ
ім.
М. Островського. – Хмельницький: [б. в.],
2012. – 80 с.: портр., мал. – (Видатні особистості Хмельниччини).
Біобібліографічний покажчик знайомить з життєвим і творчим шляхом вченого
літературознавця, письменника, публіциста,
краєзнавця В.П. Мацька.
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126. Екологічний туризм у світі, в Україні і на
Хмельниччині: реком. бібліогр. покажч. / Упр.
культури,
туризму і курортів Хмельниц. облдержадмін.; Хмельниц.
ОУНБ ім. М. Островського. – Хмельницький, 2012. – 16 с.
Мета даного видання – надати користувачам інформацію
про розвиток та організацію екологічного туризму, як виду
підприємницької діяльності, і форми культурно-оздоровчого
дозвілля.
127. Календар знаменних і
пам’ятних дат Хмельниччини на 2013
рік / Упр. культури, туризму і курортів
Хмельниц.
облдержадмін.;
Хмельниц.
ОУНБ
ім.
М.
Островського.
–
Хмельницький, 2012. – 144 с.
Черговий випуск видання подає
інформацію про найбільш значимі події та
ювілеї видатних особистостей краю, які
відзначатимуться у 2013 році.

128. Книга Хмельниччини 2011:
анот. кат. вид. (З фондів Хмельниц. обл.
універс. наук. б-ки ім. М. Островського) /
уклад.: В. М. Борейко, В. Ю. Дорош; Упр.
культури, туризму і курортів Хмельниц.
облдержадмін., Хмельниц. ОУНБ ім.
М. Островського. – Хмельницький: [б. в.],
2012. – 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.
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129. Мода на здоровий спосіб життя: реком. бібліогр.
покажч. / Упр. культури, туризму і курортів Хмельниц.
облдержадмін.; Хмельниц. ОУНБ ім. М. Островського. – Хмельницький, 2012. – 32 с.
Покажчик «Мода на здоровий спосіб життя»,
є
своєрідним доповненням і продовженням покажчика «Здоровий
спосіб життя», виданий бібліотекою в 2002 р.
130. Олімпійські призери:
Хмельницька область:
довід.-інформ. вид. / Хмельниц. обл. від-ня НОК України;
Хмельниц. ОУНБ ім. М. Островського. – Хмельницький, 2012. –
56 c.
Дане видання має на меті ознайомити
читацьку
аудиторію
з
призерами
Олімпійських, Паралімпійських, Юнацьких
олімпійських ігор та Європейських юнацьких
олімпійських фестивалів, які народилися на
Хмельниччині, або представляли Хмельниччину в різні роки на вказаних найпрестижніших
міжнародних
спортивних
форумах, або навчались в навчальних закладах
області.
131.
Офіційні
неопубліковані
документи обласної ради та обласної
державної адміністрації за 2011 рік: бібліогр.
покажч. / Упр. культури, туризму і курортів
Хмельниц. облдержадмін.; Хмельниц. ОУНБ
ім. М. Островського. – Хмельницький, 2012. –
36 с.
Мета щорічного інформаційно-бібліографічного видання – ознайомити користувачів бібліотек та жителів області з
офіційними документами обласної ради та
обласної адміністрації, які надійшли у фонд
М. Островського.
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ОУНБ ім.

132. Планування – 2013: метод. матеріали. вип. 9 /
Хмельниц. ОУНБ ім. М. Островського. – Хмельницький, 2012.
– 40 с. – (Сер. «Бібл. фахівцю»).
Видання містить інформаційні матеріали та методичні
рекомендації, які допоможуть спеціалістам бібліотек в
плануванні роботи.
133.
Розсекречена
пам’ять:
(голодомор
1932–1933
років
на
Хмельниччині): бібліогр. покажч. / Упр.
культури, туризму і курортів Хмельниц.
облдержадмін.; Хмельниц. ОУНБ
ім.
М. Островського. – Хмельницький, 2012. –
80 с.
Видання
подає
бібліографічні
матеріали про трагічну сторінку на теренах
краю – голод 1932-1933 рр.
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Алфавітний покажчик імен і назв видань
Великій Вітчизняній війні
1941-1945 років 26
Войтенко І. І. 44
Войтович П. Й. 27
Волонтерство у публічній
бібліотеці 120
«В сплетінні ліній, барв і
знаків» 30
Вулиці Хмельницького 17

А
Автограф 63
Азарський І. М. 42
Азарська А. А. 42
Аналіз діяльності бібліотек
Хмельницької області за
2011 рік 118
Актуальні проблеми філології та перекладознавства
55
Арсенюк В. В. 44
Арсенюк Т. Л. 44
Археологічні дослідження в
Україні 8

Г
Гаврішко В. Д. 6
Гаврилюк Р. К 67, 68
Гірник П. М. 69
Герої Радянського Союзу:
Хмельницька область 121
Герої Соціалістичної Праці:
Хмельницька область 122
Гончарук В. О. 70, 71
Горбатюк В. І. 63, 72
Грабовський В. Н. 73
Грищук Б. А 74
Грошко В. М. 31
Гуменюк А. 32

Б
Бабак И. И. 25
Баженов Л. В. (4)
Барташук О. Ю. 15
Бібліотеки Хмельниччини
на сторінках преси у 2012
році 119
Білий Л. Г. 49
Бондарчук М. 33
Борилюк Д. П. 64
Босенко А. Л. 65
Бучківська Є. І. 66

Д
Давайте розповімо про себе
123
Даниленко-Зінчук Г. А. 76
Дарманський М. М. (51)
Дев’ятова С. (32)
Дердюк М. Д. 75
Дерикот М. В. 6
Дзісяк (Дорожний) Я. І. 77

В
Васильянов Д. С. 44
Вінюкова-Волкова В. М. 16
Вітвіцька Н. В. 113
Виговська Т. В. 38
Внесок учасників війни –
трудівників тилу Хмельниччини в перемогу у
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Краєзнавець Хмельниччини
28
Кульбовський М. М. 81
Курьян Л. 82

Ж
Жива бібліотека: творчість
та інновації 124
З
Завальнюк О. М. 45, 46
Зарічний О. П. 78
Захар’єв В. А. 9
Збереження
національної
ідеї та національної самосвідомості українського народу в контексті трагічних
подій XX століття 10
Злототкана лінія життя 125

Л
Ліра 90
Lithium = Літіум 89
Линник В. Ф. 83, 84
Лисюк Д. П. 85
Лихогляд О. З. 86, 87, 88,
114, 115
Лемещук О. В. 35
Лукіянчук В. Ф. 43

І
Іван Огієнко і сучасна наука
та освіта 47
Івашкевич Я. Б. 79
Ільїнський В. М. (30)

М
Мазур Н. А. 40
Мазур Н. П. 91
Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців «Перші
наукові кроки – 2012» 41
Матеуш В. О. 92, 93
Махнюк П. В. 94
Маховська С. 58
Мачківський М. А. 95
Мацько В. П. 96
Мілімук С. В. 97
Міста і райони Хмельниччини 2011 1
Міхалевський В. Ц. 98
Медобори 99
Мислицький В. (34)
Мистецька спадщина Поділля у контексті полікультурного європейського
простору 59

Е
Екологічний туризм у світі,
в Україні і на Хмельниччині 126
К
Календар
знаменних
і
пам’ятних
дат
Хмельниччини на 2013 127
Карась П. П. 80
Книга Хмельниччини 2011
128
Козак А. Р. 48
Комарніцький О. Б. 45
Конет І. М. 46
Кошулаб Н. В. 39
Кравчук В. В. 42

48

Мода на здоровий спосіб
життя 129
Музика В. С. 17

103
Реабілітовані історією 12
Рогозянська М. І. 104
Розсекречена пам’ять 133
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