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26.890(4УКР-4ХМЕ)
Г47
1. Гільберг Т. Г. Рідний край – Хмельниччина: посіб. для
учнів загальносвіт. навч. закл. / Т.Г. Гільберг, І.М. Шоробура,
О.О. Долинська. – Хмельницький: Цюпак А.А., 2013. – 172 с.:
граф., карти, табл.
Посібник «Рідний край – Хмельниччина»
містить матеріали про фізичну та соціальноекономічну географію Хмельницької області.
Подано загальні відомості про область,
особливості її географічного положення,
природних умов і ресурсів населення,
господарства,
економічних
зв’язків
Хмельниччини.
Посібник
ілюстрований
картами, таблицями, рисунками, містить статистичний матеріал,
поданий у додатках.
66.72(4УКР-4ХМЕ)
С48
2. Слободянюк П.Я. Профспілки Хмельниччини: історія
та сучасність / П.Я. Слободянюк, П.М. Шкробот. – Тернопіль:
Астон, 2013. – 264 с.
У книзі висвітлюються сторінки історії
та сьогодення профспілкового руху на
Хмельниччині. Видання буде корисне усім,
хто цікавиться історією профспілкових
комітетів та розвитком минулих і сучасних
соціальних подій на теренах краю.

65.9(4УКР-4ХМЕ)27
К83
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3. Крок назустріч: довід. для людей похилого віку /
упоряд.: І. Ратушний, Л. Пісклова, А. Клопотюк; Хмельниц.
благод. фонд «Хесед Бешт». – Хмельницький: ХмЦНІІ, 2013. –
105 с. – (Бібліотека фонду «Хесед бешт»).
Довідник, що складається з чотирьох розділів, містить
корисну та необхідну інформацію для людей
похилого віку. Перший розділ містить повні
тексти таких важливих міжнародних документів,
як «Принципи ООН у відношенні до людей
похилого віку» та «Етика в соціальній роботі». В
довіднику зібрані адреси, телефони та
повноваження державних та недержавних
органів соціальної сфери, які можуть стати в
нагоді не лише літнім людям, а й їх найближчому оточенні.

Історія краю
63.3(4УКР)4
Г91
4. Грушевський М. С. Південно-руські господарські
замки в половині XVI століття: іст.-статист. нарис /
М.С. Грушевський; упоряд., передм. і пер. А.М. Трембіцький. –
Хмельницький: ІРД, 2013. – 96 с. – рос., укр.
У праці коротко висвітлено історію
Південної Русі, проблему укладання описів та
проведення
ревізії
південно-руських
«господарських» замків, розкрито зовнішній
вигляд й улаштування замків, адміністрацію
замків, подано відомості про укріплення замків і
мостів, про їх стан, варту і засоби оборони
замків, артилерійське озброєння та харчові
припаси, про замкові хутори в середині ХVI ст. У додатках
подано примітки та коротку біографічну довідку про автора.
Видання розраховане на істориків і краєзнавців,
викладачів, аспірантів і студентів, учителів та учнів, усіх тих,
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кому небайдужа історія України та українського народу.
63.3(4УКР-4ХМЕ)6
З-41
5. Збереження національної ідеї та національної
самосвідомості українського народу в контексті трагічних подій
XX століття: зб. наук. праць. Вип. VI / ред. Л.Г. Білий та ін.;
Хмельниц. ін-т МАУП, Держ. архів Хмельниц. обл., Держ. іст.культ. заповідник «Межибіж», Хмельниц. регіон. сусп.-культ.
т-во «Переселенці». – Хмельницький: Вид-во ХІ МАУП, 2013. –
268 с. – Бібліогр. в кінці ст.
До даного видання включені матеріали
ХІ
Всеукраїнської
науково-практичної
конференції «Збереження національної ідеї та
національної самосвідомості українського
народу в контексті трагічних подій ХХ
століття» (до 65-х роковин операції «Вісла»),
яка відбулася 22 листопада 2012 року.
Адресовано широкому колу користувачів, причетних до
вивчення вітчизняної історії: учням, студентам, магістрантам,
науковцям, викладачам вищих навчальних закладів та учителям
загальноосвітніх шкіл.
63.3(4УКР-4ХМЕ)4
К59
6. Козацька доба в історії Поділля та Південно-Східної
Волині: матеріали науково-практичної конференції, присвячені
365-річчю Пилявецької битви / ред. кол. Л.В. Баженов,
С.М. Єсюнін, О.П. Григоренко та ін.; Хмельниц. облдержадмін.,
Упр. культури, національностей та релігій Хмельниц.
облдержадмін., Хмельниц. обл. краєзн. музей та ін. –
Хмельницький: Мельник А.А., 2013. – 40 с.: фото. - Бібліогр. в
кінці ст.
Збірник
містить
матеріали
науково-практичної
конференції «Козацька доба в історії Поділля та ПівденноСхідної Волині», присвячені 365-річчю Пилявецької битви.
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Пилявецька битва є однією із яскравих сторінок історії
боротьби українського народу за незалежність, що викликала і
викликає закономірний інтерес науковців. Ця битва стала
вирішальною у визволені від польського панування Поділля і
Волині.
63.3(4УКР-4ХМE)6
К60
7. Колективізація та голодомор на Славутчині: 19281933: зб. док. / упоряд., передм. та комент В.Г. Берковський;
Держ. архів. служба України, Центр. держ. архів вищих органів
влади та упр. України, Центр дослідж. історії Поділля та ін. – К.;
Хмельницький: Цюпак А.А., 2013. – 416 с. – імен. покажч.:
с. 399-409.
У збірнику представлено документи, що
розкривають трагічні сторінки колективізації
та голодного мору населення сучасного
Славутського р-ну Хмельницької області в
жахливих 1930-х рр. Для науковців, учителів,
студентів, краєзнавців, а також усіх, хто
цікавиться історією рідного краю.
63.3(4УКР)4
К78
8. Красносілецький Д.П. Історія
України до 1900 року: навч.-метод. посіб. для
студ. ВНЗ / Д. П. Красносілецький. – 3-тє вид.,
випр. і доп. – Хмельницький: Гонта А.С., 2013.
– 452 с.: фото. – Бібліогр.: с. 198-252.
Вміщено дані про головні події
української політичної та соціально-економічної історії,
біографічні довідки про видатних діячів минулого, роз’яснення
історичних термінів і назв. Окрім інформаційного блоку,
посібник містить також методичні матеріали, роз’яснення,
практичні поради про те, як розуміти і будувати в пам’яті, уяві
історичні події, факти та явища, готувати усні повідомлення.
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Посібник рекомендований для студентської та учнівської
молоді, викладачів, широкого загалу читачів.
63.3(4УКР-4ХМЕ)6
М18
9. Маліш П.І. СТАЛІНоїди: Березень-травень 1938 року /
П.І. Маліш. – Хмельницький: Інтрада, 2013. – 400 с.
Як і в попередніх документальних творах –
«Розгул червоного диявола» (2008) і «Розгул
диявола триває» (2011), у третій книзі
«СТАЛІНоїди: Березень-травень 1938 року»
автор продовжує подавати за хронологією ряд
архівних документів зі списками репресованих
подолян, аналітичні коментарі та полемічні
нотатки, що друкуються вперше.
63.3(4УКР)
Н34
10. Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана
Огієнка / М-во освіти і науки України,
Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. –
Кам'янець-Поділ.: Оіюм, 2007 –
Т. 23: Історичні науки: на пошану
професора С.А Копилова / відп. ред.
В.С. Степанков. – 2013. – 560 с.: портр.
Черговий випуск наукових праць Кам'янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка виданий на
пошану професора С.А Копилова з нагоди його 50-річчя.
Постановою президії Вищої атестаційної комісії України
збірник наукових праць включено до переліку наукових
фахових видань України, в яких можуть публікуватися
результати дисертаційних робіт за здобуття наукових ступенів
доктора і кандидата наук за спеціальністю «Історичні науки».

Історія окремих населених пунктів
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63.3(4УКР-4ХМE)
Д36
11. Деражнянський край крізь призму людських доль:
довід.-біогр. вид. / уклад. В.К. Куцюк, ред. С.Ф. Нестеришин. –
Хмельницький: ПП Мельник А.А., 2013. – 460 с.: фото.
У книзі подано матеріали про життя, працю і творчість
багатьох людей Деражнянщини, котрі своїми ратними і
трудовими подвигами залишили помітний слід в історії району.
Це видання дасть змогу багатьом деражнянцям озирнутися на
прожиті роки, згадати тих, хто доклав чимало зусиль для
становлення колгоспу, підприємства, організації села, селища,
міста, району. Книга буде символом нетлінної пам’яті про
людей, що орали землю, ростили хліб, будували школи, вчили
дітей, залишили своє життя на зловісних дорогах війни в ім’я
сьогоднішніх і прийдешніх поколінь.
63.3(4УКР-4ХМE)
Д36
12. Деражнянщина: минуле і сучасне: матеріали Всеукр.
наук.-краєзн. конф. / ред. Л.В. Баженов, С.М. Єсюнін,
О.Б. Кохановський та ін.; Деражнян. райрада, Хмельниц. обл.
краєзн. музей, Держ. архів Хмельниц. обл. та
ін. – Хмельницький; Деражня: Мельник А.А.,
2013. – 656 с. – Бібліогр. в кінці ст.
Любов до рідного краю завжди була
головним дороговказом для наших земляків на
шляху до піднесення економіки, розвитку
культури, покращення добробуту.
Деражнянському району в 2013 році
виповнилось 90 років. Дослідження науковців та істориків,
викладені в матеріалах конференції, дають змогу широкому
загалу читачів більш ширше дізнатися про історичну і
культурну спадщину Деражнянщини.

63.3(4УКР-4ХМЕ)6
Д83
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13. Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків
історичних подій: зб. наук.-краєзн. пр., за матеріалами Всеукр.
наук.-краєзн. конф. «Дунаєвеччина в контексті історії України»,
присвяч. 610-й річниці з часу першої письмової згадки про
м. Дунаївці і про 90-річчя утворення Дунаєвецького р-ну.
13 вересня 2013 р. Вип. 5 / гол. ред. В.С. Прокопчук; Дунаєвец.
райдержадмін., Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка,
Центр дослідж. історії Поділля ін-ту історії України НАН
України та ін. – Кам'янець-Поділ.: Зволейко Д.Г., 2013. – 648 с.:
табл. - Бібліогр. в кінці розд.
Науково-краєзнавчий збірник вмістив 94
краєзнавчих матеріали з історії Дунаєвеччини, що
в Хмельницькій області, охопивши доісторичний
період, давню, нову й новітню історію мікрорегіону. Значна кількість науково-краєзнавчих
праць стосується розвитку освіти, охорони
здоров’я, культури і персоналій.
63.3(4УКР-4ХМE)
К78
14. Красилівщина краєзнавча: минуле,
сучасне, майбутнє: матеріали рай. іст.-краєзн.
конф., присвяч. 75-річчю створення Хмельниц.
обл. та до 90-річчя утворення Красилів. р-ну,
23 квіт. 2013 року / ред. В.Г. Байдич, М.Ф. Романюк,
Г.В. Савченко та ін.; Держ. архів
Хмельниц. обл., Упр. освіти, молоді та спорту
Красилів. райдержадмін., Хмельниц. обл. громад.
орг. архівістів і дослідників Поділля «Поклик віків» та ін. –
Хмельницький: Мельник А.А., 2013. – 337 с.: табл., фото. –
(Видання Держархіву Хмельницької області).
Збірник
містить
матеріали
історико-краєзнавчої
конференції, присвяченої 75-річчю створення Хмельницької
області, 90-річчю утворення Красилівського району та
документи з фондів Державного архіву Хмельницької області,
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що стосуються історії Красилівського району.
Видання слугуватиме для кожного вчителя суспільного
циклу предметів додатковим матеріалом і краєзнавчим
джерелом для тематичних краєзнавчих уроків та позакласних
занять.
63.3(4УКР-4ХМE)
М48
15. Мельник Л.Ю. Жито на камені: іст.-краєзн. нарис про
с. Глибівка Новоушицького району / Л.Ю. Мельник, Н.Г. Матійчина. – Хмельницький: Поліграфіст-2, 2013. – 80 с.: фото.
Багата подіями минувшина села Глибівка
Новоушицького району і усього Подністровського краю викладена в історикокраєзнавчому нарисі Ларисою Мельник і Ніною
Матійчиною,
які
запрошують
читачів
познайомитись з історією і сьогоденням села
Глибівка, з її людьми.
63.3(4УКР-4ХМE)
М92
16. Муха В. В. Нариси з історії сіл Чабани, Данюки,
Хоминці / В.В. Муха. – Хоминці: [б. в.], 2013. – 124 с.: фото.
В основу книги покладено чимало цікавих
історичних моментів – відомих і невідомих – із
багатогранної історії сіл Чабани, Данюки,
Хомині Хмельницького району із центром
сільської ради в селі Чабани. Багата подіями
минувшина цих сіл і округів викладена в
історико-краєзнавчому
нарисі
Володимира
Мухи, який запрошує читачів познайомитись з історією і
сьогоденням сіл.

63.3(4УКР-4ХМE)
С77
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17. Стародавній Меджибіж в історико-культурній
спадщині України: наук. вісн. з проблем регіон. історії та
пам'яткознавства. Ч. 2 / ред. А.Г. Філінюк, О.Г. Погорілець,
В.П. Газін. – Хмельницький: ІРД, 2013. – 404 с.: фото. –
(Науковий вісник «Межибіж» – 2'2013).
У збірнику вміщені статті за підсумками Десятої
міжнародної науково-краєзнавчої конференції «Стародавній
Меджибіж в історико-культурній спадщині України»,
присвяченої 365-річчю початку Національно-визвольної війни
українського народу 1648-1676 рр. У збірнику, на основі
широкого кола джерел, розглядаються актуальні малодосліджені
проблеми з історії Національно-визвольної війни українського
народу 1648-1676 рр., висвітлюється внесок української
інтелігенції у збереження й популяризацію багатовікових
народних традицій, розвиток науки і культури нашого народу.
63.3(4 УКР-;ХМЕ)
П80
18. Прокопчук В.С. Дунаєвеччина: край і люди /
В.С. Прокопчук. – Дунаївці; Кам’янець-Поділ.: ПП Зволейко
Д.Г., 2013. – 352 с.: іл.
У монографії досліджується історія
Дунаєвеччини
–
одного
з
регіонів
Хмельниччини. Простежується історичний
поступ краю, діяльність його жителів – творців
історії від давнини до сьогодення.
Праця, розрахована на широку читацьку
аудиторію, стане в нагоді учителям, учням і
студентам
у
їх
навчально-пізнавальній
діяльності.

Велика Вітчизняна війна
11

63.3(4УКР-4ХМЕ)6
В42
19. Війна очима проскурівського підпільника: щоденник
Карла Кошарського / упоряд. О.М. Завальнюк, Ю.В. Олійник,
В.В. Галатир; Держ. архів Хмельниц. області, Хмельниц. обл.
громад. орг. архівістів та дослідників Поділля «Поклик віків». –
Хмельницький: Мельник А.А., 2013. – 86 с.: фото. – (Серія
«Праці Державного архіву Хмельницької області»).
У виданні вміщено щоденник члена
Проскурівської
окружної
підпільнопартизанської організації Карла Кошарського, а також газетні публікації про
підпільника, світлини, копії документів.
Розраховано на науковців, краєзнавців,
студентів, учителів, всіх, хто цікавиться
подвигом українського народу в роки
Великої Вітчизняної війни.
63.3(4УКР-4ХМЕ)6
В42
20. Війна очима чемеровецького підпільника: Щоденник
Йосипа Протоцького / упоряд. О.М. Завальнюк, Ю.В. Олійник,
В.В. Галатир; Держ. архів Хмельниц. обл., Хмельниц. обл.
громад. орг. архівістів та дослідників Поділля «Поклик віків». –
Хмельницький: Держ. архів Хмельниц. області, 2013. – 88 с.:
фото. – (Серія «Праці Державного архіву
Хмельницької області»).
У виданні вміщено щоденник секретаря
партійної організації партизанського загону
ім. Чапаєва Й.І. Потоцького та газетні
публікації про бойові дії народних месників в
роки Великої Вітчизняної війни.
Розраховане на науковців, краєзнавців,
студентів, учителів, всіх, хто цікавиться подвигом українського
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народу в роки Великої Вітчизняної війни.
63.3(4УКР-4ХМE)6
П44
21. Подоляни в роки Великої Вітчизняної війни (1941–
1945 рр.): зб. док., матеріалів та світлин / упоряд. В.Г. Байдич,
О.М. Завальнюк, Ю.В. Олійник; Міжнар. громад. орг. Міжнар.
фонд «Взаєморозуміння і толерантність», Держ. архів
Хмельниц. обл., Хмельниц. обл. громад. орг. архівістів до
дослід. Поділля «Поклик віків». – Кам'янецьПоділ.: Аксіома, 2013. – 491 с. – (Серія «Праці
Державного архіву Хмельницької області»).
До книги увійшли архівні документи,
фотоматеріали, газетні публікації, інтерв’ю про
події
Великої
Вітчизняної
війни
на
Хмельниччині та внесок подолян у відбудову
краю.
Видання розраховане на архівістів, істориків, науковців,
краєзнавців, викладачів, усіх, хто цікавиться історією архівної
справи та історією України.
63.3(4УКР-4ХМE)6
Р99
22. Рязанцев Н. Т. Победный март 1944 года на Подолье /
Н.Т. Рязанцев. – 2-е изд., доп. – Хмельницкий: [б. и.], 2013. –
65 с.: фото.
У виданні висвітлюється детальний перебіг
Проскурівсько-Чернівецької наступальної операції
радянських військ з визволення Хмельницької
області від фашистських загарбників, інформація
про воїнів, удостоєних звання «Герой Радянського
Союзу» за звільнення Хмельниччини та опис їх
бойових подвигів.

63.3(4УКР-4ХМЕ)6

13

Х65
23. Хмельниччина в роки Великої Вітчизняної війни
(1941-1945 рр.), або Поділля очима солдатів Вермахту / упоряд.
Ю.В. Олійник, В.В. Галатир та ін.; Хмельниц. облдержадмін.,
Держ. архів Хмельниц. обл., Упр. Служби Безпеки в Хмельниц.
обл. та ін. – Хмельницький: Мельник А.А., 2013. – 116 с.: фото,
табл.
В книзі висвітлюється: злочинна політика
гітлерівських загарбників на території регіону,
становлення партизанського та підпільного руху,
збитки, завданні загарбниками населенню та
народному господарству, визволення краю від
окупантів та трудовий внесок подолян у перемогу
над ворогом.

Краєзнавство
74.03(4УКР-4ХМЕ)6
Б61
24. Білецький Л.Т. Мої спомини (1917-1926 рр.) /
Л.Т. Білецький; підгот. тексту, вступ. ст. та імен. покажч.
В.Р. Адамський; Хмельниц. міськ. орг. Нац. спілки краєзнавців
України. – Кам'янець-Поділ.: Медобори-2006, 2013. – 240 с.
У споминах відомого науково-освітнього
та громадсько-політичного діяча читач знайде
чимало цікавої інформації про знаковий період
української історії, яким є доба національного
відродження 1917-1920 рр. Особливу увагу автор
зосереджує на питанні становлення центрального
освітнього відомства, українізаційних процесах,
аналізує різнопланову проблематику з діяльності
Кам’янець-Подільського державного українського університету.

26.891(4УКР-4ХМЕ)
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78
25. Краєзнавець Хмельниччини: наук.-краєзн. зб. Вип. 4
/ гол. ред. Л.В. Баженов та ін.; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т
ім. Івана Огієнка, Хмельниц. обл. орг. НСКУ, Центр дослідж.
історії Поділля. – Кам'янець-Поділ.: Кам'янець-Поділ. нац. ун-т
ім. Івана Огієнка, 2013. – 148 с.: фото.
26.891(4УКР-4ХМЕ)
78
26. Краєзнавець Хмельниччини: наук.-краєзн. зб. Вип. 5
/ гол. ред. Л.В. Баженов та ін.; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т
ім. Івана Огієнка, Хмельниц. обл. орг. НСКУ, Центр дослідж.
історії Поділля. – Кам'янець-Поділ.: Кам'янець-Поділ. нац. ун-т
ім. Івана Огієнка, 2013. – 184 с.: фото.
Збірники містять офіційні матеріали про
розвиток краєзнавчого руху на Хмельниччині,
інформацію про діяльність місцевих осередків
НСК України, наукові дослідження і статті з історії
краю, рецензії, огляди науково-краєзнавчих
видань, бібліографію, цікаві факти, привітання з
ювілеями відомих поділлєзнавців тощо. Для
науковців, краєзнавців, освітян, широкого загалу
читачів.
63.3(4УКР-4ХМЕ)5
К90
27. Кульбовський М. М. З подільського
кореня. Кн. 7 / М.М. Кульбовський. –
Хмельницький: А. Цюпак, 2013. – 230 с.: портр.,
фото.
У сьомій книзі «З подільського кореня» автор
продовжує досліджувати художнім словом риси
характерів сучасних митців Хмельниччини, їх
творчої значущості і моральної громадської
непохитності.
Подільські художники, письменники, керівники творчих
гуртків, артисти – кожний з них у своєму жанрі творить портрет

15

подолянина, а в сукупності витворює барвистий культурнодуховний портрет нашого краю, мистецький літопис Поділля.
63.3(4УКР-4ХМЕ)5
Н34
28. Наукові записки Центру Мархоцькознавства. Т.5 /
упоряд. В. А. Захар'єв, гол. ред. Л. В. Баженов; Центр дослідж.
історії Поділля, Хмельниц. обл. краєзн. музей,
Центр Мархоцькознавства. – Хмельницький:
Цюпак А.А., 2013. – 204 с.: фото. – Бібліогр. в
кінці ст.
У цьому збірнику вміщені наукові
дослідження, джерельні матеріали, розповіді
сучасників про життя та діяльність видатного
реформатора кінця ХVІІІ першої половини ХІХ
століть Ігнатія Сцибор-Мархоцького (1749-1827 рр.) та його
нащадків, а також інша тематична цікава інформація.

Етнографія
63.3(4УКР-4ХМE)
Б48
29. Берегиня скарбів народних ..: у 2-х кн. Кн. 1 / упоряд.
А.М. Трембіцький. – 2-е. вид., випр. і доп. – Хмельницький: ІРД,
2013. – 620 с.: фото.
63.3(4УКР-4ХМE)
Б48
30. Берегиня скарбів народних ..: у 2-х кн. Кн. 2 / упоряд.
А.М. Трембіцький. – Хмельницький: ІРД, 2013. – 448 с.: фото.
До двох книг увійшли матеріали про тридцятитрьохлітню
працю провідного наукового співробітника Державного
історико-культурного заповідника «Межибіж» Галини Кирилівни Медведчук на музейній ниві в Меджибізькій фортеці, а
також вибрані друковані праці, окрім окремих видань «Краса
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подільської народної вишивки», «Народні страви подолян
другої половини ХІХ – першої половини ХХ століть та пов’язані
з ними вірування, обряди і звичаї». Матеріали друкуються в
авторській редакції Г.К. Медведчук.

Право
67.2(4УКР)
З19
31. Законодавча база процесу становлення місцевих
органів державної влади доби Гетьманату П. Скоропадського:
зб. док. і матеріалів / упоряд. В.В. Галатир, Ю.В. Олійник,
редкол. В.С. Лозовий, В.Г. Байдич, О.М. Завальнюк; Держ.
архів Хмельниц. обл., Хмельниц. обл. громад. орг. архівістів та
дослідників Поділля «Поклик віків». – Хмельницький: Держ.
архів Хмельниц. обл., 2013. – 156 с.: табл. – (Серія «Праці
Державного архіву Хмельницької області»).
У виданні зібрано закони, якими керувалися місцеві
органи державної влади в процесі становлення у квітні-грудні
1918 року. Видання розраховане на істориків, науковців,
краєзнавців, викладачів, усіх, хто цікавиться історією
Української Держави 1918 року.
67.9(4УКР)
У59
32. Університетські наукові записки: часопис
Хмельниц. ун-ту упр. та права / гол. ред. Р.І. Кондратьєв;
Хмельниц. ун-т упр. та права, Нац. акад. держ. упр. при
Президентові України, Ін-т зак-ва ВР України. – Хмельницький:
Вид-во ХУУП, 2002. –
Вип. 1 (45)/2013: Право. Економіка. Управління. – 2013. –
542 с. – Бібліогр. в кінці ст.
Вип. 2 (46)/2013: Право. Економіка. Управління. – 2013. –
446 с.: граф. – Бібліогр. в кінці ст.

17

Вип. 3 (47)/2013: Право. Економіка. Управління. – 2013. –
543 с.: граф. – Бібліогр. в кінці ст.
Часописи включені до переліку наукових
фахових видань України, в яких можуть
публікуватись результати дисертаційних робіт на
здобуття наукових ступенів доктора та кандидата
юридичних і економічних наук та наук з
державного управління. Виходить періодичністю
чотири рази на рік.

Природа і екологія
28.08(4УКР-4ХМЕ)
С79
33. Стежками регіонального ландшафтного парку
«Мальованка» в Хмельницькій області: фотодовідник /
С.М. Вавринчук, М.О. Мамчур, Р.М. Рабчевський та ін.; фото
М.В. Дребет; М-во охорони навкол. природн. середовища
України, Держ. упр. охорони навкол. природн. середовища у
Хмельницькій обл., Шепетів. райдержадмін. – Хмельницький:
б. в., 2013. – 121 с.: фото.
Даний посібник несе фотоінформацію про
чудовий куточок Малого Полісся – регіональний
ландшафтний
парк
«Мальованка»,
що
розміщений в північній частині Хмельницької
області, займає територію Шепетівського та
Полянського адміністративних округів. Це
природоохоронна територія, метою якої є
охорона цінних рідкісних видів рослин і тварин,
наукова, туристична діяльність.
В ньому зібрана інформація про найуразливіші ценози та
типові види рослин і тварин, що мешкають в парку.
Посібник може бути корисним учителям біології,
географії, науковцям, студентам та учням, а також людям не
байдужим до рідної природи.
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3.2(4УКР)
Т77
34. Трубчанінов С.В. Історична географія України:
навч. посіб. / С.В. Трубчанінов; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т
ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Поділ.: Оіюм, 2013. – 192 с.:
карти, іл.
У посібнику, розрахованому передусім на студентів
історичних факультетів, які навчаються за програмою
підготовки бакалаврів, з’ясовуються головні проблеми курсу
історичної географії України. Розкриваються історіографічні та
джерелознавчі аспекти історико-географічних досліджень.
Розрахована на студентів, науковців, широкий загал
читачів.

Промисловість
65.9(4УКР)
К29
35. Каталог інноваційних проектів Хмельницької
області. Ч. 1 / упоряд. В.М. Гринчук, ред. В.В. Дубчак; Держ.
агентство з питань науки, інновацій та інформатизації,
Хмельниц. держ. центр науки, інновацій та інформатизації. –
Хмельницький: ХмЦНІІ, 2013. – 183 с.: іл.
Актуальність
поданого
матеріалу
зумовлена
необхідністю
нарощування
інноваційного потенціалу, назрівання в ньому
потреби
та
розвитком
інфраструктури
забезпечення мережі центрів інноваційного
розвитку. Також виникла виключна значимість
інноваційної
складової
в
забезпеченні
соціально-економічного
та
культурного
розвитку області.
31
С48
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36. Слободянюк П.Я. Енергетика Поділля: минуле та
сучасність: монографія / П.Я. Слободянюк. – Хмельницький;
Кам`янець-Поділ.: Медобори-2006, 2013. – 400 с.
У
книзі
на
широкому
історикофактологічному
матеріалі
висвітлюються
процеси
електрифікації
Хмельниччини.
Аналізується
сучасна
організаційно-управлінська, виробничо-технологічна, маркетинговозбутова
діяльність працівників
дирекцій,
департаментів,
служб
і
відокремлених
підрозділів ПАТ «Хмельницькобленерго». Увіковічнюється
пам'ять про електроенергетиків, які самовідданою натхненною
працею створювали Хмельницьку енергосистему, а також
розкривається роль сучасників, які забезпечують її ефективне
функціонування.
85.12(4УКР-4ХМЕ)
К26
37. Карпинская-Романюк Л.Л. Полонский завод художественной керамики: история, каталог, биографии, марочник /
Л.Л. Карпинская-Романюк; под общ. ред. М.А. Сафоновой. –
Хмельницкий: Агентство Рекламист, 2013. – 408 с.: фото.
В предлагаемой книге дан полный обзор деятельности
Полонского завода художественной керамики, одного из
старейшин фарфоровых предприятий Украины, который
находится в небольшом местечке Хмельницкой области –
Полонном.
Изложена пятидесятилетняя предистория и вехи его
истории во второй половине ХХ в., приведены биографические
сведения о скульпторах и художниках, работавших в
художественной лаборатории над созданием мелкой пластики.
До каталога вошло более 700 изделий.

Економіка
65
А43
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38. Актуальні питання сучасної економіки: матеріали II
наук.-практ. конф. студ. та мол. учених. 25-26 квітня 2013 року /
ред. П.А. Стрельбіцький; М-во освіти і науки України,
Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янецьПоділ.: Сисин О.В., 2013. – 136 с. – Бібліогр. в кінці ст.
У збірнику містяться матеріали ІІ науково-практичної
конференції студентів та молодих учених Кам'янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка.
Вони присвячені дослідженню сучасних проблем економічної
теорії, концепцій розвитку економіки підприємства, людських
ресурсів, туристичного бізнесу, мають новаторський та
пошуковий характер, відповідають сучасному рівню розвитку
економічної науки.
65
В53
39. Вісник Кам'янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка / М-во освіти і науки України,
Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янецьПоділ.: Сисин О.В., 2011. –
Вип. 7: Економічні науки / відпов. ред. І.А. Андрейцева. –
2013. – 160 с. – Бібліогр. в кінці ст.
У віснику вміщено матеріали, які
репрезентують основні напрями досліджень
науково-педагогічних працівників, аспірантів і
здобувачів наукових ступенів економічного
факультету. Вони присвячені дослідженню
сучасних проблем економічної теорії, концепцій
розвитку економіки підприємства, людських ресурсів,
туристичного бізнесу, мають новаторський та пошуковий
характер, відповідають сучасному рівню розвитку економічної
науки. Для науковців, студентів та тих, хто цікавиться
проблемами економіки України.
65.9(4УКР-4ХМЕ)32
Г74
40. Гофман М.О. Вплив попиту на функціонування
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підприємств АПК: монографія / М.О. Гофман; Кам'янець-Поділ.
нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Поділ.: Абетка, 2013. –
161 с.: табл., граф. – бібліогр.: с. 144-158.
В монографії розглянуто сутність та особливості
аграрного ринку, теоретичні положення категорії обсягу попиту.
Проаналізовано існуючі й обґрунтовано нові підходи щодо
впливу попиту на функціонування підприємств АПК.
Зосереджено увагу на системі контролю й аналізу реакції ринку
на зміни кон’юнктуроутворюючих факторів та формуванні
сукупності чинників, які мають найбільший вплив на попит
споживачів. Сформовано систему управління підприємствами та
її взаємозв’язки із зовнішніми інформаційно-аналітичними
системами для забезпечення інформацією прогресу управління
господарською діяльністю підприємств з урахуванням їх
функціонування в умовах рецесії.
Для науковців, аспірантів, викладачів, студентів вищих
навчальних закладів, керівників та спеціалістів підприємств
АПК, працівників маркетингових служб.
65.9(4УКР-4ХМЕ)
Е45
41. Економіка, бізнес і фінанси: стан та перспективи
розвитку: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. молодих
науковців та студ. 5 лютого 2013 року / ред. кол. В.К. Рудик,
Д.П. Доманчук, І.І. Лотоцький та ін.; М-во агрополітики і
продовольства України, Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т; Навч.наук. ін-т бізнесу і фінансів. – Кам'янець-Поділ.: Зволейко Д.Г.,
2013. – 296 с.: табл. – Бібліогр. в кінці ст.
Наводяться результати досліджень молодих науковців та
студентів з питань соціально-економічного розвитку АПК;
управління, менеджменту і маркетингу; розвитку фінансовокредитної системи; інформаційних технологій; бухгалтерського
обліку, аналізу та аудиту в аграрному секторі економіки.
65.9(4УКР-4ХМЕ)306.7
Л63
42. Лисак В. Ю. Організаційно-економічні засади оцінки
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та ефективного використання персоналу підприємств харчової
промисловості: монографія / В.Ю. Лисак; Кам'янець-Поділ. нац.
ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Поділ.: Кам'янець-Поділ.
нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2013. – 188 с.: табл. – бібліогр.: с.
173-187.
У монографії розглянуто еволюцію
розвитку концепцій та теорій управління
персоналом в зарубіжній та вітчизняній
економічній науці та парадигму управління
персоналом в сучасних економічних умовах. У
роботі здійснено цілісний аналіз якісних
характеристик персоналу, проаналізовано стан
управління персоналом на підприємствах хлібопекарської галузі
та розроблено напрями підвищення ефективності використання
персоналу підприємств.
65.433
О 62
43. Опря Б.О. Організація екскурсійних послуг: навч.метод. посіб. для студ. 2-го курсу екон. ф-ту / Б.О. Опря;
Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янецьПоділ.: Медобори-2006, 2013. – 96 с.
Навчально-методичний посібник призначений для студентів 2-го курсу економічних
факультетів ВНЗ спеціальності – «Туризм». Він
містить програму курсу, структуру навчальної
дисципліни, систему оцінювання результатів
роботи студентів, пояснення та практичні
рекомендації щодо виконання окремих видів
діяльності, перелік тем та планів практичних занять з
методичними рекомендаціями, завдання для самоконтролю,
питання модульної контрольної роботи та іспиту, глосарій
екскурсійних термінів, список рекомендованої літератури.
65.9(4УКР-4ХМЕ)32
Р49
44. Рибак І.В. Сільськогосподарське виробництво на
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Поділлі та Південно-Східній Волині у добу непівського
агропереходу: стан, труднощі та проблеми розвитку (1921-1929
рр.). Історико-економічне дослідження: монографія / І.В. Рибак,
О.М. Свідерська; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка,
Хмельниц. екон. ун-т. – Кам'янець-Поділ.: Сисин О.В.: Абетка,
2013. – 216 с. – бібліогр.: с. 177-201.
Монографія присвячена вивченню та
аналізу сільського господарства Поділля і
Південно-Східної Волині у добу непу (19211929 рр.). У роботі проаналізований розвиток
сільськогосподарського виробництва регіону,
визначені природні, кліматичні та економічні
умови
краю.
Доведено,
що
сільське
господарство регіону розвивалося в умовах найбільшого в
Україні малоземелля і аграрного перенаселення й вимагало
докорінної модернізації та глибокої інтенсифікації сільського
господарства.

Медицина
53.5
А35
45. Азарский И.Н. Основы иглотерапии и прижигания /
И.Н. Азарский. – Хмельницкий: Хмельниц. гос. центр науки,
инноваций и информатизации, 2013. – 96 с.: ил.
Задача автора данной монографии – дать в руки врача
краткое и удобное практическое пособие по иглоукалыванию
для работи по китайской народной медицине. Монография
предназначена для врачей, ученых, интернов и аспирантов, а
также студентов медицинских высших учебных заведений.

5(4УКР)
І 66
46. Інновації в медицині (особливості депресивних
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станів). Кн. 3 / І.М. Азарський, О.О. Азарська, М.І. Ямненко,
В.В. Кравчук; заг. ред. І.М. Азарський. – К.: ХмЦНІІ, 2013. –
84 с.: іл. – бібліогр.: с. 230-235.
У книзі висвітлені етнологія, патогенез і
класифікація депресивних станів, особливості
діагностики, клініки перебігу і методів лікування
профільних
хворих
на
приховану
багатофакторну депресію.
Для лікарів, вчених, педагогів, психологів.
Буде корисною для студентів медичних і
педагогічних вищих навчальних закладів ІІІ-ІV
рівнів підготовки та студентів медичних і педагогічних
коледжів.

68.7(4УКР-4ХМЕ)
К97
47. Кшановский С.А. Рядом со смертью (воспоминания
военного врача) / С.А. Кшановский; сост. Э.С. Кшановский. –
Хмельницький: Цюпак А.А., 2013. – 77 с.: портр.
Книга является военными воспоминаниями профессора
С.К. Кшановского, известного отечественного фтизиатра,
одного из основателей школы детской фтизиатрии в Украине,
главного врача областного детского туберкулезного санатория в
с. Милиевцы Хмельницкой области, заведующего клиникой
туберкулеза легких Киевского научно-исследовательского
института им. Т. Яновского. В своих воспоминаниях автор
повествует о самоотверженном труде военных медиков в
сверхсложных обстоятельствах фашистских концлагерей.

Спорт. Туризм
63.3(4УКР-4ХМЕ)
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К18
48. Кам'янець у старих листівках. – Кам'янець-Поділ.:
Сисин О.В., 2013. – 48 с.: фото. – укр., рос., пол., англ.
Науково-популярне видання
про Кам’янець-Подільський – місто
майже
з
двотисячолітньою
історією. На фото в цьому альбомі
ми можемо спостерігати плин епох,
але, на жаль, тільки починаючи з
ХІХ
століття.
Порівнюючи
сьогодення з минулим, можна
зробити висновки про те, що ми можемо втратити…
60.56
Н20
49. Соціологія фізичної культури і спорту: навч. посіб. /
А.В. Зайчук. – Кам’янець-Поділ.: Вид-во Зволейко Д.Г., 2013. –
136 с.
У навчальному посібнику, з урахуванням
кредитно-модульної системи, вибудовуються
теоретико-методологічні
та
праксиологічні
основи курсу «Соціологія фізичної культури і
спорту». Видання містить навчальну програму,
тематичний план із розподілом годин, список
основної та додаткової літератури, курс лекцій і
методичні поради до семінарських занять,
завдання до підсумкового модульного контролю, словник
термінів.

26.890(4УКР-4ХМЕ)
Т87
50.
Туристичні
Хмельниччини / авт.

маршрути
проекту С.
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Федоченко, Т. Колесниченко, авт. тексту С.М. Єсюнін,
В. Шпильова, І. Западенко, фото О. Колосовський, Є. Дорофєєв,
С. Прищепа. – Хмельницький: Поліграфіст-2, 2013. – 176 с.:
фото.
Путівник містить опис 8 туристичних маршрутів
Хмельниччини. З півночі до центру та півдня він проведе вас по
найцікавіших історичних та культурних місцях області. Описи
історії, її пам’яток, а також найкрасивіших природних принад
Поділля, які ви можете відвідати, допоможуть краще пізнати
цей багатий край.

Наука та освіта
48
З41
51. Збірник наукових праць: матеріали наук.-теорет.
конф. наук.-пед. працівників, аспірантів та науковців за
підсумками наук.-дослід. роботи 2012 року. Вип. 11-12 / М-во
агрополітики України, Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. Факультет
ветеринарної медицини. – Кам'янець-Поділ.: Сисин Я.І., 2013. –
116 с.: граф., табл., мал. – Бібліогр. в кінці ст.
У збірнику вміщено доповіді та повідомлення науковопедагогічних працівників, аспірантів і здобувачів наукових
ступенів, виголошені на науковій конференції молодих вчених
Кам’янець-Подільського державного аграрно-технічного університету.

92.0
К17
52. Календар знаменних і пам'ятних дат
Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2013 рік. Вип. 8 /
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уклад.: Т.М. Опря, Л.П. Савченко, відп. за вип. В.С. Прокопчук;
Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янецьПоділ.: Кам'янець-Поділ. нац. ун-т, 2013. – 82 с. – Бібліогр. в
кінці ст.
Це видання містить довідки і бібліографію про визначні
події
та
ювілеї
працівників
Кам’янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка, які
відзначатимуться 2013 року.
22.3
І66
53. Інноваційні технології управління якістю підготовки
майбутніх учителів фізико-технологічного профілю: зб.
матеріалів Міжнар. наук. конф. – Кам'янець-Поділ.: Аксіома,
2013 – 276 с.
Матеріали збірника присвячені впровадженню інноваційних технологій у підготовку
майбутніх
учителів
фізико-технологічного
профілю. Відображені дидактичні та методичні
аспекти формування фахових компетентностей
майбутніх
учителів
фізико-технологічних
спеціальностей. Розрахований на науковців,
учителів, працівників освіти.
74.00
П24
54. Педагогічний дискурс: зб. наук. праць. Вип. 14 / гол.
ред. І.М. Шоробура та ін.; Ін-т педагогіки АПН України,
Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький: ХГПА, 2013. –
504 с. - Бібліогр. в кінці ст.
Збірник наукових праць «Педагогічний дискурс» містить
статті теоретичного та експериментального характеру з
актуальних проблем теорії та історії педагогіки, школознавства,
методики навчання, виховання і профорієнтації учнів у закладах
освіти та позашкільних установах, теорії та методики
управління освітою, професійного становлення студентів,
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педагогічної практики, порівняльної педагогіки, соціальної
педагогіки, ступеневої педагогічної освіти тощо.

Філологічні науки
80
А43
55. Актуальні проблеми філології та перекладознавства:
зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України,
Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький: ХмЦНІІ, 2005. –
Вип. 6. Ч. 1 / відп. за вип. М.М. Торчинський. – 2013. –
312 с.
Вип. 6. Ч. 2 / відп. за вип. М.М. Торчинський. – 2013. –
312 с.
Вип. 6. Ч. 3 / відп. за вип. М.М. Торчинський. – 2013. –
312 с.
Збірники статей включають публікації з
ономастики, передусім – з антропоніміки,
топоніміки і поетоніміки; також розглядаються
теоретичні і прикладні питання вивчення власних
назв.
Для науковців, викладачів вищих і середніх
навчальних закладів, аспірантів, студентів, усіх,
хто цікавиться ономастичними проблемами.
80
Н34
56. Наукові праці Кам'янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка /
відп. ред. Л.М. Марчук; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т
імені Івана Огієнка. – Кам'янець-Поділ.: Аксіома, 2000. –
Вип. 32: Ч. 1: Філологічні науки. – 2013. – 275 с. бібліогр. в кінці ст.
Вип. 33: Філологічні науки. – 2013. – 397 с. – бібліогр. в
кінці ст.
Вип. 4: Філологічні науки. – 2013. – 420 с. – бібліогр. в
кінці ст.
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До збірок увійшли статті та доповіді з проблем лексичної
семантики, морфології, синтаксису, дискурсознавства та
текстології, які були розглянуті на Всеукраїнській науковій
конференції, що відбулася 12-13 травня 2005 року у місті
Хмельницький. В них висвітлені актуальні проблеми
перекладознавства, теорії літератури та методики викладання
іноземних мов і перекладу, що витікають з умов Болонського
процесу.

Психологічні науки
88
П78
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. –
Вип. 19 / ред. С.Д. Максименко, Г.О. Балл, М.Й. Боришевський та ін.; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка,
Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Кам'янецьПоділ.: Аксіома, 2013. – 860 с.: табл. - Бібліогр. в кінці ст.
Вип. 20 / за ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої;
Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Ін-т психології
ім. Г.С. Костюка АПН України. – Кам'янець-Поділ.: Аксіома,
2013. – 854 с.: табл. – Бібліогр. в кінці ст.
Вип. 21 / за ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої;
Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Ін-т психології
ім. Г.С. Костюка АПН України. – Кам'янець-Поділ.: Аксіома,
2013. – 852 с.: табл. – Бібліогр. в кінці ст.

У збірниках наукових праць висвітлюються найбільш актуальні проблеми сучасної
психології, представлено широкий спектр
наукових розробок вітчизняних і закордонних
дослідників. Здійснено аналіз проблем, умов і
труднощів психічного розвитку, вікових та
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індивідуальних особливостей
психології навчання.

становлення

особистості

й

Літературознавчі видання
83(4УКР-4ХМЕ)6
Г83
58. Григоренко О.П. Володимир Захар'єв: «... й до скону
буду тільки ним іти!»: з нагоди 50-річного ювілею /
О.П. Григоренко; Хмельниц. обл. осеред. Всеукр. творчої спілки
«Конгрес літераторів України». – Хмельницький: Цюпак А.А.,
2013. – 128 с.: портр, фото. – (Бібліотечка альманаху
«Медобори»; Вип. 9).
Книга
розповідає
про
подільського
журналіста,
краєзнавця,
археолога
та
письменника, голову обласного осередку
Всеукраїнської
творчої
спілки
«Конгрес
літераторів України» Володимира Захар’єва.
Описано його життєвий шлях, здобутки,
краєзнавчу, наукову та популяризаторську
діяльність,
видані
книги,
журналістські
матеріали. Видання щедро ілюстроване світлинами з життя
ювіляра та копіями документів.

83.3(4УКР)6
М36
59. Мацько В.П. Мовний орнамент в ліричній прозі Ігоря
Качуровського / В.П. Мацько. – Хмельницький: Цюпак А.А.,
2013. – 76 с. – бібліогр.: с. 65-70.
Орнаментальна
(поетизована)
проза
лауреата Національної премії імені Тараса
Шевченка Ігоря Качуровського в українському
літературознавстві
розглядається
вперше.
Особливу увагу автор акцентує на художньословесній
образності
митця.
Книжку
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приурочено до 95-річчя з дня народження відомого українського
письменника, літера-турознавця І. В. Качуровського й
адресовано учителям-словесникам, студентам, дослідникам,
шанувальникам красного слова.
83.3(4УКР)6
М36
60. Мацько В.П. Мирон Степняк: епістолярний та
літературно-критичний дискурс / В.П. Мацько. – Хмельницький:
Цюпак А.А., 2013. – 244 с.
У
книзі
репрезентовано
літературознавче дослідження В.П. Мацька про
призабутого письменника М. Степняка
(Ланшина). В окремий розділ виділено
літературно-критичну
та
епістолярну
спадщину Мирона Олексійовича Степняка
(Ланшина; 1903-1949) – його листування з
академіком
О.І.
Білецьким.
Книжку
адресовано літературознавцям, дослідникам,
студентам-філологам, журналістам, бібліотекарям, краєзнавцям.
83.3(4УКР)1
Я45
61. «Який я щасливий тою нелицемірною дружбою!»:
(Друзі Тараса Шевченка). – Хмельницький,
[б.в.] 2013. – 156 с.
У виданні розповідається про життя й
діяльність друзів Т. Шевченка, про їхні
відносини у різні періоди життя Кобзаря.
Десять героїв книги «Який я щасливий тою
нелицемірною дружбою!» доповнять ваші
Шевченків час, його епоху, його життя.

Художня література
32

знання

про

84(4УКР-4ХМЕ)6
Б82
62. Борищук В.І. Цілюще джерело: третя зб. поезії і
пісень / В.І. Борищук; Хмельниц. міськ. літ. спілка «Поділля». –
Хмельницький: Монускрипт, 2013. – 148 с. – (Золота ліра
Поділля).
В поетичній збірці «Цілюще джерело» автор
захоплююче змальовує Божу Сутність, яка і
повинна
бути
головним
основоположним
путівником у житті кожної людини. Його поезія
зрима, багато чуттєва, така, що цілющим потоком
Кубинського водоспаду втамовує духовну спрагу,
очищає душу і розум, дарує життєдайну силу.

84(4УКР-4ХМЕ)6
Б90
63. Булаєнко В.Д. Моя любов була такою ..: поезія / В. Булаєнко; підмова Л. Костенко, М. Федунець; упоряд. В. Горбатюк. – Хмельницький: Поліграфіст-2, 2013. – 48 с.
У цій книзі представлено творчість поетавоїна Володимира Булаєнка (1918-1944), родом
із села Сорокодуби Красилівського району.
Протягом двох десятиріч за радянської влади це
ім’я несправедливо замовчувалося. Однак у
боротьбу за відновлення його чесного імені
долучилися десятки людей. Нині творчість поета,
який бився з ворогом і словом, і зброєю, здобула визнання у
широкого читача.
84(4УКР-4ХМE)6
В17
64. Ванжула О.С. Осіннього листя жмутик:
вірші / О.С. Ванжула. – Хмельницький: Цюпак

33

А.А., 2013. – 160 с.: іл., портр.
Нова книга поезій подолянки Олександри Ванжули
наскрізь пройнята українським духом. Дитя війни, донька
безневинно репресованого батька, поетеса пише про пережите,
незабутнє. Особливий струмінь в її доробок вносять вірші,
присвячені пам’яті друга життя – поета Миколи Федунця.
84(4УКР-4ХМE)6
В50
65. ВІНТАЖ: літ.-худ. альманах. № 1,
2013 / ред. Л.С. Стасюк. – Хмельницький:
Вид-во ФОП Стасюк Л.С., 2013. – 160 с.

84(4УКР-4ХМE)6
В50
66. ВІНТАЖ: літ.-худ. альманах. № 2, 2013 / ред.
Л.С. Стасюк. – Хмельницький: Вид-во ФОП Стасюк Л.С., 2013.
– 160 с.
Незалежний літературно-художній альманах «Vintage» (Вінтаж) дає можливість
публікуватися усім бажаючим. Твори подаються
у редакції авторів, мовою оригіналу. Головною
метою цих видань є надання можливості
авторам реалізувати свій творчий потенціал.
84(4УКР-4ХМЕ)6
В54
67. Вітвіцька Н.В. Зоря квітневої надії: сьома зб. поезій,
пісень, оповід. / Н.В. Вітвіцька. – Хмельницький: Цюпак А.А.,
2013. – 128 с.: іл.
Книга дарує читачеві незабутні враження,
світлі і прекрасні емоції у ліричних віршах і
піснях, змушує замислитись над сенсом життя
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людей на землі у оповіданнях і нарисах, в яких піднімає тему
сирітства, байдужості, соціальної несправедливості, страждань
від різного роду залежностей, черствості у взаєминах між
батьками та дітьми. Творчість Надії Вітвіцької пронизана
любов’ю до України, до дітей і Бога, до краси рідного краю.
84(4УКР-4ХМЕ)6
Г65
68. Гончарук В.О. Триптих твого імені:
поетичні акварелі / В.О. Гончарук. – Кам'янецьПоділ.: Зволейко Д. Г., 2013. – 88 с.
Нову книгу подільського письменника із
Чемерівець Віктора Гончарука складають поезії,
написані в січні-лютому 2013 року. Збірку видано в авторській
редакції.
84(4УКР-4ХМЕ)6
Г67
69. Горбатюк В.І. Слово і меч: роман / В.І. Горбатюк. –
К.: Ярославів Вал, 2013. – 512 с. : іл.
Художньо-документальний роман Василя
Горбатюка – це захоплююча розповідь про
майже невідомого нині літератора й учасника
визвольного руху Павла Богацького, життєвий
і творчий шлях якого тісно пов'язаний з долями
тоді молодих Микити Шаповала, Максима
Рильського, Олександра Олеся, Грицька
Чупринки, Володимира Свідзинського, Павла Тичини, Миколи
Євшана, Олени Журливої, Галини
Журби та інших
письменників, військових, політичних діячів України. Художня
оповідь
майстерно
переплетена
з
документальними
матеріалами, що яскраво і виразно передають читачеві епоху і
добу боротьби за українську державу.
84(4УКР-4ХМЕ)6
Г85
70. Грищук Б.А. Де тінь твоя, дияконе?:
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Сентиментальна проза / Б.А. Грищук; передм. П.М. Мовчан. –
К.: Укр. письм., 2013. – 279 с.
Світ очима дитини, уярмленої фізичними вадами й світлої
сонцем збереженої душі, життя у правилах поганьблених
моральних істин та віри у всепрощення і непроминальність
гріха, тінь диякона на перебігах складного мирського
всевижиття – це Броніслав Грищук у своїй новій книзі «Де тінь
твоя, дияконе?».

84(4УКР-4ХМЕ)6
Д53
71. Дмитриева Т. Заложница мечты:
стихотворения / Т. Т. Дмитриева. – Хмельниць-кий:
ХНУ, 2013. – 138 с.
У нову збірку включені твори останніх років,
які полонять щирістю, образністю мови та наповнені
філософським змістом. Для всіх, хто не байдужий до
поетичного слова.
84(4УКР-4ХМE)6
З-38
72. Захар'єв В.А. Достеменно: вибране (спроба перша) /
В.А. Захар'єв. – Хмельницький: Цюпак А.А., 2013. – 128 с. –
(Золота ліра Поділля)
У книзі читачам запропоновані кращі
поетичні та прозові твори голови Хмельницького
обласного осередку Всеукраїнської творчої
спілки
«Конгрес
літераторів
України»
Володимира Захар’єва. Тематика творів, які
увійшли до збірки, торкається взаємовідносин
ліричного героя з довколишнім світом, його
вчинків у складних ситуаціях, баченням перебігу подій та
підступної оцінки того, що товстошкірший пропустив би повз
себе.
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84(4УКР-4ХМЕ)6
І-75
73. Іов І.П. Поезія: вибране / І.П. Іов. –
Кам'янець-Поділ.: Медобори-2006, 2013. – 414 с.:
портр.
До
уваги
читачів
вірші,
поеми,
творотексти, які означують поезію Івана Іова, як
філософсько-поетичне явище в літературі. Адже поет творив
дивовижний своєрідний процес переродження Слова у
філософію символу, наповнював його новою естетикою, яка
народжувалася в гармонійному поєднанні вишуканої форми з
глибоким змістом.
84(4УКР-4ХМЕ)6
К18
74. Каменєва (Шевернога) М. В. Вогненних мрій вітрила/
М.В. Каменєва (Шевернога); Хмельниц. обл. осеред. Всеукр.
творчої спілки «Конгрес літераторів України». – Хмельницький:
Цюпак А.А., 2013. – 64 с.: портр., фото. – (Бібліотечка
альманаху «Медобори»; Вип. 7).
У першій збірці подолянки Маргарити
Каменєвої, що мешкає у мальовничому селі
Кривчик Дунаєвецького району, представлені
кращі поетичні та прозові твори оригінальної
літераторки. Вони про те, що турбує, тривожить і
тішить, що зачіпає серце та відчуває душа. Щиро,
відверто, майстерно.
84(4УКР-4ХМE)6
К21
75. Карась П.П. Серце мусить боліти: роман-трилогія /
П.П. Карась. – Хмельницький: Цюпак А.А., 2013. –
Кн. 3: Та це ж Немиренці ... – 2013. – 524 с.
Як текло і тече життя героїв твору за незалежної України-
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про це оповідь у третій книзі. Усі книги трилогії – насамперед
художні. Отже, фактично і події, географічні назви та прізвища
– це творча вигадка письменника. Одначе у книзі «Та це ж
Немиринці…» подається ряд документальних матеріалів та
оповідей, в яких, відповідно, події, географічні назви та
прізвища – дійсні.

84(4УКР-4ХМЕ)6
К21
76. Карась П.П. Сповідь: поезії / П.П. Карась. – Хмельницький: А. Цюпак, 2013. – 264 с.: портр.
У новій поетичній збірці відомого
подільського літератора Петра Прокоповича
Карася, як у поемах, так і у віршах прочитується
глибоко національна душа сина матері України,
людини пристрасної і чулої, не байдужої до долі
інших народів. Читача, напевно ж, схвилюють
зворушливі поезії про матір, про славних
трудівників землі нашої, про високі людські почуття.
84(4УКР-4ХМЕ)6
К30
77. Качеровська Н.Н. Два «Я». Анатоль і Я
Свидницького: повість / Н.Н. Качеровська. – Хмельницький:
[б. в.], 2013. – 32 с.: іл.
У муках народившись, у муках проживши кілька
десятків років, у муках пекельних людина залишає цей світ
назавжди… А де ж логіка? Велика таїна вічної загадки
людського генія – встигнути у цьому божевільному марафоні по
грішній землі залишити по собі слід. Як видно із нової повісті
Н. Качеровської, Анатолію Свидницькому це вдалося.
84(4УКР-4ХМE)
К32
78. Квітуй і слався, Волочиськ!: літ.-муз.
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альм. Волочиськ. р-ну / ред. В. Грищук, упоряд. Л. Королюк, В.
Кропивницький; Волочиськ. міськрада, Від. культури
Волочиськ. РДА, Волочиськ. ЦРБ. – Хмельницький:
Ковальський В.В., 2013. – 194 с.: фото, ноти.
При секторі краєзнавства і народознавства Волочиської
ЦРБ діє творче об’єднання «Обрії», у творчому доробку яких є
багато напрацювань. Нові твори літераторів увійшли до
літературно-музичного альтану «Квітуй і слався, Волочиськ!».
84(4УКР-4ХМЕ)6
К59
79. Кокойко Л.Ф. Весна, мрії, любов: поет. зб. /
Л.Ф. Кокойко. – Хмельницький: Цюпак А.А., 2013. – 56 с.
У
збірці
зібрано
поетичні
твори
філософсько-життєвого змісту, які несуть в собі
щирість, любов до ближнього, природи,
залучають до милосердя, доброти, безкорисної та
безкінечної любові.
84(4УКР-4ХМЕ)6
К59
80. Кокойко Л.Ф. Проснеться мати рано на світанні: вірші
/ Л.Ф. Кокойко. – Хмельницький: Вид-во ФОП Цюпак А.А.,
2013. – 28 с.
У збірці подано вірші про найдорожчу у світі людину –
матір. Вони несуть читачам любов, вірність, турботу, які
бувають між матір’ю та дітьми.
84(4УКР-4ХМЕ)6
К75
81. Кохан Н.М. Я небесам подякую за день ..: вірші /
Н.М. Кохан. – Хмельницький: Цюпак А.А., 2013. – 58 с.: іл.
Жінка вдячна небесам за кожен день, який
вони їй дарують. І від замилування світом жіноче
серце стрепенулось і забилось чарівним зоряним
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пульсаром, а за спиною виросли поетичні крила. І вона полетіла,
бо кожна жінка народжується з мрією – летіти в цім безмірнім
просторі, під небесами! А може то не зорі рясніють і цвітуть в
нічному безмежжі, а – високі жіночі мрії? Хто знає…
Але ж відкриймо збірку і зрозуміємо: в польоті тонка
жіноча натура, закохана в цей великий світ.
84(4УКР-4ХМЕ)6
К78
82. Красюк Є. Пам’ятає врятований світ:
поеми,
балади,
поезія,
оповідання.
–
Хмельницький: «Струни душі», 2013. – 144 с.
До збірки увійшли вірші, присвячені
ветеранам
Великої
Вітчизняної
війни,
остарбайтерам, дітям війни і солдатським вдовам.
84(4УКР=РОС)6
К89
83. Кузнечиков В. Т. Рациональное зерно: стихопроза
разных лет / В.Т. Кузнечиков. – К.: Изд-во Европ. ун-та, 2013. –
112 с.
Первую часть этой книги составляют произведения в
жанре стихопрозы, сатиро-юмористические этюды. Вторую
часть составили материалы книги «Первенец Пушкина»,
исправленного и дополненного. Третья часть – новые
исследования «любопытного изыскателя» – «Тропинки к
Пушкину».
84(4УКР-4ХМE)6
К90
84. Кульбовський М.М. Цікавинки для
малечі / М.М. Кульбовський. – Хмельницький:
Цюпак А.А., 2013. – 28 с.
Оповідання
для
дітей
«Сонечко»,
«Метелик», «Чудодійна Тростина», «Комарик-
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косарик…», які увійшли до книжечки «Цікавинки для малечі»,
мають великий пізнавальний і виховний потенціал. Вчать дітей
бути чемними, добрими, розсудливими й невередливими. Ці
оповідання доречно використовувати на уроках «Я і Україна» та
в позакласному читанні.
84(4УКР-4ХМЕ)6
Л63
85. Лисюк Д.П. Рутенія: поет. зб. / Д.П. Лисюк. –
Хмельницький: Цюпак А.А., 2013. – 100 с.
До поетичної збірки подільського автора
Дмитра Петровича Лисюка увійшли нові твори
філософської,
національно-патріотичної,
історичної тематики. Поезія для широкого кола
читачів.
84(4УКР-4ХМE)6
Л62
86. Lira = Ліра: літ.-худ. альманах. № 6,
2013 / ред. Л.С. Стасюк. – Хмельницький:
Стасюк Л.С., 2013. – 160 с.

84(4УКР-4ХМE)6
Л62
87. Lira = Ліра: літ.-худ. альманах. № 7, 2013 / ред. Л.С.
Стасюк. – Хмельницький: Стасюк Л.С., 2013. – 160 с.
Незалежний літературно-художній альманах «Lira»
видається з творами авторів початківців. Редакція та
видавництво подають твори у редакції автора, мовою оригіналу.
Головною метою цього видання є надання можливості авторам
реалізувати свій творчий потенціал.
84(4УКР-4ХМЕ)6
М29
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88. Марценюк В. В. За велінням долі: невигадані історії /
В.В. Марценюк; Хмельниц. обл. осеред. Всеукр. творчої спілки
«Конгрес літераторів України». – Хмельницький: Цюпак А.А.,
2013. – 36 с. – (Бібліотечка альманаху «Медобори»; Вип. 8).
Перша збірка подолянина Валерія Марценюка об’єднує
художньо-публіцистичні оповіді, на створення яких надихнули
життєві історії близьких йому людей – родичів, друзів, колег.
Збірка виходить у серії «Бібліотечка альманаху «Медобори»
Хмельницького осередку Всеукраїнської творчої спілки
«Конгрес літераторів України».
84(4УКР-4ХМЕ)6
М34
89. Матеуш В.О. Наш великий пророк Тарас Шевченко:
роман у віршах / В.О. Матеуш. – Хмельницький: Цюпак А.А.,
2013. – 224 с.:
Роман у віршах про Тараса Шевченка, який
показаний у поєднанні величі і геніальності із
звичайними людськими
добрими
рисами
характеру та вадами. В даному поетичному
романі історичні факти переплелися з деякими
припущеннями,
домислами
і
художньо
здійсненими філософськими фантазіями автора.
84(4УКР-4ХМЕ)6
М42
90. Медобори: альманах. № 8. 2013 / Хмельниц. обл.
осеред. Всеукр. творчої спілки «Конгрес літераторів України». –
Хмельницький: Цюпак А.А., 2013. – 324 с.: портр, фото.
У 8-му томі альманаху «Медобори» Хмельницького
осередку Всеукраїнської творчої спілки «Конгрес літераторів
України» вміщені нові поетичні та прозові твори подільських
«конгресменів». Водночас, половина збірника віддана творчості
колег-земляків, гостей із-за меж області, Російської Федерації та
навіть Німеччини, а також творчим дебютам початківців.
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84(4УКР-4ХМE)6
Н20
91. Найда Ю.М. Подих осені: вірші / Ю.М. Найда. –
Хмельницький: Цюпак А.А., 2013. – 59 с.: іл.
Це перший поетичний збірник Юрія Найди, в який увійшла
вибрана лірика, а також вірші-присвяти. Для широкого кола
читачів.
84(4УКР-4ХМЕ)6
Н57
92. Нетяга Е.К. Непобежденный. Документальная повесть
о Кошарском Карле Карловиче и его боевых друзьях / Е.К.
Нетяга; ред. В.С. Касакович. – 2-е вид. – Симферополь: Доля,
2013. – 190 с.: фото.
Основу книги учасника боротьби з німецькофашистськими
загарбниками
Юхима
Нетяги
склала
документальна повість про свого вчителя Карла Кошарського –
одного з керівників Проскурівської окружної підпільнопартизанської організації та його бойових побратимів.
84(4УКР-4ХМE)6
П16
93. Панасюк М.І. Кам'янецькі чари.
Офорти і малюнки у віршованому супроводі:
альбом / М.І. Панасюк. – Кам'янець-Поділ.:
Зволейко Д. Г., 2013. – 96 с.: рис.
Ця книга – своєрідна сповідь про
неймовірно мальовниче місто Кам’янецьПодільський, яке надихнуло митця на створення образів
потаємних куточків історичних місць, хвилюючих ландшафтів.
Живописною
графічною
мовою
шанованому
читачу
пропонуються авторські сюжети в поетичній обробці.
84(4УКР-4ХМЕ)6
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П19
94. Пасічник А.Є. Берег любові: поет. зб. / А.Є. Пасічник.
– Хмельницький: Цюпак А.А., 2013. – 136 с.
Нова поетична збірка подільського автора. До неї увійшли
вірші патріотичного змісту, громадсько-філософські та ліричні
вірші, що оспівують красу нашого краю та його працьовитих
людей.
84(4УКР-4ХМЕ)6
П43
95. Погинайко О. Росте зерно: вірші для дітей. –
Хмельницький: Вид-во ФО-П Стасюк Л.С., 2013. – 40 с.
Перша авторська збірка дунаївчанина,
літератора, члена ЛМО «Сонях», журналіста
Олега Погинайка. Кожен рядок вірша, даної
збірки,
сповнений
оптимізму,
радості.
Розрахована для читачів молодшого шкільного
віку.

84(4УКР-4ХМE)6
П99
96. 15 творчих років «Ліри»: альманах /
уклад. Ю.М. Ковальчук. – Кам'янець-Поділ.:
Зволейко Д.Г., 2013. – 152 с.: фото. – (Творчий
клуб «Ліра», Кам'янець-Подільський).
Ця книга присвячена 15-річчю «Ліри»,
яка з поетичного клубу в шість романтичних
особистостей
зросла
до
потужного
громадського творчого клубу, що став
культурно-мистецьким осередком для більш, як тридцяти
поетів, прозаїків, композиторів, співаків, художників,
декламаторів.
Тепер з їх творчістю може познайомитись кожен, хто
візьме до рук цей збірник.
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84(4УКР-4ХМЕ)6
С13
97. Савчук М. М. Скарбниця подільського буковинця:
поезії / М.М. Савчук. – Хмельницький: Цюпак А.А., 2013. –
122 с.
Поет
цікавий
своєю
новизною,
переснованою
проукраїнською
міфологією,
своїм
свіжим
образом,
несподіваним поворотом думки і почуття, оригінальною
деталлю, пахучим «шафрановим» словом.
84(4УКР-4ХМЕ)6
С13
98. Савчук М.М. Шафрановий пам'ятник: поезії /
М.М. Савчук. – Хмельницький: Цюпак А.А., 2013. – 120 с.
Поет підкреслив сутність людського
призначення, сутність істинної творчості і
пам’яті людської. І непереборне єднання людини
з природою. Не марить поет ефемерним
пам’ятником -славою, а хоче аби в пам’яті по
ньому «В синім березні, а може, в Божім квітні.
З перших сил шафран хай зацвіте…». Це одразу налаштовує на
посутнє сприйняття поезії, яка творилась лише для того, щоб
збагатити власну душу і душу свого читача.
84(4УКР-4ХМЕ)6
С30
99. Семенова І.Г. Любов земна, любов
небесна / І. Г. Семенова. – Хмельницький:
Цюпак А.А., 2013. – 71 с. – укр., рос.
В цій невеликій книзі розповідається про
духовний світ людей, що прагнуть до високих
ідеалів правди і чистоти у своєму серці. Про
любов земну і небесну. Це світле почуття робить
нас справжніми людьми і наближає до джерела світла, яким є
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Бог.
84(4УКР-4ХМE)6
С59
100. Сокульська О. Незатоплені /
О. Сокульська.
Родинний
сад:
поезії
/
М. Гординчук. – Кам'янець-Поділ.: Сисин О.В.,
2013. – 156 с.
Основу
сюжетної
лінії
складають
колоритні новели, зіткані з історії роду,
сусідських чуток і переказів, страждань і мрій, повсякденної
буденності і життєвих перепитій. Насичені місцевою говіркою,
призабуті людські долі наче відроджують із глибин Дністра
багатогранне життя типового подільського села у ХХ ст.
84(4УКР-4ХМЕ)6
Ф33
101. Федоришин В.В. Незрадливі і
нелукаві / В.В. Федоришин. – Хмельницький: А.
Цюпак, 2013. – 100 с.: рис.

Книга адресована людям, яких хвилюють проблеми
захисту домашніх тварин, гуманного ставлення до них. Буде
цікавою та корисною для підростаючого покоління.
84(4УКР-4ХМE)6
Ц61
102. Цимбалюк М.П. Вінок Аріадни / М.П. Цимбалюк. –
Хмельницький: Цюпак А.А., 2013. – 100 с.: іл. – (Золота ліра
Поділля).
У новій збірці поезій подільського поета, прозаїка і
публіциста Михайла Цимбалюка зібрано вірші з доробку
останніх років. По-новому між ними звучать декілька поезій із
попередніх збірок та ранні газетні публікації автора. Інтимна
лірика, громадське звучання, переклади з російської та
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польської – барвистий вінок п’ятої книжки літератора.
84(4УКР-4ХМЕ)6-4
Х90
103. Храпач Г.Я. Тридзвін і відлуння: для дітей та
юнацтва / Г.Я. Храпач; упоряд. В.П. Мацько, ред. І. Храпач. –
Хмельницький: Поліграфіст-2, 2013. – 158 с.: портр.
У
книзі заторкнуто віхові періоди
минулого:
колективізацію (1924-1930 рр.), голодомор в Україні (1932-1933
рр.), війну Радянського Союзу із Німеччиною (1941-1945 рр.) –
три удари по долі нашого народу. І – відлуння-наслідок
боротьби попередніх поколінь.
84(4УКР-4ХМE)6
Я62
104. Яніцька Н.О. На розп'ятті вітрів: вірші /
Н.О. Яніцька. – Хмельницький: Цюпак А.А., 2013.
– 176 с.: іл. – (Золота ліра Поділля).
Представлена читачам збірка поезій –
розмова автора про сокровенне зі своєю душею,
своєю совістю. Для широкого кола читачів.

Фольклор
63.3(4УКР-4ХМE)5
Г37
105. Герасименко В.Я. Кармалюк в українській народній
пісні / В.Я. Герасименко; передм. та упоряд. А.М. Трембіцький,
А.А. Трембіцький, В.С. Іваневич. – репринт. вид. – Хмельницький: ІРД, 2013. – 24 с.
Дане видання є продовженням справи
видання
рукописних
та
перевидання
опублікованих малознаних (раритетних) праць
відомих
подолян.
Праця
В.Герасименка
«Кармалюк в українській народній пісні»,
присвячена українському національному герою

47

Устиму Кармалюку, написана в 1925 році і видана у 1926 році.
63.52(45УКР-4ХМЕ)
М36
106. Маховська С.В. Дитина: родини, хрестини, перші
кроки
(родинно-обрядовий
та
дитячий
фольклор
Хмельниччини): монографія / С.В. Маховська; НАН України,
Поділ. від-ня Ін-ту мистецтвознав., фольклористики та етнології
ім. М.Т. Рильського НАН України, Хмельниц. гуманіт.-пед.
акад. – Кам'янець-Поділ.: Медобори-2006, 2013. – 216 с. –
бібліогр.: с. 200-212.
До книги увійшли записи родиннообрядового фольклору, звичаї та обряди,
пов’язані з народженням дитини. Наведено
зразки дитячого фольклору Хмельниччини
(колискові пісні, забавлянки, заклички тощо),
записані в останні роки.
Видання розраховане на тих, хто
цікавиться народною культурою, минулим рідного краю:
фольклористів,
етнологів,
мовознавців,
музикознавців,
краєзнавців, викладачів, студентів, учителів, для сімейного
читання.

Бібліографічні покажчики
91.9:63.3
П84
107. Професор С.А. Копилов: біобібліогр. покажч. / ред.
С.А. Копилов, В.С. Прокопчук; М-во освіти і науки України,
Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. Наук. б-ка. –
Кам'янець-Поділ.: Аксіома, 2013. – 64 с.: фото, фото. кольор. –
(Постаті в освіті і науці).
Покажчик розкриває життєву та
науково-педагогічну діяльність ректора
Кам'янець-Подільського
національного
університету імені Івана Огієнка, доктора
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історичних наук, професора Сергія Анатолійовича Копилова,
його науковий доробок.
91.9:51.1(4УКР)
А35
108. Азарська О.О. Педагог і науковець: біобібліогр.
покажч. / уклад. І.М. Козака; Хмельниц. обл. наук. мед. б-ка. –
Хмельницький: [б. в.], 2013. – 28 с.: фото.
У біобібліографічному покажчику відображено науковий
доробок О.О. Азарської – педагога, психолога, науковця,
академіка АМІН України.
До видання ввійшли бібліографічні описи друкованих
праць з фондів ХОУНБ. Видання адресоване педагогам,
соціальним працівникам, тим, хто займається реабілітацією
дітей-інвалідів.

Релігія
86
Ф79
109. Формування основ християнської
моралі в процесі духовного відродження нації:
VІ Всеукр. міжконфес. християн. наук.-практ.
конф.,
присвячена
1025-річчю
хрещення
Київської Русі: матеріали конф. – Кам'янецьПоділ.: вид. ПП Зволейко Д.Г., 2013. – 112 с.
У матеріалах конференції розкривається
суть
і
структура
духовно-християнських
цінностей,
обґрунтовується їх важливість для виховання сучасного
покоління.
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Наші видання
110. Аналіз діяльності бібліотек
Хмельницької області за 2013 рік / Упр.
культури,
національностей
та
релігій
Хмельниц. облдержадмін.; ХОУНБ ім.
М. Островського; уклад. В.В. Маковська. –
Хмельницький, 2012. – 44 с.
У виданні подано аналіз діяльності
бібліотек Хмельницької області за 2013 рік.
Зміст складають офіційні, аналітичні і
статистичні (у вигляді таблиць) матеріали.
111. Бібліотеки Хмельниччини на сторінках преси у
2013 році: бібліогр. покажч. / Упр. культури, національностей та
релігій Хмельниц. облдержадмін.; ХОУНБ ім. М. Островського.
– Хмельницький, 2013. – 124 с.
Мета бібліографічного покажчика – через публікації,
висвітлити основні події, які відбулися у науковій,
інформаційній, соціокультурній та інших сферах діяльності
книгозбірень області протягом 2013 року.
92.5
К17
112.
Календар
знаменних
і
пам’ятних
дат
Хмельниччини на 2014 рік / Упр. культури, національностей та
релігій Хмельниц. облдержадмін.; ХОУНБ ім. М. Островського;
уклад.: В.О. Мельник, О.О. Баваровська. – Хмельницький, 2013.
– 164 с.
Календар подає інформацію про найбільш
значимі події та ювілеї видатних особистостей
краю, які відзначатимуться у 2014 році. В
хронологічному порядку подаються ювілейні
дати року, до деяких дат – довідки. Видання
адресоване науковцям, освітянам, працівникам
культури, краєзнавцям, студентам, усім, хто
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цікавиться

минулим і сьогоденням рідного краю.
91
К53
113. Книга Хмельниччини 2012: анот. кат. вид. (з фондів
Хмельниц. обл. універс. наук. б-ки ім. М. Островського) / уклад.
В.М. Борейко, В.Ю. Дорош, ред. Т.Ф. Марчак, відп. за вип.
Н.М. Синиця; Упр. культури, національностей та релігій
Хмельниц. облдержадмін., ХОУНБ ім. М. Островського. –
Хмельницький: [б. в.], 2013. – 52 с.: іл.
Анотований каталог видань «Книга
Хмельниччини 2012» інформує про книги
місцевих авторів та видавництв регіону про
Хмельниччину, які надійшли протягом року до
фондів Хмельницької обласної універсальної
наукової бібліотеки. Бібліографічний опис
супроводжується
анотацією
і
копією
обкладинки.

91.9:83.3(4УКР-4ХМЕ)
Л28
114. Лауреати обласних премій Хмельниччини (2005–
2013 рр.): біобібліогр. покажч. Вип. 2 / Упр. культури,
національностей та релігій Хмельниц. облдержадмін., ХОУНБ
ім. М. Островського. – Хмельницький: [б. в.], 2013. – 84 с.
Щороку на Хмельниччині обласними
преміями відзначають кращих представників
області за досягнення в галузях історії,
культури, мистецтва, природничих наук,
екології, освіти та журналістики.
В покажчику вміщено короткі відомості
про лауреатів премій за останні дев’ять років.
Видання
адресоване
науковцям,

51

краєзнавцям, працівникам культури, студентам, усім, хто
цікавиться історією і культурою рідного краю.
91.9:67(4УКР-ХМЕ)300.66
О-97
115. Офіційні неопубліковані документи обласної ради
та обласної державної адміністрації за 2013 рік: бібліогр.
покажч. / Упр. культури, національностей та релігій Хмельниц.
обладержадмін.; ХОУНБ ім. М. Островського. – Хмельницький,
2013. – 40 с.
Мета щорічного інформаційно-бібліографічного видання
– ознайомити користувачів бібліотек та жителів області з
офіційними документами обласної ради та обласної
адміністрації, які надійшли у фонд ОУНБ ім. М. Островського.

78.342
Б 59
116. Бібліотека року (за результатами обласного огляду-конкурсу сільських
бібліотек): з досвіду роботи / Упр. культури,
національностей та релігій Хмельниц.
облдержадмін.; ХОУНБ ім. М. Островського.
– Хмельницький, 2013. – 24 с.
Видання містить матеріали з досвіду
роботи сільських бібліотек, визнаних
кращими за результатами обласного огляду-конкурсу сільських
бібліотек «Бібліотека року».
78.34 (4Укр)
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П 65
117. Планування – 2014: метод.
матеріали. Вип. 10 / ХОУНБ ім. М.Островського.
– Хмельницький, 2013. – 40 с. – (Сер. «Бібл.
фахівцю»).
Видання містить інформаційні матеріали
та методичні рекомендації, які допоможуть
спеціалістам бібліотек в плануванні роботи.

78.34 (4 УКР – 4 ХМЕ)
В42
118. Від традицій до інновацій: сучасні моделі
книжкових виставок: метод. реком. / ХОУНБ ім.
М.Островського. – Хмельницький, 2013. – 24 с.
Дане видання розкриває основні етапи організації,
класифікацію книжкових виставок та алгоритм їх створення.
Знайомить із сучасними моделями книжкових виставок
бібліотек.
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