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Область в цілому
60.6(4УКР-4ХМЕ)
С 78
1. Статистичний щорічник Хмельницької області: за 2013
рік / ред. Л.О. Хамська, відпов. за вип. Л.М. Пастухова, Л.Б. Прилуцька, А. В. Грабовський; Держкомстатистики України, Гол. упр.
статистики
у Хмельницькій
обл.
–
Хмельницький: [б. в.], 2014. – 424 с.: табл.
Статистичний щорічник містить дані
про
соціально-економічне
становище
Хмельницької області у 2013 році в
порівнянні з попередніми роками. Висвітлено
показники системи національних рахунків,
матеріального виробництва, фінансової та
соціальної сфери, населення, статистичні
показники інших регіонів України.

Історія краю
63.3(45УКР-9ПРА)6
Д 50
2. Діяльність місцевих органів державної влади на
Правобережжі у добу Гетьманату Павла Скоропадського: зб. док.,
матеріалів та світлин / Держ. архів
Хмельниц. обл., Хмельниц. обл. орг.
архівістів та дослідників Поділля “Поклик
віків”. – Хмельницький: Мельник А. А., 2014.
– 310 с.: фото. – (Серія “Праці державного
архіву Хмельницької області”).
У виданні представлено накази,
оголошення, розпорядження, листи і звіти
місцевих органів державної влади, що
стосуються
державотворчої,
соціальноекономічної та суспільно-політичної сфер життя у квітні-грудні
1918 р.
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63.3(4УКР-4ХМЕ)6
З-23
3. Залізний старшина (Яків Гальчевський і Летичівщина)
/ авт.-упоряд. В. В. Борисов. – Хмельницький: Крисюк С. Г., 2014.
– 168 с.
Ця книга – про діяльність на теренах
Летичівського краю одного з українських
патріотів, полковника армії Української
Народної Республіки, керівника Подільської
повстанської групи в 1922 році та
командуючого повстанськими загонами й
підпіллям Правобережної України в 19221925
роках
Якова
Васильовича
Гальчевського та його сподвижників.
Джерельною базою розповіді про славний бойовий шлях
Я. Гальчевського-Орла на Летичівщині стали: автобіографічна
книга Я. Гальчевського «Проти червоних окупантів», видання
Р. Коваля «Отаман святих і страшних», статті й дослідження
В. Вовкодава.
63.3(4УКР-4ХМE)6
К 78
4. Красносілецький Д. П. Життєвий шлях і політична
діяльність Я.В. Гольчевського (1894-1943): монографія /
Д.П. Красносілецький. – Хмельницький: ХНУ, 2014. – 111 с.
Досліджено
біографію
ватажка
повстанців Я.В. Гольчевського доби визвольних змагань України на початку ХХ ст.
Проведено аналіз його політичної діяльності та
світогляду,
виокремлено
патріотичні
висловлювання.
Наведений
політично-історичний
матеріал вітчизняної минувшини буде цікавим
для студентів історичних і політологічних
факультетів ВНЗ ІІ-ІV рівнів акредитації, науковців, політиків та
широкого читацького залу.
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66.7(4УКР-4ХМЕ)
П 82
5. "Просвіти" Поділля в добу української революції
(1917-1920): зб. док. і матеріалів / упоряд. В. Р. Адамський,
Б.С. Крищук; Хмельниц. гуманіт.-пед. акад.,
Хмельниц. міськ. орг. Нац. Спілки краєзнавців
України, Хмельниц. міськ. т-во укр. мови ім.
Т. Шевченка “Просвіта”. – Кам'янець-Поділ.:
Медобори-2006, 2014. – 571 с.
У збірнику публікуються документи і
матеріали «Просвіт» Поділля та інших
державних і громадських інституцій, які
безпосередньо були причетними до їхньої
діяльності, а також активних суспільних діячів
знакового періоду національної історії – доби Української
революції 1917-1920 рр.

Історія окремих населених пунктів
63.3(4УКР-4ХМЕ)
А 72
6. Антоніни – мій рідний край: іст.
довідка, вірші, пісенні твори / ред.-упоряд.
Г. П. Ольховська. – Хмельницький: А. Цюпак, 2014. – 52 с.: фото. кольор.
У книзі розповідається про містечко
Антоніни. Читач познайомиться з місцевими
легендами,
видатними
особистостями
селища, віршами та піснями про Антоніни.

63.3(4Укр3)
Г 91
7. Григорьев А.А.
Наша малая
Родина на Хмельниччине: (ист.-биогр.
повесть) / Фототиппное издание; cост. и
предисловие А.М. Трембицкий. – Хмельницкий: ІРД, 2014. – 52 с.
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Дане видання – це фототипне видання однойменної
машинописної книги уродженця села Ставниця Летичівського
району Анатолія Андрійовича Григор’єва, яку він у 1978 році
подарував музею у Меджибізькій фортеці.
Повість розкриває деякі аспекти історії села Ставниця,
містечка Меджибожа і його околиць, а також життя і діяльності
декількох поколінь сім’ї Григор’євих і сім’ї Логой з села
Ставниця.
63.3(4УКР-4ХМE)
З-38
8. Захар'єв В. А. Зайчики і Постолівка на Збручі: через
минуле до сучасності / В. А. Захар'єв, В. В. Моздір; Держ. архів
Хмельниц. обл., Комун. заклад. культури “Хмельниц. обл. краєзн.
музей”. – Хмельницький: Цюпак А. А., 2014. – 60 с.: фото.
На основі археологічних розкопок,
архівних матеріалів та сільського літопису
книга розповідає про минуле і сучасне сіл
Зайчики і Постолівка Волочиського району
Хмельницької області.
Історія сіл Зайчики і Постолівка багата на
події. Села продовжують своє творення, а їх
літописи наповнюються все новими цікавими
фактами.
63.3(4УКР-4ХМE)
К 18
9. Кам'янець-Подільський = Каменец-Подольский =
Kamieniec Podolski = Kamianets-Podilskyi / С. В. Трубчанінов. Кам'янець-Поділ.: Сисин Я. І., 2014. – 120 с.: фото. кольор. – укр.,
пол., англ.
У науково-популярному виданні розміщена коротка
історична довідка про Кам’янець-Подільський, у недавньому
минулому адміністративний, економічний і культурний осередок
Поділля, на сьогодні це місто відоме, передусім, як центр освіти і
туризму. Текст подається на українській, російській, польській та
англійській мовах. Розміщено багато світлин з історії Кам’янця та
його сьогодення. Видання розраховане на туристів та гостей міста.
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81.031.4
П 80
10. Прокопчук В. С. Топонімічний словник Кам'янцяПодільського / В. С. Прокопчук, І. О. Старенький; Кам'янецьПоділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Центр дослідж. історії Поділля.
– Кам'янець-Поділ.: Зволейко Д. Г., 2014. – 192 с.: фото. –
бібліогр.: с. 129-140.
Топонімічний
словник
Кам’янцяПодільського
–
результат
тривалої
дослідницької
роботи
з
виявлення,
локалізації, встановлення змісту назв різних
географічних об’єктів міста – надасть
можливість кам’янчанам і гостям міста
краще пізнати його історію, культуру,
економічне і побутове життя через призму
топонімів і мікротопонімів, які зафіксували
основні події, явища й особистості, пов’язані з історичним
центром Поділля.
63.3(4Укр-4Хме)
О 55
11. Олуйко В. Ямпіль на Горині: наук.-поп. вид-ня. –
Хмельницький: Поліграфіст-2. – 252 с.: фото:
кольор.
У книзі заслуженого юриста України,
доктора наук з державного управління,
професора В.М. Олуйка "Ямпіль на Горині",
на основі численних документів і матеріалів,
висвітлюється історія старовинного містечка
Ямполя
і
його
присілка
Лепесівки
Білогірського району.
Постає перед зором читачів Ямпіль, безмежний у часі, хоч і
обмежений у просторі. Постає, як своєрідний Вавилон,
різномовний, строкатий, трагічний, але – не знищений, наче
фенікс, що кожного разу відроджується, постає з власного попелу,
озвучений мовою українською, польською, російською,
єврейською, литовською, німецькою…
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Велика Вітчизняна війна
63.3(4УКР-4ХМЕ)6
Б 82
12. Борисов В. В. Трагедія і подвиг (Старосинявщина в
роки Другої світової війни) / В. В. Борисов. – Хмельницький:
Крисюк С. Г., 2014. – 296 с.: фото.
Земля Старокостянтинівщини пам’ятає
залізну ходу полків Богдана Хмельницького,
гуркіт гармат Пилявецької битви, звитяжну
славу 42-ї Щорсівської дивізії, бійці якої
громили білополяків у 1920 році. Але найбільш
рясно вона була полита солдатською кров’ю та
кров’ю мирних жителів, слізьми та потом у
роки Другої світової війни.
У пропонованому виданні розповідається про бойові дії 1941-1944 років на
теренах Старокостянтинівського району, показано руйнівні
наслідки панування гітлерівського режиму, трагічну долю
оборонців Летичівського УРу та остарбайтерів, масове винищення
мирного
населення
–
Холокост
єврейського
народу,
возвеличується мужність і героїзм захисників рідного краю.
63.3(4УКР-4ХМЕ)6
Ж 74
13. Життя в окупації. Славута і
славутчани в 1941-1943 рр.: зб. документів /
упоряд., передмова та коментарі В.Г. Берковська. – К. – Хмельницький: Поліграфіст-2,
2014. – 208 с.
У збірнику представлено документи,
що розкривають повсякденне життя населення
сучасного Славутського району в роки
німецької окупації (1941 – 1943 рр.)
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63.3(4УКР-4ХМЕ)6
М 89
14. Музика В. С. Дзвони пам'яті:
роздуми, спогади, документи ... / В. С. Музика,
О. В. Лемещук. – Хмельницький: Цюпак А. А.,
2014. – 148 с.: фото, фото. кольор.
На багатому фактичному матеріалі,
використовуючи спогади очевидців, документи та публікації в періодичних виданнях,
автори книги розповідають про земляків, які
стали на смертельний двобій з фашистськими
окупантами в роки Великої Вітчизняної війни. Чи не вперше
робиться спроба зосередити увагу на історії військового містечка,
яке у довоєнні роки було у селищі Вовковинці, що на
Деражнянщині.
76.3
С 77
15. Старостіна С. Л. Пам'ять серця ...: до 70 річчя Великої
Перемоги / С. Л. Старостіна. – Хмельницький: Цюпак А. А., 2014.
– 114 с.: фото.
Книга присвячена 70-річчю Великої Перемоги. У ній
надруковані радіонариси та радіорозповіді про героїв війни –
подолян, які увійшли у безсмертя, бо віддали найдорожче – своє
життя за мир на землі.
63.3(4УКР-4ХМE)6
Х 65
16. Хмельниччина в роки Другої Світової війни:
матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / гол. ред.
Л. В. Баженов, відп. ред. С. М. Єсюнін;
Хмельниц. облрада, Хмельниц. облдержадмін.,
Упр. культури, національностей та релігій
Хмельниц. облдержадмін. – Хмельницький:
Мельник А. А., 2014. – 394 с.: фото. – бібліогр. в
кінці ст.
Збірник містить матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Хмельниччина в роки
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Другої Світової війни», яка присвячена 70-річчю визволення
Хмельницької області від фашистських загарбників.

Краєзнавство
63.3(4УКР-4ХМE)5
З-38
17. Захар'єв В. А. Ідея, що стала реальністю (до 5-річчя
“Центру Мархоцькознавства”) / В. А. Захар'єв; Держ. архів Хмельниц. обл., Комун. заклад. культури “Хмельниц. обл. краєзн.
музей”, Центр дослідж. історії Поділля. – Хмельницький: Цюпак
А. А., 2014. – 104 с.: фото.
У книзі представлено матеріали про
5-річну діяльність науково-дослідницького
«Центру Мархоцькознавства» – структурного
підрозділу Центру дослідження історії
Поділля Інституту НАН України при
Кам’янець-Подільському
національному
університеті ім. Івана Огієнка, що працює у
с.
Миньківці
Дунаєвецького
району
Хмельницької області.
Окрім узагальнюючої статті подано біобібліографічні дані
членів «Центру Мархоцькознавства»: науковців, краєзнавців,
перекладачів, журналістів і добродіїв, які коштами, чи власною
силою допомагають функціонуванню Центру та Меморіального
музею Графа-реформатора Ігнація Сцібор Мархоцького.
26.891(4УКР-4ХМЕ)
К 78
18. Краєзнавець Хмельниччини:
наук.-краєзн. зб. Вип. 6 / 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'янецьПоділ.: Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана
Огієнка, 2014. – 164 с.: фото.
Збірник містить офіційні матеріали про
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розвиток краєзнавчого руху на Хмельниччині, інформацію про
діяльність місцевих осередків Національної спілки краєзнавців
України, наукові дослідження і статті з історії краю, рецензії,
огляди науково-краєзнавчих видань, бібліографію, цікаві факти,
привітання з ювілеями відомих поділлєзнавців тощо.
63.3(4УКР-4ХМЕ)5
Н 34
19. Наукові записки Центру Мархоцькознавства. Т. 6 /
упоряд. В. А. Захар'єв, гол. ред. Л. В. Баженов; Центр дослідж. історії Поділля,
Хмельниц. обл. краєзн. музей, Центр
Мархоцькознавства. – Хмельницький: Цюпак
А. А., 2014. – 204 с.: фото. – Бібліогр. в кінці
ст.
Шостий том «Наукових записок
Центру
Мархоцькознавства»
презентує
матеріали «Круглого столу» «Центру
Мархоцькознавства», який проведено у серпні 2014 року на базі
Отроківської
резиденції
Ігнація
Мархоцького,
що
у
Новоушицькому районі Хмельницької області.
У збірнику вміщені джерельні матеріали з архівів України,
наукові
дослідження
видатних
польських
істориків
М. Дубецького, Р. Афтаназі, спогади сучасника графа Б. Шашора
про життя та діяльність видатного реформатора та його нащадків,
статтю кандидата історичних наук В. Дячка про населені пункти
«Миньковецької держави 1797 р., аналітичний огляд доктора
історичних наук, професора В. Прокопчука про здобутки «Центру
Мархоцькознавства» за перших 5 років існування, а також іншу
цікаву тематичну інформацію.
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63.3(4УКР-4ХМЕ)
П 80
20. Прокопчук В.С. Краєзнавство на Поділлі: історія і
сучасність: монографія / В. С. Прокопчук. – 2-ге вид., доп. –
Кам'янець-Поділ.: Зволейко Д. Г., 2014. – 312 с. – бібліогр.: с. 199235.
У монографії висвітлюється процес
зародження, становлення і розвитку на Поділлі
краєзнавчого руху й історико-регіональних
досліджень впродовж ХІХ – початку ХХІ ст.
Наукові положення і факти допоможуть
учителям, викладачам, студентам та учням,
краєзнавцям освоїти історію подільського
краєзнавства,
досвід
попередників
для
використання в навчально-пізнавальній та
науково-дослідницькій праці.
63.3(4УКР-4ХМЕ)
С 79
21. Стежками історичного минулого рідного краю /
упоряд. О. О. Гончар, І. Я. Леськів, А. М. Трембіцький. –
Хмельницький: ІРД, 2014. – 236 с.: фото.
Збірник містить матеріали про
десятилітню працю головного зберігача
фондів Державного історико-культурного
заповідника
«Межибіж»
Олени
Олександрівни Гончар на музейній ниві в
Меджибізькій фортеці, а також вибрані
наукові опубліковані та рукописні праці
2004-2014 рр.
Видання розраховане на істориків,
краєзнавців,
викладачів,
аспірантів
і
студентів історичних факультетів, учителів історії, учнів
загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв та коледжів, усіх тих, кому
не байдужа історія України, минуле рідного подільського краю.
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26.891.(4УКР-4ХМЕ)
Хме 65
22. Хмельницькі краєзнавчі студії:
наук.-краєзн. зб. Вип.1 / редкол. Баженов Л.В.,
голова Блажевич Ю.І., співголова Єсюнін С.М.
та ін. – Хмельницький: ПП Мельник А.А.,
2014. – 194 с.
Збірник містить наукові та краєзнавчі
дослідження членів Хмельницької міської
організації Національної спілки краєзнавців
України та матеріали їх колег з інших регіонів.

Відомі постаті Хмельниччини
85.03(4УКР-4ХМЕ)
Д 85
23. Духовні витоки Поділля: митці в
історії краю: матеріали IV Всеукр. наук.-практ.
конф. м. Хмельницький, 13 березня 2014 р. /
гол. ред. І. М. Шоробура та ін.; М-во освіти і
науки України, Хмельниц. облдержадмін.,
Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. та ін. –
Хмельницький: ХГПА, 2014. – 418 с.
На Хмельниччині живе і працює велика
плеяда талановитих артистів, художників,
літераторів, музикантів – складова частина загальноукраїнської
художньо-мистецької інтелігенції, яка виступає одним із
очільників народного поступу до національного відродження.
Подільські митці завжди вносили і сьогодні вносять вагомий
внесок у розвиток політично-державницьких, національнокультурних, художньо-мистецьких процесів в Україні. Адже саме
творча інтелігенція «шістдесятників» стала на чолі дисидентства,
митці були на передньому краї боротьби за незалежність України.
Їх творчість нині плекає ідеї національного відродження України.
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74.03(4УКР-4ХМЕ)6
К 65
24. Копилов С. А. Віктор Степанович Прокопчук (до 70річчя від дня народження та 50-річчя педагогічної і наукової
діяльності): довід.-бібліогр. вид. / С. А. Копилов, І. М. Конет;
Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янецьПоділ.: Зволейко Д. Г., 2014. – 188 с. – (Видатні випускники
Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка).
Книга містить список основних
наукових праць та низку матеріалів, що
розкривають життєвий і творчий шлях
В.С. Прокопчука – доктора історичних наук,
професора,
члена-кореспондента
УАІН,
заслуженого працівника народної освіти
України, професора кафедри історії народів
Росії і спеціальних історичних дисциплін,
директора наукової бібліотеки Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка.
74.03(4УКР-4ХМЕ)
К 65
25. Копилов С. А. Петро Сергійович Атаманчук (до 75річчя від дня народження та 55-річчя педагогічної і наукової
діяльності): довід.-бібліогр. вид. / С. А. Копилов, І. М. Конет;
Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Поділ.:
Абетка-Світ, 2014. – 144 с. – (Видатні випускники Кам'янецьПоділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка).
Книга містить біографічну довідку,
список
основних
наукових
публікацій,
інформацію про участь у наукових форумах та
інші види науково-педагогічної діяльності
П.С. Атаманчука – доктора педагогічних наук,
професора, заслуженого працівника освіти
України, академіка АНВО України, завідувача
кафедри методики викладання фізики та
дисциплін
технологічної
освіти
галузі
Кам’янець-Подільського
національного
університету імені Івана Огієнка.
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70.(4УКР-4ХМЕ)
П 59
26. Поріднені з культурою: (творчі біографії засл.
працівників культури України, засл. діячів мистецтв України, чиї
імена пов’язані з діяльністю клубних установ та мистец. навч.
закладів Хмельниччини) / Хмельницький обл. наук.-метод. центр
культури і мистецтва. – Хмельницький:
Мельник А. А., 2014. – 66 с.: фото.
Ілюстроване
видання
містить
біографічні
відомості
про
заслужених
працівників культури України, заслужених
діячів мистецтв України, чиї імена пов’язані з
діяльністю клубних установ та мистецьких
навчальних закладів Хмельниччини. Автори
розкривають основні віхи життя і творчості відомих у
Хмельницькій області людей. Дане видання розраховане на
широкий загал читачів, в першу чергу тих, хто працює в галузі
культури і мистецтва. Присвячується 75-річчю від дня утворення
Хмельницького обласного науково-методичного центру культури
і мистецтв.
63.3(4УКР-4ХМЕ)5
C 41
27. Сіцінський Ю. Постаті в листах / Ю. Сіцінський. –
Кам’янець-Поділ., 2014. – 320 с.: іл.
Вперше у вітчизняній археології та епістолографії
оприлюднюється великий обсяг листів відомого українського
історика, етнографа, мистецтвознавця, археографа, протоієрея
Юхима Йосиповича Сіцінського до видатних українських діячів
кінця ХІХ – початку ХХ століття: М. Грушевського,
В. Антоновича, М. Петрова, О. Левицького, С. Єфремова,
П. Житецького, О. Лотоцького, К. Солухи та інших. Листи
документально засвідчують тривалу співпрацю учених на тлі
дослідження історії України, Поділля, розкривають лабораторію
їх творчості. Більша частина оприлюдненої у збірнику
епістолярної спадщини стосується видання україномовного
Четвероєвангелія.
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Економіка
65
З-41
28. Збірник наукових праць студентів
та магістрантів економічного факультету
Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Вип. 8 / гол. ред.
І. В. Ящишина; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім.
Івана Огієнка. – Кам'янець-Поділ.: Сисин Я. І.,
2014. – 180 с.: табл. – Бібліогр. в кінці ст.
Збірник містить матеріали, які стали
наслідком
науково-дослідницької
праці
студентів під керівництвом наукових керівників. Автори статей
досліджують різноманітні актуальні проблеми в галузі
економічної теорії, економіки підприємства, економіки праці,
розвитку системи фінансів, аналізу, обліку та туризму.
65.9(4УКР)
Т 28
29. Творчий пошук молоді – курс на
ефективність: тези доп. V Всеукр. наук.теорет. конф. молодих учених, асп., студ.
25 лютого 2014 р. / М-во освіти і науки,
молоді та спорту
України, Хмельниц.
кооперат. торгов.-економ. ін-т. – Кам'янецьПоділ.; Хмельницький: Медобори-2006,
2014. – 448 с.: граф., табл. – Бібліогр. в кінці
ст.
Висвітлено широке коло питань з
проблем та перспектив інноваційного розвитку економіки, малого
бізнесу; особливостей товарознавчих аспектів управління якістю
та асортиментом товарів; історико-культурологічних та політикоправових аспектів розвитку держави; історичних та сучасних
проблем розвитку мови та літератури; соціально-гуманітарних
проблем сучасного суспільства тощо.
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Медицина
5(4УКР)
І-66
30. Інновації в медицині / І. М. Азарський, О. О.
Азарська, В. В. Кравчук та ін.; за заг. ред. І. М. Азарського. –
Хмельницький: ХмЦНІІ, 2014. – 68 с.: іл. – бібліогр.: 67 с.
Кн. 4: Плазма крові – переносник
кисню. – 2014. – 68 с.
Монографія ґрунтується на досвіді
багаторічної роботи авторів (протягом 35
років) по розробці перенесення кисню
плазмою крові в судинному руслі та на рівні
клітинних структур. Додаються підсумки
результатів клінічних спостережень за
станом більш як 5120 профільних хворих, які
проводилися та проводяться в клініках
України, Росії та інших країн-учасниць проекту наукових
досліджень з даної проблеми.
5(4УКР)
А 35
31. Азарский И. Н. Инновации в медицине / И. Н. Азарский, А. А. Азарская, В. В. Кравчук; под общ. ред. И. Н. Азарского.
– Хмельницький: ХмЦНІІ, 2014. – 96 с.: іл. – бібліогр.: С.91-93.
Кн. V: Основы иглотерапии и прижигания. – 2014. – 96 с.
Видання монографії базується на досвіді багаторічної
роботи авторів у різних областях традиційної і східної медицини.
Ці спостереження співставлені з досвідом застосування
голкотерапії і припалювання лікарями Китаю, Ізраїлю, Єгипту,
Франції, Німеччини і інших країни, де автори даної монографії
вивчали їх досвід.
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56.1
А 35
32. Азарський І. М. Інновації в медицині та педагогіці /
І. М. Азарський, О. О. Азарська, В. В. Кравчук; за заг. ред.
І.М. Азарського. – Хмельницький: ХмЦНІІ, 2014. – 66 с.: іл. –
бібліогр.: с. 65.
Кн.
VIII:
Інститут
церебрального
параліча
і
нейрореабілітації хворих. – 2014. – 66 с.
Видання монографії ґрунтується на 30-ти річній роботі
авторів із дітьми та дорослими, хворими на церебральний параліч,
олігофренію, полі етіологічні слабоумства, черепно-мозкові
травми, набуте слабоумство та педагогічну занедбаність.
56.1
А 35
33. Азарский И. Н. Инновации в медицине и психологи /
И. Н. Азарский, А. А. Азарская; под общ. ред. И. Н. Азарского. –
Хмельницкий: ХмЦНИИ, 2014. – 82 c.: – бібліогр.: с.78-79.
Кн. IX: Депрессивные состояния современного общества.
– 2014. – 82 с.
В монографії висвітлені найновіші визначення етнології,
патології, патогенеза і класифікації депресивних станів людини в
сучасному суспільстві. Особливості діагностики, клініки
протікання, методів профілактики і лікування профільних хворих
з прихованою і вираженою багатофакторною депресією.
54.5
А 35
34. Азарский И.Н. Инновации в медицине / И. Н. Азарский; под общ. ред. И. Н. Азарского. – Хмельницкий: ХмЦНИИ,
2014. – 136 с.: – бібліогр.: с.133-136.
Кн. X: Гнойная хирургия пальцев и кисти. – 2014. – 136 с.:
рис.
У монографії представлений багаторічний практичний
досвід автора по лікуванню хворих з гнійними захворюваннями
пальців і кісті. Описані клінічні прояви, діагностика гнійнозапальних захворювань, характер ускладнень, методи їх
розпізнання і попередження.

18

88.4
А 35
35. Азарский И. Н. Инновации в медицине / И. Н. Азарский, А. А. Азарская; под общ. ред. И. Н. Азарского. –
Хмельницкий: ХмЦНИИ, 2014. – 68 с.: бібліогр.: с.64-67.
Кн. XI: Психология и этика врача. – 2014. – 68 с.
Монографія базується на досвіді багаторічної роботи
авторів у різних наукових і лікувально-діагностичних закладах
України та зарубіжжя. В монографії, на основі даних сучасної
психологічної науки і діагностико-матеріалістичної методології
розуміння особистості лікаря-хірурга, лікаря-інтерніста і
психолога в зв’язку із специфікою їх професії; показано значення
психо-емоційних станів лікаря і психолога при спілкуванні з
хворими; висвітлені питання взаємозв’язку індивідуальних
особливостей особистості лікаря чи психолога з досягненнями
науково-технічного прогресу.
53.5
А 35
36. Азарский И.Н. Инновации в медицине / И. Н. Азарский, А. А. Азарская; под общ. ред. И. Н. Азарского. –
Хмельницкий: ХмЦНИИ, 2014. – 132 с.: бібліогр.: с.130-131.
Кн. XII: Домашний доктор – здоровье и долголетие от
нанотехнологий. – 2014. – 132 с.
У монографії відображений досвід багаторічної роботи
авторів в різних областях традиційної, східної (Китай, Індія,
Ізраїль, Єгипет і т.д.), слов’янської і ільменської (Майя)
медицини.
51.1(4УКР)
А 35
37. Азарский И.Н. Инновации в медицине / И. Н. Азарский, А. А. Азарская; под общ. ред. И. Н. Азарского. –
Хмельницкий: ХмЦНИИ, 2014. – 56 с.: бібліогр.: с.54.
Кн. XIII: Особенности современной трансфузиологии и
гематологии. – 2014. – 56 с.
У монографії узагальнені наукові досягнення останніх
років, а також досвід практичної роботи служб крові України по
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дослідженню донорських колективів і заготовки крові, а також по
переливанню трансфузійних засобів в стаціонарних і виїзних
умовах надзвичайних ситуацій.
56.1
А 35
38. Азарський І. М. Інновації в медицині / І. М. Азарський, О. О. Азарська; за заг. ред. І. М. Азарського. – Хмельницький: ХмЦНІІ, 2014. – 54 с.: бібліогр.: – с. 50-53.
Кн. XIV: Лікування дитячого церебрального паралічу. –
2014. – 54 с.
Монографія ґрунтується на досвіді багаторічної роботи
авторів по розробці методів: лікування, масажу та голкотерапії,
педагогічної та психологічної підготовки, юридичного захисту та
соціальної реабілітації профільних хворих з дитячим
церебральним паралічем, «Аури психічного опору», чи симптому
вчених Азарських, олігофренією, слабкорозумовістю та
педагогічною занедбаністю.
56.1
А 35
39. Азарський І.М. Інновації в медицині / І. М. Азарсьий, О. О. Азарська; за заг. ред. І. М. Азарського. – Хмельницький:
ХмЦНІІ, 2014. – 49 с.: – бібліогр. с. 45-48.
Кн. XV: Реабілітація дітей-інвалідів з патологіями
психічного стану та опорно-рухового апарату. – 2014. – 49 с.: іл.
В монографії аналізуються накопичені за останні 29 років
обширні матеріали, котрі стосуються сучасного визначення
поняття дитячий церебральний параліч, комплексної лікувальнопсихолого-педагогічної
програми
для
дітей-інвалідів
з
патологіями психічного стану та опорно-рухового апарату –
запропонованої авторами монографії.
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74.3
А 35
40. Азарський І. М. Букварик. Для
дуже малих і маленьких діток, які люблять
читати, малювати і розв'язувати задачки:
підруч. для 3-4-річних дітей почат. шкіл та
дітей допоміж. шкіл. Кн. VI / І. М. Азарський, О. О. Азарська; під заг. ред.
І.М. Азарського. – Хмельницький: ХмЦНІІ,
2014. – 134 с.: іл., кольор. іл.
Рекомендовані авторами «Букварика»
орієнтовані заняття з письма та малювання складено за
комплексною індивідуальною програмою з лікувальнопедагогічних, психологічних та соціально-реабілітаційних заходів
з дітьми та профільними хворими дітьми (дитячим церебральним
паралічем, хворобою Луї-Бара, хворобою Дауна, надбаною
слабкорозумовістю та педагогічною занедбаністю) – для
виховання цих дітей в дитячих садках, школах, допоміжних
школах та «школах життя».
Однак кожен вчитель (батько) має працювати залежно від
конкретних умов, тому запропонований розподіл тем можна
використати, як основу для роботи з будь-якими дітьми.
74.3
А 35
41. Азарский И. Н. Букварёнок: для маленьких детей,
которые любят читать, рисовать и решать задачки: учеб. для 3-4летних детей нач. шк. и для детей вспомогат. шк. Кн. VII / И. Н.
Азарский, А. А. Азарская; под общ. ред. И. Н. Азарского. –
Хмельницкий: ЦНИИ, 2014. – 117 с.: ил.
Книга рекомендує проводити заняття по писанню,
малюванню і читанню у відповідності з комплексною науковопрактичною соціально-реабілітаційною програмою (Азарський
І.Н., Азарська А.А., 2001. Азарський І.Н., Азарська А.А. 2002.)
для дітей у віці 3-4-х років, а також для дітей з педагогічною
запущеністю і розумовою відсталістю – при повсякденному
педагогічному
вихованні
дітей
в
дитячих
садочках,
загальноосвітніх школах, «школах життя» і домашніх умовах.
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Наука та освіта
74.03(4УКР-4ХМЕ)
Д 25
42. Дев'яті педагогічні читання пам'яті М. М. Дарманського: соціально-педагогічні основи розвитку освіти в регіоні:
матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 9 квітня 2014 року / ред.
І. М. Шоробура та ін.; М-во освіти і науки України, Хмельниц.
облрада, Хмельниц. гум.-пед. акад. – Хмельницький: ХГПА, 2014.
– 106 с. – Бібліогр. в кінці ст.
Матеріали
педагогічних
читань
включають статті відомих вчених, 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 педагогічної науки і практики.
74.58(4УКР-4ХМЕ)
75.1
З-41
43. Збірник матеріалів наукових досліджень студентів та
магістрантів Кам'янець-Подільського національного університету
імені Івана Огієнка: Факультет фізичної культури. Вип. 6 / відп.
ред. М. С. Солопчук; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка.
- Кам'янець-Поділ.: Кам'янець-Поділ. нац. ун-т, 2014. – 288 с. –
Бібліогр. в кінці ст.
У збірнику вміщено кращі доповіді та наукові
повідомлення студентів і магістрантів факультету фізичної
культури, виголошені на звітній науковій конференції за
підсумками науково-дослідної роботи у 2013-2014 навчальному
році.
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74.58(4УКР-4ХМЕ)
З-41
44. Збірник наукових праць студентів та магістрантів
економічного факультету Кам'янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка. Вип. 8. – Кам’янець-Поділ.:
ФОП Сисин Я.І., 2014. – 180 с.
У збірнику вміщено матеріали, які стали наслідком
науково-дослідницької праці студентів під керівництвом
науковців. Автори статей досліджують різноманітні актуальні
проблеми в галузі економічної теорії, економіки підприємства,
економіки праці, розвитку системи фінансів, аналізу, обліку та
туризму.
74.57(4УКР-4ХМЕ)
К 90
45. Кульбовський М.М. Музичне гроно: вибране /
М.М. Кульбовський. – Хмельницький: Цюпак А. А., 2014. – 408 с.:
портр.
У дану
збірку увійшли статті
М. Кульбовського про випускників Хмельницького музичного училища ім. В. Заремби,
які своїми здобутками гідно прославляють
свою "alma mater" у всьому світі, визначаючи
сучасний рівень академічного музичного
мистецтва. Це дає право говорити про високу
якість та конкурентоспроможність музичного
училища, його інтеграцію у європейському
музичному просторі.
74.58(4УКР-4ХМЕ)
П 24
46. Педагогічна освіта: теорія і
практика: зб. наук. праць. Вип. 1(16) 2014 / гол.
ред. П. С. Каньоса та ін.; М-во освіти і науки
України, Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана
Огієнка, Ін-т педагогіки НАПН України. –
Кам'янець-Поділ.: Зволейко Д. Г., 2014. – 336 с.
– Бібліогр. в кінці ст.
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У збірнику наукових праць висвітлюються найбільш
актуальні проблеми сучасної педагогіки та методик у галузі вищої
освіти, старшої, основної, початкової школи. Представлено
широкий спектр наукових розробок вітчизняних і закордонних
дослідників.
74.00
П 24
47. Педагогічний дискурс: зб. наук. праць. Вип. 16 / гол.
ред. І. М. Шоробура та ін.; Ін-т педагогіки АПН України,
Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький: ХГПА, 2014. –
213 с. – Бібліогр. в кінці ст.
Збірник 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, педагогічної практики, порівняльної педагогіки,
соціальної педагогіки, ступеневої педагогічної освіти.
67.9(4УКР)
У 59
48. 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 (49)/2014: Право. Економіка.
Управління. – 2014. – 414 с.: граф. – Бібліогр. в
кінці ст.
Часопис «Університетські наукові записки» є періодичним
науковим виданням з проблем правознавства економіки та
управління Хмельницького університету управління та права
Національної академії державного управління при Президентові
України та Інституту Верховної Ради України.
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74.58(4УКР-4ХМЕ)
Х 65
49. Хмельницький обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти: історія, події, особи (до 75-річчя інституту). –
Кам’янець-Поділ.: Вид-во ПП Зволейко Д.Г., 2014. – 224 с.
Книгу присвячено 75-річчю з дня заснування
Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти. На її сторінках – історія становлення та розвитку закладу,
як провідної науково-методичної установи, що забезпечує
підготовку і фахове зростання педагогічних та управлінських
кадрів освіти Хмельниччини.

Психологічні науки
88
П 78
50. 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. 23 / за ред. С. Д. Максименка,
Л. А. Онуфрієвої та ін.; Кам'янець-Поділ. нац.
ун-т ім. Івана Огієнка, Ін-т психології ім.
Г.С. Костюка АПН України. – Кам'янецьПоділ.: Аксіома, 2014. – 788 с. – Бібліогр. в
кінці ст.
Вип. 24 / за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої та
ін.; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Ін-т психології
ім. Г. С. Костюка АПН України. – Кам'янець-Поділ.: Аксіома,
2014. – 796 с. – Бібліогр. в кінці ст.
Вип. 25 / за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої та
ін.; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Ін-т психології
ім. Г. С. Костюка АПН України. – Кам'янець-Поділ.: Аксіома,
2014. – 704 с. – Бібліогр. в кінці ст.
У збірниках наукових праць висвітлюються
найбільш
актуальні проблеми сучасної психології, представлено широкий
спектр наукових розробок вітчизняних і
закордонних
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дослідників. Здійснено аналіз проблем, умов і труднощів
психічного розвитку, вікових та індивідуальних особливостей
становлення особистості й психології навчання.

Літературознавчі видання
83.3(4УКР-4ХМЕ)6
П 35
51. Письменники Хмельниччини:
довід. Хмельниц. обл. орг. Нац. Спілки письм.
України. – Хмельницький: Поліграфіст-2, 2014.
– 32 с.: фото.
Довідник подає біобібліографічні дані
про членів Хмельницької обласної організації
Національної Спілки письменників України –
сьогочасних і тих, хто відійшов у вічність.
Довідник присвячений 200-річчю з дня
народження Т. Г. Шевченка.
83.3(4УКР-4ХМЕ)6
М 36
52. Мацько В. П. Семен Сумний: худ.докум. повість / В. П. Мацько. – Хмельницький: Цюпак А. А., 2014. – 100 с.: фото.
У біографічній повісті Віталія Мацька
йдеться про життєвий і творчий шлях
призабутого
українського
письменника,
журналіста Семена Сумного (1897-1960).
Повість доповнює та унаочнює окремий розділ, що репрезентує
мемуаристику Семена Сумного, його щоденникові записи, як
військового кореспондента. Певна річ, твори становлять історичну
джерельну цінність, вони розкривають епоху, вказують на складні
суспільні
та культурні процеси, яскраво моделюють добу
«збільшовиченої ери», в якій довелося жити і працювати
письменникові.
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83.3(4УКР-4ХМЕ)6
М 34
53. Матеуш В. О. ЕЛІД: енциклопедознавство, література
і дійсність: (дослідження, роздуми) / В. О. Матеуш. –
Хмельницький: Цюпак А. А., 2014. – 132 с.
Енциклопедії, в яких найбільша
концентрація знань і мудрості, породили цю
незвичну книжку. В ній показані класифікація
друкованих видань, класифікація довідковоенциклопедичних видань (ДЕВ), до яких
належать енциклопедії, деякі важливі поняття,
пов’язані з ДЕВ, енциклопедичні і реальні
образи
письменників
та
інших
осіб,
енциклопедична наповненість в порівнянні з
дійсністю поза енциклопедіями. Розглядаються деякі актуальні
факти і явища, як з енциклопедичного погляду, так і з виходом за
його межі/

Шевченко і Поділля
83.3(4УКР-4ХМЕ)1
М 36
54. Мацько В. П. Шевченкіана Хмельниччини: літературознавчі дослідження /
В.П. Мацько. – Хмельницький: Цюпак А. А.,
2014. – 160 с.
Шевченкіана Поділля є досить цікавим
художньо-мистецьким феноменом як органічна
частина
безкрайності
світу
України.
Шевченківська тематика посідає важливе місце
у житті Хмельниччини. Про це йдеться у новій праці доктора
філологічних наук, професора Мацька В.П., книжка якого містить
низку статей про Т. Шевченка і шевченкознавців. «Шевченкіана
Хмельниччини» є своєрідним підсумком багаторічних досліджень
науковця-філолога,
вона
доповнює
реєстр
подільської
шевченкіани, до якої свого часу долучили свій голос відомі діячі
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науки і культури, уродженці краю М. Бурачек, О. Багрій,
В. Єзерський, П. Богацький, К. Копержинський, П. Лісовий та
інші.
83.3(4УКР-4ХМЕ)1
М 37
55. Тарас Шевченко і Поділля: зб. праць наук. круглого
столу, присвяч. 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка. –
Кам`янець-Поділ.: Рута, 2014. – 176 с.
Видання містить тексти доповідей та повідомлень, які
виголошені на засіданні наукового круглого столу в травні 2014
року в місті Кам’янець-Подільський, де розглядаються різні
аспекти життя і творчості Великого Кобзаря, його археографічної
подорожі 1846 року на Поділля та Волинь, поширення його творів
у регіоні впродовж середини ХІХ – початку ХХІ століття,
вшанування ювілеїв, значення його діяльності для національнокультурної розбудови нинішньої незалежної України.

83.3(4УКР-4ХМЕ)1
Ш 37
56. Шевченко йде дорогами доби. Великий Кобзар на
Подільській землі: крізь час і простір: зб. нарисів / упоряд.
В.І. Горбатюк, І. О. Гончарук, С. І. Стояновський. – Кам`янець-Поділ.: К-ПНУ імені
Івана Огієнка, 2014. – 94 с.
До книги увійшли документальні та
художні матеріали про перебування Т.Г.
Шевченка на Поділлі, про його зв'язок з
нашими
земляками.
Видання містить
фотоілюстрації
пам’ятників
Великому
Кобзареві в Подільському краї та місць, де
перебував Тарас Шевченко під час своєї
подорожі у 1846 року по Поділлю.
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Художня література
84(4УКР-4ХМЕ)6
Б 26
57. Барчишин В. В. Золоте зернятко:
казка-розмальовка / В. В. Барчишин. –
Хмельницький: Цюпак А. А., 2014. – 16 с.:
рис. – (Бібліотечка “Золоте зернятко”).
Казка-розмальовка
для
дітей
молодшого шкільного віку.
84(4УКР-4ХМЕ)6
Б 26
58. Барчишин В. В. Любій малечі на
зимовий вечір / В. В. Барчишин. –
Хмельницький: Цюпак А. А., 2014. – 28 с.:
фото. кольор. – (Бібліотечка “Золоте
зернятко”).
Вірші, казки та оповідання для дітей
молодшого шкільного віку.
84(4УКР-4ХМЕ)6
Б 81
59. Бондарчук Т. В. Кохання,
розстріляне снайпером / Т. В. Бондарчук;
Всеукр. об-ня “Свобода”. – Хмельницький:
Поліграфіст-2, 2014. – 320 с.: фото. кольор.
До книги увійшли спогади автора
про коханого чоловіка, Героя Небесної Сотні,
Героя України, патріота, голову Старокостянтинівської міської організації ВО
«Свобода»,
націоналіста,
члена
виконавчого
комітету
Старокостянтинівської
міської
ради,
вчителя
фізики
Старокостянтинівської гімназії, почесного громадянина міста
Старокостянтинів та спогади побратимів, свободівців, друзів,
однодумців, соратників, колег, учнів, громади міста про Людину,
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яка віддала своє життя за майбутнє України і загинула, рятуючи
поранених, на вул. Інститутській у Києві 20 лютого 2014 року.
84(4УКР-4ХМЕ)6
Б 81
60. Бондарчук М. А. Свиняча порода:
(байки про звірів, тварин, птахів...) / М. А. Бондарчук. – Хмельницький: Цюпак А. А., 2014. –
56 с.: мал.
У черговій збірці автора зібрані різного
змісту байки, в яких має місце сатира й гумор,
висміюється
беззаконня,
казнокрадство,
кар’єризм та інші негативні явища. Окремі
байки друкувалися у збірці Миколи Бондарчука «Батькова наука».
84(4УКР-4ХМЕ)
В 65
61. Войчишен-Лугівський П. І.
Смерч / П. І. Войчишен-Лугівський. – Хмельницький: Цюпак А. А., 2014. – 216 с.
У драматургічному історико-художньому романі відтворено гострі соціальні
події, що смерчем пронеслися в українському
селі у першій половині ХХ століття.
84(4УКР-4ХМЕ)6
В 54
62. Вітвіцька Н. В. Стежина до себе: восьма зб. поезій,
пісень, оповід. / Н. В. Вітвіцька. – Хмельницький: Цюпак А. А.,
2014. – 144 с.: іл.
Ця книга – розповідь про шлях до
особистої свободи, пізнання істини і
самореалізації. Потрібно пізнати себе, щоби
стати щасливою людиною. Доля жінки
висвітлюється у пошуку стежини до
справжнього щастя, у прагненні любити
людей і цей чудовий світ у круговерті
непростих стосунків сьогодення. Лише
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любов здатна творити чудеса і народжувати у праці і натхненні
велике і прекрасне.
84(4УКР-4ХМЕ)6
В 68
63. Волченко К. С. Млин: роман,
оповід., нариси / К. С. Волченко. – 2-ге вид.,
випр. та доп. – Хмельницький: Цюпак А. А.,
2014. – 213 с.
Книга «Млин» – п’ята, яку автор
написала українською мовою. До неї увійшли
роман «Млин» та декілька оповідань і
нарисів про життя простих людей.
84(4УКР-4ХМE)6
Г 81
64. Грешило М. С. Сборник поэзии:
(поэмы, стихотворения и песни, посвящ.
нашей жизни) / М. С. Грешило. – Хмельницький: А. Цюпак, 2014. – 170 с.: ноти.
До збірки увійшли чотири поеми,
присвячені Великій Вітчизняній війні,
ідеології комунізму, медицині і таємницям
головного мозку. Разом з тим, до збірки
увійшли і вірші, що відображають сучасне
життя українського народу та пісні війни.
84(4УКР-4ХМE)6
Г 96
65. Гусаров В. П. Весна прийде / В. П. Гусаров. По улице
Высоцкого / В. П. Гусаров. – Острог: [б. в.], 2014. – 49 + 97 с. –
укр., рос.
Зі сторінок збірки В. Гусарова постає мудре обличчя
нашого сучасника, котрий в драматичних перипетіях епохи
зберігає гідність, інтелігентність та оптимізм.
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84(4УКР-4ХМE)6
З-13
66. Завдання завтрашнього дня. Твори молодої
літератури Хмельниччини / упоряд. В. І. Горбатюк, відп. за вип.
Л. Данилюк. – Хмельницький: Поліграфіст-2, 2014. – 160 с.: фото.
До збірки увійшли кращі твори молодих літераторів
Хмельницької області – учасників творчого семінару «Завдання
завтрашнього дня», який реалізовано обласним літературним
музеєм та обласною організацією Національної спілки
письменників України в межах проекту “ProMuseum” за
підтримки Міжнародного фонду «Відродження», МБФ «Україна
300» та ГО «Український центр розвитку музейної справи».
Для поезії і прози молодої літератури Хмельниччини
характерні свіжі образи – часто несподівані й парадоксальні,
глибока метафорика, яскравість і багатогранність мови.
84(4УКР)6
К 21
67. Кара О. Ю. Слова-зернини:
поезія / О. Ю. Кара. – Тернопіль: Тернограф,
2014. – 140 с.
Книжка розрахована на коло різного
віку читачів. Комусь може стане підказкою, а
може і розрадою, бо все в житті необхідно
пережити і достойно вийти, навіть здається, з
безвихідної ситуації. Вихід завжди є і треба
постаратись
його
знайти.
Життя
продовжується і треба жити. Засію зерна я у
людські душі, нехай вони всі колосом зійдуть.
84(4УКР)6
К 21
68. Кара О. Ю. Україна моя: поезія /
О. Ю. Кара. – Тернопіль: Тернограф, 2014. –
164 с.: мал.
Нова книжка поетеси наскрізь
пронизана щирістю і світлим добром.
Уважний і вдумливий читач співпере-
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живатиме разом з ліричною героїнею, замислюючись над
стражденною долею України, подумки йдучи квітами і тернами.
84(4УКР-4ХМЕ)6
К 21
69. Карась П. П. На світанку сивому:
поезія / П. П. Карась. – Хмельницький:
А. Цюпак, 2014. – 130 с.: портр.
Ця книга містить вірші про наше
таке складне і тривожне сьогодення, в якому
завжди є місце коханню, щастю, натхненню,
вірі в краще майбутнє.
84(4УКР-4ХМЕ)6
К 59
70. Кокойко Л. Ф. А без любові жити
просто я не вмію: вірші / Л. Ф. Кокойко. –
Хмельницький: Цюпак А. А., 2014. – 60 с.
Автор у новій збірці віршів зичить зі
сторінок книги всім щастя, миру і добра.
Читач, занурившись у поетичні рядки,
неодмінно знайде для себе відповіді на
життєві питання і радість замінить смуток на
душі. Для широкого кола читачів.
84(4УКР-4ХМE)6
К 62
71. Коляда В. І. Пригоди Романа та
його друзів на Дріоді: фантаст. повість-казка
/ В. І. Коляда. – Кам'янець-Поділ.: Медобори2006, 2014. – 224 с.
Романа та Тасю за таємним бажанням
обох мрійливих дітей забирає зореліт, щоб
вони побували на втіленні усіх дитячих мрій
– штучному супутнику Місяця, Сеопфії. Але
з цього моменту пригоди дітей лише
починаються…
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84(4УКР-4ХМЕ)6
К 78
72. Красуцький М. І. Михайло Савенко: час і доля: докум. повість / М. І. Красуцький, В. С. Прокопчук. – Кам'янецьПоділ.: Сисин О. В.; Абетка, 2014. – 168 с.:
фото.
Про нелегку, сповнену важких
випробувань і наполегливої праці, долю
звичайної людини, якій судилося народитися
і жити в складну історичну добу,
розповідається в художньо-документальній
книзі «Михайло Савенко: час і доля» відомого українського
письменника Мар’яна Красуцького та історика й літературознавця
Віктора Прокопчука.
84(4УКР-4ХМЕ)6
К 89
73. Кузіна Б. С. “Розстріляти всіх!”
Друга синя книжка: оповідання, інтерв'ю,
статті / Б. С. Кузіна. – Хмельницький: Цюпак
А. А., 2014. – 140 с.
Це
частина
художньо-аналітичної
прози, створеної ним на початку ХХІ ст.
Оповідання – різнопланові. Автор зображає
героїв в критичні, часом драматичні моменти життя, під час яких
виявляються кращі риси їх характерів. Ця проза проникнута ідеєю
гуманізму. Вона реалістична і життєстверджуюча. Твори
налаштовують душу читача на хвилю добра і співчуття до
людини.
84(4УКР-4ХМЕ)6
К 89
74. Кузін В. С. На крилах натхнення.
За все віддячувати треба / В. С. Кузін. –
Хмельницький: Цюпак А. А., 2014. – 56 с.: іл.
Це
перше
художнє
видання
хмельницького поета Віталія Кузіна. До
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книги увійшли
формі.

творчі пошуки автора в поетичній і прозовій

84(4УКР–4ХМЕ)6
К 90
75. Кульбовський М.М. Інвазії:
морал.-етичні новели. – Хмельницький: ФОП
Цюпак, 2014. – 284 с.
У новелах розкривається соціальна
прірва між багатими і бідними, корупція,
цинізм і продажництво, коли зневажаються
християнські моральні принципи людського
співжиття, коли багато
молодих людей
сповідують подвійну мораль.
Кожна новела – це знімання масок.
Книга вчить і в житті розпізнавати за словами-ширмами
справжнє лице оточуючих нас по їх діяннях.
84(4УКР-4ХМЕ)6
Н 51
76. Ненцінський А. Й. Руки виросли
в Пенька, Муха з'їла Павука. Сім правдивих
небилиць про звірків, тварин і птиць /
А.Й. Ненцінський. – Хмельницький: Цюпак
А. А., 2014. – 28 с.: кольор. іл.
Ця книжечка для дітей дошкільного
та молодшого шкільного віку.
84(4УКР-4ХМЕ)6
Н 51
77. Ненцінський А. Й. Голоси з
Останніх Меж: поема: пам’яті
героїв
Небесної Сотні / А. Й. Ненцінський. –
Хмельницький: Цюпак А. А., 2014. – 50 с.:
кольор. іл.
Іздревле
й
донині
триває
протиборство сил Добра і зла. До сучасника
долинають голоси убієнних в Батурині, при

35

Крутах, при Гурбах, на останній Майданній Межі: «Хай не стане в
Україні лютих Меж. Хай тут стане на Христовім «Не убий».
84(4УКР-4ХМE)6
Л 88
78. Лыскун Ю.Б.
Подарок на Рождество: поэзии /
Ю. Б. Лыскун. – Кам'янець-Поділ.: Зволейко Д. Г., 2014. – 64 с.
Кожен з нас на Різдво отримує подарунок. Мене осяяло
сяйво, і в подарунок я отримала ці вірші. Це і було саме прекрасне
Різдво в моєму житті.
84(4УКР-4ХМE)6
Л 88
79. Лыскун Ю. Б. Тропинка цветущего
сада: поэзии / Ю. Б. Лыскун. – Кам'янець-Поділ.:
Зволейко Д. Г., 2014. – 112 с.
Я зупинилась посеред квітучого саду і
завмерла: звучала музика прекрасних суцвіть.
Йдучи по доріжці, душа наповнювалась
симфонією весни, а губи створювали глибокі
звуки. Це були ось ці вірші.
84(4УКР-4ХМЕ)6
Л 63
80. Лисюк Д. П. Сонячний вітер: поет. зб. / Д. П. Лисюк. –
Хмельницький: Цюпак А. А., 2014. – 72 с.
Пізнання себе і світу можливе тільки у вільній від гніту
чужинців країні, яку треба любити і захищати – основний
лейтмотив віршів автора.
84(4УКР-4ХМЕ)6
Л 65
81. Лихогляд О. З. Лірична заметіль:
вірші / О. З. Лихогляд. – Хмельницький:
А. Цюпак, 2014. – 56 с.: іл.
Таємничим шепотінням хуртовини
навіяні ці вірші про чудову пору року:
найбілішу снігами, найхолоднішу морозами,
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найтеплішу новорічними віншуваннями, найвеселішу колядками,
найбагатшу
престольними
та
народними
святами,
найпривабливішу казковістю, найсолодшу спогадами дитинства…
І все це про зиму – ту дивовижну пору року, яка володарює між
осінню та весною, бо саме у цьому міжсезонні вирують її ліричні
заметілі, навіюючи поезію зими.
84(4УКР-4ХМE)6
О-58
82. Онищук В. А. Подарок любимой:
эксклюзив: “Помнишь”. Ч. 3 / В. А. Онищук.
– Хмельницкий: [б. и.], 2014. – 16 с.
Ця поезія про кохання молодого
легеня до паняночки.
84(4УКР-4ХМE)6
П 16
83. Панасюк М. І. Кохайтесь з Кам'янцем. Про місто
Кам'янець-Подільський в піснях, віршах, гравюрах / М. І. Панасюк, Г. І. Юркова. – Кам`янецьПоділ.: [б. в.], [2014]. – 23 с.: іл.
До книги увійшли пісня і вірші
кам’янчан Миколи Панасюка і Галини
Юркової.
Видання
ілюстроване
гравюрами відомого художника і
одного з авторів видання Миколи
Панасюка.
84(4УКР-4ХМЕ)6
П 27
84. Перепелюк В. М. Чому плакав
лось?: оповідання / В. М. Перепелюк. –
Хмельницький: Цюпак А. А., 2014. – 32 с.:
фото.
У книжці оповідань автор доступно
подає цікаві історії про тваринний світ, про
природу, що нас оточує, про красу, яку наче
не помічаємо. Твори повчальні, актуальні,
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прищеплюють дітям любов до прекрасного довкілля, рідної
подільської землі.
84(4УКР-4ХМЕ)6
П 65
85. Почапська О. І. Через бруки: поезіі / О. Почапська. –
Хмельницький: Поліграфіст-2, 2014. – 80 с.
Ліричний герой книги здійснює мандрівку в часі й
просторі, переміщаючись то цілком реальним, то вигаданими
світами, осмислюючи і власне буття, і суть життя людини.
84(4УКР-4ХМЕ)6
Р 15
86. Радюк В. З. Дика ожина життя: поезії, пісні /
В.З. Радюк. – Кам'янець-Поділ.: Зволейко Д. Г.,
2014. – 88 с.
У книзі зібрані вірші та авторські пісні
– ліричні, серйозні та з критичногумористичними нотатками про те, що
тривожить серце кожної людини: про долю
батьківщини, рідний край, хліборобську
працю, земляків, сім’ю, кохання, життєві
цінності, природу.
84(4УКР-4ХМЕ)6
Ф 42
87. Phoenix: літ.-мист. зб. Т. 1 / гол. ред. І. О. Старенький.
– Кам'янець-Поділ.: Медобори-2006, 2014. –
64 с.: мал., фото.
Основне
завдання
літературномистецького збірника «Phoenix» – це
підтримка
сучасного
українського
літературного процесу, дати можливість
реалізувати молодим авторам свій творчий
потенціал. У збірнику – прозові та поетичні
твори, репродукції з картин, інші твори
мистецтва.
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84(4УКР-4ХМЕ)6
Т 31
88. Сопронюк М.В. Твори: повісті,
оповідання., публіцистика. – Хмельницький:
Вид-во ФОП Цюпак А.А., 2014. – 356 с.
До нової книги подільського літератора
увійшли твори, які в минулі роки видавалися
окремими збірками.
У двох автобіографічних повістях
сюжети ніби перегукуються поміж собою, це –
сирітство і не зовсім лагідна доля головних
героїв. Але вони, герої, завдячуючи добрим людям, що поруч них
живуть, власній наполегливості й любові до життя та віри в Бога
– стають переможцями.
Автор також виступає в книзі, як публіцист. В його
літературній скарбниці зібрано понад 200 публікацій, це
краєзнавчі нариси, репортажі, статті про соціальні проблеми села
та бібліотечну роботу.
84(4УКР-4ХМЕ)6
Т 31
89. Теленько Б. П. Соловецький лабіринт: Записки
упередженого паломника / Б. П. Теленько. – Кам'янець-Поділ.:
Медобори-2006, 2014. – 192 с.: мал.
Це гостросюжетна повість, написана в
жанрі есе, в основу якої покладені дорожні
нотатки автора під час подорожі в Карелію,
місцями страшних репресій, які вчинив проти
українців та інших народів комуністичний
режим. Образ «соловецького лабіринту» в ній
постає символічною алегорією в означенні цієї
страшної доби вітчизняної історії. Книга є
своєрідним баченням історії Соловецького
архіпелагу як одного з духовних центрів не
лише офіційного російського православ’я, водночас і глибоким
історіософічним
твором,
який
торкається
багатьох
контраверсійних сторінок української та російської історії аж до
нинішнього часу.
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84(4УКР-4ХМЕ)6
Ш 37
90. Шевченко В. С. Не прийдеш крізь печалі і болі:
повість зі щоденника, оповід. / В. С. Шевченко. – Хмельницький:
Цюпак А. А., 2014. – 136 с. – (Золота ліра Поділля).
Книгу
сучасного
українського
письменника відкриває однойменна повість,
що публікувалась окремим виданням 1996
року. В її центрі – Маргарита Капітанчук,
дівчина ніжна і вразлива. Їй випала доля
недовга, але яскрава, мов спалах, як і її
самовіддане кохання.
До книги увійшла ще низка оповідань
із збірки поезії та прози «Троянди в дуплі»,
котра також побачила світ 1996 року.
84(4УКР-4ХМЕ)6
Ш 37
91. Шевченко В. С. Не хвилюйтеся, я встигну! /
В.С. Шевченко. Крізь кров і попел: худ.-докум. повісті /
В.С. Шевченко. – перевид. вип. 1988 та 1989 рр. – Хмельницький:
Цюпак А. А., 2014. – 72 с.: фото.
Художньо-документальна
повість
«Не хвилюйтеся, я встигну» відтворює
героїчно-трагічні епізоди неоголошеної війни
в Афганістані далекого 1987 року. В їх центрі
– Олег Онищук, який народився і виріс у
старовинному
місті
Ізяславі
на
Хмельниччині. За здійснений подвиг він
посмертно удостоєний тодішньої найвищої
державної нагороди.
У другій повісті «Крізь кров і попіл» йдеться про
найтрагічнішу долю одного з 27-ми спалених фашистами сіл на
Хмельниччині під час Великої Вітчизняної війни – Сьомаків, що у
Старосинявському районі.
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84(4УКР-4ХМE)6
У 45
92. Україна-мати кличе нас повстати. Краєзнавчі
дослідження, публіцистичні статті та художні твори про ОУН і
УПА / ред.-упоряд. Л.А. Сердунич. –
Хмельницький: Цюпак А.А., 2014. – 160 с.:
фото.
До збірника увійшли дослідницькі
статті, нариси, публіцистичні та художні
твори про ОУН та УПА, написані різними
авторами в наш час. Зважаючи на досі не
однозначне ставлення більшості населення
до ОУН та УПА, вважаємо нагальною
необхідністю вести роз’яснювальну роботу щодо їхньої
діяльності. Збірник доповнений цитатами, повстанськими
піснями, світлинами, плакатами.
84(4УКР)6
Ф 74
93. Фолі Д. У трьох вимірах і за ними / Д. Фолі. –
Кам'янець-Поділ.: Сисин О. В.: Абетка, 2014. – 88 с.: іл.
Дуже часто події, що трапляються з
нами і навколо нас, важко зрозуміти. Іноді
люди, яких ми дуже добре знаємо, діють зовсім
несподівано і нехарактерно. Переслідуючи
якусь мету, ми своїми вчинками добиваємося
зовсім інших наслідків. Усе це не піддається
людській логіці. І все ж – логіка є. Та, на яку
ми часто не зважаємо, чиї закони ми ще не
дуже добре навчились розуміти. Вища Логіка,
яку називають Долею. Про Долю та про надійних помічників і
захисників наших Ангелів-Хоронителів йдеться у цій книзі.
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84(4УКР-4ХМЕ)6
Х 82
94. Хоружий М. В. Коло коло серця:
лірика / М. В. Хоружий. – Хмельницький:
А. Цюпак, 2014. – 82 с.
Це просто поезія, природна, як дихання,
танок почуттів і уяви політ. Гарячим йду лезом
я і слів мете віхола. Метелик злетів і сідає на
лід. Зникають розбіжності. Древня ця приказка:
«Скажи, щоб побачили!» – вчив так Сократ.
84(4УКР-4ХМЕ)6
Х 82
95. Хоружий М. В. Впівоберта до
дива: лірика / М. В. Хоружий. – Хмельницький: А. Цюпак, 2014. – 74 с.
Перед читачем чергова збірка автора і
знову україномовна, хоча автор виріс у Росії,
та чим більше заглиблювався в українську
історію, тим питання мови ставало
принциповішим.
84(4УКР)6
Ч-44
96. Чепелюк В. Г. Калина росте під
вікном: вірші / В. Г. Чепелюк. – Хмельницький: Цюпак А. А., 2014. – 112 с.
Збірка віршів розрахована на дітей
дошкільного та шкільного віку. Автор має на
меті естетичне, моральне, патріотичне
виховання на прикладах свого життя,
використовуючи окремі епізоди пережитого,
пізніше осмисленого і відображеного у творах.
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84(4УКР)6
Ч-44
97. Чепелюк В. Г. Відлуння душі:
вірші, лірика / В. Г. Чепелюк. –
Хмельницький: Цюпак А. А., 2014. –
Ця книжечка – роздуми про добро і
красу, про минуле і сьогодення, про
відповідальність молодого сучасника перед
своєю Батьківщиною.
84 (4УКР-4ХМЕ)6
Я 71
98. Ярчук В. М. Цвіт благодаті:
лірика. – Хмельницький: Видавець ФОП
Цюпак А. А., 2014. – 112 с.
Автор книги присвячує ліричні твори
Всесвітньому поету Т. Шевченку, а також
батькам, рідному краю, природі, коханню.

Культура
77.042(4УКР-4ХМЕ)
Б 43
99. Бєлеванцев А.В. та ін. Подільська веселка: фотоальбом / А. В. Бєлєванцев, О. В. Ільїнська, Т. С. Стан. –
Хмельницький: Мельник А. А., 2014. – 70 с.
Фотоальбом «Подільська веселка»
містить інформаційні та фотоматеріали з
історії проведення на теренах Хмельниччини
Міжнародних,
Всеукраїнських,
обласних
культурно-мистецьких акцій: фестивалів, свят,
конкурсів. Автори розкривають масштабність,
унікальність,
самобутність
заходів,
розповідають про їх глибоку сутність, про
людей, що їх організовували і проводили.
Фотоальбом розрахований на широкий загал шанувальників
масових дійств.
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77
В 11
100. В гармонії краси і розсипах
талантів: 75 років ОНМЦКіМ. – Хмельницький: РВВ ХОНМЦКіМ, 2014. – 25 с.
Хмельницькому обласному науковометодичному центру культури і мистецтва –
75. Славний ювілей колектив установи
зустрічає новими творчими здобутками,
впевненим
поглядом
у
майбутнє,
забезпечуючи
духовно-естетичні потреби
людей різних за віком, уподобаннями, національністю та
професіями

Фольклор
82.3(4УКР-4ХМЕ)
Д 85
101. Духовні та обрядові пісні у кожну родину / уклад.
П. В. Батюкевич, за ред. В. Слободяна. –
Хмельницький: Крисюк С. Г., 2014. – 632 с.
Збірка містить народні духовні пісні,
колядки, щедрівки, гаївки, укладачем якої є
Петро Володимирович Батюкевич.
Це видання є великим надбанням для
тих, хто бажає долучитися до духовного
співу та етнічної духовної культури України.
82.3(45УКР-4ХМЕ)
У 33
102. Уже весна, й уже красна:
матеріали фольклорної практики: (2013).
Кн. 1 / упоряд., передм. С. В. Маховська;
Хмельниц. гум.-пед. акад., Поділ. від-ня
ІМФЕ ім. М. Рильського НАН України. –
Хмельницький: Цюпак А. А., 2014. – 166 с.
До книги увійшли зразки фольклору
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(переважно пісенного), упорядкованого за жанровим принципом
та записаного 2013 року на Хмельниччині студентами
спеціальності «Філологія. Українська мова та література»
Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії під час
фольклорної практики.
82.3(4УКР-4ХМЕ)6
Ф 75
103. Фольклорне намисто Дунаєвеччини / упоряд.
В.Б. Байталюк, Є. І. Бучківська. – Хмельницький: Цюпак А. А.,
2014. – 146 с.
У книзі представлені казки, легенди,
перекази,
притчі
Дунаєвеччини.
Саме
намистом захотілося назвати фольклорні
скарби Дунаєвеччини. Адже намисто – це
прикраса українців, давня самобутня, яскрава,
багата кольорами і формами. Зібрані ними
перлини – це тільки один разок того намиста:
казки, легенди, перекази, притчі, пісні,
прислів’я, приказки, байки, загадки.
82.3(4УКР-4ХМЕ)6
Ф 75
104.
Фольклор
періоду
Великої
Вітчизняної
війни
(Кам'янець-Подільська
область): присвяч. 70-й річниці визвол.
Хмельниччини та України від гітлер. загарбників
/ упоряд. Ю.В. Олійник,
В.В. Олійник, ред.
В.Г. Байдич; Держ. архів Хмельниц. обл.,
Хмельниц. обл. громад. орг. архівістів та
дослідників Поділля “Поклик віків”. –
Хмельницький: [б. в.], 2014. – 116 с.: фото. –
(Серія “Праці державного архіву Хмельницької області”).
У збірнику вміщено неопубліковані матеріали (пісні,
частушки, приказки, вірші та листи) очевидців Великої
Вітчизняної війни з міст і сіл Кам’янець-Подільської (нині
Хмельницької) області.
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82.3(4УКР-4ХМЕ)
Ш 18
105. Шалак О. Український фольклор Поділля в записах і
дослідженнях XIX – початку XX століття : монографія / О. Шалак;
НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології
ім. М. Т. Рильського. – К.: Освіта України, 2014. – 464 с.
У монографії здійснено комплексний аналіз фольклорних
колекцій і наукової спадщини фольклористівдослідників Поділля, визначено їхні прогресивні
технологічні принципи. Розкриття актуальних
для ХІХ – початку ХХ ст. проблем, порушуваних
у фольклористичних працях і періодиці,
поєднано з висвітленням едиційних засад видань,
у яких опубліковано український фольклор
подолян. Процес розвитку науки про усну
традиційну культуру на Поділлі осмислено в контексті основних
етапів історії української фольклористики та її особливостей в
регіоні.

Бібліографічні покажчики
91.28
Л 28
106. Лауреати міської премії імені
Богдана Хмельницького у галузі історії,
культури і мистецтва (1994-2013 роки:
бібліогр. довід. до 20-річчя з часу заснування
премії / Хмельниц. міськрада, Упр. культури і
туризму, Хмельниц. міськ. ЦБС. – Хмельницький: Сторожук О. В., 2014. – 123 с.: портр.
Протягом двадцяти років жителям міста
Хмельницького, трудовим і творчим колективам, громадським
організаціям присуджується міська премія імені Богдана
Хмельницького у галузі історії, культури і мистецтва.
У довіднику вміщено короткі бібліографічні відомості про
лауреатів, фото та літературу про них.
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91.9:5
Н 34
107. Наукові праці лікарів Хмельницької області:
бібліогр. покажч. (2001-2010 рр.) / уклад. Л. Л. Саксонік, наук.
ред. Б. П. Шаталюк, відп. за вип. І. М. Козак;
Упр. охорони здоров'я Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. обл. наук. мед. б-ка. –
Хмельницький: [б. в.], 2014. – 196 с.
Даний
покажчик
підготовлений
Хмельницькою обласною науковою медичною
бібліотекою і є продовженням бібліографічного покажчика «Наукові праці лікарів
Хмельницької області (1990-2000 рр.)».
У покажчику зібрані монографії,
автореферати дисертацій, статті із збірників і журналів, тези
доповідей, які згруповані у 34 розділах. Матеріали у межах
розділів розташовані в алфавіті авторів та назв робіт. Кожний має
власний номер.
91.9:83
У 74
108. Усі барви його життя. Життя та творчість Віктора
Гусарова: біобібліогр. покажч. / уклад. Н. М. Герасимчук;
Нетішин. міська ЦБС; міська б-ка. – Нетішин: [б. в.], 2014. – 10 с.:
фото.
У біобібліографічному покажчику вміщений матеріал про
життя та творчість місцевого поета, перекладача, краєзнавця,
члена Спілки
журналістів України, автора і виконавця
бардівських пісень, лауреата низки обласних премій Віктора
Павловича Гусарова. Видання присвячується 60-річчю з дня
народження В.П. Гусарова та розраховане на всіх шанувальників
його творчості.
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83.3(4УКР)6
Я 11
109. Я знову повернулася сюди ...:
біобібліогр. покажч. про письменницю Л.А.
Кірик-Радомську / упоряд. Л. В. Вознюк; відділ
культури Хмельниц. РДА, Хмельниц. район.
б-ка для дітей. – Тернопіль: Тернограф, 2014. –
56 с.: ноти.
У
біобібліографічному
покажчику
подається довідковий матеріал про життя і
творчість
члена
Національної
спілки
письменників України, поетеси Людмили
Кірик-Радомської та декілька творів з її
творчого доробку.

Релігія
86.2
Д 85
110. Байдич В. Г. В боротьбі за віру: римо-католицька
церква в Україні (середина 1940-х – перша половина 1960-х рр.):
монографія / В.Г. Байдич. – Хмельницький: Мельник А.А., 2014.
– 423 с.: фото. – (Серія “Праці державного архіву Хмельницької
області”).
У
монографії
на
багатому
фактографічному матеріалі досліджується
внутрішнє життя римо-католицької церкви в
Україні за антицерковної партійно-державної
політики та відносини між римо-католицькою
церквою і владою у середині 40-х – першій
половині 60-х рр. ХХ ст.
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86.2
Д 85
111. Духовність. Мораль. Правопорядок: наук.-практ. конф.: зб. доп. / УМВС
України у Хмельниц. обл., Укр. Правосл.
Церква, Кам'янець-Поділ. і Городоц. єпархія. –
Кам`янець-Поділ.: [б. в.], 2014. – 88 с.
Конференція носить назву «Духовність.
Мораль. Правопорядок». І це не випадкова
послідовність красивих слів. Це – онтологічна
закономірність: основою закону мусить бути
суспільна мораль, джерелом якої є особиста
духовність.
86.37
З-23
112. Залізний П. Двадцять літ, як змах крила. – Кам’янецьПоділ.: ПП «Медобори-2006», 2014. – 176 с.
У книзі зібрані розповіді єпископа Петра Миколайовича
Залізного та різні публікації, які висвітлювали роботу
Житомирського обласного управління Союзу вільних церков
християн євангельської віри України, в яке входять церкви
Вінницької, Житомирської, Хмельницької та Полтавської
областей. Автор має багатий досвід служіння Богу та бажає
донести істину Слова Божого та призначення дарів Духа Святого
до всіх людей.
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Наші видання
113. Аналіз діяльності бібліотек Хмельницької
області за 2013 рік / Упр. культури, національностей та релігій
Хмельниц. облдержадмін.; ХОУНБ ім. М. Островського; уклад.
В.В. Маковська. – Хмельницький, 2014. – 44 с.
У виданні подано аналіз діяльності бібліотек
Хмельницької області за 2013 рік. Зміст складають офіційні,
аналітичні і статистичні (у вигляді таблиць) матеріали.
79.381.9:67
Б 59
114. Бібліотека і правова освіта: час нових підходів: за
підсумками
обласного
огляду-конкурсу
бібліотек на кращу організацію роботи з
правової освіти населення / Упр. культури,
національностей
та
релігій
Хмельниц.
облдержадмін.; ХОУНБ ім. М. Островського. –
Хмельницький, 2014. – 64 с.
Видання містить матеріали з досвіду
роботи бібліотек з правової освіти, визнані
кращими, за результатами обласного оглядуконкурсу бібліотек на кращу організацію роботи з правової освіти
населення «Бібліотека і правова освіта: час нових підходів».
78.34
Б 59
115. Бібліотека – інформаційний
центр розвитку громади: метод.-практ. поради
/ Упр. культури, національностей та релігій
Хмельниц.
облдержадмін.;
ХОУНБ
ім.
М.Островського. – Хмельницький, 2014. – 28 с.
Видання розкриває основні види
діяльності бібліотеки щодо її взаємодії з
громадою, а також наводиться практичний
досвід роботи бібліотек України та області.
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116. Бібліотеки Хмельниччини на сторінках преси у
2014 році: бібліогр. покажч. / Упр. культури, національностей та
релігій Хмельниц. облдержадмін.; ХОУНБ ім. М. Островського.
– Хмельницький, 2014. – 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.
91.9: 51
М 74
117. Інформаційна безпека громадян: реком. бібліогр.
покажч. / Упр. культури, національностей та релігій Хмельниц.
облдержадмін.; ХОУНБ ім. М. Островського. – Хмельницький,
2014. – 32 с.
Питанню формування культури споживання інформаційного продукту, культури використання комп'ютерних
технологій присвячене дане видання. Підбір літератури
здійснено на основі фондів Хмельницької обласної
універсальної наукової бібліотеки ім. М. Островського.
Для зручності користувачів література подана з
шифрами, які їй присвоєно в бібліотеці, а опис – на мові
видання. Відбір літератури завершено в червні 2014 року.
92.5
К 17
118. Календар знаменних і пам’ятних дат Хмельниччини
на 2015 рік / Упр. культури, національностей
та
релігій
Хмельниц.
облдержадмін.; Хмельниц. ОУНБ ім.
М. Островського; уклад.: В.О. Мельник. –
Хмельницький, 2014. – 164 с.
«Календар знаменних і пам’ятних дат
Хмельниччини на 2015 рік» подає
інформацію про найбільш значимі події та
ювілеї видатних особистостей краю, які
відзначатимуться у 2015 році. В хронологічному порядку
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подаються ювілейні дати року, до деяких дат подаються
довідки.
Видання
адресоване
науковцям,
освітянам,
працівникам культури, краєзнавцям, студентам, всім, хто
цікавиться минулим і сьогоденням рідного краю.
91
К 53
119. Книга Хмельниччини 2013: анот. кат. вид. (з фондів
Хмельниц. обл. універс. наук. б-ки ім. М. Островського) / уклад.
В. М. Борейко, ред. Т. Ф. Марчак, відп. за вип. Н. М. Синиця; Упр.
культури, національностей та релігій Хмельниц. облдержадмін.,
Хмельниц. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Островського. –
Хмельницький: [б. в.], 2014. – 60 с.: іл.
Анотований каталог видань «Книга
Хмельниччини 2013» інформує читачів 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.

91.9:67(4УКР-ХМЕ)300.66
О-97
120. Офіційні неопубліковані документи обласної ради
та обласної державної адміністрації за 2013 рік: бібліогр.
покажч. / Упр. культури, національностей та релігій Хмельниц.
облдержадмін.; ХОУНБ ім. М. Островського. – Хмельницький,
2014. – 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.
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91.9:83.3
П 44
121. Подільська Шевченкіана. До 200-річчя з дня
народження Т. Г. Шевченка: реком. біобібліогр. покажч. / упоряд.
О. О. Баваровська, В. О. Мельник, В. М. Борейко та ін., відп. за
вип. Н. М. Синиця; Упр. культури, національностей та релігій
Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. обл. універс. наук. б-ка
ім. М. Островського. – Хмельницький: [б. в.], 2014. – 133 с.
Увазі читача пропонується покажчик
«Подільська Шевченкіана», де з можливою
повнотою, на базі фондів Хмельницької
ОУНБ
імені
Миколи
Островського,
представлено матеріали,
які всебічно
висвітлюють перебування Т. Г. Шевченка на
Поділлі восени 1846 р. та вшанування пам’яті
великого Кобзаря.
Покажчик складається з десяти
розділів. Відбір матеріалів завершено у
лютому 2014 р.
91.9:83
П 44
122. Подвижник української ідеї: до
120-річчя
від
дня
народження
Я.В. Гальчевського: довід.-бібліогр. вид. /
Упр. культури, національностей та релігій
Хмельниц. облдержадмін.; культурол. т-во
ім.
Я.
Гальчевського;
ХОУНБ
ім.
М. Островського. – Кам’янець-Поділ.: Видво ПП «Медобори-2006», 2014. – 32 с.
Довідково-бібліографічне
видання
«Подвижник української ідеї» підготовлене
на основі фондів Хмельницької ОУНБ імені М. Островського та
Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. Матеріали вінничан
відмічені астериском *.
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91.9:63
Н 40
123. Невтомний дослідник історії
Поділля: біобібліогр. видання: до 100-річчя з
дня народження С.К. Гуменюка. 2-е вид.,
доп. / Упр. культури національностей та
релігій Хмельниц. облдержадмін.; ХОУНБ
ім. М. Островського. – Хмельницький, 2014.
– 24 с.
Видання підготовлене з нагоди 100річчя з дня народження відомого подільського вченого,
краєзнавця, бібліографа С. К. Гуменюка і є доповненням
біобібліографічної довідки «С. К. Гуменюк – краєзнавець-дослідник Поділля», що була підготовлена до 90-річчя з дня
народження Степана Костянтиновича.
78.376.3
Р 36
124. Рекомендації щодо створення
та наповнення веб-сайту бібліотеки:
методичні поради / Упр. культури,
національностей та релігій Хмельниц.
облдержадмін.; ХОУНБ ім. М. Островського. – Хмельницький, 2014. – 16 с.
Дане видання містить рекомендації
щодо
створення
та
наповнення
віртуального ресурсу бібліотек. Видання
розраховане на бібліотечних фахівців.
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Алфавітний покажчик авторів і назв видань
Правобережжі
у
добу
Гетьманату Павла Скоропадського 2
Духовні витоки Поділля:
митці в історії краю 23
Духовні та обрядові пісні у
кожну родину 101
Духовність. Мораль. Правопорядок 111
Ж
Життя в окупації. Славута і
славутчани в 1941-1943 рр.
13
З
Завдання завтрашнього дня.
Твори молодої літератури
Хмельниччини 66
Залізний П. 112
Залізний старшина (Яків
Гальчевський і Летичівщина) 3
Захар'єв В. А. 8 , 17
Збірник
наукових
праць
студентів та магістрантів
економічного
факультету
Кам'янець-Подільського
національного університету
імені Івана Огієнка 28
Збірник матеріалів наукових
досліджень
студентів
та
магістрантів
Кам'янецьПодільського національного
університету
імені
Івана
Огієнка 43
Збірник
наукових
праць
студентів та магістрантів

А
Азарский И. Н. 31 - 41
Аналіз діяльності бібліотек
Хмельницької області за
2013 рік 113
Антоніни – мій рідний край 6
Б
Байдич В. Г. 110
Барчишин В. В. 57, 58
Бєлеванцев А.В. 99
Бібліотека і правова освіта:
час нових підходів 114
Бібліотека – інформаційний
центр розвитку громади 116
Бібліотеки Хмельниччини
на сторінках преси у 2014
році 116
Бондарчук М. А. 60
Бондарчук Т. В. 59
Борисов В. В. 12
В
В гармонії краси і розсипах
талантів 100
Войчишен-Лугівський П.І. 61
Вітвіцька Н. В. 62
Волченко К. С. 63
Г
Грешило М. С. 64
Григорьев А. А.
Гусаров В. П. 65
Д
Дев'яті педагогічні читання
пам'яті М. М. Дарманського
42
Діяльність місцевих органів
державної
влади
на
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економічного
факультету
Кам'янець-Подільського
національного університету
імені Івана Огієнка 44
І
Ільїнська О.В. 99
Інновації в медицині (Плазма
крові – переносник кисню) 30
Інформаційна безпека громадян 117
К
Кам'янець-Подільський
=
Каменец-Подольский
=
Kamieniec
Podolski
=
Kamianets-Podilskyi 9
Календар
знаменних
і
пам’ятних
дат
Хмельниччини на 2015 рік 118
Кара О. Ю. 67, 68
Карась П. П. 69
Книга Хмельниччини 2013
119
Кокойко Л. Ф. 70
Коляда В. І. 71
Копилов С. А. 24 , 25
Краєзнавець Хмельниччини
18
Красносілецький Д. П. 4
Красуцький М. І. 72
Кузіна Б. С. 73
Кузін В. С. 74
Кульбовський М. М. 75
Кульбовський М. М. 45
Л
Лауреати міської премії імені
Богдана Хмельницького у
галузі історії, культури і мистецтва (1994-2013 роки) 106

Лыскун Ю. Б. 78, 79
Лисюк Д. П. 80
Лихогляд О. З. 81
М
Мацько В. П. 52, 54
Матеуш В. О. 53
Музика В. С.
Н
Наукові
записки
Центру
Мархоцькознавства 19
Наукові
праці
лікарів
Хмельницької області 107
Невтомний дослідник історії
Поділля 123
Ненцінський А. Й. 76,77
О
Олуйко В. 11
Онищук В. А. 82
Офіційні
неопубліковані
документи обласної ради та
обласної державної адміністрації за 2014 рік 120
П
Панасюк М. І. 83
Педагогічна освіта: теорія і
практика 46
Педагогічний дискурс 47
Перепелюк В. М. 84
Письменники Хмельниччини
51
Подвижник української ідеї:
до
120-річчя
від
дня
народження Я. В. Гальчевського 122
Подільська Шевченкіана. До
200-річчя з дня народження
Т. Г. Шевченка 121
Поріднені з культурою 26
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Почапська О. І. 85
Проблеми сучасної психології
50
Прокопчук В.С. 20
"Просвіти" Поділля в добу
української революції (19171920) 5
Прокопчук В. С. 10
Р
Радюк В. З. 86
Phoenix 87
Рекомендації щодо створення та наповнення веб-сайту
бібліотеки 124
С
Сіцінський Ю. 27
Сопронюк М.В. 88
Стан Т.С. 99
Старостіна С. Л. 15
Статистичний
щорічник
Хмельницької області 1
Стежками історичного минулого рідного краю 21
Т
Тарас Шевченко і Поділля 55
Творчий пошук молоді – курс
на ефективність 29
Теленько Б. П. 89
У
Уже весна, й уже красна 102
Усі барви його життя. життя
та творчість Віктора Гусарова
108
Університетські
наукові
записки: часопис Хмельниц.
ун-ту управління та права 48
Україна-мати
кличе
нас
повстати. Краєзнавчі дослід-

ження, публіцистичні статті
та художні твори про ОУН і
УПА 92
Ф
Фолі Д. 93
Фольклорне намисто Дунаєвеччини 103
Фольклор періоду Великої
Вітчизняної війни (Кам'янецьПодільська область) 104
Х
Хоружий М. В. 94, 95
Хмельницький
обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти: історія, події,
особи (до 75-річчя інституту)
49
Хмельницькі краєзнавчі студії
22
Хмельниччина в роки Другої
Світової війни: матеріали
Всеукр. наук.-практ. конф. 16
Ч
Чепелюк В. Г. 96, 97
Ш
Шалак О. 102, 105
Шевченко йде дорогами доби.
Великий
Кобзар
на
Подільській землі 56
Шевченко В. С. 90, 91
Я
Я знову повернулася сюди ...
109
Ярчук В.М. 98
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