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Область в цілому
60.6(4УКР-4ХМЕ)
М 65
1. Міста і райони Хмельниччини за 2014 рік: стат. зб. / ред.
Л. О. Хамська, відп. за вип. Л. М. Пастухова; Держ. служба
статистики України, Голов. упр. статистики у Хмельницькій обл.
– Хмельницький: [б. в.], 2015. – 245 с.: табл.
Статистичний збірник «Міста і райони Хмельниччини»
містить дані про соціально-економічне становище міст і районів
області в 2014 році в порівнянні з попередніми роками.
Висвітлено показники матеріального виробництва, діяльність
підприємств, населення і соціальної сфери.
60.72(4УКР-4ХМЕ)
Н 31
2. Населення Хмельниччини. 2014: демогр. щорічник / ред.
Л. О. Хамська; Держ. служба статистики України, Голов. упр.
статистики у Хмельниц. обл. – Хмельницький: [б. в.], 2015. –
102 с.: табл.
У демографічному щорічнику вміщено дані про
адміністративно-територіальний устрій області, чисельність
населення, його розміщення на території області, шлюби,
розлучення, народжуваність, захворюваність, смертність та
міграційні потоки населення за 2014 та попередні роки.
60.6(4УКР-4ХМЕ)
С 78
3. Статистичний щорічник Хмельницької області за 2014
рік / ред. Л. О. Хамська, відп. за вип. Л. М. Пастухова,
Л.Б. Прилуцька, А. В. Грабовський; Держ. служба статистики
України, Голов. упр. статистики у Хмельницькій обл. –
Хмельницький: [б. в.], 2015. – 405 с.: табл.
Щорічник містить дані про соціально-економічне становище
Хмельницької області в 2014 році в порівнянні з попередніми
роками. Висвітлено показники системи національних рахунків,
матеріального виробництва, фінансової та соціальної сфери,
населення, статистичні показники інших регіонів України.
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Історія краю
63.3(4УКР-9ПРА)
Г15
4. Галатир В. В. Місцеві органи
державної влади гетьманату в Правобережній
Україні (квітень-грудень 1918 р.): монографія
/ В.В. Галатир, В.С. Лозовий. – Хмельницький: ФОП Мельник А.А., 2015. – 380 с.:
фото, фото кольор. – Бібліогр.: с. 250-312. –
(серія
«Праці
державного
архіву
Хмельницької області». – Вип. 10).
У монографії висвітлено передумови та
процес формування й функціонування губернських та повітових
адміністрацій, становлення волосних і сільських органів влади
на Правобережній Україні в добу гетьманату П. Скоропадського.
Визначено матеріальне забезпечення службовців місцевих
адміністрацій. Реконструйовано стосунки між старостами та
органами самоврядування в регіоні. Показано вплив німецького
та австро-угорського командування на функціонування місцевих
органів влади. Розглянуто заходи старост в галузі сільського
господарства, забезпеченні населення продовольством. Висвітлено боротьбу зі спекуляцією та антигетьманським рухом за
стабілізацію суспільно-політичного становища на Правобережжі.
63.3 (4УКР-4ХМЕ)63
Д 18

5. Данилюк В. Два капітани Подільського краю: док.-іст. нарис / В.В. Данилюк. – Кам'янець-Поділ.: Видавець ПП
Зволейко Д.Г., 2015. – 72 с.
Робота є продовженням дослідження
автором героїчного минулого Кам’янеччини. Це третя книга з рубрики «Героїчне
минуле України», яку автор започаткував у
2008 році. В книзі висвітлений життєвий
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шлях та подвиг двох кадрових офіцерів Збройних сил України,
які загинули в боях за цілісність нашої держави під час
проведення антитерористичної операції в Луганській області
України у 2014 році. Це адресна подяка землякам, які з честю і
гідністю виконали свій громадянський обов’язок, не зрадивши
присязі, яку давали українському народу.
63.3(4УКР-4ХМЕ)
Є 87
6. Єсюнін С. М. Міста Поділля у другій
половині XIX на початку XX ст.: монографія
/ С. М. Єсюнін; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т
ім. Івана Огієнка. – Хмельницький: Мельник
А. А., 2015. – 336 с.: фото.
У монографії розглядаються основні
аспекти розвитку міст Подільської губернії у
другій половині ХІХ – на початку ХХ
століття.
Запропонована
періодизація
соціально-економічного розвитку подільських міст, подана їх
класифікація і типологія. Окремо подані матеріали до історії міст
Подільської губернії.
63.3(4УКР-4ХМЕ)5
З-38
7. Захар'єв В. А. Замки і фортеці з-понад Кучманського
шляху / В. А. Захар'єв, С. М. Шпаковський; Від. охорони
пам'яток історії та культури у Хмельниц. обл., Держ. архів
Хмельниц. обл., Центр дослідж. історії Поділля та ін. –
Хмельницький: Цюпак А. А., 2015. – 104 с.: фото.
У книзі йдеться про оборонні споруди ХVІ-ХVІІ ст., залишки
яких збереглися вздовж західного відрізку Кучманського шляху
– від «воріт у Східне Поділля» міста Бар до ПівденноВолинської Базалії, біля якої Кучманський шлях вливається у
Чорний. Матеріал підготовлений на основі особистих розвідок
авторів, архівних документів, наукових досліджень, які проводилися істориками та краєзнавцями ХІХ-ХХ століть, публікацій
у наукових довідниках, збірниках тощо.
У книзі використані цікаві ілюстрації, частина з яких
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створена у Пізньому Середньовіччі, карти і сучасні фотокартки,
які суттєво доповнюють текстовий виклад.
63.3(2)63
К53
8.
Книга
Пам'яті.
Кам'янецьПодільська
міська
спілка
ветеранів
Афганістану / ред. В. Т. Дудко, В. Є. Панчеха, В. В. Кособуцький; Кам'янець-Поділ.
міська спілка ветеранів Афганістану. –
Кам'янець-Поділ.: Сисин О. В.: Абетка, 2015.
– 88 с.: фото кольор., фото.
У книгу Пам’яті увійшли спогади про
бойові дії в Афганістані, зібрані матеріали
про полеглих: їхні фотопортрети, короткі біографічні відомості
про кожного з них та обставини, за яких вони загинули
(померли), місця їхнього поховання; відомості про батьків,
близьких та рідних; авторські вірші, публікації в періодичних
виданнях.
63.3(4УКР-4ХМЕ)6
К90
9. Кульбовський М. М. З подільського
кореня. Кн. 8 / М. М. Кульбовський. –
Хмельницький: Цюпак А. А., 2015. – 256 с.:
портр., фото.
Для
кожної
мислячої
людини
найважливішим принципом життя є усвідомлення власної приналежності до свого
родового і національного коріння. Саме
корінь роду пов’язує її з малою батьківщиною, додає сил в подоланні життєвих труднощів, наснажує на
творчу працю.
Про цю відданість родовому кореню – Україні – свідчать
твори сотень подільських митців (письменників, художників,
музикантів, артистів, хореографів), чиї творчі портрети виписані
в восьмій книзі «З подільського кореня».
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63.3(4УКР-4ХМЕ)6
М26
10. Маркова С. В. Суспільні та політичні трансформації в
українському селі в контексті формування тоталітарної системи
(1917-1933 рр.): монографія / С. В. Маркова;
М-во освіти і науки України, Хмельниц. обл.
ін-т післядипл. пед. освіти. – Кам'янець-Поділ.:
Зволейко Д. Г., 2015. – 544 с. – бібліогр.:
с. 461-535.
У монографії розглянуто історіографію,
джерелознавчу основу та найважливіші
теоретичні положення проблеми, проаналізовано концептуальні події, факти, явища,
тенденції змін соціальної структури українського села.
63.3(4УКР-4ХМE)6
М57
11. Ми пам'ятаємо ... 1932-1934! Спогади про Голодомор .../
упоряд., передм. і дод. В. В. Пономар А. М. Трембіцький. –
Хмельницький: ІРД, 2015. – 75 с.: фото.
Збірник містить спогади мешканців с. Требухівці та
с. Ставниця Летичівського району – очевидців Голодомору 19321934 рр., а також відомості про кількість постраждалих під час
Голодомору в селах Летичівського району та мартиролог жертв
Голодомору на теренах Требуховецької сільської ради.
63.3(4УКР-9ПОД)6
О-54
12. Олійник М. П. Трансформаційні
процеси на Поділлі в добу непу (19211928 рр.) / М. П. Олійник; М-во освіти і
науки України, Кам'янець-Поділ. нац. ун-т
ім. Івана Огієнка. – Хмельницький:
Поліграфіст-2, 2015. – 480 с.: табл. –
бібліогр.: с. 368-450.
У монографії досліджено соціальноекономічне становище Подільського краю після завершення в
1921 році політики «воєнного комунізму», причини, форми та

7

методи антирадянського повстанського руху та розвиток
українського національного патріотичного підпілля. Простежено
процес утвердження більшовицького режиму, еволюцію його
політики щодо подільського селянства. З’ясовано форми й
методи допомоги подолян жертвам голоду 1921-1923 рр. в
російському Поволжі та на Півдні України, причини й масштаб
голоду 1925-1926 рр. на Поділлі. Проаналізовано регіональні
особливості відновлення промисловості, основні напрямки та
умови розвитку приватного підприємництва. Розкрито
регіональні аспекти гуманітарної політики.
63.3(4УКР-4ХМЕ)6
Р31
13. Реабілітовані історією: у 27 т. / гол.
ред. В.Ф. Солдатенко та ін.; НАН України,
Ін-т історії України НАН України. –
Хмельницький: Поліграфіст-2, 2008. – [Т. 3]:
Хмельницька область. Кн. 6. Старокостянтинівський, Старосинявський, Чемеровецький, Шепетівський райони / упоряд. Л. Л.
Місінкевич, Р. Ю. Подкур, гол. ред. М. В.
Загородний, ред. В. Р. Адамський, Л. Л.
Місінкевич; Хмельниц. облдержадмін., Держ. архів Хмельниц.
обл. – 2015. – 1174 с.
Шоста книга тому «Реабілітовані історією. Хмельницька
область» є складовою частиною Всеукраїнського науководокументального видання «Реабілітовані історією», яка
продовжує публікацію архівних документів, історичних та
документально-публіцистичних нарисів про колишніх в’язнів,
жителів області, які в роки тоталітарного режиму зазнали
безпідставних, необґрунтованих покарань.
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65.9(4УКР)27
С32
14. Сербалюк Ю.В. Соціальна опіка в
Правобережній Україні (1860-1914 рр.):
історичний аспект: монографія / Ю.В. Сербалюк. – Кам'янець-Поділ.: Медобори-2006,
2015. – 220 с.: табл., граф. – бібліогр.: с. 132180.
Досліджується становлення соціальної
опіки в губерніях Правобережної України у
1860-х – 1914 рр. Визначено коло об’єктів та
суб’єктів соціальної опіки, нормативноправові та організаційні засади її здійснення. З’ясовано основні
форми, методи, масштаби соціальної підтримки населення.

Історія окремих населених пунктів
63.3(4УКР-4ХМЕ)6
В50
15. Віньковеччина в історії Поділля: матеріали наук. іст.краєзн. конф. 9-10 жовтня 2015 року / ред. колегія Л.В. Баженов,
О.П. Григоренко, О.М. Завальнюк та ін. – Віньківці, 2015. –
312 с.
Збірник
матеріалів
Віньковецької
наукової історико-краєзнавчої конференції,
яка відбулася у смт Віньківці 9-10 жовтня
2015 року містить доповіді та повідомлення,
присвячені науковим і краєзнавчим дослідженням історії Віньковеччини від найдавнішого часу і до сьогодення з проблем
культури, етнографії, топоніміки, пам’яток
зодчества і природи та про славетних
уродженців цього краю.
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63.3(4УКР-4ХМЕ)
Є87
16. Єсюнін С. М. Плоскирів: давня історія / С. М. Єсюнін;
Хмельниц. обл. краєзн. музей, Хмельниц. міськ. орг. Нац. спілки
краєзнавців України. – Хмельницький: Мельник А. А., 2015. –
62 с.: фото, фото. кольор. – Бібліогр.: с. 96-118.
У книзі науковця Сергія Єсюніна зібрано інформацію про
територію, перші поселення, історію розвитку
населеного
пункту на місці сучасного міста Хмельницький, знайомство з
подіями, що визначили його подальшу долю.
63.3(4УКР-4ХМЕ)
М89
17. Музей історії міста Хмельницького: сторінками
музейного сайту / І. М. Азарський та ін. – Хмельницький: [б. в.],
2015. – 80 с.: фото.
Це незвичайне видання розповідає про
багатогранне життя музею, що розташований
у пішохідній зоні міста Хмельницького,
ґрунтуючись на матеріалах електронного
ресурсу музею історії міста Хмельницького.
Видання є стислою друкованою версією вебчасопису музею у 2015 році.
63.3(4УКР-4ХМЕ)6
І-90
18. Історія Меджибожа в матеріалах та особистостях (Іван
Степанович Лазаренко) / упоряд., вступ. ст. і
прим. А. М. Трембіцький. – Хмельницький:
ІРД, 2015. – 85 с.: фото.
Дане видання є продовженням справи
видання
рукописних
та
перевидання
опублікованих праць подільських істориків і
краєзнавців з історії одного із найдавніших
містечок Подільського краю – Меджибожа.
Збірник містить творчий доробок
історика, краєзнавця, члена історико-краєзнавчого товариства,
директора Меджибізької середньої школи № 2 Івана
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Степановича Лазаренка. Перші два машинописні варіанти його
праці «Історія Меджибожа» оприлюднюються вперше.
63.3(4УКР-4ХМЕ)
С32
19. Сердунич Л. А. Столиця твого родоводу. Історія села
Теліженці Старосинявського району (Хмельниччина): іст.краєзн. вид. / Л. А. Сердунич. – Хмельницький: Крисюк С. Г.,
2015. – 308 с.: фото.
До історико-краєзнавчої праці увійшли
дослідницькі статті, нариси, публіцистичні,
фольклорні та художні твори про село
Теліжинці Старосинявського району від
давніх часів до наших днів. Видання багате
фактичним матеріалом, цікавими гіпотезами,
насичене спогадами односельців. Охоплено
різні сфери життя села й різні часи
минувшини з погляду історії, ономастики,
фольклору, літератури…
63.3(4УКР-4ХМE)6
Я93
20. Яцишин М. С. Гордість Віньковеччини. Кн. 2 / М. С. Яцишин. – Хмельницький: Цюпак А. А., 2015. – 148 с.: фото.
кольор., портр.
Друга книга Миколи Яцишина «Гордість
Віньковеччини» – продовження розповіді про
земляків віньківчан, які внесли вагомий
вклад
у
становлення
та
зміцнення
Віньковеччини, прославили її на полях битв,
у натхненній праці на ланах і фермах, в освіті, медицині, науці, в
державних органах, правозахисних, засобах масової інформації,
культурі та інших сферах.
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Археологія
63.4(4УКР-4ХМЕ)
А87
21. Археологічні студії "Межибіж":
наук. щорічник № 4'2015 / ред. А. А. Трембіцький, О. Г. Погорілець. – Хмельницький:
Мельник А. А., 2015. – 423 с.
Науковий щорічник містить матеріали
Четвертих Археологічних читань, приурочених 30-річчю початку постійних археологічних досліджень Меджибізької фортеці.
Читання відбулися в грудні 2015 р. в
Державному історико-культурному заповіднику «Межибіж». У щорічнику подані матеріали щодо
археологічних розкопок на теренах Поділля і південно-східної
Волині, археологічні дослідження Меджибізької фортеці,
містечка Меджибіж та його околиць.

Друга світова війна
63.3(4УКР-4ХМЕ)6
Д40
22. Джерела до історії партизанського
з'єднання ім. Ф. М. Михайлова: зб. док. /
упоряд., передм. та комент. В. Г. Берковського; Центр. держ. архів громад. об'єднань
України, Центр. держ. архів зарубіжної
україніки, Центр дослідж. історії Поділля. –
Хмельницький; К.: Поліграфіст-2, 2015. –
440 с. – імен. покажч.: с. 417-427. – геогр.
покажч.: с. 427-437.
У
збірнику
вперше
повноцінно
представлено документи, що розкривають історію створення та
діяльності Кам’янець-Подільського партизанського з’єднання
ім. Ф.М. Михайлова у роки Другої світової війни.
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63.3(4УКР-4ХМE)6
Д83
23. Дунаєвеччина в роки Другої світової війни: зб. док. і
матеріалів / упоряд. В. Г. Байдич, О. М. Завальнюк, Ю. В. Олійник, вступ. ст. О. М. Завальнюк, Ю. В. Олійник; Держ. архів
Хмельниц. обл., Хмельниц. обл. громад. орг. архівістів та дослід.
Поділля "Поклик віків", Дунаєвец. райдержадмін. – Кам'янецьПоділ.; Дунаївці: Медобори-2006, 2015. –
320 с.: фото.
У 2015 році Україна відзначила 70-річчя
Перемоги над нацизмом. Друга світова війна
була найкровопролитнішою і найжорстокішою з тих, що знає людство. Вона
залишила після себе багато невідомих і не
оприлюднених фактів, у забутті перебувають
імена багатьох героїв, які наближали світлий
день Перемоги.
У збірнику вміщено архівні документи, спогади, газетні
публікації про життя населення Дунаєвеччини в роки Другої
світової війни.
63.3(4УКР-4ХМE)6
М57
24. Матеріали Кам’янець-Подільської
обласної комісії із встановлення злочинів
нацистів в регіоні (1944-1945 рр.): зб.
документів / вступна стаття О.М. Завальнюка, В.Г. Байдича, Ю.В. Олійника, упоряд.
В.Г. Байдич та ін. – Хмельницький: ФОП
Мельник А.А, 2015. – 454 с.: фото. – (серія
«Праці державного архіву Хмельницької
області». – Вип. 11).
Вміщено архівні матеріали, в яких задокументовано злочини
та збитки, завдані нацистами населенню, установам,
організаціям і підприємствам регіону в роки Другої світової
війни.
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Краєзнавство
63.4(4УКР-4ХМЕ)
А45
25. "... Але таких багато не буває, бо
легким і красивим було б життя": іст.-мемор.
зб. на пошану І. С. Винокура з нагоди його
85-річчя / упоряд. О.В. Надвірняк, О.Г. Погорілець; Ін-т археології НАН України, Упр.
культури, національностей, релігій та
туризму Хмельниц. облдержадмін., Держ.
іст.-культ.
заповідник
"Межибіж".
–
Хмельницький: Цюпак А. А., 2015. – 70 с.
Історико-меморіальний збірник присвячено 85-річчю від дня народження Іона Винокура – відомого
археолога та історика, академіка АНВШ, доктора історичних
наук, професора, заслуженого працівника вищої школи України.
26.891(4УКР-4ХМЕ)
К78
26. Краєзнавець Хмельниччини: наук.-краєзн. зб. Вип. 7 /
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, 2015. – 172 с.: фото.
26.891(4УКР-4ХМЕ)
К78
27. Краєзнавець Хмельниччини: наук.краєзн. зб. Вип. 8 / 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,
2015. – 188 с.: фото.
Збірники містять офіційні матеріали та
хроніку про розвиток краєзнавчого руху на
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Хмельниччині, інформацію про діяльність місцевих осередків
НСКУ, наукові дослідження і статті з історії краю, рецензії,
огляди, бібліографію новітніх науково-краєзнавчих видань,
цікаві факти, привітання з ювілеями відомих поділлєзнавців.
26.891(4УКР-4ХМЕ)
Х65
28. Хмельницькі краєзнавчі студії: наук.краєзн. зб. / ред. кол. Л. В. Баженов, Ю. І.
Блажевич, С. М. Єсюнін та ін.; Нац. спілка
краєзнавців України, Хмельниц. обл. орг. Нац.
спілки краєзнавців України, Центр дослідж.
історії Поділля та ін. – Хмельницький:
Мельник А. А., 2015. – рис., фото, фото.
кольор. – Бібліогр. в кінці ст.
Вип. 2. – 188 с.
Вип. 3. – 188 с.
Вип. 4. – 184 с.
Вип. 5. – 188 с.
Вип. 6. – 188 с.
Збірники містять наукові та краєзнавчі дослідження членів
Хмельницької міської організації Національної
спілки
краєзнавців України та матеріали їх колег з інших регіонів.

Економіка
65.051.9(4УКР-4ХМЕ)31
Б90
29. Будівельна діяльність Хмельниччини в 2014 році: стат.
зб. / ред. Л. О. Хамська, відп. за вип. Л. Б. Прилуцька, С. В. Козачок, А. В. Нестеренко; Держ. служба статистики України, Гол.
упр. статистики у Хмельницькій обл. – Хмельницький: [б. в.],
2015. – 71 с.: табл.
Статистичний збірник містить широкий спектр статистичних
показників про стан і розвиток будівельної діяльності області в
2014 році порівняно з попередніми роками.
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65.051.9(4УКР-4ХМЕ)49
Д50
30. Діяльність суб'єктів великого, середнього, малого та
мікропідприємництва Хмельницької області в 2014: стат. зб. /
ред. Л. О. Хамська, відп. за вип. Л. М. Пастухова, Д. Ф. Кравченко, О.В. Матлага; Держ. служба статистики України, Гол.
упр. статистики у Хмельницькій обл. – Хмельницький: [б. в.],
2015. – 244 с.: табл.
У статистичному збірнику наведено дані про стан і тенденції
розвитку суб’єктів великого, середнього,
малого та
мікропідприємництва Хмельницької області в 2014 році
порівняно з попередніми роками. Висвітлено показники щодо
зайнятості, обсягів реалізованої продукції (товарів, послуг)
суб’єктів господарювання, а також оплати праці, економічної
діяльності підприємств і їх фінансового стану.
65.051.9(4УКР-4ХМЕ)49
Д58
31. Довкілля Хмельниччини. 2014: стат. зб. / ред.
Л.О. Хамська, відп. за вип. Л. М. Пастухова, Л. Д. Лисак; Держ.
служба статистики України, Гол. упр. статистики у
Хмельницькій обл. – Хмельницький: [б. в.], 2015. – 110 с.
Статистичний збірник містить дані, які характеризують
техногенне навантаження на навколишнє природне середовище,
зокрема надходження забруднюючих речовин в атмосферу,
скидання зворотних вод у водні об’єкти, поводження з
відходами, а також використання водних та земельних ресурсів
за 2014 рік у порівнянні з попередніми роками.
65.051.9(4УКР-4ХМЕ)24
Е 66
32. Економічна активність населення
Хмельницької області за 2014 рік: стат. зб. /
ред. Л.О. Хамська, відп. за вип. А.В. Грабовський; Держ. служба статистики України,
Гол. упр. статистики у Хмельницькій обл. –
Хмельницький: [б. в.], 2015. – 88 с.: табл.,
граф.
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У статистичному збірнику наведено дані про стан
економічної активності, зайнятості та безробіття населення віком
15-70 років на ринку праці Хмельницької області в 2014 році в
порівнянні з попередніми.
65.9(4УКР)
З-41
33. Збірник матеріалів за результатами III науковопрактичної конференції студентів та молодих вчених "Проблеми
і перспективи сталого розвитку України" / ред. І. В. Ящишина та
ін.; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янецьПоділ.: Абетка, 2015. – 188 с. – Бібліогр. в кінці ст.
Збірник матеріалів за результатами III науково-практичної
конференції "Проблеми і перспективи сталого розвитку України"
містить дослідження студентів та молодих вчених економічного
факультету Кам'янець-Подільського національного університету
імені Івана Огієнка, в яких висвітлюються проблеми розвитку
національної економіки України, розвиток підприємств у
конкурентному середовищі, управління людськими ресурсами і
розвиток сфери гостинності в Україні та регіоні.
65.051.9(4УКР-4ХМЕ)25
І 60
34. Індекси споживчих цін у Хмельницькій області за 2014:
стат. зб. / ред. Л.О. Хамська, відп. за вип. Л.Б. Прилуцька,
Н.В. Романова; Держ. служба статистики України, Гол. упр.
статистики у Хмельницькій обл. – Хмельницький: [б. в.], 2015. –
89 с.: табл.
Статистичний збірник пропонує статистичні показники, які
характеризують цінові процеси на споживчому ринку області в
2009-2014 роках. Окремі дані наведено за більш ранній період.
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65.051.9(4УКР-4ХМЕ)30
І 66
35. Інноваційна діяльність промислових підприємств у
Хмельницькій області в 2014 році: стат. зб. / ред. Л. О. Хамська,
відп. за вип. А. В. Грабовський, С. В. Козачок, Н. О. Новожілова; Держ. служба статистики України, Гол. упр. статистики
у Хмельницькій обл. – Хмельницький: [б. в.], 2015. – 102 с.: табл.
Статистичний збірник містить основні показники, що
характеризують сучасний стан промисловості та інноваційної
діяльності підприємств на Хмельниччині в 2014 році в
порівнянні з попередніми роками.
65.051.9(4УКР-4ХМЕ)
П14
36. Паливно-енергетичні ресурси Хмельницької області в
2014 році: стат. зб. / ред. Л. О. Хамська, відп. за вип. Л. Б. Прилуцька, І. В. Родіошкіна, І. М. Ящишина;
Держ. служба статистики України, Гол. упр.
статистики
у Хмельницькій
обл.
–
Хмельницький: [б. в.], 2015. – 56 с.: табл.
У статистичному збірнику вміщено дані
про виробництво, використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення
нафти, енергії в Хмельницькій області в
2005, 2010–2014 роках.
65.051.9(4УКР-4ХМЕ)24
П70
37. Праця у Хмельницької області в
2014 році: стат. зб. / ред. Л. О. Хамська, відп.
за вип. Л. Б. Прилуцька, Л. А. Курська; Держ.
служба статистики України, Гол. упр.
статистики
у Хмельницькій
обл.
–
Хмельницький: [б. в.], 2015. – 179 с.: табл.,
графіки.
До збірника увійшли матеріали, що
відображають кількісні та якісні характеристики найманих працівників та основні тенденції, які відбулись у
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сфері соціально-трудових відносин у 2014 році порівняно з
минулими роками. У цьому виданні наведені дані охоплюють
основні напрямки статистики праці, а також демографічної
статистики та статистики цін.
65.051.9(4УКР-4ХМЕ)30
П 81
38. Промисловість Хмельниччини в 2014 році: стат. зб. /
ред. Л. О. Хамська, відп. за вип. Л. Б. Прилуцька, С. В. Козачок,
Н. О. Новожілова; Держ. служба статистики України, Гол. упр.
статистики у Хмельницькій обл. – Хмельницький: [б. в.], 2015. –
125 с.: табл.
Статистичний збірник містить основні дані, що
характеризують стан і розвиток промисловості Хмельницької
області в 2014 році в порівнянні з попередніми роками. У
збірнику наведена інформація про виробництво та реалізацію
промислової продукції, інвестиції, працю, фінансовий стан та
інноваційну діяльність в промисловості, статистичні показники
інших регіонів України.
60.7(4УКР-4ХМЕ)
С69
39. Соціально-демографічні характеристики домогосподарств Хмельницької області в 2011-2015 роках (за даними
вибіркового обстеження умов життя домогосподарств): стат. зб. /
ред. Л. О. Хамська, відп. за вип. Л. Б. Прилуцька, В. Ю. Єван;
Держ. служба статистики України, Гол. упр. статистики у
Хмельницькій обл. – Хмельницький: [б. в.],
2015. – 32 с.: табл.
У статистичному збірнику наведені
підсумки
опитування
домогосподарств
Хмельницької області, які приймають участь в
обстеженні умов їх життя, за програмою
основного інтерв’ю, проведеного в листопаді
2015 р. Публікація містить інформацію щодо
характеристик домогосподарств у цілому:
склад,
житлові
умови,
наявність
та
використання земельних ділянок, худоби, птиці та бджіл;
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антропометричні дані, а також рівень освіти та статус зайнятості
членів домогосподарства.
65.051.9(4УКР-4ХМЕ)32
С36
40. Сільське господарство Хмельницької області : стат. зб.
/ ред. Л. О. Хамська, відп. за вип. Л. М. Пастухова,
Р. І. Левицький, Л. Д. Лисак; Держ. служба статистики України,
Гол. упр. статистики у Хмельницькій обл. – Хмельницький:
[б. в.], 2015. – 296 с.
Статистичний збірник містить основні показники, що
характеризують соціально-економічний стан сільського господдарства Хмельницької області за 2000-2014 роки.
65.051.9(4УКР-4ХМЕ)37
Т65
41. Транспорт і зв'язок Хмельницької області в 2014 році:
стат. зб. / ред. Л. О. Хамська, відп. за вип. Л. М. Пастухова,
Г.А. Бесчастна, Т. П. Франкова; Держ. служба статистики
України, Гол. упр. статистики у Хмельницькій обл. –
Хмельницький: [б. в.], 2015. – 54 с.: табл., графіки.
У статистичному збірнику вміщено дані про стан і розвиток
транспорту та зв’язку області за 2014 рік у порівнянні з
попередніми роками. Висвітлено показники інвестицій, праці,
експорту-імпорту, транспортування вантажів і пасажирів,
надання послуг зв’язку, статистичні показники районів та міст
області, регіонів України.

Медицина
42.14
Б61
42. Білан В.Ю. Високовітамінні профілактичні і лікарські
рослини / В.Ю. Білан, А.В. Білан. – Кам’янець-Поділ.: Вид-во
ПП Зволейко Д.Г., 2015. – 188 с.: іл.
У книзі коротко висвітлюється значення рослин в житті
людини, а також сучасний стан науки в боротьбі з хворобами
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цивілізації, причини виникнення хвороб і
шляхи їх профілактики. Описані основні
біологічно-активні речовини рослин, а також
високовітамінні
і
лікарські
рослини.
Надаються
рецепти
профілактичнолікарських чаїв від основних хвороб людини.
Рекомендується для студентів медичних,
біологічних, агрономічних напрямів підготовки, а також для тих, хто цікавиться
траволікуванням і профілактикою захворювань.
56.1
Д35
43. Депресія. Кн. XVII / І. М. Азарський,
О. О. Азарська, Л. В. Бірюк та ін.; за заг. ред.
І. М. Азарського. – Хмельницький: [б. в.],
2015. – 94 с.: табл.
Монографія «Депресія» ґрунтується на
досвіді багаторічної роботи авторів із
профільними хворими дітьми та дорослими.
У дослідженні наведено наукове та
практичне обґрунтування успіху в лікуванні
та
педагогічній
підготовці
цих
хворих
шляхом
систематизованого, комплексного, а, головне, індивідуального
підходу до лікувально-реабілітаційних і педагогічних методів.
Це видання дозволяє прослідкувати тісний взаємозв’язок
медичних, педагогічних, психологічних, юридичних, та медикотехнічних наук з іншими науками і самим життям. Воно
визначає нові підходи до викладання, лікування та вивчення
програмних можливостей людини, її психіки – мета якого –
бережне ставлення до особистості і людства в цілому.
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53.5
К63
44. Комплексна реабілітація інвалідів. Кн. XVIII /
І.М. Азарський, О. О. Азарська, Л. В. Бірюк та ін.; за заг. ред.
І.М. Азарського. – Хмельницький: [б. в.], 2015. – 300 с.: рис.
Монографія ґрунтується на досвіді
багаторічної роботи авторів із дітьми та
дорослими, хворими на церебральний
параліч, остеохондроз, набуте слабоумство, а
також з тими, які мають черепно-мозкові
травми та з педагогічно занедбаними дітьми.
У дослідженні наведено наукове та
практичне обґрунтування успіху в лікуванні
цих захворювань шляхом лікувальнореабілітаційних і педагогічних заходів.

Наука та освіта
63.3(4УКР)6
Д34
45. День Соборності України: історико-політологічні
дискусії (за матеріалами наукового засідання): зб. наук. праць.
Вип. 2 / гол. ред. Л. Г. Білий; Хмельниц. ін-т МАУП
ім. Блаженнішого Володимира. – Хмельницький: Вид-во МАУП,
2015. – 148 с. – Бібліогр. в кінці ст.
У збірнику наукових праць вміщено
статті, виголошені на засіданні Всеукраїнської науково-практичної конференції «День
Соборності України: історико-політологічні
дискусії». Авторами статей розкрито історичний, політологічний, правовий аспекти Акту
злуки українських земель у контексті
сучасності, а також події 1917-1923 років.
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74.03(4УКР-4ХМЕ)
Д37
46. Десяті педагогічні читання пам'яті
М.М. Дарманського: розвиток системи освіти
України
в
умовах
євроінтеграційних
процесів: здобутки і перспективи: матеріали
Всеукр. наук.-практ. конф. 14 квітня 2015
року / ред. І. М. Шоробура та ін.; М-во освіти
і науки України, Хмельниц. облдержадмін.,
Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький: ХГПА, 2015. – 133 с. – Бібліогр. в
кінці ст.
Матеріали педагогічних читань включають статті
відомих учених, викладачів вищих навчальних закладів,
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. Також розглядаються актуальні проблеми освітнього
процесу на сучасному етапі розвитку педагогічної науки і
практики.
75.1
З-41
47. Збірник матеріалів наукових досліджень студентів та
магістрантів Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка:
Факультет фізичної культури. Вип. 7 / відп.
ред. М. С. Солопчук; Кам'янець-Поділ. нац.
ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Поділ.:
Кам'янець-Поділ. нац. ун-т, 2015. – 156 с. –
Бібліогр. в кінці ст.
Збірник містить кращі доповіді і наукові
повідомлення студентів та магістрантів
факультету фізичної культури, виголошені на
науковій конференції за підсумками науково-дослідної роботи у
2014-2015 навчальному році.
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74.58(4УКР-4ХМЕ)
З-41
48. Збірник наукових праць студентів та магістрантів
Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана
Огієнка. Вип. 9 / гол. ред. С. А. Копилов; М-во освіти і науки
України, Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана
Огієнка. – Кам'янець-Поділ.: Кам'янець-Поділ.
нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2015. – 180 с. –
Бібліогр. в кінці ст.
У збірнику вміщено кращі доповіді та
наукові повідомлення студентів і магістрантів
університету, виголошені на звітній науковій
конференції за підсумками науково-дослідної
роботи у 2014-2015 навчальному році.
74.58(4УКР-4ХМЕ)
З-41
49. Збірник наукових праць молодих вчених Кам'янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка.
Вип. 6 / гол. ред. С. А. Копилов та ін.; М-во освіти і науки
України, Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. –
Кам'янець-Поділ.: Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка,
2015. – 160 с. – Бібліогр. в кінці ст.
У збірнику вміщено кращі доповіді та наукові повідомлення
студентів і магістрантів університету, виголошені на звітній
науковій конференції за підсумками науково-дослідної роботи у
2014-2015 навчальному році.
63.3(4УКР-4ХМE)6
М29
50. Марущак Олександр: наукова
спадщина / упоряд. і передм. А.М. Трембіцький. – Хмельницький: ІРД, 2015. – 114 с.: фото.
Збірник розкриває творчий доробок наукового співробітника Державного історикокультурного
заповідника
«Межибіж»
О.А. Марущака, створений ним під час праці
на музейній ниві в Меджибізькій фортеці.
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74
Н34
51. Наукові праці МАУП. Вип. 44 (1-2015). Педагогічні
науки / гол. ред. А. М. Подоляка; Міжрегіон. акад. упр.
персоналом. – К.: Персонал, 2015. – 90 с. – Бібліогр. в кінці ст.
У збірнику наукових праць публікуються статті науковців,
які займаються проблеми розвитку педагогіки. Подаються
дослідження з теоретично-практичних основ професійної
підготовки майбутнього вчителя, аналіз досвіду відомих діячів
освіти.
63.3(4УКР)
Н34
52. Наукові праці студентів та магістрантів історичного
факультету Кам'янець-Подільського національного університету
імені Івана Огієнка. Вип. 11 / відп. ред. С. А. Копилов та ін.;
Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Поділ.:
Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2015. – 148 с. –
Бібліогр. в кінці ст.
У одинадцятий випуск збірника увійшли наукові статті
студентів та магістрантів історичного факультету з наукових
проблем, які обговорювалися у ході звітної конференції
студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка в квітні 2014 року.
74.58(4УКР-4ХМЕ)
Н34
53. Наукові праці Кам'янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка: зб. за підсумками звіт. наук.
конф. викл., докторант. і аспірант. 24-25 березня 2015 року / гол.
ред. С. А. Копилов; М-во освіти і науки України, Кам'янецьПоділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Поділ.:
Кам'янець-Поділ. нац. ун-т, 2015
Вип. 14: Т. 1. – 214 с.
Вип. 14: Т. 2. – 136 с. – Бібліогр. в кінці ст.
Вип. 14: Т. 3. – 154 с. – Бібліогр. в кінці ст.
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У збірниках вміщено доповіді та
повідомлення науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів і здобувачів
наукових ступенів, виголошені на звітній
науковій конференції за підсумками науководослідної роботи у 2014 році. Представлено
матеріали секцій: історії, економічних дисциплін, колекційної та соціальної педагогіки
і психології, мистецьких дисциплін.

Філологічні науки
80
Н34
54. 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'янецьПоділ.: Сисин О. В.; Абетка, 2000 –
Вип. 39: Філологічні науки. – 2015. –
334 с. – бібліогр. в кінці ст.
Вип. 40: Філологічні науки. – 2015. –
214 с. – бібліогр. в кінці ст.
У
збірниках
наукових
праць
висвітлюються актуальні проблеми сучасного мовознавства, літературознавства,
методики викладання філологічних дисциплін, представлено широкий спектр наукових розробок
вітчизняних і закордонних дослідників.
80
У45
55. Українська мова і нація: зб. наук.
праць. Вип. 6 / гол. ред. Л. Г. Білий;
Хмельниц. ін-т МАУП ім. Блаженнішого
Володимира. – Хмельницький: Вид-во
МАУП, 2015. – 162 с. – Бібліогр. в кінці ст.
У збірнику наукових праць представлено
узагальнені тези доповідей та виступів
учасників
засідання
круглого
столу
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«Українська мова і нація: перспективи розвитку в період
глобалізаційних процесів». Авторами статей розкрито широке
коло мовних проблем: цивілізаційно-культурний розвиток
України в контексті сучасних глобалізацій них процесів;
українська мова в сучасному інформаційному просторі;
нормативно-правові документи щодо мовної політики в Україні
на сучасному етапі; державна мовна політика в галузі освіти
України; мовне середовище учнівської та студентської молоді:
виклики сучасності та ін.

Психологічні науки
88.3
В53
56. Вісник Кам'янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка / відп. ред. Г. К. Радчук;
Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Поділ.:
Медобори-2006, 2008 –
Вип. 7: Психологічні науки. – 2015. – 206 с. – Бібліогр. в
кінці ст.
У науковому виданні вміщені статті науковців, науковопедагогічних працівників, практикуючих психологів, аспірантів,
що відображають результати їх теоретико-експериментальних
досліджень в царині психології. Авторами статей є представники
наукових і освітніх закладів України та близького зарубіжжя.
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. 27 / за наук. 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,
2015. – 720 с. – Бібліогр. в кінці ст.
Вип. 29 / ред. С. Д. Максименко, Г.О. Балл та ін.; Кам'янецьПоділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Ін-т психології
ім. Г.С. Костюка АПН України. – Кам'янець-Поділ.: Аксіома,
2015. – 840 с. – Бібліогр. в кінці ст.
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Вип. 30 / ред. С. Д. Максименко, Г. О. Балл та ін.; Кам'янецьПоділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Ін-т психології
ім. Г.С. Костюка АПН України. – Кам'янець-Поділ.: Аксіома,
2015. – 812 с. – Бібліогр. в кінці ст.
У збірниках наукових праць висвітлено
найбільш актуальні проблеми сучасної
психології, представлено широкий спектр
наукових розробок вітчизняних і закордонних дослідників. Здійснено аналіз проблем,
умов і труднощів психічного розвитку,
вікових та індивідуальних особливостей
становлення
особистості
й
психології
навчання.

Друк
76.12(4УКР-4ХМЕ)
К78
58. "Красилівський вісник": історія і
сьогодення: (до 80-річчя з дня виходу
першого номера районної газети) / упоряд.
Г. Ф. Косюк. – Красилів: [б. в.], 2015. – 68 с.
Збірка
містить статті журналістів
редакції, дописувачів та шанувальників
газети, надруковані в різні роки на сторінках
районної газети.
76.11(4УКР-4ХМЕ)
Т31
59. Телячий Ю. В. Українська художня
книга 1917-1920 рр.: навч. посіб. / Ю. В.
Телячий; М-во освіти і науки України,
Хмельниц.
гуманіт.-пед.
акад.
–
Хмельницький: ХГПА, 2015. – 124 с.
У навчальному посібнику представлено
історичні аспекти видання української
художньої книги в ході революційних подій
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1917-1920 рр., місце книговидавничого руху в загальному
контексті національно-культурного
відродження, державну
політику щодо підтримки вітчизняного книговидавництва в часи
Центральної Ради, гетьманату П. Скоропадського, Директорії
УНР, результати роботи видавництв, здобутки інтелігенції в
справі друку та популяризації української художньої книги,
узагальнено та систематизовано українську художню літературу,
надруковану в 1917-1920 рр. в Україні та за кордоном.
76.01(4УКР-4ХМЕ)
У71
60. Уроки Дмитра Прилюка. Спогади, літературні твори /
авт.-упоряд. М. М. Сорока, ред. рада Ю. В. Бондар; Нац. спілка
журналістів України. – К.: Експрес-об'ява, 2015. – 392 с.: фото.
кольор., фото. – (Золоті імена української журналістики; Вип. 5).
Книга розповідає про відомого українського журналіста,
письменника, вченого, вихователя і наставника великої когорти
творчих працівників українських ЗМІ, професора, декана
факультету журналістики Київського університету імені Тараса
Шевченка Дмитра Прилюка. У його біографії – фронтові дороги,
керівництво низкою обласних видань, республіканською газетою
«Колгоспне село», багаторічна викладацька робота, створення
основ теорії і практики журналістики тощо.

Літературознавчі видання
83.3(4УКР-4ХМЕ)1
М38
61. Машталір А. І. Вшанування постаті
Тараса Шевченка на Поділлі в добу Директорії
УНР: історичний аспект / А. І. Машталір, В. Г.
Байдич, В. В. Галатир; Держ. архів Хмельниц.
обл., ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т",
Хмельниц. обл. орг. архівістів та дослідників
Поділля "Поклик віків". – Хмельницький:
Держ. архів Хмельниц. обл., 2015. – 113 с.:
фото. – (Серія "Праці державного архіву
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Хмельницької області").
Розглядається вшанування постаті й творчості Кобзаря у
громадсько-політичних заходах, діяльності навчальних закладів
та просвітніх товариств, спрямовану на піднесення національної
свідомості українського народу. Висвітлюються заходи,
спрямовані на вшанування роковин поета на Поділлі у 1919-1920
рр., проведені громадськістю та владними структурами губернії,
ставлення українського народу, передусім інтелігенції, до
постаті Кобзаря у добу Директорії УНР.
83.3(4УКР-4ХМЕ)6
Р50
62.
Максим
Рильський
в
культурно-освітньому,
літературному і науковому просторі України XX століття:
матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 26-27 лют. 2015 р. / ред.
І. М. Шоробура, О. М. Галус, В. П. Мацько та ін.; М-во освіти і
науки України, Департамент освіти і науки Хмельниц.
облдержадмін., Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький:
Цюпак А. А., 2015. – 214 с.
До збірника матеріалів науково-практичної конференції
«Максим Рильський в культурно-освітньому, літературному і
науковому просторі України XX століття» увійшли дослідження
науковців, викладачів та студентів, в яких йдеться про життєвий
і творчий шлях видатного українського поета Максима
Рильського. На основі поетичних творів, літературної та мовної
публіцистики дослідників і критиків його творчості висвітлено
метафоричний колірний світ у поетичному дискусі поета, чий
внесок у національно-духовне відродження української нації є
мовнолітературним скарбом вітчизняної науки і культури.
83.3(4УКР-4ХМЕ)6
С24
63. Володимир Свідзінський: "Там, на
рідній межі ..." / передм. В. І. Горбатюк;
Хмельниц. обл. літ. музей. – Хмельницький:
Поліграфіст-2, 2015. – 36 с.: фото.
У цій книзі розповідається про дитячі
та підліткові роки видатного українського
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поета Володимира Свідзінського (1885-1941), проведені в селі
Моломолинцях на Хмельниччині, публікуються його поезії,
пройняті спогадами й ілюзіями про той незабутній час, про рідні
межі.

Художня література
84(4УКР-4ХМЕ)6
Б48
64. Берегиня: літ. альм. Ч. 1–3. –
Хмельницький: Стасюк Л. С., 2015. –
Ч.1. – 216 с.
Ч.2. – 216 с.
Ч.3. – 220 с.
Літературний альманах приурочений
берегиням сімейного затишку, поняттям
материнської любові, життєвої мудрості,
відносин між людьми, кохання, любові до
батьків та Батьківщини.
84(4УКР-4ХМЕ)6
Б61
65. Білецький С. О. Козацька Україна Русь: зб. віршів та
пісень / С. О. Білецький. – Хмельницький: Цюпак А. А., 2015. –
248 с.: портр.
Сергій Білецький – козак неспокійної
вдачі,
широкої
душі,
моментального
реагування на суспільні події. Своїми
піснями підкорив вимогливі аудиторії СанктПетербурга, але поза Україною бути не
зміг… Повернувшись на рідні береги –
одразу у вир подій! Євромайдан, бардівські
концерти для майданівців. Він дивом уцілів в
найгарячіші дні і ночі… Бійці АТО,
прослухавши Сергієві пісні, категорично заборонили йому йти
добровольцем: «Ти зробиш більше піснею для України»!
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84(4УКР-4ХМE)6
Б81
66. Бондарчук М. А. Хитра Якилина: сатира та гумор / М. А.
Бондарчук. – Хмельницький: Цюпак А. А., 2015. – 64 с.: рис.
В своїй збірці сатирично-гумористичних творів автор
висміював й критикував все негативне, яке має місце в нашому
суспільстві. В збірці зібрані сатирески й гуморески у віршах за
2014-2015 рр. Книга розрахована на широке коло читачів.
84(4УКР-4ХМE)6
Б81
67. Бондарчук М. А. Добро і зло: лірикопатріотичні твори / М. А. Бондарчук. –
Хмельницький: Цюпак А. А., 2015. – 64 с.: рис.
У черговій збірці поезій автор публікує
лірико-патріотичні твори з позиції загальнолюдської моралі, поваги та любові до свого
рідного краю, до своїх земляків, родичів та
друзів.
84(4УКР-4ХМE)6
Б89
68. Брюхно С.В. Про все: поезії /
С.В. Брюхно. – Кам'янець-Поділ.: Зволейко Д.
Г., 2015. – 56 с.: іл.
До збірки увійшли віршовані рядки, в яких
автор висловлює своє сприйняття навколишнього світу, болісне переживання нашого
непростого сьогодення та хоче поділитися
ними з читачем.
84(4УКР-4ХМE)1
В29
69. Венжик-Ґроза С. Граф Сцибор на Острівці: повість із
перших років XIX століття / С. Венжик-Ґроза. – Городок:
Бедрихів Край, 2015. – 192 с.
Автор повісті дуже майстерно змалював подільську природу,
місцевість, де розгортається головна сюжетна лінія – конфлікт

32

між батьком і сином.
Повість – багатюще джерело інформації про замок
Мархоцького, Притулівський парк, Храм Миру, Салони,
Ермітаж. Кожен читач знайде для себе якусь цікавинку, щось
нове, мудрий вислів античного філософа чи повчальну історію.
84(4УКР-4ХМЕ)6
В54
70. Вітвіцька Н. В. Україна переможе.
Кн. 10 / Н. В. Вітвіцька. – Хмельницький:
Цюпак А. А., 2015. – 304 с.: фото.
Книга «Україна переможе» дарує читачеві
переживання, незабутні враження, світлі і
прекрасні емоції у ліричних віршах, піснях та
прозі. Твори письменниці глибоко патріотичні.
Вони спонукають читачів замислитись над
сенсом життя. Переживання за долю України,
рідного народу виливаються болем у рядки.
84(4УКР-4ХМЕ)
В64
71. Вознюк-Демчук Г. Д. На крилах весни: пісні та вірші /
Г. Д. Вознюк-Демчук. – Хмельницький: А. Цюпак, 2015. – 78 с.
У книзі зібрані вірші та пісні на її власну музику та музику
інших композиторів на різну тематику: кохання, любові до
матері, рідної землі.
84(4УКР-4ХМЕ)6
В68
72. Волченко К. С. Не тільки світло у вікні: роман. Кн. 2 / К.
С. Волченко. – Хмельницький: Цюпак А. А., 2015. – 362 с.
У книзі автор описує життя простих людей, історію рідного
краю.
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84 (4 УКР-4ХМЕ)6
Г12
73. Гарасимчук Н.І. Сузір’я вічної любові / Н. Гарасимчук.
– Кам’янець-Поділ.: ФОП Сисин Я.І., 2015. – 48 с.
Ці вірші адресовані тим, хто сьогодні захищає Україну:
українським солдатам, волонтерам, їхнім дружинам, матерям,
дітям, які чекають їх з перемогою.
84(4УКР-4ХМЕ)6
Г65
74. Гончарук В. О. Сто пісень Віктора
Гончарука: поезії / В. О. Гончарук. –
Кам'янець-Поділ.: Зволейко Д. Г., 2015. –
108 с.
В
нову
книжку
подільського
письменника Віктора Гончарука увійшли
сто пісень, написаних у різні роки
творчості, які чекають на музику
зацікавлених композиторів.
84(4УКР-4ХМЕ)6
Д85
75. Дух вічний України / Хмельниц. обл. осеред. Всеукр.
творчої спілки "Конгрес літераторів України". – Хмельницький:
Цюпак А. А., 2015. – 288 с.: рис., фото. – (Бібліотечка альманаху
"Медобори"; Вип. 13-14).
У збірнику вміщено тісно пов’язані з поточним моментом в
історії України патріотичні твори поетів, прозаїків, казкарів, які
представляють Хмельницький обласний осередок Всукраїнської
творчої спілки «Конгрес літераторів України», Хмельницьку
міську літературну спілку «Поділля», Хмельницьку обласну
організацію Національної спілки письменників України та
районних літературно-мистецьких осередків.
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84(4УКР-4ХМЕ)6
Ж91
76. Журавлі у чорному. Голодомор 1932-1933 років у
творчості письменників Хмельниччини. – Хмельницький:
Мельник А. А., 2015. – 98 с.: портр.
До цієї книги входять твори членів Хмельницької обласної
організації Національної спілки письменників України, які
розповідають про трагічні події в історії українського народу –
голодомор 1932-1933 років.
84(4УКР-4ХМЕ)6
К79
77. Креминская С. А.
Калейдоскоп
цветов
осенних:
поэзии / С. А. Креминская. – Каменец-Подол.: Зволейко Д. Г.,
2015. – 192 с.: рис.
Черговий поетичний збірник Світлани Кремінської
пронизаний почуттям патріотизму людської душі і природи.
Дуже вдалі вірші українською мовою, дотепні гумористичні
рядки.
84(4УКР)6
К82
78. Криловець В. А.. Я метелик: поезії / В. А. Криловець. –
Хмельницький: Стасюк Л. С., 2015. – 84 с.
Для дорослого читача «Я метелик» – нагода пригадати, як
виглядає життя, коли на нього дивитися по-дитячому чистими
очима. Ця книжечка – потаємне віконце у світ, де дерева, птахи і
вітер ще не розучилися говорити, а їжачки – плакати. Водночас
третя збірка ще зовсім юного поета приголомшує несподіваною
глибиною особистих переживань та емоцій. Хоча, можливо, саме
у вісім років ми й уміємо відчувати по-справжньому, коли ще
пам’ятаємо, що ми – метелики.
89(4УКР-4ХМE)6
К90
79. Кульбовський М. М. Паліативи: новели / М. М. Кульбовський. – Хмельницький: Цюпак А. А., 2015. – 272 с.
Це збірка морально-етичних новел, суть яких – відкрити
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покривало сімейних стосунків для інших, щоб не допускати
подібних помилок.
84(4УКР-4ХМE)6
К90
80. Кульбовський М. М. Мудринки. Приповідки, притчі /
М. М. Кульбовський. – Хмельницький: Цюпак А. А., 2015. –
134 с.
У літературно-публіцистичному виданні відомого подільського мистецтвознавця Миколи Кульбовського зібрані українські
примовки та притчі.
Примовка – жартівливий, переважно римований вислів,
своєрідне замовляння, закликання.
Притча – алегорична приповість повчального характеру з
моральним резюме в кінці.
84(4УКР-4ХМЕ)6
Л63
81. Лискун Ю. Б. "Десь тут була Подоляночка ... ": поезії /
Ю. Б. Лискун. – Кам'янець-Поділ.: Зволейко Д. Г., 2015. – 116 с.
Четверта збірка поезій Юлії Лискун "Десь тут була
Подоляночка..." вийшла у червні 2015 року, коли авторка
готувалася до першого фестивалю «Подільський родовід».
Частина віршів, переклади з польської мови подільського поета
Мавриція Гославського і початок поеми «Лірник» були написані
саме для цієї події і стали основою цієї книги.
84(4УКР-4ХМЕ)6
Л63
82. Лискун Ю.Б. Збираю докупи
розірваний час: поезії / Ю.Б. Лискун. –
Кам’янець-Поділ.: ПП Зволейко, 2015. –
148 с.
Назву «Збираю докупи розірваний час»
мала б носити попередня, четверта збірка,
яка вийшла в червні 2015 року – «Десь тут
була Подоляночка…». Цій же збірці Юлія
Лискун повернула назву і мету – дописати
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свої верлібри, які по-справжньому, розірвали непередбачені
обставини.
84(4УКР-4ХМЕ)6
Л63
83. Лисюк Д. П. Вогняні заграви: поезії / Д. П. Лисюк. –
Хмельницький: Цюпак А. А., 2015. – 80 с.: фото.
Тільки вільний духом народ має право на свою державу, щоб
не жити під гнітом чужинців… Про це йдеться у віршах даної
збірки.
84(4УКР-4ХМE)6
М13
84. Мадич Ж. В. ... А я живу й люблю життя: поезії /
Ж.В. Мадич. – Кам'янець-Поділ.: Зволейко Д. Г., 2015. – 72 с.:
рис.
Це перша збірка поезій поета і композитора Жанни Мадич. У
її віршах те, що найбільше хвилює вразливу душу, спонукає до
глибоких роздумів, переживань.
84(4УКР-4ХМЕ)6
М36
85. Мацько В. П. Катарсис: роман / В. П. Мацько. –
Хмельницький: Цюпак А. А., 2015. – 152 с.
У романі йдеться про складні психологічні та світоглядні
зміни, що відбуваються в екзистенційному вимірові,
внутрішньому світі центрального персонажа Романа Олійника на
фоні суспільно-економічного, морально-політичного устрою
держави: з дитинства виформовує в собі любов до простих
людей, дистанціює від командно-адміністративного стилю
роботи, випромінює в душі гуманні, благородні почуття.
84(4УКР-4ХМЕ)6
М36
86. Мацько В. П. Сивина: Повість. Новелети / В. П. Мацько.
– Ужгород: Вид-во О. Гаркуші., 2015. – 84 с.: іл.
У повісті порушено морально-етичні проблеми крізь призму
інтимних стосунків між людьми в суспільну добу «брежневських
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заморозків». Повість моноцентрична, оскільки
осердям є образ позитивного персонажа, ім’я
якого приховано за Атлетом. Архітектоніка
твору, сюжетна лінія, ігрові сцени, легка
іронія, гротекс вказують на звернення автора
до модерної моделі прозового тексту. Книжка
містить також цікаві новелети, окремі з яких
наближені до музичних та живописних жанрів.
Твори
порушують
актуальні
проблеми
суспільного життя.
84(4УКР-4ХМЕ)6
М37
87. Мачківський М.А. Каратель: іст.
роман-реквієм / М. А. Мачківський. –
Хмельницький: Цюпак А. А., 2015. – 204 с.
В історичному романі «Каратель»
сучасний український письменник Микола
Мачківський звертається до далеких вже днів
Другої світової війни, до гіркого буття дітей
війни та трагедії спалених німцями сіл. В
основу твору лягли невигадані факти і події,
що відбувалися в ті часи на теренах
Угорщини й України.
84(4УКР-4ХМЕ)6
М37
88. Мачківський М.А. Синє небо і чорна земля: поезії /
М. А. Мачківський. – Хмельницький: А. Цюпак, 2015. – 80 с.
У цій книзі вміщені поезії, як вважає автор, скромні на
художньо-зображувальні засоби. Зате позбавлені літературщини,
фальшивого пафосу. Поетична оповідь тече вільно, невимушено,
відчутний душевний струмінь, елегійність; деяким речам
властива іронічність…
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84(4УКР-4ХМЕ)6
М42
89. Медзінська М. С. Павутина кохання: поезії / М.С. Медзінська. – Кам'янець-Поділ.: Зволейко Д. Г., 2015. – 32 с.
Перша збірка віршів автора, яка написана не пером, а серцем.
В ній описана краса кохання, повнота любовних і життєвих
переживань.
84(4УКР-4ХМЕ)6
М42
90. Медобори: альманах. № 9. 2014/; Хмельниц. обл. осеред.
Всеукр. творчої спілки "Конгрес літераторів України",
Хмельниц. міськ. літ. спілка "Поділля". – Хмельницький:
Цюпак А. А., 2015. – 240 с.: портр., фото.
У ювілейному 10-му томі альманаху вміщені нові поетичні
та прозові твори подільських «конгресменів» як для дорослих,
так і для дітей. Окрім «конгресменів» тут представили свою
творчість партнери з Хмельницької міської літературної спілки
«Поділля»,
Полонської
літературно-мистецької
вітальні
«Полонь», Дунаєвецького літературно-мистецького об’єднання
«Сонях», Хмільницького літературно-мистецького клубу
«Золота троянда», ситуаційної літературної гільдії «Вільні
художники» і Хмельницької обласної організації НСПУ.
Книга буде цікава для шанувальників художнього слова.
84(4УКР-4ХМE)6
М60
91. Мілімук С. В. Крадене щастя / С. В. Мілімук. –
Хмельницький: Цюпак А. А., 2015. – 104 с.
В чергову збірку поетеси увійшли ліричні поетичні твори
про кохання українською та російською мовами.
84(4УКР-4ХМЕ)6
М69
92. Міхалевський В. Ц. Цукерково-букетні вірші: поезії /
В. Ц. Міхалевський. – Хмельницький: Цюпак А. А., 2015. –
240 с.
До книги подільського поета увійшли ліричні вірші різних
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років. Філософські та інтимні роздуми автора складають цілісну
палітру глибоких почуттів.
84(4УКР-4ХМЕ)6
Н57
93. Нетяга Е. К. Во имя жизни: ист.биогр. повести / Е. К. Нетяга. – Шепетовка:
[б. и.], 2015. – 456 с.: фото.
Книга льотчика, полковника у відставці,
Єфима Кириловича Нетяги складається з
двох історико-біографічних повістей. Перша
– «Вони захищали Батьківщину» – про
Велику Вітчизняну війну і про події, які
передували цьому періоду. Другу повість – «Подвиг і підлість»
автор присвятив льотчикам – героям Великої Вітчизняної війни.
84(4УКР-4ХМЕ)6
О-59
94. Онофріюк Д. В. Солодка серенада: лірика, проза /
Д.В. Онофріюк. – Хмельницький: Стасюк Л. С., 2015. – 44 с.: іл.
Солодка серенада – збірка юної хмельницької поетеси
Онофріюк Діани. На сторінках цієї книги ви прочитаєте втілену
у літерах, словах і синтаксичних одиницях душу авторки, поміж
рядками побачите власні переживання, схожі емоції. Саме за
допомогою аркуша паперу й олівця дівчина оголює свої почуття,
які сподіваємося, знайдуть собі притулок і в серцях читачів.
84(4УКР-4ХМE)6
П45
95. Поетична топоніміка. Поезія та проза про міста і села
України: альманах / ред.-упоряд. Л. А. Сердунич. –
Хмельницький: Цюпак А. А., 2015. – 228 с.: фото.
До збірника увійшли художні твори про села, селища і міста
України. У власних художніх творах і краєзнавчих доповненнях
творчі люди розкривають сторінки історії українських міст і сіл.
Охоплено різні сфери життя населених пунктів у різні часи
минувшини з погляду історії, літератури, географії, ономастики,
фольклору…
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84(4УКР-4Х
МЕ)6
П91
96. Пушкаренко Г. П. Сиреневые сны моей души: поэзия
/ Г. П. Пушкаренко. – Кам'янець-Поділ.: Зволейко Д. Г., 2015. –
104 с.: рис.
Ця збірка віршів – перша в творчості поетеси. Вірші її такі ж
життєрадісні, як і вона сама.
Серед поезій кожен знайде для себе щось цікаве: діти – мініказки, дорослі – поетичну патріотику, філософію і лірику, а
також іронічні і жартівливі вірші.
84(4УКР-4ХМE)6
С24
97. Свідзінський В. Є. Тай-Зілля: зб.
поезій / В.Є. Свідзінський. – Кам'янецьПоділ.: Друкарня Рута, 2015. – 332 с.
До цього видання увійшли дві підсумкові
збірки поетичних творів В. Свідзінського,
підготовлені ним самим, але не видані за
життя автора, а також кілька віршів з
останньої прижиттєвої книжки «Поезії»
(1940).
84(4УКР-4ХМЕ)6
С36
98. Сила почуттів: літ. альм. Ч. 1-7. –
Хмельницький: Стасюк Л. С., 2015. – 200 с.
Альманах – це результат важкої праці і
співпереживань великої кількості людей.
До видання увійшли твори (лірика та
проза), присвячені поняттям кохання,
відносин між людьми, розлуки, зради,
прощення, як українською так і російською
мовами.
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84(4УКР-4ХМЕ)6
С91
99. Сухінін В.В. Existentia: поезіїї, оповідання / В. Сухінін. –
Кам'янець-Поділ.: Зволейко Д. Г., 2015. – 64 с.
Свіжість, безпосередність, щирість є характерною ознакою
віршів В’ячеслава Сухініна. Вони писалися не для публікації, а
просто в певні миті життя лягали на душу.
84(4УКР-4ХМЕ)6
Х82
100. Хоружий М. В. УКРОП 2014 року: поема і вірші /
М.В. Хоружий. – Хмельницький: А. Цюпак, 2015. – 126 с.
Останні події в Україні, пережиті українцями, відлунились у
віршах автора даної збірки.
84(4УКР-4ХМЕ)6
Ш37
101. Шевченко В.С. Мліли чебрецеві роси: сумовитолірична повість / В. С. Шевченко. – Перевид. вип. 1990 року. –
Хмельницький: Цюпак А. А., 2015. – 44 с.
Сучасний український письменник, продовжуючи роботу над
циклом сумовито-ліричних повістей, завершив написання нового
твору, який люб’язно пропонує увазі широкого читацького
загалу.
Повість відтворює життя сучасного села, мешканці якого
змушені долати черговий соціально-економічний перелом.
84(4УКР-4ХМЕ)6
Ш75
102. Шмурікова-Гаврилюк Н. М. Ой, то наша Ясочка,
Ярослава: для дітей дошк., мол. та серед. шк. віку / Н.М. Шмурікова-Гаврилюк; худ. О. Янчук. – Хмельницький: Інтрада, 2015.
– 20 с.: кольор. іл.
Ця книжечка – цікаві, пізнавальні віршики для дітей
дошкільного, молодшого та середнього шкільного віку з
кольоровими ілюстраціями.
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Фольклор
85.32(4УКР-4ХМЕ)
З-41
103. Збереження традицій танцювального фольклору та
органічне їх включення в сучасну хореографічну культуру
Поділля: зб. матеріалів наук.-практ. конф. (м. Хмельницький,
30 квітня 2015 року) / Упр. культури, нац. та релігій Хмельниц.
облдержадмін., Хмельниц. обл. наук.-метод. центр культури і
мист-ва. – Хмельницький: Мельник А. А., 2015. – 124 с. –
Бібліогр. в кінці ст.
Збірник матеріалів містить тези науковців і практиків
Подільського регіону України, які були виголошені на науковопрактичній конференції «Збереження традицій танцювального
фольклору та органічне їх включення в сучасну хореографічну
культуру Поділля».

Архіви та музеї
79.1(4УКР-4ХМЕ)
М89
104. Музейна справа на Поділлі: історія та сучасність: зб.
наук. праць за підсумками всеукр. наук.-практ. конф.,
м. Кам'янець-Подільський, 15 травня 2015 р. / гол. редкол.
В.С. Травінський, Л. В. Баженов, О. М. Завальнюк та ін.;
Кам'янець-Поділ. держ. іст. музей-заповідник, Кам'янець-Поділ.
міська орг. Нац. спілки краєзнавців України, Кам'янець-Поділ.
нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Поділ.: Медобори-2006,
2015. – 272 с.: іл.
У виданні вміщено матеріали Всеукраїнської науковопрактичної конференції «Музейна справа на Поділлі: історія та
сучасність» (15 травня 2015 р.) та регіональної науковопрактичної конференції «Юхим Сіцінський – визначний
дослідник Подільської землі» (15 травня 2014 р.).
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79.3(4УКР-4ХМЕ)
П80
105. Прокопчук В.С. Дунаєвецький
районний архів: монографія / В.С. Прокопчук. – Дунаївці, Кам’янець-Поділ.:
Аксіома, 2015. – 200 с.: фото. – (Серія "Праці
державного архіву Хмельницької області".
Вип. 9).
У монографії, на прикладі архівного
відділу Дунаєвецької районної державної
адміністрації
Хмельницької
області,
досліджено передумови виникнення, процес становлення і
розвитку районного архіву, утворення в нових історичних
умовах ще однієї ланки – «Трудового архіву» для концентрації,
збереження і використання документів особового призначення
ліквідованих підприємств, організацій, їх роль і місце в системі
архівних установ України.

Бібліографічні покажчики
91.28
З-13
107. Завальнюк О. М. Юрій Телячий:
учений-історик, педагог, краєзнавець /
О.М. Завальнюк, В.С. Прокопчук; Кам'янецьПоділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. –
Хмельницький: Мельник А. А., 2015. – 75 с. –
(Видатні випускники Кам'янець-Поділ. нац.
ун-ту ім. Івана Огієнка).
У
виданні
представлено
основні
результати науково-педагогічної діяльності
Телячого Юрія Васильовича, українського історика, педагога,
краєзнавця. Рекомендується науковцям, педагогам, дослідникам
історії України, Поділля.
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91.9:74
К65
106. Копилов С. А. Юрій Володимирович Теплінський (до
65-річчя від дня народження та 40-річної діяльності): довід.бібліогр. вид. / С. А. Копилов, І. М. Конет; Кам'янець-Поділ. нац.
ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Поділ.: Аксіома, 2015. – 48 с.:
фото. кольор. – (Видатні випускники Кам'янець-Поділ. держ. унту).
Книга містить біографічну довідку, список основних
наукових публікацій, інформацію про участь в атестації
наукових кадрів, наукових форумах та інші види науковопедагогічної діяльності Ю.В. Теплінського – доктора фізикоматематичних наук, професора, заслуженого працівника
народної освіти України, лауреата Державної премії України в
галузі науки і техніки, завідувача кафедри диференціальних
рівнянь Кам’янець-Подільського національного університету
імені Івана Огієнка.
91.9:74.57
К18
108. Кам'янець-Подільський коледж культури і мистецтв:
історія та сучасність. До 85-річчя з часу заснування: бібліогр.
вид. вип. 2 / уклад. В.О. Булаєнко, Л.В. Климчук, С.С. Никитюк,
О. Я. Павлюк. – Кам'янець-Поділ.: Друкарня Рута, 2015. – 182 с.
У довідково-бібліографічному виданні зібрано матеріали про
історію та сучасний стан навчального закладу, інформацію про
творчі здобутки викладачів і випускників коледжу. Представлені
документальні джерела (публікації з періодичних видань та
інтернет-ресурсів, матеріали науково-практичних конференцій і
семінарів, програми концертів, конкурсів, фестивалів), які
зберігаються у фондах музею історії коледжу.
91.9:83.3
У11
109. У сяйві Огневежі: до 10-річчя заснування районної
літературної спілки "Огневежа": біобібліогр. покажч. / уклад.
М. І. Жук, відп. за вип. Л. М. Нетреба; Віньковец. ЦРБ. –
Віньківці: [б. в.], 2015. – 104 с.
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Біобібліографічний
покажчик
присвячений
10-річчю
заснування районної літературної спілки «Огневежа» і вміщує
короткі нариси про життя і творчість членів спілки,
бібліографічні списки окремо виданих творів і публікацій в
періодичних виданнях, описи документів з мережі Інтернет.

Релігія
86.37(4УКР-4ХМЕ)
Г90
110. Грубеляс С.А. Православі храми Новоушиччини / С.А.
Грубеляс, В.П. Кордон; Укр. Правосл. Церква, Кам'янець-Поділ.
і Городоц. єпархія, Нац. спілка краєзнавців України. –
Хмельницький: Цюпак А. А., 2015. – 112 с.: фото.
У книзі зібрано історичний
матеріал про діяльність УПЦ Кам’янецьПодільської і Городоцької єпархії у
Новоушицькому
районі,
подається
історична довідка про район та інформація
про храми в населених пунктах і їх
настоятелів. Матеріали побудовані на
основі фундаментальної праці Ю. Сіцінського «Приходы и церкви Подольской
епархии», а також використані дослідження краєзнавців
С. Шпаковського та В. Удри.
63.3(4УКР)6
І-90
111. Історія, культура та освіта:
християнський вимір (присвячується вшануванню пам'яті Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України,
1000-річчю упокоєння Князя Київського
Володимира Великого): зб. наук. праць.
Вип. 4 / гол. ред. Л. Г. Білий; Хмельниц. ін-т
МАУП ім. Блаженнішого Володимира,
Хмельниц. єпархія УПЦ, Держ. архів Хмельниц. обл. –
Хмельницький: Вид-во МАУП, 2015. – 212 с. – Бібліогр. в кінці
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ст.
У збірнику автори висвітлюють важливі питання духовного
життя українців, розкривають роль і місце Блаженнішого
Митрополита Київського і всієї України Володимира в історії
церкви, ведуть мову про вічні цінності християнства, розглядають основи духовно-морального виховання молоді та ін.

Видання обласної універсальної наукової
бібліотеки імені Миколи Островського
78.34 (4УКР-4ХМЕ) 707
А 64
112. Аналіз діяльності бібліотек Хмельницької області
за 2014 рік / Упр. культури, національностей та релігій
Хмельниц. облдержадмін.; ХОУНБ ім. М. Островського. –
Хмельницький, 2015. – 36 с.
Щорічний
аналітично-статистичний
огляд діяльності публічних бібліотек
Хмельницької області за 2014 рік вміщує
узагальнену статистичну та аналітичну
інформацію, підготовлену на основі звітів
діяльності публічних бібліотек області за
2014 рік.
Мета видання – дати характеристику
стану
бібліотек,
виявивши
тенденції
розвитку і перспективні напрямки діяльності.
91.9:78.34+76.0
Б59
113. Бібліотека та ЗМІ: грані
співпраці. Методичні матеріали. / Упр.
культури, національностей, релігій та
туризму Хмельниц. облдержадмін.; ХОУНБ
ім. М. Островського. – Хмельницький, 2015.
– 20 с.
Видання розкриває основні моменти
співпраці бібліотек та засобів масової
інформації для висвітлення своєї діяльності
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та реклами бібліотечних послуг, правила написання
інформаційних матеріалів для ЗМІ та їх розповсюдження.
91.9:78.34(4УКР-4ХМЕ)
Б59
114. Бібліотеки Хмельниччини на
сторінках преси у 2014 році: бібліогр.
покажч. / Упр. культури, національностей,
релігій та туризму Хмельниц. облдержадмін.;
ХОУНБ ім. М. Островського. – Хмельницький, 2015. – 116 с.
Мета бібліографічного покажчика –
через публікації висвітлити основні події, які
відбулися у науковій, інформаційній, соціокультурній та інших
сферах діяльності книгозбірень області протягом 2014 року.
92.0+32.973 я20
В 43
115. Вікіпедія і Бібліотека – нові
можливості: метод.-практ. поради / Упр.
культури, національностей, релігій та
туризму Хмельниц. облдержадмін.; ХОУНБ
ім. М. Островського. – Хмельницький, 2015.
– 32 с. (Серія «Бібліотечному фахівцю»).
Видання підготовлено з метою навчити
редагувати існуючі та створювати нові статті
у вільній електронній енциклопедії Вікіпедія
(https://uk.wikipedia.org). Розкривається суть
електронної енциклопедії, її основні правила та поради щодо
створення та редагування статей.
91.9:83.3
Д76
116. Друга світова війна у творчості літераторів
Хмельниччини: біобібліогр. покажч. / Упр. культури,
національностей, релігій та туризму Хмельниц. облдержадмін.,
ХОУНБ ім. М. Островського. – Хмельницький: ПП Заколодний
М.І., 2015. – 92 с.
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Біобібліографічний покажчик приурочений 70-річчю перемоги над нацистською
Німеччиною. Його мета – ознайомити
читацьку аудиторію з іменами тих, хто
воював на фронтах Другої світової війни і
водночас висвітлював події того часу в
літературних творах, а також тих, хто не
воював на фронті, але своїми творами,
написаними в роки війни, висвітлював
фронтові будні і закликав до боротьби проти
фашизму та з літераторами сьогодення, які у своїй творчості
звертаються до воєнної тематики.
91.9:85+85.14(4УКР-4ХМЕ)6+85.15(4УКР-4ХМЕ)
З-11
117. З етюдника душі. Валерію
Франчуку – 65: біобібліогр. покажч. / Упр.
культури, національностей, релігій та туризму Хмельниц. облдержадмін.; ХОУНБ
ім. М. Островського. – Хмельницький, 2015.
– 64 с.
Біобібліографічний покажчик знайомить читача з життєвим і творчим шляхом
подільського художника, живописця-графіка,
лауреата Національної премії України ім. Тараса Шевченка та премії
ім. Василя Стуса, заслуженого художника України, члена Національної
спілки художників України Валерія Олександровича Франчука.
92.5
К17
118. Календар знаменних і пам’ятних
дат Хмельниччини на 2016 рік: (ювілейне
вид.): реком. бібліогр. довід. / Упр. культури,
національностей,
релігій
та
туризму
Хмельниц. облдержадмін.; Хмельниц. обл.
орг. НСК України; ХОУНБ ім. М. Островського. – Хмельницький: ПП Заколодний
М.І., 2015. – 204 с.
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У 2016 році виповнюється 50 років з часу виходу першого
рекомендаційно-бібліографічного
довідника
«Календар
знаменних і пам’ятних дат Хмельниччини».
Сьогодні це ґрунтовний універсальний бібліографічний
довідник, який містить більше 400 позицій. Видання здобуло
авторитет не тільки серед бібліотечних працівників,
користувачів, а й серед наукової еліти краю.
Цьогорічне видання подає інформацію про значні події і
ювілейні дати видатних особистостей Хмельниччини та відомих
людей, які життєво і творчо пов’язані з краєм. Календар
складається з двох розділів: хронологічного переліку дат і
текстових довідок.
91.11 (4УКР–4ХМЕ)
К 532
119. Книга Хмельниччини 2014: анот.
кат. вид. (з фондів ОУНБ ім. М. Островського) / Упр. культури, національностей,
релігій та туризму Хмельниц. облдержадмін.; ХОУНБ ім. М. Островського. –
Хмельницький, 2015. – 60 с.
Анотований каталог видань “Книга
Хмельниччини 2014” інформує читачів про
книги місцевих видавництв та видавництв
регіону про Хмельниччину, які надійшли протягом року до
фондів Хмельницької обласної універсальної наукової
бібліотеки. Бібліографічний опис супроводжується анотацією і
копією обкладинки.
66.3(4Укр)
Н 35
120. Національна безпека України:
структура,
проблеми
та
шляхи
її
забезпечення: бібліогр. покажч. / Упр.
культури, національностей, релігій та
туризму Хмельниц. облдержадмін.; ХОУНБ
ім. М. Островського. – Вид. 2-е, доп. і
перероб. – Хмельницький, 2015. – 48 с.
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Враховуючи актуальність тематики національної безпеки,
даний бібліографічний посібник є продовженням посібника
«Національна безпека України: структура та напрями реалізації»
(Хмельницький: ОУНБ, 2005).
До другого видання включена література, що була видана
в період з 2005 по 2015 рік. Таким чином, у цих двох посібниках
відображено фонд Хмельницької обласної універсальної
наукової бібліотеки з даного питання періоду незалежності
України. Друге видання не містить статей з періодичних видань.
78.342 (4Укр) +87.754
О-65
121.
Орієнтація
на
клієнта
–
потенційного
користувача
бібліотеки:
методичні поради / Упр. культури, національностей, релігій та туризму Хмельниц.
облдержадмін.; ХОУНБ ім. М. Островського.
– Хмельницький, 2015. – 28 с.
Дане видання розкриває поняття
«Клієнти»
бібліотеки,
питання
етики
професійної діяльності бібліотекаря та її
норми, бібліотечні конфлікти та їх
вирішення.
У виданні використано матеріали тренінгу «Орієнтація на
клієнта» за програмою «Бібліоміст» у м. Львів (11-12 лютого
2014 р).
91.9:67.9
О-91
122.
Офіційні
неопубліковані
документи обласної ради та обласної
державної адміністрації за 2014 рік: бібліогр.
покажч. / Упр. культури, національностей та
релігій Хмельниц. облдержадмін.; ХОУНБ
ім. М. Островського. – Хмельницький, 2015.
– 36 с.
Вашій увазі пропонується щорічне
інформаційно-бібліографічне видання, мета
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якого – ознайомити користувачів бібліотек та жителів області з
офіційними документами обласної ради та обласної
адміністрації, які надійшли у фонд нашої бібліотеки у 2014
році.
91.9:83+83.3
П 32
123. Під покровом святої Ольги: до
80-річчя з дня народження Петра Савчука:
біобібліогр. покажч. / Упр. культури,
національностей,
релігій
та
туризму
Хмельниц.
облдержадмін;
ХОУНБ
ім. М. Островського. – Хмельницький, 2015.
– 40 с.
Біобібліографічний покажчик знайомить читача з
життєвим і творчим шляхом подільського поета-гумориста
Петра Миколайовича Савчука.
Видання буде корисним літературознавцям, освітянам,
бібліотечних фахівцям, працівникам культури, студентам та
учнівській молоді, шанувальникам рідного слова.
78.34 (4 Укр)
П 65
124.Планування – 2016: метод.
матеріали. Вип. 12. / ХОУНБ ім.
М. Островського. – Хмельницький, 2015. –
60 с. – (Сер. «Бібл. фахівцю»).
Видання
містить
інформаційні
матеріали та методичні рекомендації, які
допоможуть
бібліотечним
працівникам
вирішити питання, що виникають у процесі
планування роботи.
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91.9:78.584
П 78
125.
Поінформована
громада –
демократична країна: історії успіху бібліотек
Хмельниччини за програмою «Бібліоміст» /
Упр. культури національностей, релігій та
туризму Хмельниц. облдержадмін., ХОУНБ
ім. М. Островського, ХОВ Укр. бібл.
асоціації. – Хмельницький: ПП Заколодний
М.І., 2015. – 68 с.
У виданні зібрано історії успіху бібліотек-переможниць
проектів та конкурсів програми «Бібліоміст», які набули
найбільшого поширення серед користувачів бібліотек.
78.342
С 91
126. Сучасному бібліотекарю: методичні поради / Упр. культури, національностей, релігій та туризму Хмельниц.
облдержадмін.; ХОУНБ ім. М. Островського.
– Хмельницький, 2015. – 72 с.
У даному виданні зібрано консультації
фахівців обласної бібліотеки, учасників
конкурсу «Сучасний бібліотекар-1» та
«Сучасний
бібліотекар-2»
програми
«Бібліоміст».
Консультації містять коротку, але чітку інформацію щодо
роботи у різноманітних програмах по створенню аудіо, відео,
інфографіки та багато іншого.
Дане видання розраховане на фахівців бібліотечної справи.
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78.384.4
Р 58
127. Робота Пунктів доступу громадян
до офіційної інформації: кращий досвід
бібліотек Хмельниччини: з досвіду роботи /
Упр. культури, національностей, релігій та
туризму Хмельниц. облдержадмін.; ХОУНБ
ім. М. Островського. – Хмельницький, 2015.
– 36 с. – (Сер. "Бібліотека і влада")
Видання містить матеріали з досвіду
роботи Пунктів доступу громадян до
офіційної інформації, які діють в бібліотеках
Хмельниччини.
78.342 (4УКР-4ХМЕ)
Ш 37
128. Шевченко йде дорогами Поділля
(за матеріалами обласного огляду-конкурсу):
з досвіду роботи / Упр. культури,
національностей,
релігій
та
туризму
Хмельниц.
облдержадмін.;
ХОУНБ
ім. М. Островського. – Хмельницький, 2015.
– 20 с.
Видання містить матеріали з досвіду
роботи бібліотек Хмельниччини, які були
визнані кращими за результатами обласного огляду-конкурсу на
кращу бібліотеку з питань популяризації життя та творчості
Тараса Григоровича Шевченка в рамках відзначення його 200річного ювілею.
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Алфавітний покажчик авторів і назв видань
Волченко К. С. 72
Г
Галатир В.В. 4
Гарасимчук Н.І. 73
Гончарук В. О. 74
Грубеляс С.А. 110
Д
Данилюк В. 5
День Соборності України 45
Депресія 43
Десяті педагогічні читання
46
Джерела до історії партизанського
з'єднання
ім.
Ф.М. Михайлова 22
Діяльність суб'єктів великого, середнього, малого та
мікропідприємництва
Хмельницької області в 2014
30
Довкілля
Хмельниччини.
2014 31
Друга світова війна у
творчості літераторів Хмельниччини 116
Дунаєвеччина в роки Другої
світової війни 23
Дух вічний України 75
Е
Економічна активність населення Хмельницької області
за 2014 рік 32
Є
Єсюнін С. М. 6, 16
Ж
Журавлі
у
чорному.

А
"... Але таких багато не
буває, бо легким і красивим
було б життя" 25
Аналіз діяльності бібліотек
Хмельницької області за
2014 рік 112
Археологічні студії "Межибіж" 21
Б
Берегиня 64
Бібліотека та ЗМІ: грані
співпраці 113
Бібліотеки Хмельниччини
на сторінках преси у 2014
році 114
Білан В.Ю. 42
Білецький С. О. 65
Бондарчук М. А. 66, 67
Брюхно С.В. 68
Будівельна діяльність Хмельниччини в 2014 році 29
В
Венжик-Ґроза С. 69.
Вікіпедія і Бібліотека – нові
можливості 115
Віньковеччина
в
історії
Поділля 15.
Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка:
Психологічні науки 56
Вітвіцька Н. В. 70.
Вознюк-Демчук Г. Д. 71.
Володимир
Свідзінський:
"Там, на рідній межі» 63
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Голодомор 1932-1933 років у
творчості
письменників
Хмельниччини 76
З
З етюдника душі 117
Завальнюк О. М. 107
Захар'єв В. А. 7
Збереження традицій танцювального
фольклору
та
органічне їх включення в
сучасну хореографічну культуру Поділля 103
Збірник
матеріалів
за
результатами III науковопрактичної
конференції
студентів та молодих вчених
"Проблеми і перспективи
сталого розвитку України"
33
Збірник матеріалів наукових
досліджень студентів та
магістрантів
Кам'янецьПодільського національного
університету імені Івана
Огієнка 47
Збірник наукових праць
молодих вчених Кам'янецьПодільського національного
університету імені Івана
Огієнка 49
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