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К53
Книга Хмельниччини 2018 : анот. кат. вид. (З фондів
Хмельниц. ОУНБ ) / Упр. культури, національностей, релігій та
туризму Хмельниц. облдержадмін.; Хмельниц. ОУНБ. –
Хмельницький : ФОП Стрихар А. М., 2019. – 72 с.
Анотований каталог видань «Книга Хмельниччини
2018» інформує про книги місцевих видавництв та інших
видавництв про Хмельниччину, які вийшли друком у 2018 році і
надійшли до обласної універсальної наукової бібліотеки.
Бібліографічний опис видань супроводжується анотацією і
копією обкладинки.
Для зручності користування в кінці видання подається
алфавітний покажчик авторів і назв видань.
Каталог адресований бібліотечним працівникам, фахівцям книговидавничої справи, книгарень, працівникам культури,
науковцям, студентам, всім, хто цікавиться книжковою
продукцією краю.
Відбір літератури завершено в березні 2019 року.
Друкується за рішенням редакційно-видавничої ради
Хмельницької ОУНБ від 23.05.2019 р., протокол № 2.
Укладачі: Борейко В.М., Дорош В.Ю.
Редагування: Маковська В.В.
Відповідальна за випуск: Чабан К.А.
На 1 сторінці обкладинки – фото книг рейтингів «Краща
книга Хмельниччини – 2018», «Найбільш резонансна краєзнавча
книга року» та видань Хмельницької ОУНБ.
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Область в цілому
УДК 314.1(477.43)
Н31
1. Населення Хмельниччини за 2017
рік: демогр. щорічник / Держ. служба
статистики України, Голов. упр. статистики у
Хмельниц. обл. ; ред. Л. О. Хамська, відп. за
вип. Л. М. Пастухова, О. Л. Катриченко. –
Хмельницький: [б. в.], 2018. – 112 с.
У демографічному щорічнику вміщено
дані
щодо
кількості
адміністративнотериторіальних одиниць, розрахунки чисельності населення,
шлюбів,
розлучень,
народжуваності,
захворюваності,
смертності, міграції населення за 2017 та попередні роки.
УДК 352.071(477.43)
О-29
2. Об'єднані територіальні громади
Хмельниччини : інформ. зб. / М-во освіти та
науки України, Хмельниц. облрада, Хмельниц.
облдержадмін. ; уклад.: І. М. Шоробура,
О. М. Галус. – Хмельницький : Мельник А. А.,
2018. – 176 с.
В збірнику подано історичні довідки про
заснування та розвиток населених пунктів, які
входять до складу об’єднаних територіальних
громад Хмельниччини. У матеріалах збірника поміщено
інформацію про пам’ятки історії, архітектури, культури,
природоохоронної території і об’єкти, туристичні маршрути
Хмельниччини.
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Історія краю
УДК 061.23(477.43/.44)
А28
3. Адамський В. Р. «Просвіти» Поділля в
добу Української Центральної Ради (березень
1917 – квітень 1918 рр.) : дослідження,
документи, матеріали / В. Р. Адамський;
Хмельниц. гуманіт.-пед. акад., Центр дослідж.
історії Поділля, Хмельниц. міське т-во
«Просвіта». – Хмельницький : Цюпак А. А.,
2018. – 478 с.
У
книзі
аналізується
діяльність
просвітницьких товариств Поділля у найбільш драматичний
період визвольних змагань – добу Директорії УНР.
Публікуються документи та матеріали «Просвіт» Поділля та
інших державних і громадських інституцій, які безпосередньо
були причетними до їхньої діяльності, в яких висвітлюються
різні аспекти культурно-освітньої праці.
УДК 902.2 (477.431.44)
М 39
4. Маярчак С.П. Історико-культурний
розвиток Середньодністровського Лівобережжя у ІХ-ХІІІ ст. і формування Пониззя :
монографія / С.П. Маярчак ; НАН України, ін-т
археологія. – Хмельницький: Сторожук О.В.,
2018. – 488 с. : іл.
У монографії досліджується історикокультурний розвиток Середньодністровського
Лівобережжя
у
межах
Хмельниччини
(Центрального Поділля) протягом ІХ-ХІІІ ст. Аналізуються й
характеризуються: історія вивчення та джерела з історії регіону,
природні умови регіону та історичні передумови його заселення,
формування Пониззя (історичного ядра Поділля), населені
пункти, господарська діяльність, торгівля, матеріальна культура
і етнічний склад населення, поховальні пам»ятки.
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УДК 908(477.43/.44)
П44
5. Подільська старовина : вісник держ.
архіву Хмельниц. обл. Вип. присвяч. 80-м
роковинам Великого терору – масових
політичних репресій 1937-1938 років в Україні.
№ 3 (3) 2018 / Держ. архів Хмельниц. обл.,
Хмельниц. обл. орг. архівістів та дослідників
Поділля
«Поклик
віків»,
Люблінський
Католицький Університет ; ред. В. Я. Алцкан,
В. Г. Байдич, В. Білоус. – Хмельницький :
Стрихар А. М., 2018. – 252 с.
Випуск присвячений 80-м роковинам Великого терору –
масових політичних репресій 1937-1938 років в Україні.
УДК 343.102(477.43)
С50
6. Смицький В. «Опера» форпосту над
Смотричем : історія та сучасність карного
розшуку Кам'янеччини / В. Смицький. –
Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2018.
– 384 с.
У книзі описана історія створення та
діяльності карного розшуку Кам’янеччини і
людей, які творили її впродовж століття,
робили перші кроки у становленні карного
розшуку, захищали країну в роки Другої світової війни,
боролись із злочинністю в період відбудови та розвитку, брали
активну участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та стоять на
варті зараз.
УДК 338.439
С81
7. 120 років. Старокостянтинівський
цукрозавод : історія, сучасність, перспективи. –
Хмельницький : Цюпак А. А., 2018. – 160 с.
Ця книга – своєрідний сто двадцятилітній
літопис
Старокостянтинівського
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цукрозаводу. У книзі використано спогади колишніх
працівників цукрозаводу, газетні публікації різних років,
матеріали районного музею. Про минуле, сьогодення і
перспективу розмірковують й сьогоднішні працівники заводу.

Історія окремих населених пунктів,
районів та ОТГ
УДК 94(477.43)
Б90
8. Будзей О. В. Біланівка : мікрорайони
Кам'янця-Подільського / О. В. Будзей. –
Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г.,
2018. – 80 с.
Біланівка нині – це один із
мікрорайонів міста Кам’янця-Подільського.
Колись це поселення було хуторами й
іменувалося Долішніми фільварками. У
книжці висвітлено історію Біланівки,
діяльність її освітніх, культурних та
соціальних об’єктів. Також йде мова про людей, які народилися,
або чимось пов’язані з Біланівкою.
УДК 94(477.43/.44)
В75
9. Воронюк В. О. Село Пудлівці на Поділлі : сторінки
історії : краєзнавч. нарис / В. О. Воронюк. – Кам'янецьПодільський : Зволейко Д. Г., 2018. – 144 с.
Мала Батьківщина… Місце,
де ми народилися і виросли,
навчилися
ходити,
говорити,
товаришувати, любити близьких і
рідних, розпізнавати добро і зло,
отримати необхідні знання, освіту і
чималий
життєвий
досвід,
де
розпочався і продовжується наш рід, має для нас особливе
значення.
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УДК 94(477.43)
М92
10. Муха В. В. Історія сіл Чабани,
Данюки, Хоминці у нарисах, спогадах,
документах,
фотографіях,
цікавих
бувальщинах / В.В. Муха. – 2-е вид., доп. та
перероб. – Хмельницький : [б. в.], 2018. – 228 с.
Видання являє собою більш як
двадцятирічне дослідження, вивчення та
систематизацію автором матеріалів, пов’язаних
з минулим та сучасним сіл Чабани, Данюки, Хоминці.
Збірник зацікавить всіх, кому небайдужа історія рідного
краю, малої Батьківщини, яка є складовою частиною історії
України.
УДК 94(477.43.44)
П29
11. Новоушиччина : історія в пам’ятках : наук. вид. /
упоряд. : І. В. Петраш, С. М. Шпаковський, В. В. Климчук. –
Хмельницький : ТзОВ Поліграфіст, 2018. – 336 с.
У книзі є багато нових і цікавих
відомостей з історії поселень, сіл, селищ та
містечок Новоушицького району від часів
палеоліту і до наших днів, а також
опубліковані описи об’єктів культурної
спадщини, додані їх світлини, схем плани
тощо.
УДК 94(477.43)
О-72
12. Осадчук О. Г. Село моє Нова
Синявка : іст. довідка та вірші / О.Г. Осадчук. –
Хмельницький : Цюпак А. А., 2018. – 396 с.
В книзі подані історична довідка села
Нова Синявка і вірші на історичну тему та на
тему рідної природи.
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УДК 94(477.43)
П19
13. Пасіченко В.А., Проказюк Т.О.
Решнівка (сторінки історії). – Хмельницький :
ФОП Цюпак А.А., 2018. – 348 с.
Перед читачем історико-краєзнавче
дослідження про одне із давніх сіл
Старокостянтинівщини.
У книзі на основі публікацій, архівних
джерел, спогадів громадян висвітлено історію
села Решнівки на різних етапах його розвитку.
Складається з двох розділів.
УДК 94(477.43)
П84
14. Прохніцький О. А. Малиничі : іст.краєзн. нарис / О. А. Прохніцький. –
Хмельницький : Цюпак А. А., 2018. – 84 с.
У книзі подана історія села Малиничі що
на Хмельниччині. Це історії людей, які були
свідками страшних подій ХХ століття. Це
історія нашого сьогодення, яка дозволяє краще
зрозуміти не просту історію України. Тут є
конкретика і відповіді про наболіле. Ця історія
потрібна нинішньому і прийдешньому поколінням.
УДК 94(477.43/.44)
С21
15. Сатанів : історія, міфи та легенди
(історико-культурологічні нариси, путівник з
історичного квестування) / Сатанівська
селищна ОТГ, Хмельниц. міська орг. Нац.
Спілки краєзнавців України. – 3-є вид., доп.,
випр. – Хмельницький : Цюпак А. А., 2018. –
172 с.
Запропоновані на розсуд читача історикокультурологічні
нариси
містять
науково-публіцистичні
розповіді про життя старовинного подільського містечка
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Сатанів; розглянуто питання надання Сатанову привілеїв на
магдебурзьке право; означено версії походження назви Сатанів;
висвітлено ключові дати і події, що вплинули на подальшу долю
містечка; окреслено роль та значення жінок в історії містечка,
зібрано сатанівські легенди тощо. Дослідження проведені із
використанням методології історичної регіоналістики, гендерної
історії, що й дозволило проаналізувати просторові параметри
існування сатанівської громади за умов урахування глобальних,
регіональних, гендерних особливостей різних історичних епох.
УДК 398.21(477.43/.44)
С29
16. Села Золотої долини : с. Китайгород, с. Вихватнівці :
дійсність і легенди / Г.І. Юркова, В.І. Назаришина, В.С. Травінський та ін. – Кам'янець-Подільський : Сисин Я. І., 2018. –
72 с.
Перший з відомих авторів хто написав
про с. Китайгород, с. Вихватнівці був Юхим
Сіцінський у своїй монографії 1901 року
«Приходы и церкви Подольской епархии».
Сучасні автори видання «Села Золотої
долини» зібрали легенди та фольклор про ці
населенні пункти, де зібрана узагальнена
історична пам'ять, народні погляди на життя,
для того щоб народ не втрачав своєї етнічної сутності і
національного духу.
УДК 94(477.43)
С30
17. Семенюк З. С. Люди – жива історія :
з минулого та сьогодення села Попівці /
З.С. Семенюк. – Хмельницький : Цюпак А. А.,
2018. – 128 с.
Історія села Попівці Старокостянтинівського району відтворена із свідчень
очевидців, спогадів їх батьків, дідів, прадідів;
тому чільне місце у книзі посідають люди –
творці історії. На їхню долю випало бути
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учасниками трагічних подій, пов’язаних з колективізацією,
голодомором, війною, а також нового життя відбудови
народного господарства.
Кожен факт, кожне свідчення народне має бути збережене
в пам’яті поколінь.
УДК 94(477.43/.44)
С33
18. Серце Подільських Товтр : путівник Сатанівською громадою. – Сатанів : [б. в.],
2018. – 32 с.
13 серпня 2015 року створено
Сатанівську селищну об’єднану територіальну
громаду, яка розташована на території
Національного Природного парку «Подільські
Товтри» Хмельницької області. Громада має
значний туристичний потенціал, зумовлений географічним
розташуванням,
особливостями
історичного
розвитку,
національно-культурним розмаїттям, пам’ятками архітектури,
природно-рекреаційними об’єктами, наявність потенційно
брендових туристичних продуктів.
УДК 902.2(477.43)
С.77
19. Старенький І. О. Баговицький археологічний
мікрорегіон / І.О. Старенький, С.М. Шпаковський, Є.Ю. Левінзон. – Київ : «Стародавній Світ», 2018. – 100 с.
Це видання присвячується одному з
багатьох населених пунктів нашого краю –
селу Баговиця Кам’янець-Подільського району.
Видання стало результатом численних
розвідок та спостережень за Баговицьким
археологічним мікрорегіоном протягом 20112018 рр., виявлення та обстеження вже відомих
поселень людини від доби пізнього палеоліту
до періоду модерну, визначення культурної та
хронологічної приналежності поселень.
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УДК 94(477.43/.44)
Х90
20. Храпак П. Д. Хребтіїв : старовинне подільське село на
лівому березі середнього Дністра / П. Д. Храпак. –
Хмельницький : Мельник А. А., 2018. – 284 с. : фото. – бібліогр.:
C. 273-277.
Затишне мальовниче село Хребтіїв над Дністром здавна
приваблює поселенців. Читач дізнається про
переважно
драматичні
сторінки
історії
подільського села: від перших його поселенців,
їх кременевих знарядь праці, до сьогодення.
У книзі знайшли відображення перекази
та розповіді односельців, архівні матеріали,
напрацювання автора, вірші хребтіївської
поетеси
Галини
Мельник
та
пісні
Наддністрянського краю Ніни Кордонської.

Краєзнавство
УДК 94:725.1(477.43/.44)
Є87
21. Єсюнін С. М. Хмельницька
міська рада – Проскурівське реальне
училище : іст.-довід. вид. /
С.М. Єсюнін. – Хмельницький :
Стрихар А. М., 2018. – 16 с.
Видання присвячене пам’ятці
історії
та
архітектури
міста
Хмельницького – будівлі колишнього Проскурівського
реального училища, у якому нині розміщується Хмельницька
міська рада та виконавчий комітет. Видання розраховане на
всіх, хто цікавиться історією міста Хмельницького.
УДК 94(477.43)
Є87
22. Єсюнін С. М. Історія міста Хмельницького в листівках
/ С. М. Єсюнін, Д. Ю. Казанцев; Хмельниц. обл. краєзн. музей. –
Хмельницький : Стрихар А. М., 2018. – 76 с. : фото.
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В
книзі
подана
історія
міста
Хмельницького на старих листівках початку
ХХ століття, на листівках СРСР та листівках
України.
Опис і систематизація матеріалів даного
напрямку ще не завершені. Автори чекають на
зауваження та доповнення по даній темі, щоб
зібрати якомога більше матеріалів для другого
видання.
УДК 94(477.43/.44)
Є87
23. Єсюнін С. М. Вулиці Хмельницького : іст.-довід. вид. /
С. М. Єсюнін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Тернопіль :
В.П. Андріїшин, 2018. – 160 с.
У книзі зібрані відомості про вулиці,
провулки,
проїзди,
майдани
міста
Хмельницького – усього 972 об’єкти (станом
на 1 серпня 2018 р.). Подано інформацію про
місце розташування, час заснування та
перейменування вулиць, коротку історичну
довідку, а також інформацію про персоналії,
якщо її іменем названо вулицю, провулок чи
проїзд. Видання розраховане на науковців,
краєзнавців, учителів шкіл, студентів, учнів, всіх, хто цікавиться
історією міста Хмельницького.
УДК 908(477.43)
К78
24. Краєзнавець Хмельниччини : наук.краєзн. зб. Вип. 11 / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т
ім. Івана Огієнка, Хмельниц. обл. орг. НСКУ,
Центр дослідж. історії Поділля; гол. ред.
Л.В. Баженов та ін. – Кам'янець-Подільський :
Кам'янець-Поділ. нац. ун-т, 2018. – 184 с.
Збірник містить офіційні матеріали, звіт
про роботу обласної Спілки краєзнавців у 2017
р. та хроніку про розвиток краєзнавчого руху
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на Хмельниччині, інформації про діяльність місцевих осередків
НСКУ, наукові дослідження і статті з історії, археології та
постатей краю, рецензії, огляди, бібліографію новітніх науковокраєзнавчих видань, цікаві факти, привітання з ювілеями
відомих поділлєзнавців.
УДК 908(477.43)
Х65
25. Хмельницькі краєзнавчі студії :
наук.-краєзн. зб. / Нац. спілка краєзнавців
України, Хмельниц. обл. орг. Нац. спілки
краєзнавців України, Центр дослідж. історії
Поділля та ін. ; ред. кол. Л.В. Баженов,
В.Г. Байдич, Ю.І. Блажевич. – Хмельницький :
Стрихар А. М., 2018. – Бібліогр. в кінці ст.
Вип. 13. – 234 с.
Вип. 14. – 208 с.
Вип. 15. – 238 с.
Вип. 16. – 232 с.
Вип. 17. – 358 с.
Вип. 18. – 234 с.
Збірник містить наукові та краєзнавчі дослідження
членів Хмельницької міської організації Національної спілки
краєзнавців України та матеріали інших дослідників нашого
краю.

Персоналії
УДК 782.1(477)
Б81
26. Бондарчук В. О. Дмитро Гнатюк :
оперний співак, музичний режисер, педагог :
монографія / В. О. Бондарчук. – Кам'янецьПодільський : Зволейко, 2018. – 616 с. –
бібліогр. : с. 536-615.
Монографію
присвячено
видатній
постаті української музичної культури –
Дмитру
Михайловичу
Гнатюку.
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Розглядаються поступи Майстра в комунікативному просторі
вітчизняного соціокультурного середовища, визначаються його
стильово-виконавські, режисерські та педагогічні здобутки.
УДК 94(477.43)
В19
27. Васильківський І. У невпинній
борні: уривки зі спогадів / І. Васильківський. –
Хмельницький : Стрихар А. М., 2018. – 102 с. :
іл.
Маловідомі та досить цінні для
сучасних науковців і краєзнавців спомини
вояка 288-ї пішої Пермської бригади
Південно-Західного фронту та 1-ї сотні
Помічного
куреня
Січових
Стрільців,
безпосереднього учасника бою під Крутами,
Івана Васильківського «У невпинній борні», що публікувалися
автором лише частково, як уривки з трьох його спогадів.
УДК 016:929(477.43/.44)
Д50
28. Дієвий ентузіаст і новатор :
дайджест публ. з друкованих ЗМІ та сайтів із
біобібліопокажч.
про
діяльність
В.А. Захар'єва у 2013-2018 рр. / ред.-упоряд.
В.М. Грошко. – Хмельницький: Мельник
А. А., 2018. – 164 с.
У книзі подаються матеріали з газет і
сайтів, біобібліопокажчик, а також рецензії
на книги, що розповідають про різнопланову
діяльність
протягом
2013-2018
рр.
краєзнавця, археолога, музейчика, письменника і журналіста
Володимира Анатолійовича Захар’єва, видання приурочене до
його ювілею.
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УДК 94(477.43)
К90
29. Кульбовський М. М. З подільського
кореня. Кн. 10 / М. М. Кульбовський. –
Хмельницький : Цюпак А. А., 2018. – 188 с. :
портр., фото.
Книга написана для молодого покоління
українців, людей творчих і допитливих, про
Тараса Шевченка і митців Хмельниччини, які
своєю творчістю творили і творять наше
духовне сьогодення, нову культуру України.
УДК 016
Н34
30. Наука впродовж життя : до 70-річчя
з дня народження академіка О. О. Азарської :
персоніфік. список літ. / Хмельниц. міськрада,
Упр. культури і туризму, Хмельниц. міська
ЦБС ; уклад. Т. М. Колокольникова, ред.
С.О. Матвієнко, відп. за вип. Т. С. Козицька. –
Хмельницький : [б. в.], 2018. – 25 с.
У виданні подано біографічну довідку
життя та діяльності О.О. Азарської, а також
бібліографію її праць та статей про неї.
УДК 378.4(477.43)
Р83
31. Рудь А. В. Працею звеличені. Герої
праці – випускники Подільського державного
аграрно-технічного університету : наук.-докум.
вид. / А. В. Рудь, М. І. Алєщенко,
В.І. Печенюк; за ред. В. В. Іванишина. –
Кам`янець-Подільський : Рута, 2018. – 256 с .:
фото. – бібліогр. : с. 238-252.
У книзі висвітлено історію, події,
факти, спогади та інформацію про випускників
Подільського державного аграрно-технічного університету
(колишнього Кам’янець-Подільського сільськогосподарського

15

інституту). Досягнення та справи цих людей завжди
нагадуватимуть нащадкам про їх життя, невтомну працю,
справжній трудовий подвиг.
УДК 355.48(477.43)
С 77
32. Старостіна С.Л. Ти – Герой України / С.Л. Старостіна. – Київ.: Пабліш ПРО. – 2018. – 132 с.
Книга «Ти – Герой України» – це
нариси про живих Героїв АТО, їх героїзм і
небачену самопожертву.
Герої АТО Хмельниччини стійко та
мужньо пройшли через пекельний вогонь
кривавого Донбасу і зупинили ворога.
Книга «Ти – Герой України»
рекомендована для патріотичного виховання
учнівської та студентської молоді.

Природа і екологія
УДК 311.1:502/.504(477.43)
Д58
33. Довкілля Хмельниччини за 2017
рік: стат. зб. / Держ. служба статистики
України, Гол. упр. статистики у Хмельницькій
обл. ; ред. Л. О. Хамська, відп. за вип.
Л.Б. Прилуцька, О. Л. Катриченко. – Хмельницький: [б. в.], 2018. – 92 с.
У статистичному збірнику наведено
дані про стан навколишнього природного
середовища Хмельниччини та вплив на нього
господарської діяльності за 2017 рік у порівнянні з попередніми
роками.
Статистична інформація представлена в цілому по
області, а також по містах та районах, окремих населених
пунктах, за видами економічної діяльності.
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Економіка
УДК 311.1:331(477.43)
Д50
34. Діяльність суб'єктів великого,
середнього, малого та мікропідприємництва
Хмельницької області в 2017: стат. зб. / Держ.
служба статистики України, Гол. упр. статистики у Хмельницькій обл. ; ред. Л. О. Хамська,
відп. за вип. Л. М. Пастухова, О. Л. Катриченко. – Хмельницький : [б.в.], 2018. – 304 с.
У статистичному збірнику наведені дані
про стан і тенденції розвитку суб’єктів
великого, середнього, малого та мікропідприємництва
Хмельницької області в 2017 році порівняно з попередніми
роками. Висвітлено показники щодо зайнятості та обсягів
реалізованої продукції суб’єктів господарювання, а також
оплати праці, економічної діяльності підприємств і їх
фінансового стану.
УДК 311.1:331(477.43)
П70
35. Праця у Хмельницькій області за
2017 рік : стат. зб. / Держ. служба статистики
України, Гол. упр. статистики у Хмельницькій
обл.; ред. Л. О. Хамська, відп. за вип.
Л.М. Пастухова, О. Л. Катриченко. – Хмельницький : [б. в.], 2018. – 148 с.
Статистичний збірник містить дані, що
відображають
кількісні
та
якісні
характеристики
найманих
працівників
підприємств, установ, організацій та основні тенденції, які
відбулись у сфері соціально-трудових відносин у 2017 році
порівняно з минулими роками.
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УДК 311.1:334.716(477.43)
П81
36. Промисловість Хмельниччини в
2017 році : стат. зб. / Держ. служба статистики
України, Гол. упр. статистики у Хмельницькій
обл. ; ред. Л. О. Хамська, відп. за вип.
Л.М. Пастухова, О. Л. Козаченко. – Хмельницький : [б. в.], 2018. – 124 с.
Статистичний збірник містить основні
дані, що характеризують стан і розвиток
промисловості Хмельницької області в 2017
році в порівнянні з попередніми роками. У збірнику наведена
інформація про виробництво та реалізацію промислової
продукції, інвестиції, оплату праці, фінансовий стан та
інноваційну діяльність в промисловості, статистичні показники
інших регіонів України.
УДК 311.1:63(477.43)
С36
37. Сільське господарство Хмельницької області в
2017 році : стат. зб. / Держ. служба статистики України, Голов.
упр. статистики у Хмельниц. обл. ; ред. Л. О. Хамська, відп. за
вип. Л.Б. Прилуцька, О. Л. Катриченко. – Хмельницький : [б. в.],
2018. – 176 с.
Статистичний збірник містить дані про
соціально-економічний
стан
сільського
господарства в Хмельницькій області та її
містах і районах у 2017 році в порівнянні з
попередніми роками. У збірнику відображено
показники, що характеризують ресурсні
можливості сільського господарства, обсяги та
ефективність виробництва, середні ціни
реалізації, споживання сільськогосподарської
продукції.
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УДК 331.522.4: 338.246
С 69
38. Соціально-трудовий потенціал :
формування, забезпечення та розвиток у
підвищенні економічної безпеки : монографія.
– Хмельницький : ХНУ, 2018. – 607 с.
Досліджено
характеристики
і
методологічні
основи
формування,
забезпечення і розвитку соціально-трудового
потенціалу виробничих систем. Виконана його
оцінка стану і факторів забезпечення розвитку.
Розроблено моделі і механізми ефективного розвитку
соціально-трудових
відносин
за
умов
поглиблення
інтеграційних процесів.

Мистецтво
УДК 76(477.43)
Б87
39. Бренюк А. Г. Графіка Кам'янцяПодільського в художній культурі краю XX
століття : монографія / А. Г. Бренюк. –
Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2018. –
272 с.
У монографії висвітлено художнє
життя Кам’янця-Подільського в контексті
розвитку культури ХХ ст. визначено чинники,
що сприяли виникненню на теренах міста
регіональної графічної школи й окреслено етапи її розвитку в
особах митців; проаналізовано художньо-педагогічну діяльність
і культурологічні напрями роботи художників-графіків; подано
видову,
сюжетно-тематичну
й
художньо-стильову
характеристику їх творчості, встановлено техніки втілення
художніх творів; запропоновано методичні рекомендації щодо
впровадження досліджуваного матеріалу в мистецтвознавче
краєзнавство.
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УДК 391(477.43/.44)
І-18
40. Іваневич Л. А. Традиційне вбрання
українців Поділля : регіонально-локальні
аспекти / Л. А. Іваневич. – 2-ге вид., доп. та
перевид. – Хмельницький : ІРД, 2018. – 340 с. –
Бібліогр. в кінці глав.
Статті
видання,
присвячені
дослідженню регіонально-локальних особливостей традиційного вбрання подільських
українців ХІХ – першої половини ХХ ст. у
результаті аналізу відомих і маловідомих історико-краєзнавчих
й історико-етнографічних праць, етнографічних колекцій із
фондів музеїв різного рівня й приватних зібрань, а також
етнографічних лабораторій навчальних закладів краю.
УДК 75.07 (477.43)
К 78
41. Кравченко О. Срібна земля :
каталог / О. Кравченко. – Київ [б.в.], 2018. –
80 с. : кольор. іл.
Ольга Кравченко, київська художниця,
народилася на Хмельниччині, але своєю
другою Хмельниччиною вважає Закарпаття. З
2000 року вона щороку проводить там багато
часу. Гори, сніги, копиці, квітуча сакура,
водоспади і замки графа Шенборна… Все це
написано у Воловці, Пилипці, Мукачево та Ужгороді.
УДК 728.81(091)(477.43/.44)
П14
42. Палац Сенявських-Чарторийських в Меджибожі. Історико-архітектурні
дослідження та реставрація 2018 рік : зб. статей
/ Держ. іст.-культ. заповідник «Межибіж»;
упоряд. І. Западенко. – Житомир: О. О. Євенок,
2018. – 80 с.
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У збірнику вміщено статті, присвячені історикоархітектурним дослідженням 2015-2018 рр. та реставрації
палацу Сенявських-Чарторийських у Меджибізькій фортеці
(пам’ятка архітектури, охоронний № 764/1 в Державному
реєстрі національного культурного надбання України).
УДК 75.071.1(477.43)
У72
43. Урсу Н. О. Чари козацького письма.
Мальовниче життя Бориса Негоди : монографія
/ Н. О. Урсу, У. М. Бугерчук ; Кам'янець-Поділ.
нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янецьПодільський : Аксіома, 2018. – 152 с. –
Бібліогр.: с. 149-150.
Монографія присвячена життю і
творчому доробку видатного представника
мистецької школи Поділля, заслуженого художника України,
лауреата численних всеукраїнських та регіональних премій,
професора кафедри образотворчого і декоративно-прикладного
мистецтва та реставрації творів мистецтва Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка
Бориса Михайловича Негоди.

Наука та освіта
УДК 75.1
В53
44. Вісник Кам'янець-Подільського
національного університету імені Івана
Огієнка / ред. М. С. Солопчук; Кам'янецьПоділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янецьПодільський : Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім.
Івана Огієнка, 2008. –
Вип. 11 : Фізичне виховання, спорт і
здоров'я людини. – 2018. – 424 с.
У віснику вміщено фахові статті, що
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висвітлюють результати наукових досліджень з фізичного
виховання різних груп населення, фізичної реабілітації та
підготовки спортсменів.
УДК 65.051.9(4УКР-4ХМЕ)49
Н15
45. Навчальні заклади Хмельниччини в 2017 році : стат. зб. / Держ. служба
статистики України, Гол. упр. статистики у
Хмельницькій обл. ; ред. Л. О. Хамська, відп.
за вип. Л. М. Пастухова, О. Л. Катриченко. –
Хмельницький : [б. в.], 2018. – 76 с.
Статистичний
збірник
містить
інформацію про мережу та діяльність
навчальних закладів області порівняно з
попередніми роками. Збірник сформовано за такими розділами:
демографічна ситуація, загальноосвітні навчальні заклади,
професійно-технічні навчальні заклади, вищі навчальні заклади,
міжрегіональні зіставлення.
УДК 49949 37
П80
46. Прокопчук В. С. Освіта на
Дунаєвеччині : від перших шкіл – до
суспільства знань : монографія / В. С. Прокопчук ; Центр дослідж. історії Поділля. –
Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2018.
– 412 с.
У монографії в контексті історії освіти
в Україні досліджується процес зародження,
становлення і розвитку освіти на Дунаєвеччині,
в одному з мікрорегіонів Поділля, з
найдавніших часів до наших днів.
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УДК 94(477.43/.44)
С48
47. Слободянюк П. Я. Україна – моя
доля : зб. наук. праць і публ. / П. Я. Слободянюк ; уклад., наук. ред. І. М. Шоробура,
відпов. ред. К. П. Івахова ; Хмельниц. обл. орг.
Нац. спілки краєзнавців України, Хмельниц.
обл. орг. Нац. спілки журналістів України,
Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький;
Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2018. – 376 с.
У збірнику вміщені вибрані наукові
статті і публікації з актуальних питань
українського національного відродження відомого діяча
культури, історика і культуролога Петра Яковича Слободянюка,
якому в 2018 р. виповнюється 70 років від дня народження і 50річчя науково-творчої діяльності.
УДК 378.4(477.43)
Х78
48. Хоптяр Ю. А. Кафедра архівознавства, спеціальних
історичних та правознавчих дисциплін К-ПНУ
імені Івана Огієнка : становлення, здобутки,
перспективи (30-ті рр. XX – початок XXI ст.) :
наук. вид. / Ю. А. Хоптяр; М-во освіти і науки
України, Кам'янець-Поділ. держ. ун-т. –
Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2018.
– 312 с.
Дане видання передбачає висвітлення
перебігу історичних подій пов’язаних із
становленням, розвитком, здобутками та перспективами
кафедри
архівознавства,
спеціальних
історичних
та
правознавчих дисциплін К-ПНУ імені Івана Огієнка (30-і рр. ХХ
– початку ХХІ ст.). Видання рекомендується студентам,
магістрантам історичного факультету, учителям, викладачам,
всім, тим, хто цікавиться історією К-ПНУ імені Івана Огієнка.
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Конференції
УДК 342.7(477)
А43
49. Актуальні питання державотворення та захисту прав людини в Україні :
зб. наук. праць за матеріалами наук. засідання.
Вип.
6
/
Хмельниц.
ін-т
МАУП
ім. Блаженнішого Володимира ; гол. ред.
Л.Г. Білий та ін. – Хмельницький : Вид-во
МАУП, 2018. – 208 с. – Бібліогр. в кінці ст.
У збірнику наукових праць вміщено
статті з тематики «Актуальні питання
державотворення і захисту прав людини в Україні». Авторами
статей розкрито такі питання: конституційні права і свободи
людини, та громадянина; система захисту прав і свобод
людини; шляхи вдосконалення законодавства України та
проблеми його адаптації до правової системи Євросоюзу.
УДК 902.01(477.43/.44)
А87
50. Археологічні дослідження в
Україні : здобутки і перспективи : зб.
матеріалів VII Всеукр. студ. археолог. конф. /
М-во освіти та науки України, Кам'янецьПоділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; ред. кол.
С. А. Копилов, І.М. Конет, В. А. Дубінський. –
Кам'янець-Подільський : Сисин О. В. ; Абетка,
2018. – 248 с. : мал. – бібліогр. в кінці розд.
Збірник
містить
доповіді
і
повідомлення учасників сьомої Всеукраїнської студентської
археологічної конференції, яка відбулася у Кам’янецьПодільському національному університеті імені Івана Огієнка
22-23 травня 2018 р.
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УДК 712.253
Л22
51.
Ландшафтна
архітектура
в
ботанічних садах і дендропарках : матеріали X
Міжнарод. наук. конф., 12-15 червня 2018 р., м.
Київ / Рада ботаніч. садів країн СНД при
Міжнарод. асоціації академій наук, Рада
ботаніч. садів і дендропарків України ; редкол.
М. І. Шумик, Н. І. Попіль, П. Є. Булах та ін. –
Кам'янець-Подільський : Сисин О. В. ; Абетка,
2018. – 472 с. : фото, табл. – Бібліогр. в кінці
ст.
У збірнику представлені матеріали Х Міжнародної
наукової конференції «Ландшафтна архітектура в ботанічних
садах і дендропарках». Висвітлені актуальні проблеми
ландшафтної архітектури.
УДК 339.138
М26
52. Маркетингові технології в умовах глобалізації
економіки України : тези доп. XIII міжнар. наук.-практич. конф.
(29 листопада – 1 грудня 2018 р.) / ХНУ, Укр.
Асоц. Маркетингу. – Хмельницький : ХНУ,
2018. – 240 с. – укр., рос., англ. мовами.
Для фахівців з маркетингу інновацій,
інноваційного менеджменту, комерційної і
підприємницької
діяльності,
викладачів,
аспірантів
та
студентів
економічних
спеціальностей ЗВО.
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УДК 94:323.272(477.43/.44)
Р32
53.
Регіональний
вимір
подій
Української революції (1917-1921 рр.) : Схід Захід : матеріали Міжвуз. кр. столу. 21 квітня
2018 року / М-во освіти і науки України,
Харків.
гуманіт.-пед.
акад.,
Хмельниц.
гуманіт.-пед. акад. та ін. ; гол. ред.
І.М. Шоробура та ін. – Хмельницький ; Харків:
ХГПА, 2018. – 180 с. – Бібліогр. в кінці ст.
Матеріали
Міжвузівського
круглого
столу
«Регіональний вимір подій Української революції (1917-1921
рр.) : Схід-Захід» про дослідження різних аспектів Української
революції
у регіональному вимірі в період новітньої
незалежності.
УДК 658.15:330.341.1
Ф59
54.
Фінансово-економічне
та
обліково-аналітичне
забезпечення
в
управлінні
діяльністю
суб'єктів
господарювання в контексті інноваційного
розвитку : зб. пр. I Всеукр. наук.-практ.
інтернет-конф. 16 квітня 2018 р. / М-во освіти і
науки України, Хмельниц. обл. держадмін.,
Департамент освіти і науки, Хмельниц.
облрада;
заг.
ред.
Н. І.
Трішкіна,
О. М. Гриценко. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 140 с. –
Бібліогр. в кінці ст.
Розглянуті
проблемні
питання
економіки
та
підприємства, менеджменту, маркетингу, обліку і аудиту;
економічного аналізу тощо.
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Педагогічні науки
УДК 378.4(477.43)
З-41
55. Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка / М-во освіти і
науки України, Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. –
Кам'янець-Подільський : Медобори, 2008. –
Вип. 30 : Серія соціально-педагогічна / ред.
Л. П. Мельник, В. І. Співак. – Кам'янець-Подільський :
Медобори–2006, 2018. – 204 с.
До збірника увійшли наукові праці
фахівців з соціальної роботи, в яких розкрито
особливості професійної підготовки фахівців
соціальної сфери, проаналізовано психологопедагогічні, соціально-правові та економічні
аспекти соціальної роботи, описано специфіку
допомоги соціально незахищеним верствам
населення.
УДК 37.091.212(477)
П24
56. Педагогічна освіта: теорія і
практика : зб. наук. праць. Вип. 24 (1-2018).
Ч. 1 / М-во освіти і науки України, Кам'янецьПоділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Ін-т
педагогіки НАПН України ; гол. ред. В.М. Лабунець та ін. – Кам'янець-Подільський :
Зволейко Д. Г., 2018. – 360 с. – Бібліогр. в кінці
ст.
У
збірнику
наукових
праць
висвітлюються найбільш актуальні проблеми сучасної
педагогіки та методик у галузі вищої освіти, старшої, основної,
початкової школи та довкілля. Представлено широкий спектр
наукових розробок українських і закордонних дослідників.

27

УДК 37
П24
57. Педагогічний дискурс : зб. наук.
праць. Вип. 25 / Ін-т педагогіки АПН України,
Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. ; гол. ред.
І.М. Шоробура та ін. – Хмельницький :
Сікорська С. В., 2018. – 86 с. – Бібліогр. в кінці
ст.
Вип. 24. – 89 с.
Вип. 25. – 86 с.
Збірник наукових праць 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 тощо.

Правові науки
УДК 34(477)
У59
58. 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 (65)/2018 : Право. Економіка.
Управління. – 2018. – 292 с.
Часопис
«Університетські
наукові
записки» є періодичним науковим виданням з проблем
правознавства, економіки та управління, заснований у 2002 році.
Часопис включений до переліку наукових фахових видань
України, в якому публікуються результати дисертаційних робіт
на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата юридичних
і економічних наук та наук з державного управління.
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Психологічні науки
УДК 159.9
П78
59. Проблеми сучасної психології: зб. наук. праць
Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка, Ін-ту психології ім.
Г. С. Костюка АПН України. / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім.
Івана Огієнка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка
АПН України; ред. С. Д. Максименко,
Л.А. Онуфрієва. – Кам'янець-Подільський :
Аксіома, 2018. –
Вип. 39 – 444 с.
Вип. 40 – 460 с.
Вип. 41 – 532 с.
Вип. 42 – 252 с.
Збірники
висвітлюють
найбільш
актуальні проблеми сучасної психології, представивши широкий
спектр наукових розробок вітчизняних і закордонних
дослідників. В збірниках здійснено аналіз проблем, умов і
труднощів психічного розвитку, вікових та індивідуальних
особливостей становлення особистості й психології навчання.

Філологічні науки
УДК 811
Н34
60.
Наукові
праці
Кам'янецьПодільського національного університету
імені Івана Огієнка / відп. ред. Л. М. Марчук;
Кам'янець-Поділ. нац. ун-т імені Івана Огієнка.
– Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2000. –
Вип. 46. – 2018. – 220 с.
Вип. 47. – 2018. – 174 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.
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УДК 821.161.2.09
Ф54
61. Філологічний дискурс: зб. наук. праць. / Ін-т л-ри ім.
Т. Шевченка НАН України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. ; гол.
ред. В. П. Мацько. – Хмельницький : Сікорська С. В., 2018. –
278 с. – Бібліогр. в кінці ст.
Вип.7. – 278 с.
Вип. 8. – 221 с.
Збірник наукових праць містить статті з
актуальних
проблем
літературознавства
(українська література, російська література,
література слов’янських народів, література
зарубіжних країн, порівняльне літературознавство, теорія літератури, фольклористика,
журналістика, літературне джерелознавство, і
текстологія) та мовознавства (українська мова,
російська мова, слов’янські мови, германські
мови, романські мови, класичні мови, індоєвропейські мови,,
загальне мовознавство, перекладознавство, порівняльноісторичне і типологічне мовознавство) тощо.

Літературознавчі видання
УДК 821.161.2(477.43)
Г84
62. Гримак М.Й. Симфонія життя. –
Хмельницький : ФОП Цюпак А.А., 2018. – 28 с.
Це перша книга Михайла Гримака.
Твори, які увійшли до книги, наповнені тонкою
проникливою лірикою, щирістю переживань
автора та його філософських роздумів про сенс
буття на землі, про щирі відносини і
проникливі почуття між людьми. Ніжними
барвами поет описує свої душевні переживання та роздуми на
фоні прекрасних картин природи рідного краю.

30

УДК 821.161.2.09
Ж74
63. Життя: яке воно є...Петро
Войчишен-Лугівський у пам'яті та спогадах :
до 80-річчя з дня народження / Хмельниц.
гуманіт.-пед. акад. ; упоряд. Г. І. Олійник, відп.
ред. П.Я. Слободянюк. – Вінниця : ПоділляМеркьюрі, 2018. – 216 с.
Книга «Життя: яке воно є…» присвячена
пам’яті Петра Івановича Войчишена. В збірці
поміщено
біографічні відомості з професійної діяльності на
культурно-мистецькій ниві, спогади рідних і друзів, рецензії і
відгуки, матеріали досліджень творчості відомого українського
драматурга, режисера, громадського діяча П.І. Войчишена.
УДК 821.161.2(477.43)
М36
64. Мацько В. П. Епістолярний материк. Т. 1 /
В.П. Мацько. – Хмельницький : Цюпак А. А., 2018. – 448 с.
Книга репрезентує листи діаспорних
письменників, культурних діячів до відомого
українського письменника, літературознавця
Віталія Мацька.
Книга адресована науковцям, вчителямсловесникам,
історикам
журналістам,
дослідникам української літератури і всім, хто
цікавиться епістолярним жанром.
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Художня література
УДК 821.161.2(477.43)
Б18
65. Байдак І. М. До і після... : поезія /
І. М. Байдак. – Хмельницький : Балюк І. Б.,
2018. – 100 с.
Нова
лірична
поезія
відомого
подільського поета, краєзнавця Ігоря Байдака
щира, задушевна. Його віршам властивий
громадський пафос, безпосередність почутів,
непідробна любов до жінки, рідного краю, природи, України.
Збірка адресована батькам, родині, друзям і всім хто любить
поезію.
УДК 821.161.2(477.43)
Б18
66. Байдак І. М. Проскурів у кишені :
поезія / І. М. Байдак. – Хмельницький :
Балюк І.Б., 2018. – 32 с.
Зі збіркою Ігоря Байдака можна
подорожувати містом Хмельницьким. В збірці
віршованою формою описані визначні місця
нашого міста.
УДК 821.161.2
Б28
67. Батюк-Нечипоренко Л. Сміх
метеликів : поезія / Л. Батюк-Нечипоренко. –
Хмельницький : Цюпак А. А., 2018. – 236 с.
В цій книзі Ви знайдете слова підтримки.
Знайдете «свій» вірш. Той, що зцілює душу,
той, що надихає, той, що допомагає рухатись
вперед.
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УДК 821.161.2(477.43)
Б81
68. Бондарчук М.А. Моя друга професія:
вибр. статті та нариси / М. А. Бондарчук. –
Хмельницький : Цюпак А. А., 2018. – 168 с.
У черговій книзі зібрані окремі статті і
нариси автора з 1965 по 2017 рік, які були
опубліковані в багатьох газетах Хмельниччини
та Вінничини.
УДК 821.161.2(477.43)
Б81
69. Бондарчук М. А. Нерозлучні друзі :
вірші для дітей / М. А. Бондарчук. –
Хмельницький : Цюпак А. А., 2018. – 64 с.
У черговій збірці автор публікує вірші
для дітей молодшого й середнього віку, які
були написані ним за 2017-2018 роки.
УДК 821.161.2(477.43)
Б72
70. Бобровніков О. В. Небеса кохання.
Українська співана поезія / О. В. Бобровніков.
– Хмельницький : Цюпак А. А., 2018. – 104 с.
Це п’ята книга, яка побачила світ до 35річчя творчої діяльності автора. Збірка містить
тексти кращих пісень, що лунали в ефірі радіо і
телебачення, були справжньою окрасою
концертів, конкурсів і фестивалів, а також
вірші нових проектів подільського пісняра.
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УДК 821.161.2-1 (477.43)
В 54
71. Вітвіцька Н.В. Танго осіннього
кохання. Кн. ХІV. – Хмельницький: ФОП
Цюпак А.А., 2018. – 252 с.
Авторка як ніхто інший відчуває пульс
сьогодення, тому її лірична сповідь є
своєрідним літературним денником щирої
патріотики. За перемогу України вона бореться
своєю творчістю, вірить в неї всім серцем.
УДК 821.161.2(477.43)
В65
72. Войтович П. Й. Жереб долі : роман / П.Й. Войтович. –
Хмельницький : Цюпак А. А., 2018. – 332 с.
В романі «Жереб долі» розповідається
про молодих закоханих людей – Григорія
Земного і Світлану Василенко. Сюжетну канву
твору становлять взаємини між ними, історія
їхнього кохання і виживання в сільській
місцевості.
Отже, це – роман про їхні радості й
печалі, про надії, мрії і досягнення цілі.
УДК 821.161.2(477.43)
Г34
73. Геначов Яр (Тукачов Г. М.). Поэт не может без
сонета... / Я. Геначов, Л. Ф. Рудковська, С. М. Шкапій. –
Хмельницький : Цюпак А. А., 2018. – 124 с.
Ця книга – про життєві перипетії ліричного відтінку.
Частина книги присвячена такій формі віршів, як сонет, за
прикладом великого Вільяма Шекспіра. Вони присвячені
жінкам, взаєминам чоловіка та жінки, є в поезіях і філософські
роздуми. В другій частині – поетичні мініатюри, як серйозні,
глибокодумні, так і гумористичні.
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УДК 821.161.2(477.43)
Г51
74. Гірник П. М. Вибране : поезії / П. М. Гірник. –
Хмельницький : Цюпак А. А., 2018. – 374 с.
Сьогоднішній Гірник – це домежно аскетичний, інколи аж
на грані літературного мінімалізму, вельми стриманий на
емоцію та голосне слово поет. З усього видно, що він давно дав
для себе відповіді на всі запитання, йому все зрозуміло в цьому
світі. Він усьому знає ціну. В творах його багато болю.
Вдовиний біль і біль сирітства, біль жертв соціальної наруги і
біль жорстоко покривджених. А поряд з цим
сум від
усвідомлення безпросвітності й антидуховності того світу, в
якому ми приречені існувати.
УДК 821.161.2(477.43)
Г57
75. Говорун В. Д. Барви українського
слова : поезія / В. Д. Говорун ; Хмельниц. обл.
осередок Всеукр. творчої спілки «Конгрес
літераторів України». – Хмельницький :
Цюпак А. А., 2018. – 192 с.
Сама назва книги говорить про те, що
автор запрошує читачів у світ поезії.
Українське слово величне, воно різнобарвне в
поетичних
образах,
здатне
малювати
неймовірні картини життя.
УДК 821.161.2(477.43)
Г82
76. Гриб А. Є. Кракелюр. Різнобарв'я
байки і фрашки : зб. сатири та гумору /
А.Є. Гриб. – Тернопіль : Лілея, 2018. – 68 с.
Нова збірка сатири й гумору – про
розтріскування нашого суспільного життя, про
те, що заважає нам жити – головотяпство,
корупцію, казнокрадство та інші негативні
явища. Сатирик нещадно таврує їхніх носіїв
гострим словом.
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УДК 821.161.2(477.43)
Г89
77. Грошко В. М. Танець Шиви : поезії
/ В. М. Грошко. – Хмельницький : Цюпак А. А.,
2018. – 132 с.
Метафоричне, езотеричне і публіцистичне бачення автора минулого, дійсності і
свого місця у ній, адресовані широкому колу
читачів в надії на їх розуміння і сприйняття.
УДК 821.161.2(477.43)
Г93
78. Гудзенко В. К. Козацька Покрова :
кіносценарій. Т. 2 / В. К. Гудзенко. –
Хмельницький : Цюпак А. А., 2018. – 274 с.
Події кіносценарію розгортаються після
1775 року, їх рушіями є пам’ять нащадків,
збережені внуками настанови, заповіді,
історичні й сімейні реліквії, образи. Герої
кіносценарію
«Козацька
Покрова»
–
вільнолюбиві люди, мудрі і хоробрі отамани і
сотники, витривалі і винахідливі Данило Горді, Карпо Батя,
Корній Мурашко, Микола Чумак, Степан Куліш, носії
духовності й святості – отець Никодим, отець Іоанн.
УДК 821.161.2(477.43)
Д21
79. Дацко-Урода В. Розмова про щастя: лірика / В. ДацкоУрода. – Хмельницький : Цюпак А. А., 2018. –
144 с.
Увазі читачів пропонується перша
поетична збірка В. Дацко-Уроди, у якій –
щирість почуттів, велике жіноче бажання бути
щасливою, своє образне бачення довколишньої
дійсності. Авторка у своїй творчості не
обминає і гірких реалій українського
сьогодення. Попри все її поезія оптимістична,
життєстверджуюча.
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УДК 821.161.2(477.43)
Д99
80. Дячук і. В. Вишиванка для кіборга / І. В. Дячук. –
Кам'янець-Подільський : Сисин О. В., 2018. – 56 с.
Автор присвятив свою чергову збірку віршів нашій
героїчній і трагічній сучасності, глибоким душевним
переживанням. Своїм виданням автор хоче підтримати усіх, хто
сьогодні зі зброєю в руках стоїть за захисті нашої Держави.
УДК 821.161.2(477.43)
З-19
81. Закордонець Л. О. На відстані руки : поезії /
Л.О. Закордонець. – Київ : Прометей, 2018. – 230 с.
У кожної людини є щось не
вимовлене до кінця, але воно з серця і душі
проситься у світ. Саме ця книжка і є такою, в
якій автор оте не вимовлене відпускає до
людей, будучи поруч – на відстані руки. До
книги увійшли поезії, написані упродовж
останніх двох років, а також давнішні, що
полюбилися
читачам,
ставши
хрестоматійними.
УДК 821.161.2(477.43)
З-38
82. Захар'єв В. А. Довгі гони : поезія, проза, сатира і
гумор / В. А. Захар'єв. – Хмельницький : Стрихар А. М., 2018. –
124 с. : фото.
У збірнику вміщено краще зі створеного
в останні роки В.А. Захар’євим – сучасним
українським
письменником,
головою
Хмельницького
обласного
осередку
Всеукраїнської творчої спілки «Конгрес
літераторів України», керівником редакційновидавничої групи по підготовці до видання
тому Зводу пам’яток історії і культури по
Хмельницькій області, журналістом за освітою
і основним досвідом роботи.
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УДК 821.161.2-1 (477.43)
З-59
83. Зібер А. Нам так далеко ще до тридцяти… / А. Зібер.
– Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друк-Сервіс», 2018. – 92 с.
Збірка присвячується перлині міста
Кам’янця-Подільського
–
національному
університету імені Івана Огієнка. Авторка
Щаслива, що її педагогічна нива засівалася
саме
у цьому закладі на педагогічному
факультеті. Він наче безмежний Усесвіт, у
якому так багато зірок і непізнаних планет, що
спонукає щодня наповнювати читача життєвою
мудрістю, педагогічним досвідом і просто
позитивною енергією, що породжує цікаві ідеї, які з часом
будуть генеруватися в освітній процес нашого майбутнього.
УДК 821.161.2 (477.43)
Е 50
84. Елеф Нора. Замислені акварелі :
поезія / Н. Елеф. – Кам’янець-Подільський :
Зволейко Д.К., 2018. – 116 с.
Ця збірка, вже п’ята, що вийшла з-під
пера Нори Елеф (Елеонори Федорчук) до її
ювілею, містить поезії, створені упродовж
2016-2018 років. Тут є ліричні поезії, твори
громадянського звучання, посвяти рідним і друзям, університету
третього віку, а також незвичайні історії з життя та казки,
окремим блоком розміщено поезії про онуків та для онуків.
УДК 821.161.2(477.43)
К55
85. Кобець Ю. Невідомий : повість /
Ю. Кобець. – Хмельницький : Цюпак А. А.,
2018. – 212 с.
В цій повісті йдеться про події Другої
світової війни у Подільському краї, життя
подолян під час окупації, їхню боротьбу з фашизмом і трагічні
події тих днів. Окремою стрічкою описана боротьба одного,
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вцілілого в катівнях НКВС, справжнього патріота своєї землі,
свого народу. Його ім’я зумисно не названо по тій причині, що
його справжнє ім’я – «Закатований у тридцятих», або
«Невідомий». Він – головний герой даної книги.
УДК 821.161.2(477.43)
К55
86. Кобець Ю. Цивілізація – 1. Вип.1 /
Ю. Кобець. – Хмельницький : Цюпак А. А.,
2018. – 192 с.
Чи можна досягти меж інших світів,
ймовірно, заселених розумними істотами? Як
зустрінуть землянина, брата по крові чи по
інтелекту, у позаземній цивілізації? Хто вони?
Як сприймуть нашу появу, або з якими
намірами прилетять до нас? Деякі відповіді на
ці запитання дадуть герої цієї книги.
УДК 821.161.2
К55
87. Кобильник А. Р. У своїх квітах, на своїх хвилях :
поезія / А. Р. Кобильник. – Хмельницький : Цюпак А. А., 2018. –
48 с.
Коли цвітуть квіти – час, коли в повітрі літають атоми
натхнення, коли відчувається дух революції та мистецтва. До
книги увійшли поезії, які створюють атмосферу цієї прекрасної
пори. Творчість, боротьба, повстання, закоханість – усе це
об’єднано у книзі.
УДК 821.161.2(477.43)
К59
88. Кокойко Л. Ф. Тридцять років
потому : вірші / Л. Ф. Кокойко. – Хмельницький: Цюпак А. А., 2018. – 32 с.
Книга
присвячена
вчителям
та
однокласникам авторки, а також її бабусі,
вчительці математики, Броніславі Адольфівні,
яка своє життя присвятила навчанню та вихованню дітей.
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УДК 821.161.2(477.43)
К66
89. Корицька Г. В. Рідна земле моя :
поезія / Г. В. Корицька. – Хмельницький :
Цюпак А. А., 2018. – 32 с.
У книзі «Рідна земле моя» відкриваємо
для себе світ, знайомий з дитинства. Він у
поетеси щедро насичений барвами життя,
любові, віри і надії. Тут є місце і для
найдорожчих спогадів дитячих літ, і весняного
розмаю кохання, і лагідної усмішки літа, і
мудрої розважливості осені.
УДК 821.161.2(477.43)
К78
90. Красуцький М. І. Грози над териконами
:
повість-колаж
у
новелах
/
М.І. Красуцький. – Кам'янець-Подільський :
Зволейко Д. Г., 2018. – 76 с. – (Український
клуб)
(Бібліотечка
українського
воїна,
добровольця, волонтера).
Про мужність і стійкість, любов до рідної
землі, до України, готовність віддати за неї
найдорожче – життя, про справжніх героїв – захисників Донбасу
в зоні АТО, їх добровільчих помічників-волонтерів,
розповідається у новій книзі відомого українського письменника
і публіциста Мар’яна Красуцького «Грози над териконами».
УДК 821.161.2
К82
91. Крига А. В. Від імені любові : поезії /
А. В. Крига. – Хмельницький : Цюпак А. А.,
2018. – 52 с. : іл.
Це перша збірка поезій Алли Криги, в
якій відображається різноманіття її життя:
кохання, любов до рідної землі.
Книга розрахована на широке коло
читачів.
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УДК 821.161.2(477.43)
К90
92. Кульбовський М. М. Подільські
мудринки : народні прислів'я, примовки,
притчі. Вип. 10 / М. М. Кульбовський. –
Хмельницький : Цюпак А. А., 2018. – 168 с.
У книзі представлено різнобарв’я
народних прислів’їв, примовок, притч. Для
широкого загалу читачів.
УДК 821.161.2(477.43)
К89
93. Кузіна Б. С. Професіонал. –
Розстріляти!? – Так, всіх! П'ята синя книжка :
оповідання, статті / Б. С. Кузіна. –
Хмельницький: Стрихар А. М., 2018. – 58 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.
УДК 821.161.2(477.43)
Л27
94. Латківський В. В. Дорога миру і
любові : поезії / В. В. Латківський. –
Хмельницький : Цюпак А. А., 2018. – 44 с.
В поетичній збірці висвітлені думки та
переживання автора щодо подій на Майдані,
війни з Росією, подій в Україні в цілому. Вірші
В.
Латківського
оспівують
здатність
українського серця любити.
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УДК 821.161.2(477.43)
Л64
95. Літературна громада (поезія, проза,
публіцистика, літературна критика) : часопис
Хмельниц. міськ. літ. спілки «Поділля». Т.1,
2018 / Хмельниц. міськрада ; ред. В. Г. Олійник. – Хмельницький : Цюпак А. А., 2018. –
392 с.
Видання рекомендоване для широкого
кола читачів. Друкується за програмою
підтримки книговидання Хмельницької міської Ради «Читай
українською».
Доробки відомих на Хмельниччині поетів, прозаїків,
журналістів все більше наповнюються українським змістом. У
цих творах – біль за долю України, її справжню незалежність і
мир.
УДК 94(477+477.43)
М19
96. Маліш П. І. Московська брехня /
П.І. Маліш. – Хмельницький : Поліграфіст-3,
2018. – 144 с.
Автор не лише будує барикади з
історичних документів, але й атакує в
інформаційному просторі, вперто викриваючи
кремлівську пропаганду. Його поле бою – то
сторінки преси, зокрема обласної газети
«Подільські вісті». Саме на її шпальтах
протягом чотирьох воєнних років публікувалися матеріали під
рубрикою «Московська брехня», яка об’єднала під однією
палітуркою ось ця книжка.
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УДК 821.161.2(477.43)
М22
97. Мамайсур-Матух М. Струни
любові – дарую друзям : зб. віршів /
М. Мамайсур-Матух. – Хмельницький :
Цюпак А. А., 2018. – 54 с.
Авторка пропонує читачам нову
збірку поезій, до якої увійшли кращі вірші
різних років.
Серед віршів кожен знайде для себе
щось цікаве.
УДК 37.018.54:61(477.43)
М34
98. Матеуш В. О. Навчання в Хмельницькому
медучилищі і література / В. О. Матеуш. – Хмельницький :
Цюпак А. А., 2018. – 48 с.
В книзі розповідається про навчання
автора на фармацевтичному відділенні
Хмельницького медучилища в 1965-1968
роках, згадані викладачі та інші працівники
на чолі з директором Г.П. Мельником,
однокурсники автора, товариші зі старшого
фармацевтичного
курсу,
студенти
зуболікарського і фельдшерського відділень.
Особлива увага приділена українській та іншій
літературі на уроках і поза навчанням.
УДК 821.161.2(477.43)
М42
99. Медобори : альманах. № 13. 2018 /
Хмельниц. обл. осеред. Всеукр. творчої спілки
«Конгрес літераторів України», Хмельниц.
міськ. літ. спілка «Поділля» ; упоряд.
В.А. Захар'єв, ред. М. В. Шевернога. –
Хмельницький : Цюпак А. А., 2018. – 352 с.
У 13-му томі альманаху «МЕДОБОРИ»
Хмельницького
обласного
осередку
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Всеукраїнської творчої спілки «Конгрес літераторів України»
вміщено нові поетичні і прозові твори членів ХОО ВТС «КЛУ».
Водночас частина збірника віддана творчості колег із
Дунаєвецького літературно-мистецького об’єднання «Сонях»
імені В. С. Бабляка, Віньковецької літературної спілки
«Огневежа», Полонського літературно-мистецького клубу
«Полонь», Деражнянського поетичного клубу «Палітра»,
обласної організації НСПУ, Хмельницької міської літспілки
«Поділля», а також творчим особистостям з м. Покровська
Донецької
області,
Полтавщини,
Дніпропетровщини,
Вінниччини, Прикарпаття, Харкова і Києва. Здобутком цього
тому є розділ, у якому представлено твори літераторів, що
роблять перші кроки в письменництві.
УДК 821.161.2(477.43)
М42
100. Медобори : альманах. № 14. 2018 /
Хмельниц. обл. осеред. Всеукр. творчої спілки
«Конгрес літераторів України», Хмельниц.
міськ. літ. спілка «Поділля» ; упоряд.
В.А. Захар'єв, ред. М. В. Шевернога. –
Хмельницький : Цюпак А. А., 2018. – 366 с.
14-й том альманаху «Медобори»
Хмельницького
обласного
осередку
Всеукраїнської творчої спілки «Конгрес
літераторів України» вміщує нові поетичні і прозові твори
членів ХОО ВТС «КЛУ», творчість колег, які представляють
Полонський
літературно-мистецький
клуб
«Полонь»,
Дунаєвецьке літературно-мистецьке об’єднання «Сонях» імені
В. Бабляка, обласну організацію НСПУ, а також творчих
особистостей із Харкова, Києва, Черкас, Кам’янцяПодільського. Окремий розділ у томі складають твори молодих
літераторів. Крім поезій, оповідань та фрагментів романів, у
книзі свої здобутки демонструють самодіяльні композитори
краю і поети піснярі. Книгу щедро ілюстровано фото
світлинами, а також надано інформацію про заходи,
організаторами чи учасниками яких були члени ХОО ВТС
«КЛУ».
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УДК 821.162.1
М70
101. Міцкевич А. Кримські сонети :
поезії / А. Міцкевич; пер. з пол. Ю. Лискун. –
Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2018.
– 48 с.
Серед поезій, що створювалися на
території України, особливе місце посідають
«Кримські сонети» Адама Міцкевича. Поета
вважають
символом
національної
самобутності та гідності польського народу, а
ще – основоположником романтизму в польській літературі.
Кам’янчанка Юлія Лискун запропонувала свій переклад, в
якому прагнула зберегти і ритміко-інтонаційні та образностилістичні особливості оригіналів, і відтворення, можливо,
лише Міцкевичу властивої, якоїсь по-дитячому ніжної розповіді.
УДК 821.161.2(477.43)
Н51
102. Ненцінський А. Й. Побачення з
собою : вибране. Кн. 2 / А. Й. Ненцінський. –
Хмельницький : Сторожук О.В., 2018. – 156 с.
До книги увійшли вибрана поезія з
перших збірок автора та фрагменти з творів,
написаних упродовж 1992-2018 років.
УДК 821.161.2(477.43)
О-51
103. Окрилені Словом : альманах; До
20-річчя творчого клубу «Ліра» / Творчий клуб
«Ліра», Кам'янець-Подільський ; ред. кол.
Л. Кур'ян та ін. – Кам'янець-Подільський :
Зволейко Д. Г., 2018. – 128 с. : іл., фото.
Ця книга – більше, ніж збірка поезій. Це
– віршована доля людей різних за професіями,
національністю, уподобаннями; історія їхнього
життя, але життя не плоті, а духу, історія духовного зростання,
постійного самовдосконалення та пошуків.
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УДК 821.161.2(477.43)
О-54
104. Олійник В. Г. Нескорений народ :
нова книга поезій / В. Г. Олійник. –
Хмельницький : Цюпак А. А., 2018. – 168 с. : іл.
– (Золота ліра Поділля).
В книзі все – любов, тривоги, віра і надія
поета на перемогу і щасливе майбуття нашого
нескореного народу.
УДК 821.161.2(477.43)
П27
105. Пером і пензлем, і душею : літ.мистец. антол. Дунаєвеччини / упоряд.
В.Б. Байталюк, Є.І. Бучківська. – Хмельницький : Сторожук О.В., 2018. – 268 с.
До книги увійшли твори поетів та
прозаїків Дунаєвеччини – членів районного
літературно-мистецького об’єднання імені
Володимира
Бабляка
«Сонях»,
членів
Національної
спілки
письменників
та
Національної
спілки
журналістів
України,
творчих
особистостей, а також тих, чиї імена навіки занесено на
літературні та мистецькі сторінки Дунаєвеччини.
УДК 082.2(477.43)
П32
106. Південний Буг : альманах, № 1,
лютий 2018 / Хмельниц. обл. орг. НСПУ,
Хмельниц. міськрада ; ред., уклад. П. І. Маліш,
В.І. Горбатюк, А. Ромасюков. – Хмельницький:
[б. в.], 2018. – 186 с.
Новонароджений
«Південний
Буг»
розповідає про Майдан і подвиг Небесної
Сотні: прозовими і поетичними творами,
документальною хронікою подій у столиці та в
обласному центрі, спогадами. Згадано поіменно зі світлинами
загиблих хмельничан на російсько-українській війні. Вміщено
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також одну з перших пісень, присвячену Героям, написану на
слова поета-хмельничанина.
УДК 082.2(477.43)
П32
107. Південний Буг : альманах, № 2, жовтень 2018 /
Хмельниц. обл. орг. НСПУ, Хмельниц. міськрада ; ред., уклад.
П. І. Маліш, В. І. Горбатюк, А. Ромасюков. – Хмельницький:
Цюпак А. А., 2018. – 176 с.
Другий випуск уміщує розмаїття літературних творів:
повісті, оповідання, новели, образки, мініатюри, класичні та
модерні поезії. Окремий розділ надано
«Молодій музі», є місце гумору і сатирі,
дослідницьким і критичним статтям, рецензіям.
Основна і наскрізна тема – українська
мова в контексті історії та сьогодення. Їй
присвячено чотири статті. У них: Михайло
Цимбалюк розповідає про громадський
обласний форум «За українську мову», що
відбувся у Хмельницькому у червні; Віталій
Мацько доводить національність мови; Кузьма Матвіюк означує
російську мову знаряддям агресії, бо вона є співучасником
геноциду багатьох народів; Петро Маліш аналізує факти
«задушення» нашої мови.
УДК 94(477.43)
П32
108. Підкова Микола (Шостацький М.).
Мітки на крилах долі : нариси, розповіді,
невигадані історії / М. Підкова. –
Хмельницький : Цюпак А. А., 2018. – 100 с.
Микола Шостацький у своїй книзі
художнім словом переказав невигадані історії
зі свого життя та історії, які він почув від
своїх друзів та знайомих. Книга видана для
кола друзів та близьких.
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УДК 821.161.2(477.43)
П45
109. Поетична топоніміка – 2. Поезія, проза про топоніми
України : альманах / ред.-упоряд. Л. А. Сердунич. –
Хмельницький : Цюпак А. А., 2018. – 248 с.
До другого випуску альманаху увійшли
художні твори про села, селища, міста й інші
топоніми України. Збірник багатий фактичним
матеріалом, цікавими гіпотезами, світлинами.
Охоплено різні сфери життя у минувшину з
погляду історії, ономастики, літератури.
УДК 821.161.2(477.43)
П49
110. Поліщук Н. В. Час квітів : вірші з
історіями / Н. В. Поліщук. – Хмельницький :
Цюпак А. А., 2018. – 168 с.
Це друга збірка поезій авторки, яку
вона
прикрасила
квітами,
що
стали
лейтмотивом збірки, проливають світло на її
розуміння. У Наталії Поліщук квіткові образисимволи – це ідеали прекрасного, втілення
життя і смерті, кохання і ненависті,
тендітності і жорстокості.
УДК 821.161 (477.43)
П 80
111. Прокопович В.А. Сірі волошки : лірика. –
Хмельницький : Стасюк П.С., 2018. – 76 с.
Поетична збірка письменника з Білогірщини, в якій
автор висловлює свої тривоги та душевний біль за долю рідної
України, яка переживає доленосні події. Думки і відчуття автора
знайшли своє відображення на папері, як у майбутньому,
сподіваємося, і у серцях читачів.
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УДК 821.161.2(477.43)
Р83
112. Рудковська Л. Ф. Душа і перо /
Л. Ф. Рудковська. – Хмельницький :
Цюпак А. А., 2018. – 60 с.
Це третя книга віршів Людмили
Рудковської, журналістки за фахом і поетеси
за покликанням. Попередні збірки – «Уже
тому, що я людина» та «Сонячний сувій»
побачила світ у 2003 та 2005 роках.
«Душа і перо» є продовженням
розробки улюблених тем: оспівування краси Божого світу і
людських взаємин, осмислення багатьох аспектів сьогодення.
УДК 821.161.2(477.43)
С13
113. Савчук П. М. Реформи – без
форми: гумор та сатира / П. М. Савчук. –
Хмельницький : Цюпак А. А., 2018. – 48 с.
До нової 28 книги гумору і сатири Петра
Савчука
увійшли
гуморески
написані
останнім часом. Письменник в дотепній та
іронічній формі показує життя і вади сучасної
людини. Спостережливе око автора вловлює
нестандартні буденні справи.
УДК 821.161.2(477.43)
6С32
114. Сердунич Л. А. Зайдам – зась! :
поезія, проза / Л. А. Сердунич. – 2-ге вид.,
перероб. і доп. – Хмельницький : Цюпак А. А.,
2018. – 148 с.
Нова збірка – це твори громадянської
тематики,
зокрема,
про
національне
піднесення під час всенародного повстання
проти режиму Януковича та московськоукраїнської війни. У цьому невеликому за
обсягом доробкові – великий біль за долю України.
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УДК 821.161.2(477.43/.44)
С32
115. Сердунич Л. А. І слово боролось :
український фольклор періоду голодоморів :
авт. краєзн. й публ. ст. та худож. твори про
голодомори
/
Л.
А.
Сердунич.
–
Хмельницький: Цюпак А. А., 2018. – 140 с.
До
фольклорно-краєзнавчої
збірки
увійшли зразки усної народної творчості,
народженої під час голодоморів в Україні.
Вміщено й авторські художні твори та її дослідницькі статті на
тему голодоморів.
УДК 821.161.2(477.43)
С32
116. Сердунич Л. А. Розвиднень : поезія,
проза / Л. А. Сердунич. – Хмельницький :
Цюпак А. А., 2018. – 144 с.
У новому
доробкові письменниціпросвітниці Любови Сердунич, «Розвиднень»,
– поетичні та прозові твори, призначені для
українців, які прагнуть виховувати дітей на
рідних, українських обрядах і звичаях.
УДК 821.161.2(477.43)
С48
117. Слово єднає! : літ.-публ. альм.
Вип. 1 / Хмельниц. міськрада, Упр. культури і
туризму Хмельниц. міськради ; ред.-уклад.:
Т. С. Козицька, В. Ц. Міхалевський. –
Хмельницький : Цюпак А. А., 2018. – 312 с.
Протягом 2015-2017 років у місті
Хмельницькому
відбувався
міський
літературний фестиваль «Слово єднає!».
В альманасі вміщено інформацію про
літературно-мистецькі
спілки
та
організації,
короткі
бібліографічні відомості про учасників фестивалю та їхні твори.
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УДК 821.161.2(477.43/.44)
С65
118. Сорока Ю. В. Куля для вовкулаки : роман /
Ю.В. Сорока. – Харків : Фоліо, 2018. – 348 с. – (Ретророман)
(Нотатки Семена Паливоди).
Дивні речі віднедавна відбуваються на
околицях тихого подільського Меджибожа.
Вихідці з розпечених глибин пекла все
частіше з’являються поряд з переляканими
мешканцями міста і зирають свій кривавий
врожай. Хто вони, ці породження нічного
мороку? Для яких цілей тримають у жаху
фортецю і фільварки? Відповіді на ці питання
надто складні, щоб хтось ризикнув відшукати
їх… Хіба що цей «хтось» – безстрашний фехтувальник,
колишній курінний отаман Запорізької Січі, приватний детектив
і просто непересічна людина – Семен Ольховський-Паливода.
Про пригоди пана Семена і його зброєносця Микиту
розповідається у першому романі з серії «Нотатки Паливоди»
«Куля для вовкулаки».
УДК 821.161.2(477.43)
С82
119. Стоянецька (Ковпак) О. П.
Небосхили вибору : для сімейного читання /
О. П. Стоянецька (Ковпак); літ. ред.
М.А. Мачківський.
–
Хмельницький
:
Словіцький М. Я., 2018. – 326 с.
В книгу увійшли нові матеріали, які
вперше побачать світ. Це оригінальні за
формою і змістом поезії та мала проза, які
авторка пропонує для сімейного читання.
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УДК 821.161.2(477.43)
Ф72
120. Флінта М. Серце віддаю Україні : зб. віршів і
пісень / М. Флінта. – Хмельницький : Сторожук О.В., 2018. –
72 с. – (Бібліотечка українського воїна,
добровольця, волонтера).
Поет-пісняр,
волонтер,
полковник
запасу Микола Флінта приймає активну участь
в організації концертів перед учасниками АТО,
в шпиталях, для ветеранів та громадськості.
Його пісні на військово-патріотичну тематику
виконуються
професійними
музичними
колективами та виконавцями.
УДК 821.161.2(477.43)
Х82
121. Хоружий М. В. Від майдану до
майдану : поезія / М. В. Хоружий. –
Хмельницький : Цюпак А. А., 2018. – 144 с.
В цій збірці вірші написані протягом
2005-2013 рр., як спроба автора осмислити свій
Час, свою Батьківщину, себе, а також
нагадати, що без минулого нема майбутнього.

УДК 821.161.2(477.43)
Х82
122. Хоружий М. В. Рецепти ніжності і
суму : поезія / М. В. Хоружий. –
Хмельницький: Цюпак А. А., 2018. – 160 с.
Збірка віршів як діаріуш душі Миколи
Хоружого.
Для широкого кола читачів.
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УДК 821.161.2(477.43)
Ч-56
123. Чеховська Т. І. Вірус любові : зб.
поезій / Т. І. Чеховська. – Хмельницький :
Цюпак А. А., 2018. – 68 с.
У збірці подано вірші та пісні на тему
любові, краси, щирості почуттів.
УДК 821.161.2(477.43)
Ч-56
124. Чеховська Т. І. Кричала-плакала
душа : зб. поезій / Т. І. Чеховська. –
Хмельницький : Цюпак А. А., 2018. – 80 с.
Це друга патріотична збірка віршів
Тетяни Чеховської, народжена під впливом
болючих подій сьогодення в Україні. Поезія
пронизана любов’ю до землі, рідного краю та
людей.
УДК 821.161.2(477.43)
Ц73
125. Цісельська Л. В. Місто у запахах
азалій / Л. В. Цісельська. – Хмельницький :
Цюпак А. А., 2018. – 24 с.
Маленьке оповідання про казкове
місто Городок, де запах прекрасних квітів
азалій наповнює довкілля чистою енергією –
добра, мудрості, сили і любові.
УДК 821.161.2(477.43)
Ц73
126. Цісельська Л. В. Цілющі
джерела: легенда / Л. В. Цісельська. –
Хмельницький : Цюпак А. А., 2018. – 16 с.
Ця легенда про Городоцькі джерела
спонукає читачів до вивчення історії та
переказів рідного краю, викликає повагу до
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минувшини і прагнення творити сьогодення. Автор ставив за
мету пробудити почуття патріотизму в молоді і показати
неповторну красу прабатьківської землі.
УДК 821.161.2(477.43)
Ш35
127. Швець М. Ф. Казки сільського
філософа / М. Ф. Швець. – Хмельницький :
Цюпак А. А., 2018. – 128 с.
Ця нова книга –
філософське
відображення
реальності
через
казку.
Стримуючись від фентезі, автор сколихує уяву
й свідомість як юного, так і зрілого читача.
УДК 821.161.2(477.43)
Ш35
128. Швець М. Ф. Примітивна фантасмагорія про
захмарну філософію пізнання добра і зла у житті-бутті
українців: квест / М. Ф. Швець. – Хмельницький : Цюпак А. А.,
2018. – 48 с.
Кінець вісімнадцятого століття. Україна
і Польща перебувають під гнітом тодішньої
Російської імперії. Видатний містик і алхімік
Тадеуш Грабянка запрошує знаменитого графа
Каліостро у свої володіння на Поділлі у село
Сутківці де має бути розроблена і проголошена
конституція майбутньої «Республіки світла», а
ритуал «Непереможного Скіфського Сонця»,
який треба провести у неприступній місцевій фортеці може
стати точкою відліку до створення гармонійної до людей і
природи надпотужної і величної держави. Але не так усе просто.
Минуле і майбутнє переплітаються у замкнених колах не
вирішених історичних проблем…
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УДК 821.161.2(477.43)
Ш37
129. Шевернога М. В. Вогненні квіти :
вірші / М. В. Шевернога. – Хмельницький :
Цюпак А. А., 2018. – 120 с. : мал.
До поетичної збірки «Вогненні квіти»
Маргарити Шеверноги увійшли вибрані вірші
різних років. У них багато любові, і вона –
різного ґатунку: до батьківщини і чоловіка, до
весняної грози і блюзу, до життя в усіх його
виявах, до подій, що відбуваються тут і зараз.
Не бути глухою, не бути байдужою і черствою, спішити жити,
любити, мандрувати, спілкуватися – саме про це нова книжка
відомої подільської авторки.
УДК 821.161.2(477.43)
Ш37
130. Шевченко В.С. Вийся, вийся,
хміль листатий : дюжина художніх оповідань
про Устима Кармалюка / передмова
В. Прокопчука. – Хмельницький: ФОП
Цюпак А.А., 2018. – 312 с.
Ретельно простудіювавши значну
кількість
документальних
матеріалів,
сучасний український письменник робить
спробу в своїх оповідках, на відміну від
відомих досі художніх творів про легендарного Устима
Кармалюка,
відтворити
життєпис
цієї
неординарної,
суперечливої в українській історії постаті найближче до
історичної правди.
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УДК 821.161.2(477.43)
Ш66
131. Шкапій С. М. Чилі : гумореми і не
тільки / С. М. Шкапій. – Хмельницький :
Цюпак А. А., 2018. – 104 с.
Чарівне українське слово. Чим більше
його пізнаєш, тим більше захоплення воно
викликає, відкриваючи багатства рідної мови
Так само тішиться і щиросердно
всміхається метким та добірним словом автор
збірки
гуморесок
–
Степан
Шкапій,
уродженець Галичини і житель Поділля.
УДК 821.161.2(477.43)
Ш75
132. Шмурікова-Гаврилюк Н. М.
Місячний калейдоскоп / Н. М. ШмуріковаГаврилюк ; худ. О. Янчук. – Хмельницький :
Сторожук О. В., 2018. – 14 с. : кольор. іл.
Відома подільська поетеса у віршованій
формі описала усі місяці календарного циклу.
Книга адресується в першу чергу дітям і усім хто
цікавиться
творчістю
Ніни
Миколаївни
Шмурікової-Гаврилюк.
УДК 821.161.2(477.43)
Я62
133. Яніцька Н. О. Автограф вічної
ріки : вірші / Н. О. Яніцька. – Луцьк : Терен,
2018. – 164 с.
Поезія авторки створена за моделлю
світобудови, де космос у краплині, де відсвіт
чуттєвості об’днує світи далекі і близькі, де
поруч радість зустрічі і печаль розставання, де
мелодія,
ритм,
інтонаційний
малюнок
створюють багатоканальні асоціативні зв’язки
в межах полісемантичного ліричного сюжету.
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УДК 821.161.2(477.43)
Я93
134. Яцкова Л. М. Вертаю з розлуки :
пісні на вірші Івана Іова / Л. М. Яцкова. –
Хмельницький : Сторожук О.В., 2018. – 72 с.
На відміну від попередніх книжок
подільської письменниці, ця збірка особлива
тим, що у ній вміщено її пісні на вірші
відомого поета-авангардиста Івана Іова, які
сповнені метафоричністю та філософським
осмисленням життя.
УДК 821.161.2(477.43)
Я93
135. Яцкова Л. М. Чарунки : мала
проза / Л. М. Яцкова. – Хмельницький :
Цюпак А. А., 2018. – 176 с.
До книги увійшли твори малої прози
різної тематики. Черех призму світобачення
показано внутрішній світ героїв, їхнє духовне
багатство і вічність любові як єдиного мірила
людяності на землі.

Релігія
УДК 271.2-725(477.43/.44)
Б68
136. Блажевич Ю. І. Подільське
православне духовенство напередодні і в добу
Української революції 1917-1921 років : наук.попул. моногр. вид. / Ю. І. Блажевич ;
Хмельниц. церк.-іст. т-во, Хмельниц. обл. та
міська орг. Нац. спілки краєзнавців України,
Хмельниц. обл. громад. орг. архівістів та
дослід.
Поділля
«Поклик
віків».
–
Хмельницький : Колісник С. А., 2018. – 119 с.
У монографії на архівному та фактографічному матеріалі
висвітлено непростий шлях відродження самобутності
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українського православ’я напередодні і в добу Української
революції 1917-1921 рр., самовіддану боротьбу прогресивних
священнослужителів, інтелігенції, громадських та політичних
діячів Поділля за українізацію православного життя в краї,
створення автокефальної Української Православної церкви.
УДК 271.22(477.43/.44)
Х91
137. Хрестовоздвиженська церква села
Макова: літопис історії (1855-1897 рр.) /
упоряд. і авт. вступ. ст. Ю. В. Олійник. –
Хмельницький : Стрихар А. М., 2018. – 44 с.
У науково-документальному виданні
представлено літопис церкви с. Макова,
складений наприкінці ХІХ століття місцевим
священником Т. Мисюрою.

Видання обласної універсальної
наукової бібліотеки
УДК 025.12(477.43)+351.852] «2018»
А 64
138. Аналіз діяльності бібліотек
Хмельницької області за 2017 рік / Упр.
культури, національностей, релігій та туризму
Хмельниц. облдержадмін.; Хмельниц. ОУНБ. –
Хмельницький, 2018. – 40 с.
Щорічний
аналітично-статистичний
огляд
діяльності
публічних
бібліотек
Хмельницької області за 2018 рік вміщує
узагальнену статистичну та аналітичну
інформацію, підготовлену на основі звітів діяльності публічних
бібліотек області.
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УДК 016:027.022:070(083.8(477.43) «2018»
Б 59
139. Бібліотеки Хмельниччини на
сторінках преси у 2017 році : бібліогр.
покажч.
/
Хмельниц.
ОУНБ.
–
Хмельницький, 2018. – 103 с.
Мета бібліографічного покажчика –
через публікації висвітлити основні події, які
відбулися у науковій, інформаційній,
соціокультурній та інших сферах діяльності
книгозбірень області протягом 2018 року.
УДК 006.95(059.3)(477.43) «2018»
К17
140. Календар знаменних і пам'ятних
дат Хмельниччини на 2019 рік : реком.
бібліогр.
довід.
/
Упр.
культури,
національностей,
релігій
та
туризму
Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. обл.
орг. Нац. сп. краєзнавців України, Хмельниц.
обл. універс. наук. б-ка. – Хмельницький :
Стрихар А. М., 2018. – 156 с. – Бібліогр. в
кінці ст.
Щорічне традиційне видання знайомить читачів з
ювілейними датами Хмельниччини, які відзначатимуться у 2019
році.
Донести до громадськості інформацію про минувшину і
сьогодення краю, нагадати про основні події в суспільноекономічному, культурному, літературному житті, подати
вагомі дати в історії краю та ювілеї уродженців, визначних
особистостей, життєво і творчо пов’язаних з Хмельниччиною,
які прославили і прославляють наш край як в Україні, так і за її
межами – така мета цьогорічного видання.
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УДК 016:027.022 (083.81)(477.43) «2018»
К 53
141. Книга Хмельниччини 2017 :
анот. кат. вид. (З фондів Хмельниц. ОУНБ) /
Упр. культури, національностей, релігій та
туризму
Хмельниц.
облдержадмін.;
Хмельниц. ОУНБ. – Хмельницький, 2018. –
68 с.
Анотований каталог видань «Книга
Хмельниччини 2017» 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.
УДК 342.534:014.5
Н 30
142. Народні депутати України I-VIII
скликань
:
Хмельницька
область
:
біобібліогр. покажч. / Упр. культури,
національностей,
релігій
та
туризму
Хмельниц. облдержадмін.; Хмельниц. ОУНБ.
– Хмельницький : ПП Стрихар А.М., 2018. –
68 с.
Мета біобібліографічного видання –
узагальнення відомостей про депутатів
Верховної Ради України І-VІІІ скликань: уродженців
Хмельниччини та життєво пов’язаних з нею осіб, обраних по
одномандатних та багатомандатному загальнодержавному
виборчих округах України.
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УДК 027.5 (062.552) (477.43)
Н34
143. Науково-дослідна робота в бібліотеках Хмельниччини. Вип.13 / Упр. культури,
національностей,
релігій
та
туризму
Хмельниц. облдержадмін.; Хмельниц. ОУНБ.
– Хмельницький, 2018. – 36 с.
Видання висвітлює результати науководослідної роботи обласної універсальної
наукової бібліотеки та бібліотек області у
2017 році.

УДК 016:929+364-54:61(477.43)(083.8)
Ш 67
144. Олександра Азарська : школа її
життя : біобібліогр. покажч.: до 70-річчя з
дня народження О.О. Азарської / Хмельниц.
ОУНБ. – Хмельницький, 2018. – 20 с.
Цього року виповнюється 70 років з
дня народження Олександри Олександрівни
Азарської – видатного науковця, раціоналізатора, педагога.
У виданні подано біографічну довідку
життя та діяльності О.О. Азарської, а також бібліографію її
праць та статей про неї у спільному співавторстві з
І.М. Азарським.
Бібліографічні матеріали праць вченої подаються в
алфавітній послідовності; матеріали про неї – в логічній.
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УДК 016:355(083.8)(477.43) «2018»
О-91
145. Офіційні неопубліковані документи Хмельницької обласної ради та
Хмельницької обласної державної адміністрації за 2017 рік : бібліогр. покажч. / Упр.
культури, національностей, релігій та туризму
Хмельниц. облдержадмін. ; Хмельниц. ОУНБ.
– Хмельницький, 2018. – 100 с.
Мета щорічного інформаційно-бібліографічного
видання
–
ознайомити
користувачів бібліотек та жителів області з офіційними
документами обласної ради та обласної адміністрації, які
надійшли у фонд нашої бібліотеки у 2018 році.
УДК 025.12 (083.92)
П 37
146. Планування – 2019 : метод. матеріали. Вип. 15 / Хмельниц. ОУНБ. –
Хмельницький, 2018. – 44 с. – (Сер. «Бібл.
фахівцю»).
Видання
містить
інформаційні
матеріали та методичні рекомендації, які
допоможуть
бібліотечним
працівникам
вирішити питання, що виникають у процесі
планування роботи.
УДК 027.022:352.07(477.43)]+005.745
П88
147. Публічні бібліотеки Хмельниччини в умовах
реформування місцевого самоврядування : практика, досвід,
перспективи : матеріали обл. наук.-практ. конф. 25 вересня 2018
року / Упр. культури, національностей, релігій та туризму
Хмельниц. облдержадмін.; Хмельниц. ОУНБ. – Хмельницький :
ПП Стрихар А.М., 2018. – 176 с.
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До збірника увійшли доповіді та тези
учасників
обласної
науково-практичної
конференції, на якій розглядалися найактуальніші проблеми сьогодення бібліотек
області: шляхи реформування публічних
бібліотек у зв’язку із адміністративною
реформою. В сучасних умовах розвитку
українського суспільства публічні бібліотеки
відіграють особливу роль у розвитку громад,
адже залишаються доступним та безкоштовним джерелом
отримання достовірної інформації, місцем, що об’єднує
мешканців.
УДК 27-523.4/6.: 726:908 (477.43)(035)
С 15
148. Сакральні пам’ятки Хмельниччини : (довід.бібліогр. вид.). Вип. 1 / Упр. культури,
національностей,
релігій
та
туризму
Хмельниц. облдержадмін.; Хмельниц. ОУНБ
/ уклад. В. Мельник. – Хмельницький : ФОП
Стрихар А.М., 2018. – 68 с.
В довіднику подається інформація
про храми і монастирі Хмельниччини, які
внесені
до
Державного
реєстру
національного
культурного
надбання
(пам’ятки містобудування і архітектури), відповідно до
постанови Ради Міністрів УРСР від 24.06.1963 р. № 970 «Про
впорядкування справи обліку та охорони пам’ятників
архітектури на території Української РСР» зі змінами і
доповненнями станом на 25.05.2018 р.
Мета видання – систематизувати інформацію про наявні
сакральні пам’ятки, сприяти формуванню цілісного уявлення
про сакральну культуру краю як важливу складову духовної
культури подолян, ознайомити з історією найважливіших
пам’яток, що увійшли до Державного реєстру національного
надбання.
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УДК 811.161.2:342.725(083.8)
У 45
149. Українська мова – державна
мова України : бібліогр. покажч. / Упр.
культури, національностей, релігій та туризму
Хмельниц. облдержадмін.; Хмельниц. ОУНБ.
– Хмельницький, 2018. – 24 с.
Покажчик створено на основі фондів
обласної універсальної наукової бібліотеки.
Він включає в себе монографії, книги та
брошури (а також окремі статті з них), які
присвячені даній темі. Література згрупована по розділах, які
забезпечують всебічний підхід до вивчення проблеми статусу
державної мови в Україні.
УДК 378.2:001.32(477.43)
У91
150. Учені Національної академії
наук України : Хмельницька область: до 100річчя НАН України : біобібліогр. покажч. /
Упр. культури, національностей, релігій та
туризму
Хмельниц.
облдержадмін.,
Хмельниц. обл. універс. наук. б-ка ; уклад.
О. М. Шеін, ред. В. В. Маковська,
Т.Ф. Марчак, відп. за вип. К. А. Чабан. –
Хмельницький : [б. в.], 2018. – 56 с.
До уваги читачів пропонуємо довідково-біобібліографічне
видання, мета якого узагальнити відомості про учених
Національної академії наук України, які народилися, началися,
або працювали на Хмельниччині та зробили вагомий внесок в
розвиток української і світової науки.
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