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УДК 015(477.43)
К53
Книга Хмельниччини 2021 : анот. кат. вид. (з фондів
Хмельниц. ОУНБ) / Департамент інформ. діяльності, культури,
національностей та релігій Хмельниц. облдержадмін. ;
Хмельниц. ОУНБ ; уклад. В. М. Борейко ; ред. В.В. Маковська ;
відп. за вип. К.А. Чабан. – Хмельницький : ФОП Стрихар А.М.,
2022. – 92 с.
Анотований каталог видань «Книга Хмельниччини 2021»
інформує про краєзнавчі видання, які надійшли у фонди
Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки у
2021 році.
Описи книг у каталозі згруповані у розділи від загального
до спеціальних за галузевою ознакою.
Бібліографічний опис видань супроводжується анотацією і
копією обкладинки, а також шифром зберігання видання для
можливості його замовлення у фондах ОУНБ.
Для зручності пошуку укладено алфавітний покажчик
авторів та назв видань.
Каталог адресований всім, хто цікавиться краєзнавчою
літературою Хмельниччини.
Відбір літератури завершено в березні 2022 року.
Видається за рішенням редакційно-видавничої ради
Хмельницької ОУНБ, протокол № 1 від 13.04.2022 р.
Укладач: Борейко В.М.
Редагування: Маковська В.В.
Відповідальна за випуск: Чабан К.А.
На 1 сторінці обкладинки – фото обкладинок книгпереможців
обласного
дослідження
«Краща
книга
Хмельниччини – 2021» та обкладинок видань Хмельницької
ОУНБ.
© Хмельниц. ОУНБ, 2022
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Історія. Загальні матеріали
УДК 34(477)
Г83
1. Григорчук М. В. Поцілована Богом
Велика Держава Україна (Могутній поступ) :
філос.-правове есе / М. В. Григорчук. –
Кам`янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2021.
– 342 с.
На основі глибокого аналізу класичних
інструментів державотворення, які подані у
трактаті давньогрецького філософа Платона
«ДЕРЖАВА», автор прокладає історичні
паралелі між минувшиною і нашим часом. Застосовуючи методи
логіко-правового аналізу, пропонуються шляхи впровадження
класичних інструментів державного будівництва та впливу на
суспільні відносини, завдяки яким можлива побудова могутньої
Української Держави, у якій Український Народ здобуде
справжнє щастя і процвітання.
УДК 94(477)
К78
2. Крамар С. Українська політична
еліта: «булава» або зрада : дослідження /
С. І.
Крамар.
–
Хмельницький
:
Мельник А. А., 2021. – 420 с.
У науково-популярному виданні
«Українська політична еліта: «булава» або
зрада» автором – українським правником,
суддею, кандидатом юридичних наук –
досліджується
і
аналізується
вплив
українського істеблішменту на історичні
процеси, що відбувались на українських землях. Читачам
пропонується об’єктивний погляд на окремі історичні події.
Книга для тих, кого цікавить справжня історія, хто хоче
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розуміти суть і бачити реальну картину суспільно-політичного
становлення України.
УДК 94(477.43)
Л64
3. Літопис Хмельниччини – 2021 :
краєзн. зб. / Хмельниц. облдержадмін. ;
Хмельниц. облрада ; Хмельниц. обл. краєзн.
музей ; редкол. О. М. Брицька (голова) та ін.
– Хмельницький : Стрихар А. М., 2021. –
316 с. : фото. кольор., карти. – Бібліогр. в
кінці ст.
Збірник містить наукові та краєзнавчі
дослідження
працівників
музеїв
Хмельницької
області.
Матеріали
друкуються в авторській редакції.
УДК 94(477)
М 26
4. Маркова С. Коли той світанок
настане? Проєкти «світлого майбутнього» і
«щасливого дитинства» від комуністичних
творців
Голодомору:
монографія
/
С. Маркова, І. Шугальова. – Хмельницький:
ФОП Цюпак А.А., 2021. – 156 с. : іл.
Монографія написана на основі
великої
джерельної
бази,
містить
комплексну
соціально-демографічну
та
суспільно-політичну
характеристику
еволюції українського соціуму в першій третині ХХ ст.
Особливу увагу приділено формуванню
українського
парагромадянського селянського суспільства (виникненню
елементів громадянського суспільства) у період з кінця ХІХ ст.
до його зламу в роки Голодомору 1932 – 1933 рр.
Проаналізовано створення комуністичним режимом «нової
людини»,
соціально-культурні
наслідки,
руйнування
традиційних для України світоглядних та моральних моделей
поведінки.
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УДК 94(477)
М 33
5. Матвіюк К. І. І ми цей шлях
пройшли.
Національне
відродження:
спогади, свідчення, оцінка подій і моя
участь у цьому русі: спогади / К. І. Матвіюк.
– 2-ге вид. – Хмельницький: Сторожук О. В.,
2018. – 424 с.: фот.
Ця книга – сповідь очевидця історії
становлення національної державності,
збагачена архівними документами та
матеріалами. Вона дозволяє сучасному і
майбутньому поколінню побачити труднощі
державного минулого.
УДК 94(477.43)
М58
6. Мизак Н. С. Подільський рубікон
ОУН (По обидві сторони Збруча) :
дослідження. Кн. 19 / Н. С. Мизак. –
Чернівці : Друк Арт, 2021. – 232 с.
«Подільський рубікон ОУН (по
обидві сторони Збруча)» – дев’ятнадцята
книга додатка до серії «За тебе, свята
Україно», у якій досліджуються обставини
загибелі збройного підпілля ОУН на
останньому етапі боротьби за волю

України,
підпіллі.

зокрема

на

Хмельницькому

УДК 929.6(477.43)
Н27
7. Напиткін В. М. Символіка
Хмельницької
області
:
довідник
/
В. М. Напиткін, К. М. Богатов. – 2-ге вид. –
Хмельницький : Заколодний М. І., 2021. –
252 с.
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Наведено описи та зображення всіх відомих на теренах
Хмельниччини гербів та прапорів – як історичних, так і
сучасних. Подано методичні рекомендації по створенню гербів
та прапорів, а також перелік рішень влади та використаної
літератури.
УДК 908(477- 89Под)
П44
8. Подільська старовина : вісник
держ. архіву Хмельниц. обл. № 1 (7) 2021 /
Держ. архів Хмельниц. обл. ; Хмельниц. обл.
орг. архівістів та дослідників Поділля
"Поклик віків" ; гол. редкол. В. Г. Байдич ;
редкол. В. Я. Алцкан та ін. – Хмельницький:
Стрихар А. М., 2021. – 172 с.
У збірнику висвітлено роботу
Держархіву Хмельницької області його
відділів, становлення та розвиток архівної
мережі на території області, характеристику фондів та вказані
перспективи розвитку архівної справи на теренах Хмельницької
області.
УДК 908(477.43)
П70
9. Праці Хмельницького церковноісторичного товариства : збірник. Вип. 3 /
Хмельниц. церковно-іст. т-во ; Хмельниц.
обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ;
редкол.
Ю.
І.
Блажевич
(голова),
С.М. Причишин-Кліновський, С. М. Єсюнін
та ін. – Хмельницький : [б. в.], 2021. – 212 с.
Збірник містить наукові та краєзнавчі
дослідження
членів
Хмельницького
церковно-історичного
товариства
та
матеріали їх колег з інших регіонів.
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УДК 061.2(477.43)
П99
10. 50 років відділу охорони пам'яток
(1971–2021) : інформ. вид. / Хмельниц. обл.
наук.-метод. центр культури і мистецтва ;
авт. тексту, упоряд. С.М. Шпаковський. –
Хмельницький : [б. в.], 2021. – 16 с.
З історії заснування і діяльності
відділу охорони пам’яток Хмельницького
обласного науково-методичного центру
культури і мистецтва та основнв завдання
відділу на сьогодні.
УДК 6282 630*15(477.43)
С81
11. Сагайдак Г. А. 100-річчя
Українського товариства мисливців і
рибалок : дослідження / Г. А. Сагайдак,
В. С. Стойко, І. В. Луцюк ; Хмельниц. обл.
орг. Укр. т-ва мисливців і рибалок. –
Хмельницький : Федоченко С. О., 2021. –
88 с.
Книга
100-річчя
Українського
товариства мисливців і рибалок – видання
про історію створення та розвитку
районних мисливських організацій на території Хмельницької
області.
УКД 351.74(477.43)
С 88
12. Стучинський А. С. Міліція
Теофіпольщини : дослідж., біогр. /
А. С. Стучинський, С. М. Флерчук. – Львів :
БОНА, 2021. – 368 с.
Мета цієї книжки полягає в тому, щоб
розповісти молодому поколінню історію
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міліції району, як працювало старше покоління – нині вже
сивочолі ветерани та пенсіонери МВС, в яких умовах, яким
транспортом
та
технічними
засобами
користувались
співробітники міліції, як розкривали злочини, як боролись зі
злочинністю та правопорушеннями в районі.
УДК 069(477.43)
Х65
13. Хмельницький обласний
художній музей: путівник музейною
колекцією / авт.-упоряд., ред.
О. Михайловська. – Київ : Паблішер
Груп, 2019. – 38 с. : фото.
В
путівнику
представлена
колекція Хмельницького обласного
художного музею (ХОХМ), яка
багата творами видатних митців сучасності
І. Гончар,
А. Антонюк, Ф. Гуменюк та ін. Перлиною музейної колекції
декоративно-прикладного мистецтва є 24 розписи народної
художниці України М. Приймаченко. Широко представлена
львівська художня школа – Р. Жук, О. Мінько та ін.; живописне
Закарпаття – Ф. Манайло, Й. Бокшайта ін.; одеський
нонконформізм – В. Маринюк, Л. Ястреб, В. Басанець та ін.
В колекції Хмельниччину презентують: М. Андрійчук, династія
Мазурів, О. Гуменчук та ін.
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Історія окремих населених пунктів,
районів та ОТГ
УДК 94(477- 89Под)
Б12
14. Бабій С. Кам'янецька хроніка :
збірник / С. Бабій. – Кам'янець-Подільський :
Сисин О. В., 2021. – 300 с. : іл., фото.
Книга написана на основі реальних
подій. Для написання коротких повідомлень
використані
архівні
матеріали
НІАЗ
«Кам`янець»,
Кам`янець-Подільського
державного історичного музею-заповідника,
Хмельницького обласного архіву, Кам`янець
– Подільського міського архіву та інтернетджерел.
УДК 908(477- 89Под)
Г57
15. Говорун В. Д. Комплексне
краєзнавче дослідження населених пунктів
Полонщини : довідник / В. Д. Говорун ; Нац.
спілка краєзнавців України ; Хмельниц. обл.
краєзн. музей. – Хмельницький : Мельник
А. А., 2021. – 264 с. : фото.
У
краєзнавчому
довіднику
«Комплексне
краєзнавче
дослідження
населення
пунктів
Полонщини»
розповідається про населені пункти, їх
історію, природу земель, які їм належать. Кожен населений
пункт розкладається за єдиним загальним планом: час
заснування, історичні події, відбулися в різні епохи і часи на
його теренах, демографічний стан населення, місцеві
підприємства, історичні, археологічні, культурні пам`ятки.
Охарактеризовано природу прилеглої території з точки зору
геології, геоморфології, гідрології, метеорології, геоботаніки,
ландшафтознавства, грунтознавсява, ботаніки, зоології, а також
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детально розглянуто рослинний і тваринний світ, реальний стан
зооценозів.
УДК 94(477- 89Под)
Є87
16. Єсюнін С. М. Проскурів у роки
Першої світової війни та Української
революції 1917 – 1921 років : дослідження /
С. М. Єсюнін ; Хмельниц. обл. краєзн.
музей; Хмельниц. облрада ; Департамент
інформ. діяльності, культури, національностей та релігій Хмельниц. облдержадмін.
– Хмельницький : Стрихар А. М., 2021. –
146 с. : фото, фото. кольор.
Висвітлена
історія
міста
Хмельницького (Проскурова) в роки Першої світової війни
(1917 – 1921) та Української революції (1917 – 1921), подано
світлини, копії документів, спогади учасників тих років.
УДК 94(477-89Под)
З-38
17. Захар`єв В. А. (із Ватралів). Дух
їхнього часу, або Проскурів неофіційний :
дослідження. Т. 1 / В. А. Захар`єв,
В.П. Свінц.
–
Хмельницький
:
Мельник А. А., 2021. – 192 с.
У книзі, зібрані спогади колишніх і
теперішніх мешканців міста Хмельницький,
про той час коли воно носило назву
Проскурів. Це – мемуарні записки нотаріуса
К.І. Колокова, сина головного поліцмента
міста
Д.(М.)
Білавенцева,
учительки-патріотки
Н.В. Лукомського, офіцера-медика М.М. Мєлєнтьєва, учительки
-патріотки Н. В. Дорошенко-Савченко, члена обслуги
більшовидьського бронепоїзда «Ганзя» М. Ф. Грігорєва,
газетяра, що сховався під псевдонімом Т. Клим та інших свідків
тих подій.
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УДК 94(477- 89Под)
З-38
18. Захар'єв В. А. "Ploskyrof urbs
munita", або Історія укріплень Плоскирова та
їхніх
досліджень
:
дослідження
/
В. А. Захар'єв.
–
Хмельницький
:
Стрихар А. М., 2021. – 116 с.: іл.
У книзі йдеться про розвиток, розквіт
та
занепад
оборонної
системи
пізньосередньовічного
міста
Плоскирів,
місцеві історичні події, інформація про які
почерпнута з архівів України, Польщі,
Швеції та сусідніх держав, а також про «закулісся», тобто: як
саме проходив процес досліджень конкретної теми.
УДК 94(477- 89Под)
З-38
19. Захар`єв В. А. (із Ватралів). Тинна
і Україна в житті "Короля авантюристів"
принца Нассау-Зігена : дослідження /
В.А. Захар`єв ; Центр мархоцькознавства
Центру дослідж. іст. Поділля Ін-ту іст. НАН
України при Кам`янець-Поділ. нац. ун-ті ім.
І. Огієнка. – Хмельницький : Стрихар А. М.,
2021. – 54 с.
У книзі йдеться про слід подільського
села Тинна і України у біографії Карла
Гернріха Миколая Отто принца Нассау-Зінгера – всесвітнього
відомого «невразливого» «Короля авантюристів», учасника
навколосвітньої подорожі Бугенвіля; організатора французького
«Добровольчого корпусу де Нассау» для знешкодження бази
найнятих англійцями каперів-корсарів на острові Джерсі;
учасника штурму іспанцями Гіблартару 13 вересня 1782 року;
організатора вивчення Дністра, який на той час пербував у Речі
Посполитій та інше.
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Останній період свого життя Принц провів у с. Тинна на
Поділлі, де й помер у квітні 1808 році і похований на місцевому
цвинтарі.
УДК 94(477.43)
Л 43
20. Лекомцева В. О. Біланівка :
присвячено
280-річчю
створення
мікрорайону. – Хмельницький : ФОП
Цюпак А.А., 2018. – 32 с., іл.
Авторка видання, будучи студенкою
університету «Турбота», отримала домашнє
завдання зробити доповідь про мікрорайон
Біланівка міста Камянець-Подільський. Під
час підготовки матеріалу перечитала дописи
в деяких місцевих часописах, зустрілася з
старожилами. Зібраний матеріал видала книжечкою.
УДК 908(477.43)
Н16
21. Нагорна О. Г. Хутір Циганівка :
літ.-іст. і краєзн. вид. / О. Г. Нагорна. –
Вінниця: Твори, 2021. – 92 с. : фото.
В збірку О. Г. Нагорної «Хутір
Циганівки» ввійшли три розділи: «Хутір
Циганівки – його життя і доля», «Хуторяни
та їхні нащадки у фотографіях» й «Рідня та
сусіди хуторян», де відтворено життя селян,
які попали в період реформи хутірської
системи 1918–1938 років, їхні надії, що
залишилися нездійсненими та їх життя на нових місцях.
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УДК 94(477.43)
Ф82
22. Фрадинський О. А. На підступах
до залізничної станції Волочиськ": іст.краєзн. нарис / О. А. Фрадинський. –
Хмельницький : Мельник А. А., 2021. –
364 с. – Бібліогр.: С. 357- 362.
У виданні на основі архівних даних,
документів військових частин, мемуарної
літератури, наукових публікацій, спогадів
ветеранів розкрито невідомі та доповнено
вже відомі сторінки звільнення міста
Волочиська від німецької окупації весною 1944 року. Історикокраєзнавчий нарис стане в нагоді усім допитливим читачам, які
цікавляться історією рідного краю.

Краєзнавство
УДК 908(477.43)
Х65
23. Хмельницькі краєзнавчі студії :
наук.-краєзн. зб. Вип. 30 / Нац. спілка
краєзнавців України ; Хмельниц. обл. орг.
Нац. спілки краєзнавців України ; Центр
дослідж. історії Поділля та ін. ; гол. ред. кол.
Л. В. Баженов ; ред.: В. Г. Байдич,
Ю.І. Блажевич.
–
Хмельницький
:
Стрихар А. М., 2021. – 270 с. : фото.
Збірник
присвячений
доктору
історичних наук, голові Хмельницької
обласної організації Національної спілки
краєзнавців України Леву Васильовичу Баженову. Збірник
містить наукові та краєзнавчі дослідження членів Хмельницької
міської організації Національної спілки краєзнавців України та
матеріали їх колег з інших регіонів.
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УДК 908(477.43)
Х65
24. Хмельницькі краєзнавчі студії :
наук.-краєн. зб. Вип. 31 / Нац. спілка
краєзнавців України ; Хмельниц. обл. орг.
Нац. спілки краєзнавців України ; Хмельниц.
міська орг. Нац. спілки краєзнавців України
та ін. ; гол. ред. Л. В. Баженов ; ред.:
В.Г. Байдич, Ю. І. Блажевич та ін. –
Хмельницький : Стихар А. М., 2021. – 264с.:
фото.
Видання
присвячене
директору
Державного історико-культурного заповідника «Межибіж»,
Почесного краєзнавця України Олегу Григоровичу Погорілцю.
Збірник містить наукові і краєзнавчі дослідження членів
Хмельницької міської організації Національної спілки
краєзнавців України та матеріали їх колег з інших регіонів.
УДК 908(477.43)
Х65
25. Хмельницькі краєзнавчі студії :
наук.-краєзн. зб. Вип. 32 / Нац. спілка
краєзнавців України ; Хмельниц. обл. орг.
Нац. спілки краєзнавців України ; Центр
дослідж. історії Поділля та ін. ; гол. ред. кол.
Л. В. Баженов ; ред.: В. Г. Байдич,
Ю. І. Блажевич та ін. – Хмельницький :
Стрихар А. М., 2021. – 230 с. : фото.
Збірник присвячений 120-ти річчю з
часу заснування Хмельницької обласної
універсальної бібліотеки. Містить наукові та краєзнавчі
дослідження членів Хмельницької міської організації
Національної спілки краєзнавців України та бібліотечних
працівників.
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УДК 908(477.43)
Х65
26. Хмельницькі краєзнавчі студії :
наук.-краєзн. зб. Вип. 33 / Нац. спілка
краєзнавців України ; Хмельниц. обл. орг.
Нац. сп. краєзнавців України ; Центр
дослідж. історії Поділля та ін. ; гол. ред.
кол. Л. В. Баженов ; ред. В. Г. Байдич,
Ю. І. Блажевич та ін. – Хмельницький :
Стрихар А. М., 2021. – 210 с. : фото.
Збірник
присвячений
кандидату
історичних
наук,
доценту
кафедри
суспільних дисциплін Хмельницької гуманітарно-педагогічної
академії, краєзнавцю – Віктору Романовичу Адамському.
Збірник містить наукові і краєзнавчі дослідження членів
Хмельницької міської організації Національної спілки
краєзнавців України та матеріали їх колег з інших регіонів.

Персоналії
УДК 016.929(477.43)
А28
27. Віктор Романович Адамський : до
55-річчя від дня народження : біобібліогр.
покажч. / Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. ; б-ка
Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. ; упоряд.
Ю. В. Телячий. – Хмельницький : Стрихар
А. М., 2021. – 80 с.
У книзі вміщено матеріали, що
розкривають
життєвий,
громадськополітичний та творчий шлях українського
історика Віктора Романовича Адамського.
Подано його науковий доборок з царини
національної історії та студії з історії рідного краю.
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УДК 94(477- 89Под)
Б68
28.
Блажевич
Ю.
І.
Вони
прославляли і прославляють наш край :
монографія / Ю. І. Блажевич ; Хмельниц.
церковно-іст. т-во ; Хмельниц. обл. та
міська орг. Нац. сп. краєзнавців України. –
Хмельницький : ХГПА, 2021. – 200 с. –
Бібліогр. в кінці глав.
У науково-популярній монографії на
основі
архівних,
історичних
та
документальних матеріалів висвітлено
видатну роль і внесок представників різних суспільних станів
Поділля-Хмельниччини в соціально-економічний, духовнокультурний та науково-технічний розвиток краю.
УДК 016: 378(477.43)
О-66
29. Олівер Олексійович Орлов. До
90-річчя від дня народження : біобібліогр.
покажч. / ХНУ; Наукова б-ка ХНУ ; уклад.
О. М. Бичко ; відп. за вип. О. Б. Айвазян. –
Хмельницький : ХНУ, 2021. – 76 с.
Представлені
матеріали,
які
відображають життєвий і творчий шлях
доктора економічних наук, професора,
академіка Академії економічних наук
України, професора кафедри маркетингу і
торгівлею підприємства Хмельницького
національного університету Олівера Олексійовича Орлова.
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УДК 908(477.43/.44)
П80
30. Прокопчук В. С. Творці історії
Подільського краю : дослідження /
В.С. Прокопчук. – Кам'янець-Подільський :
Зволейко Д. Г., 2021. – 552 с. : фото. –
Бібліогр. в кінці розд.
Книга є збіркою статей і нарисів про
конкретних осіб, які жили і творили в різних
галузях суспільного буття головним чином
на терені Поділля, роблячи свій внесок в
історію краю, у наближення, здобуття і
розбудову української незалежно держави. Дослідження
присвячене 30-річному ювілею незалежності України.
УДК 94(477)
Р51
31. Римар Г. Ф. Про щирого українця
Івана Івановича Огієнка : публіцистика /
Г. Ф. Римар, Д. В. Кученко, К. В. Кученко. –
Хмельницький : Стасюк Л. С., 2021. – 32 с. :
іл., фото.
Ця книжка створена сестричками та їх
матусею про Івана Івановича Огієнка
(митрополита
Іларіона),
за
працями
дослідників Миколи Тимошика, Володимира
Святненка,
Опанасюка
Олексія,
для
популярізації імені людини, яка своє життя
присвятила нашій Україні.
УДК 94(477- 89Под)
Х90
32. Храпак П. Д. Михайло Оскарович
Патон: державник, господар, меценат :
монографія / П. Д. Храпак. – Хмельницький:
Мельник А. А., 2021. – 212 с.
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Дане дослідження тим цікавіше та цінніше, що
ґрунтується на широкій джерельній базі, а перекази жителів
Хребтієва та навколишніх сіл колишнього Ушицького повіту
підтверджуються все новими архівними документами.
УДК 94(477-89Под)
Ю75
33. Юркова Г. І. Софія Вітт-Потоцька
– прекрасна фанаріотка на Поділлі :
дослідження / Г. І. Юркова. – Кам`янецьПодільський : Сисин О. В., 2021. – 112 с. :
фото.
На сторінках книги висвітлено життя
Софії в Україні (зокрема на Поділлі) та за її
межами, а також історію створення символу
великого кохання графа Потоцького –
чарівного парку «Софіївка».

Наука та освіта
УДК 347.61/.64
В21
34. Ватрас В. А. Джерела сімейного
права: проблеми теорії та практики :
монографія / В. А. Ватрас ; М-во освіти і
науки України, ХУУП. – Хмельницький :
Поліграфіст – 3, 2020. – 824 с. – Бібліогр. :
С. 743-823.
Монографія присвячена дослідженню
найбільш проблемних аспектів теорії та
практики джерел сімейного права, в тому
числі їх правової природи, загальних та
спеціальних ознак, основних критеріїв
класифікації, а також сутності окремих джерел сімейного права.
У роботі подано ґрунтовний аналіз великого обсягу
законодавчих, наукових джерел та судової практики у цій сфері.
Це наукове дослідження сприятиме вдосконаленню чинного
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сімейного законодавства у частині правового регулювання
сімейних відносин та практики застосування джерел сімейного
права, а також поглибленню розуміння сутності поняття
«джерела сімейного права» як однієї з найбільш
фундаментальних правових категорій.
УДК 658.8
Г87
35. Громова О. Є. Стратегічне
управління
конкурентоздатністю
підприємства : маркетингові аспекти формування : монографія / О. Є. Громова. –
Хмельницький : ХНУ, 2020. – 350 с.
Розглянуті
аспекти
формування
маркетингового управління конкурентоздатністю
промислових
підприємств.
Оцінено вплив факторів маркетингу на
підвищення конкурентоздатності стосовно
машино-будівних підприємств. Розроблено теоретико-практичні
рекомендації щодо побудови системи маркетингового
стратегічного управління конкурентоздатності промислових
підприємств.
УДК 94(477.43)
Д34
36. День Соборності України:
історико-політологічні дискусії : зб. наук.
праць. Вип. 8 / Хмельниц. ін-т МАУП ім.
Блаженнішого Володимира ; гол. ред.
Л. Г. Білий. – Хмельницький : Вид-во
МАУП, 2021. – 152 с. – Бібліогр. в кінці
ст.
У збірнику наукових праць вміщено
статті та доповіді, виголошені на XI
Всекураїнській
науково-практичній
конференції «День Соборності України:
історико-політичній дискусії».
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УДК 378.4(477.43)
З-41
37. Збірник наукових праць студентів
та магістрантів Кам`янець-Подільського
національного університету імені Івана
Огієнка: Вип. 13 / гол. ред. С. А. Копилов. –
Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ.
нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2019. – 189 с.
У збірнику вміщено кращі доповіді та
наукові
повідомлення
студентів
і
магістрантів університету, виголошені на
звітній науковій конференції за підсумками
науково-дослідної роботи у 2018 – 2019 навчальному році.
УДК 378.4(477.43)
З-41
38. Збірник наукових праць молодих
вчених
Кам`янець-Подільського
національного університету імені Івана
Огієнка: Вип.11 / гол. ред. С. А. Копилов
[та ін.]. – Кам`янець-Подільський :
Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана
Огієнка, 2020. – 105 с.
У збірнику вміщено доповіді та
повідомлення
науково-педагогічних
працівників,
аспірантів
і
здобувачів
наукових ступенів, виголошені на науковій конференції
молодих вчених Кам`янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка.
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УДК 377.36(477)
З-48
39. Збірник професійно-педагогічних
профілів педагогічних працівників закладів
професійної (професійно-технічної) освіти :
збірник / М-во освіти і науки України ;
Наук.-метод. центр проф.-тех. освіти та
підвищ. кваліфікації інж.-пед. працівників у
Хмельниц. обл. ; за заг. ред. Л. Шевчук. –
Хмельницький : Цюпак А. А., 2021. – 152 с.
У збірнику розкрито теоретикометодологічні підходи до розроблення
професійно-педагогічних
профілів
педагогічних працівників закладів професійної (професійнотехнічної) освіти, представлено нормативно-правову базу, що
регулює професійну діяльність педагогів системи професійної
(професійно-технічної) освіти. Збірник уміщує професійнопедагогічні профілі педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, що
ґрунтується на компетентісній основі відповідно до трудових
функцій (завдань та обов`язків) конкретних педагогічних посад.
УДК 391(477- 89Под)
І-18
40. Іваневич Л. А. Традиційний одяг
українців Поділля (друга половина ХІХпочаток ХХІ ст.): історія, класифікація,
конструктивно-художні та регіональнолокальні особливості : монографія / Л. А.
Іваневич
;
НАН
України
;
Ін-т
мистецтвознавства ; фольклористики та
етнології
ім.
М.
Т. Рильського.
–
Хмельницький : Мельник А. А., 2021. –
780 с. : фото. – Бібліогр. в кінці глав.
У монографії здійснення спроба репрезентувати
регіональну-локальну
специфіку
традиційного
вбрання
українців Буковини, Західної, Східної та Центральної зон
Поділля другої половини ХІХ – початку XXI століття. Подано
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класифікацію народного одягу регіону за його конструктивнохудожнім й функціонально-вжитковими характеристиками.
УДК 94(477.43)
І-90
41. Історія, культура та освіта:
християнський вимір : зб. наук. праць. Вип.
11 / Хмельниц. ін-т МАУП ім. Блаженнішого
Володимира, Хмельниц. єпархія УПЦ ; гол.
ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький : Вид-во
МАУП, 2021. – 178 с. – Бібліогр. в кінці ст.
У збірнику наукових праць вміщено
статті
XV
Всеукраїнської
науковопрактичної конференції «Історія, культура та
освіта: християнський вимір». Авторами
статей розкрито такі питання: освіта України: проблеми та
перспективи; вищі навчальні заклади в ході реформування
освітньої галузі; державотворчі процеси в юридичній та
економічній сферах; сучасне осмислення; першоджерела в
дослідженні історії України; просвітлені та сповідники
Подільської землі; патріотизм і національна самобутність;
духовні витоки; педагогіка духовності.
УДК 373.3
К56
42. Ковальчук О. В. Гуманістичні
цінності молодших школярів: технології
виховання : монографія / О. В. Ковальчук ;
М-во освіти і науки України ; Кам`янецьПоділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. –
Кам`янець-Подільський : Ковальчук О. В.,
2021. – 96 с.
Монографія містить теоретичний аналіз
формування
гуманістичних
цінностей
молодших
школярів
як
педагогічної
проблеми, ретроспективний аналіз розвитку
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гуманістичної теорії, обґрунтовані критерії, показники та рівні
сформованості гуманістичних цінностей молодших школярів,
запропоновані шляхи їх виховання в умовах закладу загальної
середньої освіти.
УДК 620.172
К56
43. Ковтун І. І. Наукові та прикладні
основи забезпечення міцності електронних
систем під дією експлуатаційних та
технологічних навантажень : монографія /
І. І. Ковтун. – Хмельницький: ХНУ, 2021. –
254 с.
Розглянута
проблема
надійності
електронних
систем
в
умовах
експлуатаційних
і
технологічних
навантажень, що реалізована розробкою
наукових та прикладних основ забезпечення їх міцності
виявленням, оцінкою та ефективним зниженням руйнівних
деформацій на різних рівнях конструктивної складності виробів.
Для фахівців галузі електроніки, інженерних працівників,
студентів, аспірантів ЗВО.
УДК 519.6
М34
44. Математичне та комп`ютерне
моделювання: зб. наук. праць / відп. ред.
О. М. Хіміч та ін. ; заст. ред. А. Ф. Верлань ;
відп. секр. І. Б. Ковальська ; Ін-т кібернетики
ім. В. М. Глушкова НАНУ; Кам`янецьПоділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. –
Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ.
нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2009 – .
Вип. 21 : Серія : Фізико-математичні
науки. – 2020. – 180 с.
У збірнику друкуються результати досліджень вітчизняних
та закордонних науковців, що стосуються проблем застосування
математичних моделей в різних галузях людської діяльності.
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Для науковців
аспірантів, студентів.

та

інженерно-технічних

працівників,

УДК 519.7
М34
45. Математичне та комп`ютерне
моделювання : зб. наук. праць / відп. ред.
О.М. Хіміч ; заст. ред. А. Ф. Верлань ; відп.
секр. В. А. Федорчук ; Ін-т кібернетики ім.
В.М. Глушкова НАНУ ; Кам`янець-Поділ.
нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам`янецьПодільський : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім.
Івана Огієнка, 2009 – .
Вип. 21 : Серія : Технічні науки. – 2020.
– 144 с.
У збірнику друкуються результати досліджень, що
стосуються проблем застосування математичних моделей у
різних галузях людської діяльності.
Збірник включений до бази даних наукових журналів
Норвегії.
Для наукових та інженерно-технічних працівників,
докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.
УДК 378
Н34
46.
Наукові
праці
Кам`янецьПодільського національного університету
імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звіт.
наук. конф. викл., докторантів і аспірантів,
2-3 березня 2021 року у 3 т. Вип. 20. Т. 1 /
М-во освіти і науки України, Кам`янецьПоділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; гол. ред.
С.А. Копилов. – Кам`янець-Подільський :
Кам`янець-Поділ. нац. ун-т, 2021. – 176 с. –
Бібліогр. в кінці ст.
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У збірнику вміщено доповіді та повідомлення науково педагогічних працівників, докторантів, аспірантів і здобувачів
наукових ступенів, виголошені на звітній науковій конференції
за підсумками науково-дослідної роботи у 2020 році.
Представлено матеріали роботи секції історичних наук,
корекційної та соціальної педагогіки і психології, мистецьких
дисциплін.
УДК 94(477.43)
Н34
47. Наукові праці Кам`янецьПодільського національного університету
імені Івана Огієнка : збірник / М-во освіти і
науки України ; Кам`янець-Поділ. нац. ун-т
ім. Івана Огієнка. – Кам`янець-Подільський :
Оіюм, 2007.
Т. 31 : Історичні науки : до 30-річчя
проголошення
державної
незалежності
України / гол. ред. В. О. Магась. – 2021. –
236 с. – Бібліогр. в кінці ст.
Т. 32 : Історичні науки : до 30-річчя проголошення
державної незалежності України / гол. ред. В. О. Магась. – 2021.
– 236 с. – Бібліогр. в кінці ст.
В двох томах наукового збірника зібрані доповіді
науковців з всесвітньої історії, історії України, з методології
історії, історіографії та джерелознавства. Збірники видано до 30річчя проголошення державної Незалежності України.
УДК 94(477- 89Под)
О-36
48. Іван Огієнко і сучасна наука та
освіта : наук. зб. Вип. XV: Серія історична /
гол. ред. С. А. Копилов, відп. ред.
В.С. Прокопчук,
Л.
М.
Марчук.
–
Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ.
нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2019. – 252 с.
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Матеріали збірника репрезентують унікальний феномен
державницької, духовно-культурної, наукової, педагогічної
діяльності Івана Огієнка. Статті присвячені осмисленню,
інтерпретації, дослідженню та розвитку наукових і творчих
концепцій Івана Огієнка та їх проекцій на сучасний освітній
простір. Збірник адресовано науковцям, викладачам, учителям,
студентам, усім, кого цікавлять актуальні питання вітчизняної
гуманітарної науки, проблеми української духовності та
культури.
УДК 001:929(477.43)
О-36
49. Іван Огієнко і сучасна наука та
освіта : наук. зб. Вип. XVI: Серія філологічна
/ відп. ред. В. П. Атаманчук, гол. ред.
Л.М. Марчук. – Кам`янець-Подільський :
Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка,
2019. – 360 с.
Матеріали збірника репрезентують
унікальний
феномен
державницької,
духовно-культурної, наукової, педагогічної
діяльності Івана Огієнка. Статті присвячені
осмисленню, інтерпретації, дослідженню та розвитку наукових і
творчих концепцій Івана Огієнка та їх проекцій на сучасний
освітній простір. Збірник адресовано науковцям, викладачам,
учителям, студентам, усім, кого цікавлять актуальні питання
вітчизняної гуманітарної науки, проблеми
української духовності та культури.
УДК 94
П78
50. Проблеми дидактики історії : зб.
наук. праць. Вип. 10 / Кам`янець-Поділ. нац.
ун-т ім. Івана Огієнка ; ред. С. А. Копилов [та
ін.] – Кам`янець-Подільський : Кам`янецьПоділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2019. –
180 с.
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У збірнику розглядаються проблеми теорії та методології
дидактики історії, викладання курсів вітчизняної та всесвітньої
історії у ЗВО, а також окремі аспекти методики навчання історії
у закладах середньої освіти, подаються рецензії на новітні
публікації навчально-методичного характеру.
УДК 32.133(477)
С83
51.
Стратегізація
адаптивної
системи управління якістю продукції в
механізмі забезпечення національної
безпеки кластерних систем : монографія /
М.П. Войнаренко,
Л.
А.
Богатчик,
Л.В. Скоробагата та ін. – Хмельницький :
ХНУ, 2020. – 262 с. : табл.
Обґрунтовано основи кластеризації
економіки
на
засадах
оптимізації
інтегрованих
ланцюгів
вартості.
Встановлено особливості функціонування систем управління
якістю продукції в контексті інноваційного потенціалу
кластеризації економіки. Розглянуто аспекти стратегізації
адаптивної системи управління якістю продукції підприємств
харчової промисловості.
Магістрантам і аспірантам економічних спеціальностей
ЗВО та фахівцям з розробки систем управління якістю продукції
в кластерних системах.
УДК 159.9
Т33
52. Теорія та практика формування
особистості
як
суб`єкта
самотворення
і
самозбереження
:
монографія / Хмельниц. нац. ун-т, каф.
психології та педагогіки ; авт. кол.
З. Антонова [та ін.]. – Хмельницький :
Цюпак А. А., 2021. – 460 с. – Бібліогр. в
кінці розд.
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Колективна монографія присвячена актуальним питанням
сучасної психології. У розділах книги висвітлюються теоретикометодологічні та прикладні дослідження проблеми формування
особистості як суб`єкта самотворення і сомозбереження. Подано
авторські технології психологічного супроводу, консультування,
реабілітації особистості. Особлива увага приділяється значенню
сім`ї як сфери життєдіяльності особистості та формуванню
суб`єкта самотворення.
УДК 621.89
Т38
53.
Технологічне
забезпечення
довговічності технічних трибосистем :
монографія / О. В. Диха, В. П. Свідерський,
О. С. Дробот та ін. – Хмельницький : ХНУ,
2021. – 178 с. : граф., табл.
Розглянуті
технологічні
підходи
підвищення
зносостійкості
технічних
трибосистем за рахунок добавок у мастильні
матеріали мідного порошку; модифікування
антифрикційних матеріалів на основі
фторопласту
нанодисперсними
добавками;
зміцнення
конструкційних
сталей
термоциклічною
обробкою;
використання титанових сплавів при низькотемпературному
азотуванні в тліючому розряді.
УДК 32(477)
У45
54.
Україна
у
сучасному
геополітичному просторі: погляд молоді (до
25-річчя Хмельницького інституту МАУП) :
зб. наук. праць. Вип. 1 / Хмельниц. ін-т
МАУП ім. Блаженнішого Володимира ; гол.
ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький : Вид-во
МАУП, 2021. – 268 с. – Бібліогр. в кінці ст.
У збірнику наукових представлено
узагальнені тези доповідей та виступів
учасників XVIII Всеукраїнського конкурсу
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студентських та учнівських наукових робіт «Україна у
сучасному геополітичному просторі: погляд молоді» (до 25річчя Хмельницького інституту МАУП). Конкурс тривав з 14
жовтня 2020 року до 14 квітня 2021 року. 14 травня 2021 року
відбулася підсумкова звітна конференція.

Конференції
УДК 902.01 (477.43)
А87
55. Археологічні дослідження в
Україні: здобутки і перспективи : зб.
матеріалів ІX Всеукр. студент. археолог.
т-ва ім. Івана Огієнка ; ред. кол. :
С.А. Копилов, І.М. Конет, В.А. Дубінський.
– Кам`янець-Подільский : Сисин О. В. ;
[Б. м.] : Абетка, 2020. – 124 с.
Збірник
містить
доповіді
і
повідомлення учасників IX Всеукраїнської
студентської археологічної конференції, яка
відбулася
у
Кам`янець-Подільському
національному
університеті імені Івана Огієнка 22 травня 2020 р.
УДК 902.2(477- 89Под)
А87
56. Археологія і фортифікація
України: зб. матеріалів. Х Всеукр. наук.практ. конф. Кам'янець-Поділ. держ. іст.
музею-заповід., присвяч. 90-річчю від дня
народження Іона Срульовича Винокура
(1830–2006) / Хмельниц. облдержадмін. ;
Кам'янець-Поділ.
держ.
іст.
музейзаповідник ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім.
Івана Огієнка ; редкол. О. О. Заремба
(голова) та ін. – Кам'янець-Подільський :
Буйницький О. А., 2021. – 358 с. : рис., фото. – Бібліогр. в кінці
стат.
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Видання розраховане на науковців, працівників музейної
сфери, викладачів суспільних дисциплін і студентів.
УДК 34(477)
Г20
57. Гармонізація законодавства
України з правом Європейського Союзу :
зб. тез доп. Всеукр. наук. конф. 17 квіт.
2021 р. / М-во освіти і науки України ;
Хмельниц. нац. ун-т ; відп. за вип.
М.П. Вавринчук. – Хмельницький : ХНУ,
2021. – 209 с.
Висвітлено
проблеми
адаптації
конституційного,
адміністративного,
цивільного, господарського, податкового,
кримінального, митного, іншого вітчизняного законодавства до
стандартів ЄС. Окреслено перспективи розвитку правничої
науки в умовах євроінтеграції.
УДК 338.2
І-72
58.
Інструменти
регулювання
національної економіки та національної
безпеки в умовах сучасних глобальних
викликів : матеріали VI Міжнар. наук.практ. конф. 5-6 листоп. 2021 р.,
Хмельницький / М-во освіти і науки
України ; Хмельниц. нац. ун-т, Тбіліс. держ.
ун-т ; ред.: М. І. Бондаренко, Л. С. Любохинець, Л. Б. Бушовська. – Хмельницький:
ХНУ, 2021. – 126 с. : табл.
Розглянуті
аспекти
розвитку
національної економіки та засади забезпечення національної
безпеки; особливості фінансових механізмів в економіці країни;
сучасні виклики і загрози національній безпеці; особливості
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цифрової економіки. Для керівників підприємств, фахівців,
викладачів і студентів економічних ЗВО.
УДК 339.138
М26
59. Маркетингові технології в
умовах глобалізації економіки України :
тези доп. XV міжнар. наук.-практич. конф.
(26-28 листоп. 2020 р.) / ХНУ, Укр. Асоц.
Маркетингу. – Хмельницький : ХНУ, 2020.
– 179 с. – Бібліогр. в кінці розд.
Подані
тези
доповідей
XV
міжнародної
НПК
«Маркетингові
технології в умовах глобалізації економіки
України» (26-28 листоп. 2020 р., м.
Хмельницький).
Розглянуті теоретико-аналітичні основи та практичні
рекомендації застосування маркетингових технологій в
економіці та бізнесі на фоні трансформаційних процесів,
породжених COVID-19, за напрямами: стратегічна парадигма
інноваційного маркетингу; проблеми застосування теорії і
практики маркетингу у різних сферах; теорія і практика торгівлі
та товарознавчої діяльності; маркетинг-менеджмент: підходи і
перспективи розвитку; тенденції інноваційного розвитку
економіки за інтегррації у міжнародний економічний простір.
УДК 001
Н34
60. Наука та освіта= Science and
Education : зб. праць XVI Міжнар. наук.
конф., 4-11 січня 2022 р., Хайдусобосло
(Угорщина) / Хмельниц. нац. ун-т ; редкол.
А. В. Горошко [та ін.]. – Хмельницький :
ХНУ, 2021. – 184 с.
Розглянуто
проблеми
освіти,
моделювання, інформаційних систем і
технологій, будівництва та архітектури, техніки, а також
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економічні та управлінські аспекти цих питань. Розраховано на
науковців та інженерних працівників, які спеціалізуються в
області вивчення цих задач.
УДК 001
Н34
61. Наука та освіта =Science and
Education : зб. праць XV Міжнар. наук.
конф., присвяч. пам`яті Вілена Петровича
Ройзмана, 4 -11 січня 2021 р., Хайдусобосло
(Угорщина) / Хмельниц. нац. ун-т ; редкол.
А. В. Горошко та ін. – Хмельницький : ХНУ,
2021. – 125 с. : граф., табл. – Бібліогр. в кінці
ст.
У збірнику розглянуто проблеми
освіти, моделювання, інформаційних систем
і технологій, спеціальні проблеми, а також економічні та
управлінські аспекти цих питань.
УДК 821.161.2.09
Н60
62. Ні, я жива! Я буду вічно жити! Я
в серці маю те, що не вмирає! Утвердження
української національної ідеї у творчості і
громадсько-політичній
діяльності
Л. Українки, О. Пчілки, О. Ольжича та
інших видатних особистостей сучасності
на теренах Волині - Полісся : зб. матеріалів
наук. конф. Кн. 1 / Нац. спілка краєзнавців
України, Новоград-Волин. музей родини
Косачів, Новоград-Волин. станиця братства
вояків ОУН – УПА ім. генерала
Р. Шухевича ; упоряд. В. В. Вітренко. – Житомир : Євенок О. О.,
2021. – 796 с.
В збірнику представлені нові сторінки життя, громадсько політичної, культурної діяльності і творчості Лесі Українки,
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Олени Пчілки, інших членів великої родини Косачів, дають
уявлення про стосунки родини із відомими діячами культури –
Михайлом Драгомановим, Миколою Лисенком, Михайлом
Старицьким, а також розповідають про Олега Ольжича, Петра
Чечета – Волиняка та інших видатних особистостей Волині –
Полісся, які стали гордістю регіону.
УДК 908(477-89Под)
П 15
63. Пам'ятки культури польської
спільноти в Україні:
проблеми
і
перспективи збереження : матеріали Всеукр
наук.-практ. онлайн-конф. з міжнар. участю,
м Кам'янець-Подільський, 27 трав. 2021 р. /
Нац. іст.-архітек. заповідник "Кам'янець",
Хмельниц. ОНМЦ, Fundacja "Centrum
Polsko-Ukrainskie" ; гол. ред. В. В. Фенцур. –
Кам'янець-Поділ. : Друкарня "Рута", 2021. –
140 с.
У збірнику розміщено наукові праці,
присвячені проблемам і перспективам збереження пам’яток
культури польської спільноти в Україні. Українська історикомистецька спадщина в контексті ґенези європейської культури
розглядається у поданих статтях комплексно, системно,
хронологічно та висвітлюється у своєму стилістичному,
конфесійному
та
регіональному
розмаїтті.
Питання
дослідження, реставрації, збереження та популяризації об’єктів
архітектури, скульптури, живопису, графіки тощо підняті у
матеріалах конференції на рівні сучасної соціально-культурної
проблематики. Окреслено виключну вагомість проаналізованих
пам’яток науки та мистецтва для сучасного краєзнавства,
мистецтвознавства, реставраційної справи, туристичної галузі.
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УДК 33.012(477)
П78
64. Проблеми планування в
ринкових умовах : тези доп. ХХ міжнар.
наук.-практ. конф., 28-30 жовт. 2021 р. /
М-во освіти і науки України ; ХНУ ; Акад.
екон. наук України ; редкол. С. В. Ковальчук та ін. – Хмельницький : ХНУ,
2021. – 133 с.
Розглянуто
теоретично-аналітичні
основи та практичні рекомендації щодо
планування промислового виробництва;
витрат, продуктивності праці, заробітної
плати, фінансів, маркетингової і підприємницької діяльності,
матеріально-технічного
забезпечення,
технічного
і
організаційного розвитку, доходів населення, проблеми
ціноутворення на промислову продукцію, ефективності
впровадження нової техніки.
УДК 373.3
П65
65. Проблеми початкової освіти :
науковий пошук студентів : зб. матеріалів
міжвузів. наук.-практ. студ. конф., (до 100річчя
Хмельницької
гуманітарнопедагогічної академії), 25 берез. 2021 р. /
М-во освіти і науки України ; Хмельниц.
гуманіт.-пед. акад. ; відп. за вип.
І. П. Ящук. – Хмельницький : ХГПА, 2021.
– 187 с.
У збірнику представлено матеріали
учасників
міжвузівської
науковопрактичної
студентської
конференції
(до
100-річчя
Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії) «Проблеми
початкової освіти: науковий пошук студентів». Видання стане у
нагоді
науково-педагогічним
працівникам,
аспірантам,
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магістрантам, студентам, які цікавляться сучасним станом
педагогічної освіти та виховання в Україні.
УДК 378
П84
66.
Професійне
становлення
особистості: проблеми і перспективи : тези
доп. XI міжнар. наук.-практ. конф., 25-26
листоп. 2021 року, м. Хмельницький / М-во
освіти і науки України ; Нац. акад. пед.
наук України ; ХНУ ; Ін-т пед. освіти і
освіти дорослих ; за наук. ред.
Н.Г. Ничкало [та ін.]. – Хмельницький :
ХНУ, 2021. – 268 с. – укр., рос., пол., англ.
мовами.
Наведені тези доповідей НПК з
проблем професійного становлення особистості. Розглянуто
теоретико-методологічні засади професійного становлення
особистості, в умовах ринкової економіки, методичні аспекти
підготовки майбутніх учителів трудового навчання та
технологій, педагогів професійного навчання, забезпечення
якості професійної (професійно-технічної), фахової передвищої і
вищої освіти, проаналізовано вітчизняний та зарубіжний досвід
професійної освіти і навчання особистості.
УДК 908(477.43)
Р64
67.
Розвиток
національного
краєзнавства та історико-регіональних
досліджень на Поділлі і Південно-Східній
Волині: досвід, проблеми, перспективи (До
75-річчя від дня народження професора
Лева Васильовича Баженова) : матеріали
наук. круглого столу 5 лют. 2021 р. / Ін-т
історії України НАН України ; Кам'янецьПоділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.
С. А. Копилов (голова) та ін. – Кам'янецьПодільський : Рута, 2021. – 366 с. –
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Бібліогр. в кінці розд.
Збірник матеріалів наукового круглого столу містить
тексти доповідей і повідомлень про розвиток національного
краєзнавства, джерелознавства, історіографії, історії та відомих
постатей Поділля і Південно-Східної Волині.
УДК 94(477- 89Под)
С47
68. Слідами історії Чемеровецького
краю : зб. матеріалів І Всеукр. наук. іст.краєзнавч. конф. (20 листоп. 2020 р., смт.
Чемерівці) / Центр дослідж. історії Поділля
ін-ту історії України НАН України, Нац.
спілка краєзнавців України ; редкол.
Л.В. Баженов (голова) та ін. – Кам`янецьПодільський : Рута, 2021. – 452 с. : фото. –
Бібліогр. в кінці ст.
Збірник містить доповіді у формі
статей, виголошені під час роботи наукової історикокраєзнавчої конференції «Слідами історії Чемеровеччини», які
відображають описи населених пунктів, церковні літописи,
життєписи відомих постатей краю.
УДК 001
С91
69. Сучасні досягнення в науці та
освіті = Modern Achievements of Science
and Education : зб. праць XVI Міжнар.
наук. конф., 1-8 листоп. 2021 р., Нетанія,
Ізраїль / Хмельниц. нац. ун-т ; Ізраїльська
Незалежна Академія Розвитку наук ;
редкол. А. В. Горошко та ін. –
Хмельницький; Нетанія: ХНУ, 2021. –
126 с.
Розглянуті
актуальні
проблеми
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освіти та інформаційних технологій, матеріалознавства,
механіки, дизайну, архітектури і будівництва, а також низка
економічних питань. Для науковців, інженерів, працівників та
аспірантів ЗВО.
УДК 519.8
С91
70. Сучасні проблеми математичного
моделювання, прогнозування та оптимізації
: тези доповідей 9-ї Міжнар. наук. конф. /
М-во освіти і науки, молоді та спорту
України, Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім.
Івана Огієнка, Ін-т кібернетики ім.
В. М. Глушкова НАНУ та ін. ; ред.
І. М. Конет, В. С. Щирба, І.М. Атаманчук. –
Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ.
нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2020. – 136 с. :
граф., іл. – Бібліогр. в кінці ст.
У збірці нові результати досліджень з проблем
математичного моделювання, прогнозування та оптимізації.
УДК 378.14
Т33
71. Теоретико-методологічні та
практичні аспекти в підготовці вчителя
правознавства: досвід і проблеми : тези
Всеукр. наук.-практ. конф. (04.12.2020 р.,
м. Кам`янець-Подільський) / Кам`янецьПоділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.
В.А. Дубінський (голова) та ін. –
Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ.
нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2021. – 112 с.
Збірник тез Всеукраїнської науковопрактичної конференції, що відбулася
4 грудня 2020 року в Кам`янець-Подільському національному
університеті імені Івана Огієнка, містить тексти доповідей і
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повідомлень про теоретико-методологічні та практичні аспекти
підготовки та діяльності вчителя правознавства, їхній досвід і
проблеми, що присвячена 40-річчю з часу запровадження
підготовки вчителів правознавства у Кам`янець-Подільському
державному педагогічному інституті. Розрахований на
науковців, освітян й усіх тих, хто причетний до підготовки й
діяльності вчителів правознавства.

Автореферати
УДК 316.77
К78
72. Кравченко О. І. Формування
інформаційно-комунікаційної
культури
майбутніх офіцерів Збройних сил України
у процесі професійної підготовки : 13.00.04
- теорія та методика професійної освіти:
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня
канд. пед. наук / О. І. Кравченко ; Держ.
прикордонна служба України ; Нац. акад.
ДПС України ім. Б. Хмельницького. –
Хмельницький : Нац. акад. ДПС України,
2021. – 20 с.
Дисертацію
присвячено
дослідженню
проблеми
формування інформаційно-комунікаційної культури майбутніх
офіцерів Збройних сил України у процесі професійної
підготовки. Обґрунтовано педагогічні умови формування
інформаційно-комунікаційної культури майбутніх офіцерів
Збройних сил України у процесі професійної підготовки та
розроблено модель цього процесу, що містить цільовий,
змістово-технологічний і результативний блоки. Уточнено
сутність поняття «інформаційно-комунікаційна культура
майбутніх офіцерів Збройних сил України», удосконалено
діагностичний апарат для з`ясування стану сформованості
інформаційно-комунікаційної культури майбутніх офіцерів
Збройних сил України (гносеологічний, мотиваційноаксіологічний,
праксеологічний
критерії)
за
рахунок
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використання показників та характеристики рівнів (високий,
достатній, початковий).
УДК 519.8
К93
73. Куруджи Ю. В.
Моделі
оптимального
управління
функціонуванням ланцюгів поставок в умовах
невизначеності та ризику : спеціальність
08.00.11 - математичні методи, моделі та
інформаційні технології в економіці :
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня
канд. економ. наук / Ю. В. Куруджи ; М-во
освіти і науки України ; Хмельниц. нац.
ун-т. – Хмельницький : ХНУ, 2021. – 20 с.
Дисертація
присвячена
теоретичному обґрунтуванню та розробці методичних підходів і
практичних рекомендацій щодо оптимізації управління
функціонуванням ланцюгів поставок в умовах невизначеності та
ризику.
УДК 378.018
М19
74. Малишевський О. В. Система
формування
професійної
мобільності
майбутнього
інженера-педагога
комп`ютерного профілю : 13.00.04 – теорія
і методика професійної освіти : автореф. на
здобуття наук. ступеня канд. психол. наук /
О. В. Малишевський ; Нац. акад. пед. наук
України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих.
– Київ, 2020. – 40 с.
Зміни
в
усіх
сферах
життя,
проведення
реформ,
обумовлених
цивілізаційними і соціально-економічними трансформаціями,
інтеграція України в європейський освітній простір,
здійснювана модернізація системи вищої педагогічної освіти
висувають нові вимоги до особистості педагога, зокрема
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інженера-педагога, рівень професійної підготовки якого має
відповідати зрослим вимогам часу. Відповідальність за
вирішення означеної проблеми покладається на професійну
інженерно-педагогічну освіту, серед важливих завдань якої –
цілеспрямоване формування професійної мобільності майбутніх
фахівців.
УДК 339.924(477)
М52
75. Мережко В. М. Формування
фінансово-економічного
потенціалу
у
розвитку ЗЕД підприємств за умов
євроінтеграції : спец. 08.00.04 – економіка
та управління підприємствами (за видами
екон. діяльності) : автореф. дис. на
здобуття наук. ступ. канд. екон. наук /
В. М. Мережко ; М-во освіти і науки
України ; Хмельниц. нац. ун-т. –
Хмельницький : [б. в.], 2021. – 20 с.
В дисертації розроблено теоретикометодичні основи та науково-практичні рекомендації щодо
формування
фінансово-економічного
потенціалу
підприємств у розвитку зовнішньоекономічної діяльності за
умов євроінтеграції.
УДК 378.14: 35
О-54
76. Олійник Л. В. Теоретичні та
методичні засади навчання військовоспеціальних дисциплін майбутніх магістрів
військово-соціального управління : 13.00.02
– теорія та методика навчання : автореф.
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед.
наук / І. Ф. Ісаєва ; Держ. прикордонна служба України ; Нац.
акад. ДПС України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький :
Нац. акад. ДПС України, 2021. – 40 с.
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У дослідженні подано теоретичне і методичне
обґрунтування засад навчання військово-спеціальних дисциплін
майбутніх
магістрів
військово-соціального
управління,
розроблено та експериментально перевірено дієвість технології
її впровадження.
УДК 316.3(477)
Р83
77. Рудик О. А. Формування
механізмів
регулювання
соціальнотрудових відносин в ОТГ у підвищенні
якості життя населення : спеціальність
08.00.07 - демографія, економіка праці,
соціальна економіка і політика : автореф.
дис. на здобуття наук. ступеня канд.
економ. наук / О. А. Рудик ; М-во освіти і
науки України, Хмельниц. нац. ун-т. –
Хмельницький : ХНУ, 2021. – 20 с.
Розвиток соціально-трудової сфери та
соціально-трудових відносин в територіальних громадах – одна
із основних умов підвищення ефективності використання
наявного людського капіталу та нарощування людського
потенціалу, а, відтак, і один із найважливіших факторів їх
стабільного соціально-економічного розвитку. Оскільки
функціонування і розвиток соціально-трудових відносин (СТВ)
мають інституційне оформлення, то нової актуальності на
сьогодні набувають питання дослідження моделей, пріоритетів і
механізмів регулювання СТВ в об`єднаних територіальних
громадах (ОТГ) для підвищення якості життя населення.
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УДК 334.716
С13
78. Савіцький А. В. Експортоорієнтоване управління у підвищенні
прибутковості промислових підприємств :
спец. 08.00.04 - економіка та управління
підприємствами
(за
видами
екон.
діяльності) : автореф. дис. на здобуття наук.
ступ. канд. екон. наук / А. В. Савіцький ;
М-во освіти і науки України ; Хмельниц.
нац. ун-т. – Хмельницький : [б. в.], 2021. –
40 с.
Дисертацію присвячено розробці та
обґрунтуванню теоретико-методологічних основ і науковопрактичних
рекомендацій
щодо
побудови
механізму
експортоорієнтованого управління у підвищенні прибутковості
промислових підприємств. Розкрито сутність особливостей
управління у формуванні прибутковості підприємств.
УДК 658.5
С24
79. Свінарьова Г. Б. Теоретикометодологічні засади інноваційних змін
системи управління підприємством в
умовах діджиталізації : спец. 08.00.04 економіка та управління підприємствами
(за видами екон. діяльності): автореф. дис.
на здобуття наук. ступ. канд. екон. наук /
Г.Б. Свінарьова ; М-во освіти і науки
України ; Хмельниц. нац. ун-т. –
Хмельницький : [б. в.], 2021. – 40 с.
Дисертацію
присвячено
розробленню
теоретикометодологічного базису, методичних підходів і рекомендацій
щодо інноваційних змін системи управління підприємством в
умовах діджиталізації, що змінюють цільову основу та об`єктну
спрямованість управлінського впливу на трансформацію систем
управління підприємством у діджитал-середовищі.
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УДК 658.5
С24
80. Свістунов О. С. Теоретикометодологічні
засади
управління
технологічним оновленням інноваційно
орієнтованих підприємств : спец. 08.00.04 економіка та управління підприємствами
(за видами екон. діяльності) : автореф. дис.
на здобуття наук. ступ. канд. екон. наук /
О. С. Свістунов ; М-во освіти і науки
України,
Хмельниц.
нац.
ун-т.
–
Хмельницький : [б. в.], 2021. – 40 с.
Наукова новизна одержаних в
дисертаційній роботі результатів полягає у концептуальному
вирішенні
та
науковому
обґрунтуванні
теоретикометодологічних засад, методичних положень та практичних
рекомендацій щодо управління технологічним оновленням
машинобудівних підприємств на засадах системного підходу в
контексті сучасного розвитку нової парадигми економіки.
УДК 378.4
С79
81. Стеблюк С. В. Теоретичні та
методичні засади формування професійної
компетентності майбутніх фахівців з
підприємництва, торгівлі та біржової
діяльності в системі ступеневої освіти :
13.00.04 - теорія та методика професійної
освіти: автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня канд. пед. наук / С. В. Стеблюк ;
Держ. прикордонна служба України ; Нац.
акад. ДПС України ім. Б. Хмельницького. –
Хмельницький : Нац. Акад. ДПС України,
2021. – 40 с.
У дисертаційному дослідженні обґрунтовано теоретичні
та методичні засади формування професійної компетентності
майбутніх фахівців за спеціальністю 076 «Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність» у системі ступеневої освіти.
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УДК 658(4+ 477)
Т76
82. Троциковський Т. С. Управління
інноваційною діяльністю промислових
підприємств
за
умов
європейської
інтеграції: спец. 08.00.04 - економіка та
управління підприємствами (за видами
екон. діяльності): автореф. дис. на здобуття
наук.
ступ.
канд.
екон.
наук
/
Т. С. Троциковський; М-во освіти і науки
України,
Хмельниц.
нац.
ун-т.
–
Хмельницький : [б. в.], 2021.
У
дисертації
досліджено
особливості управління інноваційною діяльністю в системі
функціонування підприємств за умов поетапної європейської
інтеграції. Проаналізовано рівень та основні тенденції
інноваційної діяльності промислових підприємств Польщі та
України в умовах європейської інтеграції. Досліджені чинники
впливу євроінтеграційних процесів та побудовано структурнологічну
модель
механізму
проактивного
управління
інноваційною діяльністю підприємства в умовах європейської
інтеграції.
УДК 519.86
Х73
83. Холоденко А. М. Економікоматематичне
моделювання
розвитку
виробничо-транспортних
систем
:
спеціальність 08.00.11 - математичні
методи, моделі та інформаційні технології в
економіці : автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня
канд.
економ.
наук
/
А. М. Холоденко ; М-во освіти і науки
України ; Хмельниц. нац. ун-т. –
Хмельницький : ХНУ, 2021. – 42 с.
Дисертацію присвячено встановленню закономірностей
оптимального розвитку виробничо-транспортних систем різної
конфігурації, за різних критеріїв оптимальності та варіантів
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конкуренції та інтеграції учасників за умов інформаційної
симетрії та асиметрії.
УДК 334.716
Ш26
84. Шарко В. В. Маркетинговологістичне забезпечення конкурентної
стратегії
інноваційного
розвитку
підприємства : спец. 08.00.04 - економіка та
управління підприємствами (за видами
екон. діяльності) : автореф. дис. на здобуття
наук. ступ. канд. екон. наук / В. В. Шарко ;
М-во освіти і науки України, Хмельниц.
нац. ун-т. – Хмельницький : [б. в.], 2021. –
40 с.
У дисертації сформовано сучасну
концепцію інноваційного розвитку підприємств на основі
еволюційних змін у стратегічному управлінні з урахуванням
функцій планування, контролю і регулювання. Уточнено етапи
розробки конкурентної стратегії та фактори, які впливають на
кожному із етапів: технологічні, виробничі, реалізаційні,
маркетингові, професійні, організаційно-управлінські, іміджеві.

Навчально-методична література
УДК 373.2
Б12
85. Бабюк Т. Організація просвітницької діяльності в закладі дошкільної
освіти : навч.-метод. посіб. / Т. Бабюк,
Н. Г. Каньоса [та ін.]; М-во освіти і науки
України ; Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім.
Івана Огієнка. – Кам`янець-Подільський :
Ковальчук О. В., 2021. – 120 с.
Зміст
навчально-методичного
посібника охоплює теоретичні основи
організації і відбору методів і засобів
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просвітницької діяльності педагога закладу дошкільної освіти з
батьками вихованців. Посібник містить методичні матеріали з
тем навчального курсу, контрольні запитання і завдання для
студентів, плани практичних занять, бібліографічний огляд
низки нормативно-правових документів з питань співпраці з
батьками.
УДК 330.8
Б75
86. Боднарчук Т. Л. Історія
економіки та економічної думки : навч.метод. посіб. / Т. Л. Боднарчук ;
Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана
Огієнка. – Кам`янець-Подільський :
Ковальчук О. В., 2021. – 122 с.
У навчально-методичному посібнику
запропоновано опорний конспект до тем

дисципліни,
тренувальні
тестові
завдання, логічні та аналітичні вправи
для закріплення теоретичних знань у студентів; подано
методичні рекомендації до виконання завдань самостійної та
індивідуальної роботи.
УДК 373.3
Б82
87. Борисова Т. В. Технології вивчення
мистецтва у початковій школі : навч.- метод.
посіб. / Т. В. Борисова ; Кам`янець-Поділ.
нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам`янецьПодільський : Зволейко Д. Г., 2020. – 96 с. –
Бібліогр. : С. 90-95.
У навчально-методичному посібнику
висвітлюються актуальні для педагогіки
початкової школи питання технологічного
забезпечення процесу мистецького навчання
і виховання молодших школярів. Розкриваються концептуальні
засади, зміст і структура, специфіка проведення інтегрованих
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уроків мистецтва. Пропонуються дієві методичні алгоритми
формування у молодших школярів широкого спектра життєвих
компетентностей шляхом залучення їх до активної пізнавальної,
практичної, художньо-творчої діяльності у царині різних видів
мистецтва.
УДК 373.2
Г13
88. Газіна І. О. Інноваційні
технології в освітній діяльності закладів
дошкільної освіти : навч.-метод. посіб. /
І. О. Газіна ; М-во освіти і науки України ;
Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана
Огієнка. – Кам`янець-Подільський :
Панькова А. С., 2021. – 210 с.
Навчально-методичний
посібник
призначений для студентів педагогічних
факультетів ЗВО, вихователів, завідувачів,
методистів ЗДО. У посібнику розкрито
загальні засади педагогічної інноватики, подані приклади
інноваційних педагогічних технологій, а саме системні
інноваційні педагогічні, модульні та локальні інноваційні
педагогічні технології, окрім того виокремлено розділ сучасних
педагогічних технологій, що є мало відомі педагогам, і не
використовуються у роботі з дітьми дошкільного віку.
Висвітлено питання інноваційної діяльності педагога; готовність
педагога до інноваційної педагогічної діяльності, створення
відповідних умов задля організації інноваційної діяльності в
ЗДО.
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УДК 373.2
Г13
89. Газіна І. О. Методика формування
елементарних математичних уявлень у дітей
дошкільного віку : навч.-метод. посіб. для
студентів напряму підготовки «Дошк.
освіта» та вихователів дошк. навч. закл. /
І. О. Газіна ; М-во освіти і науки України ;
Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана
Огієнка.
–
Кам`янець-Подільський
:
Панькова А. С., 2021. – 384 с.
У навчально-методичному посібнику
розкрито методику формування елементарних логікоматематичних уявлень у дітей дошкільного віку, особливості
роботи з дітьми різних вікових груп (від 3 до 6 років) у ході їх
навчання лічбі та обчисленню, ознайомлення з величиною та
формою, орієнтування в просторі та часі. У ньому подаються
зразки організації математичної складової занять в ЗДО. Велика
увага
приділена
методам
використання
наочності,
демонстраційного та роздавального матеріалу, розкрито зміст
основних понять з методики формування елементарних
математичних уявлень у дітей дошкільного віку.
УДК 378
Г68
90. Гордійчук М. С. Вступ до
спеціальності : навч.-метод. посіб. /
М.С. Гордійчук, О. В. Мартіна [та ін.]. –
Кам`янець-Подільський : Зволейко Д. Г.,
2020. – 136 с.
Посібник
розкриває
особливості
організації педагогічного процесу у
закладах вищої освіти ; розуміння
особливостей підготовки фахівців першого
(бакалаврського рівня) вищої освіти галузі
знань.
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УДК 821.09(100)
Д38
91. Детективний жанр: художньоестетичні
трансформації
в
істориколітературному процесі : кол. монографія /
М-во освіти і науки України ; Кам`янецьПоділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; за ред.
О. В. Кеби. – Кам`янець-Подільський :
Ковальчук О. В., 2021. – 188 с. – Бібліогр. в
кінці ст.
Охарактеризовано особливі структури
жанрових моделей новітнього детективу.
Проведено аналіз специфіки окремих індивідуально-авторських
та національно-культурних різновидів детективу. Монографія
розрахована на фахівців у галузі літературознавства, науковців,
викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться проблемами
функціонування літературних жанрів.
УДК 373.2
К19
92. Каньоса Н. Методика виховання та
розвитку дітей раннього віку : навч.-метод.
посіб. / Н. Г. Каньоса, Т. Бабюк, І. Пукас ;
Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана
Огієнка. Пед. ф-т. – Кам`янець-Подільський:
Ковальчук О. В., 2021. – 268 с.
У посібнику розглядаються сучасні
методики виховання та розвитку дітей
раннього віку, запропоновано особливості
гармонізації розвитку дитини, представлено
науково-теоретичну інформацію та практичні напрацювання
щодо організації роботи з дітьми раннього віку в закладах
дошкільної освіти, вміщено практичні заняття, загальні
методичні рекомендації до них, завдання для виконання
індивідуальної роботи, тестові завдання та інформацію для
самопідготовки студентів.
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УДК 37.013.8
М34
93. Матеріали для дистанційного
навчання слухачів курсів в контексті
андрагогічного підходу освіти дорослих :
навч.-метод. посіб. / Хмельниц. обл. ін-т
післядиплом.
пед.
освіти
;
уклад.
Н.Г. Клімкіна.
–
Хмельницький
:
Заколодний М. І., 2020. – 60 с.
У навчально-методичному посібнику
представлені конспекти лекцій для слухачів
курсів різних категорій, які допомагають
удосконалювати компетентність слухачів у сучасних умовах та
надають практичний матеріал для роботи з дітьми та матеріал
для самоаналізу власних видів діяльності та професійного
зростання.
УДК 378.147
Н15
94. Навчальна професійно-орієнтована практика: програма і методичні
рекомендації до організації та проведення
практики для студентів галузі знань
23 Соціальна робота спеціальності 231
Соціальна робота за освітньою програмою
Соціальна робота (денна форма навчання) :
навч.-метод. посіб. / М-во освіти і науки
України, Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім.
Івана Огієнка ; уклад. Я. М. Раєвська та ін. –
Кам`янець-Подільський : Ковальчук О.В.,
2021. – 76 с. : табл. – Бібліогр.: С. 74.
У навчально-методичному посібнику пропоновано
програму навчальної професійно-орієнтованої практики, яка
розроблена у відповідності до «Положення про проведення
практики студентів у закладах вищої освіти України», що
забезпечує поєднання теоретичної підготовки з практичною
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діяльністю за спеціальністю 231 Соціальна робота, 232
Соціальне забезпечення денної форм навчання. Програма
розкриває мету, завдання практики, її зміст, поточні, підсумкові
вимоги до звітності та підсумків практики для студентів,
викладачів вищої школи, фахівців соціальної сфери.
УДК 364
О-60
95. Опалюк Т. Л. Основи професійної
майстерності в соціальній сфері : навч.метод. посіб. / Т. Л. Опалюк. – Кам`янецьПодільський : Ковальчук О. В., 2021. –
206 с. – Бібліогр. : С. 201-205.
Навчальний посібник розроблено в
рамках
інформаційно-методичного
супроводу до навчальної дисципліни
«Основи професійної майстерності в
соціальній сфері» і передбачає опрацювання
теоретичних
та
практичних
основ
формування професійної майстерності майбутнього соціального
працівника. Матеріали посібника сформовано відповідно до
освітніх стандартів (2019) за спеціальністю «соціальна робота»,
а також компетентнісного підходу до професійної підготовки
сучасного фахівця. Окрім традиційно теоретичного блоку,
посібник містить блок практико орієнтованих матеріалів, що
включають
питання
для
самоконтролю,
пропонують
дискусійний
ракурс
опрацювання
проблем,
методи
самодіагностики та саморозвитку, які можна обрати відповідно
до визначених пріоритетів особистісного розвитку.
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УДК 069.01
П21
96. Паур І. В. Основи музейної
справи: навч.-метод. посіб. / І. В. Паур ;
Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана
Огієнка.
–
Кам`янець-Подільський
:
Панькова А. С., 2021. – 204 с.
Навчально-методичний
посібник
адресований здобувачам вищої освіти
першого (бакалаврського) рівня освітньопрофесійних
програм
Образотворче
мистецтво,
декоративне
мистецтво,
Реставрація
творів
мистецтва
за
спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне
мистецтво, реставрація. Він містить пояснювальну записку,
конспекти лекцій, рекомендації щодо підготовки та плани
семінарських занять, списки рекомендованих джерел та
літератури.
У посібнику визначено методичні поради щодо виконання
ІНДЗ та тестові завдання з дисципліни. Крім того, пропонується
глосарій музейних термінів і додатки, в яких запропоновані
нормативні документи, що визначають музейну діяльність.
УДК 069.1
П21
97. Паур І. В. Навчальна музейна
практика : навч.-метод. посіб. / І. В. Паур ;
Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана
Огієнка.
–
Кам`янець-Подільський
:
Панькова А. С., 2021. – 136 с.
Навчально-методичний
посібник
адресований здобувачам вищої освіти
першого (бакалаврського) рівня освітньопрофесійної
програми
Образотворче
мистецтво,
декоративне
мистецтво,
реставрація за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво,
декоративне мистецтво, реставрація. Він містить опис: загальні
положення, мету і завдання, структуру навчальної музейної
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практики у музеях художнього та історичного профілю. У ньому
визначено зміст практики: основні етапи, індивідуальні завдання
(вимоги до обліку фондових матеріалів, створення музейної
експозиції,
тематико-експозиційного плану),
колективні
завдання, заняття та екскурсії під час практики. Визначено
залікові питання, окреслено форми та методи контролю під час
проходження навчальної музейної практики й вимоги до звітної
документації. Зазначено права та обов’язки керівників практики
і студентів-практикантів. Крім того, пропонується глосарій
музейних термінів і додатки, в яких запропоновані нормативні
документи, що визначають музейну діяльність.
УДК 159.9
С37
98. Сімко Р. Теорія особистості :
навч.-метод. посіб. / Р. Т. Сімко,
А. В. Сімко. – Кам`янець-Подільський :
Ковальчук О. В., 2021. – 162 с.
У навчально-методичному посібнику
представлено короткий курс лекцій з
навчальної дисципліни «Теорії особистості»,
плани практичних занять, методичні
рекомендації до виконання самостійної
роботи та критерії оцінювання результатів
навчання.
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Педагогічні науки
УДК 376
А43
99. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : зб. наук.
праць. Вип. 17 / М-во освіти і науки
України; Нац. пед. ун-т ім. М. П.
Драгоманова ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т
ім. Івана Огієнка ; гол. ред. М. К. Шеремет.
– Кам'янець-Подільський : Ковальчук О. В.,
2021. – 264 с. – Бібліогр. в кінці ст.
У збірнику висвітлюються питання
спеціальної
та
інклюзивної
освіти,
представлено широкий спектр наукових
пошуків та практичних доробок вітчизняних та закордонних
дослідників. Показані особливості організації та проведення
навчально-виховної, корекційно-розвивальної та реабілітаційної
роботи з різними віковими групами дітей з особливими
освітніми потребами як в умовах закладів дошкільної, шкільної
та позашкільної освіти, так і в процесі інклюзивного навчання та
сімейного виховання.

Правові науки
УДК 378
А38
100.
Академічна
доброчесність:
практичний досвід : зб. наук. праць. Вип. 1 /
Хмельниц. ін-т МАУП ім. Блаженнішого
Володимира ; гол. ред. Л. Г. Білий. –
Хмельницький : Вид-во МАУП, 2021. –
178 с. – Бібліогр. в кінці ст.
У збірнику наукових праць вміщено
статті та тези виголошені на науковопрактичному
семінарі
«Академічна
доброчесність: практичний досвід», що
відбувся у Хмельницькому інституті МАУП 8 квітня 2021 року.
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УДК 342.7(477)
А43
101. Актуальні питання державотворення та захисту прав людини в Україні :
зб. наук. праць за матеріалами наук.
засідання. Вип. 10 / Хмельниц. ін-т МАУП
ім. Блаженнішого Володимира ; гол. ред.
Л. Г. Білий та ін. – Хмельницький : Вид-во
МАУП, 2021. – 288 с. – Бібліогр. в кінці ст.
У збірнику наукових праць вміщено
статті за матеріалами інтернет-конференції
студентів та молодих вчених «Актуальні
питання державотворення та захисту прав
людини в Україні». Авторами статей розкрито такі питання:
служба в органах місцевого самоврядування; правовий статус
суб`єктів господарювання; інструменти примирення сторін в
цивільному судочинстві; сучасні досягнення криміналістики;
шляхи вдосконалення законодавства України та проблеми його
адаптації до правової системи Євросоюзу; питання діяльності
правоохоронних органів в Україні.
УДК 34(477)
А43
102. Актуальні питання юридичної
науки та практики : зб. наук. пр. студентів
та молодих вчених. Вип. 1 / МАУП ; гол.
ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький : МАУП,
2021. – 150 с.
У збірнику наукових праць вміщено
статті за матеріалами інтернет-конференції
студентів та молодих вчених «Актуальні
питання юридичної науки та практики».
Авторами статей розкрито такі питання:
служба в органах місцевого самоврядування; правовий статус
суб`єктів господарювання; інструменти примирення сторін в
цивільному судочинстві; шляхи вдосконалення законодавства
України та проблеми його адаптації до правової системи
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Євросоюзу; питання діяльності правоохоронних органів в
Україні.

Психологічні науки
УДК 316.48
В23
103. Ващенко І. В. Психологія
конфлікту : метод. рек. для студентів /
І.В. Ващенко ; Київ. нац. ун-т ім.
Т. Шевченка. – Кам`янець-Подільський:
Ковальчук О. В., 2021. – 90 с.
У методичних рекомендаціях до курсу
«Психологія
конфлікту»
наведено
тематичний план занять з курсу і лекційних
занять, методичні вказівки щодо підготовки
студента до семінарських занять, виконання
завдань самостійної роботи, тематика
семінарських занять, перелік питань до заліку, рекомендована
література, термінологічний словник та словник персоналій.
Основний акцент у змісті курсу зроблено на вивченні
економічних та організаційних конфліктів, теорії і практиці їх
урегулювання.
УДК 378.14
В23
104. Ващенко І. В. Підготовка тексту
наукової психологічної статті: метод. рек.
для студентів / І. В. Ващенко ; Київ. нац. унт ім. Т. Шевченка. – Кам`янецьПодільський: Ковальчук О. В., 2021. – 56 с.
У методичних рекомендаціях розкрито
загальну характеристику наукової статті,
аргументовано
доцільність
організації
наукової діяльності, висвітлено кожен етап
при написанні наукової психологічної статті (вибір теми
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наукової роботи, назва статті, анотація, ключові слова, вступ,
підбір, вивчення та огляд літератури, основна частина
(методологія, результати), висновки, перспективи подальших
досліджень, список літератури). Методичні рекомендації
розроблено з метою надати допомогу студентам освітнього
рівня магістр у підготовці тексту наукової психологічної статті
та її оформлення відповідно до Програми навчальної
дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень з
основами інтелектуальної власності».
УДК 159.9
П78
105. Проблеми сучасної психології =
Problems of modern Psychology : 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, 2021. –
Вип. 51. – 286 с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст.
Вип. 52. – 300 с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст.
Вип. 53. – 382 с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст.
У збірниках наукових праць висвітлено актуальні
проблеми сучасної психології, представлено широкий спектр
наукових розробок вітчизняних і закордонних дослідників.
Здійснено аналіз проблем, умов і труднощів психологічного
розвитку вікових та індивідуальних особливостей становлення
особистості й психології навчання.
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УДК 159.92
П86
106.
Психологія
XXI
століття:
теоретичні та практичні дослідження : зб.
наук. праць. Вип. 13 / Хмельниц. ін-т МАУП
ім. Блаженнішого Володимира ; гол. ред.
Л. Г. Білий та ін. – Хмельницький : Вид-во
МАУП, 2021. – 283 с. – Бібліогр. в кінці ст.
У збірнику наукових праць «Психологія
ХХІ століття: теоретичні та практичні
дослідження»
висвітлено
актуальні
соціально-психологічні проблеми: сучасні
завдання і тенденції розвитку психології; актуальні проблеми
психології особистості та індивідуальності; правова соціалізація
особистості: соціально-психологічні аспекти; політичні процеси
в політико-психологічному вимірі; трансформація сучасного
українського суспільства: філософсько-психологічний аналіз;
економічна сфера суспільства: психологічний аспект; практична
психологія освіти ХХІ століття: сучасне бачення.

Фізична культура. Спорт
УДК 796(477.43)
С73
107. Спортивна гордість Кам`янеччини. Історичний нарис, присвячений
30-річчю незалежності України : збірник
/ О. Шишкін, Ю. Юрчишин, А. Боднар та
ін. – Кам`янець-Подільський : Сисин О. В.,
2021. – 120 с.
У цій книзі зроблена спроба
систематизовано
викласти
історію
розвитку спорту Кам’янеччини за період
незалежності України. Відслідковується
досвід участі спортсменів регіону у змаганнях різного рівня.
Наведено короткі відомості про людей, які зробили внесок у
розвиток фізкультури і спорту Кам’янеччини.
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УДК 796.01
В53
108.
Вісник
Кам'янецьПодільського національного університету
імені Івана Огієнка : наук. вид / ред.
Г.А. Єдинак ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім.
Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський :
Панькова А. С., 2008. –
Вип. 20 : Фізичне виховання, спорт і
здоров'я людини. – 2021. – 68 с. : табл. –
Бібліогр. в кінці ст.
Вип. 21 : Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини. – 2021. –
73 с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст.
Вип. 22 : Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини. – 2021. –
82 с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст.
У віснику висвітлюються результати наукових досліджень
з актуальних проблем, що пов’язані з педагогічними аспектами
фізичного виховання різних груп населення, валеології,
ерготерапії, підготовки спортсменів та менеджменту у фізичній
культурі. Матеріали друкуються в авторській редакції.
Рекомендовано науковим, науково-педагогічним працівникам,
вчителям фізичної культури, основ здоров’я, тренерам з видів
спорту, фахівцям з фізичної терапії, докторантам та аспірантам.

Філологічні науки
УДК 81'255
А43
109. Актуальні проблеми філології та
перекладознавства : зб. наук. праць / гол.
ред. Ю. П. Бойко ; відп. ред. О. В. Ємець ;
ред. Л. І. Бєлєхова ; М-во освіти і науки
України ; Хмельниц. нац. ун-т. –
Хмельницький : ХНУ, 2015. –
Вип. 21, Т. 1 / гол. ред. І. Б. Царалунга. –
2021. – 166 с. – бібліогр. в кінці ст.
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Вип. 21, Т. 2 / гол. ред. І. Б. Царалунга. – 2021. – 110 с. –
бібліогр. в кінці ст.
У збірнику містяться статті, присвячені актуальним
проблемам когнітивного, зіставного мовознавства, дискурсивної
лінгвістики, перекладознавства, системи та структури мови,
літературознавства тощо. Збірник розрахований на наукових
працівників, викладачів, аспірантів, магістрантів та студентів
філологічних факультетів.

Художня література
УДК 821.161.2(477.43)
Б18
110. Байдак І. М. Місту про місто :
поезія / І. М. Байдак. – Хмельницький:
Заколодний М. І., 2021. – 40 с.
Збірка авторських віршів для широкого
кола читачів.

УДК 821.161.2(71)
В19
111. Василів-Базюк Л. Й. Стежками
емігрантів з України : іст. повість /
Л. Й. Василів-Базюк. – Чернівці : Букрек,
2021. – 504 с.
У творі, йдеться про становлення і
розвиток української громади в Канаді,
починаючи від "піонерської доби" до
сьогодення.
Любов
Василів-Базюк,
зосереджує увагу читачів на маловідомих
фактах
з
життя
українських
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першопоселенців у Канаді, на тих перешкодах і труднощах, які
їм довелося здолати у пошуках землі, волі та кращої долі.
УДК 821.161.2
В42
112. Візерунки : літ. альм. Ч. 2. –
Хмельницький : Стасюк Л. С., 2021. – 200 с.
До альманаху увійшли твори (лірика та
проза), присвячені поняттям гармонії,
життєвої мудрості, осмисленню відносин між
людьми, кохання, любові до батьків, дітей,
родини та Батьківщини – усім поняттям, які
нас надихають.
УДК 821.161.2 (477.43)
В 49
113. Вінічук В.В. Про любов словами
в вічність : вірші / В. Вінічук. –
Хмельницький: ФОП Цюпак А.А., 2021. –
32 с.
У своїй третій збірці віршів авторка
висловлює слова любові до коханої людини,
які пронизані щирим признанням в коханні,
біллю розлуки, і все це – глибокі почуття, які
через поетичне слово житимуть у вічності…
УДК 821.161.2.(477.43)
Г12
114. Гаврилюк Н. Зустріч із лісом:
вірші про природу для дітей та старшого
шкільного віку / Н. Гаврилюк. – Тернопіль:
Підручники і посібники, 2021. – 60 с.
Вірші про природу для дітей
середнього шкільного віку.
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УДК 821.161.2(477.43)
Г12
115. Гаврилюк Н. (Шмурікова)
Мандрівка із Книговичком : вірші для дітей /
Н. Гаврилюк ; худож. Л. Мельничук. –
Тернопіль: Підручники і посібники, 2021. –
32 с.
Вірші для дітей молодшого віку.
УДК 821.161.2 (477.43)
Г 51
116. Гірник П. Сестро калино : поезії /
П. Гірник.
–
Хмельницький:
ФОП
Цюпак А.А., 2021. – 52 с.
Вірші Павла Гірника сповнені тих
тонких почуттів, яких на голос не кожен
виказує. В його товарах роздуми і
переживання, любов і глибока поетика. І
незнайомим з його творчістю, і давно
злютованим у його вірші цікавою буде ця
книга.
УДК 821.161.2(477.43)
Г65
117. Гончарук В. О. Молитва олівця :
поезії / В. О. Гончарук. – Кам`янецьПодільський : Зволейко Д. Г., 2021. – 496 с.
Нове видання подільського поета
Віктора Гончарука – книга «Молитва
олівця» складається із вісьмох збірок поезій:
«Трембіта натхнення», «Печалить осінь мою
душу, мов лікує», «На березі розгублені
річки», «Звучить красива днина, як орган»,
«Всі барви радості земної», «Фламінго і
флейта», «Небо із автографом «кру-кру!»,
«Заграва спілих горобин», які творилися в червні 2020 – березні
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2021 років у Чемерівцях, де вже майже сорок років проживає
автор.
УДК 821.161.2(477.43)
Г69
118. Горизонти : літ. альм.: [в 10 кн.].
– Хмельницький : Стасюк Л. С., 2021. –
200 с.
Альманах складається з десяти частин,
до якого увійшли поетичні та прозові твори,
присвячені поняттям гармонії, життєвої
мудрості, осмисленню відносин між
людьми, кохання, любові до батьків, дітей,
родини та Батьківщини – усім поняттям, які
нас надихають.
УДК 821.161.2(477.43)
Д21
119. Даценко Ю. Книга в камені :
роман / Ю. Даценко. – Харків : Клуб
Сімейного Дозвілля, 2021. – 320 с.
Літературно-художній
роман
хмельницького письменника детективного
жанру розповідає про події 1900 року, які
відбувалися в Кам’янці-Подільському. Усі
події у книзі – вигадані. Справжні лише
локації.
Неймовірний
Кам’янецьПодільський, сповнений загадок, таємниць та історій.
УДК 821.161.2(477.43)
Д21
120. Даценко Ю. І стало світло... :
роман / Ю. Даценко. – Харків : Клуб
Сімейного Дозвілля, 2021. – 336 с.
Юрій
Даценко
–
хмельницький
письменник, що дебютував романом «Пастка
для різника», пропонує черговий роман, події
якого розгортаються в Летичівському повіті
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1912 року. Автор поєднує детективний сюжет з історичним
підгрунтям та атмосферою трилера
УДК 821.161.2
З-19
121. Закордонець А. В. Гримуля:
роман / А. В. Закордонець. – Вінниця: Дім
Химер, 2019. – 175 с.
Полюбляєте «жахастики» а-ля Стівен
Кінг? Тоді вам не пройти повз «Гримулю»!
Цим романом відомий письменник-фантаст
Артур Закордонець творить справжню
«кінгівську» моторош в нашій сучасній
літературі. «Гримуля» — це українське
«Воно» навиворіт. Це історія про дітей, але
не для дітей. Про дітей та витворених ними
монстрів, котрі прориваються крізь свою безмежну наївну уяву
до реальності, щоб захищати, оберігати й… нести на вулиці
істинний потойбічний жах, народжений із покинутих та забутих
іграшок у кімнатах дитсадків.
УДК 821.161.2(477.43)
К53
122. Книга з ароматом кави : літ.
альм.: [в 13 кн.]. – Хмельницький :
Стасюк Л. С., 2021. – 200 с., № 1-13.
Альманах складається з тринадцяти
частин. До яких увійшли поетичні та прозові
твори про життєву мудрість, осмислення
відносин між людьми, кохання, любов до
батьків, дітей, родини та Батьківщини.
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УДК 821.161.2(477.43)
К56
123. Ковпак О. П. Танго фіолетових
квітів : поезія / О. П. Ковпак. –
Хмельницький: Стасюк Л. С., 2021. – 160 с.
«Танго фіолетових квітів»» – десята
збірка поезій Ольги Ковпак (Стоянецької) є
своєрідним сніпком вибраних віршів з
попередніх збірок. Збірка містить твори
соціально-філософської,
інтимної
та
пейзажної лірики.
УДК 821.161.2(477.43)
К63
124. Комарніцька Г. П. IQ душі :
поезія і проза / Г. П. Комарніцька. –
Кам`янець-Подільський : Панькова А. С.,
2021. – 72 с.
У творах збірки простежується
відвертість і філософське тлумачення. Поезія
і проза сповнені легкою романтичністю,
соціально-психологічною актуальністю і
різноманіттям емоцій.
УДК 821.161.2 (477.43)
Л 64
125. Літературна громада: часопис
Хмельниц. міськ. літ. спілки «Поділля» :
Поезія, проза, публіцистика, літературна
критика. Т. V. – Житомир : ТОВ
«Видавничий дім «Бук – Друк», 2021. –
300 с.
Літературно-художньо-публіцистичне
видання хмельницької міської літературної
спілки «Поділля» містить поезію, прозу,
публіцистику та літературну критику її
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членів та друзів спілки. Видання рекомендоване для широкого
кола читачів. Друкується за програмою підтримки книговидання
Хмельницької міської ради «Читай українською».
УДК 821.161.2(477.43)
М34
126. Матеуш В. О. Драч, Тегерешвілі
та інші : біографії / В. О. Матеуш. –
Хмельницький : Цюпак А. А., 2021. – 36 с.
В цій книжці постає суперечливий
образ великого Івана Драча, що виріс з
радянського українця, інакшим був Андрій
Тегерешвілі з його опозиційною думкою до
радянської влади. Автор відкриває деякі
грані творчості Івана Драча та Андрія
Тегерешвілі.
УДК 821.161.2(477.43)
М34
127. Матеуш В. О. Іван Франко,
Марта Починайко і навчання у Львові :
спогади, дослідження / В. О. Матеуш. –
Хмельницький : Цюпак А. А., 2021. – 48 с.
У цій праці дещо сказано про нашого
другого пророка (перший Т. Шевченко)
Івана Франка і письменницю Марту
Починайко в зв’язку зі спогадами про навчання в Львівському
медінституті у поєднані з багатьма сновидіннями автора.
УДК 821.161.2(477.43)
М 34
128. Матеуш В.О. Левко Лук’янчук та
інші. – Хмельницький: ФОП Цюпак А.А.,
2021. – 32 с.
Головний герой цієї книжки –
великий
український
національний
революціонер і борець за незалежну Україну
Левко Лук’яненко, розглядаються його лист
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до автора, стаття з доказами існування Бога, дві книжки з
автографами, автор все це аналізує, не в усьому погоджується з
Левком Лук’яненком, в деяких питаннях доводить інше. Також
публікуються і коментуються листи автора Юрія Бадзя, Віталія
Дончинка, Василя Захарченка, аналізуються їхні праці.
УДК 821.161.2(477.43)
М34
129. Матеуш В. О. Тема часу,
Валентина Нижеголенко та інші : худож.
публіцист. / В. О. Матеуш. – Хмельницький:
Цюпак А. А., 2021. – 48 с.
Головною героїнею цієї книжки є
херсонська
письменниця
Валентина
Нижеголенко, вона показана через розгляд
дяків творів і листування з автором, одна із
тем – дружба і співробітництво Валентини
Нижеголенко
з
хмельницьким
письменником Миколою Магерою, що був її літературним
наставником.
УДК 821.161.2(477.43)
М42
130. Медобори : альманах. № 17. 2021
/ Хмельниц. обл. осередок Всеукр. творчої
спілки "Конгрес літераторів України",
Хмельниц. міськ. літ. спілка "Поділля" ;
ред.-упоряд.
В.
А.
Захар`єв.
–
Хмельницький : Стасюк Л. С., 2021. –
252 с.: портр, фото.
У
17-му
випуску
альманаха
«МЕДОБОРИ» Хмельницького обласного
осередку Всеукраїнської творчої спілки
«Конгрес літераторів України» представлено нові поетичні та
прозорі твори членів спілки, а також творчість їхніх колег.
Окремий розділ у томі складають твори оригінальних
молодих літераторів обласного центру.
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Крім поезій, оповідань, фрагментів романів і повістей,
також продемонстровано здобутки самодільних композиторів
краю і поетів – піснярів.
УДК 821.161.2(477.43)
М 69
131. Михайлюк А. Римується із
щастям. Поезії / А. Михайлюк. –
Хмельницький : ФОП Цюпак А.А., 2021. –
60 с.
Поетична збірка «Римується зі
щастям» - це яскрава палітра різноманітних
емоцій і почуттів. Буденне постає у рядках
незвичайним, особливим. У книзі передано
ставлення авторки до навколишнього світу,
який є безмежним полотном для творчості.
УДК 821.161.2(477.43)
Н37
132. Наш Край : літ. альм.: [в 10 кн.].
– Хмельницький : Стасюк Л. С., 2021. –
200 с.
До десяти збірок альманаху увійшли
твори (лірика та проза), присвячені поняттям
патріотизму, любові до рідної мови, землі,
народних символів нашій багатій героїчній
історії і не менш героїчному сьогоденню,
любові до рідного краю і своєї Батьківщини.

68

УДК 082.2(477.43)
П32
133. Південний Буг , №№ 7-8:
альманах / ред. кол. : Горбатюк В.І.,
Маліш П.І., Міхалевський В.Ц. ; уклад.
Ромасюкова А.Є. та ін. – Вінниця, ТОВ
«НІЛАН – ЛТД», 2021. – 304 с.: іл.
Літературно-публіцистичний альманах
письменників Хмельниччини, приурочений
до 30-річчя відновлення Незалежності
України, 590-річчя першої писемної згадки
про місто Хмельницький (Плоскирів,
Проскурів) та 30-річчя часу створення НСПУ.
УДК 821.161.2(477.43)
П 50
134. Політ моїх думок : літ. альм. [в
10 кн.]. – Хмельницький : Стасюк Л. С.,
2020. – 200 с.
До альманахів, які вийшли друком у
десяти випусках опубліковані художні
твори, присвячені поняттям гармонії,
життєвої мудрості, осмисленню відноси
між людьми, кохання, любові до батьків,
дітей, родини та Батьківщини – усім
поняттям, які нас надихають. Роботи в
книзі розміщені українською та російською мовами.
УДК 821.161.2(477.43)
П54
135. Полятинчук Славко (Полятинчук
Вячеслав
Володимирович).
Повернення Тараса Бульби : оповідання /
В. Полятинчук. – Кам`янець-Подільський :
Абетка, 2021. – 108 с.
До книги увійшли вибрані твори зі
збірок «Немає диму без вогню», «Золото,
рекет, кримінал», «Одкровення від Степана
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Руданського», написані автором у різні роки, від початку 90-х і
до сьогодення, а також твори, які побачили світ на сторінках
сучасних українських часописів.
УДК 821.161.2(477.43)
П83
136. Протичко П. І. Помисли серця :
вірші, гуморески, пісні / П. І. Протичко. –
Хмельницький : Цюпак А. А., 2018. – 84 с.
До збірки «Помисли серця» Полікарпа
Протичка увійшли вірші, гуморески і пісні,
написані автором в період з 1952 до 2007
року, і які здебільшого ніде не друкувалися.
Його щира поезія і пісні прості, зрозумілі
для читача, пройняті любов’ю до людей
свого мальовничого краю та України.
УДК 821.161.2 (477.49)
П 73
137. Преслицкий Д. Я. Пункт
пересылки. Роман. – Хмельницький:
Издатель ФЛП Цюпак А.А., 2021. – 468 с.
Этот роман – попытка автора с
юмором посмотреть на серьезные вещи – на
смерть человека, и жизнь после нее. Хотя бы
на первые несколько дней пребывания души
в загробной жизни. А дальше…
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УДК 821.161.2(477.43)
П90
138. Пухніченко В. В. Теофіполь (до
600-річчя
Теофіполя)
:
поезія
/
В. В. Пухніченко. – Вінниця : Твори, 2021.
– 44 с.
Теофіполь (до 600-річчя Теофіполя) –
друга книжка поетеси з Теофіполя, що на
Хмельниччині. Написала вона була до 600річчя славного містечка – Теофіполь, яке
святкували у липні 2020 року. Решту ж
віршів про всі події життя: рідних, друзів,
Героїв, природу, кохання про віру в Бога
…про життя.
УДК 821.161.2(477.43)6
Р50
139. Риков М. П. ...І моїх п`ять
копійок - 2 : поезія / М. П. Риков. – [б. м.] :
Мандруючий Пілігрим, 2021. – 128 с.
У цьому виданні, як і в попередньому,
більшість творів – це суміш іронії, сатири з
приправою гумору.
УДК 821.161.2
С16
140. Саліпа О. І. Зламані речі: роман /
О. Саліпа. – Харків: Клуб Сімейного
Дозвілля, 2021. – 256 с.
Сюжет: Регіна виросла в дитбудинку.
Не потрібна нікому, зайва в цьому світі,
вона пізнала чимало поневірянь. Марія —
донька заможного керівника, в якої завжди
були дефіцитні залицяльники та дорогі
іграшки. Але на п`ятнадцятий день
народження дівчини сталося страшне:
батьки загинули в автокатастрофі. Марія опиняється в
дитбудинку, де знайомиться з Регіною. З`єднані горем, сирота
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від народження й колишня багатійка стануть там найліпшими
подругами. Обидві згодом пізнають біль зради. Обидві
вистраждають своє право на любов і спокій. Але тільки одній із
них вирішувати, чи заслуговує на щастя інша...
УДК 821.161.2
С16
141. Саліпа О. І. Теплі історії про
справжнє. Як бути щасливим попри все:
оповідання / О. Саліпа. – Київ: Брайт Букс,
2021. – 176 с.
Нова збірка серії «Теплі історії»
розповідає про кохання, сімейні цінності,
життєві труднощі та тих, хто вміє бути
щасливим попри все. Більшість героїв
оповідань – реальні люди, з якими авторці
пощастило зустрітися, працюючи журналісткою.
УДК 821.161.2(477.43)
С13
142. Савчук П. М. Незабутнє : поезія /
П. М. Савчук. – Хмельницький :
Цюпак А. А., 2021. – 32 с.
Поетичним словом автор розповідає
про незабутні сторінки свого життя,
змальовує сучасне бачення перемін.
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УДК 821.161.2(477.43)
С 32
143. Сердунич Л. А. До Врат
Острозьких
:
іст.
трипоем'я
/
Л.А. Сердунич. – Вінниця : Твори, 2021. –
76 с.
Нове видання письменниці Любови
Сердунич містить поеми з історії України,
зокрема, ХІІ століття (мало вивчені часи
Болохівської
Руси),
середньовіччя
(Острозька Русь) та ХХ віку (період
совєтських голодоморів). Жанр збірки –
трипоем’я (словотвір авторки).
УДК 821.161.1(477.43)
С41
144. Ситников А. В. Опасный
клиент: очерк / А. В. Ситников. –
Хмельницкий : Мельник А. А., 2021. –
172 с.
В небе над Тегераном сбит
украинский
гражданский
самолет.
Большинство пассажиров сбитого Боинга резиденты и граждане Канады иранского
происхождение. Власти Ирана сначала
отрицают свою причастность, а потом заявляют о трагической
ошибке оператора ракет комплекса противовоздушной обороны.
Однако некоторые события до и после катастрофы говорят о
том, что кое-кто из пассажиров ни в коем случае не должен был
покинуть страну. Адвокат украинского провинциального города
не мог предложить, что окажется втянутым в шпионскую
историю в трех частях света.
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УДК 821.161.2 (477.43)

С 77
145. Староста П. І. Осінні обрії :
поезії. – Хмельницький: Видавець ФОП
Цюпак А.А., 2021. – 100 с.
До нової поетичної збірки «Осінні
обрії» Петра Старости увійшли вірші,
написані в різні роки. У книзі читач знайде
твори громадянського звучання, як відгуки
на тривожні і болючі події в суспільстві,
проникливу інтимну та пейзажну лірику,
щиру любов до людей і рідної України,
філосовські роздуми про нинішні життєві реалії.
УДК 821.161.2(477.43)
С77
146. Стасюк Л. С. Серце янгола :
оповідання / Л. С. Стасюк. – Хмельницький :
Стасюк Л. С., 2020. – 64 с.
Автор запитує: «Чи вмієте ви
співпереживати чужому горю й відчувати
чужий біль? Чи пройшли б ви повз, коли
іншій людині потрібна була допомога?»
Пропонує пройти тест на байдужість і
людяність разом із головним героєм –
Олегом. Та дізнатися, чим у результаті це
все обернеться для самого чоловіка.
УДК 821.161.2(477.43)
С77
147. Стасюк Л. С. Цукерки долі :
оповідання
/
Л.
С.
Стасюк.
–
Хмельницький: Стасюк Л. С., 2021. – 40 с.
Оповідання
«Цукерки
долі»,
пронизане
справжніми
почуттями,
людськими емоціями й вадами, подекуди
іронією та навіть містикою. Всі ці маленькі
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пазлики складають велику загальну історію з людських доль.
УДК 821.161.2(477.43)
С89
148. Сузір`я : літ. альм. –
Хмельницький : Стасюк Л. С., 2021. – 200 с.
До альманаху увійшли ліричні та
прозові твори, присвячені любові до батьків,
дітей, родини та Батьківщини – усім
поняттям, які нас надихають. Твори написані
українською та російською мовами.
УДК 821.161.2(477.43)
С89
149. Сумишин М. Ф. Мерза. Сім
фрагментів з життя-буття учителя Троня :
роман / М. Ф. Сумишин. – Кам`янецьПодільський : Рута, 2021. – 416 с.
«Караюсь , мучаюсь, але не каюсь», –
писав колись у засланні, в гнітючій царській
неволі, незабутній Тарас.
Головний герой роману М. Сумишина
і карається, і мучиться, і кається. А все
тому, що в юності, навчаючись у Львові, він
не проявив мужності: зрадив друзів, ще й
підписав угоду про співпрацю з хитрими, підступними
кадебістами. Через життя несе цю ганьбу Дарій Ількович, щоб у
глибокій старості зробити для себе низку гірких висновків.
Роман виписано образною мовою, в ньому пульсує
інтрига, сюжет наповнений подіями несподіваного змісту.
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УДК 821.161.2(477.43)
Т39
150. Ти і я : літ. альм. –
Хмельницький : Стасюк Л. С., 2021. – 200 с.
№ 1-10.
До альманахів увійшли художні
твори, присвячені поняттям кохання,
відносин між людьми, розлуки, зради,
прощення дню Св. Валентина та ін.

УДК 821.161.2(477.43)
Ц61
151. Цимбалюк М. П. Ближні обрії:
поезія
/
М.
П.
Цимбалюк.
–
Хмельницький: Твори, 2021. – 100 с.
Пропонована книжка – друге
видання збірки поезій українського
письменника Михайла Цимбалюка. Тут
зібрано вірші, написані автором упродовж
декількох останніх років. Перше видання
2019
року
відзначене
дипломом
Всеукраїнського фестивалю «Українська
мова – мова єднання» (Одеса) в номінації
«Мовне багатоманіття». Видання доповнене також кількома
віршами, які автор виявив у своїх старих щоденниках – перші
проби пера підлітка і юнака, які здавалися втраченими, але
заслуговують на читацьку увагу.
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УДК 821.161.2(477.43)
Ш 35
152. Швець М. У пошуках
дорогоцінного глузду : продовження
роману
«Нівроку,
або
мандри
пройдисвітів». – Хмельницький : ФОП
Цюпак А.А., 2021. – 138 с.
Друга частина роману «Нівроку, або
мандри пройдисвітів» описує деякі складні,
карколомні та невдячні сторони життя
царів, богів і їхнього обслуговуючого
персоналу. І це все тільки для того, щоби
кожен бажаючий міг на себе приміряти
отой тягар відповідальності.
УДК 821.161.2(477.43)
Ш42
153. Шелепало О. Г. Кармалюкові
скарби : іст. роман-детектив / О. Шелепало.
– Житомир : Бук-Друк, 2021. – 228 с.
Дія роману розгортається під час
унікальної за формою та бойовими
результатами збройної боротьби повстанців
Якова
Гальчевського
–
Орла
з
московськими окупантами в 1921 – 1922
роках на терені Подільського краю.
УДК 821.161.2(477.43)
Ш78
154. Шокало М. Й. Берестечко : іст.пригод. роман у 2 кн. Кн. 1 / М. Й. Шокало. –
Кам'янець-Подільський : Рута, 2021. – 472 с.
Автор пробує подати своє бачення
подій ХVІІ століття під Берестечком,
перебігу самої битви та її наслідків для
людей.
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УДК 821.161.2(477.43)
Ш78
155. Шокало М. Й. Берестечко : іст.пригод. роман у 2 кн. Кн. 2 / М. Й. Шокало.
– Кам'янець-Подільський : Рута, 2021. –
512 с.
Автор пробує подати своє бачення
подій ХVІІ століття під Берестечком,
перебігу самої битви та її наслідків для
людей.

УДК 94(477.43)
Ш90
156. Штетл : літ.-публіцист. зб. Вип. 8
/ Хмельниц. благод. фонд «Хесед Бешт» ;
упоряд. І. Ратушний та ін. – Хмельницький :
[б. в.], 2021. – 96 с.
Літературно-публіцистичний збірник.
УДК 821.161.2 (477.43)
Я 93
157. Яцкова Л. М. Парели : поетичні
мініатюри. – Хмельницький : ФОП
Цюпак А.А., 2021. – 100 с.
У книзі Лідії Яцкової – двовіршеві
поетичні мініатюри. Це філософські роздуми
про цінність життя і сенс людського буття,
глибину і суперечливість почуттів, про
збереження світу і вічність любові.
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Літературознавство
УДК 821.161.2.09
К61
158. Коломієць Р. Г. Микола Бажан /
Р. Г. Коломієць. – Харків : Фоліо, 2019. –
120 с. – (Державна програма – 2020)
(Знамениті українці).
Літературна діяльність Миколи Бажана
(1904 – 1983) охоплює понад шість
десятиліть. В історію української культури
він увійшов як видатний поет, перекладач,
громадський діяч і вчений, організатор і
видавець багатьох універсальних видань,
серед яких, наприклад, Українська Енциклопедія, яка довгий час
носила його ім`я. Можна сказати, що він був обласканий
владою, свідчення тому – нагороди та посади, які він обіймав.
Але передусім Бажан був відомий у світі як тонкий лірик та
майстер поетичного перекладу. Перекладав він і грузинських
поетів (Руставелі, Гурамішвілі), і узбецьких (А. Навої), і
бенгальських (Р. Тагор), і російських (Пушкін, Маяковський), а
ще поетів Білорусії (Я. Купала, М. Танк), Польщі (Міцкевич,
Словацький, Норвід, Івашкевич), в останні роки його
приваблювала класична німецька поезія – Гете, Гельдерлін,
Р.-М. Рільке. Переклад Бажаном «Витязя в тигровій шкурі»
Руставелі в Грузії вважають найдосконалішим у слов`янських
літературах.

79

Видання обласної універсальної
наукової бібліотеки
УДК 025.12(477.43)
А64
159. Аналіз діяльності публічних
бібліотек Хмельницької області за 2020 рік :
/ Департамент інформ. діяльності, культури,
національностей та релігій Хмельниц.
облдержадмін. ; Хмельниц. ОУНБ ; уклад.
В. В. Маковська ; відп. за вип. К. А. Чабан.
– Хмельницький : Стрихар А. М., 2021. –
48 с. : табл.
Щорічний
інформаційно-статистичний збірник містить узагальнену
фактографічну та аналітичну інформацію про діяльність
публічних бібліотек Хмельницької області, підготовлену на
основі статистичних звітів про діяльність бібліотек за 2020 рік
та інформаційних довідок до них.
УДК 027.02(477.43)
Б59
160. Бібліотека – наша доля :
довідник / Департамент інформ. діяльності,
культури, національностей та релігій
Хмельниц. облдержадмін. ; Хмельниц.
ОУНБ ; упоряд. О. О. Баворовська ; ред.
К. А.
Чабан.
–
Хмельницький
:
Стрихар А. М., 2021. – 124 с. : фото. – (До

120-річчя
з
часу
заснування
Хмельницької обласної універсальної
наукової бібліотеки).
Довідник подає відомості про працівників Хмельницької
обласної універсальної наукової бібліотеки, які працювали в
різні роки і працюють сьогодні.
Видання присвячене 120-річчю бібліотеки. Розраховане на
широке коло читачів, бібліотечних фахівців усіх систем і
відомств, викладачів та студентську молодь навчальних закладів
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культури України та усіх, хто цікавиться або досліджує
бібліотечну справу на Хмельниччині.
УДК 016:027(477.43)
Б 59
161. Бібліотеки Хмельниччини :
публікації 2020 : бібліогр. покажч.:
електрон. вид. Вип. 16 / Департамент
інформ.
діяльності,
культури,
національностей та релігій Хмельниц.
облдержадмін. ; Хмельниц. ОУНБ ; уклад.
О.М. Шеін. – Хмельницький, 2021. – 49 с.
Мета бібліографічного покажчика –
через публікації висвітлити основні події,
які відбулися у науковій, інформаційній,
соціокультурній
та
інших
сферах
діяльності книгозбірень області протягом 2020 року.
УДК 006.95 (477.43)
К17
162.
Календар
знаменних
і
пам’ятних дат Хмельниччини на 2022
рік: реком. бібліогр. довід. / Департамент
інформ.
діяльності,
культури,
національностей та релігій Хмельниц.
облдержадмін. ; Хмельниц. ОУНБ ;
Хмельниц. міська орг. НСК України. –
Хмельницький : Стрихар А.М., 2021. –
168 с.
Видання підготовлене для працівників
культурно-освітніх установ, науковців,
краєзнавців, журналістів, студентську та учнівську молодь, які
цікавляться минулим та сьогоденням Хмельниччини.
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УДК 06.05
К53
163. Книга року ВВС: бібліогр.
покажч. / Департамент інформ. діяльності,
культури, національностей та релігій
Хмельниц. облдержадмін. ; Хмельниц.
ОУНБ ; уклад. Г. Г. Співак ; відп. за вип.
К. А.
Чабан.
–
Хмельницький
:
Стрихар А. М., 2021. – 40 с.
Запропонований покажчик розкриває
історію
однієї
з
найпрестижніших
літературних нагород «Книга року ВВС» та
подає інформацію про її номінантів
(короткий список) та переможців за період від часу заснування
премії до 2020 року. Бібліографічний покажчик базується на
книжковому фонді Хмельницької обласної універсальної
наукової бібліотеки та інформації з офіційних сайтів у мережі
Інтернет. Матеріали згруповані в три тематичні розділи за
назвами номінацій премії: «Книга року ВВС», «Дитяча книга
року ВВС», «Книга року ВВС – Есеїстика».
УДК 015(477.43)
К53
164. Книга Хмельниччини 2020 :
анот. кат. вид. (З фондів Хмельниц. обл.
універс. наук. б-ки) / Департамент інформ.
діяльності, культури, національностей та
релігій
Хмельниц.
облдержадмін.
;
Хмельниц. ОУНБ ; уклад. В. М. Борейко ;
ред. В. В. Маковська ; відп. за вип.
К. А. Чабан.
–
Хмельницький
:
Стрихар А. М., 2021. – 96 с.
Анотований каталог видань «Книга
Хмельниччини 2020» інформує про
краєзнавчі видання, які вийшли друком у 2020 році і надійшли у
фонди Хмельницької області універсальної наукової бібліотеки.
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УДК 027.5(477.43)
Н34
165. Науково-дослідна робота в
бібліотеках Хмельниччини : метод. рек.
Вип. 16 / Департамент інформ. діяльності,
культури, національностей та релігій
Хмельниц. облдержадмін. ; Хмельниц.
ОУНБ ; уклад. А. М. Гуменюк ; відп. за вип.
К. А. Чабан.
– Хмельницький :
Стрихар А. М., 2021. – 32 с.
Видання
висвітлює
результати
науково-дослідної роботи Хмельницької
обласної універсальної наукової бібліотеки
та публічних бібліотек області протягом 2020 року.
УДК 019.911(083.77)
О-91
166.
Офіційні
неопубліковані
документи Хмельницької обласної ради та
Хмельницької
обласної
державної
адміністрації за 2020 рік : бібліогр.
покажч.: електрон. вид. / Департамент
інформ.
діяльності,
культури,
національностей та релігій Хмельниц.
облдержадмін. ; Хмельниц. ОУНБ ; уклад.
В.С. Дощук. – Хмельницький, 2021. –
110 с.
Вашій увазі пропонується щорічне
інформаційно-бібліографічне видання, мета якого – ознайомити
користувачів бібліотек та жителів області з офіційними
документами обласної ради та обласної державної адміністрації,
прийнятими у 2020 році.
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УДК 025.12 (083.92)
П37
167. Планування – 2022 : метод.
матеріали. Вип. 18 / Департамент інформ.
діяльності, культури, національностей та
релігій
Хмельниц.
облдержадмін.
;
Хмельниц. ОУНБ. – Хмельницький, 2021. –
36 с. – (Бібліотечному фахівцю).
Видання
містить
методичні
рекомендації та інформаційні матеріали,
які допоможуть фахівцям публічних
бібліотек в плануванні роботи.
УДК 027(477.43)
П63
168. Постаті бібліотечної плеяди.
Директори
бібліотек
Хмельницької
області: довідник / Департамент інформ.
діяльності, культури, національностей та
релігій Хмельниц. облдержадмін.
;
Хмельниц. ОУНБ ; уклад. Н. М. Синиця
[та ін.] ; редкол. К. А. Чабан [та ін.] ; відп.
за вип. Н. М. Синиця. – Хмельницький :
Заколодний М. І., 2021. – 196 с. – (До 120-

річчя з часу заснування Хмельницької
обласної
універсальної
наукової
бібліотеки).
Видання містить інформацію про директорів обласних,
централізованих
бібліотечних
систем,
центральних
міських/районних бібліотек та провідних бібліотек закладів
вищої освіти Хмельниччини.
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УДК 06.05
У45
169. Українська книжка року :
щорічна премія Президента України :
бібліогр. покажч. / Департамент інформ.
діяльності, культури, національностей та
релігій
Хмельниц.
облдержадмін.
;
Хмельниц. ОУНБ ; уклад. Л. І. Марцонь ;
відп. за вип. К. А. Чабан. – Хмельницький :
Стрихар А. М., 2021. – 28 с.
Бібліографічний
покажчик
«Українська книжка року : щорічна премія
Президента
України»
має
на
меті
ознайомити з літературною премією, заснованою Президентом
України та звернути увагу читачів на кращі книги у фондах
бібліотеки. Покажчик містить коротку інформацію про
заснування премії, її характеристику, порядок номінування на
премію, про нагороджених премією за роками. Описи книглауреатів, які є у фондах Хмельницької ОУНБ, подаються із
шифрами їх зберігання у бібліотеці.
УДК 027.53(081)
Х 65
170.
Хмельницька
ОУНБ
в
інформаційному
просторі
України:
історія і сьогодення: збірник доповідей і
повідомлень науково-практ. конф., м.
Хмельницький, 29 верес. 2021 р.: електрон.
вид. / Департамент інформ. діяльності,
культури, національностей та релігій
Хмельниц.
облдержадмін.;
Хмельниц
ОУНБ. – Хмельницький, 2021. – 336 с.:
24 с. фотоіл. – (До 120-річчя з часу
заснування бібліотеки).
Збірник
містить
доповіді
і
повідомлення науково-практичної конференції з питань
історичного і сучасного розвитку бібліотек, надання новітніх
послуг користувачам через застосування вебтехнологій.
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УДК 027. 53(477-89Под)
Х65
171. Хмельницька ОУНБ у двох
століттях:
документи
і
матеріали:
електрон. вид. / Департамент інформ.
діяльності, культури, національностей та
релігій
Хмельниц.
облдержадмін.
;
Хмельниц. ОУНБ. – Хмельницький, 2021. –
124 с. – (До 120-річчя з часу заснування
бібліотеки).
Видання містить інформацію про
основні
історичні
події
в
житті
Хмельницької
обласної
універсальної
наукової бібліотеки з часу її заснування до
наших днів, документи, які визначали її розвиток, статистичні
показники діяльності.

УДК 323(477.43)
Х65
172. Хмельниччина в літописі
незалежної України : хроніка подій 2016 –
2021 рр. / Департамент інформ. діяльності,
культури, національностей та релігій
Хмельниц. облдержадмін. ; Хмельниц.
ОУНБ ; уклад. О. М. Шеін ; відп. за вип.
К. А.
Чабан.
–
Хмельницький
:
Стрихар А. М., 2021. – 92 с. – (До 30-ї
річниці незалежності України).
Видання видано з метою висвітлення
нового адміністративно-територіального устрою Хмельниччини
з початку процесу децентралізації на Хмельниччині у 2015 році
та містить хроніку подій, які відбулися на теренах області з
серпня 2016 року по липень 2021 року.
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Алфавітний покажчик авторів і назв видань
Візерунки 112
Віктор Романович 27
Вінічук В.В. 113
Вісник Кам'янецьПодільського національного
університету імені Івана
Огієнка 108
Г
Гаврилюк Н. (Шмурікова)
114-115
Газіна І. О. 88
Гармонізація законодавства
України з правом
Європейського Союзу 57
Гірник П. 116
Говорун В. Д. 15
Гончарук В. О. 117
Гордійчук М. С. 90
Горизонти 118
Григорчук М. В. 1
Громова О. Є. 35
Д
Даценко Ю. 119-120
День Соборності України 36
Детективний жанр 91
Є
Єсюнін С. М. 16
З
Закордонець А. В. 121
Захар`єв В. А. 17-19
Збірник наукових праць
студентів та магістрантів
Кам`янець-Подільського
національного університету
імені Івана Огієнка 37-38
Збірник професійнопедагогічних профілів

А

Академічна доброчесність
100
Актуальні питання державотворення та захисту прав
людини в Україні 101
Актуальні питання
корекційної освіти 99
Актуальні питання
юридичної науки та практики
102
Актуальні проблеми
філології та
перекладознавства 109
Аналіз діяльності публічних
бібліотек Хмельницької
області за 2020 рік 159
Археологічні дослідження в
Україні 55
Археологія і фортифікація
України 56
Б
Бабій С. 14
Бабюк Т. 85
Бабюк Т. 92
Байдак І. М. 110
Бібліотека – наша доля 160
Бібліотеки Хмельниччини
161
Блажевич Ю. І. 28
Богатов К. М. 7
Боднарчук Т. Л. 85
Борисова Т. В. 87
В
Василів-Базюк Л. Й. 111
Ватрас В. А. 34
Ващенко І. В. 103-104
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педагогічних працівників
закладів професійної освіти
39
І
Іван Огієнко і сучасна наука
та освіта 48-49
Іваневич Л. А. 40
Інструменти регулювання
національної економіки та
національної безпеки в
умовах сучасних глобальних
викликів 58
Історія, культура та освіта:
християнський вимір 41
К
Календар знаменних і
пам’ятних дат Хмельниччини
на 2022 рік 162
Каньоса Н. 92
Книга з ароматом кави 122
Книга року ВВС 163
Книга Хмельниччини 2020
164
Ковальчук О. В. 42
Ковпак О. П. 123
Ковтун І. І. 43
Коломієць Р. Г. 158
Комарніцька Г. П. 124
Кравченко О. І. 72
Крамар С. 2
Куруджи Ю. В. 73
Кученко Д. В. 31
Кученко К. В. 31
Л
Лекомцева В. О. 20
Літературна громада 125
Літопис Хмельниччини –
2021 3

М
Малишевський О. В. 74
Маркетингові технології в
умовах глобалізації
економіки України 59
Маркова С. 4
Мартіна О. В. 90
Матвіюк К. І. 5
Математичне та комп`ютерне
моделювання 44-45
Матеріали для дистанційного
навчання слухачів курсів в
контексті андрагогічного
підходу освіти дорослих 93
Матеуш В. О. 126-129
Медобори 130
Мережко В. М. 75
Мизак Н. С. 6
Михайлюк А. 131
Н
Навчальна професійноорієнтована практика 94
Нагорна О. Г. 21
Напиткін В. М. 7
Наука та освіта= Science and
Education 60-61
Наукові праці Кам`янецьПодільського національного
університету імені Івана
Огієнка 46
Наукові праці Кам`янецьПодільського національного
університету імені Івана
Огієнка 47
Науково-дослідна робота в
бібліотеках Хмельниччини
165
Наш Край 132
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Ні, я жива! Я буду вічно
жити! Я в серці маю те, що не
вмирає! Утвердження
української національної ідеї
у творчості і громадськополітичній діяльності
Л. Українки, О. Пчілки,
О. Ольжича та інших
видатних особистостей
сучасності на теренах Волині
– Полісся 62
О
Олівер Олексійович Орлов 29
Олійник Л. В. 76
Опалюк Т. Л. 95
Офіційні неопубліковані
документи Хмельницької
обласної ради та
Хмельницької обласної
державної адміністрації за
2020 рік 166
П
Пам'ятки культури польської
спільноти в Україні 63
Паур І. В. 96, 97
Південний Буг 133
Планування – 2022 167
Подільська старовина 8
Політ моїх думок 134
Полятинчук Славко
(Полятинчук В. В.) 135
Постаті бібліотечної плеяди.
Директори бібліотек
Хмельницької області 168
Праці Хмельницького
церковно-історичного
товариства 9
Преслицкий Д. Я. 137

Проблеми планування в
ринкових умовах 64
Проблеми початкової освіти
65
Проблеми сучасної
психології = Problems of
modern Psychology 105
Проблеми дидактики історії
50
Прокопчук В. С. 30
Протичко П. І. 136
Професійне становлення
особистості 66
Психологія XXI століття 106
Пукас І. 92
Пухніченко В. В. 138
50 років відділу охорони
пам'яток (1971–2021) 10
Р
Риков М. П. 139
Римар Г. Ф. 31
Розвиток національного
краєзнавства та історикорегіональних досліджень на
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Рудик О. А. 77
С
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Савчук П. М. 142
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70
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Теоретико-методологічні та
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правознавства 71
Теорія та практика формування особистості як
суб`єкта самотворення і
самозбереження 52
Технологічне забезпечення
довговічності технічних
трибосистем 53
Ти і я 150
Троциковський Т. С. 82
У
Україна у сучасному
геополітичному просторі 54
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