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Нові книги у бібліотеках Хмельницької міської централізованої 
бібліотечної системи у Ікв. 2016р. 

Про місцезнаходження книги можна дізнатися у рядку «Екземпляри», 
де вказано ЦБ – центральна бібліотека або номер бібліотеки-філії та 

кількість примірників 
 

Держпрограма 
  

  
  

Електронна обчислювальна техніка 
Киричок, Тетяна Юріївна. Немережеві електронні видання : довідник / Т. Ю. Киричок. – Київ : 

НТУУ КПІ, 2015. – 144 с. 
Екземпляри: всього: 1 – ЦБ(1) 
Систематизовано теоретичні та практичні відомості щодо немережевих електронних видань. 
Наведено нормативну базу, основні визначення, термінологію і класифікацію електронних видань. 
Подано характеристику й основні формати складників немережевих електронних видань. 
Розглянуто і систематизовано всі види носіїв, технологічні засади та обладнання для тиражування 
дисків за допомогою реплікації та дублікації. Детально описано наявні способи нанесення 
зображення на поверхню диска: трафаретний, офсетний, цифровий друк, друк наклейок на диски. 
Описано та класифіковано пакування оптичних дисків, їхні види та конструкції. Для студентів, 
аспірантів, науковців і всіх, хто цікавляться проблемами немережевих електронних видань. 
 

Історія стародавньої Греції 
Історія європейської цивілізації. Греція : [енциклопедія] / ред. У. Еко ; пер. з італ.: О. В. 

Смінтіна, І. С. Горнова, О. О. Феденко. – Харків : Фоліо, 2015. – 863 с. – Пер.изд. : L'Antichità – 
Grecia / a cura di Umberto Eco 
Екземпляри: всього: 1 – ЦБ(1) 
"Історія європейської цивілізації. Греція" – це сучасна енциклопедія історії Європи, яка надає повну 
картину політичного, військового та культурного світу Стародавньої Греції від початку палацової 
фази мінойської цивілізації (близько 2000 року до н. е.) до завершення Ахейської війни, останньої 
спроби відкритого повстання проти Риму (146 рік до н. е.). 
 

Історія України. Небесна сотня 
Небесна сотня : [книга-реквієм] / К. Богданович, Х. Бондарева, Ю. Бухтоярова та ін. ; упоряд. : 

О. Трибушна, І. Соломко. – Харків : Фоліо, 2015. – 206 с. : іл. 
Екземпляри: всього: 1 – ЦБ(1) 
Це книга-реквієм. Книга-посвята тим учасникам Революції гідності, які віддали найцінніше - своє 
життя - заради того, аби Україна та всі ми встали з колін. Щоб почали змінювати свою державу, а 
наші діти та онуки дістали змогу жити в іншій країні. Герої цієї книги - звичайні люди з різних 
куточків нашої держави. Вони дуже різні - заробітчани, науковці, підприємці, вчителі… Якби не 
Майдан, вони б ніколи не зустрілися. Це він об’єднав їх, зробив побратимами та «воїнами світла». 
Ця книга була написана заради того, аби пам’ять про величезну самопожертву героїв Небесної 
сотні назавжди залишилася в серцях українців. Вона - німе нагадування всім нам про те, якою 
ціною ми здобули свободу та новий шанс для своєї країни стати справжньою європейською 
державою.  
 

Історія засобів масової інформації 
Дистанція завдовжки в життя. Спогади про Ігоря Засєду / Нац. спілка журналістів України ; 

авт.-упоряд. А. М. Малієнко. – Київ : Експрес-об'ява, 2015. – 392 с. : фото. – (Золоті імена 
української журналістики). 
Екземпляри: всього: 1 – 17(1) 
У серії «Золоті імена української журналістики» вийшла книжка «Дистанція завдовжки в життя. 
Спогади про Ігоря Засєду». Це - розповіді колег та друзів, світлини про життя і творчість виразної 
особистості журналіста. 
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Універсальна десяткова класифікація (УДК) 
Універсальна десяткова класифікація (УДК). Зміни та доповнення (2011) / Держ. наук. 

установа "Кн. палата України ім. Івана Федорова" ; пер. з англ. Б. С. Волох ; підготовка М. Й. 
Ахвердова ; ред. М. І. Сенченко. – Київ : Книжкова палата України, 2015. – 144 с. 
Екземпляри: всього: 1 – ЦБ(1) 
У виданні "Універсальна десяткова класифікація (УДК). Зміни та доповнення (2011)" подано 
інформацію про зміни, уведені в таблиці Універсальної десяткової класифікації Консорціумом УДК 
у 2011 році. Для зручності користування, орієнтування, в таблицях і пошуку необхідних індексів 
створено Алфавітно-предметний покажчик до змін і доповнень до УДК (2011), розроблений 
співробітниками Книжкової палати України. 
 

Мовознавство 
Тріщук, Ольга Володимирівна. Словник помилкового слововживання в сучасних медіа: 

Неправильно-правильно = Словник помилкового слововживання в сучасних медіа: Правильно-
неправильно / О. В. Тріщук, Н. М. Фіголь. – Київ : НТУУ КПІ, 2015. – 152 + 153 с. : пагін. зустріч. 
Екземпляри: всього: 1 – ЦБ(1) 
У словнику подано типові мовні помилки, які трапляються на телебаченні, радіо та сторінках різних 
видань. Увагу зосереджено на порушенні фонетичних, морфологічних, лексичних норм, на 
недоречному вживанні запозичень, слів та словосполучень. Видання покликане сприяти 
збереженню української літературної мови, увести в широкий обіг правильні відповідники до 
помилкових слововживань, максимально поширити сталі словосполучення в українському мовному 
професійному середовищі. Для широкої аудиторії носіїв української мови, зокрема для викладачів, 
студентів, урядовців, ділових людей, учених, перекладачів, журналістів, працівників редакцій та 
видавництв. 
 

Мистецтво декоративно-прикладне 
Томашевська, Віра Іллівна. Мистецтво кераміки : книга-альбом / В. І. Томашевська ; авт. 

передм. З. Чегусова. – Київ : ІРІДІУМ, 2015. – 156 с. : іл. 
Екземпляри: всього: 1 – ЦБ(1) 
Художниця працює з глиною і різнокольоровими поливами. Органічність її робіт - результат 
бездоганного відчуття матеріалу, його можливостей - загальновідомих, якими користуються 
впродовж тисячоліть, і нових, які вперше відчула в ньому саме Віра Томашевська. Починала вона 
як кераміст-монументаліст. Геніальність ідеї, якою власне й відкривається історія її творчості, 
полягала в тому, щоб надати подібному ж керамічному виробу камерної форми. 

 
Магія. Мольфарство 

Стафійчук, Орест. Книга порад карпатського мольфара / О. Стафійчук. – Київ : Самміт-Книга, 
2014. – 200 с. 
Екземпляри: всього: 1 – ЦБ(1) 
Цю книгу присвячено українській магії. В ній розповідається про унікальне явище в культурі народів 
Західної України - мольфарство, його історію та сьогодення. Автор ділиться з читачами рідкісними 
способами, ритуалами, таємними словами, котрими володіє сам і які використовує у своїй практиці. 
Завдяки книзі ви зможете докорінно змінити своє життя на краще, побороти зло, виплутатися з 
тенет нещасть і злиднів, потрапите у чарівний світ магії, станете володарями спадку наших предків.   
  

Наукова фантастика. Утопія, антиутопія 
Околітенко, Наталія Іванівна. Повернення фараонового сина : науково-фантаст. повісті та 

оповідання / Н. І. Околітенко. – Київ : Пульсари, 2015. – 606 с. 
Екземпляри: всього: 1 – ЦБ(1) 
  

Українська література 
Бедусенко, Сергей Валентинович. До крайних пределов : роман-fantasy / С. В. Бедусенко. – 

Киев : Книга, 2015. – 416 с. : ил. 
Екземпляри: всього: 1 – 07(1)  

 
Сучасна українська проза : антологія / упоряд. О. О. Петруша. – Київ : Книга, 2015. – 320 с. 
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Екземпляри: всього: 1 – 13(1) 
Пропонована читачеві антологія творів українських авторів - це жива і безпосередня розмова 
авторів з читачами про найнеобхідніше, хвилююче, що відбувається зараз, тут з нами, де 
співрозмовники - сучасники, друзі, громадяни нової, молодої України.  
 

Шудря, Микола Архипович. Яблуко в зерняті : [есеї, розвідки] / М. А. Шудря ; [упоряд., авт. 
передм. В. О. Жадько]. – Київ : Український письменник, 2015. – 720 с. – (Бібліотека 
Шевченківського комітету) 
Екземпляри: всього: 1 – 08(1) 

 
Видання Хмельниччини 

 

Історія 
Реабілітовані історією : у 27 т. Кн. 6 : Хмельницька область / редкол.: М. В. Загородний (гол.) 

та ін. ; упоряд.: Л. Л. Місінкевич, Р. Ю. Подкур ; біогр. довідки: Ю. А. Довгань, Л. А. Кривега, О. М. 
Фандуль. – Хмельницький : [б. в.], 2015. – 1174 с. – (Реабілітовані історією). 
Екземпляри: всього: 6 – ЦБ(1), 02(1), 03(1), 08(1), 11(1), 13(1) 
Шоста книга тому "Реабілітовані історією. Хмельницька область" є складовою частиною 
Всеукраїнського науково-документального видання, яка продовжує публікацію архівних документів, 
історичних та документально-публіцистичних нарисів про колишніх в'язнів, жителів області, які в 
роки тоталітарного режиму зазнали безпідставних, необгрунтованих покарань.  

 
Фольклористика 

Шалак, Оксана Іванівна. Фольклористична діяльність Андрія Димінського : монографія / О. І. 
Шалак ; Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. 
Рильського. – Київ : Освіта України, 2009. – 198 с. : фото. 
Екземпляри: всього: 10 – ЦБ(1), 02(1), 03(1), 06(1), 07(1), 08(1), 09(1), 11(1), 13(1), 17(1) 
У монографії висвітлено життєвий шлях і збирацьку спадщину дійсного члена Російського 
географічного товариства фольклориста А. І. Димінського (1829-1905), осмислено його місце і 
значення в історії української науки про усну народну творчість. Методологічні принципи 
записування збирача розглянуто в контексті формування і становлення наукових засад української 
фольклористики, а також: її зв'язків із польською та російською науковою думкою в цій царині. 
  

Літературознавство 
Літературно-меморіальний музей Анни Ахматової в с. Слобідка-Шелехівська : путівник = 

Литературно-мемориальный музей Анны Ахматовой в с. Слободка-Шелеховская : путеводитель / 
Упр. культ., туризму і курортів Хмельн. обл. держадмін., Хмельн. обл. літ. музей ; текст Т. 
Міцинська ; керівн. пректу В. І. Горбатюк ; пер. рос. мовою В. Боневич. – Хмельницький : 
Поліграфіст, 2009. – 79 с. 
Екземпляри: всього: 25 – ЦБ(2), 04(2), 10(2), 12(2), 14(2), 02(2), 03(2), 07(2), 08(2), 13(2), 06(1), 09(1), 
11(1), 15(1), 17(1) 

 
Путеводитель по литературным музеям ближнего зарубежья. – Санкт-Петербург : [б. в.], 

2012. – 48 с. : ил. – (Путешествие по русской литературе). 
Екземпляри: всього: 11 – ЦБ(1), 02(1), 03(1), 06(1), 07(1), 08(1), 09(1), 11(1), 12(1), 13(1), 17(1) 
  

Українська література 
Свідзінський, Володимир Євтимович. Тай-зілля : [зб. поезій] / В. Є. Свідзінський ; упоряд., 

підгот. текстів, передм., прим. Е. Соловей. – Кам'янець-Подільський : Рута, 2015. – 332 с. 
Екземпляри: всього: 15 – ЦБ(1), 02(1), 03(1), 04(1), 06(1), 07(1), 08(1), 09(1), 10(1), 11(1), 12(1), 13(1), 
14(1), 15(1), 17(1) 

 
Сычёв, Николай Егорович. Побратимы : [поезия] / Н. Е. Сычёв. – Хмельницкий : Цюпак А. А., 

2015. –  
132 с. 
Екземпляри: всього: 30 – ЦБ(2), 02(2), 03(2), 04(2), 06(2), 07(2), 08(2), 09(2), 10(2), 11(2), 12(2), 13(2), 
14(2), 15(2), 17(2) 
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Хмельниччина літературна 
Грищук, Броніслав Антонович. Де тінь твоя, дияконе? : сентиментальна проза / Б. А. Грищук ; 

авт. передм. П. М. Мовчан. – Київ : Український письменник, 2013. – 279 с. – (Ad fontes). 
Екземпляри: всього: 8 – ЦБ(1), 02(1), 03(1), 07(1), 08(1), 11(1), 12(1), 13(1) 
 

Медобори : альманах № 10. 2015 / Хмельницький обласний осередок Всеукраїнської творчої 
спілки "Конгрес літераторів України" ; [редкол.: В. Захар'єв (голова), М. Цимбалюк, В. Касакович, В 
Шевченко, А. Цюпак]. – Хмельницький : Цюпак А. А., 2015. – 368 с. 
Екземпляри: всього: 10 – ЦБ(1), 02(1), 03(1), 06(1), 07(1), 08(1), 09(1), 11(1), 13(1), 17(1) 
  

Хмельниччина, поезія 
Вітвіцька, Надія Володимирівна. Україна переможе. Книга десята / Н. В. Вітвіцька. – 

Хмельницький : Цюпак А. А., 2015. – 304 с. 
Екземпляри: всього: 37 – ЦБ(4), 12(4), 02(2), 03(2), 04(2), 06(2), 07(2), 08(3), 09(2), 10(2), 11(3), 13(3), 
14(2), 15(2), 17(2) 
 

Корицька, Галина Василівна. Роси на світанку : вірші / Г. В. Корицька. – Хмельницький : Цюпак 
А. А., 2015. – 120 с. 
Екземпляри: всього: 21 – 03(2), ЦБ(2), 02(1), 04(1), 06(1), 07(1), 08(2), 09(1), 10(1), 11(2), 12(2), 13(2), 
14(1), 15(1), 17(1) 
  

Хмельниччина, проза 
Кульбовський, Микола Михайлович. З подільського кореня. Кн. восьма / М. М. Кульбовський. 

– Хмельницький : Цюпак А. А., 2015. – 256 с. 
Екземпляри: всього: 45 – ЦБ(3), 02(3), 03(3), 04(3), 06(3), 07(3), 08(3), 09(3), 10(3), 11(3), 12(3), 13(3), 
14(3), 15(3), 17(3) 
 
 

Видання, подаровані видавництвом «Саммит-книга» 

Історія України 
Від Володимира Мономаха до Романа Галицького. Київський літопис, 1113-1199 / авт. пер. зі 

старослов'ян., післямови, комент., прим. В. В. Яременко. – Київ : Веселка, 2015. – 506 с. : кольор. 
іл. 
Екземпляри: всього: 50 – ЦБ(5), 02(4), 03(4), 04(2), 06(2), 07(4), 08(5), 09(3), 10(2), 11(4), 12(5), 13(4), 
14(2), 15(2), 17(2) 
До книги увійшли "Повчання Володимира Мономаха", найперший автобіографічний світський твір, і 
"Воїнська повість про Великого Київського князя Ізяслава Мстиславича" (уривки). Розраховано як 
на учнівську молодь, так і на найширший загал читачів, що цікавляться українською історією 
України-Руси княжих часів. 
 

Публіцистика 
Клименко, Александр. Путь к успеху. Как изменить систему, не изменив себе / А. Клименко. – 

Киев : Новый друк, 2015. – 200 с. 
Екземпляри: всього: 150 – ЦБ(12), 02(12), 03(12), 04(6), 06(12), 07(12), 08(12), 09(12), 10(6), 11(12), 
12(8), 13(12), 14(6), 15(6), 17(10) 
Книга українського політика та громадського діяча - це і мемуари, аналіз, полеміка та публіцистика. 
Автор представляє свій особистий шлях на користь Україні. Як працювати та здобувати перемоги в 
своїй країні. 

 
Педагогіка школи 

Дванадцять місяців : настільна книга-календар 2016 : [для дітей мол. та серед. шк. віку] / 
упоряд. І. Т. Бойко ; [худож.: О. Басса, А. Василенко, Л. Гончарова та ін.]. – Київ : Веселка, 2015. – 
199 с. : іл. 
Екземпляри: всього: 110 – ЦБ(9), 02(7), 03(7), 04(8), 06(6), 07(7), 08(8), 09(6), 10(8), 11(7), 12(9), 
13(7), 14(8), 15(6), 17(7) 
Випуск збірника "Дванадцять місяців" - багаторічна традиція видавництва "Веселка". Новий випуск 
цього популярного видання присвячено Києву. Вірші, казки, оповідання, науково-пізнавальні і 
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документальні розповіді, різноманітні цікавинки дозволять і дітям і дорослим здійснити мандрівку 
столицею України, завітати до київських храмів, музеїв, театрів, навчальних закладів, дізнатися про 
минуле і сучасне міста, а також про те, як багато важив Київ у житті видатних українських митців. 
  

Українознавство 
Сорочинський ярмарок : для дітей серед. шк. віку / М. Л. Черемшук ; редкол.: Г. Б. Мунін та 

[ін.]. – Київ : Агентство по розповсюдженню друку, 2015. – 128 с. : іл. 
Екземпляри: всього: 24 – ЦБ(3), 02(1), 03(1), 04(2), 06(1), 07(1), 08(2), 09(1), 10(2), 11(1), 12(3), 13(1), 
14(2), 15(2), 17(1) 
У книзі описана історія і розвиток подій на Сорочинському ярмарку. Доступною мовою викладено 
основні заходи, які там відбувалися.  

  

Літературознавство 
Жулинський, Микола Григорович. Слово на сторожі нації : [літ.-критичні твори] / М. Г. 

Жулинський. – Київ : Український письменник, 2015. – 1016 с. – (Бібліотека Шевченківського 
комітету). 
Екземпляри: всього: 30 – ЦБ(2), 02(2), 03(2), 04(2), 06(2), 07(2), 08(2), 09(2), 10(2), 11(2), 12(2), 13(2), 
14(2), 15(2), 17(2) 
Книга "Слово на сторожі нації" - це добірка влучних літературно-критичних робіт, есеїв та мемуарів, 
присвячених всім тим, хто свого часу доклав зусиль до українського націєтворення, хто стояв на 
сторожі слова і словом завоював нові вершини й відстоював своє майбутнє і майбутнє своєї країни.  
   

Тарасюк, Галина Тимофіївна. Зоре моя вечірня, або Пропок і Марія : роман-версія / Г. Т. 
Тарасюк. – Нове вид. – Київ : Дніпро, 2015. – 424 с. 
Екземпляри: всього: 50 – ЦБ(4), 02(3), 03(4), 04(3), 06(3), 07(3), 08(4), 09(3), 10(3), 11(4), 12(4), 13(3), 
14(3), 15(3), 17(3) 
Роман-версія - роздуми про літературні долі Тараса Шевченка і його "хрещеної доні" Марка Вовчка, 
про їхню дружбу та творчу працю. 
  

Мистецтво 
Белічко, Наталія. Георгій Малаков. Життя і творчисть / Н. Белічко, Д. Малаков. – Київ : 

Мистецтво, 2015. – 224 с. : іл. 
Екземпляри: всього: 10 – ЦБ(2), 02(1), 03(1), 07(1), 08(1), 09(1), 11(1), 12(1), 13(1) 
У виданні вперше так повно репрезентовано творчий доробок видатного українського графіка, 
заслуженого художника України Георгія Васильовича Малакова (1928-1979). 

 
Енциклопедія мистецтва : дитячий довідник : [для дітей серед. шк. віку] / редкол.: Г. Б. Мунін 

та [ін.]. – Київ : Агентство по розповсюдженню друку, 2015. – 116 с. : іл. 
Екземпляри: всього: 48 – ЦБ(6), 02(2), 03(3), 04(3), 06(3), 07(2), 08(5), 09(2), 10(3), 11(2), 12(6), 13(2), 
14(3), 15(3), 17(3) 
Кольорове ілюстроване видання призначене для дітей віком до 12 років. Книга висвітлює історію 
українського мистецтва, всіх його галузей різних часів та епох. 

 
Катерина Білокур = Kateryna Bilokur : [книга-альбом] / авт. вступ. ст., упоряд. Н. Розсошинська ; 

спогади, біограф. мат. М. Кагарлицький ; пер. тексту англ. К. Калиновська. – Київ : Мистецтво, 2015. 
– 152 с. : кольор. іл. 
Екземпляри: всього: 10 – ЦБ(1), 02(1), 03(1), 04(1), 07(1), 08(1), 09(1), 11(1), 12(1), 13(1) 
В альбомі репродуковано геніальні твори мисткині із музеїв України. Видання доповнене спогадами 
сучасників, листами художниці та іншими матеріалами, які зібрав та упорядкував М. Кагарлицький. 

 
Крізь віки. Київ в образотворчому мистецтві = Through the ages. Kyiv in visual arts : [альбом] / 

авт. тексту, упоряд. іл. матеріалу Н. Белічко ; авт. тексту: Д. Малаков, А. Прибєга ; гол ред. Н. 
Прибєга. – Київ : Мистецтво, 2015. – 288 с. : іл. 
Екземпляри: всього: 10 – ЦБ(2), 02(1), 03(1), 07(1), 08(1), 09(1), 11(1), 12(1), 13(1) 
Ілюстративний ряд видання дає змогу не лише ознайомитися з історією столиці незалежної 
України, а й простежити розвиток українського мистецтва. 
 

Мистецтво Київської Русі = Art of Kyivan Rus / авт.-упоряд. Г. Івакін ; гол. ред. Н. Прибєга ; пер. 
на англ.: Ю. Сірош, К. Калиновська. – Київ : Мистецтво, 2015. – 304 с. : кольор. іл. 
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Екземпляри: всього: 10 – ЦБ(2), 02(1), 03(1), 07(1), 08(1), 09(1), 11(1), 12(1), 13(1) 
Мистецтво Київської Русі належить до видатних явищ світової середньовічної художньої культури. 
У виданні репрезентовано унікальні пам'ятки давньоруського зодчества, вражаючі мозаїки та 
фрескові розписи, гармонійні образи іконопису, знамениті мініатюри, довершені взірці різьбленої 
пластики та декоративно-ужиткового мистецтва. 

 
Народні художні промисли України / редкол.: Г. Б. Мунін та ін. – Київ : Агентство по 

розповсюдженню друку, 2015. – 256 с. : іл. 
Екземпляри: всього: 48 – ЦБ(4), 02(3), 03(3), 04(3), 06(3), 07(3), 08(4), 09(3), 10(3), 11(3), 12(4), 13(3), 
14(3), 15(3), 17(3) 
У даному виданні розкрито багатство видів та форм народних художніх промислів, талановито 
виконаних руками українських майстрів, зокрема таких як: вироби з розписом і різьбленням по 
дереву, розписні підноси, глиняні та керамічні горщики, порцеляна, ювелірні прикраси, зброя, 
художнє ткацтво й вишивка різних регіонів України. 

 
Петриківський розпис = Petrykivsky painting : [книга-альбом : колекція Нац. музею укр. нар. 

декор. мистецтва] / авт. тексту, упоряд. О. Шестакова ; авт. передм. А. Валець ; фот. С. Вовк. – Київ 
: Мистецтво, 2015. – 240 с. : іл. 
Екземпляри: всього: 10 – ЦБ(1), 02(1), 03(1), 04(1), 07(1), 08(1), 09(1), 11(1), 12(1), 13(1) 
У виданні вперше та повно репрезентовано колекцію петриківського декоративного розпису 
Національного музею українського народного декоративного мистецтва з 1913 року і до сьогодні. 
Майстри різних поколінь із с. Петрівка (Дніпропетровська обл.) створили унікальний пласт 
українського мистецтва, визнаний у світі як феномен національного художнього мислення. У 2013 
році ЮНЕСКО надало цій своєрідній "візитці" України статус всесвітньої нематеріальної культурної 
спадщини.  
  

Старовинні маєтки України : [книга-альбом] / упоряд., текст О. Родічкіна. – Київ : Мистецтво, 
2015. – 384 с. : іл. 
Екземпляри: всього: 10 – ЦБ(2), 02(1), 03(1), 07(1), 08(1), 09(1), 11(1), 12(1), 13(1) 
У виданні повно і всебічно розглядається історія розвитку старовинних маєтків і садиб, садів і 
парків від середньовіччя до початку ХХ століття на території України. Багатий образотворчий 
матеріал, свідчення мемуаристів, архівні дослідження, поетичні рядки дають можливість відчути 
зв’язок епох, оцінити працю видатних творців палацово-паркових ансамблів, ознайомитися як з 
широковідомими маєтками та парками України, так і з тими, що не збереглися до нашого часу.  
  

Українська література 
Лейтенант Доброта : для дітей серед. шк. віку / Х. Й. Роглєв ; редкол.: Г. Б. Мунін та [ін.]. – Київ 

: Агентство по розповсюдженню друку, 2015. – 128 с. : іл. 
Екземпляри: всього: 24 – ЦБ(3), 02(1), 03(1), 04(2), 06(1), 07(1), 08(2), 09(1), 10(2), 11(1), 12(3), 13(1), 
14(2), 15(2), 17(1) 
 

Наш захисник. Ми хочемо жити в мирі : для дітей серед. та ст. шк. віку / А. І. Лукасевіч ; 
редкол.: Г. Б. Мунін [та ін.]. – Київ : Агентство по розповсюдженню друку, 2015. – 128 с. : іл. 
Екземпляри: всього: 24 – ЦБ(3), 02(1), 03(1), 04(2), 06(1), 07(1), 08(2), 09(1), 10(2), 11(1), 12(3), 13(1), 
14(2), 15(2), 17(1) 
  

Українська поезія 
Олійник, Борис Ілліч. Крик : поезії з життєвого шляху / Б. І. Олійник ; авт. передм., упоряд. М. 

В. Шевченко ; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ : Український письменник, 2015. – 380 
с. – (Бібліотека українського воїна). 
Екземпляри: всього: 50 – ЦБ(4), 02(3), 03(4), 04(3), 06(3), 07(3), 08(4), 09(3), 10(3), 11(4), 12(3), 13(4), 
14(3), 15(3), 17(3) 
 

 
 

Видання, подаровані, користувачами бібліотек та авторами книг 

Екологія 
Мальована, Неллі Євгенівна. Еко-поведінка у головоломках : міський екологічний бюлетень № 

11 / Н. Є. Мальована, С. Стрихарчук ; відп. за випуск І. В. Куцка ; худож. Г. О. Нечепорук ; 
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Хмельницька міська рада, Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста. – 
Хмельницький : Ковальський В. В., 2015. – 32 с. : іл. 
Екземпляри: всього: 30 – ЦБ(2), 02(2), 03(2), 04(2), 06(2), 07(2), 08(2), 09(2), 10(2), 11(2), 12(2), 13(2), 
14(2), 15(2), 17(2) 
Пізнавально-розвиваюче видання, унікальна збірка авторських головоломок, яка, немов 
досвідчений екскурсовод, розкаже про розмаїття флори і фауни та проведе чарівними куточками 
природи міста над Бугом. Видання адресоване дітям різних категорій шкільного віку, а також стане 
цікавим й корисним вчителям загальноосвітніх шкіл, керівникам краєзнавчих гуртків, батькам та 
всім небайдужим до природи краю. 
  

Історія 

Археологічні студії "Межибіж" : науковий щорічник 4'2015 / ред.: А. М. Трембіцький, О. Г. 
Погорілець. – Хмельницький : Мельник А. А., 2015. – 423 с. : іл. – Загл. обл. : Археологічні читання 
"Межибіж" – IV. 
Екземпляри: всього: 1 – ЦБ(1) 

 
Бодарецький М. Д. Голод : (історико-філософське есе) / М. Д. Бодарецький, Т. С. Доброва. – 

Хмельницький : Цюпак А. А., 2015. – 62 с. 
Екземпляри: всього: 2 – ЦБ(1), 12(1) 
Історико-філософське есе про голодомор 30-х.  

 
"Братня" навала. Війни Росії проти України XII-XXI ст. / В. А. Брехуненко [и др.]. – Київ, 2016. – 

248 с. 
Екземпляри: всього: 1 – ЦБ(1) 
У книзі в науково-популярному форматі розглядаються численні російсько-українські війни включно 
з Вітчизняною війною українців за незалежність, яка розпочалася зі вторгнення російських 
окупантів в Україну в лютому 2014 р. Простежено, що коріння цих війн сягають XII ст. Показано, що 
саме війни як втілення постійних агресивних планів Московії / Росії заволодіти українськими 
землями визначали головну вісь російсько-українських стосунків. Описано мотиви, визрівання та 
хронологію війн, перебіг військових дій, наслідки війн та їхній вплив на українську перспективу. 
Вітчизняна війна, яку Україні доводиться вести з 2014 р., розглядається на тлі перегуків між 
путінською агресією та московськими стратегіями війн проти України XV–XX ст. 

 
 

Снайдер, Тимоти. Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным / Т. Снайдер ; пер. с 
англ.  
Л. Зурнаджи. – Київ : Дуліби, 2015. – 584 с. – (Мировой бестселлер). – Пер.изд. : Bloodlands: 
Europa between Hitler and Stalin / Timoty Snyder. 
Екземпляри: всього: 2 – ЦБ(1), 02(1) 
З 1933-го по 1945 рік у Східній Європі було знищено 14 мільйонів чоловік. Книга професора 
Єльського університету (США), блискучого історика і вправного оповідача Тімоті Снайдера "Криваві 
землі: Європа між Гітлером і Сталіним" присвячена трагічним сторінкам в історії Східної Європи. 

 
Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України : науковий вісник з проблем 

регіональної історії та пам'яткознавства. Ч. 1 / редкол.: А. Г. Філінюк, О. Г. Погорілець, Л. В. 
Баженов. – Хмельницький : ІРД, 2015. – 377 с. – (Науковий вісник "Меджибіж" ; №1, 2015). 
Екземпляри: всього: 1 – ЦБ(1) 
В збірнику розглядаються актуальні малодосліджені проблеми з історії архітектурної спадщини 
оборонних споруд Правобережної України від найдавніших часів до сьогодення. 
 

Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України : науковий вісник з проблем 
регіональної історії та пам'яткознавства. Ч. 2 / редкол.: А. Г. Філінюк, О. Г. Погорілець, Л. В. 
Баженов. – Хмельницький : Мельник А. А., 2015. – 317 с. – (Науковий вісник "Меджибіж" ; №2, 
2015). 
Екземпляри: всього: 1 – ЦБ(1) 
В збірнику розглядаються актуальні малодосліджені проблеми з історії архітектурної спадщини 
оборонних споруд Правобережної України від найдавніших часів до сьогодення. 

 
Хмельницькі краєзнавчі студії : наук.-краєзн. збірник. Вип. 6 / Нац. спілка краєзнавців України, 

Хмельниц. міська орг., Центр дослідж. історії Поділля ; редкол.: Л. В. Баженов ; редкол. Ю. І. 
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блажевич ; відп. секр. С. М. Єсюнін. – Хмельницький : Мельник А. А., 2015. – 190 с. 
Екземпляри: всього: 1 – ЦБ(1) 
"Хмельницькі краєзнавчі студії" - науково-краєзнавчий збірник, який видається Хмельницькими 
обласною та міською організаціями Національної спілки краєзнавців України, Центром дослідження 
історії Поділля Інституту історії НАН України, Хмельницьким обласним краєзнавчим музеєм. З 
грудня 2014 р. вийшли друком вже 6 випусків "Хмельницьких краєзнавчих студій". Статті подані у 
авторській редакції. 
 

Економіка світова 
Бренсон, Річард. Шлях VIRGIN. Як слухати, сприймати, смiятися та спонукати : пер. з англ. / Р. 

Бренсон. – Київ : КМ-БУКС, 2016. – 352 с. 
Екземпляри: всього: 1 – ЦБ(1) 
Це не звичайна книга про лідерство. У ній ви не знайдете жодних правил - натомість дізнаєтесь про 
секрети лідерства, які він розкрив упродовж свого довгого підприємницького шляху. І не має 
значення, чи ви лише починаєте будувати свою кар’єру, чи вже є керівником однієї з топ-компаній, 
що входять до рейтингу Fortune 500, - це видання навчить, як бути не лише босом, а й справжнім 
лідером та керівником, який надає своїм підлеглим можливість повною мірою проявити здібності та 
найкращі ділові якості.   
  

Політика України 
Петровський, Ярослав. Моє право і обов'язок як громадянина : книга спогадів / в авт. ред.: В. 

Петровського та С. Петровської. – Київ : КИТ, 2015. – 384 с. 
Екземпляри: всього: 1 – ЦБ(1) 
Книга присвячується пам’яті Ярослава Петровського - надзвичайно цікавої особистості, достатньо 
самостійної, незалежної і щедрої людини, життя якої несподівано не тільки для всіх, а й, мабуть, 
для нього самого обірвалося. За фахом він був істориком, але працював спочатку журналістом, 
потім редактором, а згодом - політичним оглядачем в інтернет-виданні «СЕЙЧАС». Усі статті та 
інтерв’ю Ярослава, надруковані за період його роботи, розміщені в окремому розділі цієї книги. Ці 
спогади батьків про життя і трудову діяльність сина адресуються всім, кому так само, як і йому, 
небайдужа доля країни та її майбутнє. 
    

Музика 
Ми Всі – Україна! Небесній Сотні та героям АТО присвячується : пісні на вірші Мирослава 

Воньо / сл. М. Воньо. – Калуш : Студія звукозапису 6 секунд, 2015. – 1 електр.-опт. диск (CD-E). 
Екземпляри: всього: 1 – ЦБ(1) 
  

Релігія 

Зозулін, Михайло. Молитва матері : пер. с англ. / М. Зозулін, А. Зозуліна. – Київ : Джерело 
життя, 2015. – 48 с. 
Екземпляри: всього: 1 – 12(1) 
 

Зозулин, Михаил. Молитва матери : пер. с англ. / М. Зозулин, А. Зозулина. – Киев : Джерело 
життя, 2015. – 63 с. 
Екземпляри: всього: 1 – ЦБ(1) 

 
Уайт, Еллен. Дорога до Христа / Е. Уайт ; пер. з англ. О. Перванчук. – Київ : Джерело життя, 

2015. – 96 с. 
Екземпляри: всього: 1 – ЦБ(1) 
Ви знаєте Ісуса чи просто чули про Нього? Ця популярна книга написана жінкою, котра знала Бога 
так, як, можливо, знали Його лише деякі за всю історію людства. Завдяки цьому, вона просто і 
зрозуміло показує дорогу до Христа! 
  

Психологія галузева 
Просекин, Алексей. В жизни справедливо все / А. Просекин, М. Хмеловская ; худож. С. 

Курникова-Проняева. – Киев : Саммит-Книга, 2015. – 184 с. : ил. 
Екземпляри: всього: 1 – ЦБ(1) 
Книга Олексія Просекина і Марини Хмеловской "В житті все справедливо" - новий погляд на давні 
закони карми. Адже у звичному розумінні карма - це те, що людина не може змінити, і змушений 
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розплачуватися за вчинене в минулому. Але автори стверджують: погану карму можна зцілити. 
Більш того, цілком реально напрацювати хорошу карму і пожинати її плоди тут і зараз. 

 
Просекин, Алексей. Тайна твоего предназначения / А. Просекин, М. Хмеловская ; худож. С. 

Попов. – 2-е изд. – Киев : Саммит-Книга, 2015. – 256 с. : ил. 
Екземпляри: всього: 1 – ЦБ(1) 
Автори книги «Таємниця твого призначення» - Олексій Просекин і Марина Хмеловська - керівники 
міжнародного проекту розвитку особистості «Життя як Диво» - переконані: кожен приходить у цей 
світ для того, щоб змінити себе, стати краще. Але іноді так складно зрозуміти, над чим саме 
потрібно працювати. Читачам пропонується воістину унікальна і разом з тим проста методика 
розрахунку долі людини за датою його народження. 
 

Тарарина, Елена. ART-коучинг. Техники пРОСТых решений / Е. Тарарина. – Киев : Саммит-
Книга, 2015. – 88 с. 
Екземпляри: всього: 1 – ЦБ(1) 
Книга складається з 40 готових технік для роботи з клієнтом або для особистісного розвитку. 

 
Тарарина, Елена. Практикум по арт-терапии. Шкатулка мастера : науч.-метод. пособие / Е. 

Тарарина. – Киев : Астамир-В, 2015. – 224 с. 
Екземпляри: всього: 1 – ЦБ(1) 
Науково-методичний посібник містить систему вправ, тестів, практик, ефективних для розвитку 
психологічної культури людей та підвищення рівня їх психологічного здоров'я допомогою 
використання потенціалу різних видів мистецтва. 
 

Тарарина, Елена. Тканевая терапия в работе с разными категориями клиентов : науч.-метод. 
пособие /  
Е. Тарарина. – Киев : Астамир-В, 2016. – 88 с. – (Библиотека арт-терапевта). 
Екземпляри: всього: 1 – ЦБ(1) 
Книга Олени Тарариной "Тканинна терапія в роботі з різними категоріями клієнтів" дає уявлення 
про багатогранного потенціалу арт-терапії. Автор досліджує поліфункціональність і універсальність 
тканинної терапії в арт-коучингу, life коучингу, системно-сімейної терапії, эстетотерапии і в інших 
видах арт-терапії. 
 

Тарарина, Елена. Услышь родителей своих. Как взрослым детям общаться со взрослыми 
родителями /  
Е. Тарарина. – Киев : Астамир-В, 2016. – 160 с. 
Екземпляри: всього: 1 – ЦБ(1) 
Як спілкуватися зі своїми батьками, коли Вам за двадцять п'ять? Як спілкуватися зі своїми дітьми, 
коли їм за двадцять п'ять? Непрості питання! Але ми разом пошукаємо і обов'язково знайдемо на 
них відповіді! І допоможе нам у цих пошуках нова книга Олени Тарариной, талановитого 
письменника і психолога, тому що вона: про пошук душевного спокою. Ця книга про виховання, про 
розуміння цінності досвіду, про подяки своєму роду. 
  

Українська література, сучасна 
Вилар, Симона. Ведьма и князь : роман / С. Вилар. – Харьков ; Белгород : Книжный Клуб 

Семейного Досуга, 2015. – 336 с. 
Екземпляри: всього: 1 – ЦБ(1) 
 

Вилар, Симона. Ведьма княгини / С. Вилар. – Харьков ; Белгород : Книжный Клуб Семейного 
Досуга, 2015. – 464 с. 
Екземпляри: всього: 1 – ЦБ(1) 
 

Дашвар, Люко. Покров : роман / Л. Дашвар. – Харків : Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 
2015. – 384 с. 
Екземпляри: всього: 1 – ЦБ(1) 

 
Лущевська, Оксана. Вітер з-під сонця : повість : [для серед. шк. віку] / О. Лущевська ; худож. Я. 

Гавриш ; післям. О. Проселкова. – Київ : Фонтан казок, 2016. – 128 с. : іл. – (Книжка про мене). 
Екземпляри: всього: 45 – ЦБ(5), 02(2), 03(2), 04(4), 06(2), 07(2), 08(3), 09(2), 10(4), 11(2), 12(5), 13(2), 
14(4), 15(4), 17(2)  
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Художня література 
Блейк, Маркус. Атлантида : роман / М. Блейк ; пер. с англ. О. Малой. – Харьков ; Белгород : 

Книжный Клуб Семейного Досуга, 2015. – 400 с. : ил. – Пер.изд. : Atlantis / Blake M. – London, 2013. 
Екземпляри: всього: 1 – ЦБ(1) 
 

Валько, Таня. Арабская дочь : роман / Т. Валько ; [пер. с пол. Е. Зима]. – Харьков ; Белгород : 
Книжный Клуб Семейного Досуга, 2015. – 336 с. – Пер.изд. : Arabska córka / Tanya Valko. – 
Warszawa, 2011. 
Екземпляри: всього: 1 – ЦБ(1) 
 

Джеймс, Еріка Леонард. П'ятдесят відтінків свободи : роман : пер. з англ. Кн. 3 / Е. Л. Джеймс. 
– Київ : Компанія ОСМА, 2015. – 480 с. 
Екземпляри: всього: 1 – ЦБ(1) 
 

Мартин, Сабина. Маска : роман / С. Мартин ; пер. с нем. О. Малой. – Харьков ; Белгород : 
Книжный Клуб Семейного Досуга, 2015. – 512 с. – Пер.изд. : Die Henkerin / Sabine Martin. – Köln, 
2012. 
Екземпляри: всього: 1 – ЦБ(1) 

 
Ролінг, Джоан Кетлін. Гаррі Поттер і в'язень Азкабану / Д. Ролінг ; пер. з англ. В. Морозов ; ред. 

І. Малкович. – 24-те вид. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. – 383 с. 
Екземпляри: всього: 1 – 04(1) 
 

Флегг, Фенні. Смажені зелені помідори в кафе "Зупинка" : роман / Ф. Флегг ; пер. з англ. Д. 
Петрушенко. – Харків : Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 320 с. – Пер.изд. : Frid green 
tomatoes at the whistle stop cafe / Fannie Flagg. – New York Ballantine Books, 2000. 
Екземпляри: всього: 1 – ЦБ(1) 
 

Дитяча література 
Біженці з планети Земля / Датська Рада у справах біженців, Жіночий консорціум України ; авт. 

текстів  
Н. Садова ; пер. укр. мовою М. Архіпова ; авт. ідеї Д. Степура. – Київ : [б. в.], 2015. – 16 с. : іл. 
Екземпляри: всього: 1 – 12(1) 
 

Вухолапохвіст : про вусатих і хвостатих, сіро-буро-рудуватих : вірші / колектив авторів. – Харків 
: Школа, 2015. – 80 с. : іл. – (Шедеври української дитячої поезії). 
Екземпляри: всього: 20 – ЦБ(3), 02(1), 03(1), 04(1), 06(1), 07(1), 08(2), 09(1), 10(1), 11(1), 12(3), 13(1), 
14(1), 15(1), 17(1) 
 

*Список сформовано за допомогою автоматизованої бібліотечної системи 
«ІРБІС» 


