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У Держархіві Хмельницької області ведеться велика робота з вико-
ристання архівної інформації, що зберігається у його фондах. Зокрема, 
видавнича діяльність архіву передбачає публікацію документів, підго-
товку та видання науково-довідкової літератури (архівних путівників, 
довідників), збірників документів, монографічних досліджень, науко-
вих видань з метою забезпечення потреб суспільства в повноцінній та 
неупередженій ретроспективній документній інформації.

Видавнича діяльність архіву спрямована на виконання галузевої 
програми підготовки довідників “Архівні зібрання України”, перспек-
тивних планів науково-видавничої роботи, виконання розпоряджень ор-
ганів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Для розгляду пи-
тань щодо здійснення науково-дослідної та видавничої роботи в архіві 
функціонує науково-методична рада, яка розглядає та рекомендує до 
друку науково-методичні розробки, збірники документів; затверджує 
експозиційні плани документальних виставок тощо.

Крокуючи в ногу з часом, архівом у 2013 р. було започатковано 
серію видань “Праці Державного архіву Хмельницької області”, у рам-
ках якої вже надруковано 15 книг. У перспективі планується започатку-
вати історичні серії видань. Підготовка книг до видання здійснюється 
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спільно з провідними науковцями та краєзнавцями краю: докторами іст. 
наук, проф. Кам’янець-Подільського національного університету імені 
Івана Огієнка О. Завальнюком та А. Філінюком, доктором іст. наук, 
проф. Національного інституту стратегічних досліджень В. Лозовим, 
кандидатами іст. наук В. Адамським О. Комарніцьким, А. Машталіром, 
А. Хоптярем, краєзнавцем В. Захар’євим. За майже 6 років спільної 
дослідницької роботи архівісти та науковці підготували і опублікували 
54 різнопланові видання (список подається нижче).

Із 2013 р. до Дня працівників архівних установ виходить спецви-
пуск газети ПАТ “Хмельницьобленерго” – “Архівіст” обсягом 2 друк 
арк. (вийшло 4 спецвипуски).

Особливістю наукової діяльності архіву стала співпраця з громад-
ськими організаціями. Так, у 2013 р. проблематика нацистського оку-
паційного режиму на території області досліджувалася в рамках проек-
ту “Невідомі сторінки історії. Хмельниччина в період окупації”, який 
фінансувала міжнародна громадська організація “Міжнародний фонд 
“Взаєморозуміння і толерантність”. Знаковою подією стала презентація 
фотовиставки 9 жовтня 2013 р. у Хмельницькому обласному госпіталі 
інвалідів Великої Вітчизняної війни. На презентації виставки були при-
сутні співорганізатори: президент міжнародної громадської організації 
“Міжнародний фонд “Взаєморузуміння і толерантність” І. Лушніков, 
голова обласної ради організації ветеранів В. Купратий та керівники 
районних і міських організацій ветеранів України. 

Після завершення урочистої частини присутнім вручили книгу 
“Подоляни в роки Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр.”, підго-
товлену Держархівом Хмельницької області. Детальніше з матеріалами 
виставки ознайомили присутніх працівники відділу інформаційних тех-
нологій архіву В. Галатир та Ю. Олійник.

Презентація завершилася переговорами з президентом міжнародної 
громадської організації “Міжнародний фонд “Взаєморузуміння і толе-
рантність” І. Лушніковим про подальшу співпрацю щодо відкриття на 
базі обласного архіву музею остарбайтерів. 

У переговорах взяли участь: президент фонду І. Лушніков, ди-
ректор Держархіву Хмельницької області В. Байдич, начальник від-
ділу використання інформації документів архіву Н. Кузьміна, началь-
ник відділу інформаційних технологій архіву Ю. Олійник, директор 
навчально-виховного комплексу № 10 В. Грищук та заступник ди-
ректора з наукової роботи А. Янковська, вчителі історії Л. Стецюк і 
М. Тімков.

Завдяки виграному гранту архівісти підготували 2 видання, прове-
ли конкурс серед учнів загальноосвітніх шкіл на тему: “Мій населений 
пункт в роки Великої Вітчизняної війни”, зібрали та записали свідчен-
ня людей, які пережили нацистську окупацію, підготували пересувну 
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історико-документальну виставку “Хмельниччина в роки Великої Віт-
чизняної війни (1941–1945 рр.)”. 

Впродовж 2013 р. виставка експонувалася у Білогірському, Го-
родоцькому, Ізяславському, Полонському, Старокостянтинівському, 
Теофіпольському, Шепетівському, Ярмолинецькому районах, у мі-
стах: Деражні, Красилові, Славуті, Старокостянтинові, Хмельницьку, 
Шепетівці та у приміщенні Хмельницької обласної філармонії. Макет 
виставки зайняв ІІІ місце на конкурсі науково-методичних і науково-ін-
формаційних робіт з архівознавства, документознавства, археографії, 
який проводила Державна архівна служба України.

Науковці архіву займаються дослідженням подій Другої світової вій-
ни, доби УНР, визвольних змагань 20–50-х років ХХ ст., мікроісторією 
регіонів області. Обрання тематики дослідження дало плідні результати. 
Дослідження доби гетьманату Павла Скоропадського на Правобережжі 
України, що їх проводить головний науковий співробітник В. Галатир, 
завершилося захистом ним у лютому 2014 р. кандидатської дисертації. 
Науковцем з цієї тематики в матеріалах наукових конференцій та фахо-
вих виданнях опубліковано близько 30 статей та монографію. 

Науковці архіву входять до складу Хмельницької обласної орга-
нізації Національної спілки краєзнавців України, що дає можливість 
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долучитися до загальнодержавних та регіональних програм досліджен-
ня і відродження історичної, духовної та культурної спадщини україн-
ського народу.

Одним із напрямів наукової роботи є рецензування студентських та 
учнівських робіт, наукових видань, написання відгуків на автореферати 
кандидатських дисертацій, членство в редакційних колегіях різнопла-
нових видань. Так, протягом 2012–2016 рр. директор архіву В. Байдич 
та співробітники В. Галатир і Ю. Олійник увійшли до складу редколе-
гій 15-ти видань, прорецензували 7 студентських робіт та методичних 
рекомендацій, підготували 3 відгуки на автореферати кандидатських 
дисертацій.

З метою вшанування пам’яті Пилипа Васильовича Клименка (1887–
1955) – дослідника соціально-економічної історії України ХVІІ–ХІХ ст., 
архівознавця, організатора архівної справи в Україні періоду УНР, заві-
дувача Кам’янець-Подільського архівного управління у 1922 р., 3-ій рік 
поспіль Держархівом Хмельницької області оголошувалася премія його 
імені в галузі архівознавства, історії та джерелознавства. Згідно зі ста-
тутом, премія присуджується раз на рік особі або особам, які зробили 
вагомий внесок у дослідження архівознавства, історії та джерелознав-
ства Поділля. Вона вручається до Дня працівників архівних установ 
(24 грудня). Особі (колективу), якій (якому) присуджена премія, випла-
чується грошова винагорода в розмірі 1 тис. грн, а також вручається 
диплом лауреата та нагрудний знак. Першими лауреатами премії ста-
ли д-р іст. наук, проф. О. Завальнюк, д-р іст. наук, проф. А. Філінюк, 
ректор Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 
Огієнка, д-р іст. наук, проф. С. Копилов.
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У перспективних планах науково-видавничої роботи – активна спів-
праця з новоствореними територіальними громадами, які зацікавлені в 
дослідженні своєї історії та популяризації їхнього регіону, державними 
установами, громадськими організаціями.

Складовою наукової роботи є науково-організаційна діяльність: 
підготовка та проведення наукових конференцій, семінарів та ін. нау-
кових форумів. Ці заходи сприяють апробації результатів наукових до-
сліджень, вирішенню актуальних проблем, залученню до каналів масо-
вої та наукової комунікації архівної інформації. Архів у цьому напрямі 
активно співпрацює з науковими установами, державними органами 
влади, громадськими організаціями, музеями щодо проведення спіль-
них заходів із краєзнавчих досліджень, що дає позитивні результати.

За цей період працівники архіву взяли участь у 77 конференціях, 
зокрема, у 2012 р. архівом на базі Кам’янець-Подільського національ-
ного університету імені Івана Огієнка проведено Всеукраїнську нау-
ково-практичну конференцію “Сучасні засоби збереження документів 
та нові методологічні підходи до наукових досліджень і застосуван-
ня документів Національного архівного фонду України” (м. Кам’я-
нець-Подільський, 20–21 вересня 2012 р.). У роботі наукового форуму 
взяли участь 84 науковці.

Архів також виступає співорганізатором наукових форумів. Спільно 
з Хмельницьким інститутом МАУП, Хмельницькою гуманітарно-педа-
гогічною академією, Хмельницьким обласним інститутом післядиплом-
ної педагогічної освіти, Деражнянською, Красилівською райдержад-
міністраціями та ін. установами проведено 18 спільних конференцій, 
серед них: Всеукраїнську науково-практичну конференцію “Формуван-
ня патріотизму та збереження національної ідентичності особистості 
в умовах полікультурного середовища сучасної України” (м. Хмель-
ницький, 23 квітня 2015 р.), VIІ Всеукраїнську науково-практичну 
конференцію “Історія, культура та освіта: християнський вимір” – до 
Дня слов’янської писемності та культури (м. Хмельницький, 16 травня 
2014 р.), Першу Шаргородську наукову історико-краєзнавчу конферен-
цію (мм. Вінниця–Шаргород, 17–18 жовтня 2014 р.), ХІІІ Всеукраїн-
ську науково-теоретичну конференцію “Збереження національної ідеї 
та національної самосвідомості українського народу в контексті трагіч-
них подій ХХ століття” – до 120-річчя від дня народження Якова Галь-
чевського (м. Хмельницький, 27 листопада 2014 р.), “Віньковеччина в 
історії Поділля” (смт. Віньківці, 9 жовтня 2015 р.), ХIV Всеукраїнську 
науково-практичну конференцію “Збереження національної ідеї та на-
ціональної самосвідомості українського народу в контексті трагічних 
подій ХХ століття” (м. Хмельницький, 26 листопада 2015 р.) та ін.

Директор архіву В. Байдич, заступники К. Бурдуваліс і О. Войто-
вич, співробітники В. Галатир, Г. Лях, Ю. Олійник та ін. беруть актив-
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ну участь в роботі обласних, регіональних, міжнародних конференцій, 
засіданнях “круглих столів”, вебінарах. Так, за згаданий період взято 
участь: у Всеукраїнській науково-краєзнавчій конференції “Тарас Шев-
ченко в контексті світової культури” – до 200-річчя від дня народження 
Кобзаря) (м. Тернопіль, 13 березня 2014 р.), науково-практичній кон-
ференції “Юхим Сіцінський – визначний дослідник Подільської землі”, 
присвяченій 155-річчю від дня народження видатного історика Поділля 
(м. Кам’янець-Подільський, 15 травня 2014 р.), “Славутчина та Право-
бережна Україна в історії України” (м. Славута, 18 вересня 2014 р.), 
ХІІ науково-краєзнавчій конференції “Стародавній Меджибіж в істо-
рико-культурній спадщині України: історія релігії на теренах Поділ-
ля та Південно-Східної Волині” (смт. Меджибіж, 30 жовтня 2015 р.), 
“круглому столі” “Теоретичні погляди та політична практика держа-
вотворення лідерів Української Центральної Ради: автономія чи само-
стійність” (м. Хмельницький, 29 березня 2013 р.) та ін.

Наукові напрацювання архівістів впродовж 2012–2017 рр. вилили-
ся у 98 наукових статей, частина з яких опублікована в збірниках ма-
теріалів конференцій, періодичних та фахових виданнях. З ними можна 
ознайомитися в науково-довідковій бібліотеці Держархіву Хмельниць-
кої області, Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці 
імені М. Островського. Наукові дослідження архівістів базуються на 
принципах історизму, об’єктивності, всебічності, системного підходу 
до розвитку суспільних процесів і соціальних структур.

Тематика статей – різноманітна: “Матеріально-побутові умови жит-
тя населення генеральної округи “Волинь–Поділля” в роки нацистської 
окупації”, “Відбудова зруйнованого війною господарства Віньковеч-
чини у 1944 році”, “Архівні джерела проблеми становлення місцевих 
адміністрацій на Київщині у квітні–грудні 1918 р.”, “Закордонна гро-
мадська діяльність уродженця Ушиччини – І. Токаржевського-Караше-
вича”, “Державний архів Хмельницької області як осередок наукових 
досліджень на Хмельниччині у 2012–2014 рр.”, “Кам’янець-Подільсь-
кий історико-археологічний музей у 1923 р.”, “Письмен ники-поляки – 
уродженці Поділля”, “Віньковеччина в документах Держархіву Хмель-
ницької області”, “Політика нацистської влади у соціокультурній сфері 
на окупованій території Кам’янець-Подільської області” та ін.

Приємно, що значна праця не залишається непоміченою. 19 травня 
2017 р. авторський колектив наукової роботи “Красилівщина в роки 
Другої світової війни” був нагороджений дипломом Хмельницької об-
ласної ради за перемогу в ХІ обласному конкурсі науково-дослідних 
робіт в номінації “Гуманітарні НДР” із врученням І премії. Наявність в 
архіві кваліфікованих істориків-архівістів, тісна співпраця з академіч-
ними вченими Кам’янець-Подільського національного університету 
імені Івана Огієнка вселяє упевненість у здійснення задуманого. 
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Видання Державного архіву Хмельницької області: 
2012 р.

1. Архівна справа на Хмельниччині: зб. док., матеріалів і світлин/
редкол.: Л. В. Баженов, В. Г. Байдич, О. М. Завальнюк та ін. Хмельни-
цький: ТОВ “Поліграфіст-2”, 2012. 416 с.

2. Архівні установи Хмельниччини: інформ.-довід. вид. Хмельни-
цький: “Поліграфіст-2”, 2012. 64 с.

3. Сучасні засоби збереження документів та нові методологічні 
підходи до наукових досліджень і застосування документів Національ-
ного архівного фонду України: наук. зб. за підсумками Всеукраїнської 
науково-практичної конференції. Кам’янець-Подільський, 2012. 388 с.

2013 р.

4. Хмельниччина в роки Великої Вітчизняної війни (1941–
1945 рр.), або Поділля очима солдатів вермахту: інформ.-довід. вид./
упоряд.: Ю. В. Олійник, В. В. Галатир, Т. Д. Павлунішена. Хмельниць-
кий: ПП Мельник А. А., 2013. 116 с.

5. Війна очима Проскурівського підпільника: щоденник Карла Ко-
шарського/упоряд.: О. М. Завальнюк, Ю. В. Олійник, В. В. Галатир та 
ін. Хмельницький: Державний архів Хмельницької області, 2013. 80 с.

6. Законодавча база процесу становлення місцевих органів дер-
жавної влади доби Гетьманату П. Скоропадського: зб. док. і матеріалів/
упоряд.: В. В. Галатир, Ю. В. Олійник. Хмельницький: Державний 
архів Хмельницької області, 2013. 156 с.

7. Війна очима Чемеровецького підпільника: щоденник Йосипа 
Протоцького/упоряд.: О. М. Завальнюк, Ю. В. Олійник, В. В. Галатир та 
ін. Хмельницький: Державний архів Хмельницької області, 2013. 87 с.

8. Подоляни в роки Великої Вітчизняної війни (1941–1945 рр.): зб. док., 
матеріалів та світлин/упоряд.: В. Г. Байдич, О. М. Завальнюк, Ю. В. Олій-
ник, В. В. Галатир та ін. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2013. 492 с.

9. Деражнянщина: минуле і сучасне: матеріали всеукраїнської на-
уково-краєзнавчої конференції/редкол.: Л. В. Баженов, С. М. Єсюнін, 
О. Б. Кохановський та ін. Хмельницький: ПП Мельник А. А., 2013. 
С. 222–229.

10. Красилівщина краєзнавча: минуле, сучасне, майбутнє (м. Кра-
силів)/редкол.: В. Г. Байдич, М. Ф. Романюк, Г. В. Савченко та ін. 
Хмельницький: ПП Мельник А. А., 2013. 336 с.

11. Наукові записки Центру Мархоцькознавства/упоряд.: В. За-
хар’єв. Хмельницький: ФОП Цюпак А. А., 2013. Т. 5. 204 с.

12. Захар’єв В. Залісці: основні віхи біографії (до 520-річчя першої 
писемної згадки). Хмельницький: ФОП Цюпак А. А., 2013. 56 с.

13. Архівіст. Вип. 1. Хмельницький, 2013. 
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2014 р.

14. Діяльність місцевих органів державної влади на Правобережжі 
у добу Гетьманату Павла Скоропадського: зб. док., матеріалів та світ-
лин/упоряд. В. В. Галатир, Ю. В. Олійник, Т. Д. Павлунішена. Хмель-
ницький: ПП Мельник А. А., 2014. 310 с.

15. Фольклор періоду Великої Вітчизняної війни (Кам’янець-Поділь-
ська область: зб./упоряд.: Ю. В. Олійник, В. В. Олійник. Хмельниць-
кий: Державний архів Хмельницької області, 2014. 116 с.

16. Байдич В. Г. В боротьбі за віру: римо-католицька церква в 
Україні (середина 1940-х–перша половина 1960-х рр.): монографія. 
Хмельницький: ПП Мельник А. А., 2014. 423 с.

17. Захар’єв В., моздір В. Зайчики і Постолівка на Збручі: через 
минуле до сучасності. Хмельницький: ФОП Цюпак А. А., 2014. 60 с.

18. Захар’єв В. Ідея, що стала реальністю. Хмельницький: ФОП 
Цюпак А. А. 2014. 104 с.

19. Формування патріотизму та збереження національної ідентич-
ності особистості в умовах полікультурного середовища сучасної Украї-
ни: зб. наук. праць. Хмельницький: ПП Мельник А. А., 2014. 193 с.

20. Дунаєвеччина в роки Великої Вітчизняної війни: зб. док. і 
матеріалів/упоряд.: В. Г. Байдич, О. М. Завальнюк, Ю. В. Олійник, 
В. В. Галатир, Т. Д. Павлунішена. Кам’янець-Подільський: “Медобо-
ри–2006”, 2014. 300 с.

21. Матеріали першої Шаргородської наукової історико-краєзнав-
чої конференції/редкол.: В. В. Войтович, В. Г. Байдич. та ін. Шаргород, 
2014. 286 с.

22. Архівіст. Вип. 2. Хмельницький, 2014.
23. Захар’єв В. а. Міцівіці – “північні” ворота Дунаєвеччини. 

Хмельницький: ФОП Цюпак А. А., 2014. 80 с.
24. Листування Івана Огієнка (1909–1921)/упоряд. та автор передм. 

В. Р. Адамський. Кам’янець-Подільський: “Медобори-2006”, 2014. 687 с.
2015 р.

25. Хмельницькі краєзнавчі студії: наук.-краєзнав. зб./редкол.: 
Л. В. Баженов (гол.), Ю. І. Блажевич (спів гол.), С. М. Єсюнін (відп. 
секр.); упоряд.: В. Г. Байдич, В. А. Захар’єв та ін. Хмельницький: ПП 
Мельник А. А., 2015. Вип. 2. 188 с.

26. Хмельницькі краєзнавчі студії: наук.-краєзн. зб./редкол.: 
Л. В. Баженов (гол.), Ю. І. Блажевич (співгол.), С. М. Єсюнін (відп. 
секр.); упоряд.: В. Г. Байдич, В. А. Захар’єв та ін. Хмельницький: ПП 
Мельник А. А., 2015. Вип. 3. 188 с.

27. машталір а. і. Вшанування постаті Тараса Шевченка на Поділ-
лі в добу Директорії УНР: історичний аспект. Хмельницький: Держав-
ний архів Хмельницької області, 2015. 114 с.
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28. прокопчук В. с. Дунаєвецький районний архів: монографія. Ду-
наївці; Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2015. 200 с.

29. Галатир В. В., лозовий В. с. Місцеві органи державної влади 
гетьманату в Правобережній Україні (квітень–грудень 1918 р.): моно-
графія. Хмельницький: ФОП Мельник А. А., 2015. 380 с.

30. Матеріали Кам’янець-Подільської обласної комісії із встановлен-
ня збитків і розслідування злочинів нацистів в регіоні (1941–1945 рр.): 
зб. док./авт. вступ. ст.: О. М. Завальнюк, В. Г. Байдич, Ю. В. Олійник; 
упоряд.: В. Г. Байдич та ін. Хмельницький: ФОП Мельник А. А., 2015. 
454 с. (Серія “Праці Державного архіву Хмельницької області”. Вип. 11.)

31. Захар’єв В., Шпаковський с. Замки і фортеці з-понад Кучмансь-
кого шляху. Хмельницький: ФОП Цюпак А. А., 2015. 104 с.

32. Захар’єв В. модзір В. Курилівка – славне село на Хмельниччині. 
Хмельницький: ФОП Мельник А. А., 2015. 80 с.

33. Поділля і Південно-Східна Волинь у добу Української револю-
ції (1919–1921 рр.) та повстанського руху під проводом Я. Гальчевсько-
го (1921–1924 рр.): зб. док., матеріалів та світлин/упоряд.: В. Г. Байдич, 
О. М. Завальнюк, Ю. В. Олійник, В. В. Галатир, Т. Д. Павлунішена. 
Хмельницький: ФОП Мельник А. А., 2015. 536 с.

34. Матеріали VIІІ Всеукраїнської науково-практичної конферен-
ції “Історія, культура та освіта: християнський вимір”. Хмельницький: 
ФОП Мельник А. А., 2015. 230 с.

35. Матеріали наукової історико-краєзнавчої конференції “Вінько-
веччина в історії Поділля”. Віньківці, 2015. 280 с.

36. Матеріали ХIV Всеукраїнської науково-практичної конференції 
“Збереження національної ідеї та національної самосвідомості україн-
ського народу в контексті трагічних подій ХХ століття”. Хмельниць-
кий: Хмельницький інститут МАУП, 2015. 300 с.

37. Архівіст. Вип. 3. Хмельницький, 2015. 
38. ільків л. До волі дорога. Хмельницький, 2015. 163 с.

2016 р.

39. Красилівщина в роки Другої світової війни: зб. док. та матеріалів/
упоряд.: В. Г. Байдич, О. В. Байдич, О. М. Завальнюк, Ю. В. Олійник, 
В. В. Галатир, Т. Д. Павлунішена. Хмельницький ФОП: Мельник А. А., 
2016. 540 с. (Серія “Праці Державного архіву Хмельницької області”. 
Вип. 13).

40. Хоптяр а. Ю. Діяльність Партії соціалістів-революціонерів у 
Правобережній Україні в 1896–1907 рр.: монографія. Кам’янець-Поділь-
ський: ПП Зволейко Д. Г., 2016. 324 с.

41. іваневич л. Кость Широцький у матеріалах із фондів Держав-
ного архіву Хмельницької області та Хмельницького краєзнавчого му-
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зею/авт. передм. та упоряд. Л. А. Іваневич. Хмельницький: ФОП Мель-
ник А. А., 2016. 145 с.

42. Бондар В. Давидківці: історія подільського села. Хмельницький: 
ФОП Мельник А. А., 2016. 256 с. (Серія “Праці Державного архіву 
Хмельницької області”. Вип. 14).

43. машталір а. і., лозовий В. с. Політична інструменталізація по-
статі та творчості Тараса Шевченка як чинник національного відрод-
ження у Надніпрянській Україні (1917–1920 рр.): монографія. Терно-
піль: ФОП Паляниця В. А., 2016. 296 с.

44. Хмельниччина: науково-популярне видання/редкол.: Л. Баженов, 
Л. Любінська, В. Байдич. Хмельницький: “Поліграфіст”, 2016. 176 с.

45. Красилівщина в роки Другої світової війни: зб. док. та матеріалів/
упоряд.: В. Г. Байдич, О. В. Байдич, О. М. Завальнюк, Ю. В. Олійник, 
В. В. Галатир, Т. Д. Павлунішена. Хмельницький: 2016. 540 с. (Серія 
“Праці Державного архіву Хмельницької області”. Вип. 13).

46. Байдич о. Теофіпольщина в особистостях. Тернопіль: ТзОВ 
“Терно-граф”, 2016. 240 с. 

48. Особові фонди Держархіву Хмельницької області. Хмельниць-
кий, 2016. 50 с.

49. Захар’єв В. А. Найдавніші археологічні досліджені християнські 
святині Хмельниччини. Хмельницький: ФОП Цюпак А. А., 2016. 56 с.

50. Захар’єв В. а. Сліди божої матері з Дем’янковець. Хмельниць-
кий: ФОП Цюпак А. А., 2016. 40 с.

51. Архівіст. Вип. 4. Хмельницький, 2016. 

2017 р.

52. Завальнюк о. м. Володимир Байдич: щирий українець, патріот, 
науковець і професіонал-управлінець (до 60-річчя від дня народження). 
Хмельницький, 2017. 52 с. (Серія “Праці Державного архіву Хмельни-
цької області”. Вип. 16).

53. новак В. Жуків на Славутчині. Хмельницький: ФОП Цю-
пак А. А., 2017. 284 с.

54. Вісник Державного архіву Хмельницької області “Подільська 
старовина”. ФОП Стрихар А. М., 2017. 345 с.

The publishing, research, exhibition and scientific work of the workers of the 
State Archives of Khmelnytsky Region for the period of 2012-2017 are highlighted. 
The quantitative indicators of the covered areas in the studied period are presented.

Key words: The State Archives of Khmelnytsky Region; the exhibitions; the 
books; the articles; the conferences.
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