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Блажевич Юрій Іванович – відомий науковець, історик та 

краєзнавець Подільського краю : до 70-річчя від дня народження : 

біобібліографічний покажчик / упоряд. Ю.В. Телячий. – Хмельницький : 

ХГПА, Бібліотека, 2017. – 92 с. (Серія : «Бібліографія науковців 

Хмельницької гуманітарної педагогічної академії» ; вип. 11) 

 

У біобібліографічному покажчику вміщено матеріали, що 

висвітлюють основні віхи життєвого, громадсько-політичного та 

науково-освітнього шляху українського історика-краєзнавця Юрія 

Івановича Блажевича. Подано його науковий доробок з царини вітчизняної 

історії та краєзнавчих досліджень з історії та духовної культури рідного 

краю. 

Видання розраховане на фахових істориків та краєзнавців, усіх, хто 

цікавиться історією та культурою Хмельниччини.  
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Від упорядника 

 

У одинадцятому випуску біобібліографічного покажчика із серії 

«Бібліографія науковців Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії» 

представлено науковий доробок вітчизняної історії та краєзнавчих 

досліджень з історії та духовної культури рідного краю Юрія Івановича 

Блажевича, громадсько-політичного та науково-освітнього діяча, 

українського історика-краєзнавця, кандидата історичних наук, доцента 

кафедри суспільних наук Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.  

До покажчика увійшли автореферат дисертації, навчально-методичні 

посібники, статті у збірниках наукових праць та науково-популярних 

виданнях, матеріали наукових конференцій та публікації в періодичній 

пресі. 

Покажчик відкриває вступна стаття О.П. Григоренка, 

Л.Л. Місінкевича, Ю.В. Телячого, А.Г. Філінюка «Юрій Блажевич – 

невтомний дослідник історії та духовної культури Поділля», яка 

знайомить читача з життєвим шляхом, науково-педагогічною й 

громадською діяльністю вченого.  

Біобібліографічний покажчик складається з двох розділів.  

Розділ І «Життєвий і творчий шлях Ю.І. Блажевича» доповнює 

творчу біографію Юрія Івановича переліком основних дат життя і 

діяльності, які подано в прямій хронології. Після зазначеного року йде 

короткий запис основної події. Окремо подано відомості про нагороди та 

відзнаки за наукові досягнення, історико-краєзнавча діяльність і життєвий 

шлях Юрія Блажевича у дзеркалі публікацій 

Розділ ІІ «Хронологічний покажчик праць Ю.І. Блажевича» 

містить біографічні описи праць. Їх згруповано й розміщено в 

хронологічному порядку – за прямою хронологією з виділенням років 

видання. Біографія подається за підрозділами: 

 автореферат дисертації; 
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 навчально-методичні посібники; 

 доповіді, тези наукових конференцій, статті у збірниках наукових 

праць та науково-популярних виданнях; 

 публікації в місцевих періодичних виданнях. 

У додатках розміщено фотолітопис професійної та громадської 

діяльності Ю.І. Блажевича. 

Допоміжний апарат біобліографічного покажчика представлено: 

 алфавітним покажчиком назв праць вченого; 

 списком скорочень. 

Структуру покажчика розроблено відповідно рекомендацій 

Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського 

«Библиографический указатель: рекомендации по составлению и 

оформлению» (К., 1988) 

Всі бібліографічні записи зроблені згідно з ДСТУ ГОСТ 7,1 : 2006 

«Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила 

складання» та ДСТУ 3582 : 2013 «Бібліографічний опис скорочення слів і 

словосполучень українською мовою : загальні вимоги та правила (ІSO 4 : 

1984, NEQ ; ISO 832: 1994, NEQ) ». 

Біобібліографічний покажчик розрахований на науковців, 

викладачів, аспірантів, студентів та широку громадськість. 
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Юрій Блажевич – невтомний дослідник історії  

та духовної культури Поділля 

 

 

Рідний край – складова частина нашої великої України. Саме в 

таких малих батьківщинах народжуються особистості, які вносять великий 

вклад у вивчення історії та культури рідної землі. Розвиток сучасного 

історичного краєзнавства на Хмельниччині нерозривно пов’язаний з ім’ям 

його активного учасника та організатора, голови правління Хмельницької 

міської організації Спілки краєзнавців України, члена президії правління 

обласного осередку НСКУ, дійсного члена Центру дослідження історії 

Поділля Інституту історії України НАН України при Кам’янець-

Подільському національному університеті імені Івана Огієнка, Почесного 

краєзнавця України, кандидата історичних наук, доцента Блажевича Юрія 

Івановича. 

Народився Юрій Блажевич 4 травня 1947 року в мальовничому 

бригадному селі Баглайки Красилівського району Хмельницької області, 

яке розташувалося на чотирьох пагорбах Волино-Подільської височини, у 

родині потомствених хліборобів. З раннього дитинства, як старший син, 

був привчений до праці, виконання численних доручень по обійстю. Брав 

приклад з батька-фронтовика і матері-берегині Івана Михайловича і 

Олександри Іллівни, життєві принципи яких полягали в тому, що трудові 

успіхи роблять людей добрими і терпимими, а добро завжди творить 

добро. Життєва філософія юнака росла і вкорінювалася серед працьовитих 

і мудрих земляків, які сповідували одвічні хліборобські православні 

цінності та одночасно були носіями духовності й культури українського 

народу. Сприяло цьому і те, що сім років поспіль йому довелось ходити у 

школу в сусіднє село Западинці, долаючи щодня, за будь-якої погоди, не 

менше десяти кілометрів, а повернувшись додому, допомагати по 



 6 

господарству, сумлінно вивчити уроки та ще й викроїти час для улюбленої 

книжки. 

Однак з особливою теплотою він нині згадує бабусю Маринку і 

дідуся Іллю Корнійчуків, тітку Ганну і дядька Гнатка – мамині сестру і 

брата з Михайловець, дядьків Олексія і Олександра з боку батька, які 

також сповідували ази селянського життя-буття, своїм ставленням до 

одвічної хліборобської праці і до родинних та християнських свят 

утверджували вічну людську істину – тільки в праці, тільки в любові, 

тільки з Богом ти стаєш справжньою людиною. Ці настанови й понині є 

визначальними орієнтирами для Юрія Івановича. 

У шкільні роки Юрій виявив не тільки високу зацікавленість до 

знань, особливо до предметів гуманітарного профілю, за що неодноразово 

нагороджувався грамотами та відзначався подяками дирекції школи, а й 

був активістом класу і школи, беручи активну участь у громадському 

житті як голова піонерської дружини в початковій школі, а в Западинцях – 

керівник шкільного радіовузла, комсорг класу, бригадир шкільної бригади, 

члени якої обробляли до 100 гектарів угідь, член редколегії класної та 

шкільної стінгазет тощо. Отож, середню освіту здобував у Западинецькій 

середній школі, яку 1965 року закінчив з срібною медаллю.  

Шкільні роки – це не тільки роки пізнання нового, а й формування 

справжньої дружби і час перших закоханостей. Для Юрія однокласники й 

понині є надійними друзями й товаришами. Серед них пожиттєві 

побратими Олексій Гаврилюк, Василь Полюк, Іван Коваль, Василь 

Дмитрук, Петро Левков, Надія Денисюк та Світлана Горлачук. Вони вже 

більше двадцяти років постійно зустрічаються в кінці червня, а в останні 

п’ять років такі зустрічі проходять там, де вони проводжали свої шкільні 

роки і зустрічали сонце – на перехресті доріг Хмельницький – Шепетівка і 

Хмельницький – Красилів (до речі, там збудоване кафе з символічною 

назвою «Зустріч»). І як завжди на таких зустрічах однокласники 

розповідають про своє життя-буття, згадують своїх вчителів Григорія 
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Суховецького, Франца Хворостовського, Лідію Москалюк, Надію Цикру, 

Петра Слободянюка, Івана Зозулю, Галину Мужук, Людмилу Шевчук, 

Олександра Атаманюка та багато інших. 

Керівник навчального закладу прозорливо написав про Юрія: 

«дуже любить дітей», «володіє організаторськими здібностями». Через 

лічені дні юнак підтвердив сподівання педагогічного колективу: блискуче 

склав вступні іспити і став студентом найкращого тоді історико-

філологічного факультету (історичний відділ) Кам’янець-Подільського 

державного педагогічного інституту (нині – національний університет 

імені Івана Огієнка). Згодом цей відділ став самостійним історичним 

факультетом. 

Про глибокі знання абітурієнта, його майстерне володіння гарним 

літературним і художнім словом засвідчив твір за романом А. Головка 

«Бур’ян», написаний без жодної помилки на восьми сторінках шкільного 

зошита рівним, впевненим, красивим почерком. Тому закономірно 

виділявся серед студентів із перших днів навчання. Навчався старанно і 

бездоганно. 

Вихований у багатодітній сім’ї, у праці, студент встигав практично 

скрізь. Сумлінно працював як з навчальною, так і науковою літературою. 

Зацікавлення науковими студіями проявив вже після першого курсу під 

час археологічної практики, яку проходив зі своїми однокурсниками на 

околиці м. Хмельницького – в селі Ружичанка. Тут, в студентському 

середовищі він знайшов вірних пожиттєвих друзів – Валерія Степанкова, 

Володю Скопецького, Миколу Байдюка і Миколу Рощука, Валю Гай і 

Надію Гаврилюк та ін. Відтак, з молодших курсів відвідував науковий 

гурток, виявляючи зростаючу зацікавленість суспільно-економічною та 

історико-краєзнавчою проблематикою. Прагнув не пропустити ні однієї 

наукової конференції. Систематично брав участь у конкурсах студентських 

робіт, був дипломантом такого всесоюзного конкурсу у місті Луганську 

(1969 р.). На відмінно написав і захистив дві курсові роботи. Підсумком 
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наукових студій студента-відмінника став блискучий захист дипломної 

роботи про теорію конвергенції. 

1969 року закінчив із відзнакою історичний факультет Кам’янець-

Подільського державного педагогічного  інституту, одержавши тоді дуже 

престижну і авторитетну спеціальність вчителя історії та 

суспільствознавства. Кращими викладачами в інституті, на думку Юрія 

Блажевича, були Микола Александра, Юрій Скринник, Іон Винокур, 

Анатолій Копилов, Леонід Коваленко, Анатолій Грицюк, Євген Великий, 

Олександр Маруняк, Євгенія Гінзбург, Борис Кушнір, Василь Радіоненко 

та інші. Без будь-яких вагань поїхав за направленням працювати вчителем 

історії та суспільствознавства Костинецької школи Сторожинецького 

району Чернівецької області.  

Про перші кроки педагогічної праці Юрія Івановича ємко і 

вичерпно вже через рік написала в характеристиці директор школи 

Д. Мальцева, підкреслюючи, що він «завоював як серед працівників 

школи, так і серед всіх учнів великий авторитет. Це скромний, чуттєвий до 

всіх, надзвичайно працелюбний товариш. Ні один масовий захід школи не 

проходив без участі т. Блажевича Юрія Івановича. Він енергійний серед 

учнів в усіх хороших зачинаннях, був прикладом для них не лише в 

поводженні, а й в праці, в наполегливості і впертості при здійсненні якоїсь 

мети… Це один з кращих пропагандистів району, кращий лектор, один з 

популярних учасників драматичного гуртка сільського будинку культури». 

У документі також зазначалось, що молодий фахівець був керівником 

краєзнавчого гуртка школи, разом із гуртківцями створив у селі 

краєзнавчий куток, організовував неодноразово цікаві походи по місцях 

бойової слави. 

Та на нього вже чекала студентська аудиторія. У серпні 1970 р. 

розпорядженням Міністерства освіти України був направлений до 

Кам’янець-Подільського педінституту на посаду асистента кафедри 

марксизму-ленінізму. Працював викладачем політичної економії рідного 
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інституту до лютого 1977 р.: проводив лекційні та семінарські заняття на 

історичному, філологічному та фізико-математичному факультетах, а 

також для студентів факультету фізвиховання і на заочному відділенні. 

Відразу ж став цілеспрямовано удосконалювати свій фаховий і науково-

методичний рівень. Впродовж перших років викладацької роботи склав 

іспит кандидатського мінімуму. Майже одночасно обрав і затвердив тему 

кандидатської дисертації.  

Пройшов науково-теоретичну і методичну перепідготовку в 

інституті підвищення кваліфікації Київського державного університету ім. 

Т. Г. Шевченка. За відгуками колег по кафедрі, Костянтинова  К. С., 

Давидчука С. М., Цвяка А. А., Сурового А. Ф. Юрій Іванович 

зарекомендував себе сумлінним викладачем, читав змістовні лекції та 

проводив семінарські заняття на достатньому науковому рівні, добре 

володів навчальним курсом і вміло передавав знання студентам, виступав з 

доповідями та повідомленнями на наукових конференціях, брав активну 

участь у громадському житті навчального закладу і міста. В інституті він 

був обраний заступником секретаря комітету комсомолу вузу, головою 

інститутської ради молодих вчених, членом парткому інституту, пізніше – 

начальником штабу будівельних загонів. Був членом позаштатної 

лекторської групи міському комсомолу, членом товариства «Знання». Як і 

в студентські роки, під час відпустки працював у складі студентських 

будівельних загонів на Хмельниччині та в Казахстані. 

Був рядовим бійцем-теслею (с. Лютинка Федорівського району 

Кустанайської області), потім комісаром СБЗ «Поділля – 72» 

(Кустанайський район, радгосп імені Мічуріна), командиром загонів 

«Поділля – 73» (м. Хмельницький) та «Поділля – 74» (м. Рудне, 

Кустанайської області). Тільки добрі спогади у Юрія про Миколу 

Шпетного і Володимира Шеремету (командирів СБЗ), Валентину 

Гришунову (комісара СБЗ), бригадира-майстра Івана Заграя, чудових 

бійців Олександра Панченка, Валерія Науменка, Михайла Сапіжака, 
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Галину Касапчук, Валентину Філонюк, Анатолія Назарова, Ганну та Надію 

Ярошевських, Володимира Савчука та інших. У лютому 1977 року був 

переведений на роботу лектором Кам’янець-Подільського міського 

комітету, КПУ, а згодом – лектором і керівником лекторської групи 

Хмельницького обкому Компартії України. З вересня 1991 р. по вересень 

1992 р. працював методистом, викладачем кафедри суспільних наук 

Хмельницького обласного інституту вдосконалення вчителів; протягом 

1992-1995 рр. – головним спеціалістом, завідувачем відділом розвитку 

соціально-культурної сфери облдержадміністрації, займаючись питаннями 

і проблемами гуманітарної сфери та координацією діяльності 

освітянських, культурологічних, медичних, молодіжних, спортивних, 

ветеранських та громадських установ і організацій краю. 

З вдячністю і глибокою повагою Юрій Іванович згадує своїх 

партійних і державних наставників та колег Олександра Лєсового, Аллу 

Городецьку, В’ячеслава Вальцера, Івана Гермаковського, Володимира 

Новака, Миколу Решовського, Володимира Чорного, Бориса Чекригіна, 

Івана Ялового, Віктора Цопу, Віктора Савчука, Олександра Ружицького, 

Володимира Купратого, Василя Ткачука, Івана Чижа, Віктора 

Севостьянова, Віталія Кенца, Леоніда Місінкевича, Дмитра Яценка, 

Миколу Дарманського, Октавіана Коханка, Анатолія Пінчука, Віталія 

Олуйка, Ольгу Заярнюк, Євгена Костіна, Анатолія Роздобудька, Миколу 

Фурмана, Володимира Суркова, Ігоря Попірняка та багатьох інших. 

Принагідно Юрій Блажевич з душевною теплотою згадує своїх 

колег – лекторів товариства «Знання» і партійних комітетів М. Лібмана, 

В. Ковальчука, М. Кушніра, І. Григоренка, М. Мазура, В. Чайку, 

В. Слободянюка, В. Мілюкова, В. Швеця, В. Чернова, Г. Станіслава, 

М. Васильківського, М. Паламарчука, П. Кравця, Б. Кошонька та ін. 

Упродовж 1996-2005 років Юрій Іванович очолював управління у 

справах національностей, міграції та релігій Хмельницької обласної 

державної адміністрації. Усі три напрямки діяльності очоленого ним 
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управління були складними і відповідальними. Насамперед необхідно було 

в роботі систематично докладати великих зусиль для гармонізації 

міжнаціональних відносин в області. Адже на Хмельниччині, за даними 

перепису 2001 року, проживало трохи більше 1 млн. 426 тис. осіб, які були 

представниками 103 націй і народностей. Під його керівництвом 

управління координувало роботу національно-культурних  товариств 

області, спрямовувало їх діяльність на вирішення конкретних проблем 

щодо відродження історичних, культурологічних, релігійних та звичаєвих 

традицій представників тих народів, які населяють наш край.  

У сфері міжконфесійних відносин передусім необхідно було 

врахувати, що тоді в області діяло 1543 релігійні організації 30-ти 

конфесій, функціонували 4 єпархіальні управління, одна дієцезія, три 

обласних об’єднання протестантських церков, 15 монастирів, 17 місій, 7 

духовних навчальних закладів, виходило 13 періодичних видань. У їх 

розпорядженні перебувало 1176 культових споруд, серед яких 63 – 

пам’ятки архітектури. За сприяння управління релігійним організаціям 

було повернуто понад 600 культових споруд, збудовано більше 310 храмів, 

костьолів, будинків молитви, у стадії будівництва перебувало ще близько 

300 сакральних споруд. Проте найголовніше полягало в тому, що релігійна 

ситуація на Хмельниччині в основному була стабільною та прогнозованою, 

державно-церковні відносини завдяки  пошуку шляхів взаєморозуміння та 

примирення, особливо в кінці 90-х років ХХ ст. – цілком нормальними та 

цивілізованими, що сприяло духовному відродженню краю. 

З утворенням України в області розпочалися активні процеси щодо 

створення та функціонування низки національно-культурних товариств, 

зокрема: товариства російської культури «Русь», обласного відділення 

Спілки поляків в Україні, Хмельницького міського відділення Федерації 

польських організацій в Україні, обласної єврейської культурної общини 

«Тхія», обласного товариства німців, обласної німецької общини 

«Арменія», асоціації міжнародних сімей і жінок різних національностей 
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«Суцвіття». Під його керівництвом управління координувало роботу 

національно-культурних товариств області, спрямовувало їх діяльність на 

вирішення конкретних проблем по відродженню їхніх національних 

традицій, водночас вело роботу щодо організаційного оформлення 

об’єднань білорусів, молдован, грузин, азербайджанців, ромів. 

Не менш складною і важкою була ділянка, пов’язана з 

міграційними процесами, оскільки у зв’язку з гуманітарними та 

екологічними катастрофами в Нагірному Карабасі, Придністров’ї, Абхазії, 

Чечні, Вірменії, а також Афганістані,  Іраку, Ефіопії, Анголі, Конго тощо, в 

області знайшли собі притулок кілька тисяч українців з Придністров’я, 

громадян Чечні, Абхазії, Афганістану та інших країн світу. Цілком 

закономірно, що доводилось, з одного боку, запобігати будь-якому 

соціальному напруженню в регіоні, з іншого – дбати про їх облаштування, 

надання їм відповідних документів, вирішення освітніх, релігійних і 

медичних проблем, працевлаштування тощо. Водночас кероване Ю. І. 

Блажевичем управління постійно ініціювало краєзнавчу роботу, виступало 

одним із організаторів наукових конференцій із проблем краєзнавства, 

міжнаціональних і міжконфесійних проблем. 

При вирішенні цих питань і проблем Юрій Іванович творчо 

співпрацював з представниками національно-культурних товариств 

Францом Міцінським, Юлією Сєрковою, Володимиром Разуваєвим, Ігорем 

Ратушним, Людмилою Шварцман, Ельбрусом Галієвим, а також з 

керівниками освітніх та культурологічних установ Михайлом Войтюком, 

Петром Слободянюком, Станіславою Карван, Галиною Буяновською, 

Тамарою Таньчук, Тамарою Скородим, Надією Синицею, Валентиною 

Мельник, Оленою Ільїнською, Надією Пукас, Оленою Баваровською, 

Валентиною Маковською, Валентиною Борейко та багатьма іншими 

представниками цих установ. 

В останні роки плідна співпраця пов’язує Юрія Блажевича з 

провідними представниками і керівниками освітянських закладів Інною 
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Шоробурою, Олександром Галусом, Юрієм Телячим, Валентиною Слюзко, 

Віктором Берекою, Леонідом Білим, Михайлом Войнаренком, Валентиною 

Парандій, Інною Ящук, Леонідою Пісоцькою та ін.  

Виконання службових обов’язків Юрій Іванович органічно 

поєднував з активною громадською роботою – обраний заступником 

голови обласної організації Всеукраїнської спілки краєзнавців, 

президентом клубу «Краєзнавець» при обласній універсальній науковій 

бібліотеці ім. М. Островського, членом правління обласних організацій 

товариства «Знання» і Українського Фонду Миру. 

Юрій Іванович виступав співорганізатором багатьох міжнародних 

всеукраїнських й регіональних, науково-практичних конференцій і членом 

редакційних колегій наукових збірників за підсумками їх роботи. Зокрема, 

восени 1992 року в Кам’янці-Подільському відбулася всеукраїнська 

науково-практична конференція «Культура України і слов’янський світ»; 

27-29 серпня 1993 року у м. Хмельницькому – друга всеукраїнська 

науково-практична конференція, присвячена 500-річчю міста 

Хмельницького. Потім в м. Хмельницькому відбулась республіканська 

науково-практична конференція «Голод 1032-1933 років на Хмельниччині: 

причини, наслідки, уроки». Влітку 1994 р. в Кам’янці-Подільському була 

проведена Міжнародна науково-практична конференція «Духовні витоки 

Поділля: творці історії краю», в якій взяв участь внук Є. Сіцінського 

Ярослав Січинський. Восени 1994 року в м. Ізяславі була проведена 

міжнародна наукова краєзнавча конференція «Велика Волинь: минуле й 

сучасне», за підсумками роботи якої у Хмельницькому видавництві 

«Поділля» був опублікований однойменний наукових збірник. Влітку 1995 

року відбулася міжнародна науково-практична конференція «Полонному 

1000 років» та вийшов науковий збірник за її підсумками. Ю. І. Блажевич 

виступив одним із членів оргкомітетів і співорганізаторів ІХ-ХІV-ої 

подільських історико-краєзнавчих конференцій, всеукраїнської історико-

краєзнавчої науково-практичної конференції «Поділля і Південно-Східна 



 14 

Волинь в роки Визвольної війни українського народу середини ХVІІ 

століття» (1998), Міжнародної наукової конференції «Поляки на 

Хмельниччині: погляд крізь віки» (1999), всеукраїнського наукового 

симпозіуму «Тарас Шевченко і українська культура ХХІ століття» (2000), 

всеукраїнської науково-практичної конференції «Юхим Сіцінський в 

історії та культурі Поділля» (2004) та членом редакційних колегій 

наукових збірників, опублікованих за підсумками їх роботи. 

У доробку Ю. І. Блажевича понад 350 наукових, науково-

популярних праць. Головним чином у них висвітлюються проблеми 

історико-краєзнавчого характеру, зокрема історія духовно-релігійної сфери 

краю, становлення та розвиток народних промислів і ремесел, питання 

етнології, етносоціальних і конфесійних відносин тощо. Серед 

найголовніших розвідок дослідника варто виділити такі: «Етнокультурне 

відродження на Хмельниччині» (1999), «Формування етнічного складу 

населення і сучасні етнокультурні процеси на Хмельниччині» (1999), 

«Просвітницький рух на Поділлі в 1917-1919 рр.», «Проблеми і 

перспективи вирішення актуальних питань релігійної сфери в регіоні», 

«Деревообробництво на Поділлі (ХІХ – поч. ХХ ст.)» (2001) та низки 

інших праць, виголошених і опублікованих в наукових збірниках 

конференцій, що проходили в Хмельницькому, Кам’янці-Подільському, 

Шепетівці, Віньківцях, Вінниці, Шаргороді тощо. 

Проте найбільш вагомі праці здобувача пов’язані з дослідженням 

проблем історії духовно-релігійної сфери Поділля. У їх числі статті – 

«Віктор Садковський – архієпископ Мінський, Ізяславський, Брацлавський 

(1793-1795 рр.)», «Релігійний фактор в освітньо-виховній діяльності вузів», 

«Релігійний фактор в діяльності бібліотек Хмельниччини», «Конфесійна 

мережа Хмельниччини: основні тенденції, динаміка змін, перспективи 

розвитку», «Конфесійна мережа Дунаєвеччини: основні тенденції та 

перспективи», «Конфесійна мережа м. Кам’янця-Подільського: основні 

тенденції та перспективи», «Хмельницький поліконфесійний і 
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багатонаціональний», «Преосвященний Віктор Садковський і відродження 

православ’я на Поділлі в кінці ХVІІ ст.», «Православна церква Поділля в 

умовах інкорпорації краю в систему Російської імперії (кінець XVIII – 

перша половина ХІХ ст.)», «До питання про конфесійну політику 

самодержавства на Поділлі в умовах інкорпорації краю в систему 

Російської імперії на рубежі XVIII- ХІХ ст.», «Преосвященний Іоаникій – 

перший архіпастир Подільської православної єпархії», «Боротьба за 

українізацію православного життя на Поділлі в 1917-1921 рр.», «Духовно-

релігійне життя подолян в голодоморні роки першої половини ХХ ст.», 

«Духовно-релігійне життя подолян в роки Великої Вітчизняної війни», 

«Чудодійні ікони Поділля: історія і сучасний стан», «Православні конфесії 

Хмельниччини: ієрархія і діяльність», «Перший православний митрополит 

Хмельниччини: до 70-річчя від дня народження високопреосвященнійшого 

Антонія, митрополита Хмельницького і Старокостянтинівського», «Мала 

батьківщина в житті і діяльності Блаженнішого Володимира, митрополита 

Київського і всієї України, Предстоятеля Української Православної 

Церкви», «Подільське духовенство в боротьбі за українізацію 

православного життя в краї» (ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) тощо. 

Ці, найбільш вагомі його праці, що були пов’язані з дослідженням 

проблем релігійно-духовної сфери Поділля і Хмельниччини зокрема, в 

результаті вилились у кандидатську дисертацію «Подільська православна 

єпархія в період становлення і зміцнення своїх позицій в регіоні (кінець 

ХVІІ – середина 50-х років ХІХ ст.)» та монографічну роботу «Нариси 

історії православ’я Поділля – Хмельниччини» (рукопис). 

В усіх наукових пошуках і розвідках Юрій Іванович завжди 

прислухався і консультувався з видатними науковцями краю 

Баженовим Л. В., Степанковим В. С., Завальнюком О. М., 

Прокопчуком В. С., Копиловим С. А., Григоренком О. П., 

Войнаренком М. П., Місінкевичем Л. Л., Шоробурою І. М., Галусом О. М., 

Ящук І. П., Телячим Ю. В., Берекою В. Є., Поліщуком О. С. (всі доктори 
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наук, професори), а також з Опрею А. В., Опрею І. А., 

Задорожнюком А. В., Рибаком І. В., Сидоруком С. А., Лубчинським А. К., 

Гамрецькою Г. С., Слюзко В. І., Савчук Н. С., Островим В. М., 

Крищуком Б. С., Пісоцькою Л. С., Єсюніним С. М., Адамським В. Р. та 

багатьма-багатьма іншими. Особлива вдячність і шана висловлюється 

Юрієм Блажевичем своєму пожиттєвому другу, колишньому його 

студенту, а нині доктору історичних наук, професору, завідувачу кафедри 

історії України Кам’янець-Подільського Національного університету імені 

Івана Огієнка, керівнику його кандидатської дисертації Анатолію 

Григоровичу Філінюку, науковцю від Бога, справжньому українському 

патріоту. 

Щире взаєморозуміння і підтримку надавали Юрію Івановичу 

правлячі керівники основних релігійних конфесій, митрополити Антоній 

(Фіалко) і Антоній (Махота), єпископи Леон Дубравський, Микола 

Каспров, Ростислав Кудін, кандидати богослов’я, протоієреї Олександр 

Дацюк, Сергій Причишин та ін. В останні роки він також активно 

співпрацює з «Музеєм Православ’я Хмельниччини» (директор 

Добровольська Марія Іванівна), постійно знайомить студентів академії з 

церковною історією краю. 

Після виходу на пенсію Юрій Іванович повернувся до педагогічної 

діяльності. Нині він викладач історії України та релігієзнавства 

Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Педагогічний стаж 

роботи – 20 років. Викладач глибоко володіє теоретичним матеріалом, 

добре обізнаний з теорією і практикою навчання й виховання, володіє 

інноваційними та інтерактивними технологіями викладання гуманітарних 

дисциплін. Постійно дбає про вироблення власного стилю викладання, 

який характеризується тактовністю, виваженістю, толерантністю та 

лояльною емоційністю при вільному викладі матеріалу з історичними 

паралелями і сучасними підходами до нових інтерпретацій тих чи інших 

подій, фактів, явищ, «білих», і «чорних» плям в історії України і 
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релігієзнавстві. Його заняття зі студентами характеризуються доступністю, 

належною організацією колективної і самостійної роботи, широким 

використанням історичних та архівних документів, посібників, наочності, 

активізацією опорних занять, їх практичним спрямуванням. Чіткість і 

послідовність ведення занять, насиченість їх яскравим фактичним 

матеріалом забезпечує студентам доступність інформації щодо складних 

історичних процесів, подій, фактів. 

Юрій Блажевич бере активну участь в громадському житті 

академії, міста та області. З 2010 року очолює краєзнавчий осередок в 

обласному центрі, спільно з однодумцями проводить плідну краєзнавчу 

діяльність, організовує історико-краєзнавчі читання для студентської та 

учнівської молоді, наукові конференції, симпозіуми, круглі столи на базі 

обласної наукової бібліотеки, проводить засідання обласного клубу 

«Краєзнавець», вже третій рік є співголовою редакційної колегії історико-

краєзнавчого збірника «Хмельницькі краєзнавчі студії» тощо. 

Завдяки наполегливості, самовідданості та ентузіазму Юрія 

Блажевича міський краєзнавчий осередок став провідною організацією в 

області і Україні, його первинні ланки є у вищих навчальних закладах 

обласного центру (гуманітарно-педагогічна академія, кооперативний 

торговельно-економічний інститут, економічний університет, університет 

МАУП), культосвітніх і краєзнавчих установ (обласний краєзнавчий 

музей, ДІКЗ «Межибіж», обласна наукова бібліотека, наукова бібліотека 

національного університету, обласна бібліотека для юнацтва, відділ 

охорони пам’яток історії та культури), єпархіальне управління УПЦ, 

обласний господарський суд, обласний еколого-натуралістичний центр 

учнівської молоді тощо. Серед друзів-краєзнавців варто відзначити 

Байдича В. Г., Береку В. Є., Ільїнського В. М., Адамського В. Р., 

Григоренка О. П., Телячого Ю. В., Місінкевича Л. Л., Єсюніна С. М., 

Слободянюка П. Я., Захар’єва В. А., Стрельбіцьку Н. І., Погорільця О. Г., 

Западенка І. В., Церклевич В. С., Шпаковського С. М., Синицю Н. М., 
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Мельник В. О., Галатиря В. В., Олійника Ю. В., Таньчук Т. М., 

Тарчевську В., Баваровську О. О., Маковську В. В., Дацюка О. А., 

Причишина С. М. та ін. Варто також зазначити, що Ю. Блажевич був 

делегатом 4-6 з’їздів краєзнавців України. 

Аналізуючи багатолітню педагогічну, дослідницьку та 

багатогранну громадську діяльність Юрія Івановича, його наповнений 

численними корисними справами життєвий шлях, можна без 

перебільшення сказати, що він завжди відзначався як яскрава особистість 

із сучасним професіоналізмом, високими моральними якостями, 

непідкупною любов’ю до людей, рідного краю і невичерпним бажанням 

робити добро в ім’я українського народу. 

Однак, хочеться відзначити, що Юрій Іванович свої досягнення і 

здобутки на життєвій, освітянській та науковій ниві завжди пов’язував і 

пов’язує з підтримкою, допомогою і розумінням своїх рідних, друзів та 

товаришів. Вийшовши з багатодітної селянської сім’ї, як вже 

підкреслювалось, він найбільше вдячний своїм батькам Олександрі Іллівні 

та Івану Михайловичу, які подарували йому життя і зробили все можливе 

для його подальшої життєвої долі. Юрій Іванович завжди гордився і 

гордиться своїми братами і сестрами, своєю сім’єю. На жаль, сестричка 

Галя і середній брат Григорій дуже рано відійшли у вічність, однак 

сестричка Надія з чоловіком Петром і сім’єю Ващуків (Дмитром, Галиною, 

Вадимом, Анюткою) і наймолодший брат Михайло з дружиною 

Валентиною та сім’ями Стасюків (Дмитром, Лесею, Михайликом) та 

Сушків (Сергієм, Катериною), а також чарівна дружина і вірний помічник 

Ольга Іванівна, яка 2 травня цього року також відзначає свій 65-літній 

ювілей та 44 роки спільного подружнього життя, дочки Олеся і Надійка, 

зяті Сергій і Ігор, син Олександр (на жаль, найстарший син Володимир 

прожив зовсім мало), зі своїми дітьми і онуками, а їх шестеро – Олексій, 

Юрій, Володимир, Ілля, Владислав і Кирилко – є найнадійнішою опорою, 
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душевним і сердечним родинним гніздечком, де панують добро, любов і 

щастя. 

Не забуває Юрій Іванович і про велику родину зі сторони Ольги 

Іванівни – батьків Надію Павлівну та Івана Івановича Касапчуків, сестру 

Галину та її чоловіка Анатолія Кенців з сім’ями Кирилюків (Юрій, Олена, 

Даринка) та Іванькових (Володимир, Іванна, Данилко), брата Михайла та 

його дружину Ганну Касапчуків з сім’ями Антосіних (Олександр, 

Світлана, Михайло, Катруся) та Криваків (Віктор, Тетяна, Анюта, 

Дмитрик), весільну матку Олександру Касапчук та її чоловіка Василя 

Івановича, її дітей та внуків та шкільну подругу Галину Кошевко, а також, 

як вже зазначалось, не забуває друзів-однокласників і однокурсників, 

сватів, товаришів по партійній і державній роботі, колег у вузах області, 

релігійних діячів краю, очільників національно-культурних об’єднань, 

краєзнавчих осередків, обласних бібліотек та інших громадських 

формувань.  

Окрема вдячність і добрі та теплі слова звучать із вуст Юрія 

Блажевича на адресу своїх сусідів-односельчан з якими пройшов незабутні 

дитячі та юнацькі роки й продовжує спілкуватися і тепер. Це й 

однокласники Олексій Гаврилюк і Василь Полюк, про яких вже 

згадувалось, й дещо старші товариші Андрій Мантач, Микола Власюк, 

Василь і Петро Гриндії, Григорій Прус, Федір Гаврилюк, дещо молодші 

Блажевичі Федір і Андрій, Олександр Гаврилюк, Анатолій, Галя і Василь 

Стецюки, Сергій Ковальчук, Віктор Погорілець, Ганна і Ніна Чайкуни, 

Марія Сабодаш, Ніна, Василь і Максим Мартинюки, двоюрідні сестри Рая, 

Оля, Галя і Женя та брат Василь з сім’ями, хрещена мама Ганна Стецюк, її 

чоловік фронтовик Іван Стецюк, молочна мама Марія Гаврилюк та інші 

родичі й сусіди, хрещениці Інна і Наталія, хрещеник Роман та інші. Однак 

з особливою душевністю він згадує свою першу вчительку Марію 

Карпівну Костик, яка вела їх до п’ятого класу і яка була для учнів 

Баглаєцької початкової школи другою матір’ю. 
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За майже сорокалітню працю Ю. І. Блажевич відзначений багатьма 

почесними грамотами та нагородами. Але найдорожчими відзнаками він і 

досі вважає срібну медаль за загальноосвітню школу, ордени Нестора 

Літописця, Володимира другого і третього ступенів, відзнаку «2000-ліття 

Різдва Христового» Української Православної Церкви, медаль «За 

наполегливість у науці» імені Миколи Дарманського, знак «Активісту 

Українського Фонду миру», відомчу відзнаку Державного комітету 

України з національностей та міграції за плідну діяльність у гармонізації 

міжнаціональних відносин на Хмельниччині і в Україні, ювілейні медалі 

«65 років» та «70 років», знак «Кращому дідусеві». Він також занесений на 

Дошку пошани краєзнавців Хмельниччини в обласному державному 

архіві, одержав найвищу нагороду правління Національної спілки 

краєзнавців України «Почесний краєзнавець України», а також відзнаку 

міського краєзнавчого осередку «Кращому краєзнавцю Хмельниччини». 

Як член обласного товариства православних педагогів, обласного 

товариства «Знання», Юрій Іванович постійно займається релігієзнавчими 

та історичними дослідженнями, виступає з цією тематикою на зустрічах з 

вірянами, бере участь у телерадіопередачах обласної ТРК «Поділля-

центр», веде лекційну та духовно-просвітницьку роботу серед студентської 

молоді та членів МАН.  

Знаний педагог, науковець і краєзнавець зустрічає свій 

сімдесятилітній ювілей сповнений енергії, нових задумів і планів. Тож 

побажаємо Юрію Івановичу міцного здоров’я, плідної праці, творчого 

довголіття. 

Хай твоя доля, дорогий друже, квітує весняним рястом, 

наповнюється літнім повнозерним колосом, переливається осіннім золотом 

і багрянцем, віддзеркалюється зимовими морозними візерунками, а чиста 

криниця твоєї душі повниться вірою, надією, любов’ю, здоров’ям і успіхом 

– одвічними оберегами людського щастя.  
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Нехай твоя доброта, душевність, мудрість і увага до людей та їхніх 

проблем повертається сторицею в твоїх майбутніх справах і житті, 

наповнених світлом вагомих здобутків і нових звершень, радістю 

спілкування, самовідданого служіння освіті, краєзнавству, історії. 

 

О. Григоренко, доктор історичних наук, професор. 

Л. Місінкевич, доктор історичних наук, професор;  

Ю. Телячий, доктор історичних наук, професор; 

А. Філінюк, доктор історичних наук, професор. 
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РОЗДІЛ І 

 

ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ 

ЮРІЯ ІВАНОВИЧА БЛАЖЕВИЧА 

 

1.1 Основні дати життя і діяльності Ю.І. Блажевича 

 

04.05.1947  народився в с. Баглайки Красилівського району, 

Хмельницької області; 

1954-1965  навчання в Баглаєцькій початковій і Западинецькій 

середній школах; 

1965-1969  навчання на історичному факультеті Кам’янець-

Подільського державного педагогічного інституту 

ім. В. Затонського; 

1969  вчитель історії та суспільствознавства середньої школи в 

с. Костинці Сторожинецького району, Чернівецької 

області; 

1970-1977  асистент, викладач Кам’янець-Подільського державного 

педагогічного інституту ім. В. Затонського; 

1977-1984 інструктор, лектор Кам’янець-Подільського міськкому 

Компартії України в м. Кам’янці-Подільському; 

1984-1991  лектор, керівник лекторської групи, заступник 

завідуючого ідеологічним відділом обкому КПУ, 

м. Хмельницький; 

1991-1992  методист, викладач Хмельницького обласного інституту 

удосконалення вчителів, м. Хмельницький; 

1992-1996  головний спеціаліст, завідувач відділом розвитку 

соціально-культурної сфери Хмельницької 

облдержадміністрації; 
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1996-1999  начальник управління у справах національностей і 

міграцій Хмельницької обласної державної адміністрації; 

1999-2003 начальник управління у справах національностей, міграцій 

та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації; 

з 2003  викладач кафедри суспільних дисциплін Хмельницького 

гуманітарно-педагогічного інституту; 

27.06.2012  успішний захист кандидатської дисертації; 

03.04. 2014  присвоєно вчене звання доцента кафедри суспільних 

дисциплін Хмельницької гуманітарно-педагогічної 

академії. 
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1.2 Нагороди, почесні звання та відзнаки  

Ю.І. Блажевича 

 

 орден Нестора Літописця (2001); 

 орден Володимира ІІ і ІІІ ступенів (2002-2003); 

 орден Покрова Пресвятої Богородиці; 

 медаль М.М Дарманського «За наполегливість в науці»; 

 відзнака «2000-ліття Різдва Христового» Української Православної 

Церкви; 

 відомча відзнака Державного комітету України з національностей 

та міграції за плідну діяльність у гармонізації міжнаціональних 

відносин на Хмельниччині і в Україні (2004); 

 відзнака «Активіст Українського Фонду Миру»; 

 від правління Національної спілки краєзнавців України одержав 

найвищу нагороду «Почесний краєзнавець України»; 

 відзнака «Кращому краєзнавцю Хмельниччини»; 

 занесений на Дошку пошани краєзнавців Хмельниччини в 

обласному державному архіві; 

 нагороджений багатьма почесними грамотами та іншими 

нагородами. 
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1.3 Історико-краєзнавча діяльність і життєвий шлях 

Юрія Блажевича у дзеркалі публікацій 

 

1. 60 років з дня народження Юрія Івановича Блажевича // 

Календар знаменних і пам’ятних дат Хмельниччини на 2007 рік. / 

Хмельниц. ОУНБ ім. М. Островського. – Хмельницький : ПП 

Заколодний М.І., 2006. – С. 14. 

2. 65 років з дня народження Юрія Івановича Блажевича // 

Календар знаменних і пам’ятних дат Хмельниччини на 2012 рік : 

реком. бібліогр. довід. / упр. культури, туризму і курортів Хмельниц. 

ОДА ; Хмельниц. ОУНБ ім. М Островського ; уклад. В. Мельник. – 

Хмельницький : ФОП Заколодний М.І., 2011. – С. 24. 

3. Балабуст Н.Ю. Юрій Блажевич – відомий дослідник релігійної 

історії Поділля-Хмельниччини / А.Г. Філінюк // Духовні витоки 

Поділля : церква і релігійні діячі в історії краю : матеріали VІІ 

всеукр. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 25 квіт. 2017 р.). – 

Хмельницький : ХГПА , 2017. – С. 69-73. 

4. Кенц Г.І. Блажевич Юрій Іванович / Г.І. Кенц // Енциклопедія освіти 

Хмельниччини. – Хмельницький : Поліграфіст-2, 2017. – С. 241–242. 

5. Місінкевич Л. Самовіддане служіння освіті, краєзнавству, історії / 

Л. Місінкевич, А. Філінюк // Календар знаменних і пам’ятних дат 

Хмельниччини на 2017 рік : реком. бібліогр. довід. / упр. культури, 

національностей, релігій та туризму Хмельниц. ОДА; Хмельниц. 

міська орг. НСКУ, ХОУНБ. – Хмельницький : ПП Заколодний М.І., 

2016. – С. 115–121. 

6. Савчук В. Блажевич Юрій Іванович / В. Савчук, О. Сушко, 

Л. Місінкевич // Краєзнавці України (сучасні дослідники рідного 

краю) : довідник. – Кам’янець-Подільський : ПП Мошак М.І. 

«Медобори», 2003. – Т. 1. – С. 21. 
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7. Філінюк А.Г. Блажевич Юрій Іванович / А.Г. Філінюк // Кам’янець-

Подільський державний університет в особах. – Кам’янець-

Подільський : Оіюм, 2003. – Т. 1. – С. 714–718. 

8. Філінюк А.Г. З любов’ю до Поділля і захопленням до історичного 

краєзнавства (Юрію Івановичу Блажевичу – 65) / А.Г. Філінюк // 

Краєзнавець Хмельниччини : наук.-краєзнав. зб. – Кам’янець-

Подільський : КПНУ ім. І. Огієнка, 2013. – Вип. 4. – С. 137–140. 

9. Філінюк А.Г. З любов’ю до Поділля і захопленням до історичного 

краєзнавства / А.Г. Філінюк // Освіта, наука і культура на Поділлі : 

зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2008. – Т. 11. : 

Матеріали сьомого круглого столу «Культура, освіта і 

просвітницький рух на Поділлі. Присвячено 90-річчю Кам’янець-

Подільського національного університету. – С. 454–463. 

10. Філінюк А.Г. Той, хто навчає і духу благородства повен : Юрій 

Блажевич – флагман історичного краєзнавства та релігієзнавства на 

Хмельниччині / А.Г. Філінюк // Духовні витоки Поділля : церква і 

релігійні діячі в історії краю : матеріали VІІ всеукр. наук.-практ. 

конф. (м. Хмельницький, 25 квіт. 2017 р.). – Хмельницький : ХГПА , 

2017. – С. 157-166. 
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РОЗДІЛ ІІ 

 

ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ПРАЦЬ 

БЛАЖЕВИЧА ЮРІЯ ІВАНОВИЧА 

 

2.1 Автореферат дисертації на здобуття  

наукового ступеня кандидата  

історичних наук 

 

11.  Подільська православна єпархія в період становлення та 

зміцнення своїх позицій в регіоні (кінець XVIII – середина 50-х 

років XIX ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Ю.І. Блажевич. – Кам’янець-

Подільський, 2012. – 19 с. 

 

У дисертації на основі залучення до наукового обігу 

значного масиву архівних документів, вивчення, аналізу і 

осмислення з урахуванням сучасної методології 

опублікованих джерел і наукової літератури вперше в 

українській історіографії комплексно досліджено імперську 

конфесійну політику великодержавницького та синодального 

взірців у церковно-релігійній сфері Поділля. При цьому 

відтворено систему та специфіку становлення православ’я в 

краї, з’ясовано особливості його протистояння з римо-

католиками та уніатами, із панівним становищем польських 

поміщиків в економічному житті. В роботі обґрунтовано 

доведено і висвітлено чотири етапи становлення і зміцнення 

позицій православ’я в регіоні. 
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Одержавлення православної церкви та інших конфесій 

відбувалося у декілька етапів, які вперше виділено автором 

дисертації. З’ясовано, що на першому етапі, упродовж 1793-

1795 рр. розпочався перехід уніатів у православ’я; на другому 

етапі (1795-1829 рр.) відбувалося формування інфраструктури 

Подільської православної єпархії, третій етап (1819-1830 рр.) 

характеризувався подвійною політикою влади щодо 

православних та католиків, що дещо призупинило 

утвердження православної віри в регіоні. Після Першого 

польського повстання на Поділлі почався четвертий етап 

(1831-1855 рр.), під час якого відбулося утвердження та 

закріплення домінуючих позицій православної церкви, 

поступова ліквідація привілейованого становища римо-

католиків та повне знищення уніатської церкви. 
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2.2 Навчально-методичні посібники 

та методичні рекомендації 

 

12. Інформаційний матеріал на допомогу працівникам органів 

місцевого самоврядування з питань релігійної сфери / підгот. 

Ю.І. Блажевич, Н.І. Панасюк. – Хмельницький : Центр підвищення 

кваліфікації державних службовців, 2001. – С. 2–23. 

13. Історія України : методичні рекомендації та конспективний виклад 

питань до вивчення теми «Національно-демократична революція в 

Україні 1917-1920 рр.» / Ю.І. Блажевич. – Хмельницький : ХГПА, 

2013. – 66 с. 

14. Історія Хмельниччини : інформ.-хронол. довід.-посіб. для студ. 

ВНЗ / Ю.І. Блажевич. – Хмельницький : НВВ ХГПА, 2013. – 27 с. 

15. Релігієзнавча панорама : ази православ’я : наук.-попул. вид. ; 

довід.-посіб. для студ. та учнів. молоді / Ю.І. Блажевич. – 

Хмельницький : НВВ ХГПА, 2013. – 38 с. 

16. Становлення майбутнього вчителя як суб’єкта цілісної 

педагогічної діяльності : соціогуманітарний вимір : кол. 

монографія / Ю.І. Блажевич, Г.С. Гамрецька, О.А. Кенц, 

Л.М. Коваль, О.С. Поліщук ; МОНМС України, Хмельниц. обл. рада, 

ХГПА. – Хмельницький : ХГПА, 2011. – 200 c. 
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2.3 Доповіді, тези наукових конференцій,  

статті у збірниках наукових праць та  

науково-популярних виданнях 

 

1992 

17. Народні промисли та ремесла Поділля в топонімах і 

антропонімах / Ю.І. Блажевич // Культура України і слов’янський 

світ : матеріали наук.-практ. конф. : тези доп. та повідомл. – К. : Вид-

во ін-ту підвищення кваліфікації працівників культури, 1992. – Ч. І. – 

С. 98–101. 

 

1993 

18. Відновлення історичної пам’яті народу, пізнання історико-

культурної спадщини рідного краю – наше першочергове 

завдання / Ю.І. Блажевич // Рідний край очима допитливих : 

матеріали Хмельниц. обл. краєзнав. конф. учнів. молоді, присвяч. 

500-річчю заснування м. Хмельницького (м. Хмельницький, 28-30 

серп. 1993 р.). – Хмельницький : Хмельницька міська друкарня, 

1993. – С. 1–14. 

19. Дні скорботи і пам’яті жертв голодомору 1932-1933 років на 

Хмельниччині / Ю.І. Блажевич // Голод 1932-1933 років на 

Хмельниччині : причини, наслідки, уроки : матеріали республік. 

наук.-практ. конф. – Хмельницький : Поділля, 1993. – С. 6–11. 

20. Інтегрований експериментальний курс «Людина і суспільство» в 

школах Хмельниччини / Ю.І. Блажевич // Неперервна педагогічна 

освіта : проблеми та перспективи : тези доп. наук.-практ. конф. – 

Кам’янець-Подільський : Оіюм, 1993. – С. 209–212. 

21. Проскурів ремісничий, торгівельний, промисловий (XIX – поч. 

ХХ ст.) / Ю.І. Блажевич // Плоскирів. Проскурів. Хмельницький : 
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фактограф. зб. / Хмельниц. ОУНБ ; ред. : А.Г. Філінюк [та ін.]. – 

Хмельницький : Хмельницька міська друкарня, 1993. – С. 22–28. 

22. Розвиток ремісництва та кустарної промисловості на 

Дунаєвеччині в XVIII – першій половині ХІХ ст. / Ю.І. Блажевич 

// Дунаївці : їх роль і місце в історії : республік. наук. конф. : тези 

доп. – Дунаївці : Дунавецька районна друкарня, 1993. – С. 47–50. 

23. Традиційні народні промисли та ремесла в Проскурівському 

повіті (кін. XVIII – поч. ХХ ст.) / Ю.І. Блажевич // Культура 

Поділля : історія і сучасність : матеріали другої наук.-практ. конф., 

присвяч. 500-річчю м. Хмельницького. – Хмельницький : Поділля, 

1993. – С. 131–135. 

24. Традиційні ремесла і промисли Дунаєвеччини у топоніміці і 

антропоніміці / О.Ю. Блажевич, Ю.І. Блажевич // Дунаївці : їх роль і 

місце в історії : республік. наук. конф. : тези доп. – Дунаївці : 

Дунавецька районна друкарня, 1993. – С. 9–81. 

25. Центри ремісництва та торгівлі на Віньковеччині (XIX – поч. 

ХХ ст.) / Ю.І. Блажевич // Віньковеччина : історія та сучасність : тези 

наук.-практ. конф. (до 500-річчя смт. Віньківці). – Віньківці : 

Віньковецька районна друкарня, 1993. – С. 43–45. 

26. Щодо питання про підготовку ремісників-спеціалістів в деяких 

учбових закладах Подільської губернії в кінці ХІХ ст. / 

О.Ю. Блажевич, Ю.І. Блажевич // Культура Поділля : історія і 

сучасність : матеріали другої наук.-практ. конф., присвяч. 500-річчю 

м. Хмельницького. – Хмельницький : Поділля, 1993. – С. 279–281. 

 

1994 

27. Віктор Садковський – архієпископ Мінський, Ізяславський, 

Брацлавський (1793-1795 рр.) / О.Ю. Блажевич, Ю.І. Блажевич // 

Духовні витоки Поділля : творці історії краю : матеріали міжнар. 
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наук.-практ. конф. (м. Кам’янець-Подільський, 9-11 верес. 1994 р.). – 

Хмельницький : Поділля, 1994. – Ч. І. – С. 380–383. 

28. Деякі матеріали щодо випуску паперових грошей УНР в 

Кам’янці-Подільському / Ю.І. Блажевич // Духовні витоки Поділля 

: творці історії краю : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 

(м. Кам’янець-Подільський, 9-11 верес. 1994 р.). – Хмельницький : 

Поділля, 1994. – Ч. І. – С. 393–394. 

29. З історії паперового виробництва у Південно-Східній Волині 

(XIX – поч. XX ст.) / Ю.І. Блажевич // Велика Волинь : минуле й 

сучасне : матеріали міжнар. наук. краєзнав. конф., (жовт. 1994 р.). – 

Хмельницький-Ізяслав-Шепетівка : Поділля, 1994. – С. 135-138. 

30. Із історії паперового виробництва у Подільській губернії в XIX – 

на поч. XX ст. / Ю.І. Блажевич // Духовні витоки Поділля : творці 

історії краю: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кам’янець-

Подільський, 9-11 верес. 1994 р.). – Хмельницький : Поділля, 1994. – 

Ч. І. – С. 354–358. 

31. Ремісницькі центри Городоччини (ХVІ-ХІХ ст.) / Ю.І. Блажевич // 

Городоччина : минуле й сучасність у контексті історії Поділля : наук. 

зб. – Городок : Городоцька районна друкарня, 1994. – С. 29–33. 

32. Ю. Сіцінський і його книга «Матеріали для історії цехів в 

Поділлі» / Ю.І. Блажевич, С.М. Касапчук // Духовні витоки Поділля 

: творці історії краю : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 

(м. Кам’янець-Подільський, 9-11 верес. 1994 р.). – Хмельницький : 

Поділля, 1994. – Ч. І. – С. 104–105. 

 

1995 

 

33. Народні промисли та ремесла на Полонщинні / Ю.І. Блажевич // 

Полонному – 1000 років : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – 

Полонне : Полонська районна друкарня, 1995. – С. 159–167. 
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34. Просвітницький рух на Поділлі в 1917-1919 рр. / Ю.І. Блажевич // 

Проблеми духовного і національного відродження на Поділлі : наук. 

зб. за матеріалами всеукр. наук.-краєзн. конф., (м. Хмельницький, 9-

10 листоп. 1995 р.). : до 90-річчя утворення подільської «Просвіти» / 

[ред. кол. : В.П. Мацько (голов. ред.), П.Я. Слободянюк (наук. ред.), 

Є.І. Сохацька та ін.]. – К.-Хмельницький : Хмельницька міська 

друкарня, 1995. – С. 8–9. 

35. Традиційні види господарської діяльності та заняття жителів 

Полонщини / Ю.І. Блажевич, О.Ю. Блажевич // Полонному – 1000 

років : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Полонне : Полонська 

районна друкарня, 1995. – С. 48–52. 

36. Шевство на Поділлі (XIX – поч. XX ст.) / Ю.І. Блажевич // 

Матеріали ІХ-ої Подільської історико-краєзнавчої конференції. – 

Кам’янець-Подільський : Оіюм, 1995. – С. 475–479. 

 

1996 

 

37. Деякі матеріали до історії цехів в Меджибожі у XVI-XIX ст. / 

Ю.І. Блажевич // Меджибіж : 850 років історії : матеріали наук.-

практ. конф. (смт. Меджибіж, 17 серп. 1996 р.). – Хмельницький : 

Хмельницька міська друкарня, 1996. – С. 55-56. 

38. Матеріали до історії друкарства на Поділлі з кін. XVII до поч. 

XX ст. (з рукописної спадщини Ю. Сіцінського) / Ю.І. Блажевич // 

Володимир Січинський та Україна : наук. зб. – К. : Довіра, 1996. – С. 

161–167. 

39. Тенденції та проблеми розвитку малого бізнесу в Україні / 

З. Варналій, Ю. Блажевич, О. Костюк // Проблеми обліку та аудиту 

за умов нестабільної економіки : матеріали міжнар. наук.-практ. 

конф. – Хмельницький : Поділля, 1996. – С. 24–26. 
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1998 

 

40. З іменем Богдана Хмельницького / Ю.І. Блажевич // Поділля і 

Південно-Східна Волинь в роки Визвольної війни українського 

народу середини XVII ст. : матеріали Всеукр. іст.-краєзнав. наук.-

практ. конф. (смт. Стара Синява, 19 верес. 1998 р.), присвяч. 350-

річчю початку Визвольної війни та 350-річчю Пилявецької битви. – 

Стара Синява : Поділля, 1998. – С. 142–146. (Духовні витоки 

Поділля). 

41. Співці і творці українського героїчного епосу (кобзарі та лірики 

в ХVІІ-ХVІІІ ст.) / Ю.І. Блажевич, О.І. Блажевич // Поділля і 

Південно-Східна Волинь в роки визвольної війни українського 

народу середини XVII століття : матеріали Всеукр. іст.-краєзнав. 

наук.-практ. конф. (смт. Стара Синява, 19 верес. 1998 р.), присвяч. 

350-річчю початку Визвольної війни та 350-річчю Пилявецької 

битви. – Стара Синява : Поділля, 1998. – С. 170–177. (Духовні витоки 

Поділля). 

42. Старокостянтинівська твердиня / Ю.І. Блажевич, О.П. Григоренко 

// Поділля і Південно-Східна Волинь в роки визвольної війни 

українського народу середини XVII століття : матеріали Всеукр. іст.-

краєзнав. наук.-практ. конф. (смт. Стара Синява, 19 верес. 1998 р.), 

присвяч. 350-річчю початку Визвольної війни та 350-річчю 

Пилявецької битви. – Стара Синява : Поділля, 1998. – С. 318–323. 

(Духовні витоки Поділля). 

 

1999 

 

43. Етнокультурне відродження на Хмельниччині / Ю.І. Блажевич // 

Краєзнавство : наук. журн. / гол. ред. П. Тронъко. – К. : [б.в.], 1999. – 

№1-4. – С. 49–52. 
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44. Формування етнічного складу населення і сучасні етнокультурні 

процеси на Хмельниччині / Ю.І. Блажевич // Поляки на 

Хмельниччині : погляд крізь віки : зб. наук. пр. за матеріалами 

міжнар. конф. – Хмельницький : Поділля, 1999. – С. 19–31. 

 

2000 

 

45. Пилип Коновал – емігрант з Поділля, герой Великобританії та 

Канади / Ю.І. Блажевич // Матеріали X Подільської історико-

краєзнавчої конференції. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 

2000. – С. 494–496. 

46. Побутова та реміснича лексика в поетичних творах Тараса 

Шевченка / О. Блажевич, Ю. Блажевич // Тарас Шевченко і 

українська культура XXI ст. : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. 

симп. (м. Кам’янець-Подільський, 19-20 трав. 2000 р.). – Кам’янець-

Подільський : Абетка-НОВА, 2000. – С. 187–191. 

 

2001 

 

47. «Та не скверними устами помолимось Богу» (релігійна лексика в 

творчості Т.Г. Шевченка) / Ю.І. Блажевич, О.Ю. Кирильчук // 

Спадщина Т.Г. Шевченка в контексті гуманізації сучасної освіти : зб. 

наук. ст. – Хмельницький : Хмельницька міська друкарня, 2001. – 

С. 36–43. 

48. Деревообробництво на Поділлі (XIX – поч. XX ст.) / 

Ю.І. Блажевич // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного 

педагогічного університету. Серія. Історичні науки. – Кам’янець-

Подільський : КПДПУ, 2001. – Т. 5(7). –С. 122–125. 

49. Проблеми і перспективи вирішення актуальних питань 

релігійної сфери в регіоні / Ю. Блажевич // Вісник Української 
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Академії державного управління при Президентові України. – 2001. 

– №2. – Ч. І. – С. 277–281. 

50. Релігійний фактор в діяльності бібліотек Хмельниччини / 

Ю.І. Блажевич // Бібліотеки в інформаційному суспільстві : 

матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю Хмельниц. ОУНБ 

ім. М. Островського. – Хмельницький : Поділля, 2001. – С. 184–189. 

51. Релігійний фактор в освітньо-виховній діяльності вузів / 

Ю.І. Блажевич // Виховна робота у вищому навчальному закладі : 

симбіоз нового і традиційного : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. 

наук.-практ. конф. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2001. – 

С. 42-47. 

 

2002 

 

52. До історії скельних монастирів Поділля / Ю.І. Блажевич // Релігія і 

Церква в Подільському регіоні : історія та сучасність : зб. наук. пр. – 

Хмельницький : Поділля, 2002. – С. 100–110. 

53. З історії становлення релігійних громад національних меншин 

Хмельниччини / Ю.І. Блажевич // Релігія і Церква в Подільському 

регіоні : історія та сучасність : зб. наук. пр. – Хмельницький : 

Поділля, 2002. – С. 57–63. 

 

2003 

 

54. Керівник районного масштабу : [Коханко Октавіан 

Михайлович] / Ю.І. Блажевич, В.Є. Берека, М.М. Дарманський // 

Життя прожити для людей : монографія. – Хмельницький : Поділля, 

2003. – С. 23–26. 

55. Конфесійна мережа Дунаєвеччини : основні тенденції та 

перспективи / Ю.І. Блажевич // Дунаєвеччина очима дослідників, 
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учасників і свідків історичних подій : зб. наук.-краєзнав. пр. – Київ-

Дунаївці-Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2003. – Вип. III. – 

С. 173–175. 

56. Конфесійна мережа Хмельниччини : основні тенденції, динаміка 

змін, перспективи розвитку / Ю.І. Блажевич // Державно-церковні 

відносини в Україні : регіональні аспекти. – Хмельницький : 

Поділля, 2003. – С. 51–154. 

 

2004 

 

57. Етнічний склад населення Хмельниччини : історія і сучасність / 

Ю.І. Блажевич // Матеріали XI Подільської історико-краєзнавчої 

конференції. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2004. – 

С. 366–375. 

58. Є.Д. Назаренко – лауреат обласної премії ім. Юхима Сіцінського 

/ А.В. Сваричевський, Ю.І. Блажевич // Юхим Сіцінський в історії та 

культурі Поділля : зб. наук. пр. за підсумками Всеукр. наук.-практ. 

конф. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2004. – С. 171–173. 

59. Євфимій (Юхим) Сіцінський – церковний діяч Поділля / 

Ю.І. Блажевич // Юхим Сіцінський в історії та культурі Поділля : зб. 

наук. пр. за підсумками Всеукр. наук.-практ. конф. – Кам’янець-

Подільський : Абетка-НОВА, 2004. – С. 36–42. 

60. Конфесійна мережа м. Кам’янця-Подільського : основні 

тенденції та перспективи / Ю.І. Блажевич // Кам’янець-

Подільський у контексті українсько-європейських зв’язків : історія 

та сучасність : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : Абетка-

НОВА, 2004. – С. 114–115. 

61. Конфесійна мережа Хмельниччини : основні тенденції, динаміка 

змін, перспективи розвитку / Ю.І. Блажевич // Літопис 
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Хмельниччини : краєзнав. зб. – Хмельницький : Хмельницька міська 

друкарня, 2004. – С. 147–151. 

62. Освітня та духовно-просвітницька діяльність релігійних 

організацій Хмельницької єпархії Української Православної 

Церкви / Ю.І. Блажевич // Актуальні проблеми трансформації 

соціогуманітарної освіти : зб. наук. пр. за підсумками Всеукр. наук.-

практ. конф. (м. Кам’янець-Подільський, 4-5 груд. 2004 р.). – 

Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2004. – С. 178–180. 

63. Польська спільнота Хмельниччини на рубежі тисячоліть / 

Ю. Блажевич // Поляки на Поділлі. – К. : Освіта, 2004. – Т. VІІІ. – 

С. 285–290. 

64. Формування етнічного складу населення і сучасні етнокультурні 

процеси на Хмельниччині / Ю.І. Блажевич // Літопис 

Хмельниччини : краєзнав. зб. – Хмельницький : Хмельницька міська 

друкарня, 2004. – С. 165–180. 

65. Хмельницький поліконфесійний і багатонаціональний / 

Ю.І. Блажевич // Від Проскурова до Хмельницького : матеріали 

міськ. наук.-практ. конф. – Хмельницький : Хмельницька міська 

друкарня, 2004. – С. 32–38. 

 

2005 

 

66. Віктор Садковський і відродження православ’я на Поділлі в 

кінці XVIII ст. / Ю.І. Блажевич // Студії Кам’янець-Подільського 

Центру дослідження історії Поділля : зб. наук. ст. – Кам’янець-

Подільський : Абетка-НОВА, 2005. – Т. 1. – С. 252–267. 

67. Він був особистістю : [Олександр Лєсовой] / Ю.І. Блажевич // 

Олександр Лєсовой : кн. спогадів. – Кам’янець-Подільський : 

Кам’янець-Подільська міська друкарня, 2005. – С. 54–59. 
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68. Етнічні спільноти Хмельниччини в контексті історії і сьогодення 

/ Ю.І. Блажевич // Поляки в Україні : зб. наук. пр. за матеріалами 

міжнар. наук. конф. – Хмельницкий : Поділля, 2005. – С. 19–27. 

69. Етноісторія Хмельниччини : минувшина і сучасність / 

Ю.І. Блажевич // Бібліотека як міжнаціональний центр духовного 

надбання : матеріали регіон. наук.-практ. конф. – Хмельницький : 

Хмельницька міська друкарня, 2005. – С. 10–29. 

70. Мої лекторські витоки / Ю.І. Блажевич // Легенда подільської 

філології : Євгенія Гінзбург – педагог, учений, літературознавець : 

зб. спогадів / Хмельниц. обл. орг. Всеукр. спілки краєзнавців, 

Хмельниц. обл. ін-т післядипл. пед. освіти, Хмельниц. обл. фонд 

«Хесед-Бешт» ; упоряд. В.Г. Олійник, А.В. Сваричевський. – 

Хмельницький : Пролісок, 2005. – С. 26–31. 

 

2006 

 

71. Духовне відродження на Хмельниччині : сучасний етап / 

Ю.І. Блажевич // Церква і держава у служінні народові : до 70-річчя 

народж. митрополита Володимира, Предстоятеля Української 

Православної Церкви : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – 

Хмельницький : Поділля, 2006. – С. 29–33. 

72. Освітньо-просвітницька діяльність Хмельницької єпархії УПЦ 

на сучасному етапі / Ю.І. Блажевич, Н.Ю. Блажевич // Церква і 

держава у служінні народові : до 70-річчя народж. митрополита 

Володимира, Предстоятеля Української Православної Церкви : 

матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький : Поділля, 

2006. – С. 78–86. 

73. Топоніми і мікротопоніми села Баглайки / Ю.І. Блажевич, 

Н.Ю. Блажевич // Хмельниччина. Дивокрай : наук.-краєзнав. 

альманах. – №2. – 2006. – С.42-44. 
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74. Релігійно-церковні трансформації на Поділлі в умовах 

інкорпорації краю в систему Російської імперії (кін. ХVІІІ – 

перша пол. ХІХ ст.) / Ю.І. Блажевич // Звітна конференція 

викладачів і аспірантів Кам’янець-Подільського державного 

університету. – Кам’янець-Подільський : РВВ КПДУ, 2006. – С. 6–

12.  

 

2007 

 

75. Вивчення історії релігії і церкви на Поділлі в курсі «Наш край в 

історії України» як важливий чинник у формуванні високих 

моральних і духовних цінностей студентської молоді / 

Ю.І. Блажевич // Роль науки, релігії та суспільства у формуванні 

моральності особистості : зб. матеріалів наук.-практ. конф. – 

Донецьк : «Наука і освіта», 2007. – С. 56–59. 

76. Відродження православ’я на Поділлі (порівняльний аналіз 

ситуації в кін. ХVІІІ – на поч. ХІХ ст. та в кін. ХХ ст. – на поч. 

ХХІ ст.) / Ю.І. Блажевич // Матеріали ХІІ Подільської історико-

краєзнавчої конференції. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2007. – 

С. 34–46. 

77. Православні церква Поділля в кінці ХVІІІ – першій половині 

ХІХ ст. : історіографічний аспект / Ю.І. Блажевич // Український 

історичний збірник. – 2007. – Вип. 10. – С. 58–81. 

78. Преосвященний Віктор (Садковський) і його діяльність по 

відродженню православ’я на Поділлі (1785-1795 рр.) / 

Ю.І. Блажевич // Наука і релігія. Суспільство. – №2. – 2007. – С. 25–

40. 

79. Студентська дружба : незабутнє / Ю.І. Блажевич // Наукова звитяга 

у щоденному вимірі : до 60-річчя та 40-річчя науково-педагогічної 

діяльності доктора історичних наук, професора, академіка Валерія 
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Степановича Степанкова : монографія. – Кам’янець-Подільський : 

Абетка – НОВА, 2007. – С. 24–29. 

 

2008 

 

80. Використання в курсі «Релігієзнавство» матеріалів регіональної 

історії з теми «Відродження православ’я на Поділлі 

(порівняльний аналіз релігійної ситуації в кін. ХVІІІ – на поч. 

ХІХ ст. та в кін. ХХ – на поч. ХХІ ст.)» / Ю.І. Блажевич // 

Педагогічний дискурс : зб. наук. пр. / гол. ред. А.Й. Сиротенко. – 

Хмельницький : ХГПА, 2008. – Вип. 3. – С. 38–45. 

81. Видатні архіпастирі Поділля і їх діяльність з відродження 

православ’я краю (кін. ХVIII – поч. ХІХ ст.) / Ю.І. Блажевич // 

Релігійне життя Поділля : минуле і сучасне : до 1020-ліття хрещення 

Русі та 250-річчя Вінницького кафедрального Спасо-

Преображенського собору : зб. матеріалів Всеукр. наук.-теорет. 

конф. – Вінниця : Вінницька єпархія УПЦ, 2008. – С. 172–180. 

82. Високопреосвященнійший Іоаникій (Никифорович-Полонський) 

та його діяльність по відродженню православ’я Поділля в кін. 

ХVIII – на поч. ХІХ ст. / Ю.І. Блажевич // Просвітителі та 

сповідники Подільської землі : історія та сучасність : зб. наук. пр. за 

матеріалами Всеукр. наук.-теорет. конф. – Хмельницький : ХІ 

МАУП, 2008. – С. 14–20. 

83. До питання про одержавлення православної церкви на Поділлі в 

кін. ХVIII – на поч. ХІХ ст. / Ю.І. Блажевич // Звітна наукова 

конференція викладачів та аспірантів Кам’янець-Подільського 

національного університету : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : 

Оіюм, 2008. – С. 92–101 

84. Церковне будівництво та конфесійні трансформації у 

Подільській православній єпархії (кін. ХVIII – перша половина 



 42 

ХІХ ст.) / Ю.І. Блажевич // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. 

наук. пр. – Кам’янець-Подільський : ОІЮМ, 2008. – Т. 11 : Культура, 

освіта і просвітницький рух на Поділлі : матеріали сьомого круглого 

столу, присвяч. 90-річчю Кам’янець-Подільського національного 

університету. – С. 300–321. 

 

2009 

 

85. Вивчення історії православної церкви Поділля в курсі історії 

України як важливий чинник у формуванні християнських 

цінностей в учнівської та студентської молоді / Ю.І. Блажевич // 

Православна церква Поділля : історія і сучасність : зб. матеріалів 

наук.-практ. конф. – Хмельницький : Хмельницька міська друкарня, 

2009. – С. 18–23. 

86. Організація та функціонування православної освіти на Поділлі в 

кінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст. / Ю.І. Блажевич // 

Православ’я на Поділлі : матеріали наук.-практ. конф. – Кам’янець-

Подільський : Абетка-НОВА, 2009. – С. 56–62. 

 

2010 

 

87. Становлення духовної освіти на Хмельниччині : сучасний етап / 

Ю.І. Блажевич // Науковий збірник / за заг. ред. : А.М. Колодного, 

О.М. Омельчука. – Хмельницький : ХУУП, 2010. – С. 151–153. 

88. Формування християнських світоглядних позицій школярів і 

студентів засобами церковного та історичного краєзнавства (на 

матеріалах Хмельниччини) / Ю.І. Блажевич // Збірник матеріалів 

міжконфесійної науково-практичної конференції (м. Кам’янець-

Подільський, 14-16 січ. 2010 р.). – Кам’янець-Подільський : КПНДУ 

ім. І. Огієнка, 2010. – С. 29–37. 



 43 

2011 

 

89. Гуманістична педагогіка В. Сухомлинського і її творче 

використання в освітньому просторі Китаю / Ю.І. Блажевич, 

О.І. Блажевич // Педагогічний дискурс : зб. наук. пр. за матеріалами 

IV Міжнар. та XVIII Всеукр. пед. читань «Василь Сухомлинський у 

діалозі з сучасністю : дошкілля – початкова школа» / гол. ред. : 

І.М. Шоробура. – Хмельницький : ПП Балюк І.Б., 2011. – Вип. 10. – 

С. 56–61. 

90. Деякі матеріали до історії ковальського ремесла на Поділлі / 

Ю.І. Блажевич // Стародавній Меджибіж в історико-культурній 

спадщині України : науковий вісник з проблем регіональної історії та 

пам’яткознавства (Науковий вісник «Межибіж») / під ред. : 

Л.В. Баженова, О.Г. Погорільця, А.М. Трембіцького та ін. – 

Меджибіж – Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2011. – С. 49–63. 

91. З любов’ю до освіти і людей : [Анатолій Олексійович Копилов] / 

Ю.І. Блажевич // Анатолій Олексійович Копилов : особистість у 

вимірі епохи : дослідження. Спогади. Документи. Бібліографія / 

уклад. : О.М. Завальнюк, В.С. Степанков – Кам’янець-Подільський : 

КПНУ ім. І. Огієнка, 2011. – С. 31–35. 

92. Народні цілителі і провидці міста Хмельницького : сучасний 

етап / Ю.І. Блажевич, О.І. Блажевич  // Місто Хмельницький в 

контексті історії України : матеріали III наук.-прак. конф. / ред. кол. : 

Л.В. Баженов (голова), Ю.І. Блажевич (співголова), С.М. Єсюнін 

(співголова, відп. ред.) та ін. – Хмельницький : ПП Мельник А.А., 

2011. – С. 522–530. 

93. Підвищення рівня духовної культури фахівців початкової ланки 

освіти засобами релігієзнавства / Ю.І. Блажевич Г.С. Гамрецька, 

О.А. Кенц, Л.М. Коваль, О.С. Поліщук // Становлення майбутнього 

вчителя як суб’єкта цілісної педагогічної діяльності : 



 44 

соціогуманітарний вимір : кол. монографія. – Хмельницький : ПП 

Заколодний М.І., 2011. – С. 134–161. 

94. Становище парафіяльного духовенства Подільської 

православної єпархії в умовах інкорпораційної політики 

російського самодержавства (кін. XVIII – 50-ті рр. XIX ст.) / 

Ю.І. Блажевич // Вісник Кам’янець-Подільського національного 

університету ім. І. Огієнка. Серія. Історичні науки / (ред. кол. : 

В.С. Степанков (відп. ред.) та ін. – Кам’янець-Подільський : КПНУ 

ім. І. Огієнка, 2011. – Вип. 4. – С. 34–54. 

95. Топоніміка і мікротопоніміка села Баглайки Красилівського 

району Хмельницької області / Ю.І. Блажевич, О.І. Блажевич // 

Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України : 

науковий вісник з проблем регіональної історії та пам’яткознавства 

(Науковий вісник «Межибіж») / під ред. : Л.В. Баженова, 

О.Г. Погорільця, А.М. Трембіцького та ін. – Меджибіж – 

Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2011. – С.79-84. 

96. Яків Яровий : життя в музиці і піснях / Ю.І. Блажевич, 

О.І. Блажевич // Подільська еміграція в контексті європейської та 

світовою культури : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – 

Хмельницький : Видавець ПП Заколодний М.І., 2011. – С. 202–209. 

 

2012 

 

97. «Цілющі» джерела Хмельниччини : історія і сучасність / 

Ю.І. Блажевич // Педагогіка духовності : зб. наук. пр. у двох 

частинах / ред. кол. : Л.Г. Білий (голова) [та ін.]. – Хмельницький : 

МАУП, 2012. – С. 168–173. 

98. Актуалізація викладання курсу релігієзнавства як важливий 

чинник виховання духовності та толерантності студентської 

молоді, професійної підготовки фахівців початкової ланки освіти 



 45 

/ Ю.І. Блажевич // Виховання студентської молоді в процесі 

професійної підготовки : сучасний стан, проблеми і перспективи : 

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Хмельницький : ХУУП, 2012 

р. – С. 13–21. 

99. Актуалізація викладання курсу релігієзнавство як важливий 

чинник виховання духовності та толерантності студентської 

молоді, професійної підготовки фахівців початкової ланки освіти 

/ Ю.І. Блажевич // Педагогічний дискурс : зб. наук. пр. / гол. ред. 

І.М. Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2012. – Вип. 12. – С. 43–48. 

100. Використання в курсі «Історія України» місцевого релігійного 

матеріалу як важливого чинника формування духовної 

культури студентів, їх глибокого зацікавлення історією рідного 

краю (по темі «Утворення та становлення незалежної України 

(1991-2012 рр.)») / Ю.І. Блажевич // Методологічний та методичний 

аспекти розвитку історичної освіти на сучасному етапі : матеріали 

міжвуз. наук.-практ. семінару (м. Хмельницький, 18 груд. 2012 р.) / 

Хмельниц. обл. рада, Хмельниц. ОДА, Рада директорів ВНЗ І-ІІ 

рівнів акредитації ;  ХГПА, кафедра суспільних дисциплін. – 

Хмельницький : ХГПА, 2012. – С. 4–12. 

101. Духовно-релігійне життя подолян у роки фашистського 

окупаційного режиму / Ю.І. Блажевич // Внесок учасників війни – 

трудівників тилу Хмельниччини в перемогу у Великій Вітчизняній 

війні 1941-1945 років. Актуальні проблеми життєдіяльності 

учасників війни і шляхи їх вирішення : зб. матеріалів обл. наук.-

практ. конф. (м. Хмельницький, 16 лют. 2012 р.). – Хмельницький : 

ХУУП, 2012. – С. 111–126. 

102. Організація та функціонування духовної освіти в Подільський 

православній єпархії (кін. ХVІІ – 50-ті роки ХІХ ст.) / 

Ю.І. Блажевич // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – 



 46 

Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2012. – Т. 19 : 130-річчю від дня 

народження Івана Огієнка присвячується. – С. 41–56. 

103. Правові засади діяльності Подільської православної єпархії у 

період становлення та зміцнення своїх позицій у регіоні (кін. 

ХVІІІ – 50-ті роки ХІХ ст) / Ю.І. Блажевич // Науковий вісник 

Хмельницького університету управління та права. – Хмельницький : 

РВВ ХУУП, 2012. – №4. – С. 42–54. 

104. Релігійна тематика в творчості самобутніх майстрів і умільців 

Хмельниччини : сучасний етап / Ю.І. Блажевич // Хмельниччина в 

контексті історії України : матеріали Всеукр. наук.-краєзнав. конф. – 

Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2012. – С. 522–529. 

105. Формування та діяльність управлінських структур Подільської 

православної єпархії в умовах інкорпораційної політики 

російського самодержава (кін. ХVІІІ – 50-ті роки ХІХ ст.) / 

Ю.І. Блажевич // Вісник Кам’янець-Подільського національного 

університету ім. І. Огієнка. Серія. Історичні науки / [ред. кол. : 

В.С. Степанков (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : КПНУ 

ім. І. Огієнка, 2012. – Вип. 5 : На пошану професора М.Б. Петрова. – 

С. 368–378. 

 

2013 

 

106. «Залізна леді» – уродженка Шепетівки : (до 65-річчя з дня 

народження Валентини Іванівни Матвієнко) / Ю.І. Блажевич // 

Календар знаменних і пам’ятних дат Хмельниччини на 2014 р. / упр. 

культури, національностей, релігій та туризму Хмельниц. ОДА; 

Хмельниц. міська орг. НСК України, Хмельниц. ОУНБ 

ім. М. Островського. – Хмельницький : Хмельницька ОУНБ 

ім. М. Островського, 2013. – С. 84–86. 



 47 

107. Архівні джерела релігійної історії Поділля (кін. ХVІІІ – поч. 

ХХ ст.) / Ю.І. Блажевич // Історія, культура, освіта : християнський 

вимір (до 1025-річчя хрещення Київської Русі та 20-річчя 

Хмельницької єпархії УПЦ) : зб. наук. пр. за матеріалами VІ Всеукр. 

наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 16 трав. 2013 р.) / [ред. кол. 

Л.Г. Білий (голова) та ін.]. – Хмельницький : ХІ МАУП, 2013. – 

С. 35–42. 

108. Видатні педагоги освітньої сфери Подільської губернії (друга 

пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) / Ю.І. Блажевич, Н.Ю. Балабуст // Духовні 

витоки Поділля : педагоги в історії краю : матеріали Всеукр. наук.-

практ. конф. (м. Хмельницький, 21 берез. 2013 р.). – Хмельницький : 

ПП Заколодний М.І., 2013. – С. 7–14. 

109. Використання місцевого матеріалу в курсі «Релігієзнавство» в 

Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії / Ю.І. Блажевич 

// Традиції та новації сучасного суспільствознавства : матеріали 

міжвуз. проблемно-орієнтованого семінару (м. Хмельницький, 30 

жовт. 2013 р.). – Хмельницький : ХГПА, 2013. – С. 17–22.  

110. Відомий дослідник історії та культури Поділля і Волині : 

(професору Олександру Петровичу Григоренку – 65) / 

Ю.І. Блажевич // Краєзнавець Хмельниччини : наук.-краєзав. зб. / 

[гол. ред. Л.В. Баженов]. – Кам’янець-Подільський : КПНУ 

ім. І. Огієнка, 2013. – Вип. 5. – С. 162–164. 

111. Гуманістична педагогіка Василя Сухомлинського і її творче 

використання в освітньому просторі Китаю / Ю.І. Блажевич // 

Педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського в освітньо-виховному 

процесі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії : інновац.-

метод. посіб. – Хмельницький : ХГПА, 2013. – С. 24–31. 

112. Джерельна основа релігійної історії Поділля (кін. ХVІІІ – поч. 

ХХ ст.) / Ю.І. Блажевич // Педагогічний дискурс : зб. наук. пр. / гол. 



 48 

ред. І.М. Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2013. Вип. 15. – С. 62–

66. 

113. Дослідник історії кооперативного руху на Поділлі : (Борису 

Станіславовичу Кузіні – 75) / Ю.І. Блажевич, Л.В. Баженов, 

Ю.В. Телячий, А.М. Трембіцький // Краєзнавець Хмельниччини : 

наук.-краєзнав. зб. / [гол. ред. Л.В. Баженов]. – Кам’янець-

Подільський : КПНУ ім. І. Огієнка , 2013. – Вип. 5. – С. 161–162. 

114. Духовно-релігійне життя подолян в умовах голодоморних років 

першої половини ХХ ст. / Ю.І. Блажевич // Збереження 

національної ідеї та національної самосвідомості українського 

народу в контексті трагічних подій ХХ століття : до 80-х роковин 

Голодомору 1932-1933 рр. в Україні) : зб. наук. пр. за матеріалами 

ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. / гол. ред. Л.Г. Білий. – Хмельницький 

: ХІ МАУП, 2013. Вип. VІІІ. – С. 14–25. 

115. Етнічна спільнота поляків на Хмельниччині : історія і 

сучасність / Ю.І. Блажевич, Н.Ю. Балабуст // Збереження 

національної ідеї та національної свідомості українського народу в 

контексті трагічних подій ХХ ст. (до 65-х роковин операції «Вісла») : 

зб. наук. пр. / гол. ред. Л.Г. Білий. – Хмельницький : ХІ МАУП, 2013. 

– Вип. VІ. – С. 23–37.  

116. Застосування вітагенних технологій на заняттях з 

релігієзнавства / Ю.І. Блажевич // Педагогічний дискурс : зб. наук. 

пр. / гол. ред. І.М. Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2013. – 

С. 82–87.  

117. Інноваційні педагогічні технології : поняття, етапи розвитку, 

структура, класифікація / Ю.І. Блажевич // Інновації у мовно-

літературній освіті : сучасні наукові, методичні аспекти викладання 

філологічних дисциплін у ВНЗ : матеріали міжвуз. наук.-практ. 

семінару. – Хмельницький : ХГПА, 2013. – С. 13–18.  



 49 

118. Конфесійно-етнічні трансформації та посилення позицій 

православної церкви на Поділлі (кін. ХVІІІ – 50-ті рр. ХІХ ст.) / 

Ю.І. Блажевич, А.Г. Філінюк // Вінниччина : минуле та сьогодення : 

краєзнавчі дослідження. – Вінниця : ТОВ Консоль, 2013. – С. 245–

251. 

119. Народні цілителі і провидці Хмельниччини : сучасний етап / 

Ю.І. Блажевич, О.І. Блажевич // Краєзнавець Хмельниччини : наук.-

краєзнав. зб. / [гол. ред. Л.В. Баженов]. – Кам’янець-Подільський : 

КПНУ ім. І. Огієнка, 2013. – С. 63–69. 

120. Неспокійна борозна : (до 100-річчя від дня народження Давида 

Васильовича Бойка) / Ю.І. Блажевич // Календар знаменних і 

пам’ятних дат Хмельниччини на 2014 р. / упр. культури, 

національностей, релігій та туризму Хмельниц. ОДА ; Хмельниц. 

міська орг. НСК України, Хмельниц. ОУНБ ім. М. Островського. – 

Хмельницький : Хмельниц. ОУНБ ім. М. Островського, 2013. – 

С. 112–115. 

121. Релігійний туризм на Хмельниччині : сучасний етап / 

Ю.І. Блажевич // Релігійний туризм в Україні : історія та сучасність : 

зб. наук. пр. за матеріалами круглого столу / гол. ред. Л.Г. Білий. – 

Хмельницький : ХІ МАУП, 2013. – С. 17–24. 

122. Роль релігійних діячів в організації повстань поляків 1830-1831 

та 1863-1864 рр. на Поділлі / Ю.І. Блажевич // Сторінки спільної 

боротьби українського та польського народів проти царського 

самодержавства : до 150-ї річниці польсько-українського повстання 

1863-1864 рр. : наук. круглий стіл. – Хмельницький : Хмельн. ОУНБ 

ім. М. Островського, 2013. – С. 24–28. 

123. Самобутній світ сучасних дунаєвецьких народних майстринь / 

Ю.І. Блажевич, О.І. Блажевич // Дунаєвеччина очима дослідників, 

учасників і свідків історичних подій : зб. наук.-краєзнав. пр. / ред. 



 50 

кол. : В.С. Прокопчук (голова) [та ін.]. – Кам’янець-Подільський : 

ПП Зволейко Д.Г., 2013. – Вип. 5. – С. 493–498. 

124. Слово про справжнього друга / Ю.І. Блажевич // Анатолій Філінюк 

на службі українській освіті і науці : наук.-довід. вид. – Кам’янець-

Подільський : ПП «Медобори – 2006», 2013. – С. 163–167. 

125. Сподвижник Суворова : (до 275-річниці від дня народження 

Андрія Григоровича Розенберга) / Ю.І. Блажевич // Календар 

знаменних і пам’ятних дат Хмельниччини на 2014 р. / упр. культури, 

національностей, релігій та туризму Хмельниц. ОДА ; Хмельниц. 

міська орг. НСК України, Хмельниц. ОУНБ ім. М. Островського. – 

Хмельницький : Хмельниц. ОУНБ ім. М. Островського, 2013. – С.  

72–75. 

126. Топоніміка села Баглайки / Ю.І. Блажевич, О.І. Блажевич // 

Красилівщина краєзнавча : минуле, сучасне, майбутнє : матеріали 

районної іст.-краєзнав. конф. – Хмельницький : ПП Мельник А.А., 

2013. – С. 20–24. 

127. Українець з Поділля, з яким віталися англійські королі : до 125-

річчя від дня народження Пилипа Мироновича Коновала / 

Ю.І. Блажевич // Календар знаменних і пам’ятних дат Хмельниччини 

на 2013 р. / упр. культури, національностей, релігій та туризму 

Хмельниц. ОДА ; Хмельниц. міська орг. НСК України, Хмельниц. 

ОУНБ ім. М. Островського. – Хмельницький : Хмельниц. ОУНБ 

ім. М. Островського, 2013. – С. 120–125. 

128. Християнство – духовна опора української нації : (до 1025-річчя 

хрещення Київської Русі) / Ю.І. Блажевич // 1025-ліття прийняття 

християнства на Русі : історико-соціокультурний вимір : наук. 

круглий стіл. – Хмельницький : ХГПА, 2013. – Рукопис. 

129. Цілющі джерела та родовища Дунаєвеччини : минуле і 

сьогодення / Ю.І. Блажевич // Дунаєвиччина очима дослідників, 

учасників і свідків історичних подій : зб. наук.-краєзнав. пр. / [ред. 



 51 

кол. : В.С. Прокопчук (голова) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: ПП 

Зволейко Д.Г., 2013. – Вип. 5. – С. 510–514. 

130. Чотири періоди життя і творчості Володимира Красицького – 

талановитого педагога-новатора, реформатора освітянської 

галузі Хмельниччини / Ю.І. Блажевич, О.І. Блажевич // Духовні 

витоки Поділля : педагоги в історії краю : матеріали Всеукр. наук.-

практ. конф. (м. Хмельницький, 21 берез. 2013 р.). – Хмельницький : 

ХГПА, 2013 . – С. 136–147. 

 

2014 

 

131. «Чим більше віддаєш людям, тим більше залишається тобі» : до 

65 – річчя з дня народження Михайла Петровича Войнаренка / 

Ю. Блажевич // Календар знаменних і пам’ятних дат Хмельниччини 

на 2015 рік. / упр. культури, національностей, релігій та туризму 

Хмельниц. ОДА ; Хмельниц. міська орг. НСК України, Хмельниц. 

ОУНБ ім. М. Островського. – Хмельницький : ПП Заколодний М.І., 

2014. – С. 124–129. 

132. Адміністративно-політичні перетворення в Подільському регіоні 

після приєднання до складу Російської імперії та їх вплив на 

процеси становлення православної єпархії (кін. ХVIII – 50- ті 

роки ХІХ ст.) / Ю. Блажевич // Вісник Кам’янець-Подільського 

національного університету ім. І. Огієнка. Серія. Історичні науки : 

наук. вид. – Кам’янець-Подільський : КПНУ ім. І. Огієнка, 2014. – 

Вип. 7 : На пошану академіка П.Г. Тронька (до 100-річчя від дня 

народження). – С. 160–170. 

133. Анатолій Володимирович Сваричевський / Ю.І. Блажевич, 

Л.В. Баженов, В.І. Войтенко, В.С. Прокопчук, А.Г. Роздобудько, 

Ю.В. Телячий // Краєзнавець Хмельниччини : наук.-краєзнав. зб. / 



 52 

[гол. ред. Л.В. Баженов]. – КПНУ ім. І. Огієнка, 2014. – Вип. 6. – 

С. 158–159. 

134. Використання духовно-морального потенціалу курсу 

релігієзнавства в процесі громадянського виховання 

студентської молоді Хмельницької гуманітарно-педагогічної 

академії / Ю.І. Блажевич // Дев’яті педагогічні читання пам’яті 

М.М. Дарманського : соціально-педагогічні основи розвитку освіти в 

регіоні : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 9 

квіт. 2014 р.) / Хмельниц. ОДА ; Хмельниц. обл. рада ; ХГПА. – 

Хмельницький : ХГПА, 2014. – С. 18–21.  

135. Випіровський Борис Володимирович – самобутній подільський 

митець і народний умілець / Ю. Блажевич, О. Блажевич // Духовні 

витоки Поділля : митці в історії краю : матеріали ІV всеукр. наук.-

практ. конф. (м. Хмельницький, 13 берез. 2014 р.). – Хмельницький : 

ХГПА, 2014. – С. 44–50. 

136. Відзначення 1025-річчя хрещення Київської Русі на 

Хмельниччині / Ю.І. Блажевич // Історія, культура, освіта : 

християнський вимір (до Дня слов’янської писемності і культури) : 

зб. наук. пр. ХІ МАУП. – Хмельницький : ХІ МАУП, 2014. – Вип. 3. 

– С. 46–55. 

137. Віктор Прокопчук – талановитий освітянин, вчений, 

краєзнавець і щирий друг / Ю.І. Блажевич // Віктор Степанович 

Прокопчук : до 70-річчя від дня народження та 50-річчя педагогічної 

та наукової діяльності : довід.-бібліогр. вид. / С.А. Копилов, 

І.М. Конет ; КПНУ ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський : ПП 

Зволейко Д.Г., 2014. – С. 82–86. – (Серія «Видатні випускники 

Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка»). 

138. Всеукраїнська естафета пам’яті «Слава визволителям України!» 

на Хмельниччині / Ю.І. Блажевич // Матеріали ХІV Подільської 

наукової історико-краєзнавчої конференції (м. Кам’янець-



 53 

Подільський, 14-15 лист. 2014 р.), [присвяч. 200-річчю від дня 

народж. Т.Г. Шевченка, 70-річчю визволення Хмельниц. обл. від 

нацистських окупантів, 50-річчю з часу утворення Хмельниц. обл. 

іст.-краєзнав. т-ва : [зб. матеріалів] / Ін-т історії України НАН 

України [та ін.] ; [ред. кол. : С.А. Копилов та ін.]. – Кам’янець-

Подільський : ФОП Сисин О.В., 2014. – С. 49–60. 

139. Вшанування пам’яті Т.Г. Шевченка / Ю.І. Блажевич // Подільська 

Шевченкіана : до 200-річчя з дня народж. Т.Г. Шевченка : реком. 

бібліогр. покажч. / упр. культури, національностей релігій та туризму 

Хмельниц. ОДА. – Хмельницький : ОУНБ ім. М. Островського, 2014. 

– С. 18–21.  

140. Головчинецький Свято-Преображенський монастир : до 475 – 

річчя заснування / Ю. Блажевич // Календар знаменних і пам’ятних 

дат Хмельниччини на 2015 рік / упр. культури, національностей, 

релігій та туризму Хмельниц. ОДА ; Хмельниц. міська орг. НСК 

України, Хмельниц. ОУНБ ім. М. Островського. – Хмельницький : 

ХОУНБ ім. М. Островського, ПП Заколодний М.І., 2014. – С. 61–64.  

141. Дерев’яних справ самобутні умільці і майстри Хмельниччини : 

сучасний етап / Ю. Блажевич, О. Блажевич // Духовні витоки 

Поділля : митці в історії краю : матеріали ІV всеукр. наук.-практ. 

конф. (Хмельницький, 13 берез. 2014 р.). – Хмельницький : ХГПА, 

2014. – С. 191–198. 

142. Духовно-релігійне життя подолян в умовах голодоморних років 

першої половини ХХ ст. / Ю.І. Блажевич // Збереження 

національної ідеї та національної самосвідомості українського 

народу в контексті трагічних подій ХХ ст. : до 80-х роковин пам’яті 

жертв Голодомору 1932-1933 рр. в Україні : зб. наук. пр. / гол. ред. 

Л. Білий. – Хмельницький : ХІ МАУП, 2014. – Вип. VІІ. – С. 24–36.  

143. Застосування елементів вітагенних технологій у курсі 

релігієзнавства для студентів факультету початкової освіти та 



 54 

філології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії при 

використанні інформаційно-довідкових матеріалів місцевого 

церковного образотворчого мистецтва / Ю.І. Блажевич // Молодь і 

ринок (щомісячний науково-педагогічний журнал). – 2014. – № 8. – 

С. 64–69. 

144. Застосування елементів вітагенних технологій у курсі 

релігієзнавства для студентів факультету мистецтв 

Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії при 

використанні матеріалів місцевого церковного мистецтва / 

Ю.І. Блажевич // Актуальні питання мистецької педагогіки : зб. наук. 

пр. / гол. ред. І.М. Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2014. – 

С. 16–20. 

145. Знищення єврейського населення Старої Ушиці і Студениці в 

1942 р. / Ю.І. Блажевич, О.І. Блажевич // Хмельниччина в роки 

Другої Світової війни : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 

присвяч. 70-річчю визволення Хмельниц. обл. від фашистських 

загарбників / ред. кол. Л.В. Баженов (голова), С.М. Єсюнін 

(співголова, відпов. ред.) [та ін.]. – Хмельницький : ПП 

Мельник А.А., 2014. – С. 91–93. 

146. Його покликання – освіта, наука, краєзнавство, сім’я і друзі : 

[Віктор Євгенович Берека] / Ю.І. Блажевич // Професор 

В.Є. Берека : наук.-бібліогр. вид. / упоряд. В.С. Прокопчук, 

Ю.В. Телячий. – Хмельницький : ХГПА «Центр мистецтва і 

дизайну», 2014. – С. 31–37.  

147. Князь Костянтин-Василь Острозький – захисник українського 

православ’я / Ю.І. Блажевич // Освіта, наука і культура на Поділлі : 

зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2014. – Т. 21 : 

Присвячено 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка. – 

С. 334–344. 



 55 

148. Ліквідація фашистськими окупантами єврейського населення 

містечка Хмільника Вінницької області в 1941-1943 рр. / 

Ю.І. Блажевич // Вінниччина : минуле та сьогодення : краєзнавчі 

дослідження : матеріали ХХVІ Вінницької наук. іст.-краєзнав. конф. 

(м. Вінниця, 10-11 жовт. 2014 р.) : «Вінниччина в роки другої 

світової війни. 1939-1945). / ред. кол. : І.Є. Руснак, Ю.А. Зінько, 

А.В. Войнаровський [та ін.] ; ВДПУ ім. М. Коцюбинського [та ін.]. – 

Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2014. – С. 208–214.  

149. Ліквідація фашистськими окупантами єврейського населення на 

Кам’янеччині в 1941-1942 рр. / Ю.І. Блажевич, О.І. Блажевич // 

Велика Вітчизняна війна : уроки історії : зб. матеріалів Всеукр наук.-

практ. конф. присвяч. 70-річчю визволення України від німецько-

фашистських загарбників (м. Хмельницький, 28 жовт. 2014 р.). – 

Хмельницький : ХУУП, 2014. – С. 181–187. 

150. Міжнародне Шевченківське літературно-мистецьке свято «В 

сім’ї вольній новій...» на Хмельниччині / Ю.І. Блажевич // Тарас 

Шевченко і Поділля : зб. пр. наук. круглого столу, присвяч. 200-

річчю від дня народж. Т.Г. Шевченка / [ред. кол. : В.А. Дубінський 

(голова), Л.В. Баженов (наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : 

КПНУ ім. І. Огієнка, 2014 . – С. 35–40. 

151. Місце і роль парафіяльних навчальних закладів Поділля у 

вирішенні кадрової політики царизму щодо підготовки 

педагогічних працівників (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) / 

Ю.І. Блажевич, Н.Ю. Балабуст // Історія, культура, освіта : 

християнський вимір (до Дня слов’янської писемності і культури) : 

зб. наук. пр. ХІ МАУП. – Хмельницький : ХІ МАУП, 2014. – Вип. 3. 

– С. 28–35. 

152. Настя Лісовська – Роксолана – подолянка чи галичанка? / 

Ю.І. Блажевич, О.І. Блажевич // Стародавній Меджибіж в історико-

культурній спадщині України : наук. вісн. з проблем регіональної 



 56 

історії та пам’ятникознавства (Науковий вісник «Меджибіж» – 

1’2014). – Хмельницький : ІРД, 2014. – Ч. 1. – С. 431–438. 

153. Підготовка вчительських кадрів в Подільській губернії на базі 

церковно-вчительської школи і двокласних навчальних закладів 

(кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) / Ю.І. Блажевич, Н.Ю. Балабуст // 

Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. пр. – Кривий Ріг : 

Криворізький пед. ін-т ДВНЗ «КНУ», 2014. – Вип. 41. С. 296-300. 

154. Привітання до 75-річчя Кузіна Бориса Станіславовича / 

Ю.І. Блажевич, Л.В. Баженов, Ю.В. Телячий, А.М. Трембіцький // 

Кузіна Б. Розстріляти – всіх. Друга синя книжечка : оповідання, 

інтерв’ю, статті : літ.-худ. вид. – Хмельницький : ФОП Цюпак А.А., 

2014. – С. 3-6. 

155. Про діяльність Хмельницької міської організації НСКУ в 2013 р. 

/ Ю.І. Блажевич // На етапі розбудови краєзнавчого руху : матеріали 

про діяльність правління і осередків Хмельниц. обл. орг. НСК 

України в 2013 році / [авт.-уклад. Л.В. Баженов]. – Кам’янець-

Подільський : Центр дослідження історії Поділля, 2014. – С. 38–47.  

156. Ратний і трудовий подвиг солдата Івана Стецюка / Ю.І. Блажевич 

// Хмельниччина в роки Другої Світової війни : матеріали Всеукр. 

наук.-практ. конф., присвяч. 70-річчю визволення Хмельниц. обл. від 

фашистських загарбників / ред. кол. : Л.В.Баженов (голова), 

С.М. Єсюнін (співголова, відпов. ред.) [та ін.]. – Хмельницький : ПП 

Мельник А.А., 2014. – С. 232–234.  

157. Релігійні мотиви в житті і творчості Т.Г. Шевченка / 

Ю.І. Блажевич // Тарас Шевченко в новітніх парадигмах наукового 

знання : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 20-

21 лют. 2014 р.) – Хмельницький : ФОП Цюпак А.А., 2014. – С. 229–

236. 

158. Самобутньому подільському митцю, педагогу і колекціонеру 

Валентину Ільїнському – 60! / Ю.І. Блажевич // Краєзнавець 



 57 

Хмельниччини : наук.-краєзнав. зб. / [гол. ред. Л.В. Баженов]. – 

Кам’янець-Подільський : КПНУ ім. І. Огієнка, 2014. – Вип. 6. – 

С. 150–154.  

159. Світ захоплень самобутнього подільського митця, педагога і 

колекціонера Валентина Ільїнського / Ю. Блажевич // Духовні 

витоки Поділля : митці в історії краю : матеріали ІV всеукр. наук.-

практ. конф. (м. Хмельницький, 13 берез. 2014 р.). – Хмельницький : 

ХГПА, 2014. – С. 284–290.  

160. Соціально-економічна проблематика в творчості Т. Шевченка / 

Ю.І. Блажевич, Н.Ю. Балабуст // Постать Тараса Шевченка в 

сучасному культурному і геополітичному просторі : зб. наук. пр. – 

Хмельницький : ХІ МАУП, 2014. – Вип. 1. – С. 29–33.  

161. Сучасний стан та основні маршрути релігійного туризму на 

Хмельниччині / Ю.І. Блажевич // Проблеми туристичної галузі 

України : здобутки, стан, перспективи : зб. пр. за матеріалами наук. 

симп. (м. Кам’янець-Подільський, 3-4 квіт. 2014 р.) / [ред. кол. 

С.Е. Баженова (голова), Л.В. Баженов, С.Д. Гальчак та ін.]. – 

Кам’янець-Подільський : КПНУ ім. І. Огієнка, 2014. – С. 14–22.  

162. Тарас Шевченко про церковну унію в Україні / Ю.І. Блажевич // 

Постать Тараса Шевченка в сучасному культурному і 

геополітичному просторі : зб. наук. пр. – Хмельницкий : ХІ МАУП, 

2014. – Вип. 1. – С. 23–28.  

163. Формування духовно-моральних християнських цінностей 

шкільної та студентської молоді як чинник патріотичного та 

громадянського виховання в умовах полікультурного, 

поліетнічного, поліконфесійного середовища сучасної України / 

Ю.І. Блажевич // Формування патріотизму та зберігання національної 

ідентичності особистості в умовах полікультурного середовища 

сучасної України : зб. наук. пр. [ред. кол. : О.Ф. Попик (гол.) та ін.]. – 

Хмельницький : ПП Мельник А.А., – 2014. – С. 21–26. 



 58 

164. Хресна дорога Ісуса Христа в Шаргороді / Ю.І. Блажевич // Перша 

Шаргородська наукова історико-краєзнавча конференція : матеріали 

конф. (м. Шаргород, 17-18 жовт. 2014 р.). / ред. кол. : С.Д. Гальчак 

(голова), Ю.А. Зінько (співголова), А.В. Войнаровський (відп. секр.) 

[та ін.]. – Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2014. – С. 257–261.  

165. Церковне образотворче мистецтво Поділля як чинник 

формування духовних цінностей студентської молоді 

гуманітарних вузів / Ю.І. Блажевич, О.І. Блажевич // Історія, 

культура, освіта : християнський вимір (до Дня слов’янської 

писемності і культури) : зб. наук. пр. ХІ МАУП. – Хмельницький : ХІ 

МАУП, 2014. – Вип. 3. – С. 56–65.  

166. Шевченкіана письменників Хмельниччини в роки незалежності 

/ Ю.І. Блажевич // Постать Тараса Шевченка в сучасному 

культурному і геополітичному просторі : зб. наук. пр. – 

Хмельницький : ХІ МАУП, 2014. – Вип. 1. – С. 33–40. 

 

2015 

 

167. Використання духовно-морального потенціалу курсу 

релігієзнавства як важливого чинника виховання патріотичних 

почуттів у студентської молоді Хмельницької гуманітарно-

педагогічної академії / Ю. Блажевич // Проблеми виховання 

патріотизму в сучасному українському суспільстві : матеріали І 

міжвуз. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Хмельницький, 10 квіт. 

2015 р.) / Г.С. Гамрецька, Л.М. Коваль, Г.І. Фінін, В.В. Яценко // 

ХГПА. – Хмельницький-Харків : ФОП Андрєєв К.В., 2015. – С. 14–

23. 

168. Відхідницький промисел мешканців Ушицького повіту 

Подільської губернії (кін. ХVІІІ-ХІХ ст.) / Ю.І. Блажевич // 

Віньковеччина в історії Поділля : матеріали наук. іст.-краєзнав. 



 59 

конф. / [ред. кол. : Л.В. Баженов (відп. ред.), В.В. Войнович (відп. 

секр.) та ін.]. – Віньківці : ПП Балюк І.Б., 2015. – С. 67–69.  

169. Воєнна тематика в творчості подільських письменників / 

Ю. Блажевич, О. Блажевич // Хмельницькі краєзнавчі студії : наук.-

краєзнав. зб. / [ред. кол. : Л.В. Баженов (голова), Ю.І. Блажевич 

(співголова), С.М. Єсюнін (відп. секр.) та ін.]. – Хмельницький : ПП 

Мельник А.А., 2015. – Вип. 5. – С. 6–11. 

170. Володимир Красицький талановитий педагог-новатор, 

реформатор освітянської галузі Хмельниччини / Ю. Блажевич, 

О. Блажевич, Н. Ващук // Календар знаменних і пам’ятних дат 

Хмельниччини на 2016 рік (ювілейне видання) : реком. бібліогр. 

довід. / упр. культури, національностей, релігій Хмельниц. ОДА; 

Хмельниц. обл. орг. НСК України; ХОУНБ ім. М. Островського ; 

уклад. : В.О. Мельник, О.Д. Грицишина. – Хмельницький : ПП 

Заколодний М.І., 2015. – С. 149–155.  

171. Діяльність Хмельницької міської організації Національної 

спілки краєзнавців України в 2014 році / Ю.І. Блажевич // 

Хмельницькі краєзнавчі студії : наук.-краєзнав. зб. / [ред. кол. : 

Л.В. Баженов (голова), Ю.І. Блажевич (співголова), С.М. Єсюнін 

(відп. секр.) та ін.]. – Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2015. – 

Вип. 2. С. 163–183. 

172. Життєвий і творчий шлях Анатолія Трембіцького / Ю. Блажевич, 

В. Візнюк // Хмельницькі краєзнавчі студії : наук.-краєзнав. зб./ [ред. 

кол.: Л.В. Баженов (голова), Ю.І. Блажевич (співголова), 

С.М. Єсюнін (відп. секр.) та ін.]. – Хмельницький : ПП 

Мельник А.А., 2015. – Вип. 4. – С. 4–11. 

173. Життєві та наукові горизонти професора Леоніда Місінкевича / 

Ю. Блажевич, О. Омельчук // Духовні витоки Поділля : науковці в 

історії краю : матер. V всеукр. наук. практ. конф. (м. Хмельницький, 

23 квіт. 2015 р.) – Хмельницький : ХГПА, 2015. – С. 210–220. 



 60 

174. Життєві та творчі шляхи професора Леоніда Місінкевича / 

Ю. Блажевич, О. Омельчук // Хмельницькі краєзнавчі студії : наук.-

краєзнав. зб. [ред. кол. : Л.В. Баженов (голова), Ю.І. Блажевич 

(співголова), С.М. Єсюнін (відп. секр.) та ін.]. – Хмельницький : ПП 

Мельник А.А., 2015. – Вип. 3. – С. 4–14. 

175. Лицар українського духу : до 90-річчя з дня народження 

Володимира Петровича Вовкодава / Ю. Блажевич // Календар 

знаменних і пам’ятних дат Хмельниччини на 2016 рік (ювілейне 

видання) : реком. бібліогр. довід. / упр. культури, національностей, 

релігій Хмельниц. ОДА ; Хмельниц. обл. орг. НСК України ; ХОУНБ 

ім. М. Островського ; уклад. : В.О. Мельник, О.Д. Грицишина. – 

Хмельницький : ПП Заколодний М.І., 2015. – С. 190–193. 

176. Наша участь в археологічній експедиції залишила глибокий слід 

і добру пам’ять на все життя / Ю.І. Блажевич // «... Але таких 

багато не буває, бо легким і красивим було б Життя» : іст.-мемор. зб. 

: на пошану І.С. Винокура з нагоди його 85-річчя / Ін-т археології 

НАН України, від. археології ранніх слов’ян та регіон. польов. 

дослідж. ; упр. культури, національностей, релігій та туризму 

Хмельниц. ОДА. ; Держ. іст.-культур. заповідник «Межибіж» ; 

[упоряд.-ред. : О.В. Надвірняк, О.Г. Погорілець]. – Хмельницький : 

ФОП Цюпак А.А., 2015. – С. 12–15. 

177. Освітянські заклади Шепетівщини – воїнам-землякам зони АТО 

/ Ю.І. Блажевич, О.І. Блажевич, Н.Ю. Балабуст // Південно-Східна 

Волинь : від давнини до сьогодення : матеріали Міжнар. наук.-

краєзнав. конф. / ред. кол. : Л.В. Баженов (голова), С.М. Єсюнін 

(співголова, наук. ред.), В.В. Сміховський (відп. секр.) [та ін.]. – 

Шепетівка : ПП Мельник А.А., 2015. – С. 442-452.  

178. Подільська єпархіальна бібліотека : місце і роль в духовному 

житті мешканців краю (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) / Ю.І. Блажевич, 

О.І. Блажевич // Календар знаменних і пам’ятних дат Хмельниччини 



 61 

на 2016 рік (ювілейне видання) : реком. бібліогр. довід. / упр. 

культури, національностей, релігій Хмельниц. ОДА; Хмельниц. обл. 

орг. НСК України; ХОУНБ ім. М. Островського ; уклад. : 

В.О. Мельник, О.Д. Грицишина. – Хмельницький : ПП 

Заколодний М.І., 2015. – С. 72–78. 

179. Промислові підприємства – воїнам АТО /Ю.І. Блажевич // 

Південно-Східна Волинь : від давнини до сьогодення : матеріали 

Міжнар. наук.-краєзнав. конф. / ред. кол. : Л.В. Баженов (голова), 

С.М. Єсюнін (співголова, відп. ред.), В.В. Сміховський (відп. cекр.) 

та ін. – Шепетівка : ПП Мельник А.А., 2015. – С. 437–442. 

180. Сакральні споруди Поділля : малі форми (історія і сучасність) / 

Ю. Блажевич // Хмельницькі краєзнавчі студії : наук.-краєзнав. зб. / 

[ред. кол. : Л.В. Баженов (голова), Ю.І. Блажевич (співголова), 

С.М. Єсюнін (відп. секр.) та ін.]. – Хмельницький : ПП 

Мельник А.А., 2015. – Вип. 4. – С. 14–27. 

181. Служити Богу, церкві і людям – духовне і життєве кредо 

митрополита Антонія : до 70-річчя від дня народження / 

Ю. Блажевич // Календар знаменних і пам’ятних дат Хмельниччини 

на 2016 рік (ювілейне видання) : реком. бібліогр. довід. / упр. 

культури, національностей, релігій Хмельниц. ОДА; Хмельниц. обл. 

орг. НСК України; ХОУНБ ім. М. Островського ; уклад. : 

В.О. Мельник, О.Д. Грицишина. – Хмельницький : ПП 

Заколодний М.І., 2015. – С. 115–161.  

182. Уродженець Поділля, православний мислитель, дослідник 

церковної історії Василь Зеньковський / Ю.І. Блажевич, 

Н.Ю. Балабуст // Календар знаменних і пам’ятних дат Хмельниччини 

на 2016 рік (ювілейне видання) : реком. бібліогр. довід. / упр. 

культури, національностей, релігій Хмельниц. ОДА; Хмельниц. обл. 

орг. НСК України; ХОУНБ ім. М. Островського ; уклад. : 



 62 

В.О. Мельник, О.Д. Грицишина. – Хмельницький: ПП 

Заколодний М.І., 2015. – С. 135-138. 

183. Християнське виховання дітей в сім’ї : роль батьків / 

Ю. Блажевич, О. Блажевич // Відносини між батьками і дітьми : 

проблеми та шляхи їх розв’язання : матеріали міжвуз. (заочної) 

наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 25 лют. 2015 р.) / за ред. 

Н.В. Казакової. – Хмельницький : ФОП «О.М. Казаков», 2015. – 

С. 9–13.  

184. Церковні архіви та церковні бібліотеки Старокостянтинівського 

повіту (кін. ХVІІІ – поч. ХХ ст.) / Ю. Блажевич // Наукові праці 

Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. 

Серія. Бібліотекознавство. Краєзнавство / КПНУ ім. І. Огієнка [ред. 

кол. : С.А. Копилов (голова), В.С. Прокопчук (відп. ред) та ін.]. – 

Кам’янець-Подільський : КПНУ ім. І. Огієнка, 2015. – С. 46–52. 

185. Церковно-історичне (релігійне) краєзнавство Поділля : витоки, 

становлення, церковні історики і діячі (ХІХ – 30-ті роки ХХ ст.) / 

Ю. Блажевич // Хмельницькі краєзнавчі студії : наук.-краєзнав. зб. / 

[ред. кол. : Л.В. Баженов (голова), Ю.І. Блажевич (співголова), 

С.М. Єсюнін (відп. секр.) та ін.]. – Хмельницький : ПП 

Мельник А.А., 2015. – Вип. 5. – С. 11–32. 

186. Чудодійні ікони Поділля : історичний вимір / Ю. Блажевич // 

Хмельницькі краєзнавчі студії : наук.-краєзнав. зб. / ред. кол. : 

Л.В. Баженов (голова), Ю.І. Блажевич (співголова), С.М. Єсюнін 

(відп. секр.) [та ін.]. – Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2015. – 

Вип. 3. – С. 26–45. 

187. Чудотворні ікони Могилівського повіту Подільської губернії 

(кін. ХVІІІ-ХІХ ст.) / Ю.І. Блажевич // П’ята Могилів-Подільська 

науково-краєзнавча конференція : матеріали конф. (м. Могилів-

Подільський, 16-17 жовт. 2015 р.). – Могилів-Подільський-Вінниця : 

ПП Балюк І.Б., 2015. – С. 287–295.  



 63 

 

2016 

 

188. БакОтський Михайлівський скельно-печерний чоловічий 

монастир : (до 655-річчя від часу заснування) / Ю. Блажевич, 

О. Блажевич // Календар знаменних і пам’ятних дат Хмельниччини 

на 2017 рік : реком. бібліогр. довід. / упр. культури, національностей, 

релігій та туризму Хмельниц. ОДА ; Хмельниц. міська орг. НСК 

України, ХОУНБ. – Хмельницький : ПП Заколодний М.І., 2016. – 

С. 73–74. 

189. Боротьба за українізацію православного життя на Поділлі в роки 

Української революції (1917-1921 рр.) / Ю.І. Блажевич // 

Збереження національної ідеї та національної самосвідомості 

українського народу в контексті трагічних подій ХХ – ХХІ століть 

(150-річчя з дня народження Михайла Грушевського (1866-1934), 

вченого, історика, політичного та державного діяча, Голови 

Центральної Ради) : матеріали XV наук.-практ. конф. / гол. ред. 

Л.Г. Білий. – Хмельницький : ХІ МАУП, 2016. – С. 22–37. 

190. Відзначення 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка на 

Хмельниччині / Ю.І. Блажевич, О.І. Блажевич // Хмельницькі 

краєзнавчі студії : наук.-краєзнав. зб. / [ред. кол. : Л.В. Баженов 

(голова), Ю.І. Блажевич (співголова), С.М. Єсюнін (відп. секр.) та 

ін.]. – Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2016. – Вип. 8. – С. 20–47. 

191. Вікул Павло Федорович – церковний історик, краєзнавець 

Поділля (до 60-річчя від дня народження) / Ю. Блажевич // 

Календар знаменних і пам’ятних дат Хмельниччини на 2017 рік : 

реком. бібліогр. довід. / упр. культури, національностей, релігій та 

туризму Хмельниц. ОДА ; Хмельниц. міська орг. НСК України, 

ХОУНБ. – Хмельницький : ПП Заколодний М.І., 2016. – С. 127–130. 
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192. Володимир Красицький – талановитий педагог-новатор, 

реформатор освітянської галузі Хмельниччини / Ю. Блажевич, 

О. Блажевич, Н. Ващук // Календар знаменних і пам’ятних дат 

Хмельниччини на 2016 рік (ювілейне видання), : реком. бібліогр. 

довід. / упр. культури, національностей, релігій Хмельниц. ОДА ; 

Хмельниц. обл. орг. НСК України ; ХОУНБ ім. М. Островського ; 

уклад. : В.О. Мельник, О.Д. Грицишина. – Хмельницький : ПП 

Заколодний М.І., 2016. – С. 149–155. 

193. Діяльність Хмельницької міської організації Національної 

спілки краєзнавців України / Ю.І. Блажевич // Хмельницькі 

краєзнавчі студії : наук.-краєзнав. зб. / [ред. кол. : Л.В. Баженов 

(голова), Ю.І. Блажевич (співголова), С.М. Єсюнін (відп. секр.) та 

ін.]. – Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2016. – Вип. 7. – С. 198–

215. 

194. Діяльність Хмельницької міської організації Національної 

спілки краєзнавців України в 2016 р. / Ю.І. Блажевич // 

Хмельницькі краєзнавчі студії : наук.-краєзнав. зб. / [ред. кол. : 

Л.В. Баженов (голова), Ю.І. Блажевич (співголова), С.М. Єсюнін 

(відп. секр.) та ін.]. – Хмельницький : ПП Стрихар А.М., 2016. – 

Вип. 10. – С. 162–187. 

195. Духовність – складова частина етичного кодексу майбутнього 

педагога / Ю.І. Блажевич, О.І. Блажевич // Етичний портрет педагога 

: історія і сучасність : матеріали круглого столу (м. Хмельницький, 

27 лют. 2016 р.) / укл. : Н.В. Казакова, Н.А. Сівак. – Хмельницький : 

ФОП «О.М. Казаков», 2016. – С. 8–11. 

196. З любов’ю до України і українців : (літературна творчість 

Л.М. Балюка) / Ю.І. Блажевич, О.І. Блажевич // Хмельницькі 

краєзнавчі студії : наук.-краєзнав. зб. / [ред. кол. : Л.В. Баженов 

(голова), Ю.І. Блажевич (співголова), С.М. Єсюнін (відп. секр.) та 

ін.]. – Хмельницький : ПП Стрихар А.М., 2016. – Вип. 10. – С. 34–43. 
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197. Іван Огієнко про засади автокефалії і соборності в діяльності 

Української Православної Церкви (1918-1920 рр.) / Ю.І. Блажевич 

// День Соборності України : історико-політологічні дискусії (до 100-

річчя створення Української Центральної Ради та початку 

національно-демократичної революції) : зб. наук. пр. / гол. ред. 

Л.Г. Білий. – Хмельницький : ХІ МАУП, 2017. – Вип. 4. – С. 57–63. 

198. Іоаникій – перший архіпастир Подільської православної єпархії / 

Ю. Блажевич // Календар знаменних і пам’ятних дат Хмельниччини 

на 2017 рік : реком. бібліогр. довід. / упр. культури, національностей, 

релігій та туризму Хмельниц. ОДА ; Хмельниц. міська орг. НСК 

України ; ХОУНБ. – Хмельницький : ПП Заколодний М.І. – 2016. – 

С. 178–180. 

199. Історико-краєзнавче видання про знатних людей краю / 

Ю.І. Блажевич // Хмельницькі краєзнавчі студії : іст.-краєзнав. зб. / 

[ред. кол. : Л.В. Блаженов (голова), Ю.І. Блажевич (співголова), 

С.М. Єсюнін (відп. секр.) та ін.]. – Хмельницький : ФОП 

Стрижак А.М., 2016. – Вип. 9. – С. 237–239. 

200. Лицар українського духу / Ю.І. Блажевич, О.І. Блажевич // 

Хмельницькі краєзнавчі студії : наук.-краєзнав. зб. / [ред. кол. : 

Л.В. Баженов (голова), Ю.І. Блажевич (співголова), С.М. Єсюнін 

(відп. секр.) та ін.]. – Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2016. – 

Вип. 7. – С. 28–30.  

201. Мала Батьківщина в життєвому і духовному контексті 

митрополита Володимира (Сабодана) / Ю.І. Блажевич // Історія, 

культура та освіта : християнський вимір (до 80-річчя від дня 

народження Блаженнійшого Володимира, Митрополита Київського і 

всієї України) : зб. наук. пр. ХІ МАУП. – Хмельницький : ХІ МАУП, 

2016. – С. 9–20. 

202. Незабутні зустрічі з митрополитом Володимиром – покровителем 

відродження православного життя на Хмельниччині / 
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Ю.І. Блажевич // Стародавній Меджибіж в історико-культурній 

спадщині України : досягнення та тенденції розвитку охорони, 

дослідження та реставрації пам’яток історії і архітектури Східної 

Європи (Науковий вісник «Межибіж» – 1’2016) : наук. зб. – 

Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2016. – С. 236–240. 

203. Перший православний митрополит Хмельниччини : (до 70-річчя 

від дня народження високопреосвященнійшого Антонія, 

керуючого Хмельницькою єпархією УПЦ) / Ю.І. Блажевич // 

Хмельницькі краєзнавчі студії : іст.-краєзнав. зб. / [ред. кол. : 

Л.В. Блаженов (голова), Ю.І. Блажевич (співголова), С.М. Єсюнін 

(відп. секр.) та ін.]. – Хмельницький : ФОП Стрижак А.М., 2016. – 

Вип. 9. – С. 66–91. 

204. Подвижниця бібліотечного краєзнавства : (до 65-річчя від дня 

народження Валентини Опанасівни Мельник) / Ю.І. Блажевич, 

О.П. Григоренко, Н.М. Синиця // Хмельницькі краєзнавчі студії : 

наук.-краєзнав. зб. / [ред. кол. : Л.В. Баженов (голова), Ю.І. Блажевич 

(співголова), С.М. Єсюнін (відп. секр.) та ін.]. – Хмельницький : ПП 

Мельник А.А., 2016. – Вип. 8. – С. 4–12. 

205. Поховально-поминальні обрядові пісні Хмельниччини : 

сучасний стан / Ю.І. Блажевич, О.І. Блажевич // Історія, культура та 

освіта : християнський вимір (до 20-річчя заснування Хмельницького 

інституту МАУП) : зб. наук. пр. ХІ МАУП. – Хмельницький : ХІ 

МАУП, 2016. – Вип. 6. – С. 45–57. 

206. Православні конфесії Хмельниччини на сучасному етапі : 

ієрархія та діяльність / Ю. Блажевич // Місто Хмельницький в 

контексті історії України : матеріали I Міжнар. наук. іст.-краєзнав. 

конф. / ред. кол. : Л.В. Баженов (голова) [та ін.]. – Хмельницький : 

ПП Мельник А.А., 2016. – С. 230–237. 

207. Степанков Валерій Степанович – видатний український історик, 

талановитий педагог і краєзнавець : до 70-річчя від дня 
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народження / Ю. Блажевич // Календар знаменних і пам’ятних дат 

Хмельниччини на 2017 рік. : реком. бібліогр. довід. / упр. культури, 

національностей, релігій та туризму Хмельниц. ОДА; Хмельниц. 

міська орг. НСК України, ХОУНБ. – Хмельницький : ПП 

Заколодний М.І., 2016. – С. 178–180. 

208. Терниста доля талановитого співака Андріаніка Алексаняна / 

Ю.Блажевич // Актуальні питання вірменознавства : зб. наук. пр. 

Спілки вірмен України за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. 

«Вірмени України : на зламі століть», присвяч. 400-річчю першої 

документальної згадки про вірмен Язловця (м. Київ, 11 груд. 2015 р.) 

; Міжнар. наук.-практ. конф. «Вірмени Поділля : історія і 

сучасність», присвяч. 225-річниці спорудження Вірменської церкви у 

Могилів-Подільському (м. Вінниця, 9 верес. 2016 р.) / ред кол. : 

Д.А. Давтян (голова), С.Д. Гальчак (співголова) [та ін.] ; наук. ред.. 

Л.В. Баженов, С.С. Казаров [та ін.]. – Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2016. 

– Вип. ІІІ-ІV. – С.  243-247. 

209. Толерантність як важливий чинник формування духовно-

моральних цінностей студентів в контексті вирішення 

конфліктів і суперечностей в суспільстві / Ю. Блажевич // Духовні 

витоки Поділля : «Просвіта» в історії краю : матеріали VІ всеукр. 

наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 16 трав. 2016 р.). – 

Хмельницький : ХГПА, 2016.– С. 166–174. 

210. Хмельницький обласний благодійний фонд «Патріоти України» 

– воїнам-замлякам зони АТО / Ю. Блажевич, О. Блажевич // Вісник 

Кам’янець-Подільського національного університету ім.  І. Огієнка. 

Серія. Історичні науки / [ред. кол. : А.Г. Філінюк (відп. ред.) та ін.]. – 

Кам’янець-Подільський : КПНУ ім. І. Огієнка, 2016. – Вип. 9. – 

С. 350–362. 

211. Церковне покарання «єпитимія» та його застосування для 

священнослужителів і причту в Подільській губернії (кін. XVII – 
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сер. 50-х років XIX ст.) / Ю.І. Блажевич // Вісник Кам’янець-

Подільського національного університету ім. І. Огієнка. Серія. 

Історичні науки / [ред. кол. : А.Г. Філінюк (відп. ред.) та ін.]. – 

Кам’янець-Подільський : КПНУ ім.  І. Огієнка, 2015. – Вип. 8. : До 

25-річчя створення кафедри історії України. – С. 367–373. 

212. Церковно-парафіяльні бібліотеки Поділля (друга половина XIX – 

початок XX ст.) / Ю.І. Блажевич, Н.Ю. Балабуст // Бібліотечна 

справа на Поділлі : історія і сучасність : матеріали наук.-практ. конф. 

(м. Кам’янець-Подільський, 21 черв. 2016 р.) / [ред. кол. : 

В.А. Дубінський (голова), О.М. Завальнюк, Л.В. Баженов та ін.]. – 

Кам’янець-Подільський : КПНУ ім. І. Огієнка, 2016. – С. 7–12. 

213. Чудодійні ікони Муровано-Куриловецького ключа Ушицького 

повіту Подільської губернії (кін. XVIII – XX ст.) / Ю. Блажевич // 

Перша Мурованокуриловецька науково-краєзнавча конференція : 

матеріали конф. (смт. Муровані Курилівці, 21-22 жовт. 2016 р.). – 

Муровані Курилівці-Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2016. – С. 344–353. 

 

 

 

 

2017 

 

214. В пошуках історичної достовірності : [післямова] / Ю.І. Блажевич 

// Шевченко В.С. «Ой народився Кармалюка в селі на Поділлі…». – 

Хмельницький : Цюпак А.А., 2017. – С. 244–246. 

215. Васль Миколайович Баженов – проникливий дослідник 

психології молодого сучасника / Ю.І. Блажевич // Василь Баженов : 

життя і творчість в ім’я України та рідної Хмельниччини : до 100-

річчя від дня народження подільського письменника, краєзнавця, 

педагога : матеріали наук.-практ. конф. / [ред. кол. : Л.В. Баженов 
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(співголова), В.І. Горбатюк (співголова), Б.С. Кузіна (відп. секр.) та 

ін.]. – Кам’янець-Подільський : ПП «Аксіома», 2017. – С. 74–77. 

216. Витоки, становлення та утвердження християнського 

православ’я на Поділлі (ІХ –кін. ХVІІІ ст.) / Ю.І. Блажевич // 

Історія, культура та освіта : християнський вимір : зб. наук. пр. / ХІ 

МАУП. – Хмельницький : ХІ МАУП, 2017. – Вип. 6. – С. 22–29. 

217. Дохристиянські вірування і культи подолян / Ю.І.Блажевич // 

Вісник Державного архіву Хмельницької області «Подільська 

старовина». –Хмельницький : ФОП Мельник А.К. – №1(1). – 2017. – 

С. 31–45. 

218. Митрополит Володимир (Сабодан) – син Подільської землі, 

духовний архіпастир України / Ю.І. Блажевич // Духовні витоки 

Поділля : церква і релігійні діячі в історії краю : матеріали VІІ 

всеукр. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 25 квіт. 2017 р.). – 

Хмельницький : ХГПА, 2017. – С. 270-276. 

219. Подільське духовенство в боротьбі за українізацію 

православного життя на теренах краю (ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст. ) 

/ Ю.І. Блажевич // Межибіж : наук. вісник / під ред. О.Г. Погорільця, 

Л.В. Баженова, А.М. Трембіцького. – Хмельницький : ПП 

Мельник А.А., 2017. – № 3.– С. 197–205. 

220. Православні конфесії і церковні діячі Хмельниччини на 

сучасному етапі / Ю.І.Блажевич // Духовні витоки Поділля : церква і 

релігійні діячі в історії краю : матеріали VІІ всеукр. наук.-практ. 

конф. (м. Хмельницький, 25 квіт. 2017 р.). – Хмельницький : ХГПА, 

2017. – С. 14-27. 

221. Протестантизм на Поділлі (ХVI-ХІХ ст.) / Ю.І. Блажевич, 

Н.Ю. Балабуст // Духовні витоки Поділля : церква і релігійні діячі в 

історії краю : матеріали VІІ всеукр. наук.-практ. конф. 

(м. Хмельницький, 25 квіт. 2017 р.). – Хмельницький : ХГПА , 2017. 

– С. 185-194. 
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222. Релігійна мережа Хмельниччини в 2016 році / Ю.І. Блажевич // 

Духовні витоки Поділля : церква і релігійні діячі в історії краю : 

матеріали VІІ всеукр. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 25 квіт. 

2017 р.). – Хмельницький : ХГПА, 2017. – С. 205-211. 

223. Санктуарій Летичівської Богородиці : історія і сучасність / 

Ю.І. Блажевич // Духовні витоки Поділля : церква і релігійні діячі в 

історії краю : матеріали VІІ всеукр. наук.-практ. конф. 

(м. Хмельницький, 25 квіт. 2017 р.). – Хмельницький : ХГПА , 2017. 

– С. 194-204. 
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2.4. Публікації в місцевих періодичних виданнях 

 

1979 

 

224. Посилити антирелігійну пропаганду / Ю. Блажевич // Прапор 

Жовтня. – 1979. – 27 берез. – С. 2. 

 

1981 

 

225. Бойова програма дій / Ю. Блажевич, В. Кріль // Прапор Жовтня. – 

1981. – 24 листоп. (Для вас, політбійці). – С. 2. 

226. В ім’я миру і соціалізму / Ю. Блажевич // Прапор Жовтня. – 1981. – 

20 черв. (Для вас, політбійці). – С. 3. 

227. Жити, працювати, боротися по-ленінськи : 22 квітня – єдиний 

політдень / Ю. Блажевич // Прапор Жовтня. – 1981. – 18 квіт. – С. 2. 

228. З чого починається Батьківщина : (за кн. Л.І. Брежнєва 

«Спогади») / Ю. Блажевич // Прапор Жовтня. – 1981. – 18 груд. – 

С. 3. 

229. Мілітаризм – загроза планеті, роззброєння – веління часу / 
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єдиний політдень). – С. 3. 

230. П’ятирічці – нашу ударну працю / Ю. Блажевич // Прапор Жовтня. 

– 1981. – 28 лип. (Для вас, політбійці). – С. 2. 
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Шановний Юрію Івановичу! 

 

За дорученням колективу бібліотеки Хмельницької гуманітарно-

педагогічної академії сердечно вітаємо Вас з ювілеєм! 

Ювілей – це час визнання мудрості, досвіду, поміркованості в 

думках та діях, а також чудова нагода пригадати стежки, якими доля 

впевнено вела по життєвому шляху. Це спогади без зітхань, прощання, без 

печалі, надія на майбутнє – це відстань, це відлік, це перспектива. Ваш 

життєвий шлях є зразком невтомного служіння освіті України, яке Ви 

гідно несете впродовж багатьох років. Це не тільки непересічні успіхи, але 

й родина, діти та онуки. Нехай вони будуть Вашим гідним продовженням. 

Ви немало надбали: знання, досвід, життєву мудрість – і все це даруєте їм. 

Бажаємо Вам міцності здоров’я й духу, витривалості у боротьбі за 

духовне відродження України, Господньої помочі в усіх починаннях, 

незгасимої віри і переконаності у необхідності й важливості Вашої праці й 

творчості. Ви гідні щирої вдячності за терпіння, мудрість і вірність обраній 

професії. Хай творча енергія та духовні багатства допоможуть здійснити 

найзаповітніші мрії та побажання! 

Хай Ваш життєвий шлях буде довгим і щасливим, здоров’я не маліє, 

а життя повниться успіхами, втішає своєю насиченістю і щедрістю, дарує 

більше незабутніх миттєвостей!  

Піднесеності Вам і окриленості! 

 

Хай Вам сторицею за все відплатиться, 

За всі діла й духовний світ… 

Хай Вам завжди доля всміхається, 

Здоров’я Вам, щастя, творчої наснаги на сто літ! 

 

Директор бібліотеки ХГПА  

Л.В. Дитинник 
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Вельмишановний Юрію Івановичу! 

 

Щиро і сердечно вітаємо Вас зі славним ювілеєм! 

Ваше творче життя – це приклад невичерпної людської енергії, 

постійних пошуків нового й досягнення високих результатів. 

Для нас Ви взірець, Ви навчаєте духовності і правди, відкриваєте 

жагу пізнання, таїни науки. Ви посіяли в серцях багатьох людей зерна 

добра і любові, щедро пилиті животворними краплинами Вашої снаги. 

Ми цінуємо Вашу вірність науці, уважне ставлення до людей, 

життєвий оптимізм і мудрість. Ваше життя для нас – це приклад невпинної 

праці розуму і серця, спрямованої на сходження до вищого світла – 

мудрості Вчителя. 

Дорогий Юрію Івановичу! Від щирого серця бажаємо Вам творчого 

радісного життя, міцного здоров’я і щастя. 

 

З повагою колектив кафедри  

суспільних дисциплін 
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Алфавітний покажчик назв праць 

Ю.І. Блажевича 
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Т.Г. Шевченка)   47 
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з дня народження Михайла Петровича Войнаренка   131 
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приєднання до складу Російської імперії та їх вплив на процеси 

становлення православної єпархії (кін. ХVIII – 50- ті роки ХІХ ст.)   132 

Актуалізація викладання курсу релігієзнавства як важливий чинник 

виховання духовності та толерантності студентської молоді, професійної 

підготовки фахівців початкової ланки освіти   98 

Актуалізація викладання курсу релігієзнавство як важливий чинник 

виховання духовності та толерантності студентської молоді, професійної 

підготовки фахівців початкової ланки освіти   99 

Американський імперіалізм – загроза миру і безпеки народів   239 

Анатолій Володимирович Сваричевський   133 

Архівні джерела релігійної історії Поділля (кін. ХVІІІ – поч. ХХ ст.)   107 

Бакотський Михайлівський скельно-печерний чоловічий монастир : (до 

655-річчя від часу заснування)   188 

Бойова програма дій   225 

Боротьба за українізацію православного життя на Поділлі в роки 

Української революції (1917-1921 рр.)   189 

В ім’я миру і соціалізму   226 

В пошуках історичної достовірності : [післямова]   214 
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Васль Миколайович Баженов – проникливий дослідник психології 

молодого сучасника   215 

Вибори до рад – вияв справжнього народовладдя   231 

Вивчення історії православної церкви Поділля в курсі історії України як 

важливий чинник у формуванні християнських цінностей в учнівської та 

студентської молоді   85 

Вивчення історії релігії і церкви на Поділлі в курсі «Наш край в історії 

України» як важливий чинник у формуванні високих моральних і 

духовних цінностей студентської молоді  75 

Видатні архіпастирі Поділля і їх діяльність з відродження православ’я 

краю (кін. ХVIII – поч. ХІХ ст.)   81 
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поч. ХХ ст.)   108 
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глибокого зацікавлення історією рідного краю (по темі «Утворення та 

становлення незалежної України (1991-2012 рр.)»)   100 

Використання в курсі «Релігієзнавство» матеріалів регіональної історії з 

теми «Відродження православ’я на Поділлі (порівняльний аналіз релігійної 

ситуації в кін. ХVІІІ – на поч. ХІХ ст. та в кін. ХХ – на поч. ХХІ ст.)»   80 

Використання духовно-морального потенціалу курсу релігієзнавства в 

процесі громадянського виховання студентської молоді Хмельницької 

гуманітарно-педагогічної академії   134 
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Використання місцевого матеріалу в курсі «Релігієзнавство» в 

Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії   109 

Випіровський Борис Володимирович – самобутній подільський митець і 

народний умілець   135 
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Високопреосвященнійший Іоаникій (Никифорович-Полонський) та його 

діяльність по відродженню православ’я Поділля в кін. ХVIII – на поч. 
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Витоки, становлення та утвердження християнського православ’я на 

Поділлі (ІХ –кін. ХVІІІ ст.)   216 

Відзначення 1025-річчя хрещення Київської Русі на Хмельниччині   136 

Відзначення 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка на 

Хмельниччині   190 

Відновлення історичної пам’яті народу, пізнання історико-культурної 

спадщини рідного краю – наше першочергове завдання   18 

Відомий дослідник історії та культури Поділля і Волині : (професору 

Олександру Петровичу Григоренку – 65)   110 

Відродження православ’я на Поділлі (порівняльний аналіз ситуації в кін. 

ХVІІІ – на поч. ХІХ ст. та в кін. ХХ ст. – на поч. ХХІ ст.)   76 

Відхідницький промисел мешканців Ушицького повіту Подільської 

губернії (кін. ХVІІІ-ХІХ ст.)   168 

Віктор Прокопчук – талановитий освітянин, вчений, краєзнавець і щирий 

друг   137 

Віктор Садковський – архієпископ Мінський, Ізяславський, Брацлавський 

(1793-1795 рр.)   27 

Віктор Садковський і відродження православ’я на Поділлі в кінці XVIII ст.   

66 

Вікул Павло Федорович – церковний історик, краєзнавець Поділля (до 60-

річчя від дня народження)   191 

Він був особистістю : [Олександр Лєсовой]   67 

Воєнна тематика в творчості подільських письменників   169 

Володимир Красицький – талановитий педагог-новатор, реформатор 

освітянської галузі Хмельниччини   170, 192 

Всеукраїнська естафета пам’яті «Слава визволителям України!» на 

Хмельниччині   138 
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Вшанування пам’яті Т.Г. Шевченка   139 

Головна революційна сила сучасності   232 

Головчинецький Свято-Преображенський монастир : до 475 – річчя 

заснування   140 

Гуманістична педагогіка В. Сухомлинського і її творче використання в 

освітньому просторі Китаю   89, 111 

Дерев’яних справ самобутні умільці і майстри Хмельниччини : сучасний 

етап   141 

Деревообробництво на Поділлі (XIX – поч. XX ст.)   48 

Деякі матеріали до історії ковальського ремесла на Поділлі   90 

Деякі матеріали до історії цехів в Меджибожі у XVI-XIX ст.   37 

Деякі матеріали щодо випуску паперових грошей УНР в Кам’янці-

Подільському   28 

Джерельна основа релігійної історії Поділля (кін. ХVІІІ – поч. ХХ ст.)   112 

Діяльність Хмельницької міської організації Національної спілки 

краєзнавців України в 2014 році   171 

Діяльність Хмельницької міської організації Національної спілки 

краєзнавців України   193 

Діяльність Хмельницької міської організації Національної спілки 

краєзнавців України в 2016 р.   194 
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19 

До історії скельних монастирів Поділля   52 

До питання про одержавлення православної церкви на Поділлі в кін. ХVIII 

– на поч. ХІХ ст.   83 

Добробут народу – найвища мета нашої партії   233 

Дослідник історії кооперативного руху на Поділлі : (Борису 

Станіславовичу Кузіні – 75)   113 

Дохристиянські вірування і культи подолян   217 

Духовне відродження на Хмельниччині : сучасний етап   71 
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Духовність – складова частина етичного кодексу майбутнього педагога   

195 

Духовно-релігійне життя подолян в умовах голодоморних років першої 

половини ХХ ст.   114, 142 

Духовно-релігійне життя подолян у роки фашистського окупаційного 

режиму   101 

Етнічна спільнота поляків на Хмельниччині : історія і сучасність   115 

Етнічний склад населення Хмельниччини : історія і сучасність   57 

Етнічні спільноти Хмельниччини в контексті історії і сьогодення   68 

Етноісторія Хмельниччини : минувшина і сучасність   69 

Етнокультурне відродження на Хмельниччині   43 

Є.Д. Назаренко – лауреат обласної премії ім. Юхима Сіцінського   58 

Євфимій (Юхим) Сіцінський – церковний діяч Поділля   59 

Жити, працювати, боротися по-ленінськи : 22 квітня – єдиний політдень   

227 

Життєвий і творчий шлях Анатолія Трембіцького   172 

Життєві та наукові горизонти професора Леоніда Місінкевича   173, 174 

З іменем Богдана Хмельницького   40 

З історії паперового виробництва у Південно-Східній Волині (XIX – поч. 

XX ст.)   29 

З історії становлення релігійних громад національних меншин 

Хмельниччини   53 

З любов’ю до освіти і людей : [Анатолій Олексійович Копилов]   91 

З любов’ю до України і українців : (літературна творчість Л.М. Балюка)   

196 

З чого починається Батьківщина : (за кн. Л.І. Брежнєва «Спогади»)   228 

Застосування вітагенних технологій на заняттях з релігієзнавства   116 

Застосування елементів вітагенних технологій у курсі релігієзнавства для 

студентів факультету початкової освіти та філології Хмельницької 

гуманітарно-педагогічної академії при використанні інформаційно-
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довідкових матеріалів місцевого церковного образотворчого мистецтва   

143 

Застосування елементів вітагенних технологій у курсі релігієзнавства для 

студентів факультету мистецтв Хмельницької гуманітарно-педагогічної 

академії при використанні матеріалів місцевого церковного мистецтва   

144 

Знищення єврейського населення Старої Ушиці і Студениці в 1942 р.   145 

Іван Огієнко про засади автокефалії і соборності в діяльності Української 

Православної Церкви (1918-1920 рр.)   197 

Із історії паперового виробництва у Подільській губернії в XIX – на поч. 

XX ст.   30 

Інноваційні педагогічні технології : поняття, етапи розвитку, структура, 

класифікація   117 

Інтегрований експериментальний курс «Людина і суспільство» в школах 

Хмельниччини   20 

Інформаційний матеріал на допомогу працівникам органів місцевого 

самоврядування з питань релігійної сфери   12 

Іоаникій – перший архіпастир Подільської православної єпархії   198 

Історико-краєзнавче видання про знатних людей краю   199 

Історія України   13 

Історія Хмельниччини   14 

Його покликання – освіта, наука, краєзнавство, сім’я і друзі : [Віктор 

Євгенович Берека]   146 

Керівник районного масштабу : [Коханко Октавіан Михайлович]   54 

Князь Костянтин-Василь Острозький – захисник українського православ’я   

147 

Князь Острозький в Старокостянтинові   248 

Конфесійна мережа Дунаєвеччини : основні тенденції та перспективи   55 

Конфесійна мережа м. Кам’янця-Подільського : основні тенденції та 

перспективи   60 
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Конфесійна мережа Хмельниччини : основні тенденції, динаміка змін, 

перспективи розвитку   56, 61 

Конфесійно-етнічні трансформації та посилення позицій православної 

церкви на Поділлі (кін. ХVІІІ – 50-ті рр. ХІХ ст.)   118 

Кузіні Борису Станіславовичу – 75!   247 

Лицар українського духу   200 

Лицар українського духу : до 90-річчя з дня народження Володимира 

Петровича Вовкодава   175 

Ліквідація фашистськими окупантами єврейського населення містечка 

Хмільника Вінницької області в 1941-1943 рр.   148 

Ліквідація фашистськими окупантами єврейського населення на 

Кам’янеччині в 1941-1942 рр.   149 

Мала Батьківщина в життєвому і духовному контексті митрополита 

Володимира (Сабодана)   201 

Матеріали до історії друкарства на Поділлі з кін. XVII до поч. XX ст. (з 

рукописної спадщини Ю. Сіцінського)   38 

Митрополит Володимир (Сабодан) – син Подільської землі, духовний 

архіпастир України   218 

Міжнародне Шевченківське літературно-мистецьке свято «В сім’ї вольній 

новій...» на Хмельниччині   150 

Міжнародний імперіалізм – загроза миру   240 

Мілітаризм – загроза планеті, роззброєння – веління часу   229 

Місце і роль парафіяльних навчальних закладів Поділля у вирішенні 

кадрової політики царизму щодо підготовки педагогічних працівників 

(друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.)   151 

Мої лекторські витоки   70 

На варті безпеки Вітчизни   241 

Народні промисли та ремесла на Полонщинні   33 

Народні промисли та ремесла Поділля в топонімах і антропонімах   17 

Народні цілителі і провидці міста Хмельницького : сучасний етап   92 
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Народні цілителі і провидці Хмельниччини : сучасний етап   119 

Настя Лісовська – Роксолана – подолянка чи галичанка?   152 

Наша участь в археологічній експедиції залишила глибокий слід і добру 

пам’ять на все життя   176 

Незабутні зустрічі з митрополитом Володимиром – покровителем 

відродження православного життя на Хмельниччині   202 

Неспокійна борозна : (до 100-річчя від дня народження Давида 

Васильовича Бойка)   120 

Організація та функціонування духовної освіти в Подільський 

православній єпархії (кін. ХVІІ – 50-ті роки ХІХ ст.)   102 

Організація та функціонування православної освіти на Поділлі в кінці 

ХVІІІ – першій половині ХІХ ст.   86 

Освітня та духовно-просвітницька діяльність релігійних організацій 

Хмельницької єпархії Української Православної Церкви   62 

Освітньо-просвітницька діяльність Хмельницької єпархії УПЦ на 

сучасному етапі   72 

Освітянські заклади Шепетівщини – воїнам-землякам зони АТО   177 

П’ятирічці – нашу ударну працю   230 

Перший православний митрополит Хмельниччини : (до 70-річчя від дня 

народження високопреосвященнійшого Антонія, керуючого 

Хмельницькою єпархією УПЦ)   203 

Пилип Коновал – емігрант з Поділля, герой Великобританії та Канади   45 

Підвищення рівня духовної культури фахівців початкової ланки освіти 

засобами релігієзнавства   93 

Підготовка вчительських кадрів в Подільській губернії на базі церковно-

вчительської школи і двокласних навчальних закладів (кін. ХІХ – поч. 

ХХ ст.)   153 

Побутова та реміснича лексика в поетичних творах Тараса Шевченка   46 

Подвижниця бібліотечного краєзнавства : (до 65-річчя від дня народження 

Валентини Опанасівни Мельник)   204 
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Подільська єпархіальна бібліотека : місце і роль в духовному житті 

мешканців краю (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.)   178 

Подільська православна єпархія в період становлення та зміцнення 

своїх позицій в регіоні (кінець XVIII – середина 50-х років XIX ст.)   

11 

Подільське духовенство в боротьбі за українізацію православного життя на 

теренах краю (ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст. )   219 

Польська спільнота Хмельниччини на рубежі тисячоліть   63 

Посилити антирелігійну пропаганду   224 

Поховально-поминальні обрядові пісні Хмельниччини : сучасний стан  205 

Права національних меншин захищає держава : (інтерв’ю Блажевича Ю.І., 

начальника обласного управління у справах національностей та міграції)   

242 

Правові засади діяльності Подільської православної єпархії у період 

становлення та зміцнення своїх позицій у регіоні (кін. ХVІІІ – 50-ті роки 

ХІХ ст)   103 

Православні конфесії і церковні діячі Хмельниччини на сучасному етапі   

220 

Православні конфесії Хмельниччини на сучасному етапі : ієрархія та 

діяльність   206 

Православні церква Поділля в кінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст. : 

історіографічний аспект   77 

Преосвященний Віктор (Садковський) і його діяльність по відродженню 

православ’я на Поділлі (1785-1795 рр.)   78 

Привітання до 75-річчя Кузіна Бориса Станіславовича  154 

Про діяльність Хмельницької міської організації НСКУ в 2013 р.   155 

Проблеми і перспективи вирішення актуальних питань релігійної сфери в 

регіоні   49 

Продовольча програма – справа всенародна   234 

Промислові підприємства – воїнам АТО   179 
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Просвітницький рух на Поділлі в 1917-1919 рр.   34 

Проскурів ремісничий, торгівельний, промисловий (XIX – поч. ХХ ст.)   21 

Протестантизм на Поділлі (ХVI-ХІХ ст.)   221 

Ратний і трудовий подвиг солдата Івана Стецюка   156 

Реальний соціалізм і його міжнародне значення   243 

Релігієзнавча панорама : ази православ’я   15 

Релігійна мережа Хмельниччини в 2016 році   222 

Релігійна тематика в творчості самобутніх майстрів і умільців 

Хмельниччини : сучасний етап   104 

Релігійний туризм на Хмельниччині : сучасний етап   121 

Релігійний фактор в діяльності бібліотек Хмельниччини   50 

Релігійний фактор в освітньо-виховній діяльності вузів   51 

Релігійні конфесії : за і проти   246 

Релігійні мотиви в житті і творчості Т.Г. Шевченка   157 

Релігійно-церковні трансформації на Поділлі в умовах інкорпорації краю в 

систему Російської імперії (кін. ХVІІІ – перша пол. ХІХ ст.)   74 

Ремісницькі центри Городоччини (ХVІ-ХІХ ст.)   31 

Розвиток ремісництва та кустарної промисловості на Дунаєвеччині в XVIII 

– першій половині ХІХ ст.   22 

Роль релігійних діячів в організації повстань поляків 1830-1831 та 1863-

1864 рр. на Поділлі   122 

Сакральні споруди Поділля : малі форми (історія і сучасність)   180 

Самобутній світ сучасних дунаєвецьких народних майстринь   123 

Самобутньому подільському митцю, педагогу і колекціонеру Валентину 

Ільїнському – 60!   158 

Санктуарій Летичівської Богородиці : історія і сучасність   223 

Світ захоплень самобутнього подільського митця, педагога і колекціонера 

Валентина Ільїнського   159 

Свято народів-братів : 1500-річчя Києва   235 
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Слово про справжнього друга 125.

 Сподвижник Суворова : (до 275-річниці від дня народження Андрія 

Григоровича Розенберга)   124 

Служити Богу, церкві і людям – духовне і життєве кредо митрополита 

Антонія : до 70-річчя від дня народження   181 

Соціалістичному змаганню – розмах   236 

Соціально-економічна проблематика в творчості Т. Шевченка   160 

Співці і творці українського героїчного епосу (кобзарі та лірики в ХVІІ-

ХVІІІ ст.)   41 

Становище парафіяльного духовенства Подільської православної єпархії в 

умовах інкорпораційної політики російського самодержавства (кін. XVIII – 

50-ті рр. XIX ст.)   94 

Становлення духовної освіти на Хмельниччині : сучасний етап   87 

Становлення майбутнього вчителя як суб’єкта цілісної педагогічної 

діяльності : соціогуманітарний вимір   16 

Старокостянтинівська твердиня   42 

Степанков Валерій Степанович – видатний український історик, 

талановитий педагог і краєзнавець : до 70-річчя від дня народження   207 

Студентська дружба : незабутнє   79 

Сучасний стан та основні маршрути релігійного туризму на Хмельниччині   

161 

Тарас Шевченко про церковну унію в Україні   162 

Тенденції та проблеми розвитку малого бізнесу в Україні   39 

Терниста доля талановитого співака Андріаніка Алексаняна   208 

Толерантність як важливий чинник формування духовно-моральних 

цінностей студентів в контексті вирішення конфліктів і суперечностей в 

суспільстві   209 

Топоніми і мікротопоніми села Баглайки   73 

Топоніміка і мікротопоніміка села Баглайки Красилівського району 

Хмельницької області   95 
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Топоніміка села Баглайки   126 

Традиційні види господарської діяльності та заняття жителів Полонщини   

35 

Традиційні народні промисли та ремесла в Проскурівському повіті (кін. 

XVIII – поч. ХХ ст.)   23 

Традиційні ремесла і промисли Дунаєвеччини у топоніміці і антропоніміці   

24 

У боротьбі за людину   237 

У центрі уваги – продовольча програма   244 

Українець з Поділля, з яким віталися англійські королі : до 125-річчя від 

дня народження Пилипа Мироновича Коновала   127 

Уродженець Поділля, православний мислитель, дослідник церковної 

історії Василь Зеньковський   182 

Формування духовно-моральних християнських цінностей шкільної та 

студентської молоді як чинник патріотичного та громадянського 

виховання в умовах полікультурного, поліетнічного, поліконфесійного 

середовища сучасної України   163 

Формування етнічного складу населення і сучасні етнокультурні процеси 

на Хмельниччині   44, 64 

Формування та діяльність управлінських структур Подільської 

православної єпархії в умовах інкорпораційної політики російського 

самодержава (кін. ХVІІІ – 50-ті роки ХІХ ст.)   105 

Формування християнських світоглядних позицій школярів і студентів 

засобами церковного та історичного краєзнавства (на матеріалах 

Хмельниччини)   88 

Хмельницький обласний благодійний фонд «Патріоти України» – воїнам-

замлякам зони АТО   210 

Хмельницький поліконфесійний і багатонаціональний   65 

Хресна дорога Ісуса Христа в Шаргороді   164 
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Християнство – духовна опора української нації : (до 1025-річчя хрещення 

Київської Русі)   128 

Християнське виховання дітей в сім’ї : роль батьків   183 

Центри ремісництва та торгівлі на Віньковеччині (XIX – поч. ХХ ст.)   25 

Церковне будівництво та конфесійні трансформації у Подільській 

православній єпархії (кін. ХVIII – перша половина ХІХ ст.)   84 

Церковне образотворче мистецтво Поділля як чинник формування 

духовних цінностей студентської молоді гуманітарних вузів   165 

Церковне покарання «єпитимія» та його застосування для 

священнослужителів і причту в Подільській губернії (кін. XVII – сер. 50-х 

років XIX ст.)   211 

Церковні архіви та церковні бібліотеки Старокостянтинівського повіту 

(кін. ХVІІІ – поч. ХХ ст.)   184 

Церковно-історичне (релігійне) краєзнавство Поділля : витоки, 

становлення, церковні історики і діячі (ХІХ – 30-ті роки ХХ ст.)   185 

Церковно-парафіяльні бібліотеки Поділля (друга половина XIX – початок 

XX ст.)   212 

Цілющі джерела та родовища Дунаєвеччини : минуле і сьогодення   129 

Честь і слава – по праці   245 

Чотири періоди життя і творчості Володимира Красицького – 

талановитого педагога-новатора, реформатора освітянської галузі 

Хмельниччини   130 

Чудодійні ікони Муровано-Куриловецького ключа Ушицького повіту 

Подільської губернії (кін. XVIII – XX ст.)   213 

Чудодійні ікони Поділля : історичний вимір   186 

Чудотворні ікони Могилівського повіту Подільської губернії (кін. ХVІІІ-

ХІХ ст.)   187 

Шевство на Поділлі (XIX – поч. XX ст.)   36 

Шевченкіана письменників Хмельниччини в роки незалежності   166 

Шляхом жовтня, шляхом перемог   238 
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