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Нашому славному містечку Теофіполь в цьому році офіційно 

виповниться – 600 років. Теофіполь - селище міського типу, 

районний центр Хмельницької області. Розташований на річці 

Полкві, притоці Горині, на північній частині Подільського плато 

Волино - Подільської височини. Гордістю нашого краю є його славне 

історичне минуле. Жителі Теофіполя цінують культурну спадщину, 

пам’ятки історії та культури по пам’яті людей, які жили, творили на 

Теофіпольській землі.  

Пропонуємо вашій увазі бібліографічний огляд книг з історії 

селища, про його жителів, яким довелося пройти важкий шлях за цей 

час.   

1. Стасюк І. А.  

        Теофіпольщина: Сторінки історії сіл району.- Каменяр, 1993.- 
384с.: іл. 

         Книга історико – краєзнавчих нарисів про 55 пункти 

Теофіпольського району Хмельницької області. З численних архівних 
та друкованих джерел відтворюються основні віхи давнього і 
недавнього минулого. 

2. Стасюк І.А.  

        Нариси історії Теофіпольщини: Навчальний посібник з 
краєзнавства / І.А. Стасюк.- Хмельницький: Поділля, 1993.- 110с. 

     Багатий фактичний матеріал зібрав автор про свій район. Історію 
Теофіпольщини викладає ґрунтовно, бо знає її не лише з архівних 

матеріалів. Книжка зацікавить місцевих краєзнавців, викладачів, усіх 
тих, хто хоче знати історію рідної Теофіпольщини. 

3. Стасюк І. А. 

        Теофіполь – Боже місто: Науково – популярне видання / І. А. 
Стасюк.- Хмельницький: Поділля, 2001.- 192 с. 

      Ця книга є підсумком багаторічної науково – дослідної праці І. А. 

Стасюка над історією Теофіполя і сіл району. У книзі розповідається 

про княжі родини, які в різні часи володіли Теофіполем, про знатних 
людей містечка, про активну участь населення у боротьбі за 

Українську Республіку і незалежну Україну. Багато приділяється 



уваги питанням розвитку промисловості, будівництва, освіти, 
охорони здоров’я, культури і духовного життя. 

4. Стасюк І.А.  

         Історія Теофіпольщини в уславлених іменах: Славні сини і 

дочки Теофіпольщини / І.А. Стасюк.-  Хмельницький: Поділля, 2004.- 
190с. 

5. Стасюк І. А.  

       Історія міст і сіл Теофіпольського району Хмельницької області: 
В 2т. Т.1. / І.А. Стасюк.- Хмельницький: Поділля, 2005.- 456с.: іл. 

      На основі великої кількості архівних документів, друкованих і 

статистичних матеріалів глибоко висвітлюється історія міст і сіл 

Теофіпольського району Хмельницької області. На початку книги 

подаються нариси історії району з давніх часів і до початку XXI ст. 

6. Стасюк І. А.  

        Історія міст і сіл Теофіпольського району Хмельницької області: 
В 2т. Т.2. / І.А. Стасюк.- Хмельницький: Поділля, 2006.- 496с. 

     Другий том є продовженням нарисів з історії міст і сіл 

Теофіпольського району, які розміщені по сільських радах в 
алфавітному порядку. 

          У коротких біографічних нарисах розповідається про знатних 
державних діячів, учених, письменників, поетів, заслужених 

трудівників полів і ферм, лікарів, учителів, працівників культури, 

воєначальників, героїв війни і праці Теофіпольського району 
Хмельницької області. 

7.   Навічно в пам’яті народній: Теофіпольщина у Великій 
Вітчизняній війні 1941-1945 рр. [текст].- Львів: Каменяр, 1995.- 662с.: 
іл. 

         У цій книзі висвітлено трагічні події періоду Великої 

Вітчизняної війни 1941 – 1945 рр. на території Теофіпольського 

району Хмельницької області, названо прізвища земляків, які полягли 
на фронтах, або загинули від рук ворога. Окреме місце займають 

наведені факти, що засвідчують вшанування пам’яті воїнів – 
визволителів та ратного подвигу теофіпольців.   



8. Походощук В. 

          Разом з колективом: Роздуми директора Теофіпольського 
заводу / Літ. запис І. А. Стасюка.- Львів: Каменяр, 1995.- 30 с. 

      У брошурі директор Теофіпольського цукрового заводу на 

Хмельниччині розповідає про свій нелегкий трудовий шлях, про 
наполегливу працю земляків, які споруджували це велике 

підприємство, освоювали його потужності, докладали всіх зусиль до 
того, щоб забезпечити високий рівень його ефективної роботи. 

9.      Цукровий гігант на Полкві: Теофіпольському цукрозаводу – 20 
років / Іст. нарис, поряд. І. А. Стасюка.- Львів: Каменяр, 1995.- 199 с. 

      Історія будівництва одного з найбільших в Україні 

Теофіпольського цукрового заводу, про звитяжну працю його 
трудового колективу розповідається у цьому науково – популярному 
виданні.      

10. Романюк В. 

      Теофіпольщина. Літературна Лірика. Гумор. Сатира. / В. Рома- 
нюк .- Шепетівка: Шепетівська міжрайонна друкарня, 2008.- 260 с. 

      У цій збірці вперше узагальнюється творчий доробок 
шанувальників поетичного слова Теофіпольщини, відколи Україна 

набула незалежності. Це лірика, гумор і сатира переважно поетів – 
аматорів. 

11. Лебединський В.О., І. А. Стасюк 

          20 років Теофіпольській районній ветеранській організації / 
В.О. Лебединський, І.А. Стасюк.- Шепетівка, 2009.- 352с. 

             Історія заснування та діяльності Теофіпольської районної 

ветеранської організації, події Великої Вітчизняної війни, боротьби 

воїнів Теофіпольщини з німецькими фашистами та великий вклад 
трудівників підприємств і колгоспів у відбудову і розвиток народного 
господарства району описується у цій книзі. 

12. Лавринчук В.О.  

         Теофіпольщина в особистостях / В.О. Лавринчук, О.В. Байдич, 
Л.П. Триндюк.- Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2014.- 240с.; іл. 

        Ця книга є логічним продовженням роботи І. А. Стасюка 
«Теофіпольщина в уславлених іменах». Вона містить у собі біографії 



більш ніж 190 осіб, які в той чи інший спосіб зв’язані з районом та 
добилися значних успіхів у різних галузях життя в Україні та далеко 
за її межами. 

     Видання буде цікавим для мешканців району, педагогів, учнів 
загальноосвітніх шкіл та усіх, хто цікавиться історією рідного краю. 

       До 600-річчя Теофіполя на сторінках районної газети «Життя 

Теофіпольщини» з січня 2020 року публікуються статті про 

наймальовничіші місцини Теофіполя, історичні пам’ятки та постаті. 
Авторами публікацій є Світлана Станчук, Наталія Гладка, Олена 
Станчук. 

Краєзнавча література на дану тематику є у фондах кожної 

бібліотеки району. Завітайте до нашої бібліотеки. 

 

 


