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Передмова
Масштабні зміни в освіті Хмельниччини, що ста-

лися за останнє століття, і водночас доволі скупе 
висвітлення цих подій у наукових, методичних, по-
пулярних, довідникових і публіцистичних працях 
поставили на порядок денний питання про підго-
товку узагальненого систематизованого видання, 
присвяченого освіті та освітянам нашого краю.

Прагнення педагогічної громадськості вшанувати 
працю своїх попередників та сучасників знайшло відо-
браження в запропонованому виданні «Енциклопедія 
освіти Хмельниччини», підготовленому на громад-
ських засадах творчим колективом небайдужих осві-
тян і науковців. 

Ідея видання знайшла схвальний відгук у громад-
ських і наукових колах Хмельниччини та була підтри-
мана керівниками й колективами Хмельницької об-
ласної ради (М. Загородний), Хмельницької обласної 
державної адміністрації (О. Корнійчук), Департаменту 
освіти і науки Хмельницької обласної державної ад-
міністрації (О. Фасоля), президії обкому профспілки 
працівників освіти і науки (А. Яремюк), обласної ор-
ганізації Національної спілки краєзнавців України 
(Л. Баженов), обласної організації Всеукраїнського 
товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка (В. Мацько), 
обласної ради ректорів вузів I-IV рівнів акредитації 
(М. Скиба) та інших установ, організацій, закладів та 
громадських організацій, які відчувають свою відпові-
дальність за майбутнє освіти Хмельниччини. 

Редакційна колегія видання, що об’єднала на-
уково-громадський актив Хмельницького обласно-
го інституту післядипломної педагогічної освіти, 
Кам’янець-Подільського національного універси-
тету, Хмельницького національного університету, 
Хмельницького університету управління і права, 
методичної служби області, запропонувала кон-
цепцію та структуру Енциклопедії. Ми виходили з 
того, що це має бути ґрунтовна праця з достатньою 
інформаційно-довідниковою базою про провідні на-
вчальні заклади області та їх кращих педагогів, істо-
рико-краєзнавчими розвідками ґенези становлення 
педагогічних традицій, системним аналізом про-
блем сьогодення та перспектив освітянської галузі. 

Редакційна колегія прагнула відібрати до Енци-
клопедії відомості з різних інформаційних джерел, 
залучивши до підготовки матеріалів управлінців, 
освітян, науковців, архівістів, представників ЗМІ. 
Об’єднувальною ідейною позицією авторського ко-
лективу було визнання пріоритетності демократичних 
і гуманістичних засад розвитку освіти, розгляд освіт-
нього процесу в конкретно-історичному контексті 
розвитку і ствердження української державності, мож-
ливість плюралістичного трактування проблем освіти 
з різних світоглядних позицій.

В Енциклопедії узагальнено та об’єктивно відо-
бражено систематизовану інформацію за наступними 
напрямами: історія педагогіки та освіти області, до-
шкільна освіта, позашкільна освіта, загальна середня 

Foreword
The impressive scale of change in education of  

Khmelnytsky region that have occurred over the last 
century, and at the same time the relatively modest nature 
of  coverage of these events in the scientific, methodological, 
popular, journalistic works,  put on the agenda the question 
of preparing a special edition dedicated to education and 
educators of our region.

Great desire of the pedagogical community to honor the 
work of  predecessors and contemporaries has refl cted 
in the publication of «Encyclopedia of Education in 
Khmelnytsky Region» prepared by the volunteer creative 
team of caring teachers and scholars.

The idea of the publication has found a wide response 
in the public and the scientific community of Khmelnytsky 
region and was supported by leaders and groups of the 
Khmelnytsky Oblast State Administration (O. Korniychuk), 
the Khmelnytsky Regional Council (M. Zagorodny), the 
Department of Education and Science of the Khmelnytsky 
Oblast State Administration (O. Fasolia), the presidium 
of the Regional Committee of Trade Union of Education 
and Science (A. Yaremiuk), the regional organization 
of the National Union of ethnographers of Ukraine (L. 
Bazhenov), the regional organization of the Ukrainian 
Society «Enlightenment» named after Shevchenko (V. 
Matsko), the Regional Council of Rectors of the universities 
of all accreditation levels (M. Skyba) and hundreds of 
other institutions, organizations, foundations  who feel 
responsibility for the future of education in Khmelnytsky 
region.

The Editorial Board of the publication, which has brought 
together the scientific and public activists of Khmelnytsky 
Regional In-Service Teacher Training Institute and teaching 
services of the region, offered his own concept and structure 
of the encyclopedia. We proceeded from the fact that this 
should be a thorough work with suffici t information 
and  reference database of leading institutions and leading 
educators, with local historical genesis of  establishment of 
pedagogical traditions, with systemic analysis of current 
problems and prospects of the educational sphere.

The Editorial Board  sought to choose  only reliable 
information from different sources to include to the  
encyclopedia, involving t managers, educators, researchers, 
archivists and media representatives to the preparation of 
materials. The unifying ideological position of the team of 
authors was the  recognition of priority of democratic and 
humanistic principles of education, the consideration of the 
educational process in a concrete historical context of the 
development and strengthening of Ukrainian statehood, 
the possibility of pluralistic interpretation of educational 
problems from different ideological positions.

The Еncyclopedia summarizes and objectively refl cts the 
systematic information in the following areas: the history of 
pedagogics and education, the management of education, 
the preschool education, the out of school education, the 
secondary education, the vocational education, the higher 
education (teaching and other profiles), the postgraduate 
education, the non-formal education, the information 
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освіта, професійно-технічна освіта, вища освіта, піс-
лядипломна освіта, неформальна освіта, корекційна 
освіта, соціальна педагогіка і соціальна робота, педаго-
гічна психологія, бібліотечна справа, державні, проф-
спілкові та громадські організації, які опікуються про-
блемами освіти.

Інформація про навчальні заклади області вклю-
чає матеріали про освітянські установи, які відіграли 
важливу роль в історії Поділля, а також про сучасні 
навчальні заклади, які утримують лідерські позиції на 
своїх територіях у відповідності до своїх типів та про-
філів.

В Енциклопедії вміщено матеріал про педагогів, 
які сприяли прогресивному розвитку освіти в облас-
ті та державі загалом. Приділено увагу вшануван-
ню видатних осіб, які народилися чи навчалися на 
Хмельниччині, але волею долі опинилися за її межа-
ми, серед інших народів і зробили відчутний внесок 
у їхню освіту, науку, культуру. В окремих випадках 
редколегія вважала за необхідне належно оцінити, 
можливо, і у вигляді авансу, внесок молодих педа-
гогів, з діяльністю яких пов’язує майбутні успіхи та 
перемоги освіта Хмельниччини.

Редколегія видання зібрала багато цінного матеріа-
лу, який не увійшов до Енциклопедії у повному обсязі. 
Частину його буде використано при оновленні експо-
зиції Музею історії освіти Хмельницької області, який 
діє при ХОІППО. Ці матеріали зможуть використати 
дослідники в майбутньому, зокрема, при підготовці 
нових редакцій Енциклопедії або для своїх наукових 
розвідок.

Ми свідомі того, що до «Енциклопедії освіти Хмель-
ниччини» може бути висловлено чимало зауважень, 
зумовлених як різнорідністю суб’єктивних уявлень чи-
тачів, так і упущеннями та можливими неточностями 
у трактуванні фактів і подій. На них ми відреагуємо 
при подальшій роботі з висвітлення історії розвитку 
освітньої галузі регіону.

Як головний редактор видання висловлюю вдяч-
ність усім, хто працював над створенням енциклопедії, 
вкладав у цей проект свої знання і досвід, наукове і гро-
мадянське сумління. Особлива подяка управлінням та 
відділам освіти районних державних адміністрацій та 
виконавчих комітетів міських (міст обласного значен-
ня) рад та працівникам методичної служби області, які 
сприяли накопиченню матеріалу щодо розвитку освіти 
регіонів. Низько вклоняюсь порадникам і добровіль-
ним активістам-авторам, які віддали «Енциклопедії 
освіти Хмельниччини» чимало свого часу, енергії, зу-
силь, працюючи без жодної матеріальної винагороди. 

Маю великі надії, що наша праця буде корисною для 
молодих дослідників, допитливих читачів, заохотить їх 
до поглибленого вивчення проблем освіти, педагогіч-
них і психологічних наук.

В. БЕРЕКА,
доктор педагогічних наук, професор

education, the correctional education, the social education 
and social work, the educational psychology, libraries, 
archives, museums, the government, trade unions and 
civil society organizations specifi ally concerned with 
education.

The encyclopedia contains materials about the 
personalities that have contributed to the progressive 
development of education in the region and state. Some 
attention is given to honor eminent persons born or 
trained in Khmelnytsky region, but who by the will of fate 
found themselves abroad, among other nations and made 
a great contribution to their culture. The most prominent 
historical figu es are described in  separate articles, other 
personalities are presented in the form of reference articles 
. In some cases, the editorial board feels the need to 
appreciate, perhaps in an advance, the contribution of the 
young teachers  who have been working hard for the future 
success  of education in our region.

The information about important educational 
establishments  covers materials on those institutions that 
have played an important role in the history of Podilia land, 
as well as modern schools, which occupy leading positions 
on their territories according to their types and profiles.

The editorial board has collected a lot of valuable material 
but  not everything was included to the encyclopedia. Part 
of it will be used when updating the history of the Museum 
of  Education of Khmelnitsky region, which operates at  
the In – Service Institute. These materials will be used in 
future researchers, in particular,  in the preparation of new 
editions of the encyclopedia.

We are aware of the fact that there can be many remarks 
to the «Encyclopedia of Education of Khmelnytsky Region» 
caused both by the diversity of subjective ideas of readers 
and omissions and possible errors of the authors.  We will 
respond on them with the further work on highlighting the 
history of the education  in our region.

As the chief editor of the publication I am grateful to 
everyone who worked on the creation of the encyclopedia 
and invested  their knowledge and experience, scientifi  
and civil conscience in the project. Special thanks to 
the management and education departments of district 
state administrations, to the executive committees 
of city ( cities of regional signifi ance) councils, to 
employees of methodological service of the region that 
have contributed to the accumulation of material on 
educational development of Khmelnytsky region. I bow 
low to advisors and volunteer activists, authors who gave 
a lot of their time, energy, effort to the «Encyclopedia of 
Education of Khmelnytsky Region» and worked for no 
fi ancial reward.

I have high hopes that our work will be useful for young 
researchers, curious readers and will encourage them to 
study deeply  the problems of educational, pedagogical and 
psychological sciences.

V. BEREKA,
doctor of Education, Professor
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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

1-річна шк.
2-річна шк.
3-річна шк.
4-річна шк.
7-річна шк.
8-річна шк.
9-річна шк.
Автор, авторський – авт.
Аграрний – аграр.
Адміністративний – адмін.
Актовий – акт.
Асистент – асист.
Асоціація – асоц. 
Батьківський – батьк. 
Бібліотека, бібліотечний – бібліот.
Біологічний – біол.
Благодійний – благод. 
Близько – бл.
Будинок – буд. 
Викладач, викладання – викл.
Випуск, випускник – вип.
Виробничий – виробн. 
Вихователь – виховат. 
Виховний, виховання – вих.
Вищий – вищ. 
Відмінник – відмін.
Військовий – військ.
Внутрішній – внутр.
Вокальний – вокал.
Волонтерський – волонт. 
Впровадження – впровадж.
Вчитель, учитель – вчит., учит.
Генеральний директор – ген. дир. 
Географічний, географія – геогр.
Головний – гол. 
Громадський – громад.
Громадянський – громадян.
Гуманітарний – гуман.
Гуртожиток – гуртож.
Департамент – департ.
Державний – держ.
Диплом – дипл. 
Директор – дир.
Дисертація – дисерт.
Дитина, дитячий – дит. 
Діяльність, діяльнісний – діяльн. 
Доктор – докт.
Документ – докум.
Дослідний – дослід. 
Доцент – доц.
Дошкільний – дошк.
Екологічний – еколог. 
Економічний – економ.
Експеримент, експериментальний – експерим. 
Ефективний, ефективність – ефект.
Європейський – європ.

Забезпечення – забезп.
Завідувач – зав. 
Заклад – закл.
Запровадження – запровадж.
Заслужений – заслуж. 
Заснований – засн.
Заступник – заст.
Затверджено – затв.
Індивідуальний – індивід.
Інклюзивний – інклюз.
Інноваційний – інновац. 
Інститут – ін-т
Інтерактивний – інтеракт. 
Інтернат – інтерн.
Інформаційний – інформ.
Історичний – іст.
Кабінет – каб. 
Кафедра – каф. 
Квадратний метр – кв. м. або м2
Кваліфікаційна категорія – кваліф. кат. 
Керівник – кер.
Кімната – кімн.
Клас – кл. 
Колгосп – к-п
Колектив – колект.
Комітет – коміт.
Комп’ютерний – комп’ют. 
Конкурс – конк.
Конституція – констит.
Кооперативний – кооперат.
Краєзнавчий – краєзнав.
Лабораторія – лабор.
Лауреат – лаур.
Література – літ-ра
Логопедичний – логопед.
Математичний – матем. (крім наукового ступеня)
Матеріально-технічна база – матер.-техн. база
Медичний – мед.
Методист, методичний – метод.
Мистецтво, мистецький – мист.
Міністерство – мін-во
Місцевий, місцевість – місц.
Міська рада – міськрада
Навчальний рік – н.р.
Навчально-виховний процес – навч.-вих. проц.
Навчання – навч.
Нагрудний – нагр.
Наказ – нак.
Напрям, напрямок – напр. 
Народний – народ.
Науково-методичний – наук.-метод. 
Національний університет – Націон. ун-т. 
Номінація – номін.
Обласна рада – облрада
Обласна, обласний – обл.
Обслуговуючий персонал – обслугов. персонал



Олімпіада – олімп.
Організація – організ.
Освіта, освітній – освіт.
Особистісно орієнтований – особист. орієнтов.
Особливий – особл.
Очільник – очільн.
Партійний – парт.
Педагогічне училище – педучилище
Педагогічний – пед. 
Педагогічний інститут – педінститут
Педагогічний колектив – педколектив.
Педагогічний працівник – пед. прац. 
Передовий – перед.
Періодичний – період.
Персональний – персон.
Підручник – підруч.
Політичний – політ.
Побутовий – побут.
Посібник – посіб.
Постанова – пост.
Початковий – поч.
Почесний – почесн.
Працівник – прац.
Превентивний – превент.
Примірник – прим.
Приміщення – приміщ.
Природничий – природнич.
Природоохоронний – природоохор. 
Програма – прогр. 
Професор – проф.
Професійний – профес.
Профспілковий – профспілк.
Психологічний – психол.
Район – р-н
Районна рада – райрада
Районний – район. 
Регіональний – регіон.
Реконструкція – реконстр.
Республіканський – республ.
Рішення – ріш.
Робота – роб.
Розвиток – розв.
Самоврядування – самовряд.

Секретар – секр.
Семінар, семінарський – сем.
Середній – сер. 
Система – сист. 
Сільськогосподарський – с/г
Соціальний – соц.
Спеціальність, спеціаліст, спеціальний – спец.
Спортивний – спорт.
Спортивний зал – спортзал
Срібний – срібн.
Старший – старш.
Студент, студентський – студ. 
Ступінь – ст.
Суспільно-гуманітарний – сусп.-гуман.
Творчий, творчість – творч. 
Теперішній – тепер.
Територія – терит. 
Технічний – техн. 
Технологія, технології – технол. 
Тисяча – тис.
Товариство – тов-во
Торгівля, торгівельний – торг.
Трансформація – трансформ.
Трудовий – труд. 
Туристичний – турист.
Український – укр.
Університет – ун-т
Управління – упр.
Училище – уч-ще
Учитель, вчитель – учит., вчит.
Факультет – фак-т
Фаховий, фахівець – фах.
Фестиваль – фестив.
Фізичний – фіз.
Філологічний – філолог.
Філософський – філософ.
Харчування – харч.
Хмельницька область – Хмельн. обл. або Хм. обл.
Хореографічний – хореогр.
Член-кореспондент – член-кор.
Школа, шкільний – шк. 
Юридичний – юрид.
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СПИСОК АБРЕВІАТУР
АТ – акціонерне товариство
АТО – антитерористична операція
БДЮТ – Будинок дитячої та юнацької творчості
БТШ – будинок творчості школярів, 
ВНЗ – вищий навчальний заклад 
ВНО – відділ народної освіти
ВР – Верховна Рада
ДАК – Державна Атестаційна комісія 
ДЕР – дослідно-експериментальна робота
ДНЗ – дошкільний навчальний заклад
ДП – державне підприємство
ДФС – державна фіскальна служба
ДЦП – дитячий церебральний параліч
ДЮСШ – дитячо-юнацька спортивна школа 
ЗНЗ – загальноосвітній навчальний заклад
ЗОШ – загальноосвітня школа 
ІКТ – інформаційно-комунікаційні технології 
ІУВ – інститут удосконалення вчителів
КМУ – Кабінет Міністрів України
КПНУ – Кам’янець-Подільський Національний університет
КПРС – Комуністична партія Радянського Союзу
КПУ – Комуністична партія України
МАУП – Міжрегіональна Академія управління персоналом
МКА – Міжнародна Кадрова Академія
МНВК – міжшкільний навчально-виробничий комбінат
МО – методичне об’єднання
МОН – Міністерство освіти і науки 
НАДПСУ – Національна академія Державної прикордонної служби України
НАН – Національна академія наук
НАПНУ – Національна академія педагогічних наук України
НВК – навчально-виховний комплекс 
НВО – навчально-виховне об’єднання
НДІ – науково-дослідний інститут
НДР – науково-дослідна робота
НМЦ – науково-методичний центр
ОДА – обласна державна адміністрація 
ОПМПК – обласна психолого-медико-педагогічна комісія
ОТГ – об’єднана територіальна громада
ПДАТУ – Подільський державний аграрно-технічний університет
ППД – передовий педагогічний досвід
ПрАТ – приватне акціонерне товариство
ПТНЗ – професійно-технічний навчальний заклад
ПТО –професійно-технічна освіта 
ПТУ – професійно-технічне училище 
РДА – районна державна адміністрація
РК ЛКСМУ – районний комітет Ленінської комуністичної спілки молоді України
РМК – районний методичний кабінет 
ТЗН – технічні засоби навчання
ТОВ – товариство з обмеженою відповідальністю
УКВ – удосконалення кваліфікації вчителів
УМО – Університет менеджменту освіти
УПЦ – Українська Православна Церква
ХГПА – Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
ХНУ – Хмельницький національний університет
ХОІППО – Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
ХТІПО – Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування
ХУУП – Хмельницький університет управління та права
ЦПШ – церковно-парафіяльна школа
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Освітній поступ Хмельниччини
Енциклопедiя освiти Хмельниччини

Кожне суспільство дбає про те, щоб підготувати 
до життя молоде покоління, яке іде йому на зміну. З 
давніх-давен перші уроки дитина отримувала в сім’ї, 
а це, у першу чергу, – необхідні уміння, фізична витри-
валість і спритність, навички володіння зброєю, без 
чого неможливо було вижити, елементарні правила 
поведінки – цивілізаційні досягнення певного етапу 
суспільного розвитку.

З хрещенням Русі на наші землі поширились куль-
турні надбання Візантії, а згодом й інших народів пів-
денної і західної Європи. Саме тоді, наприкінці X ст., 
виникли школи. Князь Володимир добре розумів, що 
без організації навчання молоді неможливо успішно 
вирішувати державні проблеми ні на внутрішньому, 
ні на зовнішньому обширах. «Посилав князь збирати 
у кращих людей дітей і віддавати їх у книжну науку, –
твердить «Повість минулих літ» [76, с.78-79].

Батькову справу на ще вищий рівень підняв син 
Ярослав Мудрий. Книжну освіту в Києві у першу чергу 
давали при князівському дворі, у Софії Київській, Пе-
черському та Видубецькому монастирях. Бібліотека в 
Софії Київській– близько 950 книг – на той час вражала 
і змістом, і кількістю, її примножували на тільки при-
йшлі, а й підготовлені в київських школах перекладачі 
та скорописці. Шкільна освіта поширилася в інші міста. 
Маємо літописні свідчення, що і жінки в Київській Русі 
мали доступ до освіти, передусім–князівські дочки, які 
ставали дружинами європейських монархів і мали гідно 
представляти не лише княжий двір, а й державу. Дочка 
Всеволода Ярославовича Анна в Андріївському монас-
тирі 1086 року заснувала школу для дівчат [75]. 

Оскільки в розвитку освіти була зацікавлена церк-
ва, яка в язичницькій державі відвойовувала духовний 
простір шляхом поширення християнської ідеоло-
гії, на Русі функціонували школи трьох типів: влади-
чі, де готували церковних ієрархів, концентрувались 
найбільші книжкові збірки, працювали найкращі 
учителі – дидаскали з болгарів та греків, які володіли 
слов’янською мовою; монастирські – для іноків; і цер-
ковні школи, які давали християнські знання, уміння 
читати і писати, виховували молодь у релігійному дусі, 
готували священиків, дияконів, церковних читців і хо-
ристів. Була й домашня освіта – юнаків і дівчат знатних 
сімей готували до життя наймані вчителі.

Наш край у давнину населяли племена уличів і тиверців. 
Спочатку вони чинили опір підпорядкуванню цих земель 
Києву, однак згодом стали союзниками київських князів, 
а далі під тиском обставин влились до складу тогочасного 
державного об’єднання, розділяючи з ним спільну долю. 
Ймовірно, тут відбувалися аналогічні освітні процеси. Од-
нак згадок про них літописи до нас не донесли.

Князівські чвари, вторгнення монголо-татарських 
орд згубно вплинули на розвиток освіти в Україні. У 
вогні гинули церкви – осередки духовності, освіти і 
культури, бібліотеки, школи. Зокрема, в Києві була 
зруйнована Десятинна церква, яка за Володимира Ве-
ликого була одним із центрів шкільництва. Головним 
осередком навчання і виховання в той час була сім’я, і 
зводилося воно до передачі досвіду оптимального ве-
дення господарства, формування моральної людини.

З приєднанням Поділля до Литовської держави 
після переможної Синьоводської битви Коріатовичі 
– племінники великого князя Литовського Ольгерда, 
яким той передав Поділля у правління, намагалися 
умурувати міста і містечка – осередки опору татарам, 
налагодити господарське життя, зокрема у Смотричі, 
який у 1362-1385 рр. був військово-політичним, госпо-
дарським, духовним та освітнім центром Поділля.

У цей час Поділля стало об’єктом посиленої уваги 
Ватикану. 1375 року Папа Римський видав буллу про 
створення католицької біскупії з центром у Кам’янці-
Подільському. Автор «Нарису історії Подільської землі 
до 1434 року» Никандр Молчановський, посилаючись 
на працю Каспера Нісецького «Корона Польська», твер-
див, що вже при королі Людовикові, а це 1370-1382 рр., 
Кам’янецька дієцезія поділялася на 4 деканати: Сатанів-
ський, Дунаєвський, Меджибізький і Язловецький. Це 
засвідчує наявність у краї мережі монастирів і костьолів 
та, цілком ймовірно, осередків освіти при них [57].

Засилля католицизму викликало протестний рух у 
Європі, який знайшов прихильників і на Поділлі. Свої 
ідеї протестанти поширювали через освітні заклади, 
засновані ними. З 1595 до 1611 рр. у с. Панівці непода-
лік Кам’янця-Подільського діяла школа «кальвинская 
низшая и высшая или академия [44], и одновременно 
почти, с 1601 по 1611 г. – типография польская». Інша 
течія протестантського руху – соціанство – знайшла 
прихильників у м. Хмільнику [83, с.505-506].

Вже на ранній стадії протистояння католицької і 
православної церков, яке особливо загострилося після 
Брестської унії 1596 р., посилилася боротьба двох гілок 
християнства. У перших рядах поборників православ’я, 
а отже українства, були вихідці зі Смотрича дяк Данило, 
його син Герасим, ректор Острозької слов’яно-греко-
латинської академії, учений, письменник – полеміст, та 
онук Максим (у монашестві – Мелетій), педагог, ректор 
Київської братської школи, релігійний діяч, письмен-
ник, автор «Граматики слов’янської», за якою здобували 
освіту вихованці братських шкіл [88; 22]. 

Поширила на Поділля місіонерську діяльність низка 
католицьких орденів. Найбільш наступально діяв ор-
ден ієзуїтів, представників якого 1606 року запросив 
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на Поділля кам’янецький біскуп Андрій Прохницький. 
1610 року ними були відкриті колегіуми в Кам’янці, 
Бару, 1612 – у Вінниці, 1636 – у Шаргороді [77, с.86].

У цих умовах змобілізувалися православні, відкри-
ваючи церковні братства. А ті ставали на захист право-
славної віри, підтримували церковні приміщення в на-
лежному стані, засновували школи, шпиталі, притулки 
для нужденних. За прикладом Львівської Успенської 
братської школи 1589 року заснувало школу в Києві 
братство Богоявленського монастиря. Саме в цій Київ-
ській братській школі деякий час ректорували Мелетій 
Смотрицький та Іов Борецький. 1632 року Богоявлен-
ська братська школа об’єдналася з Лаврською і на їх 
основі постала Києво-Могилянська колегія, з 1701-го 
– Києво-Могилянська академія. 1634 року колегія від-
крила свій філіал у Вінниці [100, с.90]. 

На Поділлі православні церковні братства діяли в 
Кам’янці: з 1589 року – Свято-Троїцьке, 1606-го – при 
Іоанно-Предтечинській, 1672 – Покровській церквах, у 
Шаргороді, Могилеві – Подільському та інших містах і 
містечках, відстоюючи інтереси православних громад, 
поширюючи  знання [101, с.117].

1708 року власник маліївецьких земель подільський 
земський суддя Вавржинець Пепловський відновив 
Маліївецький монастир і передав його василіанам. На-
стоятель Антоній Янишкевич з дозволу кам’янецького 
єпископа відкрив і утримував там «латинську школу, 
де вивчали і німецьку мову» [24, с.309; 28].

У камеральному і топографічному описах Ушиць-
кого повіту за 1797 р. згадується в будинку кляштора 
в Дунаївцях «училище молодих монахів та бібліотека і 
потрібне місце для наук» [31, с.128].

Засилля ієзуїтів, їх агресивні дії щодо іновірців 
спричинили протест європейської громадськості і 
призвели до ліквідації ордену, здійсненої у відповід-
ності з буллою папи Климента XIV, виданою 1773 року. 
Польський сейм прийняв рішення майно ієзуїтів, що 
знаходилося на теренах Речі Посполитої, передати на 
потреби освіти, а для управління майном та справа-
ми народної освіти заснував Едукаційну комісію на 
чолі з віленським єпископом Гнатом Масальським. 
З діяльністю Комісії пов’язана реформа освіти 1783 
року, якою передбачався поділ Польщі на 10 шкільних 
округ, у тому числі Волинську з центром у Крем’янці 
та Українську з окружним містом Вінниця. 1789 року 
діяли підокружні школи в Кам’янці (6 учителів і 312 
учнів), Шаргороді (василіанська) – 4 учителі, 30 учнів, 
Бару (василіанська) – 4 учителі, 350 учнів і лише дві па-
рафіяльні школи – у Браїлові та Немирові[100,с.111]. 
1789 року Едукаційна комісія на українських землях 
закрила «руські» школи, заборонила російську мову в 
інших, навіть – уніатських. Зрозуміло, що в таких умо-
вах рідко хто з православних священиків відважувався 
відкривати школи при церквах.

З інкорпорацією Правобережної України до складу 
Російської імперії почалося поступове входження по-
дільського шкільництва в систему російської освіти. 
У відповідності з царським указом від 8 вересня 1802 
року в Росії запроваджувалися міністерства. Міністер-

ство народної освіти очолив українець за походженням 
граф П. Завадовський. Для кращого управління осві-
тою Російська імперія була поділена на 6 навчальних 
округів – Подільська губернія ввійшла до Віленського 
навчального округу, попечителем якого був Адам Чар-
торийський, головним візитатором –Тадеуш Чацький. 
Ці зміни поклали початок організаційно-правовому 
становленню народної освіти, яке зайняло першу по-
ловину XIXстоліття. 

24 cічня 1803 року були прийняті «Попередні прави-
ла народної освіти», а 1804 року на їх основі – «Статут 
університетів» та «Статут навчальних закладів, підві-
домчих університетам». Створювалася нова система 
організації освіти: університети, яким підпорядкову-
вались гімназії в губернських центрах, повітові дво-
класні училища в губернських і повітових містах під 
наглядом директорів гімназій та однорічні початкові 
училища в парафіях.

Була відновлена Кам’янецька католицька єпархія, 
освіта опинилася під повним впливом поляків, като-
лицької церкви. У першій чверті XIX ст. на Поділлі ді-
яло п’ять повітових шкіл і гімназій: Вінницька гімна-
зія (1814), василіанська в Бару, Кам’янець-Подільська, 
Немирівська і Меджибізька (1819) школи. 1821 року 
в губернії, без урахування Балтського і Брацлавсько-
го повітів, функціонувало 44 школи, в яких навчало-
ся 940 учнів [34, с.138]. Кращі школи були в Городку, 
Дунаївцях, Зінькові, Проскурові, Сатанові, Тарноруді, 
Ярмолинцях [77, c.232].

Після повстання декабристів Микола I доручив під-
готувати низку документів, які б узаконили становість 
освіти, її русифікаторський характер та ідеологічну 
спрямованість – чистоту віри, вірність і обов’язок пе-
ред государем та вітчизною. 1827 року своїм рескрип-
том заборонив приймати в гімназії та університети ді-
тей кріпаків [100, с.304]. Ці зміни 1828 року узаконив 
Статут гімназій і училищ повітових, парафіяльних, що 
перебувають у відомстві університетів.

Кардинальних змін зазнала освіта на Правобережній 
Україні, у тому числі на Поділлі, після польського по-
встання 1830-1831 рр. У Київській, Подільській і Волин-
ській губерніях було закрито 245 навчальних закладів, у 
тому числі монастирі та школи при них у Бару, Вінниці, 
Городку, Дунаївцях, Летичеві, Смотричі, Солобківцях, 
Тульчині, Шаравці і Ярмолинцях [127, c.77].

1832 року був створений Київський навчальний 
округ, до якого віднесені чотири губернії – Київська, 
Волинська, Подільська і Чернігівська, закрита Ві-
нницька гімназія,  натомість 1833 року постала чолові-
ча гімназія в Кам’янці-Подільському.

На кінець XVIII– початок XIXст. припадає станов-
лення на Поділлі системи духовної освіти. 12 квітня 
1795 року Катерина II своїм указом заснувала на Поді-
ллі самостійну православну єпархію, яку очолив вихо-
дець з Полонного єпископ Іоанникій. Він відкрив при 
Шаргородському Свято-Миколаївському монастирі, 
де була його тимчасова резиденція, два семінарських 
класи [108, с.35]. 1799 року заклад мав 286 вихованців, 
а 1805-го, напередодні переводу семінарії до Кам’янця-
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Подільського, – 700 [108, с.38-39]. Згодом у Кам’янці-
Подільському, Приворотті, Тульчині були засновані 
духовні училища для хлопчиків і дівчаток зі свяще-
ницьких родин. 1847 року за відсутності приміщення 
два нижчих класи Кам’янецького духовного училища 
були переведені в Привороття, а два вищих – у Дунаїв-
ці, наглядачем був священик Вознесенської православ-
ної церкви Павло Вартмінський. Училище в Дунаївцях 
функціонувало до 1855 року – часу з’єднання з При-
воротським [113, с.43]. 

У 40-50-і роки XIX ст. серед чільних організаторів 
народної освіти на Поділлі були подільське православ-
не єпархіальне відомство та палата державного майна. 
У початкових школах, їм підпорядкованих, 1842 року 
навчалося 638 учнів, 1846 року – 858 учнів, 1853-го – 
1082 учні [51, с.262]. Зокрема на Дунаєвеччині перша 
на той час парафіяльна школа з’явилася 1854 року в с. 
Нестерівці, одна з перших у благочинії. Чимало зусиль 
до її відкриття та організації роботи доклав священик  
Василь Васильович Користинський – випускник По-
дільської духовної семінарії [113, с.25, 27]. На середину 
50-х Подільська духовна консисторія і губернська па-
лата держмайна звітували про наявність у їх віданні 78 
початкових шкіл, в яких навчалося 2746 учнів – 1633 
хлопчиків і 1113 дівчаток [51, с.262].

У системі народної освіти на Поділлі діяли почат-
кові навчальні заклади для так званих іновірців. 1887 
року функціонувало 4 училища в Брацлавському, Оль-
гопільському, Ушицькому та Ямпільському повітах. 
Одним з кращих у губернії щодо матеріальної бази, 
кількості учнів, складу педагогічних кадрів було лю-
теранське початкове двокласне училище в Дунаївцях, 
яке заснувала громада німецьких колоністів. 1895 року 
їх залишалося три, а 1903-го – тільки два в Ушицькому 
та Ямпільському повітах [99, с.171]. 1918 року на базі 
Дунаєвецького лютеранського училища постала укра-
їнська гімназія. 

Створення мережі початкових навчальних закладів 
для поширення освіти в народні маси почалося у 60-х 
роках ХІХ ст. Основним типом початкових шкіл були 
церковні, підпорядковані духовному відомству – Св. 
Синоду та Подільській консисторії. Наприкінці 1860 
року, по завершенні польових робіт, почалося масове 
відкриття шкіл у єпархії. На Дунаєвеччині, приміром, 
услід за нестеровецькою, 1860 року з’явилося ще 8 па-
рафіяльних шкіл. Навчання в Дунаївцях розпочало-
ся 9 листопада 1860 року. Після церковної служби в 
присутності багатьох парафіян священик Авксентій 
Чернявський окропив водою голови 9 перших учнів і 
повів їх у заздалегідь підготовлену класну кімнату, де 
було облаштовано 4 парти, стіл і стілець для вчителя, 
класна дошка, ікона із зображенням Пресвятої Діви 
Марії, яку навчає Анна. На кінець навчального року 
під час публічних випробувань учні продемонструва-
ли непогані успіхи в чистописанні, читанні, арифмети-
ці, знанні священної історії, що було засвідчено актом  
[122, с.324-325].

Приклад перших шкіл, створених 1860 року, під-
штовхнув до дії священиків інших регіонів. Стався 

своєрідний прорив в організації народної освіти не 
тільки на терені Поділля й усієї Правобережної Укра-
їни. Якщо 1859 року всіх учнів у Подільській єпархії 
налічувалося 2897, то 1862-го тільки шкіл стало 1157, а 
учнів – 23297 [71, с.443]. 1866 року в губернії вже діяло 
5 початкових народних училищ міністерства народної 
освіти, 21 – міністерства державного майна, 1385 – па-
рафіяльних училищ духовного відомства, 23 інших 
[96, с.30].

«Положення про народні училища в губерніях Київ-
ській, Подільській і Волинській» 1869 року поширило 
на регіон право відкривати сільські однокласні й міські 
двокласні училища міністерства народної освіти. Того 
року постало міське двокласне училище з п’ятирічним 
терміном навчання в повітовій Новій Ушиці. Його 
очолив випускник фізико-математичного факультету 
Київського св. Володимира університету надвірний 
радник Іван Гнатович Кршемінський. На початок 1889 
року в училищі навчалося 150 хлопців і дівчат, діяв 
підготовчий клас [73,с.23]. 1869 року сільські сходи в  
7 повітах Подільської губернії прийняли 82 рішення 
про заснування однокласних міністерських училищ. 
1871 року було відкрито 15 міністерських училищ, 
1872-го – 11, 1873 року – 6. У 80-х роках процес від-
криття училищ набув нової динаміки. Станом на 10 
березня 1889 року в Подільській губернії діяло 238 
сільських однокласних народних училищ, у тому числі 
в Кам’янецькому повіті – 27, Летичівському – 24, Про-
скурівському – 11, в Ушицькому – 33 [73]. Процес їх 
утворення тривав і в наступні роки.

Шістдесяті роки ХІХ ст. можна впевнено назвати 
«зоряним часом» парафіяльних шкіл. Уже 1869 року в 
Подільській губернії діяло 1293 церковних шкіл, навча-
лося 29620 учнів [70, с.423]. А це поставило на порядок 
денний кадрове питання. 1869 року в Києві була засно-
вана перша в Україні учительська семінарія, 1870-го – у 
Коростишеві на Житомирщині, 1874 року в Глухові – 
перший учительський інститут, 1912-го – Вінницький. 
Головну роль у підготовці вчителів для парафіяльних 
шкіл краю відігравали Подільська духовна семінарія, 
в якій навіть відкрили кафедру педагогіки, та жіночі 
духовні училища в Кам’янці-Подільському і Тульчині, 
двокласне училище в Браїлівському монастирі, курси. 
Інколи кращі учителі відзначались. Зокрема, 24 січня 
1867 року подільський губернатор «за усердие в обу-
чении сельских мальчиков» преміював групу педагогів 
краю, у тому числі Северіана Левинського з Гірчичної 
та Василя Вибодовського з Великої Тернави [78, с.55].

Непросто вирішувалося питання забезпечення під-
ручниками. Набуло гостроти питання мови викла-
дання. Представники передової української громад-
ськості прагнули вкрапити в освітній процес хоча б 
українську історію, традиції, обряди.1857 року, ще до 
появи таємного обіжника міністра внутрішніх справ 
П.Валуєва, побачили світ «Граматика» П. Куліша, «До-
машня наука» К. Шейковського, 1861 року після по-
двійної цензури вийшло 10 тис. примірників «Буквара 
южнорусского» Тараса Шевченка, який вмістив у ньо-
му алфавіт, матеріали для читання (уривки з псалмів, 
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українські народні думи, прислів’я, приказки), числа 
до 100, таблицю множення тощо. Написаний україн-
ською мовою буквами російського алфавіту він зумів 
пробитись до українського школяра [74].

Однак після відомих циркуляра П.Валуєва  
1863 року і царського указу 1876 року про заборону 
друкувати та ввозити з-за кордону будь-які книжки «на 
малорусском наречии» питання української викладової 
мови, друку українських підручників відтермінувало-
ся на багато десятиліть. Схильного до українофільства 
викладача Кам’янець-Подільської чоловічої гімназії  
Т. Біленького перевели на роботу в Баку, а М. Білин-
ського відправили на пенсію [100, с.362].

З початком 70-х кількісний ріст церковно - па-
рафіяльних шкіл у Подільській губернії почав упо-
вільнюватися. 1870 року працювало вже 1248 шкіл 
і навчалося 26852 учні, мінус проти попереднього 
року склав 45 шкіл і 2770 учнів. Спад був ніби й не-
значним, але тривожним, бо започатковував не-
гативну тенденцію: якщо 1874 року було 1245 шкіл 
і 19451 учнів, то 1877-го шкіл залишилося 992, 
учнів – 18315, а 1881 року – 620 шкіл і 12447 учнів 
[49,с.225]. Це призвело до створення при Св. Си-
ноді спеціальної комісії й підготовки «Правил про 
церковно-парафіяльні школи», затверджених росій-
ським імператором Олександром ІІІ 13 червня 1884 
року. З цього часу початкові навчальні заклади, які 
відкривало православне духовенство, стали нази-
ватися церковно- парафіяльними. Їх мета – «утвер-
джувати в народі православне вчення віри і моралі 
християнської і повідомляти першопочаткові корис-
ні знання»[81,c.411]. Правила посилили роль свяще-
ників в організації початкової освіти в парафіях: на 
них покладалося завідування школами, «для ближ-
чого керівництва церковно-парафіяльними школа-
ми» архієреї призначали наглядачів, створювалася 
єпархіальна училищна рада, до якої «запрошувався 
на правах члена місцевий директор народних учи-
лищ»[81, с.415-416], дозволили залучати на утри-
мання і розвиток ЦПШ кошти не тільки церков, а й 
міських і сільських громад, парафіяльних опікунств, 
братств, земств, громадських товариств, приватних 
установ та осіб, що відкривало простір розвитку по-
чаткових шкіл під егідою духовенства.

В одних парафіях духовенство відновлювало раніш 
закриті початкові школи, в інших удосконалювало 
навчально-матеріальну базу – 1894 року будувалося 
близько 200 приміщень, у багатьох відкривало нові 
ЦПШ [45, с.557]. Протягом 80-х років ХІХ ст. в По-
дільської губернії кількість ЦПШ та шкіл грамоти по-
двоїлась, сягнувши 1334 навчальних закладів, а учнів 
– потроїлась (54252 школярі) [112, с.554-555]. Тільки в
Ушицькому повіті був відкритий 51 навчальний заклад 
[112, с.455].

Як свідчить статистика, це збільшення сталося, 
у першу чергу, за рахунок шкіл грамоти, які після 
1884 року були передані в підпорядкування єпар-
хіального керівництва. Динаміка їх розвитку – по-
зитивна: якщо 1885-1886 н.р. у 76 школах грамоти 
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Подільської губернії навчалося 1525 учнів, то 1893-
1894 н.р. у 732 школах – 25561 учень, шкіл стало в 9 
разів більше, учнів – у 16 [45, с.554-555]. 1891 року 
ці школи отримали державне визнання і правове 
регулювання прийнятими «Правилами про школи 
грамоти». За своїм значенням вони були нижчими 
церковно-парафіяльних і не вважалися правильно 
організованими, їх випускники не мали пільг по 
військовому обов‘язку. Відкриваючи їх, єпархіальне 
керівництво розраховувало зробити грамоту більш 
доступною для народу, готувати грунт для облашту-
вання правильно організованих  церковно - парафі-
яльних шкіл, тому нерідко школи грамоти ставали 
ЦПШ  і – навпаки. Їх число щоразу мінялося, але 
в 90-х роках мало позитивну динаміку: 1898 року 
діяло 686 шкіл грамоти, 1899-го – 827, 1900 – 856 
[96,c.34]. Загалом у 1891-1892 н.р. на Поділлі діяло 
526 церковно-парафіяльних шкіл, 726 шкіл грамоти 
і 276 училищ МНО, всього 1528 початкових шкіл, в 
яких навчалося 67546 учнів – кожна четверта дитина 
шкільного віку [72, с.116].

Для підготовки педагогічних кадрів Св. Синод 1895 
року дозволив відкрити в Подільській єпархії ще сім 
двокласних училища духовного відомства, у тому чис-
лі в Чорнокозинцях Кам’янецького, містечку Жванчик 
Ушицького повітів. У першій половині 1896-1897 навч. 
року на утримання кожного із них було відпущено по 
750 крб. До Великожванчицького училища приймали 
хлопчиків з різних сіл і волостей Ушицького повіту за 
направленням священиків. 1896 року в ньому навча-
лося 50 учнів, вони носили чорні мундири, форменні 
кашкети [52, с.7].

Важливе значення для організації навчально-вихов-
ного процесу завжди мала підручна література та кни-
ги для позакласного читання. 1896 року в цих закладах 
діяло 217 учительських бібліотек з фондом 31024 томи 
та 272 учнівських з фондом 230027 томів підручників, 
навчальних посібників та інших книг [96, с.41]. З 1896 
року в кошториси церковно - парафіяльних шкіл за-
кладалася певна сума на придбання літератури для по-
закласного читання [120].

Наші попередники, освітяни ХІХ ст., виступили 
з цінною ініціативою ведення церковно – шкільних 
літописів. 21 березня 1899 року Єпархіальна учи-
лищна рада ухвалила виготовити спеціальні зоши-
ти для ведення літописів. У них фіксувались події,  
прізвища учасників освітнього процесу, успіхи й 
проблеми [37,с.354-358]. Події двох світових воєн, 
низки революцій поламали цю традицію, але вона 
заслуговує на увагу і нинішніх керівників установ та 
закладів освіти.

На 1 січня 1900 року в губернії діяло 1856 початко-
вих навчальних закладів православного відомства, у 
тому числі 1134 однокласних ЦПШ, 715 шкіл грамоти, 
12 двокласних училищ, в яких навчалося 62224 хлоп-
чики і 19117 дівчаток, усього – 81341 учень. Помітним 
був внесок у справу народної освіти повітів, розта-
шованих на території, що нині відноситься до Хмель-
ницької області.
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Кількість початкових навчальних закладів
православного церковного відомства на Поділлі
на початок 1900 року [38, с.25-26]

Повіти Двокл.
училищ

Однокл.
ЦПШ

Шкіл
грамоти

Всього

Кам’янецький 2 105 69 175
Летичівський – 70 36 106
Проскурівський – 92 86 178
Ушицький 12 1134 715 1856

Відрадним був факт функціонування в одній па-
рафії кількох шкіл, як-от у м. Жванчик, селах Голозу-
бинці, Вільховець Ушицького повіту. Якщо врахувати  
280 училищ міністерства народної освіти, то у вказа-
ний час на 1878 населених пунктів єпархії припадало 
2136 початкових шкіл [38, с.27].

Збільшення числа охоплених навчанням дітей у зна-
чній мірі відбувалося за рахунок шкіл грамоти: 1898 
року в Подільській губернії їх налічувалося 686, 1899-
го – 827, 1900-го – 856, на початок 1904 р. – 585, у тому 
числі 20  хлоп’ячих, 99  для дівчаток, 466 змішаних, а 
1907-го –312 [98, с.228]. 1907 року Губернський комі-
тет у справах земського господарства погодився дати 
субсидії 312 школам грамоти за умови, що вони будуть 
реорганізовані у церковно-парафіяльні. Епархіальна 
училищна рада, розглянувши пропозицію земства, 
прийняла рішення з 1 вересня 1908 року перетвори-
ти школи грамоти в церковно-парафіяльні. 1911 року 
на Поділлі їх залишалося лише 7 [12, с.220]. При всіх 
недоліках школи грамоти відіграли позитивну роль в 
охопленні навчанням дітей невеликих і віддалених сіл.

Важливим фактором розвитку народної освіти стали 
земські установи – органи місцевого самоуправління 
в царській Росії, які почали створюватися  1865 року 
і діяли на основі «Положення про губернські і повіто-
ві земські установи» від 8 січня 1864 року. Їх бюджет 
формувався за рахунок окремих податків, прибутків з 
діяльності земських підприємств, відрахувань із загаль-
нодержавного скарбу, і це давало можливість вирішува-
ти низку життєво важливих проблем місцевих громад 
[35, с.790]. У Подільській губернії земська діяльність 
була запроваджена аж 1904 року на основі «Положен-
ня про управління земським господарством у губер-
ніях Віленській, Вітебській, Волинській, Гродненській, 
Київській, Мінській, Могилівській, Подільській» від 2 
квітня 1903 року. Однак вона була суттєво обмежена – 
земським господарством займався спеціальний губерн-
ський комітет, тому в народі ці земства назвали куцими. 
І лише 1911 року було введене земське самоуправління 
в повному обсязі, як і в інших губерніях.

Вже 1904 року земські установи виділили на утри-
мання церковно-парафіяльних шкіл коштів більше, 
ніж Св. Синод, 1913 року ці видатки склали 470181 крб. 
[96, с.35].

Земства стали ініціаторами запровадження загаль-
ної початкової освіти і практичними втілювачами 
цієї ідеї в життя. Подільський губернський комітет у 

справах земського господарства розпочав підготовчу 
роботу 1905 року. Аналіз засвідчив, що тільки в міс-
тах, окрім 77 діючих початкових шкіл, потрібно було 
відкрити ще 112. Навіть у Кам’янці-Подільському, де 
мешкала 3141 дитина у віці 8-11 років, не вистачало 8 
початкових шкіл [119, с.107]. І хоч Державна дума не 
прийняла закон про загальне навчання в обсязі почат-
кової школи, земства все ж активно взялися за будів-
ництво нових і реконструкцію діючих шкіл. Найбільш 
інтенсивно шкільне будівництво велося протягом 
1911-1914 рр. У Проскурівському повіті були збудова-
ні школи для 2 тис. учнів, у Кам’янецькому тільки 1912 
року земства ввели 12 шкіл, реконструювали і розши-
рили 3 [29, с.225]. 

На хвилі революційних подій загострилося питан-
ня мови викладання. Активну позицію зайняли земці, 
1904-1905 рр. у ряді губерній ухваливши клопотання 
про запровадження української мови в земських шко-
лах. Думку низів доносили до верхів і депутати Держав-
ної Думи. Олександр Лотоцький з Поділля підготував 
проект закону, внесений на розгляд третьої Держав-
ної Думи, але так і не прийнятий. І все ж під тиском 
мас влада вимушена була піти на деякі поступки. 1905 
року українці отримали право на україномовну пресу, 
народним бібліотекам при школах дозволили мати різ-
ні книги і часописи, не вилучені з обігу в Російській 
імперії. 1906 року Св. Синод дав згоду на редагування 
в Кам’янці-Подільському спеціальною комісією під го-
ловуванням єпископа Парфенія українського перекла-
ду Євангелія Пилипа Морачевського [100, с.453-454], а 
1907 року – на викладання в церковних школах укра-
їнською мовою, однак в умовах післяреволюційного 
наступу реакції згодом відмінив це рішення [96, с.76].

Велику українознавчу роботу вело Подільське това-
риство «Просвіта», яке виникло 1906 року, його осе-
редки на місцях, учителі-просвітники.

25 червня 1912 року було введено новий тип народ-
них шкіл – вищі початкові школи. У них реорганізо-
вували в першу чергу міські училища. Випускникам 
таких училищ відкривався шлях до закладів вищого 
рівня – гімназій, учительських семінарій, ремісничих 
шкіл. 1916 року в Російській імперії їх було 1573, на По-
діллі – 37, Волині – 31 [100, с.437].

Під впливом соціально-економічних факторів та 
революційного тиску мас активізувалося відкриття се-
редніх навчальних закладів. Перед Першою світовою 
війною діяло 10 чоловічих, 13 жіночих гімназій і 6 тех-
нічних, реальних і комерційних училищ, у тому числі в 
Кам’янці-Подільському – чоловіча, Маріїнська жіноча, 
Славутинської у Кам’янці-Подільському і Харюзової у 
Проскурові приватні гімназії, Кам‘янець-Подільське 
середнє восьмикласне  технічне училище, Кам‘янець-
Подільське приватне реальне училище І.Р. Мазінга та 
Проскурівське реальне училище.

Дещо робилося для освіти представників інших на-
ціональностей, які проживали на Поділлі, зокрема, 
для єврейського населення, кількість якого поступово 
зростала: 1864 року тут жило 206758 осіб єврейської 
національності, 1897-го – 369306, 1904-го – 441226  



Освiтнiй поступ Хмельниччини

15

[126, с.255]. Найбільш поширеними початковими на-
вчальними закладами для єврейських дітей були тал-
муд – тори, хедери, бет – мідраші. Середню освіту 
єврейські діти здобували в гімназіях та реальних учи-
лищах, які діяли на територї губернії. Частка євреїв 
серед учнів Кам’янецької та Немирівської чоловічих 
гімназій 1881 року становила 16 і 13 відсотків відповід-
но. 1908 року в губернії  працювали два лютеранських 
училища, де навчався 181 учень [96, с.51].

В умовах тривалої світової війни маятник історич-
ного часу невблаганно пришвидшував кінець дому 
Романових, який за 300 років династичного правління 
не вирішив головних проблем розвитку величезної ім-
перії, у тому числі і в галузі освіти. Не було створено 
матеріально-технічних і кадрових умов впровадження 
навіть загальної початової освіти. Відставала держава 
від європейських сусідів у розвитку середньої і вищої 
школи. У багатонаціональній країні вперто не вирі-
шувалося питання викладової мови, вивчення націо-
нальної історії, культури. Не була усунута нерівність 
у здобутті освіти. В нових історичних умовах ці про-
блеми перейшли у спадщину українським урядам, які 
постали в ході Української революції 1917-1920 рр. 
Українська Центральна Рада взялася за українізацію 
школи, створення матеріальних і кадрових передумов 
розширення мережі початкових, середніх і вищих на-
вчальних закладів, переходу до обов’язкової загальної 
початкової освіти. Спеціальна комісія – понад 130 учи-
телів, професорів ВНЗ, громадських діячів – готувала 
проект Єдиної школи в Україні, робота над яким була 
завершена 1919 року, в Кам’янецький період Директо-
рії [104, с.144-145]. 

Проект передбачав початок навчання з 6-8 років, 
єдина школа ділилася на три ступені: І – Нижча по-
чаткова школа (1-4 класи), ІІ – Вища початкова шко-
ла (5-8 кл.), ІІІ – Середня школа (9-12 кл.) [85]. Пер-
ші 8 класів проголошувалися обов’язковими, мовою 
навчання – українська, вивчення Закону Божого – 
тільки за заявою батьків. Проект не обійшов увагою 
освіту національних меншин в Україні, передбачив-
ши її здійснення рідною мовою, дав бачення змісту 
навчання, розподілу годин тощо [104, с.149-155]. 
Рада міністра освіти в липні 1919 року створила ко-
місію «для технічного переведення реформи школи 
на Україні», яка мала переглянути навчальні плани 
і програми, підручники, організувати їх видання, 
проаналізувати стан матеріально-навчальної та ка-
дрової бази. Реформування освіти мислилось як 
тривалий, але цілком реальний процес. Однак доля 
розпорядилась інакше, виділивши українським уря-
дам менше чотирьох років на розбудову національ-
ної школи.

Першим губернським комісаром освіти на Поділлі 
став Віктор Кіндратович Приходько, відомий просвіт-
ник, земський діяч, член УЦР, з 20 квітня до 7 груд-
ня 1918 року – викладач Вінницького учительського 
інституту Юхим Онуфрійович Щириця, а згодом –  
М.В. Ільїнський. З 15 липня 1919 року Кам’янецьким 
повітовим комісаром був призначений Сергій Козиць-

кий, Летичівським – Михайло Іваненко, Проскурів-
ським – Василь Мудрий, Ушицьким – Григорій Піскун 
[40, с.20,24-25]. 

Важливу роль у розбудові системи національної 
освіти відіграла «Просвіта». 1917 року, на початок 
Української революції, вона мала в Україні понад 800 
організацій, їх основу становили вчителі [9, с.54]. Про-
тягом року мережа зросла до понад 2000 тис. органі-
зацій. Виробилася ефективна структура товариств: 
керівні центри – у губернських містах, філії – у пові-
тових, осередки – у селах і містах. На Національному 
конгресі 6-8 квітня 1917 року «Просвіта» висунула до 
УЦР свого дієвого члена Івана Стешенка, з середини 
червня 1917 року українського освітнього міністра. 
«Просвіта» займалась розробкою стратегії і тактики 
розбудови національної школи [9, c.55], відкривала на 
свій кошт або ставала співзасновником низки навчаль-
них закладів.

Важливим завданням будівництва національної 
школи була українізація освіти – перехід на українську 
викладову мову, впровадження у зміст освіти украї-
нознавчого компонента. Приступивши до виконання 
обов’язків генерального секретаря освіти, І.М. Стешен-
ко вже на другий день, 17 червня,  видав розпоряджен-
ня про викладання в школах українською мовою, і цей 
факт став поворотним моментом на шляху творення 
національної школи, у зверненні «До українців-педа-
гогів» просив їх повернутися в Україну, добився восе-
ни 1917 року демобілізації з російської армії близько 
13 тис. українських учителів [47,с.33]. Впровадження 
української мови в навчальний процес здійснюва-
лося шляхом українізації діючих російськомовних і 
відкриття нових українських шкіл. 1917 року замість 
двох дозволених тимчасовим урядом українці відкри-
ли тільки на Київщині 18, а загалом – 50 українських 
гімназій [111]. У шкільному розкладі з’явились уроки 
української мови, літератури, історії та географії. За 
Гетьманату, аби уникнути конфліктів, замість україні-
зації російськомовних пішли шляхом створення нових 
українських шкіл. Більш рішуче за українізацію освіти 
взялася Директорія, 1 січня 1919 року прийнявши за-
кон про запровадження української мови як держав-
ної. 30 січня міністр народної освіти Іван Огієнко сво-
їм наказом встановив, що «викладовою мовою по всіх 
школах України: вищих, середніх та нижчих повинна 
бути мова українська» [47, с.34]. 

Усі зусилля – організаційні, матеріально-технічні, 
фінансові, науково-методичні – нова влада спрямову-
вала на забезпечення дітям шкільного віку загальної 
обов’язкової освіти. Директорія 12 квітня 1919 р. при-
йняла закон «Про безплатне і обов’язкове навчання 
всіх дітей шкільного віку громадян України», який пе-
редбачав безплатне і обов’язкове навчання всіх дітей 
шкільного віку у нижчих і вищих початкових школах, 
зобов’язував МНО виробити детальний план посту-
пового, протягом 5 років, втілення закону в життя. 
При департаменті нижчої освіти був створений спеці-
альний відділ, на який покладалася реалізація плану  
[47, с.33].
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Фундаментом єдиної школи в Україні була ниж-
ча початкова школа. 1919 року в губернії діяло 4064 
НПШ, у них навчалося 203200 учнів – 51% усіх дітей 
шкільного віку [103, с.121-122]. Важливою ланкою 
єдиної школи в Україні була вища початкова у складі 
5-8 класів, де навчались діти 10-12 років, які закінчи-
ли нижчу початкову школу. У 1916-1917 н.р. в Україні 
діяло всього 356 ВПШ – 343 державних, 13 приватних 
і громадських. 1917 року в УНР було українізовано 
262 вищі початкові школи, у тому числі 34 – на Поділ-
лі [47, с.61-62]. 1919 року мережу ВПШ поповнили 
школи в Бережанці, Великому Карабчиєві, Гусятині, 
Савинцях, Смотричі, Купині, Кузьмині, Миньківцях, 
Михалполі, Старій Синяві, Пиляві та ін. Наповню-
ваність цих шкіл була різною, у Маківській ВПШ на-
вчалося 158 школярів, у Смотрицькій – 140, у Балин-
ській – 103, у Шатавській – 77 [41, с.10]. За неповними 
даними, на 1 липня 1919 року в УНР функціонувало 
1210 вищих початкових шкіл [47, с.63]. ВПШ мали 
національні меншини, 1919 року на Поділлі діяло 4 
єврейських вищих початкових школи та польська в 
Оринині.

Завершувала шкільну освіту середня школа, пред-
ставлена в УНР гімназіями, реальними та єпархіаль-
ними школами. Царська доба  передала добі новій в 
Україні понад 400 середніх шкіл [47, с.66]. Їх транс-
формація в систему єдиної школи відбувалася шля-
хом одержавлення діючих та відкриття нових. 1917 
року на державний кошт прийнято й українізова-
но 20 гімназій: на Поділлі – 6, Волині – 1, Київщині 
– 2 [47,с.67]. За Гетьманату протягом літа 1918 року
з’явилося 40 гімназій і 10 реальних шкіл, у тому числі 
гімназія в Дунаївцях. Вона постала на основі дозволу 
департаменту середньої школи міністерства народ-
ної освіти від 21 червня 1918 року і розмістилася в 
двоповерховому приміщенні колишнього лютеран-
ського училища. Засновниками гімназії за досвідом 
західноєвропейських країн виступило Товариство 
«Група батьків», створене 14 червня 1918 року влас-
никами і працівниками суконних фабрик, міськими 
ремісниками і торговцями [54, с.63]. 1918 року зміша-
ні гімназії діяли в Деражні, Кам’янці-Подільському, 
Меджибожі, Жванці, хлоп’ячі – у Могилеві-Поділь-
ському, жіночі – у Городку, Немирові, реальні школи 
– у Вінниці, Проскурові [41, с.6]. Гімназії засновува-
лись за участі або й на кошти «Просвіти», зокрема – у 
Вінниці, Волочиську. За підтримки «Просвіти» була 
відкрита «Перша українська гімназія для дорослих 
з правами для учнів» при Кам’янець-Подільському 
державному українському університеті [47,с .69]. За-
галом протягом 1917-1920 рр. «Просвіта» доклала 
чимало організаційних і фінансових зусиль до ство-
рення і діяльності в Україні 436 середніх навчальних 
закладів, у тому числі  на Поділлі 30 хлоп’ячих, 14 ді-
вочих гімназій та однієї реальної школи [9, с.56]. На 
початок 1919 року в УНР діяло 836 гімназій, 70 реаль-
них і 24 єпархіальних школи, в яких навчалося 293840 
учнів[47, с.74], у тому числі 83 середні школи на По-
діллі [23, с.176].

Кадрову проблему вирішували в першу чергу учи-
тельські семінарії та інститути, короткотермінові, 
одно- та дворічні курси [47, с.86], «іспитові комісії», 
створені 1919 року при губернських шкільних упра-
вах, в яких для отримання звання народного вчителя 
проходили випробування особи з середньою освітою 
та російськомовні вчителі [47, с.87], 33 учительських 
семінарії, зокрема в Кам’янці-Подільському, Житоми-
рі, Коростишеві, Києві, Дермані, Вінниці, Меджибожі, 
Ольгополі [47, с.88-89]. Українській владі дісталося з 
царських часів 8 учительських інститутів. На Поділлі з 
1912 року діяв Вінницький, а на початку 1919-1920 н.р. 
відкрили ще й Кам’янець-Подільський учительський 
інститут. Вони мали три відділи: словесно-історичний, 
фізико-математичний, природничо-географічний і 
готували учителів для вищих початкових та середніх 
шкіл [47, с.88-89]. 

У роки революції проводилась значна робота з 
українізації університетів та інших вищих навчаль-
них закладів. За Гетьманату П.П. Скоропадського 
при міністерстві народної освіти та мистецтва ді-
яла комісія з питань створення в Україні універси-
тетських закладів у Києві, Кам’янці-Подільському, 
Полтаві, Чернігові та деяких інших містах [95, с.55]. 
22 жовтня 1918 року на підставі закону, затвердже-
ного гетьманом Павлом Скоропадським, постав 
Кам’янець-Подільський державний український уні-
верситет. Чимало його вихованців згодом поповнили 
колективи середніх і вищих навчальних закладів, зо-
крема і дунаївчанин Степан Титович Риндик, відомий 
педагог, письменник, просвітник і громадський діяч. 
Загалом на 1 січня 1919 року в Україні діяло 70 ВНЗ 
різного профілю [47, с.96-97].

Проблема забезпечення шкіл новими підручника-
ми вирішувалася в різний спосіб і не другорядну роль 
при цьому виконував Кам’янець-Подільський, який  
1919 року став державним центром УНР. У січні  
1919 року Рада народних міністрів прирівняла їх до 
«продуктів першої потреби» і зажадала від залізнични-
ків забезпечити першочерговий пропуск вагонів з під-
ручниками. В умовах воєнних дій деякі видавництва 
(«Дзвін», «Вернигора», «Час» та інші) виїхали на Захід, 
де продовжили видання підручної літератури для укра-
їнської школи. Її доставка в Україну була непростою 
справою. У березні 1920 року Подільський губернський 
комісар освіти В. Ільїнський зумів якось доставити 8 
вагонів підручників. А ось з Німеччини переправити 
заготовлених 100 вагонів книг ніяк не вдавалося, посол 
України в Німеччині М. Порш просив С. Петлюру «уві-
йти в порозуміння з польським урядом» [47, с.109].

Книжковий голод на Поділлі намагалися вдовольни-
ти і своїми силами. Видавничий відділ при губернській 
народній управі очолив виходець з Малої Кужелівки, 
що на Дунаєвеччині, Василь Андрійович Сочинський. 
Він відновив діяльність видавництва “Дністер”, залу-
чивши до справи в якості редакторів та авторів про-
фесорів відкритого 22 жовтня 1918 року в Кам’янці-
Подільському державного українського університету, 
передовсім – В. Біднова, Л. Білецького, М. Драй-Хмару, 
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М. Плевако, С. Риндика, Н. Григоріїв [91]. До 15 листо-
пада 1920 року вдалося видати 23 назви книг тиражем 
126 тис. примірників [13 ,с.2]. 

Отже, отримавши від царських часів слабку зру-
сифіковану систему освіти, нова українська влада в 
основному сформувала систему національної освіти, 
за неповними даними 1919 року в Українській На-
родній Республіці діяло 17140 загальноосвітніх шкіл  
(15 тис. нижчих початкових, 1210 вищих початкових і 
930 середніх) – у три рази більше, ніж створила в Укра-
їні царська влада за більш ніж 250 років перебування 
українських земель у складі Російської імперії.

Наприкінці 1920 року на території Поділля оста-
точно встановилася радянська влада і розпочалася ре-
організація системи освіти. Більшовики не прийняли 
ефективних напрацювань УНР в галузі будівництва 
національної школи. Копіюючи досвід РСФРР, по-
ширили на Поділля декрет РНК УСРР «Про передачу 
всіх навчальних закладів у відання Наркомосу» від25 
січня 1919 року, постанови колегії, директивні листи, 
інструкції народного комісаріату освіти УСРР, зокре-
ма – «Про керівництво школою і організацію роботи 
в ній». Весною 1919 року НКО УСРР розробив «Осно-
ви будівництва вільної єдиної трудової соціалістичної 
школи на Україні», заклавши у фундамент радянської 
системи освіти восени 1917 року принципи уніфікації 
школи, поєднання навчання і виховання з виробни-
чою працею, відокремлення школи від церкви, ідейної 
спрямованості навчання і виховання тощо.

У відповідності з постановою наркомату освіти 
УСРР «Про запровадження в життя єдиної трудової 
школи» від 4 липня 1920 року утворювалися чотири-
річні і семирічні школи. На цей час в Україні діяли 
21887 шкіл, у них навчалося 2250 тис. учнів – 30 від-
сотків дітей шкільного віку. У половині шкіл навчан-
ня здійснювалося рідною мовою [25,с.29].У систему 
освітнього управління крім наркомату в Харкові вхо-
дили губернські, повітові й волосні відділи освіти, що 
відповідало тогочасному адміністративно-територі-
альному устрою України. Завідуючою Подільською 
губнаросвітою була призначена Тарнопольська, Ан-
дрій Дубовик очолив Кам’янець-Подільський повіто-
вий відділ народної освіти, у штаті якого на 15 верес-
ня 1921 року числилося 125 осіб [25,с.35]. У січні 1921 
року відновили роботу волосні відділи наросвіти. У 
числі перших в усіх відділах були видані накази, які 
зобов’язували непрацюючих учителів зареєструва-
тися у відділах освіти, а батьків протягом п’яти днів 
записати «всіх дітей шкільного віку як неграмотних, 
так і грамотних», вимагали від установ, організацій, 
приватних осіб, «у яких залишилося або сховано яке-
небудь шкільне майно: лави, столи, шкафи, картини, 
книги, географічні, фізичні та інші прилади», повер-
нути його під загрозою притягнення до кримінальної 
відповідальності [25,с.36-37]. Водночас вводилась у 
дію постанова РНК та накази НКО УСРР про реор-
ганізацію мережі шкіл. Зокрема, наказ №32 відділу 
освіти м. Кам’янця-Подільського, виданий у липні 
1920 року, гласив: «Всі школи, як середні всіх типів і 

назв, за винятком шкіл технічних,професійних і ре-
місничих, так і нижчі і вищі початкові, з 1 вересня 
1920 року реорганізуються в єдину трудову школу з 
семирічним терміном навчання для дітей від 8 до 15 
років»[53,с.135].

За рахунок реорганізації діючих і відкриття нових 
закладів протягом 1920-1921рр. формувалася на Поді-
ллі мережа вищих і професійних навчальних закладів. 
На початок 1921 року на базі Кам’янець-Подільського 
державного українського університету постали інсти-
тут народної освіти та сільськогосподарський інсти-
тут. Того ж року був створений Вінницький медичний 
інститут. В інститут народної освіти був реорганізо-
ваний Вінницький учительський. Діяло 9 технікумів, 
49 профшкіл, 30 профкурсів, у їх числі – 8 трирічних 
педагогічних [63,с.284].

Організація нової системи освіти відбувалася у 
вкрай важких умовах. Свідченням цього є розподіл на 
губернській нараді завідуючих повітовими відділами 
народної освіти 28 грудня 1920 року між повітами для 
шкіл «паперу для писання 1635 аркушів, 1500 зоши-
тів, 354 ручки, 470 олівців, 210 пер, 526 дитячих книг» 
[63,с.282-283]. 27 травня 1921 року газета «Вісти» 
опублікувала звернення «До громадян м. Кам’янця»: 
«Просьба здати олівці на збірні пункти… (вказува-
лись адреси. – Авт.), бо на них чекають діти в садках і 
приютах»[14].У Проскурівському повіті ще 1925 року 
в 414 обстежених школах на 1386 учнівських груп було 
849 класних кімнат, партами ці школи були забезпече-
ні на 60 відсотків [109,с.128].З різних причин подекуди 
школи припиняли роботу. У Січинцях, що біля Дунаїв-
ців, наприкінці вересня 1921 року не могли розпочати 
навчання, бо приміщення школи займали солдати, а 
взимку 1922 року припинили навчання через відсут-
ність палива [46,с.233-234].

У лютому 1921 року не вистачало 40 відсотків учи-
телів. Бажав кращого професійний рівень педагогіч-
них кадрів. Приміром, із 417 учителів Ушицького по-
віту у вересні 1922 року лише 7 відсотків мали вищу 
освіту, 28 – середню, решта – початкову, 42 відсотки 
– спеціальну педагогічну [63,с.288]. Це змушувало 
удосконалювати систему підготовки та перепідго-
товки вчителів. Замість учительських семінарій по-
стали трирічні педкурси у Вінниці, Гайсині, Кам’янці-
Подільському, Могилеві-Подільському, Немирові, 
Проскурові, Тульчині, 1924-1925 н.р. реорганізовані в 
педагогічні технікуми.

В умовах фінансового дефіциту влада вдавалася до 
«раціоналізації» мережі. Якщо 1921 року в Україні ді-
яли 21887 шкіл, 1922-го – 20579, 1923-го – 17110, то 
1924 року їх залишалося 15555[25,с.30]. Тільки на По-
діллі протягом 1921-1923 рр. було «раціоналізовано» 
433 школи [63,с.287].

Перша світова війна, національно-визвольні зма-
гання породили ще одну, досить важку проблему, – 
безпритульність. 1922 року число сиріт і напівсиріт в 
Україні сягнуло понад 700 тис., вони і були основним 
джерелом поповнення армії безпритульних. Про-
блему посилив голод 1921 року на півдні України та 
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Поволжі. За нарядами Центроеваку Україна прийня-
ла з Поволжя 56 тис. дітей [10,с.41]. У зв’язку з цим 
була створена мережа спеціальних освітньо - вихов-
них закладів. Головною її ланкою були дитячі будин-
ки. На початку 1921 року в Україні діяло 600 дитбу-
динків, утримувалося 39000 вихованців, а на кінець 
року їх кількість потроїлась – 1844 заклади і 98890 
утриманців [25,с.30]. На липень 1921 року на Поді-
ллі для розв’язання проблеми безпритульності була 
розгорнута мережа, яка включала 82 дитбудинки ін-
тернатного типу з 4170 дітьми, 33 денних дитбудинки 
з 1288 дітьми, 2 дитячих колективи з 60 вихованця-
ми і 2 прийомники на 30 дітей, у вересні число дит-
будинків сягнуло 152, вихованців – 5598 [63,с.184]. 
У Кам’янецькому повіті, зокрема, на 30 червня того 
ж року діяло 11 будинків-інтернатів, у них – 374 ви-
хованці і 72 вихователі, 14 денних дитбудинків з 555 
дітьми і 61 вихователем, одна польська колонія – 16 
дітей і 3 працівники.7 лютого 1922 року повітовий 
відділ народної освіти своїм наказом зажадав до 10 
березня в кожній волості відкрити дитбудинок-ін-
тернат. Такий заклад наступного року в Маківсько-
му районі був відкритий у селі Кривчик на базі ко-
лишнього палацу поміщика Крупенського [8,арк.5]. 
Ситуація почала поліпшуватися 1925 року у зв’язку 
з реевакуацією дітей раніш голодуючих губерній та 
скороченням числа безпритульних: на Поділлі із 173 
залишилося 69 дитбудинків [63,с.297].

Нова влада неусипно слідкувала за ідейною спрямо-
ваністю навчально-виховного процесу та ідейно-полі-
тичним рівнем учителів. 28 листопада 1922 року Ма-
ківський волвиконком, розглядаючи питання освіти, 
постановив: «Для більшої політичної свідомості учи-
телів Маківської волості при допомозі волвиконкому 
відкрити трьохденні курси політграмоти» [6,арк.30]. У 
вишах ввели посаду політкомісара з великими повно-
важеннями, застосовувався класовий підхід до комп-
лектування як професорсько-викладацького, так і 
студентського контингентів, а також влаштовувалися 
перманентні кадрові чистки. У закладах освіти 1922 
року з’явились піонерські організації. Посилилась 
цензура шкільних підручників, дитячої літератури. У 
1925-1926 навч. році в школу надійшли букварі «Чер-
воноармієць», «Червоний прапор». У тестові завдання 
для закріплення знань вводились питання типу «Яке 
революційне свято буває перед літом?», «У якому міс-
ті похований Ленін?» [50,с.344-345]. Крайньою заіде-
ологізованістю характеризувалася виховна робота. У 
грудні 1924 року Шепетівський окружком комсомолу 
своєю директивою рекомендував новорічну ялинку 
вбирати «портретами і малюнками революційного 
змісту», «внести у цей вечір побільше елементів живої 
праці, революційних пісень, масових революційних 
ігор»[109,с.134].

Школа стала своєрідним інструментом боротьби но-
вої влади з релігією і церквою. Кам’янець-Подільський 
повітовий відділ наросвіти своїм наказом від 7 грудня 
1922 року зажадав «всі релігійні навчальні заклади на 
основі ст. 10 Декрету про відокремлення церкви від 

держави і школи від церкви закрити» [5,арк.45]. Було 
заборонено й групове вивчення релігії.

Учительство взяло активну участь в реалізації етно-
політики нової влади, спрямованої на її вкорінення в 
національне середовище. Курс на коренізацію схвалив 
XII з’їзд РКП(б) у квітні 1923 року. Прийнята 8 лип-
ня 1923 року президією Подільського губвиконкому 
постанова зобов’язувала до сьомих роковин жовтне-
вої революції перевести діловодство держустанов на 
українську мову, а відділам наросвіти забезпечити ро-
боту курсів вивчення української мови й приведення 
шкільної мережі у відповідність з національним скла-
дом населення.

Українізація хоч і мала чіткий політичний підтекст, 
все ж об’єктивно сприяла національно-культурному 
відродженню. Скажімо, Підлісномукарівській на Ду-
наєвеччині семирічній школі навіть присвоїли ім’я 
Михайла Драгоманова, яке з початком боротьби про-
ти «українського буржуазного націоналізму» було по-
спішно зняте з прапора закладу [61].

Перелом у розбудові шкільної освіти радянсько-
го зразка стався після прийняття 27 листопада 1924 
року постанови Раднаркому УСРР «Про шкільну ме-
режу загального навчання». У відповідності з «По-
ложенням про мережу загального навчання» семи-
річна школа складалася з двох концентрів: перший 
– початкова чотирикласна школа, другий –це наступ-
ні три класи семирічки. Передбачалося перехід на 
загальнообов’язкове навчання здійснити протягом 6 
навчальних років, починаючи з 1924-1925 року. На цей 
час у Подільській губернії діяли 1821 чотирирічка і 196 
семирічок, навчанням охоплено 153 тис. осіб – 21 від-
соток дітей шкільного віку. Для проведення реформи 
створювались комісії відповідного рівня. Однак здій-
снення загальнообов’язкового чотирирічного навчан-
ня зіткнулося з великими труднощами – діюча мережа 
шкіл не могла справитись з цим завданням. 

У Маківському районі на кінець 1924-1925 навч. 
року майже всі школи І концентру були трирічними: 
у Балинівській тирирічній трудовій школі навчалося 
32 учні, у Михайлівській – 64, Слобідко – Балинськй 
– 46, Шатавській – 79, Блищанівській – 50, Гниловід-
ській – 27, Гуто-Яцковецькій – 53, Гуто-Блищанівській 
–36, Кривчицькій –22, Рахнівській – 46, Чечельницькій
– 64, Яцковецькій – 64 [62,с.231-232]. Перевід тільки
цих 12 початкових шкіл у чотирирічні потребував 480 
додаткових місць, а отже – нових приміщень. Така ж 
картина спостерігалася в Дунаєвецькому районі, де на 
1 січня 1926 року діяло 30 початкових шкіл з контин-
гентом 1878 учнів і 2 семирічних – 714, Голозубинець-
ка сільськогосподарська профшкола –27учнів, у тому 
числі в Дунаївцях – 2 початкових (94 учні) і 2 семиріч-
них (714)[93,с.302]. Це призвело до збільшення кіль-
кості учнів у діючих  школах. Якщо 1921 року на шко-
лу в Подільській губернії припадало 66 учнів, 1924-го 
– 81, то 1927-1928 н.р. по території, що нині входить
до Вінницької області – 121, до Хмельницької – 96, по 
Україні – 123 [109,с.132]. Керівництво Могилівського 
округу, який опинився ще в гіршому становищі, офі-
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ційно на окружній партійній конференції в грудні 1926 
року заявило: «Ми не в змозі силами однієї округи, зо-
крема нашої бідної Могилівської, без достатніх коштів 
з боку центру піти по лінії загальної обов’язкової осві-
ти» [63,с.298].

Важко, але поступально вирішувалося питання за-
гальної обов’язкової освіти в Кам’янецькому окрузі, до 
якого входило 16 районів, м. Кам’янець-Подільський, 
смт Дунаївці, Нова Ушиця. Станом на 15 грудня 1927 
року в окрузі діяло 386 початкових і 40 семирічних 
шкіл, у них навчалося відповідно 28296 і 10828 учнів, 
у Дунаєвецькому районі – 28 початкових (1927 учнів) і 
4 семирічних (1256 учнів) [39,с.21,31-32]. Це були кра-
щі результати в окрузі. Зростало охоплення навчан-
ням дітей шкільного віку: якщо 1926-1927 навчального 
року воно склало в окрузі 59 відсотків, то наступно-
го – 62 у сільській і 85 у міській місцевостях [27,с.19]. 
Проскурівщина на цей час, зазначалося на окружній 
партконференції у листопаді 1927 року, досягла ще 
кращих результатів: при збільшенні шкіл за два роки 
на 13 число учнів, охоплених навчанням, подвоїлося і 
склало 85 відсотків [63,с.299].

З відбудовою підприємств і розгортанням вироб-
ництва започатковувалась у краї мережа дошкільних 
закладів. Приміром, у Дунаївцях волвиконком, від-
кривши дитячі ясла, залучив до їх утримання трест 
«Дунсукно», уклав з ним договір, згідно з яким трест 
фінансував повне утримання 10 дітей та часткове – на 
25 відсотків із зарплат батьків – решти. Такі ж ясла 
були відкриті в с. Зеленче. В умовах розрухи мере-
жа довкілля зазнавала скорочення: якщо 1921 року в 
Україні діяло 879 закладів, то 1925-го їх залишилося 
134 [124,с.111]. Однак у Дунаївцях 1925 року все-таки 
зберігся ясла-сад на 45 дітей [1].

Центральна влада всіляко спонукала місцеві орга-
ни до поліпшення стану справ. Наприкінці 1929 року 
ВУЦВК ухвалив з 1 квітня до 1 червня 1930 року про-
вести всеукраїнський дошкільний похід. І це дало 
позитивний результат: були збільшені видатки на 
дошкілля, передбачено відкрити 1930 року в Дунає-
вецькому районі постійно діючий дитсад на 60 місць у 
райцентрі, а також 4 сезонних, 14 ясел і 12 літніх май-
данчиків в інших селах [124,с.113].

Нелегкою проблемою виявилася ліквідація непись-
менності, яка залишилася у спадок від царських часів. 
Перепис населення 1897року виявив на Поділлі 468769 
грамотних – 15,5 відсотка. Не змінилася статистика 
на кінець 1920 року – у  губернії було 84,5 відсотка не-
письменних, серед жінок –93,1[110,с.437]. Постановою 
Раднаркому УСРР «Про боротьбу з неписьменністю» 
від 21 травня 1921 року населення віком від 8 до 50 ро-
ків було зобов’язане вчитись письму будь-якою мовою 
на базі діючих шкіл чи інших установ. Очолила справу 
Головполітосвіта Народного комісаріату освіти, коор-
динувала зусилля різних відомств Всеукраїнська над-
звичайна комісія ліквідації неписьменності. 

Відповідна робота розгорталася й на місцях, від-
кривались школи грамоти, пункти ліквідації непись-
менності в хатах-читальнях, на підприємствах, у гур-

тожитках, з жінками, що мали малих дітей і не могли 
відвідувати лікнепи, вчителі займались удома. Вчи-
тельство з ентузіазмом включилося в цю кампанію. У 
серпні 1922 року учителі Дунаєвецької, Китайгород-
ської, Миньковецької та інших волостей на своїх кон-
ференціях взяли зобов’язання активно включитися в 
ліквідацію неписьменності [117,с.60].

Активізувалася справа ліквідації неписьменності 
1923 року. У роботу включилося Всеукраїнське товари-
ство сприяння ліквідації неписьменності, більш відоме 
як товариство «Геть неписьменність!», яке очолив го-
лова ВУЦВК Петровський Г.І., почав видаватися дво-
тижневик під однойменною назвою. ВУЦВК визначив 
завдання завершити ліквідацію неписьменності до деся-
тиріччя жовтневої революції. Але за відсутності коштів, 
у тому числі на оплату праці учителів, ліквідпункти за-
кривалися. Передача їх на місцевий бюджет вирішувала 
справу лише частково. Із 252 у Кам’янецькому окрузі 
в березні 1924 року тільки 28 ліквідпунктів утримува-
лися за рахунок місцевого бюджету, всі інші перебива-
лися за рахунок пожертв сільських громад, товариств, 
організацій[63,с.303].У березні 1924 року Подільський 
губнадзвичком констатував, що завершення ліквідації 
неписьменності до визначеної ВУЦВК дати під загро-
зою зриву, оскільки в багатьох районах «шкільні примі-
щення не опалюються, не освітлюються, вчительський 
персонал не оплачується і школи не постачаються  необ-
хідним письмовим обладнанням».

1925 року для потреб лікнепів було видано 250 
тис. букварів, зокрема «Буквар для шкіл грамоти» 
Чепіги Я.Ф., стільки ж іншої допоміжної літератури 
[118,с.146]. Для учнів ліквідпунктів встановлені деякі 
пільги – безплатне навчання, безплатні підручники, 
звільнення робітників від роботи на 2 год. у дні занять, 
селянам надавалася двадцятипроцентна знижка при 
обов’язковому страхуванні майна. Поступово зроста-
ла мережа ліквідпунктів та учнів: якщо 1923 року на 
Поділлі їх налічувалося 183, а учнів 5478, то 1924-го 
– 911 лікнепів і 31594 учні, 1925-го – 1548 і 60987 від-
повідно [117,с.61].У ліквідацію неписьменності вклю-
чились і національні меншини. 1926 року, наприклад, 
у Проскурівському окрузі діяло 37 польських і 22 єв-
рейських ліквідпункти [63,с.307].

1927 року комсомол почав формувати загони 
культармійців, до яких в основному входили учите-
лі, й направляв їх на роботу з неграмотними і мало-
грамотними. Такий загін 1927 року був створений на 
комсомольських зборах у Маліївцях, до нього ввій-
шли Гуцал І.К., керівник, Ороховський А.І., Білан О.І., 
Ойхман М.Т. Активно діяли культармійські загони в 
селах Немиринці, Гаврилівка, Гальчинці, Михнівка, 
Лідихівка, Поляхове, Святець, Турівка на Теофіполь-
щині та учителі Вазнюк Й.П., Гедима П.А.,Скаліцька 
Х.М., Вакалюк Й.І., Мосійчук Ф.П., Гнатюк А.А., Сід-
лецька Л.К., Островська Я.М., Четюк Т.М. та ін.[107
,с.110,115,135,182,198,277,306]. Учитель Кривий К.О. з 
Вінниччини, який організував навчання 1710 непись-
менних і особисто навчив 21, був нагороджений орде-
ном Трудового Червоного Прапора [110,с.442].
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У справі ліквідації неписьменності були й певеі до-
сягнення. Кількість грамотних у містах України порів-
няно з довоєнним періодом  зросла з 42 до 74 % у 1929 
році, а в селах – до 59 %. Однак у визначений термін (7 
листопада 1927 року) вкластись не вдалося. Цей тер-
мін кілька разів переносили: 1926 року – на1930 - ий, а 
1928-го – на 1932-ий.

Отже, у 20-і роки була вибудована радянська систе-
ма шкільництва, але запланований перехід на загальне 
обов’язкове навчання дітей шкільного віку за 6 років, 
як і подолання неписьменності до десятилітнього юві-
лею жовтневої революції, здійснити не вдалося. 

30-і роки в галузі освіти характеризувалися пози-
тивною динамікою в будівництві шкільних приміщень, 
розвитку вищої педагогічної освіти, розширенні мережі 
шкіл, контингенту учнів та кваліфікованих педагогіч-
них кадрів, охопленні усіх дітей шкільного віку почат-
ковою освітою, завершенні в основному ліквідації не-
письменності серед дорослого населення. І в той же час 
– тотальними репресіями, які не обійшли учительство.

У каскаді адміністративно-територіальних реорга-
нізацій зазнавала змін система управління освітніми 
закладами. 13 червня 1930 року постановою ВУЦВК і 
РНК УСРР було розформовано 13 округів, а 2 вересня 
вони були повністю  ліквідовані і встановлена дво-
ступенева система управління: район (на території 
сучасної Хмельницької області їх було 40) – центр. 
Така система досить скоро виявилася неефективною, 
тому 1932 року було створено 5 областей – Вінниць-
ка, до якої ввійшла територія сучасної Хмельницької 
області, Дніпропетровська, Донецька, Київська і Хар-
ківська, утворено 5 обласних відділів народної осві-
ти. 1937 року з Вінницької виокремилася Кам’янець-
Подільська область у складі 36 районів. Протягом 
1923-1927 рр. управління освітою здійснював куль-
турно-соціальний відділ, у 1927-1931 рр. – інспекту-
ри народної освіти, а з травня 1931 року – районні 
відділи народної освіти. У 1931-1932 н. р.  навчало-
ся 4474498 школярів. 1932 року в школи 357 районів 
України було прийнято 905405 нових учнів і таким 
чином навчанням охоплено 98% дітей шкільного віку 
[25,с.54]. Із закінченням НЕПу семирічки почали пе-
ретворювати у фабрично-заводські семирічки. Шко-
ла такого типу діяла в Дунаївцях, у ній навчальний 
процес тісно поєднувався з екскурсіями і посильною 
працею на суконних фабриках. З 1929-1930 н. р.у цих 
школах подекуди відкривали 8 класи, беручи курс на 
десятирічку. 1932-1933 н. р. в Україні з’явилося пер-
ших 14 десятирічок – 9 у містах і 5 у селах – з контин-
гентом 7802 учні [25,с.61].

1934 року з метою вдосконалення системи освіти 
встановлено три типи загальноосвітніх шкіл: початко-
ва (чотирирічна), неповна середня (семирічна) і серед-
ня (десятирічна). Розпочалася реорганізація багатьох 
семирічок у середні школи. 1935 року, наприклад, Під-
лісномукарівська семирічка була реорганізована в се-
редню школу – єдину в Солобковецькому районі, куди 
ходили діти з 18 навколишніх сіл. До початку Другої 
світової війни з її стін вийшло 211 випускників [65].

Навчально-виховний процес надалі залишався під 
пильним контролем держави, зазнавав політизації, а з 
кінця українізації – і посиленої русифікації. Вчителів 
та учнів втягували в політичні процеси, у боротьбу зі 
своїми односельцями й батьками. Обіжник НКО УСРР 
1930 року, наприклад, вимагав проробити в усіх гру-
пах трудової школи політичні і господарські завдання 
весняної кампанії і про колективізацію та участь у ній 
школи [100,с.695]. З боку вчительства спостерігалося 
кілька моделей поведінки. Одні чинили опір насиль-
ству стосовно селян, критикували колективізацію, на-
віть переховували в школах селянський хліб. У Несте-
рівцях на Дунаєвеччині директор польської початкової 
школи Вишенський за виступ у сільській раді з крити-
кою насильницького усуспільнення селянської худоби 
та інвентаря був звинувачений у захисті куркулів та 
зв’язках з ними, а завідуючий українською початковою 
школою цього ж села Додон – у пасивному ставленні 
до суспільного життя. 1933 року з цих причин у Дуна-
євецькому районі було знято з роботи і виключено із 
спілки Робос 37 учителів [79,с.307-308]. Учительку з с. 
Шаровечки, яка заявила, що ніяких куркулів фактично 
не має, а влада розправляється з неугодними, було ви-
слано [80,с.406]. Учитель Савинецької польської шко-
ли член ВКП(б) Михайло Вацлавович Раєнко 1930 року 
був направлений уповноваженим в с. Тернаву для про-
ведення колективізації і хлібозаготівлі. Однак звідти, 
як зазначено в кримінальній справі, «дизертирував», 
за що був виключений з партії, а 1937 року засудже-
ний на 10 років у виправний трудовий табір [102,268-
270]. Більшість учителів зосередилась на професійних 
обов’язках, не вступала у конфлікт з владою, чинила 
пасивний опір. Дехто під тиском обставин вимушений 
був виконувати доручення влади. Але були й такі, хто 
щиро вірив в ідеали комунізму. Завідувач Тернавської 
початкової школи тоді Солобковецького району О.М. 
Матвійчук у своїх спогадах повідав, що під час хлібоза-
готівлі його на місяць увільнили від виконання служ-
бових обов’язків із збереженням зарплати. Село роз-
били на чотири дільниці, створили штаб, ударні групи. 
На ранок кожна із них на вказаний час доправляла до 
сільради одну - дві підводи нерідко з кров’ю відібра-
ного зерна, а звідти колона, увінчана транспарантами, 
під звуки оркестру направлялася до Станційнодунає-
вецького комбінату хлібопродуктів, на кілька сходин 
наблизивши тернавчан до голодної смерті. У спогадах 
через десятиліття з часу тих подій він залишався пере-
конаним у правильності дій: «Хто винен у голодовці? 
Думаєте, держава? Ні, винен період, в якому наша дер-
жава виникла, перша в світі держава соціалізму. Ка-
піталістичні держави хотіли задушити нас голодом… 
Кулацькі елементи часто нищили – травили коней, 
підпалювали комори, гноїли в землі свій власний хліб, 
щоб не продати державі…» [105,с.2-3, 8-9].

Наприкінці 20-х – початку 30-х рр. в умовах коре-
нізації дальшого розвитку набула освіта національних 
меншин. Скажімо, на Дунаєвеччині, де за даними пе-
репису 1926 року проживало 28545 українців, 5923 єв-
реї, 3501 поляк, 203 німці, 187 росіян, діяло 2 польські 
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сільради в Дем’янківцях, Остої та 5 польських шкіл: 
початкові – у Вихрівці, Голозубинцях, Нестерівцях, 
Остої і семирічна – у Дунаївцях, у ній навчалося 104 
учні. 1935 року припинили існування як вказані сіль-
ські ради, так і школи [60,с.88-89].

З перших своїх кроків більшовицька влада вдалася 
до тиску на вчителів, а згодом – до політичних і фі-
зичних репресій. Ще 1918 року агресивні українофоби 
вбили першого українського освітянського міністра 
СтешенкаІ.М.. 1919 року чекісти розстріляли поділь-
ського губернського комісара освіти Юхима Щирицю. 
27 липня під заголовком «Чрезвичайка працює» газета 
«Селянська громада» повідомила:«В м. Винниці роз-
стріляно в порядкові червоного терору за контррево-
люційну діяльність бувшого члена кабінету Директорії 
тов. Міністра Народної Освіти Щирицю Юхима»[121]. 
1922 року влада депортувала за кордон 77 викладачів 
вишів, у тому числі з Кам’янця-Подільського. Того ж 
року в порядку «червоного терору» були розстріляні 
сотні подолян, а серед них і вчителі, зокрема вчитель-
ка Дунаєвецької початкової школи Лідія Богацька та її 
брат Борис, звинувачені у співпраці з петлюрівцями.

Впродовж 20-х у  губернії   відбувалися неодноразо-
ві «чистки» педколективів. Тільки в одній Вінницькій 
області, свідчив на допиті заарештований 1937 року 
нарком освіти Затонський В.П., у ході атестації «біль-
ше 1000 вчителів були викинуті зі шкіл», тому в Україні 
склався «колосальний недохват учителів і відставання 
від темпів росту шкільної мережі». Тільки для середніх 
класів не вистачало близько 5000 педагогів [3,арк.104].

У березні-квітні 1930 року в Харкові на показовому 
процесі у справі СВУ серед 45 науковців і педагогів до 
різних термінів ув’язнення були засуджені і шестеро 
подолян –Голоскевич Г.К., Карпович Й.Р., Отаманов-
ський В.Д., Підгаєцький В.Я., Токаревська Н.С., Тур-
кало К.Т., Кривинюк М.В. Хвиля репресій у цій справі 
накрила понад 30 тис. осіб, а серед них і тисячі освітян 
[82,с.44].

А 1936 року тільки в справі «Польської організації 
військової» на Поділлі, за підрахунками О.О. Война-
лович, зазнали репресій близько 600 чоловік, 70 від-
сотків із них – педагоги [15,с.87]. У Дунаївцях у справі 
ПОВ було заарештовано 49 осіб, у їх числі – шесте-
ро учителів польських шкіл, 40 із них – розстріляно 
[2,арк.107-112].

За підрахунками професора Шаповала Ю.І., протя-
гом 30-х років в Україні було сфабриковано 110 різних 
«контрреволюційних організацій» [123]. Як наслідок, 
лише в Дунаєвецькому районі Кам’янець-Подільської 
області було заарештовано 2765 осіб [56,с.331]. Прове-
дений нами аналіз дав можливість виявити в їх числі – 
49 учителів та 6 інших працівників шкіл. У Міцівецькій 
семирічці, наприклад, було репресовано майже чверть 
учителів. Директор школи Василь Іванович Гладкий, 
заарештований Солобковецьким райвідділом НКВС 
11 вересня 1937 року, був звинувачений в тому, що «…
проявляв зацікавлення українським контрреволюцій-
ним націоналізмом. У цьому ж дусі виховував дітей 
у школі. Проявляв ворожість до Радянської влади», і 

був засуджений на 8 років трудтаборів [102,с.45]. По-
вернувся інвалідом і, як згадував його учень, знаний 
на Дунаєвеччині лікар С.К. Гуславський, ходив на ми-
лицях, ніколи не вів розмов про ув’язнення й невдовзі 
помер.

У цьому ж мартиролозі по Дунаєвецькому району 
числиться нарком освіти УРСР 1917, 1919, 1922-1923, 
1933-1937 років Володимир Петрович Затонський 
(1888-1938): «Військколегією Верховного суду СРСР 
29.07.38 засуджений до розстрілу. Вирок виконаний. 
Верховним судом СРСР 10.03.56 вирок скасований, 
справу припинено. Реабілітований згідно з Законом 
України від 17.04.91» [92,с.874]. Нині його критикують, 
звинувачують у причетності до подій 30-х років, які 
трагічно позначились на долі багатьох людей, установ, 
навчальних закладів, пам’яток культури, однак не вар-
то безапеляційно відкидати й те позитивне, що зробив 
він для розвитку народної освіти в умовах тоталіта-
ризму.

У 1937 р. була утворена Кам’янець-Подільська об-
ласть. У цьому ж році був утворений відділ освіти об-
лвиконкому, який з 1939 по 1954 р. очолювала Г.І. Го-
рільченко.

Позитивною динамікою в 30-і роки позначився 
розвиток мережі загальноосвітніх шкіл. Якщо 1937-
1938 н.р. 1464 школи Кам’янець-Подільської області 
прийняли 291022 учні, то 1940-1941 н. р. 1471 школа 
– 396098 [25,с.61]. При цьому відбулося зменшення
початкових (на 136 закладів) і помітне збільшення не-
повних середніх (на 39) і особливо середніх шкіл (на 
94). 1932-1933 навч. року в 14 середніх школах облас-
ті навчалося 7802 учні, а 1940-1941-го – 104186 – у 13 
разів більше. У 1936-1937 н. р. у Миньковецькому ра-
йоні діяло 14 початкових шкіл, навчалося 1000 учнів, 
12 неповних середніх (3170 учнів) та 2 середніх (1427), 
всього 5597школярів, працювало 196 учителів. Профе-
сійний рівень педагогічних кадрів характеризують такі 
показники: 14 мали вищу, 9 – незакінчену вищу, 99 – 
середню, 72 – неповну середню, 2 – початкову [4]. У Ду-
наївцях 1940 року в трьох неповних середніх та одній 
середній школах навчалося 1900 учнів, працювало 69 
учителів і серед них заслужений учитель Української 
РСР С.О. Гернштето [36,с.243].

Із середини 30-х у школах посилилась військова під-
готовка та військово-патріотичне виховання. В арсе-
налі форм і методів були фізичні вправи та стройова 
підготовка, стрільба з дрібнокаліберної гвинтівки, 
створювалися військові кутки і кабінети, проводи-
лись зустрічі, бесіди. Школа орієнтувала випускників 
на вступ до військових училищ. У відповідь на заклик 
«Кращу молодь – до військових училищ» випускник 
Маківської СШ Іван Фурман звернувся із заявою: «Ве-
лике бажання маю вчитися у бронетанковій школі. 
Якщо потрібно буде стикнутися з ворогом – не здригне 
рука і не зрадить око. Громитиму ворога на його тери-
торії» [106].

Удосконалювалася підготовка педагогічних кадрів. 
23 липня 1930 року ЦВК РНК СРСР прийняв поста-
нову «Про реорганізацію вищих шкіл, технікумів і 
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робітфаків», якою вводилося три типи педагогічних 
навчальних закладів – вищі (інститути), середні (пед-
технікуми) і короткотермінові курси. З вересня ін-
ститути народної освіти реорганізували в інститути 
соціального виховання. Кам’янець-Подільський ІСВ 
діяв у складі одного факультету з агробіологічним, 
техніко-математичним, історико-економічним і мов-
но-літературним відділеннями, очолював виш Ф.А. 
Кондрацький. Розширилась мережа робітфаків. На по-
чаток 1932-1933 н.р. в 545 робітфаках навчалося 80927 
осіб. 1930 року ІСВ відкрив кілька вечірніх робітфаків, 
у тому числі в Дунаївцях на базі текстильної фабрики 
і механічного заводу. Через робітфак пройшо до ІСВ 
чимало довоєнних педагогів Дунаєвеччини, зокрема 
Леонід Степанович Кульчицький, який закінчив агро-
біологічне відділення, працював у Залісецькій ПШ і 
1937 року був репресований.

10 березня 1933 року РНК УСРР прийняв поста-
нову про відновлення в Україні університетів. У 
вересні того року ІСВ були реорганізовані в педін-
ститути. Однак 1935 року Кам’янець-Подільський 
педінститут закрили із-за близькості державного 
кордону. Проте 1939 року брак педагогічних кадрів 
примусив владу відкрити в Кам’янці -  Подільському 
учительський інститут.

Тривала робота з ліквідації неписьменності серед 
дорослих. 1939 року письменних в Україні від 9 до 
49 років стало серед чоловіків – 93,9%, серед жінок – 
82,2% [118,с.149]. До кінця 30-х проблема в основному 
була вирішена.

У 1940-1941 н.р. в денних школах України навчалося 
6,7 млн. учнів [25,с.55]. Були створені навчально-мате-
ріальні й кадрові передумови для здійснення загальної 
семирічної освіти в селах і переходу до загальної серед-
ньої освіти в містах.

Нацистська окупація не тільки зруйнувала ці пла-
ни, а й саму систему радянського шкільництва. Оку-
паційна влада керувалася засадничими принципами, 
висловленими А. Гітлером: поневоленому населенню 
треба дати елементарні знання і вміння, «… щоб до-
сягти якихось успіхів, мусимо пильнувати, аби міс-
цеве населення не мало змоги здобувати вищу осві-
ту». Втілювач освітньої політики нацистів на теренах 
України рейхскомісар Еріх Кох вважав «… відкриття 
навчальних закладів… зовсім недоцільним, бо тубіль-
цеві-хліборобу і тубільцеві-робітнику освіта лише 
зашкодить»[64,с.142]. Курс брався в основному на за-
гальну початкову освіту й фахові школи, які готували 
кваліфікованих працівників, фізично сильних й  від-
даних новому режиму.

Місцева українська влада, учителі та батьки праг-
нули відновити навчання. У Дунаєвецькому гебіті в 
складі Віньковецького, Дунаєвецького, Миньковець-
кого і Солобковецького районів, а це – 150741 житель 
[90,с.297], у 1941-1942 н.р. у 57 початкових, 70 неповно-
середніх і 17 середніх школах навчалося 28148 учнів, 
працювало 1033 вчителі, у Проскурівському діяло 120 
шкіл, Шепетівському – 145 [64,с.143]. Відбулася філь-
трація педкадрів – відсіяні в першу чергу вчителі – 

комуністи і комсомольці, а також – тотальна чистка 
бібліотечних фондів. Вилучалась «більшовицька літе-
ратура», до якої були віднесені «всякі книжки Сталіна, 
Леніна, Маркса, Кагановича, Гейне, Тичини, Маяков-
ського, Корнійчука і інших совєтських авторів, брошу-
ри більшовицького агітпропу тощо»[30,с.97]. Оскільки 
нових підручників не було, вчителі мали в радянських 
підручниках затушувати рядки ідейно-політичного 
змісту, вилучити портрети комуністичних лідерів і на 
свою відповідальність використовувати ці підручники 
в навчальному процесі.

1942 року окупаційна влада провела реформу, 
яка фактично руйнувала радянську систему освіти. 
Основною ланкою освіти ставала початкова народна 
чотирирічна школа. Навчання в ній оголошувалося 
обов’язковим для хлопчиків і дівчаток з 8 до 12 років. 
Відновлювались закриті радянською владою гімназії. 
У Кам’янецькому гебіті їх було дві, навчання – плат-
не. Окрім того, діяли фахові школи, у Дунаєвецькому 
окрузі – Голозубинецький ветеринарний технікум, 
Новоушицький технікум механізації сільського гос-
подарства, сільськогосподарський технікум у Говорах, 
Маківська однорічна школа цукроваріння, Дунаєвець-
ка медична школа, Миньківцька агрошкола, яка готу-
вала спеціалістів садівництва і городництва середньої 
кваліфікації. У травні 1942 року в ній на двох курсах 
навчалося 70 осіб [115]. Кадри з вищою освітою, у 
тому числі педагогічні, з листопада 1941 року готував 
Кам’янець-Подільський інститут народної освіти.

Однак 22 жовтня 1942 року своїм розпорядженням 
рейхскомісар України Е. Кох, фактично, знівелював 
вищі і професійні школи: «… пропоную панам гене-
ральним комісарам закрити школи та інститути, в 
яких навчаються учні старше 15 років і всіх учнів не-
залежно від статі направити в робітничі групи в Ні-
меччину» [64,с.334-335]. Розпорядження визнав «згуб-
ним» рейхсміністр А. Розенберг, тому стосовно вищих 
і фахових шкіл Е. Кох формально дещо поступився, 
хоча на практиці проводив ту ж лінію. У червні 1942 
року, наприклад, у Кам’янець-Подільському ІНО були 
проведені тотальні арешти, розстріляно чимало сту-
дентів, директора Бондаренка І.М., а заклад спочатку 
реорганізували просто в інститут, а в лютому на його 
базі відкрили агрономічну сільськогосподарську шко-
лу [33,17-22].

Важкі умови життя населення окупованих терито-
рій, часті закриття шкіл в зимовий період породили 
низку проблем в освітній галузі. У доповіді районного 
інспектора шкіл Ікра, зробленій на вчительській кон-
ференції 6 серпня 1942 року, зазначалося, що 1941-1942 
навчального року в Дунаєвецькому районі працювало 
лише 28 початкових і неповно-середніх шкіл, навчало-
ся 4263 учні. З цього числа чотири класи закінчили 154 
і сім класів – 114 учнів, переведені до наступних класів 
2174, 299 мали складати іспити восени, а 1490 (кожен 
третій школяр) були залишені на повторний курс. Вна-
слідок низької успішності з 82 вступників до Дунає-
вецької медичної школи іспити склали лише 16. Головна 
причина – низьке відвідування. У Воробіївській школі 
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воно складало 38, у Січинецькій – 53, Гірчичнянській 
– 54 відсотки [30,с.88-89]. В умовах окупації більшість
учителів пристосовувались до обставин, що склалися. 
Проте сотні учителів поповнювали радянське підпіл-
ля, партизанські загони, а також осередки ОУН-УПА, 
які активно діяли на території Кам’янець-Подільської 
області з перших днів нацистської окупації. У їх ряди 
для боротьби з фашистами з перших місяців окупації 
влилися директор Нестеровецької школи на Дунаєвеч-
чині Володимир Петров, учитель Петро Щербатий, ви-
пускник цієї школи Іван Глевич – учень Голозубинець-
кого зооветтехнікуму, останні два навіть очолювали 
надрайонний провід ОУН-УПА [55,с.129,180,246]. У 
радянському підпіллі на терені округу вели боротьбу 
педагоги Андрій Гребелюк, Григорій Даниляк, Ольга 
Добжанська, Володимир Зборовський, Василь Корчо-
вий, Леонід Красуцький, Іван Сварник, Федір Сміян та 
інші. На півночі області партизанське з’єднання очо-
лював педагог Антон Одуха. 

Своєрідною формою вияву патріотизму була участь 
учителів у діяльності організацій «Просвіти», які з 
дозволу німецьких властей виникали в містах і селах 
області. Однак уже в червні 1942 року просвітянські 
осередки були ліквідовані, а їх члени заарештовані. 13 і 
27 червня у Кам’янці-Подільському розстріляні 150 па-
тріотів, у тому числі дунаєвецькі учителі Годлевський, 
Кржижевська, Парой, Саніцький та ін. [90,с.110].

Війна завдала важкого удару освіті: на фронтах, у 
тилу загинули тисячі педагогів і  старшокласників, 
були зруйновані сотні шкільних приміщень, знище-
ні шкільні бібліотеки, навчальне приладдя, меблі. У 
Кам’янці-Подільському, відступаючи, фашисти піді-
рвали корпус інституту народної освіти, який вдалося 
відновити лише 1963 року, знищили чимало меблів, 
навчального приладдя, книг в усіх десятьох місь-
ких школах, загальні збитки закладам освіти склали 
7747897крб. [33,с.397-399]. За роки окупації помітно 
знизився освітній рівень населення. 6 липня 1945 року 
Дунаєвецький райвійськком інформував, що серед до-
призовників 1928 року виявлено неграмотних 8, з осві-
тою до 2-х класів – 34, до 3-х – 48. З останніми була ор-
ганізована робота з підвищення грамотності [30,с.268].

Не вистачало учителів – багатьох чоловіків мобілі-
зували польові військкомати, чимало було заарешто-
вано. У документальній книзі «Педагоги Хмельнич-
чини – жертви сталінських репресій», упорядкованій 
Слободянюком П.Я., Телячим Ю.В., Чемерисом Ю.С., 
представлені витяги з кримінальних справ 120 пе-
дагогів, 53 із них були репресовані у перші повоєнні 
роки. Серед них – 3 викладачі вищих навчальних за-
кладів, 3 працівники відділів освіти, 15 учителів, 29 
директорів [102]. Коростовцева О.М. звинуватили в 
тому, що «…будучи директором школи с. Татаринець 
давав розпорядження вчителям про знищення пор-
третів радянських вождів, цитат і автобіографій В.І. 
Леніна, Й.В. Сталіна…, проводив перевірку підручни-
ків і вимагав від учительського колективу виконання 
його окремих розпоряджень по закреслюванню, за-
клеюванню, а також знищенню статей із радянським 

змістом»[102,с.131-132]. Його засудили на 10 років у 
виправні трудові табори. Переслідувань зазнали учи-
телі Антонінщини, які 1942 року за завданням відділу 
освіти здійснили краєзнавчі дослідження і написали 
історію сіл району [89].

Влада дбала про відновлення шкіл. Наприклад, Ду-
наєвецький райвиконком 25 травня 1944 року прийняв 
спеціальну постанову «Про ремонт шкіл і забезпечен-
ня шкіл та учителів паливом», визначив невідкладні 
завдання, відповідальних і терміни: «Враховуючи, що 
під час окупації школам завдано великих збитків і з 
метою забезпечення нормальної роботи шкіл, необхід-
но приступити до ремонту і обладнання шкіл. Ремонт 
і обладнання шкіл розпочати з 1 червня і завершити 1 
серпня 1944 року». Термін два місяці був досить стис-
лим, якщо врахувати, що шкільні приміщення не ре-
монтувались кілька років, тому до справи підключили 
не тільки відділ освіти, який очолив Щербина П.Ф., 
замінивши на цій посаді Алексєєва І.В., а й фінвідділ, 
райплан, комунвідділ, голів сільрад і колгоспів [7]. На 
ремонт було затрачено 90 тис. крб., завезено палива на 
48 тис. крб., отримано для шкіл району 4000 зошитів, 
3500 олівців, 3700 пер, 400 букварів, понад 600 підруч-
ників. У фонд дітей фронтовиків зібрано 15 тис. крб. 
1 вересня 32 школи прийняли перше повоєнне поко-
ління учнів – 4756 хлопців і дівчат, серед них – чимало 
переростків, їх навчали 180 учителів [48].

В області були відкриті 23 дитячі будинки, 1945-1946 
н.р. діяло 1422 загальноосвітні школи, у них навчався 
225091 учень. Кількість початкових шкіл зросла на 
третину порівняно з 1941 роком і складала 70 відсотків 
усіх працюючих шкіл, вдалося відновити лише 76 се-
редніх шкіл із 220 довоєнних, на 171 тис. зменшилася 
кількість учнів у них. І тільки в 1952-1953 н.р. за осно-
вними показниками освіта в області досягла довоєн-
них параметрів: працювало 1479 шкіл, у тому числі 
початкових – 644, семирічних – 623, середніх – 222, на-
вчалося 286590 учнів [25,с.61]. 1949 року було запрова-
джено загальне обов’язкове семирічне навчання.

1958 року законом «Про зміцнення зв’язку школи 
з життям та про дальший розвиток системи освіти 
в СРСР» водилося загальне обов’язкове восьмиріч-
не навчання, нова система шкільної освіти: загальна 
обов’язкова восьмирічна школа для дітей 7-15 років, 
повна середня для підлітків і молоді 15-18-річного віку 
(денні, вечірні і заочні середні школи), школи-інтер-
нати, спеціальні школи для дітей з вадами фізичного 
і розумового розвитку. Збільшенню кількості учнів 
сприяла відміна з 1 вересня 1956 р.  плати за навчання. 
Це вимагало кваліфікованих кадрів. Їх готував віднов-
лений 1944 року Кам’янець-Подільський учительський 
інститут, 1948 року реорганізований у педагогічний. 
1952-1953 н.р. в ньому працювало 76 викладачів, 
об’єднаних у 14 кафедр [12,с.238].

За п’ятнадцять повоєнних років зміцніла навчаль-
но-матеріальна і кадрова база освіти, що дало підста-
ви ХХІІ з’їздові КПРС у жовтні 1961 року в новій про-
грамі партії визначити курс на обов’язкову середню 
загальну і політехнічну одинадцятирічну освіту для 
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всіх дітей шкільного віку і освіту в обсязі 8 класів для 
молоді, зайнятої в народному господарстві. 1961-1962 
н.р. у 1549 загальноосвітніх школах області здобува-
ли освіту 260612 учнів. До 1966 року було відкрито 
16 нових шкіл, кількість учнів збільшилася на 20093 
[25,с.62], а в 1969-1970 н. р. 1477 шкіл області при-
йняли 281 тис. учнів, їх навчали 21 тис. педагогів. У 
трьох вищих навчальних закладах здобували вищу 
освіту 11 тис. студентів, у 17 середніх спеціальних – 
16 тис. учнів, у складі науково-педагогічного колекти-
ву області працювало 8 докторів і 146 кандидатів наук 
[36,с.60-61].

Основні напрями діяльності педколективів на зламі 
60-х і в 70-і роки визначали законодавчо-нормативні 
акти, спрямовані на здійснення обов’язкової загаль-
ної середньої освіти, підвищення якості навчально-
виховної роботи. 15 лютого 1960 року ЦК КПРС і 
Рада Міністрів СРСР постановою «Про організацію 
шкіл продовженого дня» зажадали створення мате-
ріальних і кадрових умов і розгортання мережі груп 
та шкіл продовженого дня. 10 листопада 1966 року 
ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР постановою «Про 
заходи подальшого вдосконалення роботи середньої 
загальноосвітньої школи» визначили головним за-
вданням здійснення (в основному до 1970 р.) в країні 
загальної обов’язкової середньої освіти. Головною ви-
могою перебудови системи народної освіти було по-
єднання навчання з продуктивною працею. 1969 року 
курс на трудову політехнічну загальноосвітню школу 
деталізувала спільна постанова ВЦРПС, ЦК ВЛКСМ, 
Міністерства освіти СРСР і Держпрофосвіти СРСР 
«Про професійну орієнтацію учнівської молоді». По-
пулярним став рух «Усім класом – на ферми, трак-
торні стани». Трудовий гарт старшокласники прохо-
дили в учнівських виробничих бригадах, які почали 
з’являтися в середніх школах. У Дунаєвецькому райо-
ні на першопочатках діяло 12 учнівських виробничих 
бригад у складі 880 учнів.

Творчість повоєнних педагогів породила різнома-
нітні форми поєднання навчання з продуктивною пра-
цею. В області та за її межами була відома оранжерея 
Ставищанської восьмирічної школи. Її творцем і орга-
нізатором роботи був директор Адольф Іванович Пец-
Ольд, біолог за фахом. Він налагодив зв’язки з Київ-
ським та Кам’янець-Подільським ботанічними садами, 
і влітку, і взимку в оранжереї цвіли квіти. На дослідних 
ділянках, закріплених за старшокласниками, вирощу-
вались рекордні врожаї нерідко нових сортів сільсько-
господарських культур. Школа була учасницею Все-
союзної виставки досягнень народного господарства, 
учні відзначені медалями. У Ставище приїжджали 
екскурсанти, учасники семінарів, школа ділилася не 
тільки досвідом, а й насінням [125,с.234-235]. Значну 
дослідницьку роботу у Вільховецькій СШ вів учитель 
біології Ф.С. Бацура, який на дослідних ділянках зі сво-
їми вихованцями виростив 120-центнерний урожай 
кукурудзи. Школа була відзначена Великою срібною 
медаллю ВДНГ, а учитель – найвищим орденом держа-
ви – орденом Леніна [43].

У 70-і роки була прийнята низка нормативно-пра-
вових актів: 1973 року – «Основи законодавства Союзу 
РСР і союзних республік про народну освіту», поста-
нова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про завер-
шення переходу до загальної середньої освіти молоді 
і подальший розвиток загальноосвітньої школи», 1974 
року – «Закон Української РСР про народну освіту», 
постанови «Про організацію міжшкільних навчально-
виробничих комбінатів трудової освіти і професійної 
орієнтації учнів» та «Про атестацію вчителів загаль-
ноосвітніх шкіл», «Про дальше поліпшення навчання, 
виховання учнів загальноосвітніх шкіл, підготовку їх 
до праці» (1977), виконання яких лягло на плечі педа-
гогів, що пройшли сувору школу війни і післявоєнної 
відбудови освіти. З 1952 року обласний відділ народ-
ної освіти очолював виходець з Городоччини фронто-
вик Степан Дмитрович Бабишен (1918-1991), палкий 
прихильник туризму, краєзнавства як методу начання 
і виховання патріотів. Він передав естафету такому ж 
фронтовику Віталію Мусійовичу Шайнозі, управлінцю 
з досвідом шкільної, комсомольської і партійної ро-
боти. Великої уваги надавав він добору, розстановці і 
вихованню кадрів. Поруч з ним працювали такі відомі 
організатори освіти в області, як Савчук О.О., Мель-
ник М.П., Степанець Г.І., Магера М.Н., Візовський В.С., 
відділи освіти очолювали в Новій Ушиці –Кордон-
ський І.С., Красилові – Суховецький Г.М., Кам’янці-
Подільському – Продеус М.М., Теофіполі – Лаган С.П., 
Старій Синяві – Мельник Д.І., Віньківцях – Гніздов-
ський К.М., Славуті – Ковальчук С.Ф. та ін.

В області проходили апробацію різні педагогічні ідеї 
та інновації. Зокрема, на базі Дунаєвецького району за 
рішенням колегії Міністерства народної освіти Укра-
їнської РСР проводився педагогічний експеримент з 
упровадження навчання дітей з шестирічного віку та 
переведення початкової школи на трирічний термін 
навчання, керівництво яким здійснював НДІ педагогі-
ки і психології АПН. Велику організаційно-методичну 
роботу проводив відділ освіти на чолі з Петром Гри-
горовичем Перепелюком, науково-методичний супро-
від – Хмельницький інститут удосконалення учителів, 
який з 1964 року майже чверть століття очолювала 
Лазорко В.М. ОблВНО та ІУВ працювали й над вирі-
шенням інших педагогічних проблем, зокрема – «До-
слідницька робота учнів в учнівських виробничих 
бригадах, «Організація продуктивної праці учнів у 
шкільних майстернях», «Психолого-педагогічні умови 
політехнізації навчально-виховного процесу в загаль-
ноосвітній школі» та ін.[11,с.15].

З середини 70-х років  перехід до загальної 
обов’язкової середньої освіти почав набувати ознак 
стабільності і завершеності. Цьому сприяло поліпшен-
ня рівня життя народу, злам психології у бік сприй-
няття середньої освіти як незаперечного  обов’язку 
кожної молодої людини, помітне зміцнення навчально 
– матеріальної бази закладів освіти, кадрового потен-
ціалу, удосконалення змісту і якості навчання – пере-
хід на нові програми і підручники. У 1975-1976 н.р. вже 
98 відсотків випускників восьмих класів здобували се-



редню освіту в загальноосвітніх школах, середніх спе-
ціальних навчальних закладах, професійно – технічних 
училищах. 1976 року перехід до загальнообов’язкової 
середньої освіти в основному був завершений. За да-
ними переписів, 1920 року письменних серед насе-
лення України було 51,9%, 1970-го – 99,8, а 1979 – 99,9 
[УРЕ.Т.11.с.329]. 

Однак проблема надання повної середньої освіти 
кожній молодій людині, особливо – працюючим, за-
лишилася актуальною і на наступне десятиріччя. По-
трібен був комплексний підхід до розв’язання про-
блеми, зусилля не тільки педагогічних колективів, а й 
партійних, радянських і господарських органів. 1984 
року розпочалася реформа загальноосвітньої і про-
фесійної школи, основні напрями якої схвалив квітне-
вий (1984р.) пленумом ЦК КПРС. Вони зводились до 
перебудови структури, навчання дітей з шестирічного 
віку, підвищення якості навчально-виховного проце-
су, поєднання навчання з продуктивною працею, ово-
лодіння випускниками середніх загальноосвітніх шкіл 
ще до початку трудової діяльності певною професією, 
зміцнення навчально - матеріальної бази, удоскона-
лення управління освітою.

Реалізація основних напрямів реформи давала від-
чутні наслідки. У Дунаєвецьому районі, наприклад, 
1986 року вона здійснювалася в 4 початкових, 33 вось-
мирічних, 18 середніх і заочній школах, де навчалося 
10266 учнів, працювало 1087 учителів, 80% яких мали 
вищу освіту. У відповідності з реформою за кожною 
школою рішенням райвиконкому були закріплені ба-
зові підприємства, колгоспи, намічені плани будівни-
цтва і добудови освітніх закладів. Було здано три се-
редніх і 5 неповно-середніх шкіл на 2896 учнівських 
місць. У 1986-1987 н.р. 723 дітей  вже навчалось з шес-
ти років. Майже всі учні 4-10 класів були охоплені сус-
пільно корисною  продуктивною працею, у тому числі 
1366 – в 13 учнівських виробничих бригадах, 1365 – у 
17 таборах праці і відпочинку, 100 – у шкільному ліс-
ництві, загін старшокласників діяв на базі Станцій-
нодунаєвецького комбінату хлібопродуктів. За учнів-
ськими виробничими бригадами було закріплено 497 
га землі, 15 тракторів, 5 автомобілів, 15 комбайнів, 
інша сільськогосподарська техніка, працювало 26 ла-
нок (330 учнів) тваринників, 10 ланок операторів ма-
шинного доїння (137 учнів), 32 робочих місця облад-
нані на суконній фабриці, 20 – ремонтно-механічному 
і 30 – на Маківському цукровому заводах, 15 – у мебле-
вому цеху. Крім того, було атестовано 833 робочих міс-
ця в шкільних майстернях з обробки металу і дерева, 
для учнів початкових класів створено робочі кімнати 
на 200 місць. Школи предметно займалися профорієн-
тацією і трудовлаштуванням випускників: із 625 ви-
пускників 1985 року 108 пішли працювати в народне 
господарство [90]. 

Така копітка праця лягла на плечі в основному нового 
повоєнного покоління учителів – випускників вищих 
навчальних закладів 1960-х – початку 70-х років, ке-
рівників шкіл, відділів освіти. Кам’янець-Подільський 
міський відділ освіти очолив Дарманський М.М., ра-
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йонний – Ясінський І.І., Білогірський – Якубовський 
С.І., Дунаєвецький – Прокопчук В.С., Старокостян-
тинівський – Пирха Л.М., Славутський – Вельма С.А., 
Ізяславський – Дем’янюк Л.А., Хмельницький – Богай 
М.С., Ярмолинецький – Коломієць В.М., Полонський 
– Коріньовський В.Г. Досвід Кам’янець-Подільського
міського відділу народної освіти з питань управління 
навчально-виховним процесом та поєднання трудово-
го навчання і виховання школярів з їх продуктивною 
працею був схвалений Міністерством народної освіти 
УРСР та внесений до республіканської картотеки пе-
редового педагогічного досвіду.

1987 року у зв’язку з виходом на пенсію Шайноги 
В.М. обласний відділ народної освіти очолив Дарман-
ський М.М. Він продовжив розвиток освіти по всіх 
напрямах реформування, велику увагу надаючи зміц-
ненню матеріальної бази (тоді в області будувалося 86 
шкіл і 60 нових дитсадків), створенню нових перспек-
тивних навчально-виховних комплексів «Школа – ди-
тячий садок». За час його роботи на посаді завідуючого 
(1987-1992 рр.) кількість шкіл зросла з 977 до 1054, дит-
садків – на 120 [116,с.270].

 В умовах перебудови і гласності в суспільстві наби-
рали сили демократичні тенденції.

Помітні зміни в освітянській галузі сталися за 25 
років незалежності – період розбудови системи націо-
нальної освіти в нових соціально-політичних і еконо-
мічних умовах. На стартовій позиції реформування, у 
1990-1991 н. р., в області діяло 1044 загальноосвітніх 
школи (222 початкових, 426 неповно-середніх, 396 се-
редніх), в яких навчалося 204796 учнів [25,с.64], у 864 
дитячих дошкільних закладах проходили дошкільну 
підготовку 66212 дітей, різні професії учні здобували 
в 40 професійно-технічних училищах [59,с.5,96-97]. 
Основні напрями реформування освітньої галузі були 
теоретично осмислені на І Всеукраїнському з’їзді пра-
цівників освіти і знайшли відображення у схваленому 
з’їздом проекті «Державної національної програми 
«Освіта». Україна ХХІ століття» [26], а нормативно-
правове їх оформлення закріплено в законах України 
«Про освіту»(1991), «Про дошкільну освіту», «Про 
загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», 
«Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», 
у низці інших законів, указах Президента України, по-
становах Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 
України, колегії Міністерства освіти і науки України, 
наказах освітнього відомства.

Стаття 53 Конституції України зафіксувала право 
кожного громадянина України на освіту, обов’язковість 
загальної середньої освіти. Держава взяла на себе 
обов’язок забезпечити «доступність і безоплатність 
дошкільної, повної загальної середньої, професійно-
технічної, вищої освіти в державних і комунальних на-
вчальних закладах» [42].

Великої уваги в області надається дошкільній 
освіті – вихідній ланці в системі безперервної осві-
ти. Закон України «Про дошкільну освіту» передба-
чив обов’язковість дошкільної освіти для всіх дітей з 
метою фізичного зміцнення, досягнення ними необ-
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хідного рівня соціалізації, умінь здобувати знання. 
Однак вже на початку незалежності мережа цих за-
кладів зазнала помітних втрат у зв’язку з розпуском 
колгоспів, на утриманні яких у районах перебувала 
більшість ДДЗ – вони припиняли роботу, приміщен-
ня занепадали, нерідко міняли господарів і призна-
чення. Рятував ситуацію перевід дітей у шкільні при-
міщення, збільшення кількості об’єднань «Школа 
– дитячий садок», а пізніше – і бюджетна підтримка. 
І все-таки на 1 січня 2000 року кількість дошкільних 
закладів в області порівняно з 1991 роком зменши-
лася на 131, а дошкільнят – на 29812, діяло 733 до-
шкільних заклади, де виховувалося 36,4 тис. дітей, 
166 об’єднань «Школа – дитячий садок» (в Україні їх 
було 806) на 12994 дітей, у тому числі 3037 дітей до-
шкільного віку [18,с.3]. 

З поліпшенням фінансового становища держави, 
передачею дитсадків у комунальну власність терито-
ріальних громад почався своєрідний ренесанс – від-
новлення багатьох сільських дошкільних закладів, 
зміцнення матеріальної бази. Протягом 1991-2001рр. 
збудовано 66 дитсадків на 5200 місць, за рахунок до-
будови й реконструкції існуючих створено ще 695 
місць[67,c.102]. Забезпечення обов’язкової дошкіль-
ної підготовки усім дітям, і в першу чергу – у віці 
від 5 до 6 років, відбувається і за рахунок створення 
інноваційних закладів, насамперед – об’єднань «До-
шкільний навчальний заклад – загальноосвітня шко-
ла», яких у 2003 році діяло 297, та 256 груп з різним 
терміном перебування, 64 груп соціально-педагогіч-
ного патронажу, груп компенсуючого типу. А це дало 
можливість охопити дошкільними закладами 53 від-
сотки дітей [20,с.2].

З початком ХХІ ст., незважаючи на несприятливу 
демографічну ситуацію, намітилася тенденція збіль-
шення кількості дітей у дошкільних закладах: 2004 
року 791 дошкільний заклад прийняв 36591 дитину, 
2006-го – 803 заклади – 36694 дитини, 2012-го – 825 
і 45327, на 1 січня 2014 року – 832 і 46642 відповід-
но. 2013 року в області функціонувало 110 НВК «До-
шкільний навчальний заклад – загальноосвітня шко-
ла», найбільше – у Славутському (33), Ізяславському 
(20), Старокостянтинівському (11) районах, 98,7% ді-
тей віком 3-6 років відвідували дошкільні заклади (в 
Україні – 94,1%), усі діти віком від 5 до 6 років були 
охоплені дошкільною освітою: 96,3% – у дошкільних 
навчальних закладах, решта 3,7% – варіативними 
формами навчання. Для 3308 дітей з вадами фізич-
ного та розумового розвитку відкрито 4 ДНЗ ком-
пенсуючого типу, 85 закладів комбінованого типу, у 
Кам’янці-Подільському діяла міська програма інклю-
зивного навчання і виховання дітей, працювало 10 
інклюзивних груп. Близько 40 відсотків дошкільних 
навчальних закладів мали медичні кабінети, решта – 
медичні кімнати, де дітей обслуговували працівники 
місцевих медичних закладів [69,с.3-4] .

Продовжити всебічний розвиток дитини покли-
кана загальноосвітня школа. З проголошенням не-
залежності педколективи загальноосвітніх шкіл 

області цілком усвідомили свою роль у розбудові 
держави, а вона полягає у підвищенні рівня освіти і 
національно-патріотичного виховання підростаючо-
го покоління, з надією на позитивні зміни зустріли 
реформи. Обласне управління освіти, яке у 1992-1993 
рр. очолював Красицький В.Д., а з 1993 по 2005 рік 
– Войтенко В.І., взяло курс на впровадження нового 
демократичного стилю управління. Актуалізувались 
проблеми впровадження краєзнавства, українознав-
ства у навчально-виховний процес, зміни структури 
і змісту освіти, інноваційних підходів до організації 
навчання і виховання. Зростала роль методичної під-
тримки реформ. Навчання керівників управлінь та 
відділів освіти відбувалося на базі районів, міст, де 
осягався втілений на практиці управлінський досвід, 
зокрема в Дунаєвецькому районі – результати триріч-
ного експерименту з оновлення управлінських функ-
цій, який здійснювався під патронатом колишнього 
начальника управління шкіл Міністерства народної 
освіти України кандидата педагогічних наук Євгена 
Степановича Березняка [87]. 

Згідно із законом «Про мови в Українській РСР», у 
2001-2002 н. р. 98,7% шкіл в області працювало в укра-
їномовному режимі, для задоволення потреб націо-
нальних меншин діяла одна російськомовна школа на 
114 учнів, приватна єврейська на 62 учні, у 21 двомов-
ній школі 2377 учнів вивчали предмети російською, а 
128 – польською мовами [67,с.3].  2013-2014 н. р. укра-
їнською мовою навчались 126711 учнів (99,53%), поль-
ською –398 (0,31%), російською – 207 (0,16%) [69,с.44].

Розпочалася комп’ютеризація шкіл. Поступово по-
повнювався парк персональних комп’ютерів. Скажімо, 
Чаньківській ЗОШ І-ІІІ ст. на Дунаєвеччині комп’ютер 
найновішої марки подарував колишній вихованець 
школи Хмельницький міський голова М.К. Чекман. 
2005 року 399 шкіл (84,6 відсотка ЗОШ І-ІІІ ст.) вже 
мали комп’ютерні класи, а персональні комп’ютери – 
28 ЗОШ І ст. (12,2%) та 242 ЗОШ І-ІІ ст., майже в поло-
вині середніх шкіл комп’ютерні класи були під’єднані 
до мережі Інтернет [69,с.53]. На 1січня 2014 року 
комп’ютерною технікою були забезпечені 100 відсотків 
загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ст., 95,1 відсотка – ЗОШ І-ІІ 
ст., 55,2 – дитячих дошкільних закладів, 92 відсотки 
шкіл і 36,4 дошкільних закладів під’єднані до мережі 
Інтернет [69,с.54].

Створювались умови для розвитку обдарованих 
дітей. Відповідно до  указу Президента України «Про 
програму роботи з обдарованою молоддю на 2001-2005 
рр.» від 8 лютого 2001 р. №78 посилилась увага до ство-
рення й удосконалення роботи закладів нового типу. 
Хмельничани стали піонерами відкриття 1993 року в 
Хмельницькому, Кам’янці-Подільському і Славуті спе-
ціалізованих ліцеїв-інтернатів поглибленої підготовки 
учнів у галузі науки. 1995-1996 н. р. у Х-ХІ класах Сла-
вутського ліцею навчалося 132 учні з різних районів і 
міст області, у Кам’янець-Подільському – 185, у Хмель-
ницькому – 593 [66,с.53]. Результати цієї ініціативи не 
забарилися: 1995 року до ВНЗ вступило 79,5% вихо-
ванців цих ліцеїв, наступного – 93 [16,с.4]. Освіту по-
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над державний стандарт давали й інші заклади нового 
типу. 2001-2002 н.р. в області функціонувало 32 ліцеї, 
25 гімназій, 11 колегіумів, найдавніші за часом ство-
рення – Кам’янець-Подільський міський (директор 
Миколайчук В.М.), Шепетівський №1 (Можейко Г.О.), 
Хмельницький №17 (Андрієнко Л.С.) ліцеї, Кам’янець-
Подільська (Кірік М.М.), Хмельницька №1 (Красиць-
кий П.В.), Старокостянтинівська (Мудрик В.Ю.) гім-
назії, Маківський (Паштепа І.П.), Чорноострівський 
(Топольницький В.В.) колегіуми [67, с.47-52]. А 2013-
2014 н. р. у 57 закладах нового типу підвищену освіту 
здобували 12517 учнів, на 1394 більше попереднього 
навчального року [69, с.35]. 1995-1996 року в області в 
106 школах діяло 598 класів, де 13215 учнів поглиблено 
вивчали окремі предмети, 243 учні прискорено опано-
вували програму чотирирічної школи. Створювалися 
умови для вибору учнями потрібних їм курсів, факуль-
тативів [66, с.54-60]. Відповідно до запитів і здібностей 
2014 року 90% старшокласників вивчали предмети на 
профільному рівні за різними напрямами, поглиблено 
опановували філологічні дисципліни 28% учнів, 20% 
– природничо-математичні, 18% – суспільно-гумані-
тарні [69, с.5]. Щорічно обдаровані діти реалізують 
свої можливості під час предметних олімпіад, зокрема 
2013 року на ІІІ всеукраїнському етапі вони здобули 
2 перших, 4 других і 10 третіх призових місць, двом 
учням призначено стипендії президента України. Таку 
ж фінансову підтримку талановитим дітям надають 
обласна, районні державні адміністрації, міські ради, 
новостворені регіональні громади. Школярі беруть ак-
тивну участь у роботі Хмельницького територіально-
го відділення Малої академії наук, яке 2010 року мало 
5600 членів, 2013-го – 6700, 67% – це учні сільських 
шкіл [69,с.6]. Як наслідок, учні демонструють зроста-
ючі якісні показники під час ЗНО: 2013 року більше  
50 відсотків учасників набрали 150,5 – 200, 18 випускни-
ків – по 200 балів з різних предметів. Найвищого якіс-
ного показника 2014 року досягли м. Старокостянти-
нів (69,7%), м. Хмельницький (66,9), м. Нетішин (62,5), 
Полонський район (57,3), м. Кам’янець-Подільський 
(56,3), Дунаєвецький район (54,6) [69, c.93].

На шляху становлення і розвитку національну 
освіту супроводжують серйозні випробування. Через 
фінансові труднощі скорочувались видатки на утри-
мання закладів освіти, а разом з цим – мережа і шта-
ти. Ці процеси особливо посилились після того, як у 
постанові Верховної Ради України «Про державний 
бюджет України на 1996 рік» вперше з’явився запис:  
«Міністерствам і відомствам, іншим установам дер-
жавної влади… забезпечити скорочення державних 
витрат, припинення раніше прийнятих проектів, які 
не забезпечуються джерелами фінансування, приве-
дення показників щодо мережі, штатів, контингентів 
підвідомчих установ і закладів у відповідність із розмі-
рами коштів, передбаченими в державному і місцево-
му бюджетах на їх утримання(виділення наше. – Авт.) 
у 1996 році» [21]. Цей пункт став каталізатором перма-
нентних скорочень, які набули популярної нині назви 
«оптимізація».

Динаміка мережі та чисельності учителів денних 
загальноосвітніх шкіл Хмельницької області 
у 2005-2016 рр. [58, с.9]

2005-
2006

2010-
2011

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

Кількість 
закладів

1067 918 846 805 796 778

Чисельність 
учителів

20350 20018 19705 18948 18546 17862

Отже, тільки за останні 10 років кількість денних 
шкіл в області скоротилася на 289, учителів – на 2488. У 
Волочиському районі закрито 22 заклади, у Кам’янець-
Подільському – 21, Ярмолинецькому – 19, Дунаєвець-
кому – 15, Деражнянському – 14 [58, c.10]. І, на жаль, 
цей процес продовжується. В освітянській статистиці 
навіть з’явився аналіз наповнюваності шкіл і класів по 
області та в районах і містах, свого роду прискорювач 
процесу оптимізації.

За даними Головного управління статистики, у 
Хмельницькій області різко скоротилась кількість вве-
дених в експлуатацію учнівських місць: якщо 2005 року 
в області було введено 2080 учнемісць, то 2010-го – 694, 
2012-го – 834, 2015-го – 190. У 2013 і 2014 роках не було 
прийнято в експлуатацію жодного учнівського місця 
[59,с.25], хоча станом на 1 січня 2006 року 302 школи ще 
знаходились у нетипових приміщеннях [68, с.105].

Серйозні ускладнення принесла негативна демогра-
фічна ситуація – за чверть століття населення України 
скоротилося на 10 млн. осіб. А це спричинило різке 
зниження чисельності учнів: якщо 2006-2007 н.р. в за-
гальноосвітніх школах області навчалося 166172 учні, 
то у 2013-2014 н.р. – 126006, на 40166 менше [69, с.39]. 
Перехідна доба з її проблемами не сприяє профілакти-
ці правопорушень серед учнівської молоді – 2000 року 
учні ЗОШ і ПТУ скоїли 324 злочини [67, с.88]. Одна з 
причин – виїзд батьків на роботу за кордон. На 1 січ-
ня 2004 року в освітніх закладах області налічувалося 
5540 дітей, батьки яких перебували за межами України. 
Найбільше таких дітей у м. Хмельницькому (505), Ду-
наєвецькому районі (334), м. Кам’янці-Подільському 
(323), Кам’янець-Подільському районі (255) [68, с.77].

Безгрошів’я відчутно вдарило по вчительству, 
престижності педагогічної професії, особливо в се-
редині 90-х – пік бартерних операцій, коли учителі 
місяцями не отримували не те, що грошей, а й навіть 
зарплати у вигляді промислових чи продовольчих 
товарів. Однак, оцінюючи свою професію не стільки 
як спосіб заробітку, а в першу чергу, як покликання, 
учителі самовіддано долали труднощі, втілювали в 
життя освітянські реформи. 1999-2000 н.р. розпоча-
лась підготовка до переходу на нову структуру за-
гальної середньої освіти, 12-річний термін навчання. 
Важливий етап – перевід на чотирирічне навчання 
дітей з 6 років  область, спираючись на досвід по-
передніх років, подолала успішно: 2000 року з шести 
років навчалося 94 відсотки учнів початкових класів 
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[19, с.2]. Складнішим був перехід на новий зміст на-
вчання, оскільки при нестримному зростанні обсягу 
інформації потрібно було забезпечити  скорочення 
навантаження на учня, переорієнтувати навчаль-
ний процес з нагромадження знань на навчання 
учнів самим здобувати знання та використовувати 
їх у практичній діяльності. Водночас вводилася нова 
система оцінювання, державний стандарт і базовий 
план у початковій ланці. Розгорнулася системна ро-
бота з інформатизації освіти. Усе це потребувало пе-
реорієнтації учителя, а отже, посилення методичної 
роботи. Попри усталені форми навчання, обласне 
управління освіти і науки, інститут післядиплом-
ної педагогічної освіти вводили і нові, спрямовані 
на розвиток творчості педагогів: виставки методич-
ного доробку педагогів, конкурси «Учитель року», 
«Директор року», «Кращий шкільний інформацій-
но-методичний центр», дослідно-експериментальна 
робота установ і закладів освіти, рейтингова оцінка 
діяльності управлінь та відділів освіти. Очолили цю 
складну організаційну і методичну роботу на об-
ласному рівні Войтенко В.І., Берека В.Є., Бобровник 
С.М., Лавренюк А.О., Малинич Л.М. та ін., у містах 
і районах –Козубняк В.Р., Тюрін В.П., Руда Н.М., 
Прокопчук В.С., Ткачук Н.М., Повар Т.М., Дзяворук 
П.Ф., Сабінська В.В. та ін.

Одним з важливих напрямів діяльності управлінь та 
відділів освіти стала профілізація навчально-виховно-
го процесу, розвиток мережі гімназій, ліцеїв, навчаль-
но-виховних комплексів. У 2004 р. їх діяло 73, і за їх 
кількістю та рівнем охоплення учнів область вийшла 
на 1-ше місце в Україні. Аналогічний стан був також 
із збереженням дошкільних закладів. У середньому 
по Україні кількість їх за 1994-1999рр. скоротилася на 
30%, у сусідніх Тернопільській, Рівненській, Вінниць-
кій областях – на 22-36%, у Хмельницькій – лише на 
4%. Щодо створення навчально-виховних об’єднань 
«дитячий садок-школа», то область була теж на першо-
му місці в Україні (у 2005р. близько третини усіх закла-
дів цього типу України були в області).

Відповідальний екзамен на здатність реформува-
ти систему освіти область витримала під час пере-
вірки Державною інспекцією навчальних закладів 
МОН України і розгляду 29 травня 2003 року від-
повідного питання на засіданні колегії Міністер-
ства освіти і науки України. Колегія відзначила, що 
«управління освіти і науки Хмельницької обласної 
державної адміністрації в складних соціально-еко-
номічних умовах перехідного періоду активно впли-
ває на процеси розвитку освіти в регіоні, досягаючи 
позитивних результатів у структурних перебудовах» 
[94]. Про досягнення області свідчило й рішення ко-
легії представити начальника облуправління осві-
ти Войтенка В.І. до звання заслуженого працівника 
освіти України.

В останні роки в області продовжується робота з 
комп’ютеризації та профілізації навчально-виховно-
го процесу, створення та розвитку освітніх округів, 
впровадження системи зовнішнього незалежного оці-

нювання учнів, оптимізації мережі закладів освіти,  
забезпечення підвезення учнів до шкіл тощо (началь-
ники управління Вознюк С.В., Жолобок Н.К., Очере-
тянко В.І., Фасоля О.І.).

Важливу роль у навчанні, вихованні й розвитку зді-
бностей учнівської молоді продовжують відігравати 
позашкільні заклади. В області збережено їх мережу 
– 2013 року діяло 176 позашкільних навчальних за-
кладів, в яких займалося 94 тис. дітей – 77 відсотків 
від загальної кількості дітей, з них освітянських поза-
шкільних закладів – 74, у них – 65,5 тис. дітей  (53,3%).  
В Україні цей показник складав 40% [69,с .9].

Реформування зазнала і професійно-технічна 
освіта, відбувався перехід до ступневості у профе-
сійному навчанні, посилились зв’язки профтехучи-
лищ з вищими навчальними закладами. Ця робота, 
як і діяльність із збереження закладів, дала позитив-
ні наслідки завдяки зусиллям заступників начальни-
ка облуправління освіти Коханка О.М., Харчук А.М., 
керівника обласного науково-методичного центру 
Шевчук Л.І., директорів училищ Гаврилюка О.О., 
Карван Р.Й., Ганаби Д.Д., Тихонюка П.В., Маланчак 
Л.І. та ін. У 2013-2014 н. р. в області діяло 34 про-
фесійно-технічних училища, навчалося 13295 учнів 
[69, с.159-161].

Важливі зміни відбулися в системі вищої школи. 
З’явились приватні ВНЗ, 3 колишні інститути ста-
ли університетами, Кам’янець-Подільський педаго-
гічний, Хмельницький  технологічний та академія 
прикордонної служби України набули статусу націо-
нальних, Хмельницьке педучилище стало академією, 
акредитованою за III-IV рівнем. Зазнали трансфор-
мації мережа і контингент. У 2015-2016 н.р. в області 
діяло 19 ВНЗ І-ІV рівнів акредитації, у них навчалося 
33427 студентів – на 6 закладів і на 16908 студентів 
менше ніж у 2005-2006 н. р. [58,с.31]. Зріс потенціал 
науково-педагогічних кадрів, у вишах області нині 
працює близько півтори тисячі докторів і кандидатів 
наук [58, с.47].

Нинішнє покоління педагогів та організаторів осві-
ти продовжує кращі традиції попередників, успішно 
розбудовує національну школу в своїй незалежній 
державі.
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Розвиток освіти 
в районах і містах області

Педагогіка – не наука, а мистецтво, найобширніше, 
складне, найвище й найнеобхідніше з усіх мистецтв. 
Мистецтво виховання спирається на науку. 
Як мистецтво складне й обширне, воно спирається 
на безліч обширних і складних наук; як мистецтво ж, 
воно прагне до ідеалу, якого воно намагається досягти 
і який повністю ніколи недосяжний: до ідеалу довершеної 
людини.

К.Ушинський
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Розвиток освiти в районах i мiстах областi
Білогірський район

У післяреволюційний період 
в районі функціонувала 61 поч. 
школа, у 30-х рр. діяло 27 семи-
річних закладів освіти. У 1946 р. 

відкрито першу СШ, 
організовано роботу 4 
дит. будинків.

У 1960 р. функціону-
вало 69 шкіл (44 – по-
чаткових, 18 – семир., 7 
– сер.), 2 дит. буд., 2 шк.
робіт. молоді (Ямпільська 
та Білогірська). Відкри-
то Білогірський дит. са-
док. Створювалися робіт. 
бригади. Члени бр. Семе-
нівської сер. шк. неодно-
разово були учасниками 
ВДНГ. 

У 70-80-х рр. зміцнено 
матер.-тех. базу шкіл: вве-
дено в дію 14 нових при-
міщень. У шк. починає 
вивчатися авто- та трак-
торна справа, активно 
впровадж. ТЗН. Створю-
ються пришк. інтернати. 
Значно розшир. мережа 
ДНЗ. 

Кер. галузі осв. в різ-
ні періоди були: Бондар Л. К. (1951-
1957), Швець С. М. (1957-1962). 
Шамкова Г. М. (1965-1971), Якубов-

ський С. І. (1971-1996), Пацалюк В. 
З. (1996-2003), Кабанова М. М. (2003-
2014). 

У 2001 р. Білогірську ЗОШ І-ІІІ 
ст. реорганіз. у НВК «ЗОШ І-ІІІ 
ст., гімназія». З 2014 р. кер. відді-
лу осв., молоді та спорту Баранчук 
О. В. Нині в р-ні функціонує 14 
шкіл І-ІІІ ст., 13 – І-ІІ ст., 9 – І 
ст.; Веснянський НВК «Школа-
сад», 2 позашк. навч. заклади 
(Буд. творчості школярів та дит.-
юнацька спорт. школа), 36 ДНЗ. У 
шк. навчається 2693 уч., працює 
487 педагогів. Значна увага приді-
ляється роботі з обдар. дітьми, 25 
дітей є призерами та переможц. 
обл. олімпіад та 6 – конк.-захисту 
робіт МАН. У 2015 р. хореограф. 
колективу «Перлина» присвоє-
но звання «Зразковий колектив». 
Організ. робота обл. експеримент. 
майданчиків на базі ЗОШ та ДНЗ. 
Велика роль відведена розвитку 
держ.-громадського управл. осв. 
на всіх рівнях.

Н. АРТЕМЧУК

Білогірський навчально-виховний комплекс 
«Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

імені І.О. Ткачука, гімназія»

Вул. Шевченка, 89, смт Білогір’я, Білогірський р-н
Засн. 1860 р. як церковнопарафіяльна школа. З 1934 

р. діяла як десятирічка. 1988 р. – присвоєне ім’я випус-
кника, Героя Радянського Союзу Ткачука І.О. 1984 р. 
– споруджено нове приміщення. З ініціативи дир. Кадук
Л.Т. з 2001 р. заклад реорганізовано в Білогірський НВК 
«Середня загальноосв. шк. І-ІІІ ступенів ім. І.О. Ткачука, 
гімназія».

Очільник – Дідух І.І. Налічується 28 класів, 7 з яких – 
гімназійні, діє 38 навч. кабінетів (4 – обладнані мульти-
мед. комплексами), краєзн. музей, зал Т. Шевченка, зал 

укр. мови, бібліотечно-інформ. центр із доступом до ін-
тернету, метод. кабінет, спортзал, 2 майстерні, їдальня на 
150 місць. Навч. понад 600 учнів, працює 67 учит., серед 
яких: 3 відмін. осв. України, 7 учит.-методистів, 22 стар-
ших учит.

За 2011–2016 рр. – 6 учит. стали лауреатами обл. ета-
пу конк. «Вчитель року», 1 – його переможц.; 1 учень став 
призером, 2 – учасн. ІV етапу Всеукраїнських олімпіад, 
60 – призерами ІІІ етапу; 10 учнів посіли призові місця в ІІ 
етапі конкурсу-захисту робіт МАН. З 2014 р. педколектив 
здійснює досл.-експерим. діяльність зі створення інформ. 
середовища навч. закладу.

Н. АРТЕМЧУК



Енциклопедiя освiти Хмельниччини

Великоборовицька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів

Вул. Шевченка, 2, с. Велика Боровиця, Білогір-
ський р-н

Відкрита в 1871 р. в с. Боровиці як церковно-приход-
ська шк. Працював один учит. і навч. 22 учні. Загальне 
обов’язкове поч. навчання організ. в 1930 р. Поч. шк. в 
1932 р. реорганіз. в семирічну, в 1936 р. – в сер. школу. 
У 1940 р. працювало 18 учит., навч. 250 учнів. У піс-
лявоєнний період шк. була єдиною в окрузі й нарахо-
вувала понад 500 учнів. У 1992 р. розпоч. будівництво 
нового приміщ., яке завершено в 1995 р. і розраховано 
на 264 учні.

З 1993 р. очільник – Мельник В.Л. Обладнано навч. ка-
бінети, комп’ют. клас, спортзал, їдальню (60 посадкових 
місць), бібліотеку. Навч. 65 учнів. Навч.-вих. процес забез-
печують 19 учит. Педколективом реалізується довготри-
валий психолого-педагог. проект «Від творчого вчит. – до 
творчого учня», результатом якого є постійні переможці 
учн. олімп, конкурсу-захисту МАН, різних інтелектуальних 
конкурсів.

Серед випускників – відомі люди: Майборський В.П. – 
Герой Радянського Союзу, Дмитук М.Д. – кавалер ордена 
Леніна, Наголюк М.Л. – член Спілки театр. діячів України, 
засл. арт. України, Кірічук В.В. – генерал Збройних Сил 
України.

Н. АРТЕМЧУК

В’язовецька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів

Вул. Молодіжна, 1, с. В’язовець, Білогірський р-н
У 1860 р. засн. першу шк. 1920 р. – поч. шк,  

1953 р. – реорганіз. в середню, 1969 р. – відкрито  
теперішнє приміщення, 1990 р. – переймен. в ЗОШ  
І-ІІІ ст. 

З 1988 р. очільник – Троян В.І. Навчається 90 учнів, 
працює 17 учит. Мат.-техн. база: навч. кабінети, 2 комп’ют. 
класи, мультимедійний проектор, муз. центри, майстерня. 
Проведено капітальний ремонт приміщення, їдальні.

Організовано пошуково-дослід. роботу з залучен-
ням матеріалів держ. та обл. архівів щодо інформації 
про загиблих земляків-учасників Другої Світової війни 
та воїнів-афганців. Учні шк. – щорічні перем. обл. етапу 
конк.-захисту науково-дослід. робіт МАН. Традиції ЗНЗ: 

листування учнів зі школярами м. Клаусніц (Німеччина), 
родинні і фольклорні свята, зустрічі з цікавими людьми та 
випускниками шк.

Серед видатних випускників – льотчики Троян М., Лозін-
ський Ю., Боденчук В., проф. Черкаського держун-ту, акад. 
Академії екон. наук Кукурудза І.І., д-р пед. н. Бенера В.Є., 
канд. іст. н. Боденчук Л.С.

Н. АРТЕМЧУК

Залузька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів

Вул. Долинна, 1, с. Залужжя, Білогірський р-н
Збудована в 1934 р. як казарма для офіцерів. З 1938 

р. – функц. як навч. заклад. Перший дир. – Гидима А.А. 
Керівниками були: Сказін М.Й. (1940–1960), Ткачук Й.Д. 
(1960–1965), Петрівський М.С. (1965–1973), Палій І.М. 
(1973–1979), Палій З.Я. (1979–1997), Герасімова Т.А. 
(1997–2015).

Нині очільник – Маєвська Н.М. (з 2015 р.). Навч. 104 
школярі. Навч.-вих. процес забезп. 19 педагогів. Учні шк. 
– щорічні переможці та призери район. та обл. олімпіад з
навч. дисциплін. Присяжнюк В. впродовж 4 років займав ІІ 
м. на обл. олімпіаді з фізики. 

Діяльність педколект. спрямована на надання якісних 
осв. послуг, реалізацію наук.-метод. проблеми: «Гума-
нізація навчально-виховного процесу в школі». Школа 
– соціокультурний центр села. Разом із батьками учнів
та громадськістю реалізовано низку соц. проектів: «Гір-
ка пам’ять Афганістану», «Дитинство обпалене війною», 
«Цінуємо працю хлібороба», «Україно моя, ти для мене 
свята», «Допоможемо річці», «Одне дерево посадив – не-
дарма прожив».

Н. АРТЕМЧУК
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Розвиток освiти в регiонах
Микласька загальноосвітня школа 

І-ІІ ступенів

Вул. Центральна, 33, с. Миклаші, Білогірський р-н
Розпочала діяльність з навчання дітей дяком при церкві. 

У 1846 р. в маєтку поміщика Яновського відкрито двокласне 
училище. 1869 р. – уч-ще переймен. на поч. школу й пере-
дано під опіку Кирило-Мефодіївського братства, 1884 р. – 
прийнято під держ. опіку і призначено першого вчит. – Ярем-
чука Д.Я., 1934 р. – відкрито семирічну школу. Керівництво 
здійсн. дир. Озимківський О.В. Тоді у шк. навчалося понад 
300 учнів. Під час окупації будівлю було повністю зруйнова-
но. У 1945 р. навчання розпочал. в усіх трьох відремонтова-
них приміщ. Микласької семирічної шк. У 1965 р. заверши-
лося будівництво приміщ. Микласької восьмирічної шк., яку 
очолювала Шамкова Г.М.

Нині очільник – Дашкевич М.Я. (з 1974 р.). Навчається 
42 учні. Навч.-вих. процес забезпеч. 10 учит. Шк. постійно 
активно співпрацює з батьками та громадою села, реалі-
зуючи різні соц. проекти. 2014 р. – відкрито меморіальну 
дошку Федунцю М.Ф., відомому укр. поету, який навчався 
в закладі (1955–1958); видано збірку спогадів про поета-
земляка «Шляхами Федунцевої долі».

Пріоритетом є пошук.-дослідн. краєзн. діяльність та 
формування творч. особистості. Учні – щорічні приз. обл. 
учн. олімп. із матем. та фіз.

Н. АРТЕМЧУК

Сушовецька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів

Вул. Центральна, 17, с. Сушівці, Білогірський р-н
Засн. 1917 р. як цер-

ковнопарафіяльна шк. 
Очолював учит. Войце-
ховський П.Ф. З 1934 р. 
діяла як семирічка. 1961 
р. – реорганіз. у восьми-
річну, 1986 р. – побудо-
вано нове приміщення, 
1992 р. – реорганізовано 
в ЗОШ І–ІІІ ст. 

З 2004 р. очільник – Панчоха Т.І. Навч.-вих. процес 
забезпечують 18 учит., які навчають 66 учнів. Належна 
мат.-техн. база: 17 комп’ютерів, навч. кабінети, спорт-
зал, майстерня, харчоблок на 36 місць, бібліотека, зал 
хліба. У 2008 р. проведено капітальний ремонт.

Приділяється увага налагодж. партнерських відносин 
між шк. та всіма ресурсами громади. На сьогодні педко-
лект. спільно з громадськістю села успішно реалізується 

довготривалий проект «Школа як осередок розвитку гро-
мади». Перші міні-проекти – екол. «Моє село – осередок 
чистоти» та соц. «Милосердя».

У закладі навчався Федунець М.Ф. – відомий укр. поет, 
лауреат міжнар. літературної премії ім. Івана Кошелівця. 
На його честь у закладі створено Світлини поета.

Н. АРТЕМЧУК

Хорошівська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів

Вул. Шкільна, 5, с. Хорошів, Білогірський р-н

1860 р. – перші відомості про розв. осв. в с. Хорошів; 
розпочала діяльність церковнопарафіяльна шк. У 1889 р. 
із 687 жителів села навч. 18 учнів (хлопчиків). Розміщува-
лася у звичайній сільськ. хаті, з 1885 р. – у громад. будин-
ку. 1917 р. – у селі діяла поч. шк, яку в 1930 р. реорганіз. 
в семирічну; 1936 р. – побудовано двоповерхове приміщ. 
У роки фашистської окупації шк. не працювала, в приміщ. 
була влаштована конюшня. Після визволення села в бе-
резні 1944 р. заклад відремонтовано та розпочато навч. У 
1952 р. семирічка реорганізована в СШ. Кер. були: Босенко 
С.Ю. (з 1948 р.), Мирошниченко С.Х. (з 1953 р.), Палійчук 
І.А. (з 1955 р.), Особський С.Д. (з 1968 р.), Самчук В.І. (по 
1978 р.), Матвієць В.Й. (з 1978 р.).

Нині очільник – Медвідь П.М. (з 1991 р.). Навчається 120 
учнів, працює 22 вчит.

Педколект. успішно реалізує наук.-метод. проблему: 
«Розвиток ключових життєвих компетентностей учасників 
навчально-виховного процесу». Пріоритетом діяльності є 
надання якісних осв. послуг, формув. життєвих та предм. 
компетентностей школярів.

Н. АРТЕМЧУК

35



Ямпільська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів

Вул. Центральна, 59, смт Ямпіль, Білогірський р-н
Заснована 1885 р., в 1920 р. почала функціон. як 4-річна 

шк. 1922 р. – відкрито семирічну школу, 1936 р. – реорганіз. 
в сер., 1992 р. – у Ямпільську ЗОШ І–ІІІ ст.

З 2002 р. очільник – Олуйко М.В. Навчається 355 учнів. 
Навч. процес забезпеч. 34 вчит. Належна мат.-техн. база: 
2 комп’ют. класи (22 комп’ютери), мультимед. комплекс, 
навч. каб., майстерні, спорт. та актовий зали, фізкульт.-
спорт. майданчики, душові, їдальня, дві бібліотеки, два 
шкільних автобуси. З 2015 р. діє іст.-краєзн. музей, який 
складається з 9 відділів.

З 2005 р. шк. стала пілотною з вивч. та застосування 
комп’ют. технол, з 2009 р. – ввійшла в обл. мережу Шкіл 
сприяння здоров’ю, з 2012 р. – бере участь у проектах 
«Щоденник» та «Відкритий світ».

Серед учит. – лауреати та призери обл. етапу конк. 
«Вчитель року», серед учнів – призери обл. олімп. З 2009 
р. активно працює Дитяча президентсько-парламентська 
республіка «Школяндія», яка стала ініціатором низки учн. 
проектів: «День здоров’я», «День народження школи», 
«Дитині про її права».

Н. АРТЕМЧУК

Енциклопедiя освiти Хмельниччини
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Білогірський дошкільний навчальний заклад № 1 
«Сонечко» комбінованого типу

Вул. Івана Франка, 2, смт Білогір’я, Білогірський 
р-н

Розпочав свою діяльність у 1957 р. як ясла-садок № 1. 
Діяла тільки ясельна група. З 2010 р. – «Дошкільний на-
вчальний заклад № 1 «Сонечко» комбінованого типу». 

Перший кер. – Гурарій Н. З. Кер. були: Бісовецька Є. Г. 
(1963–1967), Загоруйко В. А. (1967-1970), Самолюк В. І. 
(1970-1980), Бісовецька А. Ф. (1980-1996), Мушинська Л. 
П. (1996-2000).

З 2000 р. донині очільник – Рачок Т. О. Функціонує 6 груп, 
у яких навч. і виховується 175 дітей. Навч.-вих. процес за-
безпеч. 14 педагогів. До послуг дітей муз. та фізкульт. зали, 
кімн. для гуртк. роботи, краєзн. музей, інгаляторій, фіто-
бар. У 2013 р. проведено капітальний ремонт.

Педколект. успішно працює над реаліз. наук.-метод. 
проблеми «Формування соціально-компетентної особис-
тості дитини». В рамках прогр. «Проект Дошкілля» реалі-
зуються міні-проекти «Музейна педагогіка в дошкіллі» та 
«Здоров’ятко», «Маленькі дослідники». У 2013 р. заклад 
ввійшов в обл. мережу ДНЗ сприяння здоров’ю. Заклад – 
базовий із питань патріот. виховання дітей.

Т. РАЧОК

Ямпільський дошкільний навчальний заклад 
«Росинка» (ясла-садок) комбінованого типу

Вул. Миру, 10, смт Ямпіль, Білогірський р-н
Розпочав діяльність у 1958 р. як дит. ясла район. 

лікарні. З 1972 р. – ясла-садок «Зірочка» Ямпільсько-
го авторемонтного з-ду, з 2003 р. – «Ямпільський до-
шкільний навч. заклад «Росинка» (ясла-садок), ком-
бінованого типу Ямп. селищної ради Білогірського 
району». Кер. були: Мітіна К.К. (1958-1970), Рафалюк 
Л.П. (1970-1973), Франчук В.Ф. (1973-1978), Рафалюк 
Л.П. (1978-1993).

З 1993 р. очільник – Ярмошук В.Д. Функціон. 5 груп для 
дітей раннього, молодш., сер. та старш. дошк. віку, якими 
охоплено 100 дітей. Навч.-вих. процес забезпечують 12 пе-
дагогів. До послуг дошкільн. муз. та спорт. зали, навч. та 
ігрові кімн., кабінети логопеда, практ. психолога, англ. мови 
та міні-музей.

Педагоги мають власні, творчі, авторські напрац., пед. 
проекти щодо реаліз. принципу наступності між дошк. та 
поч. ланками освіти. Надаються додаткові осв. послуги: 
навчання дітей англ. мови та хореографії. У практику ро-
боти впроваджуються здоров’язбережув. технол. та автор-
ська система Єфименка.

Н. АРТЕМЧУК



Розвиток освiти в регiонах

37

Віньковецький район

У 1933-1938 рр. в районі ЗОШ, 
початкові, неповні сер. школи, 
дошк. та позашк. установи, устано-
ви масової проф. освіти перебували 
у підпорядкув. від. осв. райвикон-
кому.

У 1941 р. – від. нар. осв., мережа 
навч. закладів складає: 10 сер. шкіл, 
7 семирічних, 29 поч., 2 дит. сад-
ки на 118 місць. У 1944 р. відновив 
роботу від. народ. осв. Склад пед-
колект.: 282 учителі, з них 17 – з 

вищою осв., 
30 – з не-
закінч. ви-
щою.

1954-1962 
рр. – Вінь-
ков. р-н у 
складі Хм. 
обл., з 1962 
р. – від. 
освіти рай-
виконкому 
п р и п и н и в 
діяльність, 
шк. р-ну 
підпорядко-
вані Ярмо-
лин. р-ну. 
У 1965 р. 
освіт. за-
клади роз-
ділено між 
Ярмолин . , 

Деражнян. та Новоушицьким 
р-нами.

У 1966 р. відновлено Віньков. р-н 
і підпорядкування йому шкіл, район. 
від. нар. освіти виконкому райради 
(існував до 1992 р.), 1992-2012 рр. – 
від. осв. Віньков. РДА.

З 2013 р. – утворено від. осв., 
молоді та спорту Віньков. РДА, його 
структура (станом на 2016 р.): цен-
траліз. бух. – 12 чол., райметодкабі-
нет – 8 чол., госп. група – 12 чол., 

психолого-методико-психологічна 
консультація.

Очільники осв. р-ну в різні пері-
оди були: Гніздовський К.М. (1968-
1983), Трачук В.П. (1983-1990), 
Наконечний А.В. (1990-2003), Руд-
ницький О.Г. (2003-2014), Гевко 
В.І. (2014-2015), Арсенюк В.О. (з 
2016).

Мережа закладів осв. складала:
1978 р. – 33 ЗНЗ, 1992 р. – 29 ЗНЗ, 

2001 р. – 25 ЗНЗ, 2012 р. – 23 ЗНЗ.
Станом на 2016 р. – 9 ЗНЗ І-ІІІ 

ст., 11 – ЗНЗ І-ІІ ст., 1 – ЗНЗ І ст.
Упродовж 2014-2015 рр. 13 ЗНЗ 

реорганіз. у НВК «ЗОШ – ДНЗ».
Кількість учнів у закладах осв.: у 

1978 р. – 6617, у 1982 р. – 4624, у 
1990 р. – 3633, у 1999 р. – 4060, у 
2016 р. – 2005 учнів.

Профільним навч. охоплено 99% 
старшокласників. Район. учнівська 
стипендія «Обдарованість» стано-
вить 15000 грн. Парк шкільних авто-
бусів – 13. 

Всі школи забезпечені НКК та 
100% підключені до мережі Інтер-
нет.

Освіта Віньковеччини сьогодні – 
це 21 ЗНЗ (з них 3 заклади нового 
типу), 26 ДНЗ (з них 13 – в складі 
НВК), 2 позашк. навч. заклади. Пед. 
контингент – 443 вчителі.

С. САВРІЙ

Віньковецький навчально-виховний комплекс 
у складі середньої загальноосвітньої школи 

І–ІІІ ступенів та гімназії

Вул. Заславська, 13, смт Віньківці, Віньковецький р-н
Перша шк. відкрита в 1883 р. У 1908 р. її відвідували 87 

дітей, 1940 р. – 1600 учн., прац. 60 учит. З 1958 р. дир. пра-
цював Коцемір О.С. 1985 р. – відкрито новий корпус шк., 
2004 р. – ЗОШ реорганіз. у Віньковецький НВК.

З 1986 р. дотепер очільник – Богданов І.М. Навчаєть-
ся 625 учн., працює 86 педагогів. Серед них 6 учит.-мето-
дистів, 53 вчит. з вищ катег., 25 учит. зі званням «Старший 
учитель». Функціонує 32 навч. каб., бібліот., інформ.-мето-
дичний центр, мультимедійні комплекси, сучасні комп’ют. 
кл., акт. зал, спортзал, спорт. майданчики, є доступ до ін-
тернету.

Педагоги забезпеч. розв. пошукової, наук.-дослідниць-
кої роботи, працюють над підвищенням ІКТ-компетентності 
та грамотності. На базі НВК проводяться метод. заходи: 
засідання творч. експерим. лабораторій керівників ЗНЗ із 
пробл. «Професійний розвиток керівників ЗНЗ: пошуки, 
ідеї, технології»; наук.-практ. конф. «Підвищення рівня 
якості освіти шляхом розвитку позитивної мотиваційної 

сфери учнів». Заступники дир. – співавтори інтернет-газе-
ти «Методичні діалоги».

Щорічно учні підтверджують свої знання на обл., всеукр. 
олімп. та конк., активно долучаються до Міжнар. інтеракт. 
конк. У 2007 р. НВК нагородж. дипл. за перемогу в обл. 
конк. «Панорама творчості». У 2007 р. педколект. відзначе-
но на район. Дошці пошани. За результатами ЗНО в 2013 
р. заклад ввійшов у 16 кращих шкіл Хмельниччини.

Випускники шк. є студентами провідних вишів України та 
Польщі. Серед відомих випускників – проф. Юзвишен І.Й., 
спортсмен Стаднік А.В., іконописець Ходюк О.В., проф. Со-
хацький Б.М., журналіст Шандебура С.В., канд. філос. н. 
ХГПА Слоневська І.Б.

Л. ПОБЕРЕЖНА
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Дашковецький навчально-виховний 
комплекс «Середня загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів – ліцей»

Вул. Затонського, 42, с. Дашківці, Віньковецький р-н
Перша школа відкрита в 1881 р. у звичайній селян. хаті. У 

1912 р. земська управа Ново-Ушицького повіту збудувала в с. 
Дашківці три нових прим. двокласної шк. 1920–1931 рр. – ді-
яла чотирикласна шк., 1931 р. – відкрито 7-річну шк. Перший 
дир. – Котик М.В. Наприкінці 50-х років – Дашковецька сер. шк. 
перейменована у 8-річну, 1991 р. – збудовано нове двоповер-
хове приміщ.; реорганіз. в ЗОШ І–ІІІ ст. У 2002 р. шк. стала закл. 
нового типу – НВК. Керівниками були: Гаман П.М, Наконечний 
С.Т., Стріхар І.А., Королевський І.С., Мельник Г.С., Двойненко 
А.Г., Лісник І.В., Свинобой І.М.

З 2004 р. очільник – Ладняк А.В. Навчє 142 учні, навч. 
процес забезпеч. 27 педагогів. Функціонує 12 навч. каб., 
спортзал, гімнастичний зал, акт. зал, їдальня, музей, ред. 
шк. газети «Ліцеїст», антивандальний тренажерний май-
данчик, кімната-музей «Історія рідного села», бібліот. НВК 
забезпеч. профільність навч. учн.: поглибл. вивч. предме-
тів природн.-матем. циклу. Діють гуртки за інтересами, клу-
би. У клубі «Гарт» ведеться робота з допризовної підготов. 
учн.: змагання з військ.-прикладних видів спорту «До за-
хисту Батьківщини – готовий!», «Козацький гарт». Протя-
гом 10 років у шк. працює філіал район. Школи мистецтв 
(клас баяна, бандури, фортепіано, хореогр.). У 2008 р. во-
кал. ансамблю «Калинонька» присвоєно звання «Зразко-
вий» (кер. – учит. муз. мистец. Герасимчук А.В.).

Сист. робота з обдаров. учн. сприяє перемогам у район., 
обл. спорт. і мистецьких конк., конк.-захисті наук.-дослід-
ницьких робіт МАН України. У 2006 р. шк. стала лауреатом 
Всеукр. конк. «100 кращих шкіл України». За результатами 
район. рейтингу НВК щороку займає призові місця серед 
шкіл р-ну.

Дієвою в шк. є Піклувальна рада. До її складу входять: 
деп. Верховної Ради України ІV–V скликань Шпак В.Ф, 
деп. Верховної Ради України VІ скликання Бондар В.В, 
заст. голови НАК «Нафтогаз України» Гладун В.В.

Л. МАЛЬОВАНА

Женишковецька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів

Вул. Грушевського, 10, с. Женишківці, Віньковець-
кий р-н

У 1912 р. з ініціативи й за особистою участю земляка, 
члена Держ. думи Андрійчука Григорія, Летичівською зе-
муправою Кам’янець-Подільської губернії, до якої входило 
село, збудовано двокласну шк., в якій у 5-ти групах навча-

лося 95 учн. і працювало 5 учит. Було три шкільн. буд. У 
1936 р. район. керівництво відкрило 8-річну шк. Її дир. при-
значено Підвального Я.М. К-сть дітей, що бажали навчати-
ся, збільшувалась, і в 1938 р. відкр. сер. 10-річну шк. Крім 
місцевих учн. та дітей з інших сіл р-ну, шк. відвідували учні 
з кількох сіл Вінницької обл. Перший її дир. – Молотківський 
І.Х. У 1970-х рр. спільними зусиллями вчит. і батьків збудо-
вано приміщення шк. їдальні й шість класних кімн.

Керівниками були: Джога І.І., Андрійчук А.І., Блонський 
М.О., Долинський А.І., Білик М.М., Молотківський I.X., Під-
вальний Я.М., Мельник П.Є., Саніцький О.І., Кобець B.C., 
Возниця Д.М., Трунов І.О., Суха М.З., Крикун С.С., Каба-
чинський М.В., Наталюк В.І., Гаврилюк A.A., Крисак С.М., 
Громова Л.В., Крисак С.М.

Нині очільник – Пиріжок І.В. (з 2011 р). Шк. має тристу-
пеневу структуру, навчається 93 учн., працює 19 учит., ді-
ють метод. об’єднання вчит. Учні – призери район. та обл. 
предм. олімп та різних конк.

Серед випускників: Ортинський М.Г., Герой Радянсько-
го Союзу, Футорний О.М., Грабовецький Д.Ю., Паюк Л.М. 
– канд. мед. наук, Козак Г.Я. та Йолтухівський М.І. – канд.
економ. наук.

С. ЧАПКІН

Зіньківський навчально-виховний комплекс 
«Середня спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ступенів – 

колегіум»

Вул. Леніна, 36, с. Зіньків, Віньковецький р-н
Розпоч. діяльність у 1861 р. Сучасне приміщ. введено в 

експлуат. в 1989 р., буд-во якого здійснювалося під керівн. 
дир. Рудницького О.Г. Серед випускників – видатні вчені, 
науковці, лікарі, журналісти.

Нині очільник – Вох М.С. Навч. 228 учн. та працює 30 
пед. прац. Серед них – відмінники освіти: Баранюк Г.В., 
Кондратюк К.А., Рудницька Н.О., Бернацька Г.Й. Завдяки 
проекту «Кіотський протокол» утеплено фасад шк. та за-
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вдяки проекту «Розвиток, орієнтований на громаду» замі-
нено вікна на металопластикові.

З 2002 р. НВК – пілотна шк. по впровадж. інформ.-
комп’ютерних технол., оснащений сучасними мультиме-
дійними засобами навч. та комп’ют. технікою. З 2008 р. 
впровадж. технології ОЗН і ОКН. Сьогодні НВК є учасником 
міжнар. проекту «Опорна школа України». Заклад має свій 
сайт.

Діяльність педколект. спрямована на надання якісних 
осв. послуг, створення розвив. середовища. Щороку учні є 
переможц. обл. олімп., МАН, конк.

Діє учн. самоврядування – учн. парламент, який вирішує 
шкільні дит. справи. Пед. рада, рада шк. та батьк. коміт. 
здійснюють громадське керівництво та контроль за шкіль-
ним життям закладу.

Г. БАРАНЮК

Калюсецький навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад»

Вул. Центральна, 56, с. Калюсик, Віньковецький р-н
Перша шк. в селі побудована в 1889 р. У 1934 р. до-

датково відкрито дві шк. Вчитель – Мальований Іпполит. 
1949–1958 рр. – 7-річна шк.; 1959–1987 рр. – школа має ста-
тус 8-річної; 1982 р. – відкрито сучасну двоповерхову шк.; 
1987–2001 рр. – неповна сер. шк.; 2002–2013 рр. – ЗОШ І–ІІ 
ст.; із 2013 р. – Калюсецький навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І–ІІ ст. – дошкільний навчальний 
заклад». Керівниками були: Цибулько О.І., Галиш С.Д., Ан-
друхів О.К., Свідерський А.І., Шелест А.І., Поліщук Г.П.

Нині очільник – Герасимчук О.А. (з 1997 р.), делегат ІІ 
Всеукр. з’їзду прац. осв. Кількість учн. – 26, учит. – 10, ви-
хованців ДНЗ – 17; виховат. – 2. Діють гуртки: фольклорний 
«Берегиня» та історико-етнографічний «Краєзнавець».

У 2010 р. на базі закладу від ХОІППО проводилася 
досл.-експерим. робота за темою «Проектування моделі 
школи-родини на базі загальноосвітніх навчальних закла-
дів І–ІІ ст.». Розроблена структурно-змістова модель ЗОШ 
як школи-родини. У 2014 р. шк. стала переможцем обл. 
конк. на кращу модель школи сільськ. місцевості.

2012 р. – реалізовано інвест. проект із викон. держ. 
прогр. енергозбереж. за Програмою розвитку ООН в 
Україні.

Учні шк. є призер. обл. олімп. з історії та правознав., 
Всеукр. олімпіади з труд. навч. За рейтинговими резуль-
татами шкіл р-ну НВК постійно стає переможц. серед 
шкіл І-ІІ ст.

О. ГЕРАСИМЧУК

Майдано-Олександрівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів

Вул. Жовтнева, 30, с. Майдан-Олександрівський, 
Віньковецький р-н

Загальне обов’язкове навч. в селі було здійснено в 1931 
р. на базі початкових укр. та рос. шкіл. 1934 р. укр. поч. шк. 
реорганіз. в 7-річку, 1936 р. – рос., 1938 р. укр. 7-річна шк. 
реорганізована в сер. У 1940 р. збудовано приміщ. сер. шк. 
на 4 класн. кімн. В укр. сер. шк. навчалося понад 341 уч. і 
працювало 12 учит., а 7-річній рос. – понад 113 учн., яких 
навчали 7 учит. 1964 р. – побудовано приміщ. сер. шк. на 
10 класн. кімн. Працювало 30 учит. 1976 р. – добудовано 
другий поверх шк. У 1980 р. прац. 23 вчит., з яких 17 – з 
вищ. освітою. Класн. кімн. – 20. 1994 р. – перейменовано 
на загальноосвітню шк. І-ІІІ ступенів.

Керівниками були: Колосенко В.К., Лахманюк М.В., Во-
ронін В.О., Горностай П.П., Іванюк В.С., Нечистяк В.Д., 
Дурдас І.Г.

Серед випускників – фахівці, які досягли великих успіхів 
у галузі сільськ. госп-ва, канд. іст. та екон. наук, заслуж. 
лікар України, заслуж. арт. України. Усі вони відзнач. висо-
кими урядовими нагородами: орд., медалями та Почесн. 
грам.

Нині очільник – Дурдас П.К. (з 2004 р.). 2016 р. Май-
дано-Олександрівська ЗОШ І–ІІІ ст. – 11-річна шк., що має 
три ступені: поч., основну і старшу. Навч. 96 учнів. Прац. 
20 учит.

Учні – призери обл. та район. олімп. із базових дисци-
плін та МАН, чемпіони обл. з настільного тенісу. Серед 
учит. – лауреати обл. конк. «Вчитель року».

П. ДУРДАС

Осламівська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів

Вул. Центральна, 14, с. Осламів, Віньковецький р-н
Засн. в 1864 р. в буд. Григорія Ге, де на той час укр. 

мовою навчались 10 хлопчиків. 7-річну шк. відкрито в 
1931 р. Під неї відвели буд. колишньої волосної упра-
ви. У 1967 р. заверш. будівн. нової шк. Зі здобуттям 
статусу середньої в ній прац. майже 30 пед. (Півторак 
І.П., Півторак Г.М., Залевський С.Ф., Залевська Н.В., 
Зінченко І.С., Зінченко Л.К., Кращенко А.І., Боднар 
І.Г., Шевчук Г.В., Шевчук А.В., Рибак М.К.). Кер. були:  
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Півторак І.П., Стріхар П.Г., Шелест А.І., Данілов В.П.,  
Мацишин І.С., Хома (Хрін) О.Й.

Нині очільник – Поліщук Г.П. (з 1997 р.). Навч. 130 учнів, 
прац. 21 учит.

Учні – постійні учасники й переможці шк. олімп., конк. 
МАН (у 2014–2015, 2015–2016 н. р. учні Жучковська 
В.А., Султанова Я.В., Нетяга Б.Р. здобули перші місця 
на район. та призові місця на обл. рівнях). Учителі Не-
тяга М.М., Шевчук О.І., Олійник Р.І., Дрига Т.В. – призери 
обл. виставки пед. ідей. Учит. муз. мистец. Герасимчук 
В.В. – лаур. спец. премії VІ Міжнар. конк. «Учитель музи-
ки ХХІ ст. ім. Д.Б. Кабалевського», призер фестив.-конк. 
«Летавчанка збирає друзів». Створений ним гурт «Бар-
вограй» – неоднораз. перемож. обл. огляду-конк. колек-
тивів худож. самодіяльності. Ансамбль троїстих музик 
– переможець конк. «Ой, заграйте, музиченьки». Учит.
Івасюк А.М. – призер обл. конк. «Учитель року» в номін. 
«Фіз. виховання», Герасимчук В.В. – лауреат конк. «Учи-
тель року» в номін. «Муз. мистецтво», Піменов В.В. – у 
номін. «Історія».

Яцишин М. Перлина Поділля – Осламів. – Хмельницька 
міська друкарня, 1999. – С. 17-38.

Н. ПАВЛЮК

Охрімовецький навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад»

Вул. Нова, 1, с. Охрімівці, Віньковецький р-н

Засн. в 1863 р. як церковнопарафіянська шк. Завід-
уючим був піп, а вчит. – Дудник Роман. У 1920 р. відкрито 
3-річну поч. шк., в якій навч. 47 учнів. Завідуючий – Коль-
ченко П.М. З 1929 р. на базі початкової в поміщицькому 
дворі відкрито 7-річну трудову шк. сільськ. молоді, яка на-
раховувала понад 150 дітей. Перший дир. – Бойко Г.І. У 
1938 р. шк. відвідувало 257 учнів. 

У 1952 р. відкр. 8-кл. сер. шк. Школу відвідували учні 
з інших сіл. Тому в 1962 р. побудовано гуртож. У 2006 р. 
спорудж. нове приміщ. шк.; 2015 р. – ЗОШ І–ІІІ ст. реор-

ганізовано в Охрімовецький навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів – дошкільний на-
вчальний заклад».

Директорами були: Котик М.В., Ойвенман Д.Ф., Кри-
кун, Гніздовський К.М., Гаврішко А.І., Ястремський К.С., 
Козачок М.Р., Яворський С.К., Дилян М.В., Трачук Б.М., 
Лисий М.В.

З 2004 р. очільник – Дилян М.В. Кількість учн. – 120, 
учит. – 22, виховат. – 2.

Проблема, над якою працює заклад, – «Створення умов 
для різнобічного розвитку й саморозвитку особистості учня 
та вчителя, переходу на особистісно орієнтовані форми на-
вчання і виховання». Діють метод. об’єднання вчит., твор-
ча група. Учні, науковці МАН України, – призери район. та 
обл. етапів конк.-захисту наук.-дослідницьких робіт. Орган 
самоуправління об’єднує членів батьк., учн., пед. колекти-
вів. Досвід роботи поширюється в блогах, на сайті школи.

А. ЧОРНОКОНЬ

Пилипо-Олександрівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів

Вул. Гагаріна, 2, с. Пилипи-Олександрівські, Вінько-
вецький р-н

Заснов. у 1887 р. 1-класна церковна приходська шк. 
1926 р. – створ. поч. шк.; 1947 р. – реорганіз. в 7-річну (пер-
ший випуск – у 1949-1950 н.р.); 1960 р. – реорганіз. у 8-річ-
ну; 1970 р. – введено в дію нове приміщ. шк., збудоване 
за кошти місцевого колгоспу «Росія»; 1990 р. – реорганіз. 
в неповну сер. шк.; 1991 р. – в середню (випуск – у 1993-
1994 рр.).

Кер. були: Ростовський С.І. (1936–1942), Симчак В.Д. 
(1952–1956), Макогон В.Д. (1956–1959), Слоневський Б.А. 
(1959–1966), Макогон В.Д. (1967–1969), Корж Б.М. (1969–
1974), Костецький Г.Є. (1974–1977), Олендра Є.І. (1977–
2006), Гевко В.І. (2006–2014).

Нині очільник – Кабась Н.В. (з 2014 р.). Школа має 
триступеневу структуру; навч. 87 учн., працює 20 педа-
гогів, діють метод. об’єднання, «Школа молодого педаго-
га», наук. т-во «Ідея». Сист. робота з обдарованими учн. 
сприяє перемогам у район., обл., спорт. і мистецьких конк.,  
конк.-захисті наук.-дослідн. робіт МАН України.

Серед випускників: Кухарська Г.О. – Герой Соц. Праці, 
Атаманюк О.Г. – генерал-лейтенант юстиції, заслуж. юрист 
України, Кухарський М.Г. – підполковник, нач. відділу фі-
нанс. і соц. забезп. Хмельн. військ. комісаріату, Палаш В.Т. 
– голова АТ «Бакалія», Палаш А.А. – дир. Полтав. техніку-
му харч. технол.
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Функціонують дит. об’єднання «Українчики Поділля», 
євроклуб «Юні європейці», зразковий дит. фольклор. 
гурт «Джерельце», філіал ДШМ: клас духових інструмен-
тів, клас баяна. На базі шк. діє козацька організ. «Моло-
да Січ», яка має статут, структуру, пісню, прапор, гімн. 

Н. КАБАСЬ

Подолянський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад»

Вул. Козацька, 58, с. Подолянське, Віньковецький р-н
Засновано в 1966 р. Перший директор – Петровська 

М.П. До 2014 р. – загальноосв. шк. І-ІІ ст., з 01.01.2014 р. 
– Подолянський навчально-виховний комплекс «Загально-
освітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний за-
клад». Переважна більшість членів педколективу – учні 
цієї школи.

Нині очільник – Троян Н.М. Навч.-вих. процес забезпе-
чують 23 педагоги, з яких вчит. вищ. кат. – 9, першої кат. 
– 9, другої кат. – 2, молодих спеціалістів – 3. Належна мат.-
техн. база: класні кімн., спорт. кімн., бібліот., їдальня.

Педколектив успішно працює над реаліз. наук.-метод. 
проблеми: «Шляхи поліпшення процесу підготовки шко-
лярів до самонавчання, самовиховання і творчості». По-
єднання в одному закл. дошк., поч. і базової освіти забез-
печує наступність у навч., покращує адаптацію дошкільнят, 
які приходять у перший клас, учнів поч. ланки, що перехо-
дять у сер. школу.

О. КОВАЛЬ

Віньковецький дошкільний навчальний заклад 
ясла-садок № 1 комбінованого типу

Вул. Жовтнева, 23, смт Віньківці, Віньковецький р-н
Засновано в 1961 р., з 1970 р. – працює у новозбудова-

ному двоповерховому приміщенні, яке розраховане на 120 
місць. Перший кер. – Мишкова Г.О.

З 2004 р. заклад очолює Свинобой А.Т., яка здійснює 
керівництво роботою 40 працівників, з яких 18 – педагогів, 
22 – обслугов. персонал.

Функціонує 6 груп, які відвідують 145 дітей, 2 – ранньо-
го віку, по одній мол. та сер. дошк. віку, 2 – старш. дошк. 
віку, у т. ч. одна спеціальна група для дітей, які мають вади 
мовлення. У кожній групі функціон. та сист. оновлюються 

міні-музеї. У 2014 р. розпочала роботу власна модульна 
котельня.

Колектив ДНЗ був відзнач. на район. Дошці пошани 
«Кращі люди Віньковеччини» (2011), став учасником про-
екту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду фаза 
– 2», що фінансувався Програмою Євросоюзу в Україні та 
ПРООН, щодо енергозберігаючих технологій.

Педколект. успішно працює над реаліз. наук.-метод. 
проблеми «Інноваційні погляди на осучаснення навчаль-
ного процесу в ДНЗ». Приділяється велика увага пізна-
вальній діяльності та патріот. вихованню дітей.

О. КОЛІСНИК

Віньковецький дошкільний навчальний заклад 
ясла-садок № 2 «Колобок»

Вул. Лесі Українки, 8, смт Віньківці, Віньковець-
кий р-н

Заснований 1975 р., став другим дошк. закладом у се-
лищі Віньківці. Перший керівник – Теслюк Е.В.

З 1997 р. заклад очолює Чорна Т.Г. Функціонує 6 груп: 
2 групи раннього віку, 4 – дошкільні (у т. ч. 1 – інклюзив-
на, для дітей з особливими осв. потребами; 1 – для дітей 
із порушеннями мовлення); виховується 138 дітей. З до-
шкільниками прац. 16 педагогів, 15 працівн. – технічний та 
обслугов. персонал.
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Відповідно до сучасних вимог облаштовано спорт.-
ігрову кімнату, розвивальне середовище, інформ.-консуль-
тативний центр для батьків; реконструйов. муз. залу; онов-
лено дизайн 6-ти ігрових майданчиків, діє театр. студія; 
працюють гуртки художньо-естетичного та мовленнєво-піз-
навального напрямків.

Педагоги активно впровадж. нововведення, працюють 
над питанням «Упровадження інформаційно-комунікацій-
них технологій в освітній процес» та є носієм перспектив-
ного пед. досвіду.

Т. ЧОРНА

Віньковецький будинок 
дитячої та юнацької творчості

Вул. Соборної України, 5, смт Віньківці, Вінько-
вецький р-н

Розпочав діяльність у 1968 р.; носив назву «Будинок пі-
онерів». Із серпня 1992 р. – «Будинок школяра»; в лютому 
2004 р. переймен. на «Будинок дитячої та юнацької твор-
чості». Керівниками були: Шевцова С.В. (1983–1985), Кузь 
В.В. (1985-1990), Скакун С.П. (1990-1996), Дуплій Ю.Л. 
(1996-2001).

З 2001 р. очільник – Коваль Л.А. Функціонує 21 гурток, 
яким охоплено 600 дітей, що займаються такими напря-
мами роботи: художньо-естетичним, наук.-техн., екол.-на-
туралістичним.

Вихованці беруть активну участь у проведенні тема-
тичних вечорів, виставок, зустрічей, екскурсій, конк, зма-

гань. Закладом проводяться: «День відкритих дверей», 
«Свято квітів», «Свято врожаю», «Міс творчість», «Свя-
то Новорічної ялинки», огляди, звіти, конкурси – район. 
огляд-конк. художн. самод., обл. виставки-конк. робіт 
декор.-ужиткового мистецтва: «Знай і люби свій край», 
«Подільська писанка», «Наш пошук і творчість тобі, 
Україно», конк. поч. техн. моделювання, конк.-змагання 
з радіотехн. конструювання та ін. Упродовж року най-
активніші гуртківці, призери обл. та Всеукр. змагань на-
городжуються грамотами, дипломами та одноразовою 
учнівською стипендією.

Л. КОВАЛЬ

Волочиський район
До поч. ХІХ ст. на території р-ну не було шкіл, на-

сел. Волочиська було неписьменним. У 1801 р. в збу-
дованому графом Фрідріхом Мошинським приміщ. 
відкр. уч-ще, в якому навчалась невелика кількість 
дітей багатих міщан..

У 1876 р. відкр. церк.-парафіяльні шк. у Фрідріхівці, 
Мислові та на ст.Волочиськ. Учителями у них працюва-
ли випускн. Волочиського уч-ща. Навч., як і в училищі, 
було платне і недоступне для дітей бідних селян. 

На поч. ХХ ст. окрім церк.-парафіяльних, шкіл 
грамоти та однокласних уч-щ, діяли міністерські од-
нокласні сільські училища у Завалійках, Бубнівці, 
Тарноруді. У Купелі та Маначині були однокласні на-
род. училища Мін-ва народ. освіти. Навч. було плат-
ним, відвідувати їх могли лише діти багатих селян.

Після громад. війни почали відкр. держ. школи. У 
Волочиську та Купелі діяли єврейські шк. Проходила 
робота з ліквід. неписьменності серед дорослого на-
селення.

У 1926 р. у Волочиську відкрито першу 7-річку, а в 
1932 р. – с/г технікум.

Напередодні війни діяло 20 поч., 25 неповних се-
ред. і 6 серед. шкіл, в яких навч. 11058 учнів, працю-
вали 413 учителів. Діяли вечір. школи, школи кол-
госпної молоді.

З визволенням району в березні 1944 р. поч. 
працювати шк. У класах навчалося багато учнів 
різного віку.
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Станом на 1967 р. прац. 14 се-

ред., 38 восьмирічних, 36 поч. шк., 
навчалось 13452 учні, працювало 
972 учит., 400 з яких мали вищу 
освіту. У 1975 р. відкрито Воло-
чиську серед. шк. №5 на 1000 
учнів.

У 1985 р. діяло 15 середніх, 29 
восьмирічних, 18 поч. шкіл, 29 дошк. 
закладів. У 1986 р. побуд. Волочись-
ку серед. шк. №6. З 2001 р. введено 
в дію нові ЗОШ І-ІІІ ст. у Бальківцях, 
Щаснівці, Війтівцях.

У 2007 р. в районі функціонувало 
59 ЗНЗ, 33 ДНЗ та 2 ПТНЗ. Кількість 
дітей шкільного віку – 6573.

Від. управління освіт.в різний час 
очолювали Ковальчук Я.Ф., Мана-
чинська Е.Я., Єгоров Д.П., Рущак 
Н.Б., Лінник В.О., очільниками міськ. 

шкіл були Старий О.М., Глухан І.С., 
Лемешко Н. Г., Овчарук М.К., Ман-
дель Л.Б., Трачук О.М., Петрук О.І., 
Трембач О.І., Черній В.Г., Харченко 
В.І, Жукович Л.В.,Похитун В.О., Бу-
ров М.М..

Учителів Скалозубову Н.М. і Ри-
голь О.І. удост. звання «Заслужений 
учитель УРСР».

Освіт. славу р-ну на теренах 
держави здобули колиш. учень Ав-
ратинської ЗОШ І-Ш ст. Смолій 
В.А., докт. іст. наук, проф., ака-
демік НАН України, віце-прем’єр 
міністр України (1997-1999), нині 
– дир. Інст. історії України НАН
України, та колиш. дир. цього ж за-
кладу Берека В.Є., докт. пед. наук, 
проф., нині – ректор Хм. обл. ін-
ту післядипл. пед. освіти.

У 2010-2015 рр. від. осв. очол. 
Плотнікова А.М. У січні 2016 р. в 
р-ні виокремилось три ОТГ. На мо-
мент поділу в р-ні функціонувало 38 
ЗОШ, 37 ДНЗ та 2 позашк. навч. за-
клади (БДЮТ та ДЮСШ), МНВК.

Так, Волочиська ОТГ об’єднала в 
собі 45 закл. осв. різних типів (нач. 
відділу освіти Плотнікова А.М.), Ві-
йтовецька ОТГ – 15 (нач. Коваль 
С.А.), Наркевицька ОТГ – 7 (нач. 
Буяр Т.П.). Від. осв. РДА координує 
роботу 10 закладів освіти (очолює 
від. Атаманчук Т.Ф.). Кращими в 
області є юні науковці, які посі-
дають вже шість років поспіль 1-е 
місце за результатами МАН, юні 
спортсмени і творчі учнівські ко-
лективи.

Н. КРАЙДУБА
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Бальковецька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів

Вул. Набережна, 18-А, с. Бальківці, Волочиський р-н
1991-24.08.2000 рр. – буд-во Бальковецької ЗОШ, яка 

заснована внаслідок реорганізації Користовецької ЗОШ  
І-ІІІ ст. (ріш. виконкому Користовецької сільради від 
30.08.2000 р. № 36а).

З 2000 р. очолює Орловський В.В. У шк. здобувають 
освіту 140 учнів. Забезпечують осв. процес 40 педагогів.

Працює міжшкільний метод. центр, який об’єднує пед-
колективи 8 сіл. ЗНЗ і забезпечує координ. колект. форм 
і методів роботи та самоосвіти, спрямованих на підвищ. 
пед. майстерності та вдосконалення фахової підготовки 
вчителів.

Результатом позакл. роботи є призові місця учнів у 
різних конкурсах: міжнар. фестивалі дит. творч. «Підвод-
ні фантазії», Всеукр. конк. навч.-дослідних земельних ді-
лянок, обл. конк. малюнків «Міліція очима дітей», район. 
конк.-фестивалі естрадної та нар. пісні «Пісенні хвилі По-
ділля».

Активно працює учн. самоврядування, очолюване прези-
дентом шк., у тісній співпраці з учителями-консультантами.

Створено музей народознав. «Світлиця» (кер. Махній Г.І.).

М. ПРИЙМАК

Волочиська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 1

Вул. Незалежності, 72, м. Волочиськ, Волочись-
кий р-н

У 1934 р. приміщення шк. здано в експлуатацію, 1935 
р. – Волочиська 8-річна шк. стала середньою. 1941–1944 
рр. – приміщ. шк. пристосоване під пункт пересилки мо-
лоді до Німеч. 1944-1945 – перший післяокупаційний 
навч. рік.

Керівники: Донець М.П. (1935–1937), Котлов О.В. (1937–
1939), Деркач Ю.П. (1939–1941), Дейнека Д.В. (1944–
1952), Старий О.М. (1952–1973), Глухан І.С. (1973–1987), 
Похитун В.О. (1987–2010).

З вересня 2010 р. очільник – Пересунько О.В. Учасника-
ми навч.-вих. процесу є 804 учні та 92 педагоги.

Відомі випускники: Левчук Г., Дузь Г. (д-ри наук), Сур-
мій А., Янік Л., Прус М., Стаднік В., Глухан Р. (канд. наук),  
Герета Н. (канд. філол. н.), Сокур Т. (канд. пед. н.), 
Пасічник Г. (канд. мед. н.), Мокрота Т. («Заслужений 
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учитель України»), Довбуш А. («Заслужений тренер  
України»).

1982 р. – Указом Президії ВР УРСР присвоєно почесне 
звання Заслуженого вчителя України вчителю укр. мови і 
л-ри Риголь О.І.

1988 р. – з ініціативи Урбана А.Д. створено музей школи, 
який налічує понад 800 експонатів.

Л. КОШОНЬКО

Волочиська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 5

Вул. Смотрицького, 4, м. Волочиськ, Волочись-
кий р-н

Засн. 1975 р. як Волочиська сер. шк. № 5.
Керівники: Петрук О.І. (1975-1985), Жукович Л.В. (1985-

2004), Пересунько О.В. (2004-2010).

З 2010 р. очільник – Лінник В.О. Навч.-вих. процес для 
645 учнів забезпечують 71 пед. працівник. За останні 3 
роки оновлено мат.-техн. базу: облаштовано сучасну твор-
чу майстерню, оновлено інтер’єр рекреацій, 10 навч. каб. 
оснащено мультимед. техн.

Скалозубова Н.М., вчит. історії та суспільствознавства, 
удостоєна Почесного звання «Заслужений учитель УРСР».

Серед знаних випускників: Вешко В.І. – засл. майстер 
спорту, учасн. ХХІ Олімпійських ігор у Сеулі, 7-разовий 
чемпіон світу, володар Кубка світу, 2-разовий чемпіон Всес-
вітньої Універсіади в Загребі, 12-разовий чемпіон СРСР із 
веслування на байдарках і каноє; Довганюк В.В. – чемпіон 
світу з пауерліфтінгу, 36-разовий рекордсмен світу; Бармак 
О.В. – д-р техн. н., проф.; Бойчук А.В. – д-р мед. н., проф.; 
Рев’юк Т.В. – канд. екон. н.; Новосад А.В. – канд. мед. н.; 
Мельник Я.Я. – канд. юрид. н.; Маховська С.В. – канд. фі-
лол. н.; Федун Ю.О. – чемпіон СРСР, багаторазовий призер 
СРСР із велоспорту, перемож. одного з етапів Кубка Єв-
ропи 1988 р., рекордсмен на відкритому бетонному треку; 
Курдибаха І.Т. – срібний призер чемпіонату світу з важкої 
атлетики серед юніорів.

Функціонує учн. самоврядув. та волонтерський загін 
«НАМ». Молодіжна команда «Енергія» 2 роки поспіль пред-
ставляла Хмельн. на Всеукр. фестивалі «Молодь обирає 
здоров’я» (ІІ м. – 2012 р.).

В. ГОРШКОВА

Волочиський навчально-виховний комплекс 
у складі середньої загальноосвітньої школи 

І ступеня та гімназії

Вул. Починка, 2, м. Волочиськ, Волочиський р-н
01.09.1989 р. розпоч. роботу збудована на кошти 

Волочиськ. машинобудівн. з-ду сер. шк. № 6. У 1998 р. 
реорганізована у Волочиський колегіум, 2000 р. – у Во-
лочиськ. НВК у скл. ЗОШ І ст. та гімназії. 01.01.2016 р. 
заклад передано в комун. власність Волочиськ. міськ. 
об’єдн. терит. громади.

Нині очільник – лауреат премії ХОІППО 2013 р. Ре-
вуцький В.В. (з 01.09.1989 р.). У 2015-16 н.р. навч. 822 
учні в 14 кл. шк. І ст. та у 21 кл. гімназії. Працюють 15 
учит.-методистів, 20 старш. учит., 58 пед. працівн. з 
вищ. кваліфікац. катег., 6 працівн. з І та ІІ катег. та 15 
спеціалістів. Комплекс розміщ. в типовому приміщ., де 
створено умови для навч. 990 учн. в 33 кл. Учні про-
водять навч. заняття в басейні, 3-х спорт., танц., акт. 
залах, 3-х комп’ют. кл., 10 навч. каб., обладнаних муль-
тимед. техн.

Учні поглибл. вивч. іноз. мову в 1-5 кл., укр. мову та л-ру, 
математ., інформат. у 8-9 кл., навч. в 10-11 кл. філолог., 
екол. та інформац.-технолог. профілів. Працюв. зразк. дит. 
мистецькі колективи: учн. духовий орк. (1996-2000), театр. 
студія «Прем’єра» (2000-2013), вокально-хорова студія 
«Барвограй» (2005-2014).

Учителі вибороли звання лаур. обл. ет. конк. «Вчитель 
року»: Лубкович В.В. (2003, англ. мова), Ревуцька М.Ю. 
(2007, математ.), Стець О.Б. (2013, муз. мистец.), Куш-
нір О.І. (2014, поч. кл.), Маньковська О.В. (2015, хімія), 
Яцина І.Г. (2015, укр. мова), Олійник І.П. (2015, право-
знавство).

Згідно з угодою з ХОІППО, у 2014-2016 рр. здійсн. 
наук.-експерим. діяльн. з питань підвищ. якості навч.-
вих. проц. шляхом використ. мультимед. комплексу. 
Колектив активно долучається й до міжнар. співпра-
ці з Проектом Гармонія (Project Harmony) уряду США 
у 2002 р., Програмою обміну для майбутніх лідерів 
(FLEX) у 2003-2010 рр., Корпусом Миру США в Україні 
у 2010-2012 рр.

Випускники: Савчук С.Д. (1991) – голова Держ. агент-
ства з енергоефективності та енергозбереження Украї-
ни; Лабазюк С.П. (1997) – нар. деп. України; Довгань В.В. 
(2001) – мол. сержант Збройних Сил України, 19.07.2014 р. 
нагородж. орд. «За мужність» III ст. за особисту мужність 
і героїзм, виявлені в захисті держ. суверенітету та терит. 
цілісності України.

І. ЯЦИНА
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Купільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Вул. Перемоги, 1, с. Купіль, Волочиський р-н
Відкрита 15.09.1881 р. як шк. грамоти. 1918–1935 рр. 

– діяло 4 школи (укр. 7-річна, у містечку – євр. і польська
поч. шк., шк. колгоспної молоді). У 1935 р. відкрито сер. 
шк. Після визвол. Купеля від нім.-фашист. загарбників 
школа розпоч. роботу в 1944 р. У 1968 р. було збуд. при-
міщ. (розрахов. на 450 учн.) сучасної школи, яка носить 
ім’я Героя Радянського Союзу О.І. Жиліна. 2007–2014 
рр. на базі школи діяв Купільський осв. округ навч.-вих. 
об’єднання 4-х ЗНЗ.

Директори: 1944-1947 – Крупніцький М.З., 1948-1949 – 
Ярош С.Ф., 1949-1955 – Маліщук Ф.Я., 1955-1973 – Подрез 
М.Т., 1973-1974 – Українець С.Є., 1974-1977 – Камінський 
Б.Т., 1977-1993 – Байдак І.Х., 1993-1999 – Фриз К.В., 1999-
2008 – Чернецький В.М.

Нині очільник – Райтаровський Г.В. (з 18.04.2008 р.). 
Структура: І ст. – 4 кл., ІІ ст. – 5 кл., ІІІ ст. – 2 кл.; напрямки 
навч.: 10 кл. – універсальн. проф., 11 кл. – інформац.-тех-
нолог. проф.; к-сть учнів – 186; членів труд. колект.: вчит. 
– 25, обслуг. персоналу – 15; мат.-техн. база: 16 навч. каб.,
2 комп’ют. кл., бібліот., майстерня по металу, спортзал та 
спорт. майданчик, їдальня на 90 м., музей Бойової Слави, 
музей народознав., 2 автобуси.

Відомі випускники: Герой Радянського Союзу Малинов-
ський Ц.К., кер. місцевої підпільної орг. в часи ВВВ – моло-
да поетеса Кшевінська О.; офіцери Червоної Армії –Гуме-
нюк Я., Гойхман Г., Франішин Д., Загребельний В.; учителі 
– Форисюк Н., Ніцевич В., Буздиган Б., Буяльський М., Пе-
тиш М., Зубрицька А.; медики – Федченко М., Нагурна Я.; 
письм. – Гольденберг Ш., Бейдер Х.

Пед. технол. – технол. співробітництва. Вчителі шк. – пе-
реможці І ет. Всеукр. конк. «Вчитель року» з фізики, геогра-
фії, зарубіжн. л-ри, біології; та обл. конк. «Освіта Хмель-
ниччини на шляху реформування». Сформована система 
роботи з обдаров. дітьми та таланов. молоддю «Творчий 
учитель – творчий учень», учні шк. – переможці та призери 
ІІ та ІІІ ет. Всеукр. предметн. олімпіад. Учні беруть активну 
уч. у творч. конк., конк.-захисту н.-дослідн. робіт МАН, се-
ред яких є переможці на обл. та всеукр. рівнях.

Учні відвідують дит.-юнацькі об’єднання, гуртки, сек-
ції: ДЮО «Дивосвіт», клуб «Європа в школі», турист-
сько-краєзнавче тов-во «Гіпаніс», Волонтер. загін «До-
бротворці», «Духовий оркестр», музей Бойової Слави, 
музей народознав.

Г. РАЙТАРОВСЬКИЙ

Полянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Вул. Свободи, 21, с. Поляни, Волочиський р-н
1939 р. – середня школа, 1956 р. – реорганізовано у 

восьмирічну шк., а з 1993 р. – функціонує як шк. І-ІІІ ст.
Керівниками 1939-2011 рр. були: Щирба І.В., Печора 

О.Ф., Похитун В.О., Липка С.А., Вельган І.О., Ханіцька Г.З., 
Сліпчук В.М., Скорупський С.В.

З 24.08.2011 р. очільник – Матвійчук С.В. Заклад від-
відує 80 учнів. Навч.-вих. процес забезпечують 24 педаго-
ги, з них 13 – вищ. кат., 2 – звання «Старший учитель», 
1 – «Старший викладач», 1 – член Національної спілки ху-
дожників та Спілки майстрів нар. мистец. України. У школі 
функціонує 11 навч. каб.

Відомі випускники: нар. арт. України Басистюк О., д-р 
біол. н., проф. Тараненко Л., Державний радник юстиції ІІІ 
класу Мельник А.

Наук.-методична діяльн. забезпечується роботою ме-
тод. центру. Працює творча майстерня «Первоцвіт», во-
кальна група «Надія».

О. ЦИКРА

Волочиський дошкільний навчальний заклад 
«Зірочка»

Вул. Лисенка, 16, м. Волочиськ, Волочиський р-н
Про першу дит. установу Волочиська свідчить наказ, ви-

даний у 1947 р.
У 1962 р. розпочалося буд-во ясел-садка. 22.07.1966 – 

відкрито заклад. Очолила – Нагорна Н.М.

З 1999 р. очільник – Черниченко Л.В. Заклад загального 
розвитку, функціонує 12 груп, у яких виховується 320 дітей. 
Про дошкільнят піклуються 53 працівники.

Серед випускників є відомі особистості: нар. деп. Укра-
їни Лабазюк С.П.; проф., лікар-гінеколог Бойчук А.В.; арт., 
співак, реж., продюсер Александров Єфім; баяніст Фьодо-
ров Ю.В.; нейрохірург клініки Шалімова Квасніцький М.; те-
лерадіоведучий Волошин В.М.
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Педагоги спрямовують роботу на впровадж. в практ. ді-
яльн. сучасних досягнень та ефективних технологій.

Робота ДНЗ висвітлюється на стор. сайту. За участь 
в обл. конк. сайтів у номінації «Сайти ДНЗ» заклад на-
городж. Дипл. ІІ ст. У 2014 р. в конк. «Краща спортивна 
зала» ДНЗ виборов 4 м. серед закладів України.

Л. ЧЕРНИЧЕНКО

Дошкільний навчальний заклад «Ромашка»
Вул. Незалежності, 39-А, м. Волочиськ, Волочись-

кий р-н
Розпочав свою діяльн. у червні 1980 р. як відомчий дошк. 

закл. Волочиського з-ду «Номінал». Очолювала Курюмова 
Л.Й. Ріш. виконк. Волочиської міськради 01.06.1997 дошк. за-
клади «Орлятко» й «Ромашка» було реорганізовано в ДНЗ 
«Ромашка». Призначено зав. Олійник Г.К.

У ДНЗ прац. 14 педагогів. Заклад розраховано на 120 
місць, функц. 6 вікових груп. Працюють гуртки: «Художньо-
естетичний», «Безпека життєдіяльності», «Природничий», 
«Логіка світу».

За 36 р. роботи заклад випустив понад 1200 випускни-
ків, серед яких – міськ. голова м. Волочиська Черниченко К., 
голов. бухгалтер міськ. ради Кротович Н.М., завідувач ДНЗ 
«Сонечко» Курдибаха Л.І., кер. групи платних телеканалів в 
Україні і Прибалтиці Принцевський Р.В.

Г. ОЛІЙНИК

Волочиський дошкільний навчальний заклад 
«Сонечко» 

Вул. Соборна, 1, м. Волочиськ, Волочиський р-н
04.01.1982 засн. ясла-сад «Сонечко» № 6 Волочиського 

ремонтно-трансп. підприємства. Очолила Дузь Г.М.
З 2003 р. очільник – Курдибаха Л.І. Функціонує 7 вікових 

груп. У 2015-16 н.р. заклад відвідувало 193 дитини.
Керуючись у роботі принципом особистісно орієнтов. 

підходу у вихов. дітей, педагоги використ. інновац. осв. тех-
нології, такі як: технол. музейної педагогіки А. Ліхтварк, А. 
Рейхвен; логічні блоки З. Дьєнеша; іннов. технол. в зобра-
жувальній діяльн.; фітбол та степ-аеробіка; вивч. віршів за 
мнемічною схемою моделей О. Білан та К. Крутій; інновації 
в муз. діяльн. за методикою К. Орфа.

Педагоги закладу – акт. учасники конк.: Лозовецька О.В., 
методист, 2014 – перемож. обл. конк. на кращу метод. роз-
робку, присвячену 200-річчю Т.Г. Шевченка; Курдибаха Л.І., 

зав., 2014 – перемож. обл. конк. «Мій улюблений дитсадок», 
перемож. фотоконк. ДНЗ України «Наш ДНЗ найкращий».

Л. КУРДИБАХА

Центр розвитку дитини «Калинка» 
розвивально-корекційного профілю

Вул. Музейна, 2-А, м. Волочиськ, Волочиський р-н
Відомчий дит. садок «Калинка», розпочав роботу 

17.02.1978 р., розрахов. на 240 дітей. Засновник – Воло-
чиський машинобудівний з-д ВАТ «Мотор Січ». 2007 р. – 
ДНЗ передано в комун. власність Волочиської міськ. ради, 
з 2008 р. реорганіз. в Центр розвитку дитини розвиваль-
но-корекційного профілю. Перший кер. – Утільова А.Л., 
1986–2011 – Маляр Т.Г.

Із серпня 2011 р. ЦРД «Калинка» очолює Пазюк О.В. У 
закладі функціонує 11 груп, де виховується 304 дитини. На 
задоволення запитів батьків працює 3 адаптаційні групи 
короткотрив. перебування дітей «Мама і я».

За сорокарічне існування заклад випустив понад 3000 
дітей. Серед відомих випускників ДНЗ: Мейхер-Грановська 
Н. – укр. співачка, поетеса й телеведуча, екс-солістка гурту 
«ВІА Гра», Довганюк В. – 11-разовий чемпіон світу з пауер-
ліфтингу, чемпіон Всесвітніх Ігор 2013.

Педколект. неоднораз. нагородж. грам. і відзнаками ра-
йон. та обл. рівня, педагоги займ. призові місця в обл. та 
всеукр. професійних конк. та фестивалях: Малішевська 
Г.І. – перемож. район. та обл. туру Всеукр. конк. «Ви-
хователь року – 2013 р.»; призові місця в обл. пед. ви-
ставці «Освіта Хмельниччини на шляхах реформування» 
– 2011-2015 рр.; лаур. IV Всеукр. конк. «Творчий учитель
– обдарований учень» – 2015 р.; призові місця у Всеукр.
конк. «Мій улюблений дитячий садок» – 2012-2014 рр. та 
«Кращий персональний сайт педагога ДНЗ» – 2016 р.

М. ЯРОШУК
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Городоцький район

Історія осв. р-ну починає відлік із 1927 р., коли було вве-
дено посади район. інспекторів народ. осв., в 1931 р. утво-
рено район. від. народ. осв. (на сьогодні осв. р-ну очолює  
Пунда В.Д.). 

У 1947-1948 рр. в р-ні функціон. 30 шкіл, в яких навч. 6762 
учні, навч. процес забезпеч. 266 вчителів (23 з них закінч. педін-
ти, 40 – учит. ін-ти, 21 мав середню педагог. освіту, 13 – неза-

кінч. середню). Нач. від. осв. був Продеус М.М., 
інспектором – Фішман І. А. 

У 1951-1952 рр. кількість учнів зросла до 8201 
особи. 

З розв. промисловості в р-ні створено спри-
ятливі умови для задовол. освітніх потреб насе-
лення. У 1972-1973 рр. успішно діяли 65 шкіл, в 
яких навч. 13737 учнів. 

Для задоволення потреб польської нац. мен-
шини м. Городка та Городоцького р-ну з ініці-
ативи жителів міста, за підтримки його керів-
ництва та за сприяння Товариства «Спільнота 
Польська» побуд. ЗОШ І-ІІІ ст. з польською мо-
вою навч. (функц. у місті з 2002/2003 н.р.). 

На 2016 р. функц. 30 ЗНЗ: 18 ЗНЗ І-ІІІст.; 12 
ЗНЗ І-ІІ ст. (з яких 1 гімназія; 2 – шк. І ст.; 1 шк. 
з польською мовою навч.). У 2015-2016 н.р. ден. 
формою навч. охоплено 3745 учнів. Розвитку 
особистості учнів сприяє профільне навч. (371 
учень у 25 класах). У кожному з навч. закладів 
створено оптим. умови для всебічного розвитку 
особистості. 

Р-н пишається учителями, які отримали по-
чес. звання « Заслужений вчитель України» 
(Грицик М.І., Олінкевич Ю.В., Ковач С.І., Шмі-
гель І.Г., Михайлова О.А.). Звання «Флагман 
освіти і науки України» удост. Городоцька гім-
назія та Лісоводська ЗОШ І-ІІІ ст.

Структ. підроз. упр. осв. є РМК, який розпоч. 
роботу 1968 р. З того часу він став організую-
чим центром систематичної роботи з підвищ. 
кваліфік. кер. та педагог. кадрів шкіл, дошк. та 
позашк. навч. закладів. Методистами у РМК 
працювало 20 осіб, його очільниками з почат-
ку створення були: Яворщук І. О. (1968-1969), 
Чайка В. М. (1969-1977), Чернушин А. М. (1977-
1995), Ференс Г. Г. (1995-2007), Бендюжко В. М. 
(2007-2010), з 2010 дотепер – Горобець А. С. 

Ж. МАКСІМОВА

Городоцька гімназія

Вул. Шевченка, 17, м. Городок, Городоцький р-н

У 1930 р. почали будувати шк. на території саду Ри-
мо-католицького священика О. Косіньського для потреб  
польської громади міста. У 1934 р. розпочато навч. На 
підставі рішення Городоцької міськради народ. деп. від 
29.07.1999 р. Городоцьку шк. І-ІІІ ст. № 1 реорганіз. в Горо-
доцьку гімназію та поч. школу.

З 2008 р. очільник – Станиця С.В. Навчається 362 учні, 
прац. 39 учит. та практ. психолог. З них: 12 учит. мають 
зв. «Старший учитель», 12 педагогів – учитель-методист, 
Бредняк В.Й. нагородж. нагрудним знаком «Відмінник осві-
ти України» (2008).

Гол. завдання закладу – знайти обдарованих дітей і ви-
ховати кожного з них патріотом отчої землі, інтелігентом-
гуманістом, високоосвіченою особистістю, яка прагне до 
знань, уміє мислити. Діяльність педколективу спрямована 
на реалізацію наук.-метод. проблеми: «Впровадження ін-
новаційних особистісно-зорієнтованих технологій для сти-
мулювання розвитку інтелектуального і творчого потенці-
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алу учнів, забезпечення їм безперервної освіти». Метою 
вих. роб. є вих. громадянина України – носія загальнолюд-
ських цінностей та надбань.

Серед випускників – засновник мережі гіпермаркетів 
ЕпіцентрК, деп. Верховної Ради України Герега О.В. З дня 
свого заснув. гімназія випустила 119 медалістів, які продо-
вжили навч. у ВНЗ України, Польщі, Росії.

Щорічно гімназисти виборюють приз. місця на район. 
та обл. етапах предметних олімп., є постійними призе-
рами обл. змагань ЮІР, ДЮП, турнірів знавців професій. 
Учні займаються дослідницькою роботою та проектною 
діяльн., досягають високих результатів на всіх етапах 
конк.-захисту робіт МАН.

Учн. самоврядування – гімназійний парламент, керівн. 
яким здійснює президент. Упродовж навч. року його мініс-
терства організовують заходи, які висвітлює газ. «Паро-
сток» (видавець – гімназійне ІА).

Уже не перший рік гімназія співпрац. з Корпусом Миру 
США в Україні. Три учні – перемож. міжнар. Програми мо-
лодіжних обмінів зі США FLEX.

У 2012 р. гімназія отримала визнання на всеукр. рівні: 
переможець конк., проведеного Організаційним коміт. За-
гальнонаціональної акції «Флагмани освіти і науки України».

C. СТАНИЦЯ

Городоцька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 2

Вул. А. Бухти, 9, м. Городок, Городоцький р-н
Заснов. в 1952 р. Перший дир. – Рой Т.В. У 1954 р. – пер-

ші 30 випускників. У 60-ті рр. добудовано 4-кл. кімнати, май-
стерню, спортзал. З ініціативи дир. Крамара О.Г. підготов-
лено проектну документацію на буд-во нової шк. 1990–1995 
рр. – буд-во нової шк.; 2003 р. – поновлено буд-во; 2009 р. 
– відкрито новий корпус шк. Кер. були: Костюк В.М. (1959–
1972), Крамар О.Г. (1972–1988), Пирожок В.В. (1988–1995), 
Кушнір М.М. (1995–1997), Федотов О.М. (1997–2009).

З 2009 р. дотепер очільник – Пилипчук К.В. Навчається 
469 учн. Кількість прац. – 73, серед яких 51 – пед. прац., з них 
7 присвоєно пед. зв. «Старший учитель», 4 – «Учитель-мето-
дист», 7 – «Відмінник освіти України». Функціонують: бібліот. 
з читальн. залою, акт. зала, муз. каб., 2 спортзали, тренінг. 
каб., ігрова кімн. для учн. поч. кл., навч. каб., сучасний каб. 
укр. мови, 2 комп’ют. кл., 2 майстерні, 22 кл. кімн., 3 метод. 
кабінети. Організовано роб. шк. на базі 2 двоповерх. будівель 
заг. пл. 5230 кв. м, які розраховано на 600 посадкових місць. 

Корпуси з’єдн. критим утепленим переходом. Надано пере-
вагу вивч. предметів і факультативів: «Фізкульт.», «Я у світі», 
«Основи здоров’я», «Уроки для стійкого розвитку», «Рівний – 
рівному», «Захисти себе від ВІЛ»; організовано інклюз. фор-
му навч., створено умови для всебічного розв. дітей.

З 2012 р. заклад функціонує як «Школа сприяння 
здоров’ю». Працює творча група «Пошук» (Білан Г.Е., Го-
ловатюк Л.М., Мацьоха Н.Л.). У 2014 р. робочі зошити з укр. 
л-ри для учн. 8-9 кл. отримали гриф МОН України. Дролюк 
О.В., заст. дир. з НВР поч. кл., – кер. район. творч. групи 
вчит. інформат. в поч. шк. «Сузір’я» та член обл. творч. гру-
пи тренерів із питань викладання інформат. в поч. кл.

У 2013 р. педколект. шк. нагородж. Почесн. грамотою й 
занесено на район. Дошку пошани «Кращі люди Городоччи-
ни»; у 2014 р. колектив шк. відзначено дипл. ІІІ ст. обл. конк. 
на кращу модель школи ХХІ ст. «Панорама творчості».

Відомі випускники: Ловейкін В.С., акад. Академії будівн. 
України, д-р техн. н., проф. КНУ архіт. і будівн., Рудь П.П., 
канд. хім. н., Мазур В.Є., д-р генет. н., Сердюк А.С., д-р фіз.-
мат. н., провідний науковець АНУ, лауреат премії Президен-
та України, Котлінський О.П., канд. екон. н., викладач КНУ 
ім. Т.Г. Шевченка та ін.

Н. МАЦЬОХА

Городоцька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 4

Вул. Київська, 20, м. Городок, Городоцький р-н

У 1974 р. розпочато будівн. шк. Заклад розраховано 
на 960 учнів із спортзалом, їдальнею, акт. залом, май-
стернями (по дереву, металу, швейна) і додатк. приміщ. 
Шк. розпочала діяльн. з 1975 р. Бажаючих навчатися 
було більше, ніж виділених місць, тому шк. працюва-
ла у 2 зміни. Згодом прибудовано окремі кабінети і шк. 
розпочала навч. в 1 зміну. Кер. були: Шевченко В.М. 
(1975-1993), Бендюжко Л.В. (1993-2000), Холодюк В.О. 
(2000-2012).

З 2012 р. очільник – Дроник О.Р. Навчається 401 учень 
та 42 основних пед. прац. Станом на 2014 р. працює 42 
вчит., з них: 9 – учит.-методистів, 13 – із зв. «Старший учи-
тель». Функціон. 35 кабінетів, серед них: навчальні, лого-
педа, лінгафонний, захисту Вітчизни; індивід. навч., ігрові 
кімн., мед. пункт. Шк. забезпечена 5-ма інтеракт. комплект., 
які під’єднанні до інтернет-мережі, 2-ма комп’ют. кл., роз-
рахованими на 32 учні. 
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Шк. колект. працює над проблемою: «Створення умов 
для розвитку і самореалізації особистості учня в умовах 
нових педагогічних технологій». Кредо шк.: «Вчити жити, 
творити й любити».

Закладені нац. традиції, приділяється увага родинному 
вих. учнів, становленню справжнього громадянина України.

 У 2013 р. під керівн. земляка Гереги О.В. у шк. відкри-
то спеціалізовані кл., пов’язані з новітніми технол. навч. – 
«Бізнес-клас», «Юний економіст» та козацька військ. школа 
«Захисник Вітчизни»; класи обладнані сучасними меблями, 
які відповідають європ. рівню.

Приділяється увага позакласній роботі. Працює ду-
ховий оркестр, кадетський хор, гуртки «Вишиванка», 
«Юний художник», «Юний стрілець», «Юні пожежники» 
та різні гуртки по предметах. Діє 3 дит. та юнацькі орга-
ніз. – «Подолянчики» (2-4 кл.), «Веселкова республіка» 
(5-9 кл.) та президентсько-парлам. республіка (9-11 кл.). 
Шк. активно співпрацює з батьк. та профспілк. коміт.

О. ДРОНИК
І. ДЕМКОВИЧ

Городоцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
із польською мовою навчання

Вул. Київська, 13а, м. Городок, Городоцький р-н
Заснов. у 2002 р. Заклад функціонує з 2002–2003 н.р. 

для задоволення потреб польської нац. меншини. Побудо-
ваний за сприяння Товариства «Спільнота Польська» (м. 
Варшава). 1934-1938 – діяла перша шк. з польською мо-
вою навч. Дир. – п. Альбін Новіцький; 1991-2001 – учні поч. 
кл. навчалися польською мовою в класах при сер. шк. № 
1. Перші вчит. – п. Яніна Воробель і п. Барбара Свьонтек. 
У 2001 р. розпочалося буд-во нового приміщ. ЗОШ із поль-
ською мовою навч.

Очільник – Роговська З.А. Навчається 307 учн., які ви-
вчають укр., польську, англ. та рос. мови. Ними опікується 
29 педагогів. У поч. кл. польська мова є мовою навч. З 5 
кл. предмети викладаються з обов’язковим термінологіч-
ним перекладом. У шк. ІІІ ст. учні навчаються за філол., 
природнич. та матем. профілями. До потреб учнів: комп’ют. 
кл., 2 мультимедійних каб., спортзал, 2 майстерні, їдальня, 
бібліот. З 2012 р. працює музей польської освіти. Пріори-
тетні напр.: вивч. країнознавства шляхом спілкування з но-
сіями мови, формування етики міжнар. спілкування, вивч. 
досвіду роб. навч. закл. України та Польщі, налагодження 
партнерських зв’язків.

З 2007 р. педколектив співпрацює з НАПН України з пит. 
«Вивчення укр. мови школи І ст. нац. меншин» (наук. кер. – 
Яновицька Н.І.). На базі ЗОШ проводилися всеукр. семіна-
ри вчит. та методистів польської мови (2005, 2007). У 2008 
р. заклад нагороджено дипл. ІІ ст. в обл. конк. «Панорама 
творчості» в номінації «Школа соціального партнерства». 
У 2012 р. колект. шк. занесено на район. Дошку пошани.

Учні займали призові місця: у заключн. ет. Міжнар. конк. 
наук. робіт «Полоніада» (м. Варшава, 2006), Міжнар. конк. 
читців польської поезії «Креси» (м. Бялисток, 2010, 2011 
рр.); Всеукр. ет. олімпіади з польської мови, організованої 
консульством РП. З 2008 р. – щорічні призери обл. конк. 
знавців мов нац. меншин; 2015 р. – призери Всеукр. ет. 
олімпіади з польської мови. Юні науковці – призери обл. 
ет. наук.-дослідницьких робіт МАН з історії України, англ. 

мови, екол. У 2011 р. учень шк., вихованець спортклубу 
«Епіцентр» Ямський А. став чемп. України з важкої атлети-
ки і встановив рекорд України.

Система вих. роб. здійсн. з урахуванням ментально-
функціонального простору. З 2014 р. учні беруть участь у 
міжнар. проекті «Перлини у вихованні» за сприяння фун-
дації «Щасливе дитинство» (м. Люблін). Вихованці задіяні 
в роб. шк. дит. об’єднань за інтересами: «Екогор», «Диво-
край», загін волонтерів «Милосердя».

Заклад співпрацює з польськ. громад. організ., фунда-
ціями, консульством РП у Вінниці, які сприяють організації 
відпочинку школярів, підвищ. кваліфік. вчит., покращенню 
матер.-техн. стану шк. Співпраця з навч. закл. ІІ ст. та виша-
ми Польщі надає можливість випускникам 9, 11 кл. здобувати 
безкошт. європ. освіту.

З. РОГОВСЬКА

Кузьминський навчально-виховний комплекс 
«ЗОШ I-III ступенів – дитячий садок»

Площа Шевченка, 4, с. Кузьмин, Городоцький р-н

У 1864 р. в Кузьмині засновано народне уч-ще, в яко-
му на 1889 р. працювало 2 вчит. і навчалося 53 учні. 
Була шк. грамоти для дівчаток, а в Слобідці-Кузьмин-
ській – мішана школа. У 1913-1914 рр. у школах працю-
вало 5 учит. і навчалося 75 учн. У перші роки радянської 
влади на базі 1-класного народ. уч-ща була створена 
вища початкова шк., яка в 1929 р. реорганізована в ра-
йон. 7-річку. У 1936 р. на базі цієї шк. створено сер. шк., 
а в 1939 р. на базі поч. шк. у частині Кузьмина – Гречаній 
– неповну сер. У цих школах у 1940-1941 н.р. навчалося 
560 учн., працювало 56 учит. Після Другої світової війни 
функціонувало 2 школи – початк. та сер. загальноосвіт-
ня, трудова політехнічна з виробн. навч., у яких навчало-
ся 509 учнів і працювали 34 вчит. Діяла шкільна бібліот., 
що налічувала 6785 книг і охоплювала 479 читачів. 1991 
р. – проект Кузьминської шк. посів ІІ м. в Україні серед 
проектів сільськ. шкіл.

Перший кер. – Шиян О.В. Кер. були: Ковальчук В. (1958-
1963), Ашеровський А.М. (1964-1972), Вінярський В.М. 
(1973-1991), Ведмеденко В.М. (1992-1993), Осика Г.В. 
(1994-2002), Сіцінський В.П. (2003-2010).
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З 2010 р. очільник – Гріх Т.В. Навчається 96 учнів та 
працює 25 учит., 22 з яких мають вищу освіту. Належна 
мат.-техн. база: 28 навч. кабінетів, спорт. та акт. зали, шк. 
бібліот., їдальня, спорт. та ігрові майданчики.

Проблеми, над якими працює школа:
педагогічна – «Забезпеч. формування особистості учня 

на основі якісної освіти та розвитку його творчих можли-
востей та самовдосконалення»;

методична – «Створення якісної освіти за рахунок су-
часного науково-методичного забезпечення обґрунтованої 
системи компетентнісно зорієнтованого навчання»;

виховна – «Соціалізація учнівської молоді в умовах ре-
формування та гуманізації освіти».

М. СІЦІНСЬКА

Лісоводська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів

Вул. Перемоги, 4, с. Лісоводи, Городоцький р-н
1793–1861 рр. – церковно-парафіяльна шк. (опікували-

ся церква та її настоятелі); 1911-1918 – земська шк., якою 
опікувалися земства; 1920-1930 – шк. трудова; 1932-1935 
– загальноосвітня сер. шк. 1935 р. – перший випуск десяти-
класників сер. шк. Мін-во освіти УРСР нагороджує всіх ви-
пускників імен. годинниками.

Ткачук Г.І. на правл. колгоспу приймає рішення будува-
ти нову шк. (1959 р.). Це рішення стало подією республі-
канського масштабу. Весною 1960 р. новобудову відвідав 
міністр освіти УРСР Білодід І.К. Навчальний заклад від-
крито 07.11.1960 р.

Кер. були: Ведмідьора О.Л. (1951-1978), Янишен А.Ф. 
(1978-1987), Шумило Б.С. (1987-2002).

З 2002 р. очільник – Михайлова О.А.
Кредо шк.: «Розвивати дитину як неповторну індивідуаль-

ність, формувати в неї творчий потенціал, прагнення до са-
мостійної пізнавальної діяльності».

О. МИХАЙЛОВА

Городоцький дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) № 1 «Берізка»

Провул. Ванагса, 12, м. Городок, Городоцький р-н
Відкритий у 1965 р. до 50-річчя Великого Жовтня. Роз-

рахований на 130 місць. Перший зав. – Ващенко В.Т. 
(1965–1990); 1990–1996 рр. – очільник Чернушина Л.Я. Се-
ред талановитих педагогів – муз. кер. Горб Т.Д., вихователі 
Корчак Н.С., Бевз Т.І., яким присв. почесне звання «Відмін-
ник освіти». Відомі випускники: Яковлєв Ю.В. – регіон. дир. 
Східної гілки мережі гіпермаркетів «Епіцентр», Литвин- 

чук В. – багаторазовий перемож. міжнар. пісенних конк. та 
фестив.

З 1996 р. очільник – Сапоговська Н.М. ДНЗ – комуналь-
на власність Городоцької міськради. Функціонує 7 груп: 
2 гр. раннього віку, 5 – дошкільного. Усі групи загального 
типу розвитку. Списковий склад – 184 дитини, працює 16 
педагогів, 23 члени обслугов. персон. Матер.-техн. база 
покращилася з 2013 р. завдяки капітальному ремонту та 
заміні всіх меблів депутатом Верховної Ради України Ге-
регою О.В.

Заклад працює над розробкою та втіленням сучасних 
іннов. технол. Педагоги впроваджують у свою діяльн. спад-
щину В.О. Сухомлинського, здійснюють загартування дітей 
за методикою П. Іванова. Власні розробки: «Школа шля-
хетності і меценацтва» (виховат. вищ. категорії Пилипенко 
І.І.), «Родинна педагогіка В. Сухомлинського» (вихователь 
Зеленюк О.М). Діє батьк. коміт., створено веб-сайт.

Н. САПОГОВСЬКА

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 
комбінованого типу № 3 «Казка»

Вул. Терешкової, 3, м. Городок, Городоцький р-н
Засновано 04.11.1980 р. 1980-1997 рр. – під відом-

ством Городоцького верстатобудівного з-ду; 1998 р. – 
заклад передано на баланс міськради; 2008 р. – набув 
статусу Центру розвитку дитини. З 2015 р. – дошкіль-
ний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу 
№3 «Казка». Кер. були: Белкот Г.А. (1980-1989), Безно- 
сюк Л.І. (1989-1996).

З 1996 р. дотепер завідувач – Карвацька А.С. Функціонує 
12 вікових груп (3 ясельних, 3 молодш., 3 сер., 3 старш.), 
якими охоплено 310 дітей. Кількість прац. – 61. До послуг 
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дітей – муз. та спорт. зали, мед., фізіотерапевтичний, лого-
пед. кабінети, велика присадкова ігрова територія. Групові 
кімн. оформлені відповідно до віку дітей та профілю. Для 
дошкільнят створено предм.-ігрове середовище, фізкульт. 
осередки, живі куточки природи, оформлено зони відпо-
чинку.

Осн. напрямки роботи:
- організація осв. роб. з дітьми на засадах особис-

тісно-орієнтованого, діяльн., інтегрованого підходів, ді-
євого осв. простору і предм.-ігрового середовища; на-
лагодження тісної взаємодії між дітьми, педагогами, 
батьками;

- здійснення фізичн. розв. дітей шляхом впровадж. різ-
них форм фізкульт.-оздоровчої та профілактичної роб.;

- створення умов для морально-патріотичного вих. як 
пріоритетного напрямку роботи з дітьми дошк. віку.

У практику роб. впроваджуються осв. технол.: еле-
менти системи М. Монтессорі, фізичного вих. М. Єфи-
менка.

Досягнення: дипл. І–ІІІ ст. нагороджені: Гуцал Л.І., По-
маранська А.Е., – переможці обл. пед. виставки «Освіта 
Хмельниччини на шляхах реформування» (2013); педко-
лект. ДНЗ – лауреат обл. конк. «Фестиваль театрального 
мистецтва» (2014); Шкробот О.П., Жаріна І.С., вихователі-
методисти, – переможці обл. пед. виставки «Освіта Хмель-
ниччини на шляхах реформування» (2014); Ковалевська 
О.М., – переможець обл. пед. виставки «Освіта Хмельнич-
чини на шляхах реформування» (2015). У 2015 р. вихован-
ка Кротова Кіра, 5 р., здобула І м. в обл. конк. малюнка 
«Подаруємо диво».

Дит. туризм – провідний напрямок у фізкульт.-оздоровчій 
роб., досвід роботи Шкробот О.П. представлено на обл. се-
мінарі у 2015 р.

Педколект. має власні напрацювання: Гуцал Л.І., «Еко-
логічне виховання дітей дошк. віку»; Волошина А.Ф., «Со-
ціалізація дітей дошк. віку»; Рожко В.В., «Комп’ютер і до-
шкільник»; Ковалевська О.М., «Пожежна безпека дітей 
дошк. віку»; Жаріна І.С., Шкробот О.П. «Театр у “Казці”»; 
Жаріна І.С. «У співпраці – результат».

Орган самоврядування – Рада дошк. закладу.

А. КАРВАЦЬКА

Городоцький Будинок дитячої творчості

Вул. Ванагса, 10, м. Городок, Городоцький р-н
У 1952 р. за ріш. Городоцької район. ради нар. депута-

тів (згідно з матеріалами обл. архіву) у м. Городку відкрито 
Будинок піонерів. До цього часу за адресою вул. Леніна, 
36 функціонував дит. буд., у якому розміщувався Буд. піо-
нерів. До Великої Жовтневої соціалістичної революції на-
лежав родині Тихоцьких.

У Буд. піонерів проводилися такі заходи: ігри «Зірни-
ця» і «Орлятко», змагання «Юний автоінспектор» та «Юні 
сандружинники», піонерські зібрання та вогнища, факель-
ні походи, приурочені знаменним держ. святам, семінари-
практикуми піонерських вожатих, навч. піонерського та ком-
сомольського активу, туристичні походи, навч. барабанщиків 
та горністів. Діяв клуб «Юних інтернаціоналістів». У 1993 р. 
Буд. піонерів перейменовано в Будинок дитячої творчості.

Перший дир. – Авербух А.Б. Кер. були: Янечко Г.П. (до 
1973 р.), Белкот С.П. (1973–1983), Істратова-Копитко Г.П. 
(1983–2015).

З 2015 р. очільник – Дутковський Б.М.
Серед педагогів: Відмін. осв. України Мисик Т.Д. – кер. 

зразкового художнього колект. «Росинка», учасн. та пере-
можець пісенних конк., Сметаніна В.Л. – кер. гуртка народ. 
танцю «Веселка», учасн. фестивалю народ. хореографії 
в Македонії та лялькового театру, Харкавлюк О.С. – кер. 
авіамодельного гуртка, учасн. та переможець обл. та між-
обл. змагань з авіамодельного спорту в класах кордових 
моделей; кер. гуртків декоративно-ужиткового мистец.: 
Олійник І.В., Котлінська Р.Б., Чепурна Н.П. – заст. дир., 
Чопа Н.М. – методист, Войчук К.В. – культорганізатор.

Н. ЧЕПУРНА



Деражнянський район

Історія освіт. закладів Деражнян-
щини бере початок із церковно-па-
рафіяльних шкіл, першу з яких було 
відкр. при Новосілецькій парафії 
(1831). Перший світський навч. за-
клад – однокласне земське уч-ще 
– засн. в Деражні (1865), утвор. та-
кож приватне почат. училище для ді-
вчаток, єврейська шк. У 1913 р. на 
Деражнянщині діяли 34 церк.-параф. 
школи та 4 земських уч-ща. 

У 1918 р. урядом гетьмана 
П.Скоропадського в Деражні відкр. 
гімназію, якій присвоєно ім’я 
Т.Г.Шевченка. Восени 1920 р. рад. 
влада припинила її існування, в р-ні 
діяли переважно почат. шк. 

У 1923 р. створено Деражн. 
район. від. осв. На 1925 р. в р-ні 
діяла 31 труд. шк., в якій навч.  
2397 учнів, прац. 35 вчит. У 1930-
х рр. більшість закл. реорганіз. в 
7-річні. 

У 1941 р. діяло 5 серед., 13 непов., 
19 почат. шкіл. Приміщення серед. 
школи в Деражні гітлерівці спалили. 

У 1944 р. діяльність відділу народ. 
освіти відновлено. У 1948 р. вперше 
були відкр. ясла-дитсадки. У 1951-
1952 рр. шк. р-ну переходять на за-
гальне 7-річне навч. у селі та 10-річ-
не – в райцентрі. В р-ні працювало 
3 серед., 16 семирічних, 14 почат. 
шк., у яких навч. 6320 учнів. З 1953 
р. працювали серед. школа робіт. 
молоді, де навч. 105 учнів, Будинок 

піонерів. З 1959 р. почала діяти Вов-
ковинецька шк.-інтернат. 

Протягом 1956-1960 рр. здійсн. 
перехід до загальної серед. освіти. 
У 1963 році в Деражні прац. серед. 
школа, 8-річна шк., шк. робіт. моло-
ді, Криничанська почат. школа, за-
очна шк. При всіх сільських серед. 
шк. працювали вечірні класи сіль-
ської молоді. Усіма видами навч. 
щорічно охоплювалося до 13500 
учнів, яких навчали 1173 вчите-
лі. За 12 років у р-ні спорудили 12 
шк. приміщень на 4034 учнівських 
місць. У 1974 році в с.м.т. Дераж-
ня відкрито загальноосв. шк. №2, а 
в 1985-му – загальноосв. шк. №3. 
Здобутки 1970-х стали можливими 
в першу чергу завдяки активності 
зав. від. народ. осв. Нагорнюка В.І., 
кер. шкіл Кошельника М.К. (Вов-
ковинецька СШ), Омелича М.М., 
Кравчука М. (Деражнянська СШ 
№1), Транової Л.Й. (Лозівська СШ), 
Зикеєвої Т.М. –заслуж. вчительки 
УРСР, яка нагород. медаллю Ма-
каренка (Деражнянська СШ №1). 
У 1989 р. звання заслуж. вчителя 
України отримав вч.-методист цієї 
ж школи Шевчук М.В.. 

У 1990/1991 н.р. в р-ні діяло 37 
шкіл, в яких навч. 5360 учнів, 36 дит. 
дошк. закладів, в яких перебувало 
1900 вихов., у 1992 р. до закл. осв. 
додалась збудована Вовковинецька 
серед. шк. 

У 2000/2001 н.р. функціонувало 
43 загальноосв. шк., у т.ч. 13 НВК 
«ЗОШ-ДНЗ». У них навчалося 5628 
учнів та 155 дошкільників. В с. Ко-
пачівка створ. шк. нового типу с/г 
напрямку, агротехн. ліцей. 

Галузь освіти постійно реформу-
ється, зокрема проходить реоргані-
зація та оптимізація навчльних за-
кладів. У 2011 році функціонувало 
вже 28 шкіл, 33 садочки. 

Позашкільна осв. р-ну отримала 
потужний поштовх 1987 р. засну-
ванням Деражн. дит.-юнацької шко-
ли. У 1992 р. Буд. піонерів реорганіз. 
у Буд. школяра, пізніше – у Буд. 
Творч. дітей та юнацтва, створено 
Туристсько-краєзн. центр, Вовкови-
нецький Буд. творчості дітей і юна-
цтва (існували до 2003 р.). 

На 01 січня 2016 р. в р-ні діє 24 
ЗНЗ, в яких навч. 2940 учнів, Вовко-
винецька школа-інтернат (91 учень), 
10 окремих ДНЗ та 17 – у складі 
НВК «ДНЗ-ЗНЗ» (загалом 1014 ви-
хов.), 2 позашк. навч. заклади (1983 
вихов.). В навч. закладах працює 571 
пед. працівник. 

З 2015 р. від. осв. Деражнянської 
РДА очолює Сінькевич Ж.М. Очіль-
ник РМК, який є структурним під-
розділом від. осв., – Рудзік Т.В. (з 
2011 р.). 

Т. РУДЗІК 
Н. ЛАВРЕНЮК
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Божиковецький навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад»

Вул. Седзюка, 21, с. Божиківці, Деражнянський р-н
Розташ. у приміщ. колишнього маєтку поміщика Коло-

нна-Чесновського. Заснов. в 1923 р. У 1937 р. – перший 
вип. СШ. Перший дир. – Василенко А. С. У 1940 р. в шк. 
нараховувалося 434 учні, яких навчали 19 учит.; 1960 р. 
– 386 дітей, працювали 32 вчит.; у 1981-2012 рр. заклад
очолював Сосідко В. І. У 2015 р. на базі шк. створено на-
вчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів – дошкільний навчальний заклад».

Відомі випускники: Прилюк Д.М. – письм., журналыст, 
педагог; Олійник Б.С. – президент Укрзалізниці; Корчовий 
В.I. – скульптор, член НСХУ; Чайковський М.Є. – канд. пед. 
н., доц., ректор ун-ту «Україна». І нині учні отримують міц-
ні знання, щорічно є перемож. район. предм. олімп., конк., 
окремі – обл. та всеукр.

З 2012 р. дотепер очільник – Гуменюк А. С. Навчаєть-
ся 20 дошкільнят, 68 учн., працює 16 учит. Матер. база: 11 
навч. класів, комп’ют. кл., бібліот., їдальня.

Упровадж. сучасні технол. навч. та вих. Реалізується 
іннов. модель «Школа сприяння здоров’ю». Діє Рада шк. 
та учн. самовряд. «Рада Лідерів». Організовано: постій-
ний зворотній зв’язок із громадськістю, соц. рекламу через 
сайт шк. в Інтернеті та ЗМІ.

А. ГУМЕНЮК

Деражнянська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 1 імені Героя Радянського Союзу 

П.Ф. Стрілецького

Вул. Миру, 64, м. Деражня, Деражнянський р-н
Засновано 01.10.1918 р. за Укр. Держави часів П. Ско-

ропадського. 1920 р. – єдина трудова школа, 1923 р. – 
7-річка, 1933 р. – сер. 10-річка. У 1975 р. присвоєно ім’я 
учня шк. – Героя Рад. Союзу П.Ф. Стрілецького, відкрито 
мемор. дошку, 05.10.1980 – музей Героя. За роки існування 
шк. – понад 5 тис. випускників. Відомими науковцями ста-
ли: Власюк В. І., Кащук А. С., Мацюк А. Р., Якимишина В. В., 
Яцюк М. М., Шевчук В. В., Колодій І. М.

Очільник – Косевич О. М. У шк. є 2 корпуси (молодша, 
основна), навч. кабінети, 2 майстерні, бібліот., спортзал. 
Навч. 496 учн. Навч.-вих. процес забезпечують 55 педагогів.

Модель шк. – «Школа розвитку успішної особистості» 
(у 2014 р. нагородж. дипл. І ст. ХОІППО в номінації «За-
клад успішної особистості»). З 2001 р. – «Школа сприяння 
здоров’ю». Девіз шк. – «Учись бути першим». Створено учн. 

парламент, дит. об’єднання за інтересами: «Барвінчата», 
«Подолянчики», об-ня «Пам’ять». Прес-центром шк. випус-
кається газета «А… Фішка». Символіка: гімн, герб, прапор.

Заклад систем. займає перед. позиції в район. та обл. 
етапах предм. олімпіад, конкурсу-захисті наук.-дослід. ро-
біт МАН, змаганнях.

У школі працювали: Зикєєва Т.М. – Заслуж. учит. школи 
Української РСР, Шевчук М.В. – Заслуж. учит. України.

Деражнянщина: минуле й сучасне : матеріали Всеукр. 
наук.-краєзнавч. конф. / ред. кол. Баженов Л. В. – 2013. – 
С. 428–430.

Деражнянський край крізь призму людських доль : довід.-
біогр. вид. / уклад. В. К. Куцюк. – 2013. – С. 299, 373–374.

Горбатюк В. І. З історії освітніх закладів. – 2003. – С. 
159–173.

О. КОСЕВИЧ

Деражнянський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2, 

гімназія»

Вул. Лесі Українки, 9, м. Деражня, Деражнянський р-н
Деражнянська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 відкрита в 1974 р. Ста-

ном на 05.09.1974 в шк. було 24 кл., в яких навчалося 
839 учн. Директорами були: Дубровський І.Ф., Ковальчук 
І.С., Кравчук О.М., Нагорна М.В., Кенц А.І., Косевич О.М.  
З 2007 р. – НВК, ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, гімназія.

З 2004 р. – очільник Настуняк М.О. На 01.09.2015 від-
крито 19 кл. з к-стю учн. – 342. Навч.-вих. процес забез-
печують 58 пед. прац. Структура НВК: поч. шк. – 1-4 кл., 
гімназійні кл. – 5-11. Навч. в 5-х – 7-х кл. здійснюється за 
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обраними напрямами – матем., інозем. філології та сусп.-
гуман.; учні 8-9 кл. поглиблено вивч. математ., укр. мову, 
історію, хімію, біологію. Створюються профільні кл.: істор., 
філол., інозем. філології, хіміко-біол. Діє 12 предм. каб., 
клас хореогр., музей, бібліот., є кімн. відпочинку для 6-рі-
чок. Наявні сучасні засоби спорт.-масової роб.: майданчик 
зі штучним покриттям, зал боротьби, зал боксу, тренажер-
ний майданчик, спортзал.

Педколект. НВК працює над пробл.: вдоскон. роботи 
школи із застосуванням елементiв модульно-pозвивальної 
системи навч., організ. роб. гімназійних кл., класів погли-
бленого вивч. предметів із метою підготовки до профіль-
ного навч., підвищ. результативності роб. педколект. шля-
хом удоскон. пед. майстерності вчит., творч. підходу до 
організ. навч.-вих. процесу. Заклад систематично займає 
перед. позиції в район. та обл. етапах предм. олімпіад, 
конкурсу-захисті наук.-дослід. робіт МАН, змаганнях.

І. РУДИК

Деражнянський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3, ліцей» 

ім. Героя України І. І. Зубкова 

Вул. Заводська, 2, м. Деражня, Деражнянський р-н
Заснов. в 1985 р. Буд-во шк. розпочалося в 1981 р.; в 1985 

р. постановою виконкому район. Ради нар. депутатів № 182 
від 30.08.1985 відкрито Деражнянську ЗОШ №3 на 624 учн. 
місця, 17 кл.-комплектів і 8 груп продовж. дня. Дир. шк. при-
значено Шевцова М.Ф. 1988 р. – розпоч. буд-во блоку добу-
дови для поч. кл. Деражн. цукровим з-дом; 1993/1994 навч. 
р. – розпочалося навч. поч. кл. у новому приміщ.

З 1995 р. очільник – Дудар Г.Г. У 2004 р. за рішен-
ням 13 сесії райради від 25.06.2004 № 18-13/2004 шк. 
реорганізовано в НВК. Розпорядж. Хмельн. ОДА від 
06.09.2004 № 306/2004-р створено ліцей на базі Деражн. 
НВК, у якому були класи сусп.-гуман., природнич., фі-
лол. профілів.

У 2009 р. НВК занесено до книги «Флагмани освіти 
Хмельниччини». З 2011 р. в закладі реаліз. концепція Школи 
формування життєвих компетентностей. Заклад систем. за-
ймає перед. позиції в район. та обл. етапах предм. олімпіад, 
конкурсу-захисті наук.-дослід. робіт МАН, змаганнях.

У 2015 р. НВК присвоєно ім’я Героя України Зубкова І. 
І., випуск. школи, легендар. «кіборга», який героїчно заги-
нув, захищаючи цілісність та незалежність України.

Г. ДУДАР

Лозівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Вул. Радянська, 1, смт Лозове, Деражянський р-н
Заснов. 01.09.1944 р. Початк. 4-класна шк. розміщ. в ба-

раці біля магазину та у квартирі багатодітної сім’ї Сапітажів. 
1947 р. відкрито 7-річну шк. та переведено в підготовлений 
для навч. барак. 1960 р. – заклад розширено та створено 
Лозівську загальноосв. політехнічну 8-річну шк.; 1964–1969 
рр. – Хмельницька 8-річна шк. № 21. 1975 р. відкрито Ло-
зівську сер. шк., що розміщ. в новому двоповерх. приміщ. З 
1995 р. – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів.

З 2011 р. очільник – Антосевич В.В. Навч. 151 уч., пра-
цює 36 членів труд. колект.; функціонує спортзал, майстер-
ня, харчоблок, стадіон. Організ. інклюзивне навч. Органи 
самоуправління – рада шк. та учн. самовряд.

Педколект. працює над впровадж. у практику елемен-
тів інноваційних навч.-вих. технол., забезпеченням рівного 
доступу до освіти, морально-духовного розв. та вих. гро-
мадянина України, адаптованого до сучасного життя. За-
клад систем. займає перед. позиції в район. та обл. етапах 
предм. олімп., конкурсу-захисті наук.-дослід. робіт МАН, 
змаганнях.

В. АНТОСЕВИЧ

Яблунівський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад»

Вул. Шкільна, 10, с. Яблунівка, Деражнянський р-н

1870 р. – перша згадка про школу в с. Яблунівка. У 1914 
р. за кошти земства побудовано поч. шк., яка згодом стала 
7-річною. У 1967 р. побудовано нове приміщ. шк. 2003 р. – 
шк. І-ІІ ст. реорганізовано в шк. І-ІІІ ст., а згодом у 2006 р. 
в дію введено добудову на 4 кл. кімн. за рахунок УФСІ. З 
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липня 2015 р. школа діє як НВК. Кер. були: Резенчук В. П., 
Ковальчук Г.С., Скорбатюк В.В.

З 1990 р. дотепер очільник – Фещук П.Д.; заступник із 
НВР з 2003 р. – Шістка Л.С. Членів труд. колект.: педагогів 
– 21, обслугов. персон. – 11.

Учні беруть участь у район. предм. олімпіадах – І-е м. 
серед сільськ. шк. Випускник шк. з історії на ЗНО набрав 
200 балів; є золоті медалісти.

Педколект. НВК спільно з учн. активом, батьками пра-
цює над створ. нової системи, орієнтованої на входження 
в європ. осв. простір. Її стрижень – розвив. домінанта, вих. 
відповід. особистості, здатної саморозвиватися, незалеж-
но будувати своє майбутнє.

Сільська школа – колиска розуму, джерело почуттів. – 
Хмельницький : ХОІППО, 2010.

П. ФЕЩУК

Деражнянський дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) № 2 «Берізка»

Вул. Першотравнева, 5, м. Деражня, Деражнян-
ський р-н

Заклад розміщ. в будівлі. колиш. контори Яблунівського к-пу 
«Ленінська правда». Заснов. 15.01.1969 р. Деражн. селищ. ра-
дою. З поч. заснув. функц. 2 групи. 15.05.1969 р. відкрито ще 
одну різновікову гр., а з 1978 р. – додатково 2 гр. Відвідувало 
150 дітей і функціонувало 5 груп. У такому складі дит. садок 
проіснував до 1993 р. Упродовж 1993–1995 рр. призупинено 
діяльн. 2 груп. Кер. були: Задерейко А.С. (1969-1973), Коби-
лянська Д.А. (1973-1993). Педагоги Присяжнюк Л.О., Радецька 
Г.П. 47 р. присвятили вих. дітей у даному закладі.

Упродовж 23 р. і донині очільник – Горобець Н.С. Діють 
3 різновікові дошк. гр., відвідує ДНЗ 87 дошкільників, ними 
опікуються 19 прац. Матер.-техн. база: забезпечено необх. 
інвентарем, тех. засобами, у груп. кімн. створено розв., 
предм.-ігрове середовище, зони пошуково-дослідницької 
діяльн.

Колект. працює над проблемою: «Формування мораль-
но-етичних почуттів у дітей дошкільного віку». Педагоги 
застосовують ідеї пед. спадщини С. Русової, В. Сухом-
линського, сучасних наук. Т. Поніманської, Н. Гавриш, 
впровадж. елементи здоров’язбережувальних технол., 
створюють умови для розв., самовдосконалення та само-
реалізації дошк.

Н. ГОРОБЕЦЬ

Лозівський дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) «Веселка»

Провулок Молодіжний, 19, смт Лозове, Деражнян-
ський р-н

Засн. в 1978 р. Лозівським інструментальним заводом 
Мінстанкопрому СРСР. Заклад розташов. у типовому при-
міщ., розрахований на 6 гр. (140 місць). Кер. були: Юзько-
ва Н.Т. (1978-1990), Коваль Т.Г. (1990–1994), Бугайчук Г.Г. 
(1994-1997), Мирик Т.А. (2001-2011.). На період з 1997 р. 
до 2001 р. роботу ДНЗ було тимчасово призупинено.

2001 р. – заклад передано в комунальну власність Ло-
зівської селищради та перейменовано в дошкільний на-
вчальний заклад (ясла-садок) «Веселка»; 2016 р. – уста-
нова передана під керівн. Деражнянського район. відділу 
осв. та перейменована в Лозівський ДНЗ (ясла-садок) «Ве-
селка» Деражнянської райради.

З 2011 р. очільник – Сапіташ О. Д. Колект. налічує 12 
прац., діє 2 різновікові гр., які відвідує 42 дит.

Створено розв., предм.-ігрове середовище, зони по-
шук.-дослід. діяльн. для самореалізації дітей. Педколект. 
працює: над впровадж. здоров’язбережувальних технол. в 
роботу ДНЗ, проблемою гендерного вих. дошкільників та 
використанням музейної педагогіки як засобу ознайомлен-
ня дітей із традиціями, символами та оберегами українців.

О. САПІТАШ

Деражнянська дитячо-юнацька спортивна школа

Вул. Промислова, 10, м. Деражня, Деражянський р-н
Засновано 01.01.1987 р. Деражнянською райрадою. 

Кер. були: Мазур О.А., Павловський О.С. Відомі педагоги: 
Слівінська Ю.С., Халнепесов С.А., Звірок В.П., Мазур В.М. 
Серед відомих випускників – Зусько Богдан (дзюдо).

Очільник – Біляк О. М. Функціонує 6 відділень видів 
спорту: футбол (юнаки, дівчата), волейбол (дівчата), дзю-
до, бокс, теніс настільний, легка атлетика, де навч. 467 
учнів-спортсменів. 13 членів труд. колективу.
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ДЮСШ орендує матер.-техн. базу навч. закл. району та 
інших спорт. організацій.

Спорт. школа працює згідно з Держ. прогр. з видів 
спорту, співпрацює з різними спорт. школами, організ. 
обл. та України. Вихованці – щорічні переможці та при-
зери конкурсів, змагань, виставок обл. та всеукр. рівнів.

О. БІЛЯК

Деражнянський районний Будинок творчості 
дітей та юнацтва

Вул. Заводська, 3, м. Деражня, Деражянський р-н
Упродовж 50 р. носив назву Буд. піонерів, з 01.09.1992 – 

Буд. школяра, у листопаді 1992 р. реорганіз. в Буд. творчості 
дітей та юнацтва. З 07.12.1999 р. РДА передала на баланс 
відділу осв. для Буд. творчості дітей та юнацтва приміщ. Буд. 
культури цукрового з-ду. У 2000 р. розпоч. роботу в новому 
відремонт. приміщ. Кер. були: Івчук Н. П., Дубілей В. П., Ян-
ковська Т. А., Нікітюк М. В., Кулик Н. П., Сінькевич Ж. М.

Очільник – Ніженський О. В. Відвідують понад 1500 ви-
хованців, які охоплені різними напр. позашкільної осв.: 37 
груп наук.-техн., 28 – худож.-естет., 7 – еколого-натураліст., 
8 – турист.-краєзнав., 2 – соц.-реабілітаційн., 3 – наук.-до-
слідн., 1 – гуманіт. та 1 – військ.-патріот. Педколект. нарахо-
вує 15 кер. гуртків, з яких 2 – зі зв. «кер. гуртка-методист» 
(Ніженський О. В., Залевська Н. П.), 1 методист (Шевчук Т. 
Є.) та 1 культорганізатор (Ліщенко І. М.).

Структура метод. роб. передбачає роб. метод. ради та 
метод. об’єднань кер. гуртків, форми роб. і пізнавальну 
діяльн. гуртківців. Використовуються традиційні та іннов. 
форми та методи роб.: круглий стіл, творч. звіт, метод. аук-
ціон ідей, дискусії, відкриті заняття, майстер-класи.

Діє самовряд. вихованців «Рада умільців», «Рада стар-
шокласників району ЛІДЕР», осередок Всеукр. дит. творч. 
об’єднання КРОКС. Вихованці – щорічні переможці та при-
зери конкурсів, змагань, виставок обл. та всеукр. рівнів.

О. НІЖЕНСЬКИЙ
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Дунаєвецький район

Розвиток освіти активізувався у 
1911-1914 рр. з відкриттям земських 
шкіл (у 1913 р. такі шк. прац. в Бали-
ні, Іванківцях). У період націон. ре-
волюції освітою опікувалась «Про-
світа». Основою рад. школи на поч. 
20-х рр. ХХ ст. стала єдина труд. 
школа. У Дунаєв. волості станом на 
1922 р. їх діяло 19, де навчалось 750 
учнів. У 1923 р. прац. 20 укр. та 3 
польських шк., 1 дит. будинок, 51 
вчитель. 

В часи українізації нараховува-
лось 9 польських шкіл. Роки ре-
пресій винищили цілі вчит. сім’ї, 
найколорит. освітян вислано до 
сталінських таборів. Серед репре-
сованих освітян – вч. музики з 
с.Удріївці Ковальчук В.З., уч. укр. 
мови і літ-ри Дунаєвецької політех. 
зразк. серед. шк. №1 Гушло В.К.  
та ін.

У роки Другої світ. війни Майдан 
М.С. (вч. хімії Великожванчицької 
шк.) пішов добровольцем на фронт. 
За доблесть і героїзм, проявлений 
під час форсування річки Німан, 

отримав звання Героя Радянсько-
го Союзу (25.03.1945). Воювали на 
фронті вчителі с.Балин Фамулевич 
Ю.Ф., Скавронський Б.І.; інсп. рай-
во Тарнорудський Б.В., уч. с.Удріївці 
Дудик Л.С., уч. хімії Дунаєвецької 
ЗОШ №1 Алтунін Г.Ф.

У 1944 р. розпочали роботу 2 се-
ред., 6 неповносеред., 17 поч. шкіл. 
У 1949 році діяло 4 серед., 10 семи-
річних, 19 поч. шк.

На поч. 50-х рр. навчалось 6986 
учнів. На 1961 р. відкрито 14 се-
ред., 29 восьмирічних, 21 поч., 5 
вечір. шкіл, 5 пришк. інтернати.  
В р-ні працюють майстри пед. спра-
ви: Дзекцерман А.Л., Косарєв А.Т., 
Костяшкін І.С., Сохатюк І.І., Кліщ 
В.І., Дарманський М.М., Березіна 
Ф.Й., Негода М.М.

Райвідділ осв. в різні періоди 
очолювали: Алексеєв І.В. (1944), 
Щербина П.Ф. (1945-1948), Нароль-
ський І.Ю. (1949), Дзекцерман А.Л. 
(1950-1952), Міндра І.М. (1952-1954), 
Перепелюк П.Г. (1955-1980). У від-
ділі осв. працювали Гончарук Г.Г., 

Тимощук С.Г., Тарнорудський 
Б.В, Байтало П.А., Фішман І.А., 
Колісник М.В. Зав. райметод-
кабінетом – Покотилова З.І. 
Пізніше освіту р-ну очолюва-
ли: Прокопчук В.С. (1980-1982), 
Ніжанківський С.І. (1982-1988), 
Костяшкін О.І. (2004-2008), По-
ліщук Ф. П. (2008-2014), Коліс-
ник В.В. (2015-2016).

Станом на 1991 р. функціону-
вали 21 серед., 31 неповна серед., 
5 поч. шкіл, 124 групи продовж. 
дня, навчалось 10130 учнів, прац. 
1113 учителів.

У 2015 р. в 43 школах навч. 
5862 учні, з них: у 26 ЗОШ І-ІІІ 
ст. – 4879, 16 ЗОШ І-ІІ ст. – 973, 
1 ЗОШ І ст. – 10 учнів. Освіту 
надавали 958 пед. працівників. У 
48 ДНЗ виховув. 2046 дошкіль-
нят, прац. 213 педагогів. У 3-х по-
зашк. закл. 126 педагогів навчали 
4604 учнів. Досягнення освітян у 
2015 р.: 17 призерів ІІІ ет. Все-
укр. учнів. олімпіади з базових 
дисц.; 7 призерів ІІ етапу Всеукр. 
конкурсу-захисту наук.-досл. ро-
біт учнів-членів МАН України;  
3 призери ІІІ етапу Міжнар. кон-
курсу з укр. мови ім. П.Яцика;  
3 переможці ІІІ етапу Всеукр. 
конкурсу учнів. творч.; 2 призе-
ри ІV етапу Міжнар. мовно-літер. 
конкурсу учнів. та студ. молоді 
ім.Т. Шевченка; 1 призер обл. Ін-
тернет-олімпіади з інформат.; 1 
призер обл. Інтернет-олімпіади з 
матем. У 2016 р. в ІІ турі Всеукр. 
конкурсу «Учитель року–2016» 
здобув перемогу Свірідов Г.П., 
учитель Дунаєвецького НВК 
«ЗОШ I-III ст., гімназія». В р-ні 
діє 24 музеї навч. закладів, 5 з 
яких мають звання «Зразковий 
музей».

У 2016 р. внаслідок децентра-
лізації освітні заклади перейшли 
в підпорядкування: Дунаєв. 
міськ. ради – 25 ЗОШ, 30 ДНЗ, 3 
позашк. заклади (очільник осві-
ти Колісник В. В); Маківської 
сільськ. ради – 5 ЗОШ, 4 ДНЗ 
(Ціхоцький Е.М), Дунаєвецької 
селищ. ради – 9 ЗОШ, 10 ДНЗ 
(Гіджеліцька Л.Ф.), Дунаєвецької 
рай. ради – 4 ЗОШ, 4 ДНЗ (Ку-
харенко А.А.).

К. ЛАБУТЕНКО
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Вихрівська загальноосвітня школа І–ІІ ступенів

Вул. Центральна, 15, с. Вихрівка, Дунаєвецький р-н
У с. Вихрівка в 1909 р. навч. 5 хл., 25 дівч. З 1915 р. 

діяла земська школа. У 20-х р. ХХ ст. в селі створено 
хату-читальню й чотирьохкл. шк., де вчителювала Шпак 
H.І. У 1935 р. – реорганіз. в 7-річну, проведено рекон-
струкцію та добудову. У 1941 р. – перший випуск. Сер. 
наповнюваність кл. складала 25–30 учн. У період окупа-
ції села нім. військами шк. працювала один рік. У 1945 р. 
відкрито поч. класи, з 1950 р. – 7-річну шк. У 1960 р. шк. 
приміщ. реконструйовано й добудовано 4 кл. ІІ поверху 
та їдальню. У 1998 р. школа переведена в реконструйо-
ване приміщ.

Кер. були: Козіцький І.Р. (1935), Баранов З.М. (з 1939 р.), 
Хлембовська З.М. (з 1950 р.), учасн. Другої світової війни, 
орденоносець Антонюк А.А. (1960 р.), Закревський Й.Р. 
(1982–1991).

З 1991 р. очільник – Бичок А.В. Навч. 70 учн., працює 12 
учит. У закл. функціон.: комп’ют. кл., інформ. центр, мед. 
каб., спорт. кімн. з тренажерами, біговими доріжками, те-
нісним столом, волейбольний, баскетбольний та футболь-
ний майданчики.

Закл. здійснює діяльн. за моделлю «Школа творчої осо-
бистості».

За період існув. закл. – 2385 випускн., серед яких – учас-
ники АТО: Кисілюк М., Замойський М., Камінський В., Ніко-
лаєв О. Учит. історії Тимофійко С.О. – учасн. АТО.

Школа видає газету «Велика перерва», має сайт, де ви-
світлюються шк. події, доробки вчит., досягнення учнів.

А. БИЧОК

Дунаєвецька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів

Вул. Першотравнева, 12, смт Дунаївці, Дунаєвець-
кий р-н

Засн. в 1933 р. як початкова школа. З 1948 р. – реорга-
ніз. в 7-річну шк.; в 1958 р. – середня. У 1959 р. – перший 
випуск учнів. У 1974–1975 рр. побудовано нове приміщ. шк. 
Кер. були: Вітер В.І., Черкас В.Г. (1937–1944); Чайковська 
Н.А. (1946–1948), фронтовик Конопельнюк М.Д. (з 1948 р.), 
Козюк В.Й. (1958–1981).

З груд. 1981 р. очільник – Богуш В.С. Навч. 292 учні. Навч.-
вихов. процес здійсн. 37 педагогів. Функціон. 22 кабінети, бі-
бліот. з фондом 25642 примірники, спорт. майданчик, спорт. 
та акт. зали; 2 комп’ют. класи; шк. має свій сайт, електронну 
адресу; діють психолог. та мед. служби. Організов. підвіз 47 
учнів шк. автобусом із шести сіл громади.

За успіхи в роб. вчит. Осіпов М.А., Дмітрієв П.О., Петров 
П.Г., Шумило В.С., Маркова М.Ф., Богуш В.С. нагородж. 
значком «Відмін. освіти України». У 2009 р. колект. шк. за-
нес. на район. Дошку пошани.

Учні – активні учасн. МАН, приз. обл. олімпіад із математ. 
та укр. мови, призери всеукр. та обл. виставки декор.-приклад. 
мистец., спорт. змагань, район. конк. патріот. пісні «Україно, 
любий краю!». Фолькл. колект. «Берегиня» й танцюв. «VIP» – 
неоднораз. переможці район. конкурсів, фестивалів.

Діє учн. самовряд., функціон. 18 гуртків.
За роки роб. школи її закінч. приблизно 3 тис. випускн., 

серед яких: екс-міністр транспорту і зв’язку України Він-
ський Й.В., член Спілки письменників України Васелев-
ська І.І., укр. письм., дослідник історії Білінський В.Б.

В. БОГУШ

Дунаєвецька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 2

Вул. Красінських, 1, м. Дунаївці
1836 р. – двокл. євангельсько-лютеранське уч-ще; 

1914-1923 – гімназія; 1924-1926 – укр. 7-річка (Шевченків-
ська школа); 1927-1929 – укр. трудова школа; 1930-1935 
– фабрично-заводська 7-річка; 1936-1939 – політехнічна
зразкова сер. школа № 1; 1939 р. – присвоєно ім’я Карла 
Лібкнехта; 1945-1957 – російська 7-річка; 1957-1993 – сер. 
школа № 2. З 01.09.1993 р. – Дунаєвецька загальноосвітня 
школа I-III ступенів.

Очільник – Свистяк В.М. Працює 53 педагоги, навч.  
371 уч.
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ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 – школа успіху «Творчість, духовність, 
здоров’я, родина, культура».

19.11.1997 р. відбулася конф. «Дунаєвеччина очима до-
слідників, учасників і свідків істор. подій», у межах заходів 
якої відкрито мемор. дошку Ф.П. Шевченка та музейну кімн.

Н. МЕДИНСЬКА

Дунаєвецька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 3

Вул. Шевченка, 109, м. Дунаївці
Історія школи бере свій початок із 40-х років ХХ ст. У 1944-

1947 рр. дир. Дунаєв. рос. 7-річки – Дайчман Ф.С. У 1944-
1946 рр. у с. Могилівка побудовано нову школу. У 1955 р. 
навч. 389 учнів. У 1979-1990 рр. сер. школа № 3 розташов. в 
приміщ. по вул. Красінських, 12. У 1990 р. закл. переведено 
в нове триповерхове приміщ., розрахов. на 1300 шк. місць. 
Кер. були: Костяшкін І.С. (з 1947 р.), Остапец Е.П. (1963 р.), 
Миндра І.М. (1979-1984), Дак І.С. (1984-2002).

З 2002 р. очільник – Ковальчук Л.М. Навч. 536 учнів. Пед-
колект. нарахов. 54 вчит., з них вищу катег. мають 29 учит.

Проблема, над якою працює закл., – «Впровадж. 
здоров’язберіг. технологій у навч.-вих. процес».

Серед учит.: Кмита Д.М. – учит. фізичн. вихов., лауреат 
обл. конк. «Вчитель року – 2013»; Шамрай Л.В. – заст. дир. 
з наук. роб., призер обл. конк. сайтів та призер міжнар. ін-
телектуального конк. «50 слів».

За 1991–2013 рр. шк. закінч. 1218 випускників; із них 189 
– із золотими медалями. Семеро учнів – призери обл. та все-
укр. олімп. та конк.

Ю. ВАРФОЛОМЕЄВА

Дунаєвецька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 4

Вул. Київська, 16, м. Дунаївці
Засн. в 1965 р. для осв. потреб дітей військовослуж-

бовців військ. частини. Це була типова 8-річна шк. на 320 
учнів. Виклад. велося рос. мовою. З 1967 р. – середня 
шк., у ній навч. 226 учн. У 2000-2002 рр. відповідно до ви-
мог часу закл. поступово переходить на навч. держ. мо-
вою. Кер. були: Косарєв А.Т. (1965-1983), Вітковський Д.Б. 
(1983-2009), Чекман Ю.П. (2009-2011).

З 2011 р. очільник – Антюк О.П. Навч. 381 уч., працює 
39 учит., з них 2 – Відмін. осв. України, 2 – переможці кон-
курсів учит. майстерності (Ройзнер А.Л., Сабадах Н.П.). 
Профіль старш. шк. – укр. філол.; поглибл. вивч. укр. мова, 
математ., географія. Учні займаються в спорт. секціях: фут-
болу, баскетболу, легкої атлетики, волейболу, настільн. те-
нісу, спорт. туризму.

У школі культив. шанобливе ставлення до ін. мов і куль-
тур, у т. ч. тривала співпраця з Амер. Корпусом Миру.

Серед випускників: Єфімова І.І. (закінч. шк. в 1985 
р.) – д-р хім. н.; Гай-Нижник П.П. (випускн. 1988 р.) – 
д-р іст.-філос. н., очолює ін-т політичн. відносин УАН; 
Драль П.О. (випускн. 2004 р.) – золотий медаліст 
XXXVII Менделєєвської Міжнар. Олімпіади школярів із 
хімії (Москва, 2003) та 36 Міжнар. хім. олімпіади (Кіль, 
Німеччина, 2004), у 2013 р. захистив докторську дис. 
За час існув. закл. 141 випускн. нагородж. золотою та 
срібною медалями.

Багато учнів – учасн. й переможці інтелект. і спорт. зма-
гань різного рівня. За час її існув. в обл. предм. олімпіадах 
узяли участь 262 учні. Ільницький В., Вишинська В., Цим-
бал С., Гончар В., Лужбін Д., Драль П., Смішний Д. були 
учасн. республ. предм. олімпіад.

Функціон. учн. об’єдн.: «Барвінок» (1–4 кл.), клубні об’єдн. 
«Дозвілля», «Ми – волонтери» та «Євроклуб» (7–11 кл.). Діє 
учн. коміт. школи.

Є. КАЛЬВАТИНСЬКА
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Дунаєвецький навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, гімназія»

Вул. Шевченка, 58, м. Дунаївці
У 1944 р. після звільнення міста від нім.-фашист. за-

гарбників на базі 7-річної школи створена ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, 
яка пізніше реорганіз. у НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., гімназія». У шк. 
нарахов. 10 класів-комплектів, якими охоплено 380 учнів. 
У 1944 р. працювали 19 учит., серед яких: 3 мали вищу 
освіту, 4 – незакінч. вищу, 8 – сер. педагог., 4 – заг. серед-
ню. У 1971 р. розпоч. буд-во триповерхов. приміщ. закл., в 
1973 р. відкрито сучасне приміщ. шк.

Кер. були: Нарольський І.А., Янчецький М.С., Задира-
ка К.Ю., Перепелюк П.Г., Дзекцерман А.Л., Колендзян І.Т., 
Прокопов І.Г. (з 1980 р.), Федорчук М.В. (2001-2011).

З 2011 р. очільник – Чекман Ю.П. Працює 74 вчит., з 
них: 1 – заслуж. учит. України, 8 – учит.-методистів, 15 – 
старших учит. Навч. процес відбувається у 33 навч. кімн., 2 
спортзалах, 2 майстернях та 1 кімн. школяра.

У 1988 р. створені класи з поглибл. вивч. фізики та ма-
темат.; у 1991 р. відкрито школу-гімназію (з фіз.-матем. та 
хіміко-біол. напрямами), в 1994-1995 н.р. – відкрито гуман. 
класи.

У грудні 2001 р. шк. отримала акредитацію на  
гімназію.

Ю. ЧЕКМАН

Лисецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
ім. В.П. Затонського

Вул. Шкільна, 3, с. Лисець, Дунаєвецький р-н
Засн. 01.09.1990 р. на базі 8-річної шк. Постановою 

Ради Міністрів УРСР від 27.02.1991 р. їй присв. ім’я В.П. 
Затонського. Кер. були: Медведюк Г.В. (1978–1999), Теля-
чий Ю.В. (1999–2000).

З 2000 р. очільник – Кубата Н.М. Навч. процес здійсн. 16 
учит., навч. 69 учнів. До послуг школярів: сучасні кл. кімна-
ти, каб. техн. творч., учн. кафе-їдальня «Ромашка», каб. 
інозем. мови та інформатики, спортзал.

У школі активно функціон. низка гуртків. Гуртківці – нео-
днораз. призери обл. та республ. змагань. Ракетомоде-
лісти Завалов О. та Остапов Ю. виконали нормат. канд. в 
майстри з ракетомодельного спорту.

У 1999 р. на базі школи відбувся Всеукр. семінар дирек-
торів обл. Будинків техн. творч. З 2003 р. закл. входить до 
науково-метод. центру Хмельн. нац. ун-ту.

Постанов. виконкому Дунаєв. район. ради від 
18.04.1991 р. школу було занесено на район. Дошку по-
шани.

Т. КОВАЛЬСЬКА

Маківський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, колегіум»

Вул. Фрунзе, 6, с. Маків, Дунаєвецький р-н
З 1934 р. розпоч. діяльн. як Маківська сер. шк. У 1940 

р. навч. 489 учн., працюв. 18 учит.; 1967 р. – введено в дію 
нове приміщ. 1934-1979 рр. – очолювали закл. 14 дир. У 
1979 р. на посаду дир. призначено Паштепу І.П., завдяки 
його ініціативі в 1994 р. Маківську ЗОШ І–ІІ ст. реорганіз. у 
колеж – сер. загальноосв. навч. закл. із ранньою профілі-
зацією. Навч. 540 учн., працюв. 55 педагогів.

У 1999 р. – новий статус – «Маківський НВК «ЗОШ І–ІІІ 
ст., колегіум». У 2016 р. закл. перейшов у власність Маків-
ської ОТГ та змінив статус на Маківський НВК «ЗОШ І–ІІ 
ст., колегіум».

З 2002 р. очільник – Сорокатюк Г.П. Колектив закл. на-
рахов. 240 учн., 30 педагогів, 20 допом. прац. НВК – сер. 
загальноосв. навч. закл., що здійснює осв. діяльн. за рів-
нем повної заг. осв. та профільне навч. за філол.-філософ-
ським профілем.

З 1994 р. закл. працює за технол. модульно-розвив. 
навч. Пріоритетний напрям осв. діяльн. НВК – підвищ. 
якості осв. послуг та забезп. іннов. розв. пед. системи 
шляхом застосування іннов. технол. управлінської діяльн., 
навч., вихов. в рамках реалізації моделі «Школа іннов. тех-
нол.». У 2008 р. НВК атестовано з відзнакою за статусом 
сер. загальноосв. закл.

Гол. мета колект. – забезп. прогресивного соц. розв. 
учит. та учня в умовах діалогічно пов’язаних процесів 
навч., вихов., осв. та створ. оптимальних психолого-пед. 
умов для самореалізації та індивід. розв. учасників навч.-
вих. процесу.

Д. КРИЛОВА
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Миньковецька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів

Вул. Радянська, 24, с. Миньківці, Дунаєвецький р-н
Засн. в XIX ст. як міністерське двокласне сільське уч-

ще. На поч. 1920-1921 н.р. на зборах села відкрито 7-річну 
школу. У 1934 р. її реорганіз. в середню та розпоч. будівн. 
нової. У 1937 р. – перші випускн., закл. отримав нове при-
міщ. Наприкінці 50-х рр. ХХ ст. діяла сер. загальноосв. тру-
дова школа з виробн. навч. з к-стю учнів – 815. На 1960 р. 
навч. 700 учн. та працюв. 46 учит. Лише за 15 повоєнних 
років школу закінч. 995 випускників.

У 1976 р. закл. отримав ще один новий корпус, з 1992 
р. – перейменов. в Миньковецьку ЗОШ І-ІІІ ст.

Кер. були: в 1959 р. ветеран війни та заслуж. учит. Ско-
белєв М.С. (1918–1979 рр.), Онищук П.М. (1980–2005).

З 2007 р. очільник – Шимкова О.В. Колектив закл.: 24 вчит, 
156 учнів. Упродовж останніх років значна увага приділяється 
покращ. матер.-техн. бази закл. Обладн. 2 класні кімн. для 
поч. класів, санітарну кімн., фойє, харчоблок, ігрову кімн., 
здійсн. капіт. ремонт, придбано учн. меблі, шк. автобус.

Педагоги використ. особист.-орієнтов. навч., пед. іннова-
ції: елементи ІКТ, метод проектів та ін. Діє учн. самовряд.

Ж. СЛОБОДЯНЮК

Смотрицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
імені М. Смотрицького

Вул. Жовтнева, 74, смт Смотрич, Дунаєвецький р-н
У 1908 р. відкрито земську 4-річну школу, яка знаход. в 

найманій будівлі. У ній навч. 80 учн. У 1918 р. створ. три-
класна гімназія, де працюв. 12 учит. та навч. 220 учн. Навч. 
велося укр. мовою. У 1921 р. гімназія реорганіз. в 7-річну 
школу, в 1933 р. – у середню. К-сть учн. у 1933 р. зросла 
до 600, учит. – до 25. Діяли також польська 7-річна шк., у 
ній навч. 120 учн. та працюв. 8 учит., і єврейська шк. (1934–
1939), у якій навч. 160 учн. і працюв. 11 учит. У 1936 і 1939 
рр. польська і єврейська шк. об’єднані зі Смотрицькою укр. 
середньою школою. Станом на 01.01.1940 р. діяли 3 шко-
ли – середня, 7-річна та початк., у яких здобув. освіту 1107 
учн. та працюв. 41 учит. У 1953 р. побудов. нову шк. на 650 
учн. місць. Осв. процес забезп. 45 учит.

Сучасне приміщ. відкрито у 1990 р. Постановою Ради 
Міністрів УРСР від 27.02.1991 р. Смотрицькій СШ присв. 
ім’я земляка письменника-полеміста, церковного й осв. ді-

яча Мелетія Смотрицького. Кер. були: Бортняк Б.Г. (1963-
1984), Шарук Г.Ф. (1984-1990), Ткаченко В.П. (1990-2002), 
Леонтьєва В.В. (2002-2006).

З 2006 р. очільник – Глевич Л.П. Працює 30 педагогів, 
навч. 268 учнів. Створ. всі необх. умови для продукт. праці 
пед. та учн. Діє 27 навч. каб., методкаб., каб. психолога, 
спорт. та акт. зали, каб. релаксації, їдальня, бібліот., 2 навч. 
майстерні, літерат. музей Мелетія Смотрицького. Закл. 
працює за філол. профілем (укр. філологія).

У 2009 р. модель закл. – «Школа громадянського ста-
новлення».

Смотрицька ЗОШ співпрацює з учителями та учнями Ко-
ролівства Норвегії.

Л. ГЛЕВИЧ

Шатавський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, колегіум»

Вул. Хмельницьке шосе, 32, с. Шатава, Дунаєвець-
кий р-н

Заснов. в 1867 р. як церковно-приходська школа при 
Шатавській церкві – поч. шк. з 3-річн. терміном навч. З 1947 
р. – 7-річна шк. У 1955–1957 рр. закл. добудовано. 1959–
1960 рр. – 8-річна шк., з 1983 р. – неповно-сер., з 1990 р. 
– середня. У 1999 р. шк. реорганіз. в школу-комплекс естет.
вихов., з 2003 р. – навчально-виховний комплекс «Загаль-
ноосвітня школа І–ІІ ступенів, колегіум». Кер. були: Березі-
на Ф.Й. (1952–1972), Березін В.Б. (1972–2007).

З 2007 р. очолює Чорний В.М. Кожен каб. обладнан. ме-
режею Інтернет, забезп. персон. комп’ют., ноутбуками.

Діють гуртки: хоров., танцюв., художньої оброб. деревини, 
драм. та ляльк. театру, туризму, декор.-приклад. мистец., фут-
больн., волейбольний, шаховий; клуби – «Здоров’я», «На те-
резах Феміди», «Пізнай себе», «Цікавої зустрічі», «Євроклуб», 
«Я пізнаю світ». З 2000 р. працює краєзнавч. музей села.
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НВК посідає одне із перших місць серед шкіл нового 
типу. Учні – постійні переможці предм. олімп., МАН та різ-
них інтелектуальних конк.

О. ЧОРНА

Іванковецький дошкільний навчальний заклад 
«Калина»

Вул. Жовтнева, 40, с. Іванківці, Дунаєвецький р-н
У 40-х р. у с. Іванківці в приміщ. старого сільськ. клубу було 

виділено одну кімн. для ясел, у яких працюв. виховат. Васи-
льєва О. Після війни в розкуркуленій хаті Коваля Й. розпочав 
діяльн. дитячий садок. 1960–1963 рр. – за кошти колгоспу 
збудовано дерев’яний буд. для дит. садка, який діяв до 1985 
р.; 1985 р. – побудовано нове приміщ. дошк. закл., яке функ-
ціонує до сьогодні. Закл. розрахов. на 22 місця.

З 2002 р. очільник – Довгань В.В. Функціонує одна різно-
вік. група з денним режимом перебування дітей, яку відвід-
ує 30 дошкільників. У 2011–2012 рр. здійснено капітальний 
ремонт закл., закуплено нові меблі, іграшки, побут. техніку, 
кухонний інвентар, обладн. для фізкультурно-ігрового май-
данчика.

ДНЗ реалізує модель екол. розв. дитини. Розроблено 
систему занять з екології, систему роб. екол. гуртка, екс-
курсії в природу, подорожі екол. стежинами рідного села.

Працівники закл., створюючи предметно-розвив. серед-
овище, приділяють увагу естетиці, побуту та інтер’єру.

В. ДОВГАНЬ

Комунальна установа дошкільний 
навчальний заклад № 4 «Теремок»

Вул. Шевченка, 92б, м. Дунаївці
Відкр. ясла-садок № 4 «Теремок» 30.03.1972 р. Дунаєв. 

суконною ф-кою. Розрахов. на 140 місць. Кер. були: Гриб 
В.П. (1972-1978), Чичановська В.С. (1978-1983), Хім’як Т.А. 
(1983-1990), Крушельницька Н.М. (1990-1992), Хім’як Т.А. 
(1992-1999), Ружицька І.Р. (1999-2013).

З берез. 2013 р. очільник – Баранюк Н.В., яка замінила 
систему опалення, здійснила капітальний ремонт групових 
кімнат, харчоблоку.

ДНЗ обрав модель фізкультурно-оздоровчого напряму, яка 
включає використання сучасних здоров’язбережув. технол., 
роботу фізкульт. гуртка, систему загартовуючих процедур.

Колект. займав І м. в обл. огляді художн. самодіяль-
ності, ІІІ м. – у Всеукр. конк. «Краща народ. іграшка».

І. ЗАВІША 

Нестеровецький дошкільний 
навчальний заклад «Лелека»

Вул. Чехова, 25, с. Нестерівці, Дунаєвецький р-н
Ясла-садок в с. Нестерівці Дунаєв. р-ну Кам’янець-

Поділ. обл. відкрито ще до Великої Вітчизн. війни; їхню 
діяльн. відновлено в післявоєнний період. Згодом дітей 
доглядали в приміщ. швейн. майстерні. З 1958 р. перша 
зав. колгоспних ясел-садка «Малятко» – Копичинська Г.Н. 
Функціон. 2 групи, котрі відвідували 60 дошкільників.

У 2002 р. через аварійний стан дит. садка дітей підго-
товч. групи переведено в приміщ. школи. Виховат. на той 
час працювала Лісецька А.А. У 2006-2007 рр. Нестеро-
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вецькою сільрадою проведено капітальний ремонт ко-
лишнього приміщ. ДНЗ – панського буд. Годзовського, 
побудованого в ІІ пол. ХVІІ ст. Кер. були: Огороднік Т.А. 
(1992-1998), Огороднік Л.П. (1998-2000), Бенчарська О.П. 
(2000-2001).

Із 2005 р. очільник – Лісецька А.А. Закл. «Лелека» роз-
рахов. на 30 місць, його відвідує 35 дітей. Функціонує 2 різ-
новік. групи з денним режимом перебування дітей.

У 2010 р. ДНЗ обрав модель фізкультурно-оздоровчого 
напряму.

А. ЛІСЕЦЬКА

Центр розвитку дитини «Пролісок»

Вул. Гагаріна, 22, м. Дунаївці
Дата заснув. – 1964 р. Закл. мав назву ясла-садок № 

2 «Пролісок». У ясла-садку функціон. 6 груп: 2 ясельних 
(старша та молодша), молодша, сер., старша та підготовча 
до школи. У кожній групі вихов. до 40 дітей. Відповідно до 
ріш. 26 сесії Дунаєв. міськради 4 склик. від 07.02.2006 р. № 
18-26/2006 змінено назву дошк. навч. закл. № 2 «Пролісок» 
на Центр розвитку дитини «Пролісок».

Кер. були: Марчук В.А. (1964-1986), Яковлева Г.Й. 
(1986-1995), Дерикоз Л.Л. (1995-2002), Давиденко Г.Л. 
(2002-2013).

З 2013 р. очільник – Михальська А.А. Списк. склад ді-
тей – 246. Функціон. 11 груп: 2 – раннього віку, молодша, 
сер., старша, 3 – різновікові, гр. соц. патронату, 2 – з ко-
роткотр. перебув. дітей «Майбутній школяр» (5-6 р.) та гр. 
розв. «Пролісок» для дітей від 3 до 5 р., яка відкр. у 2013 
р. Складові Центру: профільні групи екол., мовного, логіко-
математ., художн. та народозн. напряму, група-родина.

Звання «вихователь-методист» присв. Івановій Н.Ф., 
Кулик М.В., Чорній С.Л., Глуховій О.М., звання «старший 
вихователь» – Яровій А.І. Значком «Відмін. осв. України» 
нагородж.: Дерикоз Л.Л. (1991), Завальська А.М. (2002), 
Глухова О.М. (2002). Нагрудним знаком Софії Русової на-
городж. Дерикоз Л.Л. (2009).

Мета Центру розв. дитини на сучасному етапі – фор-
мув. особистості дитини, розв. її творчих здібн., набуття 
нею соц. досвіду, надання діагност., метод. та консульт. до-
помоги сім’ям, забезп. повноц., гармон. розв. дітей, їхньої 
підгот. до навч. в школі, тісна співпраця з батьк. громадою.

А. МИХАЛЬСЬКА

Будинок творчості школяра

Вул. Шевченка, 46, м. Дунаївці
Відкр. в 1935 р. як дит. техн. станція (кер. – Данилевич В.І.). 

З 1936 р. – район. піонерський клуб (кер. – Шевченко Л.І.); 
60-ті рр. – район. Будинок піонерів ім. Зої Космодем’янської. 
Кер. були: з 1965 р. – Накідкіна Л.К., з 1967 р. – Харжевська 
Н.А., з 1971 р. – Магера Н.В., з 1981 р. – Дзекцерман М.А., з 
1993 р. – Івшина Н.М.

Відомі педагоги: Нижник В.П., Завалов М.С., Овчарук Л.М., 
Улановський В.А., Цісельська Л.Б., Баранюк Є.М., Кулаков-
ський В.М., Барахтенко Н.І., Медведюк Г.В. Відомі випускни-
ки: Куртик І., Весела Л., Ткачук О., Бейлик Б., Прокопчук Л.

Тепер очільник – Пивоварова В.І. Сьогодні це комплек-
сний позашк. навч. закл., що має 5 напрямів навч. діяльн.: 
художньо-естет., науково-технічн., гуман., соц.-реабіліт., до-
слідно-експерим. К-сть вихованців – 3100; чл. труд. колект. – 
43 та сумісних – 20. Матер.-техн. база забезп. оптим. умови 
для організ. навч.-вих. процесу та дозвілля дітей.

Зміст роботи: пед. технол. та новації (проектна та тре-
нінгова діяльн.); наук.-метод. роб. (методоб’єдн., теоретико-
практ. семінари, круглі столи, школа молодого кер. гуртка). 
З 2014 р. здійсн. дослідно-експерим. роб. за темою «Роз-
виток життєвокомпетентної особистості в умовах позашк. 
навч. закладу». Міжнар. співробітн.: укр.-польські проекти: 
«Турксько-Дунаєвецькі варіації майстра Мегофера», про-
ект обміну досвіду з вивч. історії, культури та мови «Історія, 
вишита кольоровими нитками», участь у Міжнар. конкурсах 
дит. творч. Традиції: провед. Днів відкритих дверей, творчі 
звіти для батьків та громадськості, екскурсії в Галерею дит. 
творч., посвята в педагоги-позашкільники, вітання з профес. 
святами, різдвяно-новорічні та великодні вітання, творчі зу-
стрічі з видатними людьми краю, вшанув. ветеранів ВВВ.

Діють творчі лаборат. «Мистецькі четверги», універси-
тет пед. майстерності.

Органи самоупр.: район. рада старшокл., Рада вихо-
ванців закл. Громадські ініціативи: координація волон-
тер. руху в районі, співпраця з радою ветеранів, провед. 
благод. акцій, арт-проект на підтримку онкохворих дітей, 
співпраця з мистецькими об’єднаннями, різном. форми 
роб. з дітьми незахищених соц. категорій. Медіа: газ. 
«Країна мрій», сайт закл., особисті блоги. Дозвілля: клуби 
дозвілля «Веселка», «Старшокласник», команда КВК, ор-
ганіз. конкурсно-розваж., пізнав., інтелект., ігр. програм.

Н. ШВЕЦЬ
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Дунаєвецька станція юних туристів

Вул. 1 Травня, 12, м. Дунаївці
Установу засн. згідно з рішен. виконкому Дунаєв. район. 

Ради народ. деп. від 28.08.1993 р. Кер. були: Колендзян 
Т.І., з 1994 р. – Крупник В.І.

З 2003 р. очільник – Крупник Ю.В. Діяльн. Станції юних 
туристів спрямовується на створ. оптим. умов для інтелект. 
розв., задовол. інтересів, нахилів і обдаровань учнів, їхньої 
самоосвіти та творч. праці, профес. самовизначення, різ-
ном. дозвілля; надання практ. допомоги ін. навч.-вих. закл. 
у розв. та вдосконал. туристської, краєзн. та екскурс. робо-
ти; координ. діяльн. туристсько-краєзн. роб. при навч. закл.; 
надання практ. допом. молодим спеціалістам; упровадж. 
сучасних осв. систем і технол., інтеракт. методів організ. 
навч. і вихов. дітей; забезп. додатк. осв. в позаурочний час 
із туристсько-спорт. та туристсько-краєзн. профілів.

Оздоровл. школярів, підвищ. туристської майстерн., іс-
торично-краєзн. знань, викон. туристсько-спорт. нормати-
вів є основн. завд. для працівн. СЮТ у час перебув. в Ма-
лієвецькому дит. закл. оздоровл. та відпочинку «Подільські 
джерела».

У СЮТ розвинена музейна справа: діє краєзн. музей, 
провод. екскурсії для учн. району, області, гостей з ін. регі-
онів України та з-за кордону.

Ю. КРУПНИК

Ізяславський район

20-22 квітня 1918 р. відбувся Із-
яславський повітовий учительський 
з’їзд, який прийняв важливі для 
розвитку освіти краю резолюції. В 

І пол. 1930-х рр. на Ізяславщині про-
довжують розвиватись освітні за-
клади. У 1931-1932 н.р. працювали 
77 чотирирічних та 25 семирічних 

шкіл, навч. було охоплено 18017 
дітей (100%). 

У 1939-1940 рр. у місті працю-
вало 11 дитмайданчиків, 4 дит. 
садки, 3 сер. школи, 2 неповні 
сер., одна поч., в яких працюва-
ли 80 учит., навчалось 16532 учні.

У 1945/46 н.р. розпочали ро-
боту 43 школи, з них: 3 сер., 8 
семирічних і 32 поч., навчалось 
7576 учнів. 

З 1950 р. в планах відділу осві-
ти передбачалось будівництво 
шкіл, дитячих садків та ясел. У 
1953 р. в р-ні прац. 23 поч., 18 
семирічних, 7 сер. шкіл. 

На поч. 70-х рр. в р-ні діяла 
91 шк. Впродовж 70-80-х рр. 
збудовано або розпочато будів-
ництво 22 шкіл (1978 р. – збу-
дували в с.Михнові, пізніше – в 
Шекеринцях, М’якотах, Новому 
Селі). 

У 1969/1970 н.р. функціону-
вало 92 загальноосв. школи та 
2 школи-інтернати. З них: сер. 
– 17, восьмирічних – 29, поч.
– 46, навчалось 15538 учнів, та
працювало понад 1000 учите-
лів. На кінець 1970 р. в школах 
м.Ізяслава навч. 2,3 тис. учнів та 
працювало 182 учителі.

У 1990 р. в р-ні працював 61 
навч. заклад, навчалось 8026 
школярів.

Починаючи з 1945 р., від-
діл освіти очолювали: Хамар-
дюк В.П. (1945-1948), Сологуб 



Розвиток освiти в регiонах

65

(1948-1951), Деркач А.З. (1951-1954), Вайнер Д.М. 
(22.03.1954 – 22.05.1954), Деркач А.З. (22.05.1954 
– 07.03.1955), Пінчук К. (10.03.1955 – 09.08.1956), 
Деркач А.З. (28.08.1956 – 20.02.1973), Рижик В.А. 
(1973-1987), Дем’янюк Л.А. (1987-2005), Кирилюк 
Н.Л. (2005-2013), Конончук Р.Б. (20.04.2013 – 
14.10.2013), Кирилюк Н.Л. (15.10.2013 до сьогодні).

Нині освітня система включає 24 ЗОШ І-ІІІ ст., 
12 ЗОШ І-ІІ ст. та 7 шкіл І ст. Загальна кількість 
учнів станом на 2015-2016 н.р. – 4282. Функціонує 
38 ДНЗ, з яких 19 самостійних дит. садків та 19 у 
складі НВК «ЗОШ – ДНЗ», здобув. дошк. освіту 
1320 (56,6%) дітей віком від 1 до 6 років. 

На тер. р-ну функціонують Буд. творчості дітей 
та юнацтва та ДЮСШ, які відвідують понад 3252 
школярів. 

У закладах осв. працюють 994 педагоги. Забез-
печується підвіз в сільській місцевості до місця 
навч. і в зворот. напрямку 610 вихованців. 

Працівники Ізяславського 
райметодкабінету

Великорадогощанська загальноосвітня школа 
I-II ступенів

Вул. Козацька, 5а, с. Велика Радогощ, Ізяслав-
ський р-н

Засн. в 1936 р. як трикласна шк., навч. в якій прово-
дилося в 3 зміни, працювало 4 вчителі. У 1944 р., після 
звільнення села від нім. окупантів, у школі відновилося 
навч. Дир. – Вітвіцький М.П. Шк. стала 7-річною, в 1959 
р. – 8-річною. Відповідно до законодавства відбувалися 
реорганіз. закл.: з 1988 р. – у неповну сер. шк., з 1993 
р. – у загальноосв. шк. І-ІІ ст. 1985-2010 рр. кер. – Гав-
рилюк І.О., який виконує обов’язки кошового отамана. У 
2006 р. на базі ЗОШ створ. Великорадогощанське січове 
т-во, збудовано макет січі: курені, козацька капличка, укр. 
світлиця.

Очільник – Яцух Ю.А. Навч. 31 учень, прац. 13 педагогів.
У закл. успішно здійсн. проект виховної моделі, побуд. 

на засадах козацької пед-ки.
Матеріали про життя Великорадогощанського січово-

го т-ва друкувались у журн. «Кореспондент», «Гетьман», 
у збірнику «Сільська школа – колиска розуму, джерело 
почуттів» (Хмельн., 2010), на шпальтах газет, знімалися 
репортажі для укр. і Польського телебачення.

ПЕДКОЛЕКТИВ

Ізяславська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1

Вул. Незалежності, 24, м. Ізяслав
Засн. у 1861 р. як церковно-приходська школа при церк-

ві Святителя й Чудотворця Миколи, збудов. на кошти Ро-
мана Владиславовича Сангушка. У 1914 р. шк. реорганіз. в 
3-річну земську, в 1917 р. – у 4-річну трудову, а в 1923 р. – у 
7-річну трудову. З 1932 р. – середня школа № 1. Сучасну 
назву заклад отримав у 1993 р.

Перший дир. сер. шк. – Онищенко С.Й. (1932-1935). 
Кер. були: Авербух П.Д. (1936-1938), Шаботенко А.І. (1938-
1940), Ілляш Г.М. (1940-1941), Михновецький І.М. (1944), 
Штейман С.Б. (1945), Вайнер Д.М. (1945-1973), Деркач 
А.З. (1955-1956), Літвінов Д.І. (1956-1957), Гнатюк Й.Й. 
(1960-1970), Гуменюк О.О. (1974-1996), Приймак М.Й. 
(1996-2002), Грозян Л.В. (2002-2014).

З 2015 р. очільник – Вітрук Т.М. Колект. нараховує: 344 
учні, 40 пед. прац., з яких 20 – вищої кваліф. катег.; 1 – 
«учитель-методист»; 5 – «старший учитель».

За час існув. шк. її закінчило сотні випускників, серед 
яких: Загаєвський Й.С., Попович М.В., Копилов А.О., Лісо-
ва В.В., Ткачук М.І., Гранчук В.В.

З 2008 р. створ. експерим. майданчик із проблем формув. 
інтегр. уявлень учнів про навколишній світ та діяльн. підходу 
в навч. У його рамках започатк. вивч. англ. мови учнями 1-го 
кл. На базі школи працює район. творча гр. вчит. «Росток» під 
керівн. Холодович Л.М.

Л. КУЧЕРУК
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Ізяславський навчально-виховний комплекс 
«ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 – ліцей» ім. О. Кушнірука

Вул. Станіславського, 4, м. Ізяслав
Засн. у 1929 р.; 07.09.1999 р. реорганіз. в навч.-вих. комп-

лекс «Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2, лі-
цей» ім. Миколи Островського, з 2015 р. закладу присвоєно 
ім’я О. Кушнірука. Директорами були: Більовська У.С., Груш-
кевич Л.Л., Квасовський Д.В., Денисюк В.Т., Марченко В.В.

З 2015 р. очільник – Демчук Р.О. Колект. відзнач. висо-
ким рівнем професіонал. та пед. майстерн. 53% пед. пра-
цівників закл. – спеціалісти вищої катег., 30% – учит.-мето-
дисти і старші вчителі, 4 вчит. нагородж. нагрудним знаком 
«Відмінник освіти України».

Орденами нагородж. вчителі: Бритковська К.О. («Знак 
Пошани»); Денисюк В.Т. – (Трудового Червоного Прапо-
ра, орд. Леніна). Присвоєно звання «Заслужений учитель 
УРСР» із врученням медалі А.С. Макаренка вчит. поч. кла-
сів Квасовській Г.Т., Старченку І.М.

Колект. НВК працює над метод. проблемою «Від іннов. 
змісту й технологій освіти через пед. майстерність учителя 
до формув. особистості учня й підготовку його до життя в 
суч. умовах». З метою забезп. високого рівня знань у закл. 
впровадж. найновіші технології навч.: метод проектів, навч. 
через співпрацю, інтерактивні форми роботи та ін.

НВК дає ґрунтовні знання, формує духовно багату осо-
бистість.

У 2009 р. шк. – один із флагманів сучасної освіти  
України.

139 учнів закл. нагородж. золотими, 106 – срібними ме-
далями. Серед випускників: перший заст. Голови Держ. 
прикорд. служби України, генерал-полковник М. Коваль, 6 
генералів, понад 30 докторів і канд. наук, лікарі, вчителі, ін-
женери, економісти, юристи.

Н. ШЕВЧУК

Ізяславський навчально-виховний комплекс 
«ЗОШ ІІ-ІІІ ст. № 5 ім. О.П. Онищука, гімназія»

Вул. Незалежності, 4, м. Ізяслав
Створ. 2002 р. шляхом реорганіз. Ізяславської СЗОШ І-ІІІ 

ст. № 5 ім. О.П. Онищука. Первинне приміщ. збудоване в 
1932 р., у якому до 1969 р. функціон. Ізяславська СШ № 2.

З 1969 р. кер. були: Петрова С.С. (1973-1979), Киселе-
вич Н.І. (1979-1980), Самойлюк П.Г. (1980-1984), Денисюк 
М.А. (1984-2001), Тукало Е.П. (2001-2011).

Директор – Бізюк Л.С. Труд. колект. нарахов. 57 осіб. 
НВК прац. у складі гімназії філол. напряму та загальноосв. 
школи, старша школа профілізована.

Заклад працює над створ. оптим. умов для розв. та са-
мовираж. особистості учня в різних формах діяльн.

Пріоритетні напрями осв.-вих. діяльн.: реалізація осо-
бист. орієнтов, діяльн. та компетентн. підходів до навч. та 
вихов.; впровадж. в навч.-вих. процес іннов. технол.; фор-
мув. нац. свідомості та соціалізації особистості; гармон. 
поєднання освіти і вихов.; задовол. потреб сім’ї та сусп-ва 
щодо повноц. фіз., психолог. та осв. розвитку учнів.

Серед випускників: Онищук О.П. – воїн-афганець, Герой 
Радянського Союзу (посмертно), Бунісевич О.П. – посол 
України в Угорщині, Куровський О. – генерал МВС України.

У 2005 р. колект. НВК занесено на р-ну Дошку пошани 
«Кращі люди району». У 2006 р. заклад – лауреат Всеукр. 
конк. «100 кращих шкіл України – 2006» у ном. «Школа 
успіху».

Педколектив

Михлянська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів

Вул. Миру, 3, с. Михля, Ізяславський р-н
Засн. 01.01.1886 р. в с. Михля як церковно-приходська шко-

ла. У 1896 р. навч. 43 учні. З 1890 р. учителькою працюв. Вой-
на Фросина, яка закінч. духовне уч-ще. У 1920 р. організовано 
ЛІКНЕП, збудов. нове приміщ. школи. Дир. – Береговий В. У 
1936 р. збудов. нове двоповерх. приміщ. за типовим проектом. 
Навч. 450 дітей із Михлі, Путринець і Лютарки. Під час фашист-
ської окупації школу спалено. У 1948 р. заверш. її відбудову.

Кер. були: в 1927-1939 рр. – Кравець А., Ковальчук С., 
Пономаренко В., Палічук І.; по 1941 р. – Пінчук В.; Тимощук 
О.С. (1947-1951), Сідлецька П.О. (1951-1958), Кучер М.І. 
(1958-1964). Лис Л.С. (1964-2006).
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З 2006 р. очільник – Лисюк М.А. Навч. 154 учні, прац. 
35 членів труд. колект. Матер.-техн. база: комп’ют. клас, 
спортзала, шк. автобус, тир, каб. шкільн. лісництва. Заклад 
прац. за універс. профілем.

Держ. підпр. «Ізяславське лісове господарство» та Мих-
лянська ЗОШ І-ІІІ ст. 15.09.2006 р. видали спільний наказ 
«Про створ. учн. лісництва при Михлянській ЗОШ І-ІІІ ст.».

М. ЛИСЮК

Плужненський навчально-виховний комплекс 
«ЗОШ І-ІІІ ступенів, гімназія імені Р.Й. Бортника»

Вул. Бортника, 19, с. Плужне, Ізяславський р-н
У 1976 р. школі присв. звання Героя Радянського Союзу 

Бортника Р.Й., у 2001 р. сер. школа реорганіз. в навч.-вих. 
комплекс «ЗОШ І-ІІІ ст., гімназія ім. Бортника Р.Й.», з 2003 
р. – введено поглибл. вивч. англ. мови, з 2004 р. – гуман. 
профіль. Кер. були: Майборода О.Д., Друзь В.К., Усачек 
К.М., Косяк О.О., Корнійчук В.М.

Очільник – Хом’як В.М. Сьогодні НВК: 196 учн., 46 прац.; 
комп’ют. клас із мережею Інтернет, зразкові каб. фізики, хі-
мії, укр. мови та літ., заруб. літ., їдальня, шк. автобус, май-
стерня по обробці металу та деревини.

Упровадж. особист.-орієнтов. навч., проектну технол. 
Діє наук. т-во «Ерудит» МАН. Працює п’ять відділень МАН. 
Традиції шк.: велопробіг по місцях партизан. слави, спорт. 
змаг. на кубок Героя Радянського Союзу Тимощука Д.І., 
вчителів Власюка Г.Г., Оліферука О.Ф., флешмоби до Дня 
Перемоги, участь у дит.-юнац. військ.-спорт. патріот. грі 
«Сокіл – Джура», спорт. змагання, шк. конкурси.

Функціон. дит. самовряд. «ІНТАЛ», сайт школи, стінгаз. 
«Експрес-новини», радіогазета.

Серед педагогів мають звання «Старший учитель» – 5 
(Корнійчук В.М., Близнюк Н.М., Корнійчук В.М., Панасюк 
Л.В., Пінчук Л.С.), вищу катег. – 10. НВК – переможець Все-
укр. конк. «100 кращих шкіл України» в номін. «Школа – со-
ціокультурний центр села» (2011).

Відомі випускники: Васильчук М.В. – радник Міністра осві-
ти з питань безпеки життєдіяльності, канд. наук: Конончук 
О.Б., Яроцький В.В., Янюк Л.С., Яроцька О.В., Житняківська 
О.А., Гонгало С.Й., Корнійчук Т.В., Романюк В.Ф., Стаднік В.; 
Герої Радянського Союзу – Тимощук Д.І., Бортник Р.Й., по-
ети: Рудківська Л.Ф., Остапчук В.А., Левицький, Каверін Ю.

Рудковська Л. Вічна загадка любові. Поліграфіст. – 
Хмельницький, 2008. – С. 80.

Пугачук Л. Слово про вчителя. Зоря Надгориння. – 29 
вересня 2005 р. – ДАХО Ф.Р, 655. – оп. 2, С. 77. – 389 арк.

Подільські вісті. – 3 вересня 2015 р. – С. 2.
М. ЛИСАК

Ізяславський дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок № 4) комбінованого типу

Вул. Шевченка, 38, м. Ізяслав
Засн. в 1977 р. Приміщ. дитсадка до 1999 р. було підпо-

рядк. військ. частині, з 28.01.1999 р. проведена реорганіз., 
і будівля перейшла Ізяславській міськраді, куди перевели 
ДНЗ № 4 «Теремок». У 2000 р. відкрито санаторну групу, у 
2013 р. – ще дві.

Очільник – Максимчук Н.М. Кількісний склад прац. – 32, 
з них – 13 педагогів. Функціон. 6 гр. (160 дітей). З них – 3 гр. 
санаторного типу: 2 – для дітей із хронічними неспецифіч-
ними захворюв. органів дихання, 1 – з латентною туберку-
льоз. інфекцією. У садочку функціон. фізкабінет, у якому 
оздоровл. діти.

Педколект., обравши фізкульт.-оздоров. напрям роботи, 
впровадж. іннов. здоров’язбережувальні технол. (методи-
ка М. Єфименка, масаж А.О. Уманської, піско-, пірамідо-
терапії та ін.).

Серед випускників: Герой України Кушнірук О., оперна 
співачка Радкевич Ю. (м. Харків).

Н. МАКСИМЧУК

Клубівський дошкільний навчальний заклад 
(дитячий садок) «Калинонька» загального типу

Вул. Заводська, 4, с. Клубівка, Ізясласький р-н
Засн. в 1947 р. дит. садок. До 2003 р. заклад перебував 

у підпорядк. цукр. заводу с. Клубівка. Перший кер. – Саві-
нець Р.Н. У 2003 р. після кап. ремонту дит. садок відкрив 
двері 42-м вихованцям (2 групи) та перейшов на баланс 
сільради.



З 2014 р. очільник – Мірецька Л.П. З 11 чл. колект. 5 – 
пед. працівн.

Пріоритет у роботі закл. – ознайомлення дітей із життям 
укр. народу. Педагогами оформ. етнограф. осередки, кар-
тинну галерею, яка відображає побут пращурів, укр. світ-
лицю, укр. подвір’я тощо.

Серед випускників: Кірпа Г.М. – Герой України, Мілер 
Є.Р. – відомий укр. художник.

Л. МІРЕЦЬКА
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Кунівський дошкільний навчальний заклад 
(дитячий садок) «Берізка» загального типу

Вул. Замкова, 11-А, с. Кунів, Ізясласький р-н
Засн. дит. садок у 1979 р. к-пом «Росія», який очол. зав. 

Сологуб Г.О. У 1992 р. роботу закладу призупинено.

З 01.11.2007 р. функціон. дит. садка відновлено Кунів-
ською сільрадою під керівн. зав. Юрчук Г.І., яка очолює ко-
лект. дотепер. Функціон. 2 дошк. гр., у яких вихов. 33 малю-
ки. Колект. садка склад. 11 прац., з них – 4 педагоги.

У дошк. гр. створ. цікаве розвив. середовище: вироби 
різних технік зображувальної діяльн. та впровадж. в навч.-
вих. процес різних технік із папером; фізкульт. та ігрові 
майданчики, обладнані у 2012 р. в казковому стилі.

Г. ЮРЧУК

Ізяславська дитячо-юнацька спортивна школа

Вул. Вокзальна, 11, м. Ізяслав
У 1962 р. створена. З 1979 р. кер. були: Водзінський І.І. 

(1979-1988), Махньов В.Н. (1988-1999), Бабієць А.Д. (1999-
2004), Довгий І.І. (2004-2010).

З 2010 р. очільник – Євсєєв І.М. На сьогодні в шк. куль-
тив. 4 види спорту: волейбол, настільний теніс, легка ат-
летика та футбол. Роб. з дітьми забезп. 15 висококваліф. 
тренерів-викладачів, які навч. 470 учн., серед них Бойчук 
М.І. – Заслужений тренер України.

Напрями діяльн. закл.: створ. необх. умов для гармон. 
вихов. та фіз. розв. учнів; формув. патріотизму; впро-
вадж. в навч.-тренувальний процес іннов. технологій; на-
буття навичок здоров. способу життя; самореаліз. в сус-
пільстві; підготовка резерву для збірних команд області 
та України.

ДЮСШ із 2010 р. співпрацює з Іспанією, Францією, 
Болгарією та Білоруссю, де бере участь у різних між-
нар. турнірах. У 2016 р. вихованці стали переможцями 
у Всеукр. чемпіонаті сільського футболу України з міні-
футболу.

Серед випускників – видатні особистості, які відстою-
вали честь нашої країни на європ. та міжнар. рівнях: Чи-
гринський Д.А. – гравець збірної України з футболу, Заїка 
С.В. – гравець молодіжної збірної України з футболу, Анто-
нюк В.П. – багаторазовий параолімпійський чемпіон світу 
з футболу.

Педколектив
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Кам’янець-Подільський район

Історія освіт. закладів Кам’янеччини 
бере свій поч. у ХІХ ст. із церк.-параф. 
шкіл. На поч. 1903 р. на Поділлі прац. 
292 народ. міністер. учил. і 1795 цер-
ковно-параф. шк. У 1912 р. кільк. мі-
ніст. поч. шкіл зросла до 704, а число 
параф. залишилося на попер. рівні.

У 1906 р. у церковно-параф. шк. 
261 учит. мав вищу і серед. освіту, 
709 – свід. вчит. шк. грамоти і 517 – 
не мали ніяких свід.

У 1923 р. в системі Кам.-Под. 
окружної нар. освіти було 38 труд. 
шкіл, 23 постійних дит. закл., 37 шкіл 
з повним курсом (7450 учнів), 389 – з 
неповн. курсом (14151). Навчали дітей 
908 учит., з яких 210 – з вищ, 330 
– з сер., 305 – з домашн. освітою.
В окрузі прац. один окруж. інспектор 
народ. освіти, 4 поміч. інсп., 2 інсп. з 
питань нац. меншин.

З 1923 р. зав. від. нар. освіти Кам.-
Под. округи – Гоц В., станом на 
01.11.1923 р. прац. 36 семир. шкіл, 
1 шестир., 5 п’ятир., 255 чотирир., у 
них прац. 741 вчит., навч. 23766 учнів. 
В окрузі було 423 труд. школи, в т.ч. 
380 укр., 3 рос., 19 євр., 21 польська. 
В Оринині діяв єврейськ. дит. буд.

1923-1927 рр. – загальноосв. шко-
ли підпорядк. культ.-соц. від. рай-
виконк. У 1927 р. внесено зміни у 
структ. райвиконк. і введено посади 
інспект., у т.ч. й інсп. народ. освіти. 
У 1927-1928 н.р. нараховув. 121 школа 

1 концентрату, 33 групи молод. кон-
цент., навч. 8857 дітей.

З 1934 р. в Кам.-Под. р-ні створю-
ються серед. ЗОШ-десятирічки.

До 1940 р. затвердж. загальнообов. 
навч., ліквід. неписьменність дорос-
лого населення, розпоч. масове буд-
во шкіл, зведено двоповерх. приміщ. 
Грушківської, Гуменецької, Жва-
нецької, Орининської, Довжоцької, 
Підпилип’янської, Чорнокозинецької, 
Вітковецької шкіл. Перед поч. Другої 
світ. війни 42,4% шкіл: поч., 42,6% – 
семирічки, 15% – сер. школи.

У 1949-1950 н.р. в Староушицькому 
р-ні відкр. 6 вечір. шкіл (с. Стара Уши-
ця, Рункошів, Привороття та ін.), навч. 
охопл. 230 учнів (до 1959 р. с.Стара 
Ушиця – рай. центр, потім ввійшла до 
складу Кам.-Под. р-ну). У 1955-1959 рр. 
в Оринині, Гукові відкр. школи-інтерн. 
На кін. 60-х рр. було 20 сер., 43 вось-
мир., 54 поч. школи. З 1960 р. відкр. 
групи продовж. дня. За сприян. і фі-
нанс. підтр. держ. асигнування колгос-
пів побуд. 25 шк. будівель: Баговицька, 
Гуменецька, Китайгородська, Коло-
діївська, Кульчиєвецька, Орининська, 
Слобідко-Рихтівська та ін.

У 1980-х рр. для учит. побуд. 8 
чотирикв. буд. (Довжок, Ходорівці, 
Жванець, Завалля, Оринин, Гуменці, 
Грушка).

1967-1968 н.р. при від. нар. осв. 
ств. методкаб. (до 1967 р. – педагог. 

кабінет на громад. засадах). Пер-
ший його зав. – Яновський П. К. 
(до цього – дир. Сахкамінської 
вечір. шк. робіт. молоді), споч. 
прац. один методист, з грудня 
1967 р. – Максьонова А. І., вч. 
англ. мови Жванецької сер. шк. 
З 1968-1969 н.р. – уже 10 метод.

Зав. райметодкаб.: 1971-1973 
рр .– Мітін Г. Д., 1973-1974 рр. 
– Михайлюк М. С., 1974-1986 рр.
– Сафроняк З. Д., 1986-2015 рр.
– Венгрин С. Д.

Сьогодні метод. службу очол.
Желізник Н. А., район. від. осв.  
з 2010 р. – Пронозюк О. В.

З 01.01.2016 р. внаслідок де-
централ. до ОТГ відійшло 22 ЗНЗ 
та 22 ДНЗ. Від. осв. Кам’янець-
Подільської РДА співпрац. із 
суміжними структ. Китайгород-
ської та Колибаївської ОТГ, РМК 
здійснює наук.-метод. супровід у 
школах ОТГ. На 01.01.2016 р. в 
р-ні функціонувало 37 ЗНЗ (навч. 
2797 учнів, прац. 567 пед. прац., у 
т.ч. – 21 молодий спец.), 39 ДНЗ, 
з них 33 – окремих ДНЗ та 6 – у 
складі НВК (ними охоплено 1082 
дітей дошк. віку). У ДЮСШ за-
ймаються 450, у район. Буд. шко-
ляра – 1265 учнів. 

В. ПІДГІРНИЙ
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Грушківський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 

агротехнічний ліцей»

Вул. Швейрхарда Г.І., 46, с. Грушка, Кам’янець-
Подільський р-н

Засн. в 1882 р. як однокласну церковно-приход. шко-
лу. Навч. 25 дітей заможних селян. Перший учит. – Івань-
ков П. У 1891 р. школу перейменов. в земську з термі-
ном навч. 4 р. (для хлопч.). У 1929 р. – 7-річна шк. Дир. 
– Олійник Я.М. У 1938 р. завершено буд-во нової сер.
школи. Перший випуск – в 1941 р.; 1941–1944 рр. – закл. 
не працював. У післявоєнні роки – 7-річка. У 2001 р. сер. 
школу реорганіз. в Грушківський НВК «ЗОШ І–ІІІ ст., агро-
технічний ліцей».

З 2009 р. очільник – Миколайчук В.І. Навч. 123 учні, 
працює 23 педагоги та 11 чл. техперсон. Функціон. 18 
каб., бібліот., що забезп. формув. всебічно розв. особис-
тості.

Випускники з атестатом про повну заг. сер. освіту отри-
мують посвідч. про здобуття робітн. професії «Тракторис-
та-машиніста сільськогосп. виробн. катег. А1». Для цього 
створ. необхідні умови: автотракт. клас, розбірні вузли й 
деталі, діючі моделі сільськогосп. машин і тракторів, роз-
різи гусеничних тракторів.

Метод. проблема педколект. – «Модернізація мето-
дів навч. та вихов. шляхом упровадж. ідеї «Від творчо-
го вчителя до конкурентнозд. компетентного випускни-
ка»».

Учні – щорічні переможці ІІ та ІІІ ет. всеукр. учн. олімпі-
ад, конк.-захисту науково-дослідн. робіт учнів-членів МАН, 
Всеукр. фестив. «Україна – сад».

Бичок І. М. Грушка село – ворота до столичних міст. 
Історико-публіцистичний нарис. – Кам’янець-Поділ. : ТОВ 
«Друк-Сервіс», 2013. – 220 с. іл.

В. МИКОЛАЙЧУК

Довжоцький навчально-виховний комплекс 
«ЗОШ І-ІІІ ступенів, колегіум»

Вул. Шкільна, 2, с. Довжок, Кам’янець-Подільський 
р-н

Школа почала функціон. з 01.09.1950 р. У 1950–1954 
рр. – 7-річна шк., 1955–1957 рр. – 8-річна, з 1957 р. – 
середня. У 1991 р. – перейменов. в загальноосв. шк. 
І-ІІІ ст. 26.03.1999 р. ЗОШ І–ІІІ ступенів реорганіз. в ко-
легіум.

З 2011 р. НВК очолює Худняк І.Д. Навч. 250 учн. та пра-
цює 56 чл. труд. колективу. У закл. функціон. 10 кабінетів, 
комп’ют. клас, хореогр. клас, 2 спорт. зали.

З метою обміну досвідом та покращ. знань з англ. мови 
НВК співпрацює з Корпусом Миру. Курс закл. – розвиток 
державно-громад. моделі шк.

І. ХУДНЯК

Орининська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Вул. Шевченка, 130, с. Оринин, Кам’янець-
Подільський р-н

У 1892 р. в селі відкрито однокласну церковно-приход. 
школу (з терміном навч. 3 р.), з 1899 р. – двохкласне мі-
ністерське народ. уч-ще (з терміном навч. 5 р.). У 1923 р. 
– 7-річна шк.; в 1934 р. – середня. У 1936 р. збудовано при-
міщ. для 10-річної шк. Нове типове приміщ. Орининської 
шк. прийняло перших учнів у 1977 р.

З 1986 р. дотепер очільник – Ковальчук А.П. Навч. 178 
учн.; функціон. 14 навч. каб., комп’ют. кл., бібліот., комбі-
нов. майстерня, спорт. майданчик, акт. та спорт. зали, клас 
хореографії. Працює 29 педагогів. Серед учит.: відмін. осв. 
України – 3, учит. вищої кваліф. катег. – 17, з них 5 мають 
звання «Учит.-методист», 7 – «Старший учит.».

Школа приділяє увагу особист.-орієнтов. навч. та худож-
ньо-естет. розв. дітей, збагач. навч.-матер. бази, розв. учн. 
самовряд.

Щороку учні – переможці та призери район., обл., всеукр. 
предм. олімпіад, турнірів, конкурсів. На базі закл. постійно 
провод. семінари-практикуми район., обл. та всеукр. рівнів.

За роки існування шк. випустила майже 4600 учн., з них 
з 1950 р. – 235 медалістів.
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Орининська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. Її ми-
нуле й сьогодення. – Кам’янець-Поділ. : ПП «Мошак М.І.», 
2012. – 100 с. іл.

В. ПІДГІРНИЙ

Староушицька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 
екологічного напрямку

Вул. Комсомольська, 9, смт Стара Ушиця, 
Кам’янець-Подільський р-н

Засн. в 1936 р.; з 1979 р. у новозбудованому селищі 
Стара Ушиця школа працює як загальноосв., з 2000 р. – 
має статус спеціалізованої школи І–ІІІ ст. еколог. напрямку. 
У 1979–1988 рр. дир. введеної в 1979 р. в дію шк. – Тама-
рова А.О.

З 1988 р. донині очільник – Ковтуняк В.С. Працює 
24 педагоги. Функціон. спорт. та акт. зали, 14 каб., 2 
комп’ют. класи, бібліот., комбінов. майстерня, спорт. 
майданчик з обладнанням, оформл. українознавчий ка-
бінет.

З 2004 р. працює Центр екол. освіти, створ. при допомо-
зі Націон. природн. парку «Подільські Товтри», Нац. екол.-
натураліст. центру учн. молоді, Хмельн. обл. екол. центру, 
природнич. фак-ту Кам.-Под. націон. ун-ту ім. І. Огієнка та 
за сприяння посольства Канади.

Досвід роб. вчит. Левко Л.А., Голюк Г.П. занесено до кни-
ги «Освіта Хмельниччини», виданої Кам.-Под. нац. ун-том 
ім. І. Огієнка.

В. КОВТУНЯК

Ходоровецька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів

 
Вул. Шкільна, 15, с. Ходорівка, Кам’янець-

Подільський р-н
Засн. в 1861 р. як церковно-парафіяльна школа, яка в 

1922 р. реорганіз. в початкову. У 1935 р. відкрито 7-річку, 
яка в 1959 р. стала 8-річкою. 06.02.1972 р. відкрито СШ в 
новому типовому приміщ.

З 2011 р. директор – Желізник Д.Д. Навч. 83 учні, пра-
цює 20 педагогів. Функціон. 12 кабінетів, бібліот., комп’ют. 
клас, оснащений інтеракт. комплексом, спорт. кімната. Ма-
тер. база забезпечує формув. всебічно розвиненої особис-
тості, яка здатна критично і творчо мислити, застос. знання 
на практиці.

Модель закл. – Школа сталого розвитку.

Педколект. працює над проблемою розвитку інтелект. 
здібн. та природ. задатків учнів.

Школярі – постійні призери обл. етапу всеукр. учн. олім-
піад, конкурсів-захистів учн. науково-дослідн. робіт МАН.

Д. ЖЕЛІЗНИК

Довжоцький дошкільний навчальний заклад 
«Веселка»

Вул. Смірнова, 66, с. Довжок, Кам’янець-
Подільський р-н

Засн. в 1956 р. в приміщ. контори к-пу ім. Мічуріна. Пра-
цюв. 2 змішані групи. Перша зав. – Федорова О.Н. У трав. 
1970 р. здано в експлуат. новозбудов. держ. ясла-садок на 
4 гр. З 1969 р. закл. очолювала Марковська М.Й., з 1975 
р. – Борецька М.Д., з 1984 р. – Доброшинська Г.Д.

З 1 берез. 1991 р. очільник – Желізник Л.Ф., виховат. ви-
щої катег., «Виховат.-методист». ДНЗ відвідує понад 130 
дітей.

Сьогодні закл. активно впровадж. Базовий компонент 
дошк. освіти. Дит. садок працює за програмою «Дитина в 
дошкільні роки».

Колект. занесено на район. Дошку пошани «Кращі люди 
Кам’янеччини» (2012).

О. ЖИГО



Жванецький дошкільний навчальний заклад 
«Малятко»

Вул. Кільцева, 18, с. Жванець, Кам’янець-
Подільський р-н

Засн. в 1968 р.; у ДНЗ функціон. 2 різновікові групи. В 
1989 р. зроблено добудову приміщень дошк. закл. на 4 
вікові групи. Понад 40 років закл. очолювала Даниленко 
Л.М. (1970–2012).

З 2014 р. очільник – Кукрицька О.І. Функціон. 3 різновіко-
ві групи, в яких вихов. 68 дітей.

Проблема, над якою працює колект. ДНЗ, – «Театралі-
зована діяльн. як засіб розвитку творчих здібностей дітей 
дошк. віку».

Л. СОЛТИНСЬКА

Енциклопедiя освiти Хмельниччини
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Кам’янець-Подільський районний 
Будинок школяра

Вул. Шкільна, 2, с. Довжок, Кам’янець-Подільський 
р-н

Будинок піонерів та школярів засн. в 1962 р. Упродовж 
1962-1984 рр. на посаді дир. працювали: Гжебовська Н.Є., 
Мадич Г.Г., Ткачук Л., Павлуцька Л.Й. Рішенням Виконкому 
райради народ. деп. № 203 від 30.08.1991 р. Буд. піонерів 
та школярів перейменов. в Буд. Школяра, який функціон. 
на базі Довжоцького НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., колегіум».

З 1985 р. керує закл. Побережна В.А. Позашк. осв. охо-
плено 1265 вихованців; чл. труд. колект. – 57. Навч. кабіне-
ти, майстерні для занять гуртк. роб. розміщ. в загальноосв. 
школах р-ну. Навч.-вихов. процес організовано за напря-
мами: художньо-естет., науково-техн., туристсько-краєз-
навч., екол., науково-дослідн.

Кращі педагоги закл. – Рендюк В.О., Побережний О.С., 
кер. істор.-краєзнавч. гуртка, Орчаківська О.А., кер. хоре-
огр. гуртка, Степанюк Ю.А., кер. ткацького гуртка, Романо-
ва Т.В., кер. гуртка бісероплетіння, Крузер Г.В., кер. гуртка 
«Дизайн одягу». Будник С.Д., Корж Н.О., Лиськова Н.Й., 
Франчук В.О., Борзишина І.М. – переможці обл. ет. Всеукр. 
конк. «Джерело творчості».

В. ПОБЕРЕЖНА

Красилівський район
Наприк. ХХ – на поч. ХХІ ст. у р-ні функ-

ціонувало 60 загальноосв. шкіл (547 класів), в 
яких навч. 8986 учнів, діяли НВК «Красилів-
ська ЗОШ №5 та гімназія», 10 НВО «Дошк. 
заклад-загальноосв. школа». З них 6 міських 
(3713 учнів) і 54 сільських (5273 учні). Серед 
навч. закладів 28 середніх І-ІІІ ст. (7446 учнів), 
20 непов. середніх І-ІІ ст. (1375 учнів) та 12 
початкових І ст. (165 учнів) загальноосв. шкіл.

У зв’язку зі збільшенням контингенту дітей 
активно розбудовувались Красилівські ЗОШ 
І-ІІІ ст. №1, №3 та №4. У 1985-1990 рр. введе-
но в дію ще одну шк. І-ІІІ ст. у м.Красилів на 
860 місць, Закриницьку ЗОШ І-ІІ ст. на 220 
місць та В.Медведівську «школу-сад» на 120 
місць. 

Р-н першим в обл. розпочав організацію 
р-ти шкіл нового типу – НВК «Школа-сад». 
Наприкінці ХХ ст. їх було 12.

Розпочалось обладнання каб. інформатики 
й обчисл. техніки у школах І-ІІІ ст. У ново-
будові Заслучненської ЗОШ І-ІІІ ст. змон-
тований технічний центр: у кожному класі 
встановлено телевізор, працював шкільний 
телецентр. Згодом телецентр було відкр. в 
Лагодинецькій неповно сер. школі І-ІІ ст.

У 2000 р. функціонувало 35 ДНЗ, у яких 
було організ. роботу 67 груп (1300 вихо-
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ванців). Діяв один заклад спец. 
призначення – Антонінська до-
поміжна школа-інтернат, де навч. 
і виховув. 130 дітей з особл. по-
требами.

Функціонувало 4 позашк. закла-
ди: Красилівський та Антонінський 
буд. творчості дітей та юнацтва 
(1170 вихованців) і Красилівська 
та Антонінська дит.-юнацькі спорт. 
школи (825 вихованців). 

Очільниками осв. галузі в різні 
роки були: Брижко М. П. (1949-1956), 
Ковш Т.П. (1956-1957), Рев’якін Ф.В. 

(1957-1959), Цимбалюк П.В. (1959-
1962), Подуєв М.П. (1962-1964), Су-
ховецький Г.Д. (1964-1987), Шах-
рай В.Д. (1987-1994), Мельник М.Р. 
(1994-2005), Снігур В.І. (2005-2012), 
Романюк М.Ф. (2013-2014). Нині – 
Заїка О.М.

Нині функціонує 46 шкіл, у яких 
навчається 5325 учнів. Навч.-вих. 
процес забезпеч. 1084 педагоги, 
серед яких 3 заслужених учителі 
України, 23 учителі-методисти, 46 
старших учителів, 109 відмінників 
освіти України, 5 відзначені ор-

денами та медалями. Серед кра-
щих пед.-новаторів – Панюк Г.Г. 
(дир. Антонінської ЗОШ І-ІІІ ст.); 
Мормолюк М.П. (учит. історії За-
падинської ЗОШ І-ІІІ ст., делегат 
двох Всеукраїнських з’їздів учи-
телів); Байдич О.В. (учит. історії, 
дир. Кузьминської ЗОШ І-ІІІ ст., 
Почесний краєзнавець України); 
Богомаз Б.М. (дир. Красилівського 
РБТДЮ); Синюк В.А. (учит. зару-
біжної літератури).

Н. ГЛУЩУК

Антонінська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів

Пл. Графська, 16, смт Антоніни, Красилівський р-н
До 1864 р. – церковно-параф. школа. У 1864 р. – од-

нокласне народ. уч-ще (зав. – Мостіцький К.І.). З 1920 р. 
– 4-річна поч. школа для дітей трудящих (зав. – Боднар
О.Д.). З 1921 р. – єдина трудова 7-річна школа (дир. – 
Ясінський). У 1934 р. стає 10-річкою (директори: Вознюк 
Н.І., Демчук А.Я., Шевчук І.П., Хоменко В.В., Лагодзінський 
О.О., Маєрович М.Л., Черненко М.М., Кукла В.В., Панюк 
Г.Г.). З 1994 р. – реорганізов. в ЗОШ І-ІІІ ст. (дир. – Синюк 
В.А.). З 1996 р. – функціон. як «Школа-родина» (дир. – Лу-
кашук Н.В).

З 01.09.2007 р. розпочала роб. як Антонінське навч.-
вихов. об’єдн. «Освітній округ» (дир. – Кузнецова Г.Є.). 
Навч. 275 учн., забезп. навч.-вихов. процес 24 педагоги.

Основне завдання закл. – створ. оптим. умов для ши-
рокої загальноосв. підгот. та всебічного розв. здібних і об-
даров. дітей, здійсн. фундамент., допроф. підготовки та за-
провадж. багатопроф. навчання.

З 2010 р. НВО реалізує концепцію моделі «Школа твор-
чості».

ЗОШ стала учасн. заключної частини загальнонац. 
громад. акції «Флагмани освіти і науки України – 2011» 
й нагородж. дипл. МОН України. Адміністр. школи під-
писана угода про співпрацю з Інститутом педагогіки 
АПН України для здійсн. експерим. дослідж. та втілення 
в практику надбань передової пед. науки, пед. іннова-
цій та технологій. Школа – експерим. майданчик МОН 
України з питань апробації електронних підручн. та по-
сібн., учасник проекту європ. комісії та програми розви-

тку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», 
Всеукр. фонду «Відродження».

Серед випускників: Герой Радянського Союзу Леонтюк 
А.К., акад. Водзінський Д.І., заслуж. енергетик України 
Шпак О.Л., заслуж. юрист України Заголдний В.І., заслуж. 
лікар України Табола М.М., заслуж. прац. культури України 
Войтюк М.Д., письм. Корнєшов Л., поет Коломієць М., ху-
дож. Міллер Е. та ін.

Флагмани освіти і науки України (третє видання). – К. : 
Український видавничий центр «Галактика-С», 2011. – 284 с.

Г. КУЗНЕЦОВА

Красилівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 4 ім.Героя Радянського Союзу Петра Кізюна

Вул. Шкільна, 8, м. Красилів
У 40-х рр. XX ст. заснов. поч. школу № 4. Нове при-

міщ. закл. збудовано в 1967 р. У поч. шк. навч. 100 учнів. 
У 1968 р. заклад отримав статус 8-річної школи № 4. По-
становою Ради Міністрів УРСР № 133 від 13.05.1988 р. 
школі присв. ім’я Героя Радянського Союзу Кізюна П.К. 
Ріш. сесії Красилівської міськради № 12 від 16.05.95 р. 
закл. реорганіз. у Красилів. загальноосв. шк. І-ІІІ ст. № 
4. Кер. були: Перебєєва М.М. (50-ті рр.), Крисоватий
П.Ф. (1960-1969), Латюк І.А. (1970-1979), Змерзлий М.А. 
(1980-2004), Каплунов Ю.М. (2005-2007), Глущук Н.С. 
(2008-2013).

З 2013 р. очільник – Семенчук В.Г. Педколект. нарах. 27 
педагогів; навч. 233 учні. Діють кабінети укр. мови, інфор-
мат., математ., географії, труд. навч. спортзал, бібліот., ак-
тов. зал, музей.

З 2003 р. школу визначено опорною в р-ні з упровадж. 
моделі «Школи сприяння здоров’ю» та прогр. «Сприяння 
просвітницькій роботі «рівний – рівному» серед молоді 



України щодо здоров. способу життя». З 2012 р. ЗОШ – 
актив. учасник міжнар. проекту «Освіта для сталого роз-
витку».

Призер конк. «2000 шкіл» Націон. проекту «Відкритий 
світ». За результ. роботи у 2015-2016 рр. педколект. зане-
сено на Дошку пошани «Алея педагогічної слави».

Гжимайло Ю. Місто над Случем. – Тернопіль, 2009. – С. 67.
Щиборовська Т. В. Вихователь-одноліток. – Красилів-

ський вісник. – 2003. – № 23. – 01 березня.
http://school4-kr.at.ua/ – сайт Красилівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

№ 4 ім. П. Кізюна.
В. СЕМЕНЧУК

Красилівський навчально-виховний комплекс 
«Гімназія та загальноосвітня школа І ступеня»

Вул. Центральна, 38, м. Красилів
Засн. в 1988 р. як Красилів. СШ № 5, з 2011 р. – Краси-

лів. НВК «Гімназія та ЗОШ І ст.». Кер. були: Романюк М.Ф. 
(до 1997 р.), Заїка О.І. (до 1998 р.), Бакалюк В.І. (до 2008 
р.), Макарець І.І. (до 2013 р.).

З 2013 р. очільник – Габельчук Ю.П. Працює 44 вчит., 
навч. 358 учн. (177 – поч. шк, 183 – гімназія). Визначено 
філол. напрям навч. – інозем. філологія, запровадж. по-
глибл. вивчення англ. мови з 1-го кл. та додатково ще одну 
мову (нім., франц., польську). Діють кабінети: укр. та інозем. 
мов, інформ., фізики, хімії, біології, труд. навч. хореографії, 
спортзали, бібліот., актов. зал, музей «Подільська світлиця».

У 2016 р. впровадж. Всеукр. наук.-пед. проект «Інтелект 
України». Проводились експерим.: «Пед. умови формув. 
правомірної поведінки старшокл.» (кер. – Іова В.Ю.), «Ви-
корист. системи дидакт. засобів в умовах диференц. навч. 
фізики» (кер. – Засєкіна Т.М.).

У 2008 р. закл. атестовано з відзнакою. Лауреат конк. 
«100 кращих шкіл України» в номінації «Школа сучасних 
осв. технологій», перемож. Всеукр. конк. «Школа спри-
яння здоров’ю»; за підсумками участі в 11-й Міжнар. ви-
ставці «Сучасна освіта в Україні – 2008» нагородж. Поч. 
дипл. Мін. освіти і науки та Академії педнаук України. Брав 
участь у психол.-пед. проекті «Вибір успішної професії», 
став призером конк. «2000 шкіл» Націон. проекту «Відкри-
тий світ».

Організ. робота постійно діючого психол.-пед. семінару 
та впровадж. 10 технологій психол. супроводу. Учні в рамках 
програми FLEX навчалися у шк. США. Випускн. продовжу-
ють навч. в закладах України, Польщі, Німеччини.

Запровадж. управл. модель особист. орієнтов. навч. та 
вихов. «Школа життєтворчості»; діє учн. самовряд. «Квін-
тоград»; проводиться цикл свят «Зоря життєтворчості»; 
при школі функціон. мовний табір «Little Bell».

Бакалюк В. І. Кваліметричний підхід у школі життєт-
ворчих стосунків / Бакалюк В. І. – К., 2001. – С. 10-12.

Бакалюк В.І. «Школа індивідуальних досягнень» (Ди-
ректор школи, ліцею, гімназії. – 2012. - №4 - с.26-27).

Петренко І. Д. Є на планеті дороге серцю місце – 
рідна школа / Петренко І. Д. – Красилів, 2013. – (167). – 
(«Красилівщина краєзнавча: минуле, сучасне, майбут-
нє» – матеріали район. історико-краєзнавч. конф.).

Ю. ГАБЕЛЬЧУК

Кузьминська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Вул. Шкільна, 2, с. Кузьмин, Красилівський р-н
Засн. у 1869 р. як міністерське однокласне народ. уч-

ще. До 1930 р. функціон. як поч. школа; в 1930-1936 рр. 
– 7-річна; 1936-1941 рр. – середня; 1941-1944 рр. – почат-
кова; 1944-1948 рр.– 7-річна; з 1948 р. – сер. загальноосв. 
школа. Серед її кер. – заслуж. вчителі УРСР Мех В.Я. та 
Думка О.А.; серед випускників – академік ВШУ, 5 докторів 
наук, 11 канд. наук, 6 заслуж. прац. України різних галузей, 
3 заслуж. тренери України, заслуж. лікар РФ, 3 генерали. 
Упродовж 60–80-х рр. ХХ ст. школа була опорною в обл. з 
труд. навч. та профес. підготовки учнів, у якій діяла одна з 
перших і кращих в Україні учн. виробн. бригад.

Очільник – Байдич О.В. Навч. 127 учнів, працює 33 прац. 
Пл. нового приміщ. шк. 6000 м2. Функціон. предм. кабінети, хо-
реограф. студія, кімн. для гуртк. роб., інформац.-бібліот. центр, 
локальна комп’ют. система, актов. зал, зали Бойової Слави та 
Пам’яті, музейна експозиція, спортзал, їдальня тощо.

У школі високий рівень краєзнав. роботи. У результаті 
науково-пошук. та дослідн. діяльн. вчителів та учнів нагро-
мадж. великий обсяг докум.-інформ. матеріалу для здійсн. 
націон.-патріот. вихов. школярів за напрямом «Учень – 
мешканець села» та перетв. навч. закл. в соціокульт. центр 
села. Творчий доробок учителів історії школи використ. в 
Красилів. р-ні й за його межами. Оприлюднювався й у ході 
більш як 50 міжн., всеукр., регіонал., обл. та район. конфе-
ренцій (70 наук. статей).

ЗОШ – один із провідних навч. закл. обл. з питання ви-
корист. архівних документів у навч.-вихов. процесі. Шк. має 
добрі здобутки і з художньо-естетич. напряму.

Байдич О. В., Гринюк Я. К. Кузьмин. Літопис історії. – 
Хмельницький : ХМД, 2001. – С. 292-310.

Байдич О. В. Розвиток освіти Красилівщини (середина 
ХІХ – початок ХХ ст.). / Красилівський вісник. – 1995 . – № 
66. – 26 серпня.

Байдич О. В. Кузьминській школі виповнилося 140 років. / 
Красилівський вісник. – 2009 р. – № 52-53.

О. БАЙДИЧ
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Митинецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Вул. Зелена, 83 Б, с. Митинці, Красилівський р-н
Засн. у 1884 р. Теперішнє приміщ. шк. побуд. у 1963 р., 

учні поч. кл. з 1997 р. навч. у дит. садку.
Укладено угоди про співпрацю: з Хмельн. нац. ун-том, 

Хмельн. обл. ін-том післядипл. пед. освіти, Хмельн. обл. 
дитячо-юн. спорт. школ. «Колос». Заклад – експерим. май-
данчик із питання управл. прав. осв. учнів та формув. еко-
лог. компетент. учнів сільськ. місцевості.

У 2013 р. школу атест. з відзнакою; нагородж. дипл.  
І ст. за І м. у заочному конк. на кращу організ. правоосв. 
та правових. роботи в загальноосв. навч. закл. області та 
грамотою за ІІІ м. в конк. на кращу модель школи ХХІ ст. 
«Панорама творчості» в номін. «Школа успішної особис-
тості». При ЗОШ створ. шк. індивід. досягнень «Валео-
віта». Її місія – розв. природні провідні компетент. учнів 
на основі формув. екологовалеологічної компетентності 
як базової, яка забезп. здоровий спосіб життя. Сутність 
управл. технології у шк. індивід. досягнень полягає в мо-
ніторингу індивід. досягнень кожного учня на основі опти-
міз. змісту суб’єктної взаємодії – рушійної сили розв., вих. 
та навч. особистості. Визнач. індивід. досягнень провод. 
на основі застосув. комплексу методик вивч. і вимірюван-
ня розв. особистості дитини, у т. ч. з використ. кваліме-
тричних моделей оцінки морал., розумового, фізичного і 
творч. розв. дитини. ЗОШ – перемож. район. ет. обл. конк. 
«Сільська школа» (2014).

Завдяки індивід. підходу на основі педагогіки співробітн. 
учні школи мають належні досягн. в різних видах діяльн. на 
всеукр., обл. та район. рівнях.

Бакалюк В. І. Школа індивідуальних досягнень // Дирек-
тор школи, ліцею, гімназії.

Ніколаєнко І. Я. Щоб не міліли джерела // Майбуття. – 
2016. – № 9.

Любарець А. Ми козацького роду нащадки // Красилів-
ський вісник. – 2016. – № 82-83.

В. БАКАЛЮК

Дошкільний навчальний заклад № 1 «Веселка»

Вул. М. Грушевського, 55, м. Красилів
Засн. в 1950 р. Комун. власність Красилів. міськради. 

Зав. були: Захар’єва О.П. (1950-1981), Наконечна М.П. 
(1981-2006).

З 2006 р. очільник – Гончарук Н.М. Навч. закл. комбінов. 
типу, функціон. 7 груп, зокрема 4 – загальн. розв., 3 – ком-
пенсуючого типу. ДНЗ відвідує 180 дошкільнят, працює 18 
педагогів і 18 прац. обслугов. персон. Виховат.-методист 
– Заїка Л.В.

У роб. з дітьми використ. іннов. пед. технол.: «Спадщина 
В. Сухомлинського», «Використ. дидактичних ігор М. Монтес-
сорі», «Піскотерапія», «Методика Л. Шульги», «ТРВЗ», «Пе-
дагогіка С. Русової», «Методика М. Зайцева», «Вивч. віршів 
за допомогою схем», «Музикотерапія», елементи «Муз. ви-
хов. К. Орфа», елементи «Методики М. Єфименка».

Вихователі, яким присв. звання «Виховат.-методист», 
та їхній досвід роб.: Кухарчук Л.Т., «Використ. дидактичних 
ігор М. Монтессорі в навч. дітей»; Мармолюк О.М., «Розви-
ток творч. здібн. дошкільника засобами образотв. діяльн.»; 
Нечипорук Л.С., «Формув. логічн. мислення в дітей дошк. 
віку»; Ружицька С.І., «Розвив. навч. дошкільників».

Доробки педагогів: «Музикотерапія» (муз. кер. – Баліць-
ка І.О.); «Як полегшити процес адаптації дитини до дит. 
садка» (виховат.-методист – Заїка Л.В.); «Вихов. творчої 
особистості дошкільника засобами укр. декорат. мисте-
цтва» (виховат. – Сорокіна Л.Л.) визнано призовими на 
обл. виставці пед. ідей «Освіта Хмельниччини на шляхах 
реформування».

Н. ГОНЧАРУК

Дошкільний навчальний заклад № 4 «Сонечко»

Вул. Центральна, 36 а, м. Красилів
Відкр. в 1967 р. як відомчий ясла-садок Красилів. ма-

шинобуд. з-ду на 6 груп. У 1986 р. побудовано нове при-
міщ. ясла-садка на 301 місце. У 1996 р. закл. передано в 
комун. власність Красилів. міськради. Зав. були: Рощина 
А.С. (1967-1985); Михайлюк Л.Г. (1985-2005).

З 2005 р. очільник – Гришина С.М. ДНЗ комбінов. типу, 
функціон. 14 груп, зокрема 11 – загальн. розв., 3 – компен-
суючого типу. Заклад відвідує 365 дітей, працює 34 пед. 
прац., 30 прац. обслугов. персон. Виховат.-методист – Ков-
тонюк Л.С.

В осв. роб. з дітьми педагоги використ. елементи Валь-
дорфської педагогіки, ТРВЗ, елементи методики Л. Шуль-

Розвиток освiти в регiонах
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ги, елементи системи Карла Орфа, методику навч. дітей 
розповіданню за схемами.

Вихователі, яким присв. звання «Виховат.-методист», 
та їхній досвід роб.: Зеленюк Н.С., «Логіко-математ. компе-
тентність дошкільників»; Гришина С.М., «Розвиток пізнав. 
активності дітей із використ. ТРВЗ»; Янкович З.І., «Розвиток 
логічного мислення під час формув. в дітей елементарних 
математ. уявлень»; Притоцька Н.В., «Розвиток пізнав. про-
цесів дошкільнят – основна умова інтелектуал. розвитку».

Доробки педагогів: «Плекаймо здібності дитини змал-
ку» (виховат.-методист – Ковтонюк Л.С.); «Духовність 
маленьких українців» (виховат. – Зеленюк Н.С.); «Пошу-
ково-дослідн. діяльність як засіб інтелектуал. розвитку 
дошкільника» (виховат. – Нарожна С.С.); «Мій рідний край 
Красилівщина» (виховат. – Шаламова Н.Г.) визнано кра-
щими на обл. виставці пед. ідей «Освіта Хмельниччини на 
шляхах реформування».

C. ГРИШИНА

Дошкільний навчальний заклад № 6 «Ромашка»

Пров. Василя Стуса,1, м. Красилів
Відкр. в 1967 р. як відомчий ясла-садок Красилів. ПМК-

226. У 1993 р. закл. передано в комун. власність Красилів. 
міськради. Зав. працюв. Левінець Г.С. (1974-2011).

З 2011 р. дотепер очільник – Бровчук І.Ф. ДНЗ загальн. 
розв., функціон. 6 груп, охопл. 185 дітей. Працює 16 педагогів і 
19 прац. обслугов. персон. Виховат.-методист – Напорчук О.П.

В осв. роб. з дітьми використ. іннов. пед. технол.: «Спад-
щина В. Сухомлинського», «Використ. дидактичних ігор М. 
Монтессорі», «Методика Л. Шульги», «ТРВЗ», «Елементи 
муз. вихов. К. Орфа», «Елементи методики М. Єфименка».

Педагоги, яким присв. звання «Виховат.-методист», та 
їхній досвід роб.: Захарук С.В., «Формув. моральної по-
ведінки в дітей дошк. віку»; Карачавцева Н.В., «Авторська 
пісня в роботі з дошкільнятами»; Шутюк Л.І., «Формув. ло-
гіко-математ. компетентності старшого дошкільника».

У 2015 р. колект. закл. виборов ІІ м. в обл. конк. «На кра-
щу організ. та провед. заходів “Фестивалю освітянського 
спорту”» в номінації «Дошк. навч. заклади».

Доробки педагогів: «Використ. спадщини В. Сухомлин-
ського в роб. з дітьми» (виховат. – Захарук С.В.); «Фізкуль-
турні свята та розваги» (інструктор з фіз. культури – Ковто-
нюк Н.М.), «Дит. садок і сім’я – єдиний простір дитинства» 
(виховат. – Напорчук О.П.) визнано кращими на обл. ви-
ставці пед. ідей «Освіта Хмельниччини на шляхах рефор-
мування».

І. БРОВЧУК 

Дошкільний навчальний заклад № 10 
«Золота рибка»

Вул. Ярослава Мудрого, 17 а, м. Красилів
Засн. в 1981 р. як відомчий ясла-садок Красилів. лі-

нійного виробн. управл. магістрал. газопроводів. У 1982 
р. закл. передано в комун. власність Красилів. міськра-
ди. Зав. були: Михайлюк Л.Г. (1981-1985); Андрощук Г.В. 
(1985-1988); Гжимайло М.С. (1988-2000).

З 2000 р. очільник – Мартинова А.П. ДНЗ загальн. розв., 
функціон. 6 груп, охопл. 170 дітей раннього та дошк. віку. 
Працює 15 педагогів та 18 прац. обслугов. персон. Вихо-
ват.-методист – Лукіянчук Л.І.

У роб. з дітьми використ. іннов. пед. технол.: «Використ. 
дидактичних ігор М. Монтессорі», «Методика Л. Шульги», 
«ТРВЗ», «Елементи муз. вихов. К. Орфа», «Елементи ме-
тодики М. Єфименка».

Доробки педагогів: «Разом із казкою і театралізованою 
діяльністю з минулого в майбутнє» (виховат. – Логвиненко 
Ю.О.), «Нетрадиційні технології у фізкультурно-оздоров-
чій роботі з дошкільниками» (інструктор із фіз. культури – 
Бенюк С.І.) визнано призовими на обл. виставці пед. ідей 
«Освіта Хмельниччини на шляхах реформування».

Муз. кер. Шипельській Л.І. присв. звання «Заслуж. пра-
цівник освіти України».

А. МАРТИНОВА

Красилівська дитячо-юнацька спортивна школа

Вул. Грушевського, 187, м. Красилів

Засн. в 1965 р. Працювали: відділення футболу (2 гру-
пи) та гандболу (1 група). У 1968 р. відкрито відділення із 



Розвиток освiти в регiонах

77

кульової стрільби. Перший дир. – Місюра П.М., який 40 р. 
очолював ДЮСШ. Завдяки йому збудовано спорт. комп-
лекс № 1 зі спорт. залом.

З 2005 р. очільник – Євтішенков О.Б. Функціон. 31 тре-
нувальна група, навч. 542 учні. Заг. площа матер.-техн. 
бази ДЮСШ – 13268 м2, на яких розміщено 5 спорт. споруд. 
Збудовано також футбол.-гандбол. майданчик зі штучним 
покриттям (22-44 м).

У 2013 р. в загальному заліку ДЮСШ посіла ІІ м. серед 
28 ДЮСШ системи освіти Хмельн. обл. Серед випускни-
ків – тренери, майстри спорту, які виступають у провідних 
спорт. клубах України та сусідніх країн, зокрема колишній 
гравець збірної України та «Динамо» (Київ) Ковалець С. 
Вихованка з настільн. тенісу Налісніковська О. входить до 
складу збірної команди України; у 2013 р. стала абсолют-
ною чемпіонкою України. 

О. ЄВТІШЕНКОВ

Красилівський районний будинок творчості 
дітей та юнацтва

Площа Незалежності, 7, м. Красилів
Засн. в 1961 р.; 1961-1978 рр. – Будинок піонерів; 1978 

р. – отримав статус районного; 1991 р. – переймен. в Бу-
динок творчості дітей та юнацтва; 2001 р. – отримав статус 
район. Будинку творчості дітей та юнацтва. Кер.: Крисова-
тий П.Ф. (1961-1962); Гольденберг Л.Я. (1962-1973).

З 1973 р. очільник – Богомаз Б.М. Навчаються. у 82-х 
навч. групах 1270 вихованців, учнів, слухачів. Педколект. 
нараховує 49 педагогів. Буд. творчості проводить навч.-
вихов. позашк. процес за такими напрямами: художньо-
естет., науково-техн., дослідн.-експерим., турист.-краєзн., 
еколого-натураліст., фізкульт.-спорт., соц.-реабілітац., 
військ.-патріот. Матер.-техн. база відповідає умовам про-
ведення навч.-вихов. позашк. процесу.

Основні функції закл.: навч.-вихов. роб., методико-коорд. 
діяльн., розв. творчих здібн. дітей та учн. молоді, організ. 
наук.-дослідн. роб. учн. молоді, організац.-масова робота.

20.05.2005 р. Буд. творчості за рішен. Хмельн. регіон. 
експерт. ради з ліценз. та атест. навч. закладів області 
атест. з відзнакою.

Б. БОГОМАЗ

Летичівський район
Після звільнення р-ну від на-

цистських окупантів поч. віднов-
лювати діяльність школи. Наказом 
№1 від 08 квітня 1944 р. завідувач 
райво Ярусевич І.Й. (1944-1947) 
затв. мережу навч. закладів, яка 
складалася із 2 сер. шкіл (Лети-
чівська та Снітівська), 6 – непов. 
сер. та 32 початкових (з 01.09.1944 
р. до них дод. Вербецька не-
пов. сер. шк.). При райвід. осві-
ти було утворено метод. кабінет. 
З 01.06.1944 р. його завідувачем 
призначено Ціомика О.С.

Протягом наст. років зав. рай-
во були: Пірогов Я.Д. (1947-1957), 
Петрощук Д.С. (1957-1958), Ха-
ритонов М.І. (1958 – 22.01.1965, 
01.04.1965 – 1969), Адаменко 
Є.П. (22.01.1965 – 01.04.1965), 
Кондрашов В.А. (1969-1973), 
Дерновий В.В. (1973-1976), Дуд-
ник А.Г. (1976-1996), Білоконь 
А.О. (1996-2001), Шкляр М.П. 
(2001-2010), Івасюк М.М. (2010-
2013), Широка Н.В. (28.08.2013 – 
10.03.2014), Човча В.С. (13.04.2014 
– 08.07.2014), Вараниця І.Г.
(28.08.2014 – 24.01.2016).
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У 1979 р. досвід РМК з питань 
впровадження в практику роботи 
шкіл перед. пед. досвіду і досягнень 
пед. науки вивчено Хм. обл. ін-том 
удосконалення вчителів, занесе-
но у картотеку перед. пед. досвіду 
Центрального ін-ту удосконалення 
вчит., він демонструвався на постій-
но діючій виставці перед. пед. досві-
ду при ЦПУВ у м.Києві.

Матеріали райво (зав. Дудник А.Г, 
зав. методкабінетом Ярмолюк В. П.) 
з питань удосконалення керівництва 
вихов. учнівської молоді у 1982 р. де-
монструвалися на Всесоюз. виставці 
досягнень народ. господарства.

Присвоєно звання Заслуженого 
вчителя України біологу, дир. Ле-
тичівської СШ №1 Дерновому В. В., 
вчительці почат. класів цієї ж школи 
Міщенко Г. В., вчительці укр. мови 

і літ-ри Голосківської СШ Вербовій 
Марії Сергіївні. 50 пед. працівників 
р-ну нагороджено орденами і меда-
лями, у тому числі 6 – медаллю А. 
С. Макаренка.

З січня 2016 року у межах р-ну 
утворилося дві ОТГ: Летичівська та 
Меджибізька. 

Нач. відділу освіти, молоді та спор-
ту Летичів. селищної ради – Вара-
ниця І. Г. (з 25.01.2016). Лeтичівська 
ОТГ об’єднує широку мережу закла-
дів освіти (13 ДНЗ, 8 ЗНЗ, у т. ч. – 
5 НВК та один опорний навчальний 
заклад). Меджибізька ОТГ – 6 ЗНЗ, 
в т. ч. – 2 НВК, 6 ДНЗ. 

У лютому 2016 р. відбулася реор-
ганіз. відділу освіти, молоді та спор-
ту Летичів. РДА шляхом приєднання 
відділу культури. З жовтня 2016 р. 
очолює даний відділ Коржик С.А.

Велика увага приділяється 
комп’ютеризації навч. закладів. 
До мережі Інтернет підключено 11 
навч. заклади, 4 дошк. установи. Ав-
тобусний парк налічує 15 автобусів, 
100 % дітей підвозиться.

У Летичів. центрі творчості дітей 
та юнацтва займається 1231 дитина 
з 15 сіл Летичів. громади, у ДЮСШ 
діють 6 відділень з різних видів 
спорту, займається 301 вихованець. 
У Меджибізькому Будинку творч. ді-
тей та юнацтва – 11 гуртків (19 груп 
/ 289 вихованців). Дит.-юнацька 
спорт. школа с.Голосків має 2 відді-
лення (8 груп / 128 вихованців). 

Школярі неодноразово ставали 
призерами всеукр., обл. та район. 
олімпіад, конкурсів та спорт. зма-
гань.

С. КОРЖИК

Летичівський навчально-виховний комплекс № 1 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей»

Пров. Шкільний, 5, смт Летичів
Заснов. у 2002 р. на базі Летичів. СШ № 1, історія якої 

розпоч. з 1967 р. Серед заслуж. вчителів України – перший 
дир. Дерновий В.В., учит. поч. кл. Міщенко Г.В., лауреати 
Міжнар. Соросівської премії в галузі викл. хімії, фізики, 
математ. Дернова В.С., Лисак М.П., Хоптинська А.М., заст. 
дир. з навч.-вих. роб., ветеран пед. праці Лучинська Е.П.

Очільник – Черняхович В.К. Ліцей функціон. за такими 
проф.: істор., біолого-хім., фізико-матем., інформат.-техно-
лог. Навч. 823 учні в 33 кл., прац. 76 пед. прац., у т. ч. вчит.-
метод. – 16, старш. учит. – 13. Створ. належні умови для 
навч. та вихов. школярів, є спеціаліз. каб. хімії, фізики, гео-
графії, ІКТ, біології, діють музеї Бойової та Труд. Слави, іс-
торії школи, зали охорони праці, краєзнавства, дит. об’єдн. 
мол. школярів «Добряндія», спортзали, сучасне футбол. 
поле зі штуч. покриттям.

Активно працює наук. т-во «Пошук», дит. об’єднання: євро-
клуб «Спільна дія», правовий клуб «Феміда», природоохор. 
клуб «Еко-бум». Функціон. понад 40 гуртків, студій, секцій.

Програма розвитку НВК «ШАНС» цілеспрямовує педа-
гогів та учнів до творч. співпраці та підвищ. ефективності 
навч.-вихов. процесу.

НВК співпрацює з осв. установами та вишами України й 
зарубіжжя: з центром розв. дитини «Калинонька», РЦТДЮ, 
Хмельн. економ. ун-том, Націон. ун-том «Львівська полі-
техніка», Львів. ін-том банківської справи. Налагоджені 
зв’язки зі школами м. Івановіце (Польща), Корпусом Миру 
США, що дають змогу вчит. та учням обмінюватись ідеями, 
досвідом роботи.

Рачок Т.М. Інноваційні заклади освіти Хмельниччини 
на шляху розвитку (інформаційно-методичний збірник). – 
Хмельницький, 2007. – 112 с.

Боднар В.І., Дрес З.С. Формування компетентного 
вчителя та учня в рамках програми розвитку творчої 
особистості «ШАНС». – Летичів, 2014. – 52 с.

Дрес З.С. Програма діяльності шкільного євроклубу. – 
Летичів, 2014. – 21 с.

Коваль А.О. Творча діяльність літературно-мистець-
кого салону «Богема». – Летичів, 2016. – 96 с.

Павлинський В. Маємо честь запросити // Летичівська 
газета, № 31-32, 22 квітня, 2016.

В. ШКЛЯР

Летичівський навчально-виховний комплекс № 2 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія»

Вул. Огієнка, 1, смт Летичів
Заснов. 1909 р. Історія закладу: гімназія, Єдина трудова 

школа, Летичів. СШ № 2, з 2009 р. – Летичів. навчально-ви-
ховний комплекс № 2 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
– гімназія».

З 2008 р. очільник – Жорницька Т.В., «Відмін. осв. 
України», спеціаліст вищ. катег., вчит.-методист, перемож. 
Всеукр. конк. «Вчит.-новатор» (берез., 2015 р.), серти-
фікований учит.-експерт Майкрософт (листоп., 2015 р.), 
#MSFTEdu #MIEExpert, відповід. секретар Асоц. «Відро-
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джені гімназії України», перемож. Всеукр. конк. «Директор 
– XXI ст.».

Функціон. 21 клас, де навч. 490 учн., працює 56 учит.
Стратегічна мета закл. – навчити дітей жити у світі, який 

постійно змінюється. Основна мета – відродж. інтелекту-
альн. потенціалу України, вихов. націон еліти, збереж. ми-
нулих традицій та впровадж. нових.

Іннов. діяльн. НВК відбув. через реалізацію експери-
ментів всеукр. рівня: «Варіативні моделі комп’ют.-орієнтов. 
середовища навч. предметів природничо-матем. циклу в 
загальноосв. навч. закл.», «Хмарні сервіси в освіті», «На-
ук.-методичні засади впровадж. фінансової грамотності в 
навч.-вихов. процес навч. закл.», наук.-пед. проект «Інте-
лект України», Всеукр. проект «Розвиток соціальної згур-
тованості».

НВК – член Всеукр. асоц. «Відроджені гімназії України», 
«Школа сприяння здоров’ю», школа козацького гарту «Ле-
тичівська січ», член Асоц. лідерів учн. самовряд. «Сокіл».

Серед досягнень учнів: призові місця на район. та обл. 
предм. олімп., захисті наук.-дослідн. робіт у системі МАН 
України, участь у різних регіон., всеукр. конкурсах.

На базі гімназії діють різні гуртки, секції та клуби, що 
сприяють активному та корисному провед. учн. дозвілля.

Н. БАЧИНСЬКА

Летичівський навчально-виховний комплекс № 3 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад»

Вул. Горбатюка, 2, смт Летичів
Заснов. 01.09.1992 р.; одночасно введено поглибл. вивч. 

англ. мови. У 2015 р. заклад переймен. в Летичів. ЗОШ І-ІІІ 
ст. № 3. З 01.03.2016 р. функціонує як навчально-виховний 
комплекс № 3 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – до-
шкільний навчальний заклад».

З 1992 р. очільник – Білоконь А.О. Учн. колект. нарах. 
130 учнів, пед. – 26 учит. Структура НВК включає дошк. 
заклад та школи І-ІІІ ст.: поч. шк. (з поглибл. вивч. англ. 
мови); основну (з поглибл. вивч. англ. мови, рос. та поль-
ської мов); старшу (з поглибл. вивч. англ. мови, факульта-
тиви та індивід. заняття).

Ведеться роб. над проектами: «Збережемо здоров’я», 
«Природа – наш дім», «Повір у себе», «Історія мого роду 
й народу». Упровадж. пед. технол.: створ. ситуації успіху, 
використ. опорних схем і таблиць (за Лисенковою С.М.), 
диференц. та індивідуаліз. навч. (за Логачевською С.В.), 
вироблення навичок оптимального чит. (Зайцев В., Федо-
ренко І.), особист.-орієнтов. навч. (Савченко О.).

Активною формою упр. є учн. самовряд. – Шкільна пре-
зидентська республіка.

С. ДЯДЮК

Меджибізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Вул. Замкова, 40, смт Меджибіж, Летичівський р-н
Заснов. в першій третині ХVІІ ст. У 1621 р. відкрито 

Меджибізьку братську шк. при Успенській Свято-Микола-
ївській церкві, в 1760 р. при Меджибізькому костелі – като-
лицьку повітову школу, яку в 1814 р. перенесено польським 
магнатом Адамом Чарторийським у родовий Меджибізь-
кий замок. Навч. в ній велося польською мовою. У 1830 
р. – ліквідов. рос. урядом; відкрито поч. школу з навч. укр. 
і рос. мовами.

З 1861 р. створ. приватна чол. гімназія, попечителем 
якої був дворянин Дзінціолла. У ній навч. 20 дітей. З 1869 
р. в містечку діяла церковно-параф. школа, яка в 1871 р. 
була реорганіз. в міністерське однокласне народ. уч-ще. У 
80-х рр. ХІХ ст. створ. двокласне уч-ще. З 1882 р. на його 
базі була відкрита гімназія, яка в 1920-х рр. стала сер. 
школою № 1. У 1928 р. побудов. ще один корпус школи. 
У квітні 1944 р. після війни відновл. навч. процес у школі. 
У 1980-х рр. за сприяння дир. Микитюка П.Ф. проведено 
кап. ремонт шкіл. корп. № 1, добудов. їдальню на 120 м., 
котельню, каналізацію. У 2002-2008 рр. дир. Пупиш С.Г. 
проведено кап. ремонт корп. № 2.

Кер. були: Гервіц І.Я., Гудецький В.Л., Іщенко І.І. (1946-
1949), Пясецький К.К. (1949-1959), Корчинський Г.В. (1959-
1961), Власенко С.І. (1961-1975), Шпак М.Г. (1975-1980), 
Микитюк П.Ф. (1980-2002), Пупиш З.С. (2002-2015).
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З 2016 р. очільник – Данішевський С.І. Створ. належні 
умови для провед. навч.-вихов. процесу, прац. необхід-
ні навч. каб., комп’ют. клас, спорт. і акт. зали, бібліот. й 
їдальня.

ЗОШ – учасниця всеукр. і міжнар., обл., район. семіна-
рів, наук.-практ. конфер., оглядів-конкурсів.

Серед випускників: Лисогор В.М. (1937 р.н.) – доктор 
техн. наук; Плішко М.Т. – доктор біолог. наук, академік; 
Мацько В.П. – доктор філол. наук, член Нац. спілки пись-
менників України; Митрополит Володимир (Сабодан В.М.) 
– Предстоятель Укр. Православної церкви, видатний цер-
ковний діяч, автор 6-ти богословських праць; Гісіз М.Л. – 
ветеран Вел. вітч. війни, повний кавалер орденів Слави; 
Раєвський Г.К. – полковник авіації, доктор фізико-техн. 
наук; Кашпіровський А.М. – відомий психотерапевт, автор 
монографій та наукових збірн.; Куц О.С. – доктор пед. наук, 
професор; Роженко М.М. – доктор філософ. наук, профе-
сор, академік.

Григоренко О.П. Вивчення питань краєзнавчого харак-
теру з історії Меджибожа. Хмельницький. – 2009.

Гончар О.О. Сенявські й Чарторийські в Меджибожіт // 
Науковий вісник. – 2009.

Гончар О.О. Це було в Меджибожі // Науковий вісник. – 
2009.

О. ЛИТВИН

Митковецький навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» 
імені Демчишина Григорія Миколайовича

Вул. Шкільна, 7, с. Митківці, Летичівський р-н
Заснов. в 1927 р. як поч. шк. У 1952-1959 рр. діяла як 

Митковецька 7-річна шк., в 1959-1984 рр. – як 8-річна, в 
1984-1989 рр. – початкова.

У 1989 р. реорганіз. в Митковецьку неповну сер. шко-
лу, в 1998 р. – у Митковецьку ЗОШ І-ІІІ ст. З 2006 р. діє як 
Митковецьке НВО «ЗОШ І-ІІІ ст. – дошк. заклад», з 2012 
р. – Митковецький навчально-виховний комплекс «Загаль-
ноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 
заклад», який із 2014 р. носить ім’я Демчишина Григорія 
Миколайовича.

Кер. були: П’ятницький М.В. (1927-1952), Олійник 
А.І. (1952-1954), Ліханов Є.Т. (1954-1955), Войтюк Н.М. 
(1955-1967), Куцький В.А. (1967-1972), Холод М.В. 
(1972-1984), Михайлова Г.М. (1984-1989), Демчишина 
Г.М. (1989-2013).

З 2014 р. очільник – Кащин О.О.
О. КАЩИН

Сусловецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Вул. Молодіжна, 1, с. Суслівці, Летичівський р-н
До 1938 р. – початкова, з 1938 р. – 7-річна, з 1959 р. – 

8-річна школа, у 1992 р – реорганіз. в середню. Кер. були: 
Братусь Б.І., Гулько Г.П., Сапіташ Д.Т., Микитюк С.П., Сло-
бодянюк Т.В., Луцишин О.М., Лучинська К.А., Шатунський 
А.Й., Гаврищук В.К.

З 2008 р. очільник – Прус Т.В. Створ. всі умови для 
навч., відпочинку, занять спортом, творч. зростання кож-
ного учня та педагога. Із 20 вчителів школи 10 – її колишні 
випускники.

Навч. заклад – шк. сприяння здоров’ю.
У 2006 р. ЗОШ стала лауреатом конк. «100 кращих шкіл 

України» в номін. «Школа – соціокультурний центр села», 
у 2010 р. – лауреатом конк. «Флагмани освіти Хмельнич-
чини». У 2015 р. зайняла І м. в обл. конк. на кращу модель 
сільської школи. Учні – переможці район., обл. та всеукр. 
спорт. змагань.

Т. ПРУС

Требуховецька загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів

Вул. Гагаріна, 1, с. Требухівці, Летичівський р-н
Заснов. в 1890 р. як однокласна поч. школа, в 1931 р. – 

реорганіз. в 7-річну. У 1935 р. нарахов. 12 кл., у яких навч. 
325 учнів. У 1970 рр. введено в дію нове приміщ. школи та 
реорганіз. у середню. Кер. були: Нігрей Ф.М., Протасевич 
О.В., Нечепурук Г.М., Гріх А.І., Корчинський Г.В., Мазурчук 
В.О., Шпак М.Г., Ставнійчук С.М.

З 2005 р. очільник – Попадюк Т.В. Навч. 117 учнів, пра-
цює 34 чл. труд. колект., функціон. 14 кл. кімнат, їдальня, 
спорт. та актова зали, бібліот.

Закл. працює над моделлю формув. компетентної осо-
бистості та козацького здоров’я. Функціон. творча майстер-
ня «Чарівна скриня», об’єднання «Нота», учн. самовряд. 
«Восьма Січ», щорічно діє оздоровчий-наметовий табір із 
цілодобовим перебуванням «Козацька Мрія».

Відомі випускники: Кваша І. – ведучий телебачення, 
Грабовський О.М. – голов. архітектор м. Хмельн., Лисогор 
В.М. – професор Вінниц. політехн. ун-ту, Кашпіровський 
А.М. – психотерапевт.

І. ВІХТЮХ
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Шрубківський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад»

Вул. Центральна, 72, с. Шрубків, Летичівський р-н

Заснов. в 1868 р. як Міністерське народ. уч-ще. З 1897 
р. – церковно-приходська школа з одним учителем. У 1912 
р. з матеріалів штаб-квартири військ. гарнізону побудов. 
нове приміщ. школи. На поч. 1920-х рр. в селі створ. 4 кл. 
почат. труд. школи (навч. до 60 учнів), в 1935 р. – 7-річну. 
Після визволення села в березні 1944 р. педколект. очолив 
Касюк О.З. У 1960 р. школа стала 8-річною; у ній прац. 12 
учит., навч. 209 учнів. Нараховув. 8 кл. кімнат, майстерня, 
біолог. та фізич. кабінети, буфет. Біля школи закладено 
фруктовий сад.

У 1991 р. відкрито нове приміщ. на 190 учнемісць, яке 
діє дотепер.

Кер. були: Данішевський С.І. (1993-1998), Ястремський 
М.І. (1998-2001), – Лисик Л.О. (2001-2008), – Глядченко 
К.А. (2008-2016).

З 2010 р. очільник – Подзігун Р.М.
Н. ВОЙЧАК

Летичівський центр розвитку дитини 
«Калинонька»

Вул. Горького, 5, смт Летичів
Заснов. у 1962 р. у приміщ. колишнього дит. будинку. З 1965 

р. діє як ясла-садок «Сонечко», з 2003 р. – дит. садок «Кали-
нонька», з 2004 р. – центр розвитку дитини «Калинонька».

З 2003 р. очільник – Качанюк М.В., «Відмін. освіти Укра-
їни», лауреат Хмельн. обл. премії ім. М. Дарманського в 
номін. «Кращий зав. дошк. навч. закл.». ЦРД відвід. 265 
дітей; функціон. 10 гр.: 2 – раннього віку, 8 – дошк., у т. 
ч. логопедична та санаторна гр. для частохворіючих ді-
тей. Працює 26 пед., 5 з них мають звання «Виховат.-ме-
тодист»: Комаринська А.О., Козачинська О.Ю., Майстер 
Н.П., Кобзаренко Н.П., Рудик Л.М. До послуг дітей: муз. 
зал, хореограф. та спорт. зали, метод., медич., психолог., 
логопед. кабінети.

Осн. напр. роботи закл.: формув. основ здоров. спо-
собу життя дошк. шляхом використ. нових активних 
форм та методів роботи, вдоскон. роботи з патріот. та 
еколог. вихов.

Педагоги – переможці обл. пед. виставки «Освіта 
Хмельниччини на шляхах реформування» та конк. «Кра-
щий ігровий майданчик» (2011). Традиц. у дошк. закладі 
такі форми роботи з пед., як пед. консиліум, метод. ринг, 
творчі звіти педагогів, темат. КВК, екскурсії-подорожі по 
«Семи чудесах України», сезонні виставки спільних робіт 
дітей із батьками.

У 2013 р. колект. занесено на район. Дошку пошани. 
ЦРД – перемож. обл. конк. «Флагмани освіти і науки Укра-
їни» (2013).

Центр розвитку дитини співпрацює із ЗОШ смт Летиче-
ва (НВК № 1 – ліцеєм та НВК № 2 – гімназією), Хмельн. 
гум.-пед. академією, освітн. закладами м. Івановіце Мало-
польського воєводства Краківського повіту (Польща).

М. КАЧАНЮК

Летичівський ясла-садок № 3 
загального розвитку «Журавлик»

Вул. Кармелюка, 83, смт Летичів

Уведений у дію в 1975 р. Летичів. «Агропромтехнікою». 
З 1991 р. власник дошк. навч. закл. – Летичів. селищрада, 
з жовт. 2015 р. – Летичів. ОТГ. Кер. були: Краснова З.С. 
(1991-2001), Грижак О.В. (2001-2008).

З 2008 р. очільник – Малініна З.С. Функціон. дві групи 
– ясельна та різновікова. Працює 5 педагогів та 10 прац.
обслугов. персон. Заклад відвідує 48 дітей.

Осн. напрям роб. – формув. основ патріотизму, вихов. 
любові до Батьківщини, ціннісного ставлення до укр. на-
роду, держави, нації.
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У роботі пед. прац. використ.: перед. пед. досвід М. 
Єфименка, Л. Калуської, К. Орфа. Творча група педа-
гогів розроб. проект із морально-патріот. вихов. «Ман-
дрівка вулицями міста Срібного Вовка» та досвід роб. 
з народозн. «Від народознавства до свідомого патріо-
тизму».

Педколект. – перемож. обл. ет. огляду-конк. «На кра-
щий ігровий майданчик» (2011 р., II м.), Всеукр. конк. «Мій 
улюблений дит. садок» (2010 р., І м.), Всеукр. конк. «Кра-
ще оформл. зовн. території ДНЗ» (2015 р., І м.); 14 рей-
тингове місце серед 100 кращих ДНЗ України в заг. заліку 
конк. «Краще оформл. зовн. території ДНЗ – 2015».

З. МАЛІНІНА

Летичівський ясла-садок № 4 «Дзвіночок»

Вул. Печенюка, 1/1, смт Летичів
Засн. в 1944 р. як дит. будинок ім. Кірова С.М. для ді-

тей-сиріт, який у 1981 р. переведено до м. Хмельн.; у його 
приміщ. відкрито ясла-садок № 4 «Дзвіночок».

Очільник – Марущак С.М. ДНЗ № 4 «Дзвіночок» – заклад 
загальнорозвив. типу, у якому в 6 гр. вихов. 136 дошкільнят 
під наглядом 34-х прац., 16 з яких – педагоги. Створ. роз-
вив. середовище для здобуття дітьми якісної дошк. освіти: 
затишні ігрові та спальні кімн., які оснащені суч. меблями, 
іграшками та ігровим обладн., муз. зала, кімн. для надання 
додатк. осв. послуг, естет. оформл. ігрові та спорт. майдан-
чики, комп’ют. техніка.

У закладі впровадж. інновац. технол., спрямовані на 
розв. фізичних, інтелект., морал., творч. можливостей ди-
тини, її готовн. до шк. навч. У ДНЗ системат. проводяться 
семінари, засід. творч. груп, школи перед. пед. досвіду, 
райметод. об’єднання, засід. клубу творчо прац. виховат. 
та завідув., семінари-практикуми, майстер-класи. Функці-
он. Центр дит. творчості.

Педагоги Липко Л.В., Бондар Л.Г., Попова О.В., Сребнюк 
О.М., Соловей В.Б. посіли призові місця на обл. пед. ви-
ставці «Освіта Хмельниччини на шляхах реформування», 
колект. ДНЗ за результатами роб. визнаний флагманом 
дошк. освіти Летичівщини й занесений на район. Дошку 
пошани (2012 р.).

С. МАРУЩАК

Сусловецький дошкiльний навчальний заклад 
«Ромашка»

с. Суслiвцi, Летичiвський р-н
Засн. в 1960 р. правлiнням к-пу iм. Куйбишева як ясла-

садок. На той час у закл. вихов. 60 дiтей, функцiон. 3 гру-
пи: ясельна, мол. та старша. У 90 рр. колгосп розпався, а 
ясла-садок закрився. Вiдновив роботу дошк. закл. СТОВ 
«Промiнь» у 1998 р. У 2004 р. закл. передано на баланс 
Сусловецькоi сiльради.

Сьогодні в яслах-садку здобув. дошк. освiту 38 дiтей 
у двох рiзновiк. групах. Вихов. дошкiльнят 3 педагоги 
(Малiнова О.М. – завiдувач, Прус О.М., Гандзишина В.В. – 
вихователі) та 4 прац. обслугов. персон.

У яслах-садку створ. всi умови для всебiч. гармон. 
розвитку вихованців. Працює заклад за програмою розв. 
дитини дошк. віку «Українське дошкiлля» i парцiальною 
програмою «Впевнений старт» для дiтей старш. дошк. 
вiку. Значна увага придiляється створ. предм. розвив. се-
редовища в груп. кiмнатах, використ. здоров’язберiгаючих 
технол., проведенню дослiд. роботи з дошкiльн. в природi, 
адаптації їх до сусп. життя.

Колект. ДНЗ занесено до збiрки «Флагмани освiти i 
науки України» (2013). Вихователь Прус О.В. занесена 
на район. Дошку пошани (2013). У район. конк. «На кра-
щий iгровий майданчик» заклад посiв призове мiсце.

О. МАЛІНОВА

Летичівська дитячо-юнацька спортивна школа

Вул. Івана Франка, 376/1, смт Летичів
Заснов. 25.12.2003 р.
Керівник – Бондарчук О.С. У ДЮСШ займається 301 

вихованець та діють 6 відділень із видів спорту: легка та 
важка атлетика, карате-до, футбол, волейбол, настільний 
теніс.

Протягом 2015-2016 рр. закл. досяг таких результатів:
- з настільн. тенісу: на спартакіаді ДЮСШ системи осві-

ти – 8 загальнокоманд. місце;
- з легкої атлетики: на спартакіаді ДЮСШ системи освіти 

– 14 загальнокоманд. місце; у відкр. чемпіонаті обл. з ме-
тань ядра Літвін І. посів ІІІ м.; на чемпіон. України з легкої 
атлетики серед юніорів Вуйко О. посів ІІ м. на дист. 3000 м 
(2016 р., м. Суми), на чемпіон. України серед молоді – І м. 
на дист. 1500 м та ІІІ м. на дист. 3000 м; Паламарчук О. – І 
м. на дист. 3000 м на чемпіон. Хмельн. обл. з легкої атле-
тики серед ДЮСШ (2016);
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- з важкої атлетики: на спартакіаді ДЮСШ системи осві-
ти – IV загальнокоманд. місце;

- з волейболу: на спартакіаді ДЮСШ системи освіти обл. 
серед юнаків – V-VIII загальнокоманд. місце, серед дівчат – 
ІІ загальнокоманд. місце;

- з футболу: на спартакіаді ДЮСШ системи освіти серед 
юнаків – ІІІ загальнокоманд. місце, турнірі з футболу на 
приз клубу «Шкіряний м’яч» – IV м.

Р. БОНДАРЧУК

Летичівський Центр творчості дітей та юнацтва

Вул. Івана Франка, 31, смт Летичів
Заснов. 01.09.1960 р. як Будинок піонерів. Для роботи з 

дітьми використ. 3 кімнати в колишньому помешканні графа 
Маркова. Діяли гуртки техн. творчості: конструкторський, 
авіамодельний, судномодельний, автомодельний та ракето-
модельний. Пед. діяльн. Орловського А.Й. одержала визна-
ння в області й республіці. З 1983 р. (дир. – Черняхович В.К.) 
у закл. розшир. та розвив. мережа гуртків, секцій, студій та 
клубів за інтересами. На поч. 1992 р. Будинок піонерів реор-
ганіз. в район. Центр творчості дітей та юнацтва. Протягом 
2001-2003 рр. розроблено нову концепцію розвитку закладу.

З 2004 р. дотепер очільник – Черняхович Н.А. Функціон. 
75 гуртків та клубів за інтересами, де займається 1231 дит. 
з 15 сіл Летичів. громади.  Педколект. закл. – 29 педагогів, 
серед яких: 4 – відмін. освіти України, 4 – нагородж. По-
чесн. грамотою МОН України, 9 – Почесн. грамотами ОДА 
та обл. ради.

Голов. завд. вихов. роботи – пед. стимулювання само-
вихов. відповідно до формули: шлях еволюції ЛЮДИНИ 
від САМОСВІДОМОСТІ через САМОПІЗНАННЯ до САМО-
ТВОРЧОСТІ.

Через створ. в районі двох територ. громад із лютого 
2016 р. Летичів. район. Центр творчості дітей та юнацтва 
переймен. в Центр творчості дітей та юнацтва.

Н. ЧЕРНЯХОВИЧ



Новоушицький район

З середини ХІХ ст на території 
Новоушиччини одна за одною ви-
никають поч. церковно-приходські 
школи, які розміщ. в малопристо-
сованих для навч. приміщеннях. У 
1889 р. поміщик з с. Косиківці по-
дарував під шк. старе приміщ. корч-
ми, де засн. поч. шк. для селянських 
дітей. З 1887 по 1910 рр. у церковній 
сторожці с. Калюс розміщ. шк. гра-
моти для дівчаток.

До поч. XX ст. створ. понад 30 
навч. закладів, які підпорядковува-
лися церковним органам та органам 
місцевого самоврядування.

У Н. Ушиці до 1869 р. була одна 
церковно-приходська школа, а у 
1869 р. відкрито двокласне міське 
училище, в якому навч. велось рос. 
мовою. Загальні витрати по м. Н. 

Ушиця на утримання учбових закла-
дів за 1885-1887 рр. становили 125 
рублів.

У 1902 році відкр. Новоушицьке 
чоловіче вище початкове училище. 
У 1905 р. у Н. Ушиці було 3 школи: 
однокласне міське приходське учи-
лище на 80 уч., Каскадська церков-
но-приходська шк. на 30-40 уч., Фі-
лянівська церковно-приходська шк. 
на 30 уч., двокласне міське учили-
ще, або початкова шк. з 5-ти річним 
строком навчання на 160-180 уч. У 
1906 р. в Н. Ушиці навчанням охо-
плено лише 39.4% дітей шкільного 
віку.

У 1908 р. заверш. будівництво і 
відкр. Новоушицьку ремісничу шк. 
для підгот. спеціалістів з коваль-
сько-слюсарної і столярно-токарної 
справ. Перший випуск шк. – у 1913 
р. (14 осіб).

Відкриття гімназії у 1915 р. покла-
ло початок сер. освіти (навчання в 
ній було платним). 

В роки радянської влади кіль-
кість навч. закладів збільшується. 
11.12.1920 р. в Н. Ушиці відкр. реміс-
ничо-професійна школа. На початок 
1922/1923 н.р. в місті працювало 5 
шкіл, з яких дві 7-річки, 3 дитячих 
будинки.

У 30-х роках успішно запрова-
джується обов’язкове 7-річне на-
вчання. В основному ліквідовано 
неписьменність серед дорослого 
населення. У 1934 р. Новоушицька 
трудова 7-річна шк. перетворена на 
сер. шк., і в 1937 р. здійснено пер-
ший випуск 10 класу. У двох сер. 
школах Н. Ушиці у 1940 р. було 919 
учнів, прац. 39 учителів, діяв дит. са-
док на 60 місць.

У роки Другої світ. війни оку-
паційний режим перервав роботу 
навч. закладів, з моменту визволен-

ня їх робота відновлюється. У 1944 
р. відновили роботу Новоушицька 
сер. школа, 16 непов. середніх, 177 
почат. шкіл. 

Контингент учнів на 1948/1949 
н.р. становить 6517 учнів (згідно 
наказу Новоушицького РайВНО у 
зв’язку із закінченням контрольного 
перепису дітей шкільного віку ста-
ном на 15.09.1948). 

У 1957-1982 рр. зав. райвідділу на-
род. освіти працював Кордонський 
І. С. З 1958 р. відбувається реоргані-
зація 7-річок у 8-річні шк.

На 1970 р. нараховується 10 сер. 
шкіл, 22 8-річні та 22 почат. шк.. 
Працювали також Новоушицька 
сер. шк. робіт. молоді, Новоушицька 
сер. заочна шк., Новоушицька шк. 
глухих дітей, Заміхівська допоміжна 
шк., Новоушицький та Комунарів-
ський дит. садки та район. будинок 
піонерів.

У 1989/1990 н.р. відбувся перший 
випуск 9-х класів, закл. освіти І-ІІІ 
ст. перейшли на 11-річне навч. 

Мережа навч. закладів на 
2000/2001 н.р. складала 15 ЗОШ І-ІІІ 
ст., 15 – І-ІІ ст., 17 почат. шк., навча-
ються 4660 учнів, їх навч. 605 учите-
лів. В р-ні функціонують 39 ДНЗ, в 
яких навч. і вихов. 662 дитини віком 
від 2 до 6 р.. Їх вихов. займаються 74 
педагоги.

Мережа закладів освіти на 
2015/2016 н.р.: 23 ЗНЗ (2197 учнів), 
37 ДНЗ (787 вихованців), БДТ, 
ДЮСШ. Працюють 390 пед. прац. 
(88 % мають повну вищу освіту). 
Функціонує інновац. навч. заклад 
– «Новоушицький НВК І-ІІІ ст. №1, 
гімназія». Упр. навч. закладами здій-
снює відділ осв., молоді та спорту 
РДА (нач. Власова М. М.).

О.ШЕВЧУК.

84

Вільховецька загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів імені Ф.С.Бацури

Вул. Перемоги, 2, с. Вільховець, Новоушицький р-н
Засн. у 1881 р. як 1-класне міністерське народ. учили-

ще; з 1934 р. – сер. шк.; з 01 вер. 2013 р. носить ім’я Ф.С. 
Бацури.

Кер. були Сивун Ф.Т. (до 1939 р.), Вапняр О.М. 
(1939–1945), Сусляк Д.Д. (1945–1947), Яремчук П.Я. 
(1954–1966), Грицюк І.М. (1966–1970), Кукуряк М.І. 
(1970–1995). 

Відомий пед. – Бацура Ф.С., вчит. біол. (1947–1975), 
пед.-новатор, Заслуж. вчит. шк. УРСР, кавалер орд. Леніна, 
нагороджений мед. ім. А.С. Макаренка, лідер юннатівськ. 

Енциклопедiя освiти Хмельниччини



85

руху, створив власну модель викладання біол. у сер. шк., 
обраний наук. кореспондентом Наук.-досл. інстит. педагог. 
УРСР (вер. 1959 р.).

Серед відомих випускників – Балуховський М.П., учений 
(1899–1977).

Очільн. – Шевченко І.І. (з 1995 р.). Налічується 11 класів, 
155 учнів, 18 вчит. Матер.-техн. база включає навч. кабі-
нети, спортзал, акт. зал, їдальню, буфет, шк. автобус, 23 
комп’ют. Закл. працює за моделлю громадсько активної 
шк.; бере участь у відновленні Істор.-краєзнавч. музею. 
Символіка шк. – герб, гімн. Діють учнівськ. парламент (ви-
пускає щомісячну газету «Погляд»), загін волонтерів «Ми-
лосердя». Серед учнів – активні учасники та переможці 
район., обл. олімп., конк., МАН. Проводяться наук.-практ. 
семінари, семінари-практикуми, круглі столи, ділові ігри, 
панорами та аукціони пед. ідей. Серед учителів – учасники 
район., обл. вист. пед. ідей.

Співпрацював із Укр. Фондом Соц. Інвестицій (встанов-
лення опалювал. сист. «Електропік», зміцнення матер.-
техн. бази; 2002–2005); отримав грант «Успішна громада» 
від УФСІ (2009); став базою проведення засідання клубу 
творчо працюючих дир. «Співробітництво» (2011) та регі-
он. конф. до 100-річчя від дня народж. Ф.С. Бацури (трав. 
2013 р.); посів ІІІ місце в обл. конк. на кращу модель шк. 
сільськ. місцевості (2012).

Кордонська Н.І. Сіяч знань і добра. – Хмельницький, 
2006. – С. 175.

Сільська школа – колиска розуму, джерело почуттів / 
Уклад. Рачок Т.М., Буймістер Л.В. – Хмельницький, 2010. 
– С. 76-81.

І. ШЕВЧЕНКО

Глібівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Вул. Паркова, 2, с. Глібів, Новоушицький р-н
Засн. у 1921 р.; 1987 р. – введено в експлуат. нове приміщ.
Кер. були Пуголовкін О.В. (1954-1957), Каспрук Л.А. 

(1957-1959), Заремба Т.У. (1959-1960), Павловський А.К. 
(1960-1979), Колісник П.А. (1979-2004), Шишук О.І. (2004-
2010).

Відомі випускники: Копержинський К.О. (1894-1953), 
укр. і рос. літературознавець, історик укр. літер. і театру, 
фольклорист, етнограф, бібліограф.

Очільн. – Дендюк Л.П. Налічується 86 учнів, 18 пед. 
прац., 12 тех. прац.

Закл. забезпечений меблями, підручниками, навч. та 
метод. літературою, навч. обладнанням, дидакт. матеріа-
лами. Серед пріорит. завдань – формування фіз. культури 
учнів, проводяться уроки фіз. вих., спорт. змагання, кон-
курси.

Забезпечується діяльн. органів шк. самовряд., функціо-
нують рада закл., учнівський коміт. (шк. парламент), батьк. 
коміт.

Архив Юго-Западной России, ч. 8, т. 1, с. 37, 64 – 65, 
227 – 228; т. 2, с. 343, 346, 349, 361; ГБС, с. 53, 180.

О.ДЕНДЮК

Новоушицький навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 1, 

гімназія»
Вул. Подільська, 27, смт Нова Ушиця, Новоушиць-

кий р-н
Засн. у 1934 р.; з 1981 р. – Новоуш. сер. шк. з виробн. 

навч.; з 1992 р. – Новоуш. сер. шк. № 1; з 2002 р. – Новоуш. 
НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, гімн.».

Кер. були Сторожук П.Ф. (1970-1982), Цимбалюк Б.В. 
(1982-1999). 

Відомі пед. – соросівські вчителі Грушкова Л.В., Цимба-
люк Б.В. 

Відомі випускники: Зновіцький Й.Й., Кордонська Н.І., Во-
лощук М.В., Лисенко (Пох) Л.О., Шпак О.В.

Очільн. – Зваричук А.В. (з 1999 р.). Структ.: поч. шк. (1-4 
кл.), сер. шк. (5-8 кл.), старша шк. (9–11 кл.). Напрямки 
навч. – філол., екон. Налічується 483 учні, 64 члени труд. 
колект. Матер.-техн. база включає 16 навч. кабінетів, 2 
спортзали, 1 швейну майстерню, 1 столярну і слюсарну 
майстерню. Упроваджуються особист. орієнтов. навч., ін-
теракт. навч., технології методу проектів, ІКТ.

Міжнародне співробітництво: волонт. організ. «Корпус 
Миру», працював волонтер Jeremy Doyghty (2006-2007); 
обмін досвідом з Нелею Дейбук-Вандерк (Німеччина) з пи-
тання «Принцип роботи сонячної батареї». 

Діють учнівське самовряд., піклув. батьк. рада. Вихо-
дить період. видання «Обрій».

Історія міст і сіл УРСР (Хмельницька область). Ре-
троспективний бібліографічний покажчик / Склав С.К. 
Гуменюк. – Хмельницький, 1987. – С. 423-431.

Кордонська Н.І. Сіяч знань і добра: про життєвий шлях 
педагога-практика з Хмельниччини Кордонського Івана 
Семеновича / Н.І. Кордонська. – Хмельницький: ПП Мель-
ник А.А., 2006. – 376 с.

Рибак І.В. Хмельниччина від найдавнішого часу до сьо-
годення. – Кам’янець-Подільський, 2002. – 154 с.

А.ЗВАРИЧУК 

Розвиток освiти в регiонах
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Струзька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів
Вул. Шкільна, 1а, с. Струга, Новоушицький р-н.
Засн. у 1844 р. як сільське уч-ще; з 1871 р. – міністер-

ське 1-класне уч-ще; з 1897 р. – спец. шк. для дівчат; 1910–
1918 рр. – 1-комплектна шк.; з 1925 р. – 3-комплектна шк.; 
з 1928 р. – 4-комплектна шк.; з 1930 р. – 7-річна шк.; 1933 
р. – перший випуск 7-го кл.; з 1939 р. – сер. шк.; 30 серп. 
1979 р. – відкриття нового приміщ. шк.

Відомі випускники: Берека В.Є., д-р пед. н., проф., рек-
тор Хмельн. ОІППО; Войнаренко М.П., д-р екон. н., проф., 
Заслуж. діяч науки і техн. Укр., проректор Хмельн. нац. 
ун-ту; Шевчук В.К., д-р сільгосп. н.; Вершигора Є.Ю., канд. 
екон. н., доц. Гомельського ун-ту; Павлішина Л.В., канд. 
філ. н., викладач Хмельн. гуман.-пед. акад.; Василенко 
В.О., канд. фіз.-мат. н.

Очільн. – Тарчинська О.П. Налічується 165 учнів, 27 
пед. прац., 15 тех. прац.

У 2006 р. увійшла до обл. мережі Шкіл сприяння 
здоров’ю.

Сільська школа – колиска розуму, джерело почуттів / 
Уклад. Рачок Т.М., Буймістер Л.В. – Хмельницький, 2010. 
– С. 82-85.

Тарчинська О.П. Система роботи школи з формуван-
ня навичок здорового способу життя // Впровадження 
здоров’язбережувальних технологій у практику роботи 
навчальних закладів як один із пріоритетних напрямів 
освітньої політики України / Матер. обл. наук.-практ. між-
галуз. конф. – Хмельницький: ХОІППО, 2014. – С. 53-58.

О.ТАРЧИНСЬКА

Вільховецький дошкільний 
навчальний заклад «Веселка»

Вул. Ковальчука, 32, с. Вільховець, Новоушицький 
р-н

Засн. у 1966 р. як дит. садок «Веселка» заг. типу роз-
витку, побудований за типовим проектом, розрахований 
на 2 вікові групи (50 дітей); 1980 р. – зроблено кап. ре-
монт; з 2004 р. – ДНЗ «Веселка»; 2010-2013 рр. – зро-
блено кап. ремонт сист. опалення, покрівлі даху в рамках 
Прогр. розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований 
на громаду-ІІ».

Кер. були Шаргородська О.В. (до 1970 р.), Яремчук Г.Г. 
(1970-1985), Чорна С.І. (1985-1994), Церклевич Н.В. (1994-
1996). Нині очільн. – Мазуренко Р.Ф. (з 1996 р.), осв. вища, 
пед. стаж – 22 роки. 

Налічується 2 групи, 42 вихованці, 7 членів труд. ко-
лект., із них 3 пед. прац. 

Матер.-техн. база включає 2 групові кімнати, спортзал, 2 
спальні кімнати, їдальню, харчоблок, 2 гардеробні.

Серед завдань колект. – формування життєвих компе-
тентностей, соціалізація дитини.

Посів І місце в обл. конк. «Найкращий ігровий майдан-
чик» (2013).

Р.МАЗУРЕНКО

Новоушицький дошкільний 
навчальний заклад «Дзвіночок»

Вул. Гагаріна, 38а, смт Нова Ушиця, Новоушицький 
р-н

Засн. у 1980 р. як дит. ясла-садок № 1; 1982 р. – побу-
довано корпус № 2. 

Кер. були Мамкута Г.М., Кошовська Л.І., Длугоборська 
Г.Ф., Наконечна Р.І. Нині очільн. – Дідченко Н.В. (з 2012 р.). 

Матер.-техн. база включає муз. зал, спортзал, хореогр. 
зал, Музей народознавства; ігрові майданчики для кожної 
вікової групи, спорт. майданчик, харчоблок, пральню, ме-
тод. каб., мед. блок.

Функціонує 10 груп (270 дітей): 3 раннього, 2 молодшого, 
2 сер., 3 старшого віку. Налічується 42 члени труд. колект.: 
19 пед., 1 зав., 1 виховат.-метод., 1 муз. кер., 1 інструктор з 
фіз. культ., 15 виховат. (2 носять звання «старш. виховат.», 
3 – «виховат.-метод.»).

Упроваджуються сучасні перспективні програми, ме-
тодики. Функціонують гуртки «Соловейки» (вокал. спів), 
«Малятко-здоров’ятко» (нестандартні технології фізкульт.-
оздоровч. роб.), англ. мови.

Досвід роб. закл. оприлюднюється на район. та обл. 
фах. семінарах, у метод. доробках, на сайті закл. (функ-
ціонує з 2013 р.). Серед авторів метод. доробок – призери 
обл. вист. пед. ідей. 

Н. ДІДЧЕНКО

Енциклопедiя освiти Хмельниччини
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Новоушицький будинок дитячої творчості
Вул. Подільська, 24, смт Нова Ушиця, Новоушиць-

кий р-н.
Засн. 20 вер. 1962 р. як Буд. піонерів; до 1969 р. зна-

ходився у приміщ. бібліот. у с. Каскада, вул. Шевченка; 
з 1969 р. функціонує в історичному приміщ.; з 1992 р. – 
Новоуш. район. Буд. дит. творч. (ріш. виконкому Новоуш. 
райради від 08.04.92 № 51); з 2016 р. – Новоуш. буд. дит. 
творч. (ріш. позачергов. сесії Новоуш. селищ. ради від 
29.12.2015 № 1).

Кер. були Атаманчук Г.І., Грушков І.В. (1965-1973), Фро-
лова В.М. (вер. 1973 р. – жовт. 1975 р.), Лебідь В.Г. (лист. 
1975 р. – 1996 р.), Швед Н.М. (1996-2010). Нині очільн. – 
Моспан Н.М. (з вер. 2010 р.).

Комплексний позашк. навч. закл., працює за 8 напр.: 
худ.-естет., наук.-тех., екол.-натураліст., турист.-краєз-
навч., спорт., військ.-патріот., гуман., соц.-реабілітац. Функ-
ціонує 38 гуртків, 60 груп, навчається 785 учнів (35,7% від 
заг. кількості учнів р-ну). Налічується 23 пед. прац., 3 тех. 
прац. У наявності 2 комп’ют. та ноутбук із доступом до ме-
режі Інтернет, проектор, відеокамера. Функціонує веб-сайт 
закл. На базі закл. працює район. філія МАН Укр., займа-
ється 65 учнів. 

Педколект. працює над пробл. «Оновлення змісту по-

зашк. осв. за рахунок впровадження ІКТ». Діють пед. рада, 
метод. рада, методоб’єдн. і творча група кер. гуртків. Про-
водяться семінари-практикуми, семінари-тренінги, май-
стер-класи, круглі столи, шк. комп’ют. грамотності. Серед 
пед. прац. – активні учасники та переможці фах. конкурсів. 
Серед вихованців – активні учасники та переможці район., 
обл., всеукр. конкурсів, змагань худ.-естет. та наук.-тех. на-
прямів.

Закл. – координатор діяльн. учнівського самовряд., діє 
Рада лідерів «Сузір’я». Працюють профспілк. коміт., гро-
мадський інспектор з охорони праці, дит.-юнацьке об’єдн. 
«Веселкова країна».

Н. МОСПАН

Полонський район

З початку заснування р-ну в 1923 
р. основним типом шкіл була поч. 
шк. У 1934 р. функціонували 38 поч. 
і 5 семирічних, у 1940-му – 17 семи-
річних та 8 серед. шкіл.

У 60-80 роки ХХ ст. по-
будовано 15 неповних се-
ред. та серед. шк., 9 дит. 
садків. За роки незалеж-
ності України зведено Ма-
лошкарівську ЗОШ І-ІІІ ст., 
Котелянську ЗОШ І-ІІІ ст., 
Буртинську ЗОШ І-ІІІ ст., 
дошк. заклади в с.Кустівці 
й с.Новоселиця. 

З-поміж відомих випус-
кників – Валентина Сте-
пова, народ. артистка Укра-
їни.

Вклад у розвиток освіти 
району внесли завідуючі 
від. осв. Карнафель В.С., 
Коріньовський В.Г., Кулик 
З.І., Кондратюк П.М., ін-
спектори та методисти Ри-
бій Д.Ю., Пелех Р.І., Євста-
фєва С.Г., дир. шкіл Федун 
Ю.Ю., Шилюк М.І., Мойсі-
єнко В.М., Марченко Г.О. 
та ін.

З 15 січня 2016 р. у р-ні 
створено три органи упр. 
освітою: у Полонській, По-
нінківській ОТГ, у Полон-
ському р-ні. Структурні 
підрозділи: метод. кабінет, 

централізована бухг., психолого-ме-
дико-педагог. консультація.

З 2015 р. від. осв., культури, мо-
лоді та спорту викон. комітету По-

лонської міськради ОТГ очолює 
Сітарський В.В., район. відділ – Му-
равська Л.В. Функціонує 27 ЗОШ, та 
25 дошк. закладів, 3 позашк. закла-
ди: Будинок творч. школярів, Стан-
ція юних туристів, дит.-юнацька 
спорт. школа. Запроваджено щоріч-
ну район. педагог. премію ім. Лесі 
Українки. Діє 8 краєзнавчих музе-
їв. Використ. альтернативні форми 
освіти: індивідуальне, інклюз. навч., 
всі школи забезпечені комп’ют. тех-
нікою.

У 2015 р. проведено оптимізацію 
мережі навч. закладів, 3 шк. закри-
то, 3 реорганізовано у НВК «ЗОШ І 
ст. – ДНЗ», 1 – у ЗОШ І ст., 3 – 
змінено тип із НВК у ЗОШ І-ІІІ ст. 
Організовано безкошт. підвіз учнів 
до навч. закладів 12 шкільн. авто-
бусами із 19 населених пунктів. Діє 
культурно-осв. центр польської на-
ціон. меншини. У 2016 р. створено 
Новоселицьку опорну шк.

Сформовано моделі шк. еколог. 
напряму, здорового способу жит-
тя, культ.-естет. напряму, «Школа 
дружня до дитини».

Педагоги Анімісова В.О., Перепі-
олкіна С.М., Павлюк О.В., Бученко 
Л.Б., Ізерська О.В., Вельгас О.В. є 
авт. підручників, авторських про-
грам.

О. ГОНЧАРЕНКО

Розвиток освiти в регiонах
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Кустовецька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів
Вул. Комсомольська, 41, с. Кустівці, Полонський р-н
Засн. 08 жовт. 1839 р. при сільській церкві, навчалось 

25 хлопчиків; з 1875 р. – навч. в окремій кімнаті волосного 
управл.; 1921 р. – відкриття поч. шк. у приміщ. панського 
палацу; через рік приміщ. згоріло, навч. проводилось у хаті 
священика; з 1938 р. – 10-річна шк.; 1941–1944 рр. – у при-
міщ. шк. містився госпіталь; восени 1944 р. закл. відновив 
свою діяльн.; 1971 р. – початок будівництва 2-поверх. шк. 
на 560 учнів (приміщ. функціонує до сьогодні). 

Очільн. – Рейда А.Ф., заст. дир. з навч.-вих. роб. – Га-
вадза С.В., пед.-організ.– Нестерук Н.В., психол. – Шевчук 
Л.М. Налічується 11 класів, 139 учнів, 27 пед., 13 осіб гос-
под.-обслугов. персоналу.

Шк. працює за екол. напр. Функціонують навч.-досл. ді-
лянка, екол. стежка, зал екології, живий куточок. Учні за-
ймаються досл. діяльн., є неоднораз. призерами обл., все-
укр. конкурсів екол. спрямування, конк.-захисту наук.-досл. 
робіт МАН, олімпіад. 

А. РЕЙДА

Новоселицька загальноосвітня школа 
І–ІІІ ступенів

Вул. Соборна, 122, с. Новоселиця, Полонський р-н
Засн. у 1986 р. як Новоселицька сер. шк.; з 1991 р. – 

профільне вивчення хім. та біол.; з 2000 р. – пілотний за-
гальноосв. закл. щодо використання інформ. технол.; з 
2001 р. – Новоселицький НВК «ЗОШ І–ІІІ ст., ліцей»; з 2008 
р. – базова шк. осв. округу.

Кер. були Костюк О.Є., Українець Г.Я., Мойсієнко В.М.
Відома випускниця – Філонюк Т., майстер спорту Укр., 

багатораз. чемпіонка світу та Європи, член збірної коман-
ди Укр. на Олімп. у Китаї.

Очільн. – Вельгас О.В. Налічується 299 учнів, 34 пед. За-
безпечуються допрофільна та профільна підготовка. Упро-
ваджуються інтеракт. навч., проблемне навч., розвивальне 
навч., проектні технол., здоров’язберіг. технології, ІКТ. 

Функціонують гуртки, секції, об’єднання. У наявності 3 
комп’ют. кл., мережа Інтернет, Wі-Fi. 

Сільська школа – колиска розуму, джерело почуттів / 
Уклад. Рачок Т.М., Буймістер Л.В. – Хмельницький, 2010. 
– С. 86-91.

О. ВЕЛЬГАС

Полонська гімназія
Вул. Лесі Українки, 120, м. Полонне, Полонський р-н
Засн. у 1803 р. як Полонське 2-класне фундушеве сіль-

ське училище; з 1928 р. – 7-річна шк.; з 1933 р. – зразкова 
сер. шк.; з 2000 р. – НВК; з 2004 р. – Полонська гімн.

Очільн. – Марченко Г.О. Структ.: шк. І ст. з поглибл. ви-
вченням англ. мови та гімназія. Напрямки навч.: поглибл. 
вивчення англ. мови, матем., істор. 

Налічується 759 учнів, 90 членів труд. колект. Матер.-
техн. база включає 3 комп’ют. кл., акт. зал, муз. салон, 
лекц. аудит., зимовий сад, тренажерний майданчик, спорт. 
корт зі штучним покриттям. 

Упроваджуються особист. орієнтов. навч., розвивальне 
навч., інформ.-комп’ют. технол., проектна технол., ігрові тех-
нол. Наук.-метод. роб. педколект. – використання іннов. тех-
нологій. Функціонують наук.-досл. тов-во «Пошук», філія МАН. 

Діють Рада шк., Піклувал. рада, батьк. коміт., парламент. 
республіка. Працюють студії: хореогр., вокал., «Богатир», 
«Країна добриків», «Нащадки бойової слави», «Молодіжна 
п’ятниця», «Юні екологи», «Театр. вітальня».

З гордістю і любов’ю про Полонську гімназію. 210 років 
/ Упор. метод. центр гімн. – 2013. – 20 с.

Флагмани освіти Хмельниччини / Уклад. Рачок Т.М., 
Буймістер Л.В. – Хмельницький, 2009. – С. 43-44.

Г. МАРЧЕНКО

Полонська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 2 

Вул. Лесі Українки, 108, м. Полонне, Полонський р-н
Засн. у 1934 р. на місці Почаївсько-Богородицького храму; 

до 1941 р. – Забілінська 7-річна укр. шк.; з 1949 р. – 10-річна 
сер. шк. з рос. мовою навч., більшість учнів складали євреї 
та діти військовослужбовців; з 1996 р. – викладання укр. мо-
вою, на базі закл. діяв консультпункт Полонської вечір. шк.

Кер. були Ручинський І.Ф., Коробков П.Ю., Кулик Г.М., 
Бацман М.Н., Скачко М.С., Хабовська Т.М., Бобров О.О., 
Шевчик А.М., Станіслав Г.В., Фасоля О.І. 

Відомі випускники: Шевчук В.В., д-р філос.; Макаренко 
М.В., Заслуж. лікар Укр.; Куріна П.Г., д-р мед. н.

Очільн. – Лапець В.А. (з 2014 р.). Закл. має 3-ступеневу 
структ. Налічується 420 учнів, 62 члени педколект. Упрова-
джено двопрофільність у межах одного кл. Функціонують 

Енциклопедiя освiти Хмельниччини
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метод. об’єдн. вчит. різних осв. галузей, творчі та динамічні 
групи, майстерні ППД, Клуб молод. вчителів поч. кл. (кер. 
Скутська С.З.), школи молод. вчителів, наук. тов-во «Еру-
дит». Організовано індивід., інклюз., екстерн. форми навч. 
Налагоджено співпрацю з міжнар. організ. «Джуніор Ечів-
мент», «Корпус Миру».

Серед учнів – науковці МАН, призери район., обл. етапів 
конк.-захисту наук.-досл. роб.

Орган самоуправл. об’єднує членів батьк., учнівського, пед. 
колект. Досвід роб. закл. поширюється в блогах, на шк. сайті. 

У 2012 р. реалізовано інвестиц. проект у рамках виконан-
ня Держ. прогр. енергозбереж. за Кіотським протоколом.

Полонне. Минуле і сучасне / Г.Г. Кобильчак, В.А. Пас-
ка, В.П. Коваль та ін. – Полонне: «Приватна друкарня», 
2008. – С. 209-211.

Г. МЕЛЬНИК

Полонська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 7

Вул. Пушкіна, 51, м. Полонне, Полонський р-н
1928 р. – Новополонська 7-річна труд. політех. шк. № 7; з 

1959 р. – Новополонська 8-річна шк. № 7; з 1992 р. – Полон-
ська сер. шк. № 7; з 2000 р. – Полонський НВК № 2 «ЗОШ І–
ІІІ ст. № 7, колегіум»; з 2015 р. – Полонська ЗОШ І–ІІІ ст. № 7.

Кер. були Приходько О.Т., Олійник С.К., Бученко Л.А., Ро-
зумовський С.І., Розумовська О.П. Нині очільн. – Крисько В.М.

Структ.: поч. шк. (96 учнів), сер. шк. (120 учнів), старша 
шк. (34 учня). Упроваджуються філол., економ. профілі. 
Працюють 38 членів педколект.

Закл. співпрацює з ДНЗ «Джерельце» для забезпечення 
наступності дошк. і поч. осв. 

Матер.-техн. база включає 16 кабінетів, 2 спортзали, 2 
комп’ют. кл., сучасну їдальню, галерею кімнатних рослин, 
картинну галерею, стадіон, ігровий майданчик, бібліот. 

З 2000 р. функціонує дух.-мистецька студія «Лірич-
на симфонія»; відкрито культ.-осв. центр польськ. мови. 

Налагоджено співпрацю з Корпусом Миру. За результа-
тами участі в проекті «GoCamps» шк. отримала статус 
«GoCamps». 

В. КРИСЬКО

Понінківський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 1, 

гімназія»
Вул. Папірників, 20, смт Понінка, Полонський р-н
Засн. у другій пол. XIX ст. при Понінківській паперовій 

фабриці; до 2000 р. – загальноосв. шк.; з 2000 р. – НВК 
«ЗОШ І–ІІІ ст. № 1, гімн.». 

Кер. були Невідомський І.А., Степанець В.С., Шило 
О.М., Сіренький О.С., Левчинський М.І., Гончаренко Н.Б. 
Нині очільн. – Сіренький І.О. (з 2014 р.).

У складі – класи поч. і сер. шк.; поглибл. вивчення окре-
мих предметів (8–9 кл.), профільні кл. (10–11 кл.). Налічу-
ється 600 учнів, 63 учит. 

Матер.-техн. база включає 2 кабінети інформат., предмет-
ні кабінети, акт. зал, спортзал, майстерню, інтеракт. мульти-
мед. комплекс. Педколект. працює над питанням підвищення 
ефективності навч.-вих. проц. шляхом використання іннов. 
осв. технологій. Серед пріорит. завдань – роб. з обдаров. ді-
тьми, упровадження здоров’язберіг. технологій, патріот. вих. 

Видаються електрон. газета «Електронний метелик», 
друков. газета «Дивослово». Функціонує сайт шк. Традиц. 
масові заходи: свято «Шк. Олімп», ігри КВК, спорт. змаган-
ня, родинні свята. Діє єдиний в обл. за чисельністю учнів-
ський хор «Наспів» (120 дітей). Серед учнів – призери все-
укр. олімпіад, конкурсів різних рівнів, конк.-захисту МАН. 

О. ГОНЧАРЕНКО

Дошкільний навчальний заклад № 1 «Зірочка» 
смт Понінка

Вул. Півнюка, 9, смт Понінка, Полонський р-н
Засн. у 1937 р.; у часи ІІ Світ. війни – шпиталь; у післяво-

єнний період – дит. садок.; 1970-ті рр. – розквіт дошк. вих. у 
селищі; 1974 р. – добудовано 2-й корп. (розрахований на 140 
місць) з новим харчоблок., мед. каб.; у 1970–1980 рр. у яслах-
садку виховувалося 360 дітей, функціонували продовжена та 
цілодобова групи; у часи занепаду Понінківського КПК змен-
шується кількість дітей дошк. віку, функціонують 3 групи; 2002 
р., 2011 р. – відкрито ще 2 групи (усього 115 дітей). 

Кер. були Баринбойм Т.Г. (загинула, рятуючи дітей під 
час пожежі в 1949 р.), Шереніс Л.А. (до 1960 р.), Кірієнко 

Розвиток освiти в регiонах



90

Л.І. (1960–1974), Савич Л.Є. (з 1974 р.; Відмін. осв., деле-
гат І Всеукр. з’їзду вчит.), Свінціцька С.В. (1997–2014). Нині 
очільн. – Чорна О.П. (з 2015 р.).

Мета роб. колект. – забезпечення цілісного розвитку ди-
тини, розвиток її творч. спрямованості, розкриття потенцій-
них можливостей при збереженні дитячої субкультури та 
визнанні унікальності ролі дошк. дитинства в становленні 
особистості.

О. ЧОРНА

Дошкільний навчальний заклад № 2 «Веселка» 
Полонської міської ради

Вул. Київська, 8, м. Полонне, Полонський р-н
Засн. у 1944 р.; 1970 р. – дошк. закл. об’єднано з яслами 

МОЗу; 1972 р. – завершено будівництво корп. № 2, функці-
онує 13 вікових груп; 1981 р. – відкрито спеціаліз. групу для 
дітей з вадами зору; 1985–1989 рр. – добудова 1-го корп.; 
з 1989 р. – ДНЗ № 2.

Кер. були Бондарчук А.М., Дем’яненко М.К., Дроботун 
М.І. Нині очільн. – Писаренко М.С. (з 1987 р.). 

Налічується 320 вихованців; діє 15 вікових груп (у т.ч. 2 
групи раннього віку, 1 санаторна, 2 логопед., 1 для дітей з 
вадами зору). Працює 86 членів труд. колект., у т.ч. вчит.-
логоп., 4 муз. кер., 2 інструкт. з фіз. культ., практ. психол., 
соц. пед., виховат.-метод., 27 виховат. (6 мають звання 
«виховат.-метод.» та «старш. виховат.»). Матер.-техн. база 
включає 2 корпуси, 2 муз. зала, 1 спортзал, офтальмол. 
каб. Діють 3 гуртки (38 дітей).

Пріорит. напр. – фізкульт.-оздоровч. 
Діють 2 школи ППД: «Емоц.-почуттєвий розвиток до-

шкільника» (Хижевська Л.С.), «Інноватика в практиці фіз. 
вих.» (Кучерук Г.І.).

О. САЛЮК

Комунальний дошкільний навчальний заклад 
«Малятко»

Вул. Миру, 8, с. Микулин, Полонський р-н
Засн. у 1954 р. як ясла-садок «Малятко», знаходився у 

власності к-пу ім. Котовського; до 1971 р. працював у вес-
няно-осінній період на час зайнятості жінок с/г роб. у кол-
госпі; 1971 р. – створено першу підготовчу групу; з 1987 
р. функціонують 2 групи – різновікова та 1-й клас; 2005 р. 
– закл. перейшов у комун. власн. Микулинської сільради.

Очільн. – Булик М.А. (з 1999 р.). Налічується 8 членів 
труд. колект.: 4 – молодший обслугов. персонал, 4 – пед. Ви-
ховується 25 дітей (19 – у різновіковій групі, 6 – у 1-му кл.).

Навч.-осв. напр. – фізкульт.-оздоровч. Використовують-
ся нетрадиц. види оздоровлення дітей, проводяться ди-
хальна гімнаст., ходьба по доріжці з ґудзиків, точковий ма-
саж, вправи для розвитку дрібної моторики рук, вправи для 
профілактики плоскостопості, застосовуються елементи 
прогр. Єфименка М. «Казкова фізкультура», упроваджу-
ється кольоротерапія. Працює гурток із зображувальної 
діяльн. «Пластилінова краса». 

М. БУЛИК

Будинок творчості школярів 
Полонської міської ради

Вул. Ак. Герасимчука, 26, м. Полонне, Полонський р-н
Засн. у 1932 р. як Буд. піонерів; з 1935 р. – район. Буд. 

піонерів. 
Кер. були Штернісш С.А., Ковальська О.Т. (з 1964 р.), Палат-

нік С.А., Поведа А.М. Нині очільн. – Герасимчук Н.О. (з 2008 р.). 
Навчається 734 учня в 43 групах худ.-естет., худ.-тех., 

гуман., екол.-натураліст. напрямків. Забезпечується до-
профільна підготовка. Серед гуртківців – учасники район., 
обл., всеукр. змагань, конкурсів, акцій.

Учасники вокал. гурту «Співограй» (кер. Карнафель О.В.) 
у 2015–2016 рр. набули гран-прі на всеукр. конкурсах.

Пед. працівники закл. проводять майстер-класи, є ди-
пломантами обл. вист. пед. ідей, переможцями Всеукр. 
конк. педпрацівників позашк. закл. «Джерело творчості».

Заклад є координатором діяльн. учнів, батьків та гро-
мадськості.

Н. ГЕРАСИМЧУК
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Славутський район

Відділ осв. Славутської РДА утво-
рено 1992 р. (рішення Славутської 
міськ. ради народ. депутатів від 
09.06.1992 №4 «Про роз’єднання 
Славутської міської Ради народних 
депутатів і утворення Славутської 
районної та Славутської міської 
Рад народних депутатів» та розпо-
рядження Представника Президен-
та України у Славутському р-ні від 
26.08.1992 № 90 «Про структуру ра-
йонної державної адміністрації». У 
1992/1993 н.р. в р-ні функціонувало 
54 ЗОШ, у тому числі у м.Нетішин 

– 3. Навчались 11917 уч.. Труд. і 
професійним навч. було охоплено 
1088 уч., функціонувало 58 груп 
продовженого дня (1457 дітей), 3 
пришкільні інтернати, 42 шкільні 
їдальні. 

Очільниками осв. р-ну були Со-
рочан М.В. (1992-2000), Семенюк 
В.В. (2000-2005), Сукач А.П. (2005-
2010), Зубова Ж.О. (2010-2014), Пе-
репелиця Е.М. (2014-2015), з серпня 
2015 р. – Бойчак Д.В.

На початок 2015/2016 н.р. в р-ні 
було 34 навч. заклади, де навч. 2971 

уч., та 830 вихованців дит. садків, 
710 школярів охоплено позашк. 
освітою, для 382 учнів старшої шко-
ли організовано профільне навчан-
ня, 540 учнів відвідували групи про-
довж. дня, безоплатним підвезенням 
забезпеч. 148 дітей дошк. віку, 799 
школярів – 100% від потреби. У 
трьох закл. створено класи з інклюз. 
навч. для дітей з особливими потре-
бами. Усі заклади під’єднані до ме-
режі Інтернет.

В р-ні оптимізовано мережу 
дошк. та загальноосв. навч. закладів 
(завершено у 2014 р.) – створено 
НВК, що дало можливість охопити 
дошк. освітою 100% дітей віком від 
3-х до 6-ти років. Успішно викона-
но програми «Шкільний автобус», 
інформатизації та комп’ютеризації 
навч. закладів, з розвитку освіти в 
районі на 2010-2015 р., «Дошкілля 
Славутчини».

У 2001 р. організовано роботу за-
міського оздоровчого табору «Голу-
бі озера Славутчини». У 2011 році 
відкрито район. будинок дитячої та 
юнацької творчості.

Засновано район. педагог. премію 
імені Д.П.Глюзицького (1995), лауре-
атами якої стали 58 кращих освітян. 

Внаслідок утворення в регіоні Бе-
рездівської та Ганнопільської ОТГ у 
підпорядкуванні від. осв. з 01 січня 
2016 р. перебувають 13 НВК, 1 НВО 
та 2 позашкільні навч. заклади. У 
школах навчається 1379 учнів, у дит. 
садках – 410 вихованців, у Славут-
ському РБДЮТ – 490 вихованців, 
у район. ДЮСШ – 121. Працюють 
263 педагоги.

Д. БОЙЧАК

Крупецький навчально-виховний комплекс 
«Дошкільний навчальний заклад – середня 

загальноосвітня школа І-IІI ступенів»
Вул. Шкільна, 1-а, с. Крупець, Славутський р-н
Заснований 1879 р. як церковно-приходська школа. 2002 

р. – ЗОШ реорганізована в НВК. 2005 р. – відкриття ново-
го приміщення за участю міністра освіти і науки України С. 
Ніколаєнка. Керівниками були Нікітчук Н.М. (1965–1980), 
Лутченко Б.Ф., Мороз М.Є., Новосельцева Т.О., Любов В.П., 
Зубова Ж.О. (2001–2010). Серед кращих педагогів – Кон-
дратюк С.Д., Нікітчук Д.І., Любарська Л.Ф. Відомі випускники 
– Краснопольський О.В., канд. геогр. н.; Нікітчук В.І., канд.
фіз.-мат. н.; Марчук О.П., нар. артист України.

До складу НВК входить ДНЗ (дит. садок) та сер. ЗОШ 
І–ІІІ ст. Очільник – Бережна Т.М., учитель хімії., спец. вищ. 
квал. кат. Працює 45 членів труд. колективу, навч. 194 учні, 
виховується 46 дітей (у ДНЗ). Упроваджено географ., фі-

лолог. профілі в старшій шк. Реалізується проект «Осві-
та для сталого розвитку». У закладі – сучасна мат.-техн. 
база, комп’ют. клас, функціонує локальна мережа, освітня 
діяльність висвітлюється на власних сайтах. Серед учнів 
– учасники олімп. різних рівнів, автори наук.-досл. робіт,
дипломанти творч. конкурсів, спорт. змагань всеукр. рівня.

Увійшов до переліку кращих шкіл області «Флагмани 
освіти Хмельниччини» (2009).

C. КАЛИНЮК
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Лисиченський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад»
Вул. Шкільна, 11, с. Лисиче, Славутський р-н
Функціонує з 1974 р., з 2011 р. – НВК. 
Відомі випускники: Борозенко-Янковська Ж.О., канд. фі-

лол. н., доц., заст. зав. каф. культурології та філософії з на-
ук.-метод. роботи Нац. ун-ту «Острозька академія»; Лелях-
Бегутова С.М., скульптор, архітектор, публіцист; Бендель 
Г.Й., ген. дир. фірми «Лєгніца», заст. гол. координац. ради 
з питань розвитку підприємництва при Хм. ОДА; Степанюк 
О.В., заст. голови правління ВАТ «УБ ХАЕС».

Директор – Чабанова Г.Ю., спец. вищ. квал. кат., ст. учит., 
депутат Славутської район. ради, голова жіночої ради села. 
Заклад художньо-естет. напрямку. Навчається 38 учнів, 10 
вихованців ДНЗ, працює 13 педагогів, 6 осіб обслуговуючого 
персоналу. Обладнано 9 навч. кабінетів, їдальню на 60 місць, 
спорт. кімнату, бібліот., комбіновану майстерню, комп’ют. 
клас. Застосовуються сучасні мультимед. технології, приді-
ляється увага еколог. та природоохор. аспектам. Працює в 
рамках проекту «Школа – родина», співпрацює з батьками та 
громадськими організаціями. Функціонує творча майстерня 
«Формула успіху».

Г. ЧАБАНОВА

Малоскнитський навчально-виховний комплекс 
«Дошкільний навчальний заклад – 

середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»
Вул. Шевченка, 2, с. Малий Скнит, Славутський р-н
Заснований у 1924 р.; з 1935 р. – 7-річна шк.; з 1961 р. – 

8-річна шк.; з 1991 р. – СШ; з 1999 р. – НВК.
Дир. були Глюзицький Д.П., Шуль В.С., Мельник Г.С., Ло-

тюк М.Й., Радзивілюк Л.А.

Нині очільник – Радзивілюк Л.О., член обл. клубу «Шлях 
до успіху». Навчається 71 учень, 20 вихованців ДНЗ, 21 
член труд. колективу. Входить до обл. мережі шкіл спри-
яння здоров’ю. У 2008/09 н.р. включ. до Ганнопільського 
шкільного округу. Упроваджено профілі: філол., матем., 
сусп.-гуман., біол., технол. Передові вчителі впроваджу-
ють пед. технол. та новації: інтеракт. навчання (Радзиві-
люк Л.О.), робота з обдарованими дітьми, розвиток творч. 
особистості (Гарбарук Г.І.), особистісно орієнт. навчання 
(Остапчук О.С.).

Л. РАДЗИВІЛЮК

Мирутинський навчально-виховний комплекс 
«Дошкільний навчальний заклад – 

школа І-ІІІ ступенів»
Вул. Центральна, 63, с. Мирутин, Славутський р-н
Заснований у 1858 р. як церковно-парафіяльна школа 

при церкві Пресвятої Богородиці; з 1919 р. – поч. школа 
с. Мирутин; з 1926 р. – школа колгосп. молоді; з 1936 р. 
– 7-річна школа; з 1951 р. – СШ; 1996 р. – запроваджено 
виробн. навч. з тракторної справи; з 2013 р. – НВК; сучасна 
назва – з 2016 р. 

Відомі випускники: Перестюк М.О., д-р фіз.-мат. н.; 
Мельник М., полковник СБУ; Калюжний В.О., генерал-ма-
йор прикордонної служби; Перестюк Г.О., канд. екон. н.; 
Ковальчук О.Є. – засл. прац. с/г.

На сьогодні дир. – Гнатенко С.Л. У закладі – 103 учні, 
26 вихованців ДНЗ, 35 членів труд. колективу. Старша шк. 
працює за філол. профілем. Функціонують парламент шко-
ли, група «Милосердя».

Теодорович Н.И. Историко-статистическое описание 
церквей и приходов Волынской епархии – Почаев, 1893. – 
Т. 3. – С. 659. 

Фещук В. Плоска – сестра Мирутина // Трудівник По-
лісся. – № 47. – 2014. – 20 лист.

C/ ГНАТЕНКО

Хоровецький навчально-виховний комплекс 
«Дошкільний навчальний заклад – середня 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»
Вул. Перемоги, 14, с. Хоровець, Славутський р-н
Заснований у 1874 р. як Хоровецька волосна  

церковно-приходська шк.. З 1920 р. – поч. шк.; з  
1928 р. – 7-річна школа; з 1938 р. – СШ; з 2000 р. – 
Хоровецьке НВО «ДНЗ – середня ЗОШ І–ІІІ ст.»; з  
2003 р. – НВК. 

Видатні вчит.: Рижук Є.Й., Рижук В.М., Коршук Т.Ф., Мат-
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війчук С.П. Відомі випускники: Одудько Т.Р. (1912–1982), 
засл. прац. культ., поет, художник, перекладач; Семенюк 
Я.П. (1924–2007), канд. мед. наук; Трохимчук А.Д., докт. 
фіз.-мат. наук. 

Очільник – Нечай М.А. (з 1997 р.). Структура: ДНЗ «Ка-
зочка», поч. шк. (1–4 кл.), основна шк. (5–9 кл.), старша шк. 
(10–11 кл.). Упроваджено технолог. профіль (технолог. на-
прям). Налічується 127 учнів, 35 вихованців ДНЗ, 31 член 
труд. колективу.

Т. РУБАН

Цвітоське НВО «Дошкільний навчальний заклад, 
середня загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів, 

школа мистецтв»
Вул. Незалежності, 1, с. Цвітоха, Славутський р-н
У 1880-х рр. функціонувала як церковно-приходська 

школа, у 1880 р. навч. 45 учнів. 1935 р. – зведено нову 
будівлю. 1976 р. – до навч. закладу приєднано поч. школи 
сіл Кам’янка і Ташки. Найбільша наповненість учн. контин-
гентом – 568 учнів (1972). З 1998 р. – НВО. 

Відомі педагоги: Пухова Є.О. (прац. 53 роки), Ткачук 
М.К., Серветник П.В., Устінов В.П., Митюк В.І.

Нині очільник – Тимчук Л.О. Працює 26 педпрацівників, із 
них 3 учит.-методисти, 3 ст. вчит. Педагоги Сива А.І., Тимчук 
Л.О., Войтюк Т.І. – активні учасники всеукр. форуму «Урок». 
Навчається 145 учнів, у ДНЗ – 34 вихованці. Введено по-
глибл. вивчення укр. мови та матем., реалізується проект 
«Освіта для сталого розвитку», впроваджуються сучасні 
технології в управлінській діяльності та навч.-вих. процесі.

Серед учнів – переможці обл. олімпіад з укр. мови і літер., 
матем., фізики. Діє шкільне самоврядування. Еколог. бригада 
– учасник всеукр. конкурсу «Земля – наш спільний дім».

Історія міст і сіл Української РСР. – К.: Голов. ред. УРЕ 
АН УРСР, 1971. – Хмельницька область – С. 487. 

Теодорович Н.И. Историко-статистическое описание 
церквей и приходов Волынской епархии. – Почаев, 1893. 
– Т. 3. – С. 678. 

Л. ТИМЧУК

Старокостянтинівський район
На початку ХХ ст. діяли церков-

но-приходські школи, на базі яких 
після подій 1917 р. були організовані 
почат., а пізніше – 7-річні школи.

У 1925 р. в селах Губин, Сахнівці, 
Самчики, Решнівці, Ладигах, Лажеві 
створено 56 лікнепів, якими охопле-
но понад 2074 підлітків і дорослих. 

У 1928 р. на базі сільськогоспо-
дарської райпрофшколи розпочав 
роботу Новоселицький сільськогос-
подарський технікум, де навчалась 
молодь на зоотехніків та ветфель-
дшерів (кращими педагогами були: 
Пилевич Г.О., Ліхоман Н.О., Панче-
тук В.А., Ліміщенко О.А.). 

З 1945 р. район. від. народ. осв. 
очолював Столбер М.Б. Діяла одна 
серед. шк. (Немиринецька, директор 
Августінович А.І.), 5 непов. серед. 
шк. (Ілляшівська, Сковородецька, 
Великочернятинська, Пашковецька, 
Самчиківська); 40 почат. шкіл. Єди-
ним заслуженим вчителем УРСР в 
р-ні був Гуральник Б.Г.

Розвиток освiти в регiонах
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Станом на 1.09.1950 р. функці-
онували 2 СШ – Немиринецька 
(дир. Юрієв Ф.М.), Сковородецька 
(дир. Васильчик М.О.); 18 непов. 
серед.; 29 – почат., шк. сільськ. 
молоді при райвідділі міліції (дир. 
були: Шиндер С.М., Маринчук Є.,  
Скоп Н.І.). 

У 1985 р. працювало 17 серед. 
шкіл, 19 непов. серед., 23 почат. 
школи. На 01.01.1990 р. було 13 
об’єднань «Школа – дитячий са-
док». Працювало 3 літні піонерські 
табори: «Дружба» (с.Немиринці), 
«Красная гвоздика» (с.Калинівка), 
«Факел» (с.Сковородки), позашкіль-
ноа установа – дит. муз. школа с. 
Остропіль. У 80-90-х рр. діяло заочне 

навч. у вечірніх загальноосв. школах 
сіл: Остропіль, Ілляшівка, Великий 
Чернятин. 

У 2001 р. Староостропільську се-
ред. школу реорганізували у НВО 
«Дошкільний заклад, ЗОШ І-ІІІ ст., 
гімназія».

Очільниками район. від. осв. в 
різний час були: Коган С.М., Нікі-
тюк М.Т., Пирха Л.М., Рябова  Л.П., 
Слободян Ф.Ф., Сідлецький В.Є., 
Кривенький Р.А., Гниліцький  М.В. 
З 1 грудня 2016 р. начальник відділу 
– Чернега С.А.

Станом на 2016 р. в р-ні функці-
онує 36 ЗНЗ, в яких навч. 2873 учні. 
У 28 ДНЗ виховується 750 дітей ві-
ком від 3 до 6 років. У листопаді 

2015 р. відкрито ДНЗ «Капітошка» 
(с.Веснянка). Забезпечено підвозом 
до місць роботи і навчання 298 пед. 
працівників та 1045 шк. і дітей дошк. 
віку.

Відомі випускники навч. закла-
дів р-ну: Герої Радянського Союзу 
Прокопюк М.А. (с.Самчики), Варчук 
М.І. (с.Стецьки); актриса Морська 
М.І. (с. Старий Остропіль), майстер 
декорат. мистецтва Шнайдер Б.Л. 
(с.Самчики); журналіст Ненцін-
ський А.Й. (с.Веснянка), поет Клен 
Ю. (с.Сербинівка), байкар Кльоц 
М. (с.Губин), письменник Клец М.З. 
(с.Малі Мацевичі).

Б. МАКАР

Великочернятинська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів

Вул. Пригонова, 4, c. Великий Чернятин, Старокос-
тянтинівський р-н

Засн. у 1861 р. як 1-класна церк.-приходська шк., єди-
на вчит. – жінка попа Смолевича; після Жовтн. револ. – 
поч. шк. (вчит. Гуменюк Л.І., Гуменюк І.М.); 1932–1941 рр. 
– 7-річна шк.; 1941–1944 рр. – 4-річна шк., працювала з
перебоями; у квіт. 1944 р., після звільнення села від нім. 
окупантів, відкрито 5 класів 7-річної шк.; 1945 р. – відкрито 
6–7 класи; з 1958 р. – сер. шк.; 1960 р. – перший випуск 
(40 випускників), навчалося 316 учнів, працювало 23 пед.; 
з 1988 р. – навч. у новому приміщ. 

Кер. були Моргун А.І., Накутня Ф.Д., Деренівський Ф.М., 
Борищук В.І. (1982–1996), Карпова Ю.Б. (1996–2000). Нині 
очільн. – Франко А.М. (з 2000 р.), за осв. учит. істор. та пра-
возн., спец. вищ. кваліфік. кат., має пед. звання «старш. 
вчит.».

Налічується 113 учнів, 23 пед. прац., із них: спец. вищ. 
кваліфік. кат. – 13, І кат. – 4, ІІ кат. – 2, спец. – 2, 6 пед. 
мають пед. звання «старш. вчит.», 1 – «вчит.-метод.», 1 – 
«кер. гуртка-метод.». Упроваджено профілі: 10 кл. – уні-
верс., 11 кл. – технол. 

Діють превент-студія «Велика перерва» (з 2000 р.); 
спорт. гуртки «Тхеквандо», «Футбол», «Легка атлетика», 
«Велотуризм»; дит.-юнацьке об’єдн. «Особистість плюс» 
(з 2003 р.), молод.-громадське об’єдн. «Особистість плюс» 
(кер. Франко А.М.), КВК-студія «Маленька перерва» (кер. 
Шпітько С.М.). 

Серед учит. – переможці обл. вист. «Осв. Хмельниччини 
на шляхах реформування» (Баюн О.Д., Лищук А.В., По-
падюк Л.С., Галченко О.О., Зілінська Н.П., Кульоба О.М., 
Васьковецька Н.В., Дзюба І.Л., Дух Н.А., Сівач Т.І., Соро-
ка О.О.), район. етапу конк. «Учит. року» (Мельничук О.Л., 
Петрук О.М., Сорока О.О., Дух Н.А.), Баюн О.Д. – лауреат 
ІІ етапу обл. конк. «Поч. шк. ХХІ ст.» у номін. «Творч. кер.» 
(2008). Учні – 10-кратні призери Конк. дружин юних пожеж-
них (кер. Шпітько С.М.).

Сільська школа – колиска розуму, джерело почуттів / 
Уклад. Рачок Т.М., Буймістер Л.В. – Хмельницький, 2010. 
– С. 99-100.

О. БАЮН, А. ЛИЩУК

Воронковецька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів

Вул. Незалежності, 35/1, с. Воронківці, Старокос-
тянтинівський р-н

Засн. у 1968 р. 
Кер. були Грицюк І.І., Гаврилюк І.Ф. (з 1988 р.). Нині 

очільн. – Янковська Г.М. (з 2008 р.), стаж роб. – 24 роки, за 
осв. учит. поч. кл., спец. вищ. кваліфік. кат., має пед. звання 
«старш. вчит». 

Навчається 108 учнів. Структ.: поч. шк. (1-4 кл.), базова 
шк. (5-9 кл.; 9 кл. – поглибл. вивчення біол.), старша шк. 
(10-11 кл., технол. профіль).

Матер.-техн. база включає 12 навч. кабінетів (4 поч. 
класів, матем., нім. мови, зарубіж. літер., біол., укр. мови 
та літер., істор., фіз., інформ.), комбіновану майстерню, 
спортзал, акт. зал, їдальню на 150 місць.

Закл. включено до обл. мережі Шкіл сприяння здоров’ю. 
Діє шк. республіка «Сузір’я». Упроваджуються елементи 
інтеракт., іннов. осв. технологій. 

Енциклопедiя освiти Хмельниччини
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Вчителі закл. – неоднораз. приз. пед. вист. «Осв. Хмель-
ниччини на шляхах реформування». Педколект. занесе-
ний на Дошку Пошани район. відділу осв., мол. та спорту 
(2015–2016 н. р.). Серед учнів – приз. та переможці район., 
обл., всеукр. конкурсів, дійсні члени МАН. Кілька років по-
спіль закл. посідає ІІ, ІІІ місця в район. та обл. предметних 
олімп.; випускники щорічно є одними з кращих у р-ні за ре-
зультатами ЗНО. 

Л. ШПАЧЕНКО

Миролюбненська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів

Вул. Радянська, 13, c. Миролюбне, Старокостян-
тинівський р-н

Засн. у 1876 р. як шк. грамоти в с. Миролюбне (Вища 
Погоріла); 1890-і рр. – 3-річна церк.-приходська шк.; з 1933 
р. – 7-річна шк.; 1960–1964 рр. – 8-річна шк.; з 1963 р. – 
загальноосв. труд. політех. шк.; 1965 р. – відкриття нового 
приміщ.; з 1970-х рр. – сер. шк.

Очільн. – Катренюк К.В., стаж роб. – 43 роки, за осв. 
учит. істор. та суспільствозн., спец. вищ. кваліфік. кат., 
учит.-метод., Відмін. осв. Укр., нагородж. грамотою МОН.

Налічується 140 учнів, 19 пед. прац. Упроваджено про-
філь «укр. філол.» у 10-11 кл. Матер.-техн. база включає 
10 навч. кабінетів, комбіновану майстерню, комп’ют. каб. з 
доступом до мережі Інтернет, спортзал, бібліот., зони від-
починку, спорт. майданчики, стадіон. Діє шк. організ. дітей 
«Республіка ШКОД», яка має свій герб, прапор, гімн, пас-
порт. Серед учнів – переможці район., обл., всеукр. олімп., 
конк., виставок.

Педколект. нагороджений Почесн. грамот. МОН Укр. за 
пропаганду здоров. способу життя серед дітей та учнівськ. 
молоді, впровадження іннов. технологій щодо формування 
культури здоров’я, позитивної мотивації на здоров. спосіб 
життя учасників навч.-вих. проц. (2006); закл. увійшов до 
Нац. мережі Шк. сприяння здоров’ю, у 2009 р., 2012 р. під-
твердив даний статус, є осв.-інформ. Центром Шкіл спри-
яння здоров’ю. Переміг на район. етапі, посів ІІ місце на 
обл. етапі конк. «Панорама творчості» (2008). 

Вчит. закл. – неодноразові переможці обл. вист. «Осв. 
Хмельниччини на шляхах реформування» (Катренюк К.В., 
Дехтяр В.В., Дехтяр Л.В., Паламарчук В.В., Ковальчук 
Н.О., Тимощук К.І., Черниш Р.І.). Роб. зошити з укр. мови 
для учнів 7, 8 кл., зошит-практикум для учнів 9 кл. вчите-
лів укр. мови і літер. Передерій Л.В. і Тимощук І.І. отрима-
ли Дипл. І ст. обл. пед. вист. та надруковані у видавництві 
«Абетка». Серед учителів – переможці район., обл. етапів 
конк. «Учит. року».

Флагмани освіти Хмельниччини / Уклад. Рачок Т.М., 
Буймістер Л.В. – Хмельницький, 2009. – С. 49-50.

Л. ПЕРЕДЕРІЙ

Немиринецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Вул. Шкільна, 2, с. Немиринці, Старокостянтинів-

ський р-н
Засн. у 1863 р. як класна народ. шк.; з 1877 р. – Не-

миринецьке однокласне уч-ще Мін-ва народ. осв.; з 1936 
р. – сер. труд. політех. шк.; 1939 р. – перший випуск; з 1993 
р. – ЗОШ І–ІІІ ст. 

Кер. були Василюк Г.Л. (з 1972 р., очолював закл. протя-
гом 24 років, за його ініціативи побудований новий корпус, 
розрахований на 464 учні); Черновський С.Г. (з 1996 р.), 
Хмельовська А.С. (з 2000 р.). Нині очільн. – Тоненчук Л.В. 
(з 2002 р.).

Налічується 117 учнів, 33 члени труд. колект., 21 пед. 
прац., із них 9 – спец. вищ. кваліфік. кат., 6 – спец. І ква-
ліфік. кат., 2 – спец. ІІ кваліфік. кат., 4 – спец., 2 мають 
пед. звання «вчит.-метод.», 1 – «старш. вчит.», 1 – Відмін. 
осв. Укр.

Упроваджено філол. та геогр. профілі. Матер.-техн. 
база включає інформ.-осв. метод. центр, 2 комп’ют. класи, 
спортзал, акт. зал, 11 навч. кабінетів, клас мистецтв, ком-
біновану майстерню, кабінети пед.-організ., практ. психол., 
мед. прац., конференц-зал, їдальню, спорт. майданчик, 
дит. майданчик.

Розвиток освiти в регiонах



96

Упроваджуються особист. орієнтов. навч., ІКТ, 
здов’язберіг. технології. З 2013 р. входить до Всеукр. ме-
режі Шкіл сприяння здоров’ю. З 2004 р. діє орган учнівськ. 
самовряд. «Козацька республіка»: (козачата (1–4 кл.), джу-
ри (5–8 кл.), юні козаки (9–11 кл.). Працюють гуртки за ін-
тересами, ШЕК «Фенікс», агітбригади ЮІР та ДЮП, волонт. 
загін «Милосердя». У наявності сайт закл., віртуальний 
Google-диск, електрон. пошта. Діяльн. закл. систематично 
висвітлюється у район. газеті «Життя Старокостянтинів-
щини».

Перемож. обл. етапу конк. на кращу модель шк. ХХІ ст. 
«Панорама творчості» в номін. «Шк. життєвої компетент-
ності» (2015).

Сільська школа – колиска розуму, джерело почуттів / 
Уклад. Рачок Т.М., Буймістер Л.В. – Хмельницький, 2010. 
– С. 101-103.

Л. ТОНЕНЧУК

Поповецький навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І–ІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад»
Вул. Гагаріна, 23, с. Попівці, Старокостянтинів-

ський р-н
Засн. у 1886 р. як церк. шк. грамотності, розміщувалася 

в буд. священика, навчалося 15 учнів, 3-річний курс навч., 
оплата 5 крб. за учбовий місяць із сум єпархіального учи-
лища; з 1889 р. шк. утримувалась на кошти приходу свя-
щеника о. Никифора Доленги-Ковалевського при оплаті 
вчителю 30 крб.; лист. 1891 р. – побудовано нове приміщ.; 
станом на 1 жовт. 1923 р. – 3-річна шк., 40 учнів, переважно 
діти заможних селян; у 1930-х рр. число учнів збільшилося, 
шк. стала 7-річн., розміщувалася в 2 приміщ. – колишньому 
маєтку пана Курдвановського та в хаті заможного селяни-
на Мартинюка Д.П.; з 1958 р. – 8-річна шк., яку відвідували 
діти із сіл Футори, Радківці, Демківці, Капустин, навчалось 
336 учнів, сер. наповнюваність класів – 30 чол.; 1970 р. – 
відкриття нової шк., розрахованої на 200 місць, обладнано 
спортзал, майстерню, їдальню на 70 місць; з 1980-х рр. – 
9-річна шк.; з 2012 р. – НВК «ЗОШ І–ІІ ст. – ДНЗ».

Кер. були Солодовник П.Т., Сисюк Р.П., Мінченко Т.А., 
Семенюк З.С. Нині очільн. – Болкун І.В. (з 2011 р.).

Налічується 53 учні 1–9 кл., 15 вихованців ДНЗ, 20 чле-
нів труд. колект. Матер.-техн. база включає 2 комп’ют. кла-
си, спортзал, бібліот., 9 навч. кабінетів, спорт. майданчик, 
ігрову кімн., їдальню.

Серед учнів – переможці ІІ, ІІІ етапів олімп. з базових 
дисциплін, Міжнар. литовсько-укр. конк. малюнків, плака-
тів, фотогр. «Дружать діти на планеті», Всеукр. юнацьк. 
фестив. «В об’єктиві натураліста», ІІ, ІІІ етапів Міжнар. 
конк. з укр. мови ім. П. Яцика (2010-2016) (2010 р. – ІІІ міс-
це в ІV етапі), Міжнар. мовно-літер. конк. учнівськ. та сту-
дент. молоді ім. Т. Шевченка (2013 р., 2015 р. – ІІІ місце в ІV 
етапі ), інших район., обл., всеукр. конкурсів, фестивалів, 
виставок.

Діяльн. закл. висвітлюється в шк. газеті «Веселка», на 
шк. сайті, у район. газеті «Життя Старокостянтинівщини».

О. ОСТАПЧУК

Самчиківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Вул. М. Прокоп’юка, 8, с. Самчики, Старокостян-

тинівський р-н
Засн. 02 жовт. 1881 р. Угрімовим І.О. як церк.-приходська 

шк., утримувалася його коштом; 1884 р. – перейшла 
до відомства архіальної Училищної Ради, стає церк.-
парафіяльною; 13 лист. 1900 р. – Угрімов І.О. відкриває 
1-класне міністерське народ. уч-ще; 30 серп. 1971 р. – від-
криття типової будівлі шк.

Кер. були Грищук С.І. (1975–1989), Ольшинський В.П. (з 
1989 р.), Польова Л.Ф. (з 1993 р.). Нині очільн. – Польовий 
І.П. (з 1998 р.).

Налічується 189 учнів, 39 членів труд. колект., 22 пед. 
прац., із них 17 – спец. вищ. кваліфік. кат., 2 – спец. ІІ ква-
ліфік. кат., 1 – спец., 2 мають 8-ий тариф. розряд, 13 – пед. 
звання «старш. вчит.», 2 – «вчит.-метод.»; 43% вчит. – ви-
пускники даного закл. Матер.-техн. база включає 7 навч. 
кабінетів, комбіновану майстерню, акт. зал, бібліот., клас 
мистецтв, презентаційну залу, 2 комп’ют. кл. з доступом до 
мережі Інтернет, спортзал, 2 спорт. майданчики, футбол. 
поле із штучним покриттям, ігровий майданчик, лаборант-
ські в кабінетах фіз. та хім. Старша шк. – інформ.-технол. 
профіль. Англ. мова вивчається з 1-го кл., франц. – з 5-го. 
Функціонують 12 безоплатних гуртків, об’єднаних брат-
ством за інтересами «Оранта»; працює 2 секції РДЮСШ – 
легкої атлет. та волейб. Учні відвідують Самчиківську худ. 
шк., філію Старокостянтинівської муз. шк. 

Серед учнів – призери район., обл. змагань, виставок, 
конкурсів, олімпіад; переможці Всеукр. конк. учнівськ. твор-
чості, обл. літер. фестив. «Болохівський літфест», Всеукр. 
конк. есе «Я – європеєць», ІІ та ІІІ етапів Всеукр. конк.-зах. 
наук.-досл. роб. МАН, Міжнар. мовно-літер. конк. учнівськ. 
та студ. молоді ім. Т. Шевченка, Міжнар. конк. з укр. мови 
ім. П. Яцика; упродовж 18 років – переможці спартакіади 
школярів р-ну, переможці та призери обл. змагань з легк. 
атлет., волейб., шахів.

Енциклопедiя освiти Хмельниччини
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Співпрацює з громадськ. організаціями у природн., іс-
тор.-краєзнавч., екол., худ.-естет., оздоровчо-профілакт., 
волонт. напр.; з Хмельн. держ. с/г досл. станцією, Держ. 
істор.-культ. заповідн. «Садиба Самчики», Самчик. лісни-
цтвом, Худ. шк. народ.-декор. мистецтва. Опікується Сам-
чик. буд.-інтерн. для громадян похилого віку та інвалідів. 
Діє учнівськ. самовряд., випускається шк. газета «Пре-
стиж». У наявності шк. сайт, вірт. Google-диск, електрон. 
пошта. Діяльн. закл. висвітлюється у район. газеті «Життя 
Старокостянтинівщини», обл. газеті «Хмельниччина».

Флагмани освіти Хмельниччини / Уклад. Рачок Т.М., 
Буймістер Л.В. – Хмельницький, 2009. – С. 51-54.

Н. ФУРМАН

Староостропільське навчально-виховне 
об’єднання «Дошкільний заклад, 

загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів, гімназія»
Вул. Центральна, 2/12, с. Старий Остропіль, Ста-

рокостянтинівський р-н
Функціонував як поч. шк.; згодом – 7-річна шк.; згодом 

– сер. загальноосв. труд. політех. шк. з виробн. навч.; з 10
лист. 1959 р. – сер. шк.

Кер. були: перший дир. – Грабчук Т.Я. (1959–1961; у 1962 
р. призначений зав. район. відділу народ. осв.); Кучерешко 
С.О. (1961–1962), Козак О.В. (1962), Пирха І.І. (1968–1974), 
Пирха Л.М. (1974–1980), Савчук В.С. (1980–2001). Нині 
очільн. – Лавріна О.С. (з 2002 р.; колишня випускниця Ста-
роостропільської сер. шк., золота медалістка).

Налічується 338 учнів, 43 пед. прац., із них 7 мають 
звання «вчит.-метод.», 4 – «старш. учит.», 4 нагороджені 
знаком «Відмін. осв. Укр.». 

За вагомі здобутки в галузі осв. педколект. занесений на 
Дошку пошани «Гордість нашого району» (2011).

А. ВІТЮК

Дошкільний навчальний заклад «Сонечко» 
Сербинівської сільської ради

Вул. Леніна, 13/2, с. Сербинівка, Старокостянти-
нівський р-н

Засн. у 1960 р.; певний період не функціонував, відно-
вив свою діяльн. у 2007 р. 

Очільн. – Григоренко Н.М. (26 років пед. стажу, із них 11 
років на посаді зав. ДНЗ).

Функціонує 1 різновікова група; налічується 24 дитини 
віком від 3 до 6 років, 5 членів труд. колект.

Закл. працює за худ. напр. Велика увага приділяється 
естет. розвитку дітей, народознавству, патріот. вих. Діють 
гуртки «Умілі руки», «Театр – дітям». 

Матер.-техн. база включає просторі кімнати, у т.ч. гру-
пову кімн., оснащену сучасними меблями, тех. засобами, 
ігровим та розвивальним простором, дидакт. матеріалами; 
роздягальню, їдальню, спорт. кімн. з відповідним інвента-
рем. У наявності комп’ют. техніка, доступ до мережі Інтер-
нет, сайт закл., електрон. скринька. 

Нагороджений грамотами, серед них – за І місце в обл. 
етапі Всеукр. конк. «Джміль та бджілка» (2007).

Н. ГРИГОРЕНКО

Миролюбненський дошкільний навчальний 
заклад «Бджілка»

Вул. Радянська, 17, с. Миролюбне, Старокостян-
тинівський р-н

Засн. у 2007 р., відкритий на День незалежності України.
Очільн. – Мельник Л.О. Закл. розташований у 2-поверх. 

сучасному приміщ., розрахований на 44 місця. Налічується 
8 членів труд. колект., 30 дітей. Функціонують 2 різновікові 
групи. Обладнано просторі ігрові кімнати, оснащені сучасн. 
обладнанням, спальні кімнати, акт. зал, ігрові майданчики, 
спорт. куточки, укр. світлиця. 

Гол. напр. роб. – фізкульт.-оздоровч.; забезпечуються 
збалансоване харчування, мед. обстеження, проводяться 
корегуюча гімнаст., фізкульт. заняття, спорт. свята і розва-
ги, Дні здоров’я, заняття з БЖД, ароматерапія тощо. Закл. 
внесено до Нац. мережі Шкіл сприяння здоров’ю.

Виховат. Коцюрба О.Л. – учасниця обл. етапу конк. «Ви-
ховат. року». Колект. неодноразово отримував подяки від-
ділу осв., мол. та спорту Старокостянт. РДА.

Дошкілля Хмельниччини / Уклад. Грицюк Л.А., Карата-
єва М.І. – Хмельницький, 2010. – С. 66-67.

Л. МЕЛЬНИК

Розвиток освiти в регiонах
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Центр дитячої творчості 
Старокостянтинівської районної ради

Вул. К. Острозького, 28, м. Старокостянтинів, 
Старокостянтинівський р-н

Засн. у вер. 2000 р. як район. Буд. школяра; з 2004 р. 
– район. Центр худ.-естет. вих. школярів; з 2007 р. – комп-
лексний навч. позашк. закл. «Центр дит. творч.», почали 
працювати гуртки наук.-тех. та турист.-краєзнавч. напр.; у 
2009–2010 н. р. відкрились гуртки екол.-натураліст. та гу-
ман. напр.; 2013 р. – кількість навч. груп збільшилась, було 
створено гуртки військ.-патріот. та наук.-досл. напр. 

Очільн. – Сапчук Н.В. Функціонують 75 гуртків худ.-
естет., наук.-тех., турист.-краєзнавч., екол.-натурал., 
військ.-патріот., наук.-досл., гуман. напр. Заняття прово-
дяться на базі 25 ЗНЗ р-ну. Налічується 48 пед. прац., із 
них 69% мають вищу осв. Навчається 1254 дитини. 

Упроваджуються особист. орієнтов. навч., інформ. тех-
нол. У навч. проц. переважають методи навч. дискусії, піз-
навальних ігор, проектування, проблемного, евристичного, 
дослідницького викладу матеріалу, нестандартні форми 
проведення занять.

У наявності сайт закл., віртуальний Google-диск, елек-
трон. пошта. Діяльн. закл. висвітлюється в район. газеті 
«Життя Старокостянтинівщини».

Н. САПЧУК

Старосинявський район

У 1844 р. княгиня Анна Цецилія 
отримала дозвіл на будівництво в 
Старій Синяві римо-католицького 
костелу та власним коштом звела 
дві православні церкви, де місце-
ві священики навчали грамоти. 

У 1871 р. в містечку за-
снували однокласне на-
род. училище, яке охо-
плювало лише 22% дітей 
шкільного віку. Відкриту 
в 1889 р. школу грамоти 
згодом перетворили на 
церковно-парафіяльну 
– переважно для про-
стих людей, але після по-
дій 1917 р. її закрили. У 
селах Пасічна, Пилява, 
Пилявка, Заставці та в 
Ст. Синяві тоді працюва-
ли однокласні і двоклас-
ні школи. Ліквідацією 
неграмотності у 1925 р. 
в Ст. Синяві займались 2 
школи і до 1934 р. мету 
було досягнуто. Відкрили 
серед. і вечірню школи, 
а за два роки – серед. 
школу робіт. молоді. У 

30-х рр. в район. центрі було від-
крито 7-річну школу, в якій навч. 
500 дітей і працювало 10 учителів.

Старосинявський відділ народ. 
освіти розпочав свою діяльність 
15.03.1944 р., який очолив Гусар 

А. На теренах р-ну функціонувало 
46 шкіл. Відділ освіти в різний час 
очолювали: Мітлаш М. О. (1944-
1954), Гук С. А. (1954-1956), Вітом-
ський М. І. (1956-1967), Дяченко Г. 
О. (1967), Мельник Д. І. (1967-1996), 
Цимбалістий В. В. (1996-2006), Ру-
сий І. П. (2006-2010), Денисенко О. 
І. (2010-2013), Гринчук С. В. (2013-
2015), Хабоша М. В. (2015).

У січні 2016 р. від. осв., молоді 
та спорту Старосиняв. РДА пере-
ймен. у відділ осв., молоді, спорту, 
культури виконкому Старосиняв. 
селищної ради. Нач. відділу при-
значено Пузирука О. М., керів-
ником РМК – Дацюк Л.В. В р-ні 
функціонує 19 ЗНЗ, 22 ДНЗ, 2 по-
зашкільні навч. заклади.

Щороку навч. заклади р-ну є 
переможцями та призерами обл. 
конкурсу «На кращу модель сіль-
ської школи» (2011, 2012 – Пасіч-
нянський НВК, 2013 – Пилявська 
ЗОШ І-ІІІ ст., 2014 – Дашковець-
кий НВК, 2015 – Адампільська 
ЗОШ І-ІІІ ст.).

Л. ДАЦЮК

Енциклопедiя освiти Хмельниччини
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Дашковецький НВК «Загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад»
Вул. Центральна, 6, с. Дашківці, Старосиняв-

ський р-н
Засн. як шк. після Кримської війни в 1857 р. (за пере-

казом старожила Березюка М.); 1922 р. – відкрито хату-
читальню в колишньому попівському буд. та організовано 
єдину Дашков. труд. шк., спочатку розміщувалася в хаті; 
у 1918-1922 рр. навчалося 35-40 учнів; з 1932-1933 рр. 
– 7-річна шк.; з 1939-1940 рр. – СШ; у роки ІІ Світ. війни 
шк. була зруйнована; 01 квіт. 1944 р. – навч. відновлено; 
1958-1959 рр. – 7-річна шк. реорганіз. в сер., спочатку від-
крито 8-9 кл.; 1960 р. – перший випуск Дашков. сер. шк. 
(26 учнів); кін. 1980-х рр. – розпочато будівництво нової 
шк. (з ініціативи випускника Бондарука М.П., начальника 
Хмельн. обл. сільськ. будівництва); жовт. 1995 р. – ново-
будова прийняла 108 учнів.

Кер. були Березюк Ф.В., Базилюк К.І., Сушко Г.Г., Крав-
чук П.М., Петросюк П.І., Непопов М.С., Мікітей Г.М., Хлуд 
Д.К., Кравчук В.Г., Пузирук М.М.

Нині очільн. – Горох Ю.В. (з 1996 р.). Навчається 86 
учнів (довіз із сіл Буглаї, Сьомаки, Іванківці, Паньківці, Ли-
санівці, х. Петровський). Налічується 18 пед. прац. 

Н. ШАПРАНОВА

Заліссянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Вул. Молодіжна, 2, с. Залісся, Старосинявський р-н

Засн. у 1908 р. як церк.-приходська шк. за наказом пана 
Обертинського, проводив навч. священик А. Білецький; з 

1920 р. – поч. (3-річна) шк., перший вчит. і дир. – Крикун 
В.Л.; 1934 р. – шк. переходить на загальне 7-річне навч.; з 
1952 р. – 8-річна шк.; 1987 р. – закладено перший камінь 
нової шк.; лист. 1991 р. – відкриття Заліссянської ЗОШ І-ІІ 
ст.; з 2005 р. – Заліссянська ЗОШ І-ІІІ ст.

Кер. були Крикун В.Л., Верестюк А.І., Тукало О.П., Сто-
рожук І.Г., Назарчук В.М. (1962-1969), Назарчук Г.П. (1969-
1970), Брицький М.Г. (1970-1975), Ковалькова О.М. (1976-
1980), Ганах М.К. (1980-2010). Нині очільн. – Українець 
О.М. (з 2010 р.). 

Навчається 58 дітей, працює 17 членів педколект. 

Н. БЕКЕШКО

Лисанівський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, 

дошкільний навчальний заклад»

Вул. Шкільна, 3, с. Паньківці, Старосинявський р-н
Засн. у 1862 р. як шк. у с. Лисанівці, перший учит. – дяк, 

розміщувалася в хаті, яку наймали за кошти громади села; 
з 1890 р. – церк.-приходська шк., тривалість навч. – 3 роки; 
1903 р. – державним коштом зведено нове приміщ. (у до-
будованому вигляді існує до сьогодні); до 1952 р. – 7-річна 
шк.; з 1952 р. – сер. шк.; 1955 р. – перший випуск сер. шк.; 
2013 р. – приєднання Паньковецької шк. до Лисанівського 
НВК «ЗОШ І-ІІ ст., ДНЗ».

Серед відомих випускників: Брицький П.П., проф. Чер-
нівецького нац. ун-ту ім. Ю.Федьковича, д-р істор. н., кава-
лер орд. «За заслуги» ІІІ ст., автор багатьох книг; Відмінни-
ки осв., Заслуж. вчителі Укр. Баца С.І., Баца М.Ф., Демков 
В.М., Дєнєжна Л.О., Дричик К.О., Шевчук А.В.

Очільн. – Безсмертна К.І., випускниця даного закл., 
учит.-метод.

Пед. та учнівський колект. працює над проблемою «Ор-
ганізація навч.-вих. роб. щодо формування компетенцій 
учнів як умова самореалізації».

Налічується 59 учнів та вихованців. Закл. забезпечений 
сучасними навч.-техн. засобами. 

Р. ЛЕСЬКОВА

Розвиток освiти в регiонах



100

Пасічнянський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 

технологічний ліцей»
Площа Грушевського, 2а, с. Пасічна, Старосиняв-

ський р-н
Засн. у 1865 р. як шк.; 1957 р. – 8-річна шк. реорганізо-

вана в сер.; з 2001 р. – Пасічн. НВК «ЗОШ I-III ст., агротех-
нол. ліцей»; з 2012 р. – Пасічн. НВК «ЗОШ I-III ст., технол. 
ліцей». 

Кер. були Смольський М.Г. (з 1920 р.), Пузаєнко Ф.К. 
(1945-1951), Залата І.Д. (1951-1958), Ткачук В.С. (1958-
1987), Купчишин В.М. (1987-1989), Кривицький В.М. (1989-
1996), Русий І.П. (1996-2006). Нині очільн. – Руса Т.В. 
(з 2006 р.), вчит.-метод., метод.-кореспондент Хмельн.  
ОІППО.

Налічується 206 учнів, 26 пед. прац. Діє пришкільний 
гуртожиток з цілодоб. перебуванням дітей. Закл. працює 
в парадигмі особист. орієнтов. осв., застосовується ме-
тод проектів; розроблено й реалізовано проекти: «Безпе-
рервна осв. Дистанційне навч.», «Міжнар. співробітництво 
(«Каб. англ. мови», «Сила. Краса. Здоров’я»)», «Рейтинго-
ва сист. оцінки роб. вчителя», «Почесний вчитель», «Му-
зейна педагогіка («Знатні земляки»)», «Славу козацьку по-
вік не забудем». Діє район. дит. громадська організ. «Гарт» 
(з 1995 р.), видається шк. газета «Крок».

Відомі пед.: Ткачук В.С., Осика Д.О., Русий І.П., Руса 
Т.В., Кривицька Г.М., Корчевна Г.О., Бондар Л.В., Тищук 
Ю.О.

Переможець Всеукр. конк. «100 кращих шкіл Укр.» у 
номін. «Шк. – соціокульт. центр села» (2006); призер обл. 
конк. «Панорама творчості» у номін. «Шк. – соціокульт. 
центр села» (2008), обл. огляду-конк. на кращу організа-
цію правоосвітньої та правовиховної роб. у ЗНЗ (2008), 
обл. конк. на кращий шк. інформ.-осв. метод. центр (2009); 
Управлінськ. оскар у Всеукр. конк. «Флагмани осв. Укр.» 
(2011); дипломант ІІ Всеукр. конк. обдар. молоді та її на-
ставників «Первоцвіт», переможець у номін. «Найстарший 
закл. Укр.» (2012); переможець обл. конк. на кращу модель 
сільськ. шк. (2012).

Флагмани освіти Хмельниччини / Уклад. Рачок Т.М., 
Буймістер Л.В. – Хмельницький, 2009. – С. 57-58.

Флагмани сучасної освіти України / Голов. ред. кол.: 
Ю.А. Шеремета (голов. ред) [та ін.]. – К.: Альфа-Віта, 
2011. – С. 82.

Школи України 2006: Лауреати конкурсу «100 кращих 
шкіл України» у 9 номінаціях / Упоряд. Н. Мурашко, Н. Ва-
лентик, Ж. Сташко. – К.: ВД «Шкіл. світ», 2006. – С. 206.

С. СЕМЕНЮК

Старосинявська загальноосвітня 
школа I-II ступенів № 2

Вул. Цукрозавод, 5б, смт Стара Синява, Староси-
нявський р-н

Кін. ХІХ ст. – у с. Йосипівка діє церк.-приходська шк., 
розташована в хаті Матюшка М., він навчав грамоти і 
молитви; 1920-і рр. – у колишньому маєтку пана Руць-
кого відкрито Йосипівську агроном. шк.; кін. 1920 рр. – у 
цьому ж приміщ. відкрито Йосипівську поч. шк.; з 1936 
р. – 7-річна шк.; 1940-і рр. – 1959 р. на території Ста-
росин. цукр. заводу (в одній із кімнат прохідної підпри-
ємства) працює клас-комплект поч. шк.; 1959 р. – навч. 
перенесено в Старосин. 8-річну шк. № 2 (розташована 
в колишньому житл. буд. цукр. заводу), при шк. працю-
вала філія Старосин. заочн. сер. шк., навчались молоді 
робітники заводу; 1975 р. – початок будівництва нової 
типової шк. за кошти цукр. заводу; будівництво завер-
шено влітку 1977 р.; 1987 р. – Старосин. 8-річну шк. № 2 
перейменовано в неповну сер. шк.; з 1991 р. – Старосин. 
ЗОШ I-II ст. № 2.

Кер. були Петросюк П.І., Шміляр В.Ф., Брила А.П. Нині 
очільн. – Трончук В.П. (з 2005 р.).

Відомий пед. – Ворона О.В., вчит. поч. кл. (1966–1992), 
у 1981 р. нагороджена орд. «Знак Пошани».

Відомі випускники: Токман В.В., канд. філос. н.; Симчи-
шин О.С., канд. істор. н.

Навчається 76 учнів, працює 22 члени труд. колект. Шк. 
типового зразка.

Колект. працює над пробл. «Вдосконалення навч. та 
формування особистості учня і його життєвої позиції». 
Упроваджується традиційна класно-урочна технол. з еле-
ментами проблемного, особист. орієнтов., розвивального, 
інтеракт. навч. Працюють метод. рада, метод. об’єдн.: кл. 
кер., вчителів-філологів, вчителів поч. кл. Органи само-
управл. – батьк. коміт., рада шк., піклув. рада, парламент 
учнівського самоупр.

Г. СИМЧИШИНА

Старосинявський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, гімназія»

Вул. Грушевського, 17, смт Стара Синява, Старо-
синявський р-н

Засн. у 1934 р. як шк., була 7-річною, згодом – сер. шк., 
шк. для дорослих (вечір.); закл. працював у роки ІІ Світ. ві-
йни; 1973 р . – відкрито нове приміщ.; з 2001 р. – Старосин. 
НВК «ЗОШ І–ІІІ ст., гімн.»

Енциклопедiя освiти Хмельниччини
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Кер. були Мітлаш М.О., Бедраківський М.Й., Цимбалістий 
В.В. (1985–1996). Нині очільн. – Цимбаліста Н.М. (з 1996 р.). 

Закл. працює за сусп.-гуман. напр. Щорічно налічується 
до 500 учнів.

Л. ЄВТУХ

Цимбалівський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школи І–ІІ ступенів, 

дошкільний навчальний заклад»
Вул. Жовтнева, 1, с. Цимбалівка, Старосиняв-

ський р-н
Засн. як шк. у 1911 р. на кошти земства (за свідченнями 

старожилів), мала подвійне призначення: у мирний час – 
навч. закл., у військ. час – шпиталь; 1945–1957 рр. – Цим-
бал. 7-річна шк. (вечір.) Остропільського р-ну; 1957–1986 
рр. – Цимбал. 8-річна шк.; з 1986 р. – Цимбал. неповна сер. 
шк.; з 1992 р. – Цимбал. ЗОШ І-ІІ ст.; з 2014 р. – Цимбал. 
НВК «ЗОШ І-ІІ ст., ДНЗ». 

Кер. були Петреченко П.П. (1955-1965), Фомова Г.Б. 
(1965-1976), Галиш Р.К. (1976-1985), Дмитрук П.І. (1985-
1987). Нині очільн. – Муляр Г.І. (з 1987 р.).

Відомі пед.: 1970-і рр. – Корольова К.Я., вчит. хім. та біол.; 
Крищук Г.Ю., вчит. рос. мови та літер.; Мигдальська О.С., 
вчит. матем.; 1980–1990-і рр. – Гранат О.А., вчит. істор.; Ки-
рилкова Ю.А., вчит. укр. мови та літер.; Свиридюк М.О., вчит. 
матем.; Процюк Є.А., вчит. істор. (на даний час в зоні АТО).

Відомі випускники: Паламарчук В.В., генерал артилерії; 
Дудчак В.В., фізик-атомник; Паламарчук І.В., співробітник 
СБУ;  Процюк В.В., дир. СВК «Воля».

В. СОПРУН

Старосинявський дошкільний навчальний 
заклад № 1 «Зернятко» 

Вул. Грушевського, 21, смт Стара Синява, Старо-
синявський р-н

Засн. у 1959 р. як ясла-садок; з 1983 р. – ДНЗ «Соне-
чко»; з 1992 р. – ДНЗ «Зернятко».

Кер. були Голенко Л.А. (1959-1981), Сога Н.Т.(1981-
1986), Олійник Л.В. (1986-1987), Мартинюк Л.В. (1987-
1992). Нині очільн. – Кучер К.В. (з 1992 р.). 

Діє 5 вікових груп, виховується 130 дітей, працює 22 
члени труд. колект. 

Навч.-вих. роб. проводиться за метод. Сухомлинського В. 
Розробляються і проводяться різні види занять у відповід-

ності до вимог програм «Укр. дошкілля», «Впевнений старт», 
«Зернятко». Створено умови для щоденного дієвого спілку-
вання дітей з природою. Застосовується метод. Зайцева М., 
широко вводиться в заняття природничо-досл. діяльн. 

Працюють студії, гуртки: театралізов. діяльн. «Казка-
рик», хореогр., «Література рідного краю», вишиванки.

Використовується всеукр. та обл. ППД, поширюєть-
ся власний досвід. Пріорит. завд. – модернізація змісту і 
форм фах. майстерності педагогів шляхом запровадження 
іннов. технологій, сучасних наук. досягнень, кращих здо-
бутків пед. практики.

Педколект. – призер обл. вист. пед. ідей «Осв. на шляхах 
реформування» (ІІІ місце, 2012 р.).

Г. ГРОХОЛЬСЬКА 

Старосинявська дитячо-юнацька спортивна школа

Вул. Толстого, 6, смт Стара Синява, Старосиняв-
ський р-н

Засн. 01 лист. 1986 р. 
Кер. були Баша В.В. (01.11.86–26.12.2000), Криницький 

В.С. (січ. 2001 – 31.08.2001), Пузирук О.М. (01.09.2001 – 
січ. 2016). Нині очільн. – Пікульська Л.М. (з 01.02.2016). 

Функціонують відділення: волейбол (юнаки, дівчата), те-
ніс настільний, футбол, легка атлетика, лижні гонки. 

Налічується 366 учнів, 14 членів труд. колект., із них 10 
– за основним місцем роб., 4 – за сумісн.

Матер.-техн. база включає власне приміщ., підсобне 
приміщ., футбол. поле. Тренування проводяться на базі 
Старосин. НВК, Старосин. ЗОШ І-ІІ ст., Заставецької ЗОШ 
І-ІІІ ст., Пилявської ЗОШ І-ІІІ ст., Пилявківської ЗОШ І-ІІ ст.

Вихованці – переможці, призери всеукр., обл. спорт. зма-
гань. Міщенко З., Лонський В. – багатораз. чемпіони Укр. та 
обл. з легкої атлетики (тренер Чорний І.І.); Мельничук Б., 
Мельничук М., Марійчук А., Собко С. – багатораз. чемпіони 
Укр. та обл. з лижних гонок (тренер Мельничук А.В.).

Л. ПІКУЛЬСЬКА

Розвиток освiти в регiонах
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Теофіпольський район

У січні 1919 р. створено єдину 
десятирічну труд. школу, у 1921-
му – почат. 4-річну школу. На поч. 
1925-1926 рр. на території р-ну ді-
яло 11 трирічних труд. шк. У 1947 р. 
відкрито Спеціальний дит. будинок 
(с. Ільківці), який функціонував до 
15.08.1966 р., згодом був реоргані-
зований в допоміжну шк.-інтернат 
(працювала до 1.09.1988 р.). 

З 1954 р. готує кадри механізато-
рів для с/г Теофіпольське середнє 
ПТУ (у 80-х рр. для нього збудова-

но новий навчаль-
ний корпус і 
п’ятиповерховий 
гуртожиток). 

У 1959 р. від-
крито Базалійську 
допоміжну шк.-
інтернат (закрита 
в жовтні 1973 р.). 
З 1973 р. готує бу-
дівельників різних 
спец. Базалійське 
середнє проф.-
тех. училище. На 
той час навчалося 
близько 700 учнів. 

Учителям Ва-
колюк Н.В., Гулі-
ній К.П., Гуртовій 
Ф.І., Козачуку К.К. 
присвоєно звання 
Заслуженого вчи-
теля Української 
РСР. Ряд учителів 
відзначені держ. 

нагородами: орденом Леніна (вчит. 
Теофіпольської серед. школи Гуліна 
Ф.С.), орденом Трудового Червоно-
го Прапора (Денисюк Г.П.), орденом 
«Знак Пошани» (Баюк О.Б., Гуртова 
Ф.І., Кайземан Р.Б., Супрун М.Д., Ха-
селєва Г.І.). 

У 1945-1971 рр. керівниками осві-
ти в районі були Козачук К.К., Пя-
сєцький І.В., Моцний В.О., Брін А.З., 
у 1971-1994 рр. – Лаган С.П. За цей 
період зведено понад 20 шкіл та 25 
дитячих дошкільних закладів. У 1992 

р. збудовано серед. школу №3, яку 
згодом реорганізовано в гімназію з 
поглибл. вивченням предметів гума-
нітарного напрямку (2000). На базі 
Поляхівської ЗОШ І-ІІІ ст. засновано 
НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-колегіум» (2000).

1994-1996 рр. – зав. райво була 
Шимчук Г.М., 1996-2005 рр. – Тка-
чук Н.М. У Теофіполі на цей час 
працюють: 7-річна музична, худож-
ня і дві спорт. школи, будинок дит. 
творчості. На базі Теофіпольського 
СПТУ відкрито філіал Бережансько-
го агротехнічного ін-ту Національно-
го аграр. ун-ту (2001). 

У 2005-2011 рр. освіту р-ну очо-
лював Гладищук П.В. Станом на 
01.01.2011 р. на території р-ну діяло 
40 ЗНЗ, 37 дошк. навч. закладів (16 
ДНЗ та у складі 21 НВК). 26 ДНЗ роз-
ташовані в типових приміщ., 33 за-
безпечені гарячою проточ. водою, 36 
мають водяне опалення, 4 – музичні 
зали, 22 – спорт. майданчики, 23 – 
ігрові майданчики.

З вересня 2012 р. до травня 2014 р. 
працював Центральний освіт. округ. 
Базовим навч. закладом була Теофі-
польська ЗОШ І-ІІІ ст. №1. 

З 2013 р. очільн. освіти р-ну був 
Пасєка А.П., а з 2015-го – Мельник 
М.О. 

Станом на 01.09.2015 р. мережа 
освіт. закладів р-ну складала 32 за-
гальносвітніх, 29 дошк. та 2 поза-
шкільних навч. заклади. 

М МАРЧУК

Гальчинецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Вул. Шкільна, 6, с. Гальчинці, Теофіпольський р-н
Засн. у 1887 р. як церк.-парафіяльна шк.; з 1921 р. – 

4-річна труд. шк.; з 1949 р. – 7-річна шк.; з 1961 р. – 9-річна 
шк.; з 21 вер. 1983 р. – НВК «Гальчинецька ЗОШ – ДНЗ»; з 
01 вер. 1990 р. – НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ»; з 01 лют. 2009 
р. – ЗОШ І-ІІІ ст.

Кер. були Гандзюк В.Г., Рудківський К.П. Нині очільн. – 
Бурлак Л.К. (з 01 трав. 1983 р.), вчит.-метод., Відмін. осв. 
Укр., Заслуж. вчит. Укр.

Серед відомих пед.: Баюк О.Б., нагороджена орденом 
«Знак Пошани»; Відмінники осв. Укр. Антосєва В.П., Ган-
дзюк В.Г., Гандзюк Г.С., Бурлак Л.К. 

У 2010 р. закл. захистив проект «Шк. “Надія”», зараз це 
унікальний комплекс для всебічного розвитку дітей, духо-
вний центр громади. 

Флагмани освіти і науки України / Упоряд. Г.І. Захарчен-
ко, Р.В. Захарченко. – К.: «Галактика-С», 2011.

Ж. БАЮК

Новоставецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Вул. Василя Шуляка, 22, с. Новоставці, Теофіполь-
ський р-н

Засн. у 1886 р.; 1909–1914 рр. – двокласна жіноча учи-
тельська шк.; з 1921 р. – 4-річна труд. шк.; з 1924 р. – 7-річ-
на шк.; у жовт. 1924 р. при шк. відкрито лікпункт, навчалося 
95 чол.; з 1934 р. – сер. шк.; з жовт. 1944 р. – Новоставець-
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ка 7-річна шк. У повоєнні роки за сумлінну роб. з навчання 
та виховання дітей дир. Моцного В.О. і вчит. Вальчук М.С. 
було нагороджено медаллю «За труд. доблесть». У 1954 р. 
відновлено діяльн. сер. шк. Кращі вчителі того часу: Вер-
хогляд Г.Р., Довжук Н.Г., Стріхар П.П., Довжук З.Д., Патлай 
О.М., Середа В.Х. У 1981 р. виробн. бригаду шк. (кер. Пат-
лай О.М.) було відзначено медаллю ВДНГ за вирощування 
цукрових буряків. У 1986 р. місцевим колгоспом (кер. Шу-
ляк В.К.) споруджено нове приміщ. шк. на 192 учні, оновле-
но старе приміщ.

Кер. були Миронов М.І. (1934-1941), Моцний В.О., Брін 
А.З., Лебідь П.М., Кравчук К.К., Мартинюк М.П. (1970-1977), 
Пуц В.Л. (1979-1984), Коптенко В.П. (1984-2002), Цурган 
В.М. (2002-2013). Нині очільн. – Дем’янова Є.С.

Відомі випускники: Сиверська Л., Шайнога В.М., Трофи-
мюк М.П., Лебідь Г.Г., Баб’юк С.Г., Корнієнко С.М., Якимчук 
Г.С., Варнацький В.Д., Патлай В.Ф., Редько Т.В., Михайлін-
чик В.В., Рудий Б.І., Пугач М.І.

Берека В., Шоробура І. Талант, помножений на працю. 
– Кам’янець-Подільський: «Абетка», 2005. – С. 6-8.

Стасюк І.А. Новоставці на Полкві. – Хмельницький: 
«Поділля», 2000. – С. 36-37, 96-98.

Трофим’юк М. Історія мого життя. – Москва: «Книга і 
бізнес», 2002. – С. 11-15.

Є. ДЕМ’ЯНОВА

Поляхівський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів-колегіум»

Вул. Шкільна, 1, с. Поляхова, Теофіпольський р-н
1865 р. – церк.-приходська шк.; з 1921 р. – 4-річна труд. 

шк.; з 1932 р. – 7-річна шк. (132 учні); з 1950 р. – сер. шк.; 
1975 р. – на кошти колгоспу ім. Комінтерну споруджено 
нове 2-поверхове приміщ.; з 2000 р. – НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-
колег.», засновник – Теофіпольська райрада.

Кер. були Кондратюк П.Л., Бегма В.П., Ткаченко С.Ф., 
Пробіч І.М., Моцний В.О., Кушнір П.В., Бойцун О.А., Коза-
чук К.К., Клепченко М.Р., Павлюк П.С., Паламарчук М.А. 
Нині очільн. – Савчук В.М. (з 1997 р.), учит. геогр., учит.-
метод.

Серед відомих випускників: Самойлюк Л.Г., дир. міс-
цевого ТОВ «Нива», орденоносець, Заслуж. прац. с/г, ме-
ценат закл.; Якубівський Ф.П., доц., канд. ветеринар. н.; 
Павлюк В.В., декан гуман. фак-ту Нац. ун-ту «Острозька 
акад.»; Харчук Б.В., полковник, проходив службу в контин-
генті ООН у Сьєрра-Леоне, нагороджений медаллю Миру. 

У закл. відпрацьовуються моделі: шк.-родина, шк. ін-
дивід. вибору, шк. успішної особистості. Закл. вважається 
своєрідним музеєм сім’ї, родини, краю. Наявні пришкільна 
ділянка, 2 музеї, виробн. майстерні, ігровий майданчик, 
стадіон. 

Призер управлінських проектів «Шк. ХХІ ст.» (2008, 
2015), «Панорама творчості», «Управлінський оскар», 
«Закл. успішної особистості» (2014) та ін. 

В. САВЧУК

Теофіпольська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 1

Вул. Небесної Сотні, 46, смт Теофіполь, Теофі-
польський р-н

Засн. у 1934 р., приміщ. побудоване в 1937 р.; з 1979 
р. – Теофіпольська сер. шк. № 1; з 1993 р. – Теофіпольська 
ЗОШ І–ІІІ ст. № 1. 

Кер. були Жежерук М.С. (1934 р.), Коган Я.А. (груд. 1934 
р.), Супрун А.О. (1936 р.), Король І.М. (1940 р.), Гуртова Ф.І. 
(1944 р.), Козачук К.К. (1959 р.), Крохмалюк В.П. (1961 р.), 
Сабодаш В.П. (1964 р.), Мартинюк М.П. (1967 р.), Лаган 
С.П. (1970 р.), Брін А.З. (1971 р.), Кравчук Ф.Г. (1974 р.), 
Оришкевич Є.О. (1975 р.), Школьний Л.В. (1995 р.). Нині 
очільн. – Бурлак А.А. (з 2009 р.), старш. учит.

Відомі випускники: Коханець Л., Заслуж. журналіст Укр.; 
Григор’єв К., чемпіон Укр. з плавання; Лукашук Р., чемпіон 
Укр. з важкої атлетики. 

Наявні 2 комп’ют. класи, танц. зала, кімн. для денного 
відпочинку. Функціонують Музей українознавства, Музей 
історії ВВВ, експозиція «Історія шк.». Модель закл. – шк. 
превент. вих. У груд. 2010 р. – черв. 2012 р. закл. співпра-
цював із волонтером Корпусу Миру (США) в Укр. за про-
ектом «Викладання англ. мови як іноз.». 

Шк. газета «Репортер» – лауреат ХІІІ, ХІV, ХV Нац. конк. 
шк. газет (2010, 2011, 2012). За активну участь у волонт. 
русі учнівський та пед. колект. нагородж. Почесною Грамо-
тою волонт. руху Теофіпольщини «Патріот». 

Історична довідка Теофіпольської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 
Теофіпольської райради Хмельн. обл. (погоджена прото-
колом ЕПК Держархіву Хмельн. обл. № 04 від 10.04.2014).

Стасюк І.А. Історія Теофіпольщини у славетних іме-
нах. – Хмельницький, 2004. – С. 40-42, 56, 72, 141.

О. СТАНЧУК
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Теофіпольський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І ступеня – гімназія»
Вул. Ювілейна, 36, смт Теофіполь, Теофіполь-

ський р-н
Засн. 23 січ. 1993 р.; 09 серп. 2000 р. ЗОШ І–ІІІ ст. № 3 

реорганізована в НВК «ЗОШ І–ІІІ ст.-гімн.»; з 05 черв. 2009 
р. – НВК «ЗОШ І ст.-гімн.».

Кер. були Голодрига В.І. (1993–1996), Єднобик В.І. 
(1996–2005). Нині очільн. – Лаган Л.С. (з 2005 р.).

Відомі пед.: Шуляк В.В., Заслуж. вчит. Укр.; Єднобик В.І., 
Відмін. осв. Укр.; Хохрушева Л.С., Відмін. осв. Укр.; Лаган 
С.П., Відмін. народ. осв.; Маринчук В.Г., Відмін. народ. 
осв.; Шумович Л.Л., нагородж. орденом «Знак Пошани».

Відомі випускники: Гарнюк О., член Спілки письменників 
Укр.; викладачі вишів Радчишина Т., Мельник О.; офіцери 
ЗСУ Шуляк Р., Лопушанський О., Журавель В., Мовчан В., 
Гоцак В. 

Структура закл.: поч. шк. та гімн. Налічується 204 учні, 
51 член труд. колект.

Л. ЛАГАН

Волице-Полівський дошкільний навчальний 
заклад «Берізка»

Вул. Яблунева, 41, с. Волиця-Польова, Теофіполь-
ський р-н

Засн. у 1936 р. як ясла, розташовувався в сільській хаті, 
за дітьми доглядала Денисюк М.Н.; у 1948–1949 рр. побу-
довано приміщ. на Клину; наприкінці 1950-х рр. отримав 
нове приміщ., збудоване за кошти місцевого господарства, 
функціонував як ясла-садок «Сонечко», засновник закл. – 
місцеве господарство колгоспу ім. Леніна, виховувалось 
понад 60 дітей; у 1986 р. перейшов у приміщ. старої шк. 
і отримав назву «Берізка»; з 2006 р. – Волице-Полівський 
НВК; з 2009 р. – Волице-Полівський ДНЗ «Берізка». 

Серед кер. були Суханюк Я.П. (перша зав., до 1979 р.), 
Супрунюк Т.С. (з жовт. 1987 р.), Мороз С.Г. Нині очільн. – 
Супрунюк Т.С.

Відомі випускники: Возна З.П., депутат ВР СРСР 
останніх 3 скликань; Балашов В.М., легкоатлет; Олійник 
Д.М., президент Асоц. підприємств скляної промисловос-
ті, заступник голови Федерації роботодавців Укр.; Гуме-
нюк М.Р., кер. місцевого господарства, депутат райради 
кількох скликань; Приступюк О.М., проф. каф. ендокрино-
логії Нац. мед. ун-ту ім. О.О. Богомольця; Багнюк К.О., ви-
кладач Тернопільського пед. ун-ту, канд. пед. н.; Пасічник 
А.К., Герой Соціалістичної Праці; Кисіль М.М., механіза-
тор, нагороджений 2 орденами Труд. Слави; Багнюк Д.О., 
Поліщук М.О., Поліщук П.С., механізатори, нагороджені 
орденом Трудового Червоного Прапора; Суханюк М.Л., 
Басарабова М., доярки, нагороджені орденом Леніна.

Функціонують 2 вікові групи, виховується 36 дітей віком 
від 3 до 6 років. 

Т. СУПРУНЮК

Теофіпольський дошкільний навчальний 
заклад № 3 «Бджілонька»

Вул. Заводська, 16, смт Теофіполь, Теофіполь-
ський р-н

Засн. у груд. 1983 р., функціонувало 8 груп, відвідувало 
240 дітей. У закл. відбулося 30 випусків.

Очільн. – Шовкомуд З.В. (з 1983 р.). Закл. для дітей за-
гального розвитку. Функціонує 5 груп: 1 – раннього віку, 4 
– дошк. віку. Розрахований. на 115 дітей, відвідує 141 ди-
тина. Труд. колект. складається з 30 осіб, із них 13 пед. 
прац. (7 мають вищу осв., 6 – сер. спец. осв.; 1 спец. вищ. 
кваліфік. кат., 2 спец. І кваліфік. кат., 2 спец. ІІ кваліфік. кат.; 
3 мають звання «виховат.-метод.». Напр. роб. – гуман.

Обладнано групові кімнати, спальні кімнати, муз. залу, 
сенсорну кімн., ігровий майданчик.

Колект. неодноразово нагородж. грамотами Теофіполь-
ської райради, РДА, від. осв. Теофіпольської РДА, подяка-
ми, дипломами за перемоги в конкурсах; занесений на До-
шку пошани працівників осв. (2014 р.), на районну Дошку 
пошани (2015 р.).

З. ШОВКОМУД
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Дитячо-юнацька спортивна школа відділу освіти 
Теофіпольської РДА

Вул. Небесної Сотні, 8, смт Теофіполь, Теофіполь-
ський р-н

Засн. у жовт. 1988 р. райвідділом осв. 
За час існування закл. підготував 2 майстри спорту з 

футболу – Худзіка П., Шевчука С., канд. у майстри спорту 
з настільного тенісу Писарука В., канд. у майстри спорту з 
легкої атлет. Томчука А. 

Перший дир. – Петрук М.І., нині очільн. – Ништ Д.М. (з 
черв. 1999 р.).

Працюють заст. дир. з НВР, тренери-викладачі (6,5 став-
ки) на відділеннях: футбол, волейбол (хлопці, дівчата), на-
стільний теніс, легка атлетика. Навчається 424 учні. Закл. 
не має власної бази, орендує спортзали та майданчики 
загальноосвітніх шкіл району, районний стадіон. 

Діють тренерська рада, батьк. коміт., учнівські комітети 
відділень спорту. З 2000 р. щорічно в двозмінному режимі 
проводяться спорт.-оздоровчі літні наметові табори на р. 
Збруч біля смт Сатанів Городоцького р-ну.

Д. НИШТ

Теофіпольський районний Центр 
дитячої творчості

Вул. Ювілейна, 36, смт Теофіполь, Теофіпольський 
р-н

Засн. у 1968 р. як район. Буд. піонерів; з 1991 р. – ЦДТ 
(рішення виконкому Теофіпольської райради народ. де-
путатів № 149 від 21.11.91). З вер. 2013 р. закл. знахо-
диться у приміщ. Теофіпольського НВК «ЗОШ І ст.-гімн.». 

У Буд. піонерів працювали методист та 5 кер. гуртків за 
сумісництвом, згодом з’явилися штатні посади кер. гуртків. 

З 1999 р. запроваджено напрямки: екологів-натуралістів, 
худ.-естет., літерат., наук.-техн. Навчалось 300 дітей. З 
2010 р. у закл. працює Хмельн. територіальне відділення 
МАН Укр. 

Кер. були Коберник С.І., Романовська Г.П., Нагорічна 
О.Ф., Сторожук Л.Д. Нині очільн. – Герасимчук Т.В. (з груд. 
2013 р.).

Функціонує 26 гуртків, 40 груп, навчається 664 вихован-
ці. Педколект. складається з 19 кер. гуртків (12 основних 
працівників, 7 працівників за сумісництвом.), із них 17 ма-
ють вищу осв., 2 – сер. спец. осв. 

Пед. працівники – учасники фахових конкурсів, посідали 
призові місця у Всеукр. конк. майстерності пед. працівників 
ПНЗ «Джерело творчості». Вихованці – постійні учасники, 
призери район., обл., всеукр. конкурсів.

Т. ГЕРАСИМЧУК

Хмельницький район

У березні 1965 р. на базі Ру-
жичнянського, Чорноострівсько-
го та Гвардійського р-нів створено 
Хмельн. р-н. До його складу увійшло 
76 населених пунктів, у 73 з них ді-

яло 73 загальноосв. навч. заклади: 20 
серед., 39 восьмирічних, 14 почат. і 
три вечірні школи. В р-ні працювали 
4 освітянські постійно діючі дошк. 
заклади, а в більшості населених 

пунктах – колгоспні сезонні садки. 
Започатковували розбудову осві-

ти у р-ні: Бабій М.І. (1965-1975), зав. 
район. відділом народ. освіти, Сло-
бодян В.П., голов. бухгалтер центра-
ліз. бухгалтерії та інспектор шкіл 
Лепетко Д.М.

Значний внесок у розвиток 
освіти р-ну зробили їх наступни-
ки, очільники освіти Тимощук В.І. 
(1975-1982), Богай М.С. (1982-2001), 
Данілова В.Ф. (2003-2010).

Історія метод. служби р-ну розпо-
чалася зі створення метод. кабінету 
– центру метод. забезпечення за-
кладів осв. та підвищення кваліфі-
кації педагогічних кадрів (з 1968 р.). 
Перший завідувач РМК – Бабишин 
М.А. У 1968-1989 рр. цю посаду обі-
ймала Мазурок В.М.

Нового змісту і творчого підходу 
набувала метод. робота із Суховір-
ською Г.П, Кв’ятковською М.Ф., Фе-
щук (Сломінською) М.М., Кошкою 
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(Солоцькою) О.А. На часі стало підви-
щення якості метод. заходів, впрова-
дження нових наук. ідей у практику 
роботи пед. і керівних кадрів, впро-
вадження ІКТ навч. та вихов., і на 
цій основі підвищення управлінської 
культури в закладах освіти, підтримка 
педагогів-новаторів.

За невеликий проміжок часу в 
р-ні зросла когорта вчителів-нова-
торів, серед яких, зокрема, Сідлець-
кий О.С. – «Заслужений вчитель 
УРСР», медальА. С. Макаренка, 
орден «Знак Пошани» (Грузевиць-
ка ЗОШ І-ІІ ст.); Черкашина Г.П. 
– «Заслужений вчитель УРСР» 
(Чорноострівський НВК); Войцехів-
ський С.А – «Заслужений вчитель 
УРСР» (Шаровечківська ЗОШ І-ІІІ 
ст.); Підфігурний І.А. – «Заслуже-
ний вчитель УРСР» (Жучковецька 

ЗОШ І-ІІ ст.); Войтюк Й.І – «За-
служений вчитель УРСР», делегат 
ІІІ з’їзду вчителів УРСР; Цалин І.М. 
– «Вчитель-методист», Відмінник
освіти УРСР, орден «Знак Пошани»; 
Бродюк М.М. – «Вчитель-мето-
дист», Відмінник освіти УРСР, Гра-
мота Президії ВР УРСР; Бродюк Г.І. 
– «Вчитель-методист», Відмінник
освіти УРСР, премія ім. Н.Крупської 
(Пироговецька ЗОШ І-ІІІ ст.); Дідух 
Є.А. – Орден Трудового Червоного 
Прапора (Іванковецький НВК).

Нині відділ освіти, молоді та спор-
ту РДА очолює Шеремета С.О., ме-
тод. службу, яка включає 7 методис-
тів – завідувач РМК Попик А.М. В 
р-ні функціонує 41 ЗНЗ: 19 – І-ІІІ 
ст., 22 – І-ІІ ст., 1 – І ст. та 1 – 
НВО, 35 ДНЗ та ЦДЮТ, в яких на-
вчається 3801 дит.

У школах працює 717 пед. праців-
ників, з них 239 мають вищу кваліф. 
кат., 39 звання «Вчитель-методист», 
175 – «Старший вчитель», 22 – 
«Відмінник освіти», 22 – інші на-
городи та відзнаки. Успіхи району: 
12 учнів – призери ІІІ етапу (облас-
ного) Всеукр. учнівських олімпіад, 3 
учні – призери конкурсу-захисту 
МАН, 25 учнів – призери різних 
заочних конкурсів уч. творчості, 
вчитель історії – призер конкурсу 
«Вчитель року – 2016», 52 вчителя 
– призери виставки «Освіта Хмель-
ниччини на шляхах реформування». 
Педагоги р-ну – активні учасники 
«майстер-класів», члени обл. журі 
конкурсів та олімпіад, конкурсів на 
кращий ЗНЗ «Школа ХХІ століття».

АВТОР

Гвардійський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, гімназія»

Вул. Соборна, 36, с. Гвардійське, Хмельн. р-н
У 2000 р. Гвардійську ЗОШ І–ІІІ ст. реорганізовано в НВК 

«ЗОШ І–ІІІ ст., гімн.». 
Кер. – Федоров Ю.І. (очолює закл. понад 30 років). 
Структ.: ЗОШ (1–11 кл.) та гімн. (1–7 кл.). Педколект. 

включає 3 Відмін. осв. Укр., 11 спец. вищ. кваліфік. кат., 2 
учит.-метод., 9 старш. вчит. Навчається 268 учнів. 

На базі закл. функціонують філії муз. шк., Центру дит. 
та юнацьк. творч., дит. юнацьк. спорт. шк. (секц. «Бокс» та 
«Футбол»), шк. наук. осередок «Пошук» Хмельн. район. фі-
лії Хмельн. територ. відділення МАН Укр.

Пріорит. напрямки розвитку закл.: інтенсифікація всіх 
рівнів навч.-вих. проц., підвищення його ефективності та 
якості, побудова відкритої сист. осв. із забезпеченням кож-
ній дитині і кожному вчит. власної траєкторії самоосвіти, 
розвиток творч. потенціалу кожного учня, удосконалення 
умінь експерим.-досл. діяльн., формування інформ. культ. 
учнів, реалізація соц. замовлення.

Проводиться експерим. та досл. роб. «Теоретико-мето-
дичні засади формування екол. компетентності учнів стар-
ших кл. сільськ. місцевості».

Директор ХХІ століття – 2013. – К: Шк. світ, 2013. – 
С. 98. 

Федоров Ю.І. Пошуково-дослідницька діяльність учнів 
// Директор школи. – 2013. – № 23. – С. 23-30.

Флагмани освіти і науки України / Упоряд. Г.І. Захарченко, 
Р.В. Захарченко. – К.: «Галактика-С», 2012. – С. 248-249.

Ю. ФЕДОРОВ

Грузевицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Вул. Центральна, 77, с. Грузевиця, Хмельн. р-н
Засн. у 1923 р. як 4-річна шк.; з 1931 р. – 7-річна шк.; з 

1932 р. – прогресивна шк.; з 1934 р. – неповна сер. шк.; 
1936 р. – шк. переїхала в новозбудоване приміщ.; з 1939 
р. – сер. шк.; у довоєнний час до шк. ходили пішки учні 
з Водичок, Педосів, Бережанки, Малашовець, Осташок; у 
період нім.-фашистськ. окупації закл. був зруйнований; з 
бер. 1944 р., після звільнення села від фашистів, учні на-
вчалися в приміщ. сільськ. клубу; з вер. 1945 р. – навч. у 
відбудованій шк.

Серед. кер. – Сідлецький О.С. (вер. 1945 р. – вер. 1981 р.). 

Енциклопедiя освiти Хмельниччини
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Нині очільн. – Ткачук Н.В. (з 2002 р.), Відмін. осв. Укр., 
вчит.-метод., делегат ІІ З’їзду освітян Укр.; за час її керівни-
цтва проведено реконструкцію шк., добудовано харчоблок. 

Навчається 161 учень, працюють 20 пед., із них 10 ма-
ють звання «старш. учит.», 2 – «вчит.-метод.». Учні 10–11 
кл. навчаються за інформ.-технол. профілем. 

Матер.-техн. база включає навч. кабінети, 2 комп’ют. кл., 
бібліот. з фондом понад 10000 примірн., спортзал площею 
250 кв. м. 

Упроваджуються ІКТ, метод проектів, інтеракт. навч.

Н. ТКАЧУК

Іванковецький навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів, 

школа мистецтв»

Вул. Шкільна, 2, с. Іванківці, Хмельн. р-н
Шк. у селі побудована в 1892 р. Левицьким В.Г. (1812–

1895), військ. лікарем, кавалером орд. Св. Анни, надвір-
ним радником, генералом царськ. армії, меценатом; він 
забезпечив закл. вічним внеском у 41 тис. карбованців, на 
його кошти закл. утримувався до 1918 р.; 01 вер. 1892 р. 
шк. прийняла перших учнів; присвоєно назву «Однокласне 
міністерське училище в Іванківцях-Олешинських»; з 1906 
р. – 2-класне училище ім. В.Г. Левицького; з 1938 р. – сер. 
шк.; 1988 р. – побудовано нове приміщ.; з 1998 р. – НВО 
естет. вих.; з 2005 р. – НВК «ЗОШ І–ІІІ ст., шк. мистецтв». 

Кер. були Ставінога Ю.В., ветеран ВВВ (1957–1993), Бо-
гай К.А. (1994–2003). Нині очільн. – Довганюк З.У. (з 01 лют. 
2003 р.). 

Навчається 196 учнів із сіл Іванківці, Олешин, Калинів-
ка, Черепівка, здійснюється довіз шк. автобусом. У складі 
труд колект. 28 вчит., 12 тех. прац. 

Упроваджуються інтеракт., проектні, здоров’язберіг., 
інформ.-комп’ют. та ін. технології. На базі закл. працює фі-
лія РДМШ: класи фортепіано, вокал. та хор. співу, образот-
ворч. та декор.-прикладн. мистецтва, духових інструмен-
тів. Серед учнів – переможці всеукр., обл. мистецьких конк. 
Функціонують спорт. секції (учениця 10 кл. – чемпіонка Укр. 
з боксу). Щорічно налічується 6–8 учнів-призерів різнома-
нітних конк., олімпіад на обл. рівні.

Закл. – переможець конк.-захисту моделей Шк. сприян-
ня здоров’ю (2006, 2009, 2013), внесений до Нац. мережі 
ШСЗ як осв.-інформ. центр. Діяльн. закл. висвітлюється 
обл. та район. ЗМІ.

Кшевінська Л.А. Створення системи роботи Іванко-
вецького НВК з формування в учнів навичок здорового спо-

собу життя і запобігання шкідливих звичок // Впроваджен-
ня здоров’язбережувальних технологій у практику роботи 
навчальних закладів як один із пріоритетних напрямів 
освітньої політики України / Матер. обл. наук.-практ. між-
галуз. конф. – Хмельницький: ХОІППО, 2014. – С. 28-30.

Флагмани освіти Хмельниччини / Уклад. Рачок Т.М., 
Буймістер Л.В. – Хмельницький, 2009. – С. 63-64.

З. ДОВГАНЮК

Малиницький навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів, 

центр сприяння здоров’ю»

Вул. Центральна, 4, с. Малиничі, Хмельн. р-н
Перша згадка про закл. – у «Єпархіальних відомостях»: 

указано, що в 1884 р. функціонувала церк.-приходська шк.; 
1913 р. – відкрито земську шк.; з 1937 р. – поч. шк.; з 1946 
р. – 7-річна шк.; з 1959 р. – загальноосв. сер. шк.; 1973 р. – 
збудовано сучасне приміщ.; з 2003 р. – НВК «ЗОШ І–ІІІ ст., 
центр сприяння здоров’ю». 

З 1973 р. кер. були Рубан В.К., Тимощук В.І., Чорномо-
рець В.В., Личак Н.С., Трачук В.П. Нині очільн. – Гусар В.Б.

Навчаються учні з сіл Малашівці, Волиця, В. Вовківці, 
Мацьківці, Кудринці, Рижулинці. Налічується 135 учнів, 17 
пед., 13 тех. прац. 

Матер.-техн. база включає 15 навч. кабінетів, кімн. шко-
ляра, бібліот., акт. зал, їдальню, майстерні, спорт. стадіон, 
спорт. майданчики, стрілецький тир, шк. автобус.

Пріорит. напр. діяльн. – упровадження здоров’язберіг. 
технологій. Діє орган учнівського самовряд. парламент. 
республіка «Мрія».

Діяльн. закл. висвітлюється на шк. сайті http://malnvk.
ucoz.ua/, у шк. інформ. віснику «Ластівка».

В. ГУСАР

Пироговецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Вул. Центральна, 41а, с. Пирогівці, Хмельн. р-н
Засн. у 1849 р. як шк.; з 1875 р. – міністерське 1-класне 

народ. училище для хлопчиків; з 1897 р. – шк. грамоти для 
дівчат, вивчалися Закон Божий, арифметика, каліграфія, 
пізніше був введений предмет з мистецтва, уроки читалися 
тільки рос. мовою.; 1920-і рр. – відкрито неповну сер. шк., 
працювало 12 учит., навчалось 210 учнів; у перші повоєнні 
роки – поч. шк.; з 1947 р. – 7-річна шк.; з 1959 р. – 8-річна 
шк.; з 1963 р. – сер. шк.; з 14 вер. 1964 р. – навч. у ново-
му приміщ., збудованому за кошти колгоспу, працювало 27 
учит., навчалося 300 дітей. 

Розвиток освiти в регiонах
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Кер. були: Закорчевна В.А. (до 1946 р.), Тимофієва О.А. 
(до 1953 р.), Войтюк Й.І. (1953–1986), Цалин І.М. (1986 
–1995), Бродюк Г.І. (1995–2004). Нині очільн. – Войтюк Л.В.
(з 2010 р.). 

Навчається 106 учнів; працює 17 членів педколект, із 
них 17 мають вищу пед. осв., 3 – звання «учит.-метод.», 
4 – «старш. учит.». Із 1769 випускників 96 отримали зол. 
мед., 20 – срібну мед. 

О. СІМЧУК

Чорноострівський навчально-виховний 
комплекс «Загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів, колегіум»

Пров. Вовчогорянський, 1, смт Чорний Острів, 
Хмельн. р-н

Перша згадка про закл. датована 1834 р. Функціонувало 
1-класне парафіяльне училище, істор. та геогр. викладав 
укр. байкар Глібов Л.І.; з 1934 р. – 7-річна шк.; з 1945 р. – 
поч. шк. для різновікових дітей; 01 вер. 1980 р. – розпоча-
лося навч. у новому приміщ.; 1994 р. – на базі шк. відкрито 
колеж, у 1998 р. його реорганізовано в колегіум; з 2000 р. 
– НВК «ЗОШ І–ІІІ ст., колегіум».

Кер. були Черкашин Є.А. (1953–1961), Адамчук Л.П., Лі-
щук Г.В.

Відомий пед.: Черкашина Г.П., вчит. рос. мови та літер., 
Заслуж. вчит. Укр. (1960 р.).

Відомі випускники: професори, д-ри наук Семеряга І.М., 
Бородатий В.П., Коляно Ю.М., Романюк Б.М., Фурса С.П., 
поетеса Кірик-Радомська Л.А., художник Приходнюк О.Я. 

Очільн. – Островська О.С. (з 2007 р.). Налічується 32 
пед. прац., у т.ч. 4 вчит.-метод., 9 старш. вчит., 17 вчит. 
вищ. кваліфік. кат., 3 вчит. нагороджені знаком «Відм. 
осв. Укр.». Навчається 270 учнів. Забезпечується допро-
фільна та профільна осв. з філол., природ.-матем. на-
прямків. Застосовуються класичні, апробуються новітні 
методики. Учні залучаються до наук.-досл., експерим., 
творч. діяльн. 

Педколект. – переможець всеукр., обл. конк.: «100 кра-
щих шкіл Укр.», «Шк. навч. досягнень», «Поч. шк. – крок 
у ХХІ ст.», «Інформ.-осв. метод. центр», «Сільська школа 
– колиска розуму», має відзнаку «Флагмани осв. і науки
Укр.».

Сільська школа – колиска розуму, джерело почуттів / 
Уклад. Рачок Т.М., Буймістер Л.В. – Хмельницький, 2010. 
– С. 114-116.

О. ОСТРОВСЬКА

Богдановецький дошкільний навчальний заклад 
«Вербиченька»

Вул. Першотравнева, 8/1, селище Богданівці, 
Хмельницький р-н. 

Засн. у 1983 р. Богдановецьким комбінатом хлібопро-
дуктів як дит. садок, розрахований на 140 місць (нарахову-
валося понад 100 дітей); 1997 р. – закл. передано на ба-
ланс Копистинської сільради; 2000 р. – функціонує 2 групи 
(40 дітей); 2006 р. – у зв’язку із збільшенням кількості дітей 
відкрито додаткову групу (усього 68 дітей); 2008 р. – від-
крито 4-ту групу на 20 місць. 

Кер. були Ахунтова Г.Г., Марчук Н.Р. (1997–2000). Нині 
очільн. – Онищак Л.А. (з 2000 р.). 

Налічується 115 вихованців, 9 пед. прац. Напрямки ді-
яльн. педколект.: збереження і зміцнення фіз. та псих. 
здоров’я дітей, розвиток їхніх творч. здібностей засоба-
ми театралізованої діяльн.; інтеграція родинного і сус-
пільного вих.

Один із кращих дитячих закл. р-ну. Колект. – перемож-
ці, призери багатьох конкурсів, творч. заходів. 

Л. ОНИЩАК

Лісовогринівецький дошкільний навчальний 
заклад «Ромашка»

Вул. Хмельницька, 27/1, с. Лісові Гринівці, Хмель-
ницький р-н

Засн. у січ. 1985 р., підібраний молодий труд. колект., усі 
пед. прац. мали спец. осв.; з 2009 р. – активний розвиток 
закл., зростання попиту на його відвідування у зв’язку із 
збільшенням дит. контингенту мікрорайону; 2011–2014 рр. 
– відкрито 2 додаткових групи.

Кер. були Мандзюк Т.М. (1985–1987), Расіна В.М. (з 
1987 р.). Нині очільн. – Подгорнюк Д.М. (з 2009 р.).

Функціонує 4 вікові групи, виховується 105 дітей. Налі-
чується 9 членів педколект.: 5 виховат., 1 практ. психол., 1 
муз. кер., 1 інструкт. з фіз. культ., 1 виховат.-метод.

Обладнано мед. блок, харчоблок, пральню, метод. каб., 
муз.-спорт. залу, облаштовано розвивальні зони, ігрові 
майданчики та куточки. У наявності комп’ют. з доступом до 
мережі Інтернет. 

Пріорит. завд. колект. – створення повноцінного, здоро-
вого і сучасного середовища для розвитку та вих. індивід. 
особистості дитини.

Д. ПОДГОРНЮК

Енциклопедiя освiти Хмельниччини
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Райковецький дошкільний навчальний заклад 
«Пролісок»

Вул. Паркова, 10, с. Райківці, Хмельницький р-н
Засн. у 1971 р. як ДЗ «Білочка» (2 групи), підвідомчий 

Райковецькій виправній колонії МХ-324/78; до педколект. 
входили Салапаєва О.С., Грох А.А., Бістріцька А.А.; 1985–
1986 рр. – побудовано типове 2-поверх. приміщ. закл., під-
порядковане Мін-ву внутр. справ, функціонувало 4 групи 
(до 100 дітей); 1986 р. – закл. передано в підпорядкування 
Мін-ву осв.; 1996 р. – закритий у зв’язку з недостатньою 
кількістю дітей; у січ. 2007 р. рішенням сесії Райковецької 
сільради засновано ДНЗ «Пролісок»; 2012 р. – закл. пере-
ведено в типове приміщ., проведено кап. ремонт, облашто-
вано спортзал, закуплено нові меблі. 

Кер. були Салапаєва О.С., Махмет Г.М. (1983–1996). 
Нині очільн. – Свідерська-Лоб С.М. (з січ. 2007 р.).

Гордістю закл. є пед. Пастушок С.А., Калан Н.П., Безмага 
С.В., Фуфалько Г.В., Гуцал Л.А., Коляско О.В., Камінник І.А.

Закл. розрахований на 56 місць, налічується 50 дітей. 
Функціонують гуртки англ. мови, образотворч. та театралі-
зов. діяльн., хореогр.

Упроваджуються ідеї пед. спадщини Монтессорі М., Су-
хомлинського В. та ін. 

С. СВІДЕРСЬКА-ЛОБ

Розсошанський дошкільний навчальний заклад 
«Яблунька»

Вул. Богдана Хмельницького, 1, с. Розсоша, Хмельн. 
р-н

Засн. у 1970 р. на базі колгоспу «Комунар» як ясла-сад 
«Малятко»; у 2000–2006 рр. не функціонував; 15 груд. 
2006 р. рішенням Розсошанської сільради створено дит. 
закл. «Яблунька» (2 групи).

Кер. були Крамар В.Ф. (з 1970 р.), Кузьменчук О.Д. (з 
1983 р.), Самсонюк Н.В. (з 2007 р.).

Нині очільн. – Бретоусова Р.Г. (з 2010 р.). Функціонує 2 
групи – різновікова та старша, усього 50 дітей. Налічується 
5 пед. та 7 тех. прац. 

Матер.-техн. база включає кімнати, ігрові куточки, меблі, 
сучасний харчоблок; у наявності комп’ют. із доступом до 
мережі Інтернет.

Колект. працює над пробл. «Використання елементів 
ТРВЗ у навч. дітей спілкування на заняттях та повсякден-
ному житті». Серед пріорит. завдань – формування життє-
вої компетентності, розвиток ціннісного ставлення дітей до 
себе та світу.

Р. БРЕТОУСОВА

Центр дитячої та юнацької творчості 
Хмельницького району

Вул. Лізи Чайкіної, 30, м. Хмельн
Розташований на базі відділу осв., молоді та спорту 

Хмельн. РДА.
Засн. у 1962 р.; 1962–1991 рр. – район. Буд. піонерів; 

1992–2004 рр. – район. Буд. творч. школярів та юнацтва; з 
2005 р. – Центр дит. та юнацьк. творч. 

Кер. були Кравець М. (1975–1978), Агашкова Г. (1978–
1981), Остахівська Л. (1981–1983), Булаєва Т. (1983–1997), 
Притис Л. (1997–2004), Мельник І. (2004–2012), Гіджеліць-
кий І. (2012–2014). З 2015 р. обов’язки дир. виконує заст. 
дир. Буланова О.

Відомі пед.: Лукащук О., кер. гуртка духов. оркестру; 
Люшня М., кер. хору.

Налічується 52 прац., із них 50 – кер. гуртків; 889 ви-
хованців (24% від заг. кількості учнів р-ну). Мережа гуртків 
станом на січ. 2016 р. складає 66 груп, представлено всі 
напрямки позашк. осв. 

Турист.-краєзнавч. відділом за 2015 р. проведено 4 ка-
тегорійних походи, 4 походи вихідного дня, 1 турист.-краєз-
навчу експедицію, 2 екскурсії. 

У 2015 р. у масових заходах вихованцями та кер. гуртків 
худ.-естет., наук.-тех., комплексного відділів на обл. рівні 
здобуто 15 дипл. І ст., 19 дипл. ІІ ст., 13 дипл. ІІІ ст.; на 
всеукр. рівні здобуто: 2 гран-прі, 4 дипл. І ст., 2 дипл. ІІ ст. 

Закл. координує діяльн. Хмельн. район. ради старшо-
класників, яка об’єднує лідерів учнівського самовряд. 
Хмельн. р-ну; реалізуються проекти «Колекціонуємо добрі 
справи», «Викидаємо сміття правильно», «Лідери-волон-
тери» та ін.

О. БУЛАНОВА

Розвиток освiти в регiонах
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Чемеровецький район

У 1883 р. в Чемерівцях діяла 
церковно-парафіяльна шк., згодом 
– 1-класне міністерське училище. 
У 1908-1909 рр. з 289 дітей шкіль-
ного віку в училищі і церковно-па-
рафіяльній шк. навчалося 57 хлоп-
чиків і 19 дівчаток. 

У 1913 р. з 1295 дітей шкільного 
віку 353 хлопчиків і дівчаток було 

охоплено навч. у 13 цер-
ковно-приходських шк. 

У 1940 р. у двох шко-
лах Чемеровець навч. 
1032 учні та працював 
41 вчитель, діяли постій-
ні та сезонні ясла для ді-
тей. 

У 1956 р. на базі шко-
ли, яка була розташ. в 
центрі містечка, було 
побудовано приміщ. 
для  однозмінного навч. 
учнів 1-10 класів. Інша 
шк. до 1971 р. залиша-
лася 8-річкою, а з 1971 
року – реорганіз. в по-
чаткову. 

У 1984 р. в селищі за-
верш. будівництво при-
міщ. Чемеровецької за-
гальноосв. школи №2, 
таким чином тут почали 
діяти 2 середні школи, 
в яких навч. понад 700 
учнів. 

У 1995 р. в 40 загаль-
ноосвітніх шк. р-ну здо-
бували освіту 6017 дітей, 
яких навчали 799 педа-

гогів. Серед них – заслуж. вчи-
телі України Барчук І.С. (Летава), 
Вербова К.П. (Чемеровці), Штефа-
нюк М.В. (Закупне).

Очільниками освіти р-ну в різ-
ний час були: Потрохайло М. С., 
Тоскалюк М. Т., Бондар П. М., 
Бомк І. Ф., Бабич В. С., Рудський 

М.П., Мудрий П.К., Повар Т.М., 
Барціховська Д.В., Павлишина 
С.А. У 2016 р. райвід. осв. очолює 
Царук О.Л.

У 2016 р. в р-ні функціонувало 42 
ДНЗ, якими охоплено 1080 дітей. У 
36 ЗНЗ навч. 3064 учні. До їх послуг 
– дитячо-юнацька спорт. школа 
(дир. Драпатий В.В.) та район. Буди-
нок школярів (дир. Чебаник М.М.). 
Навч. заклади р-ну (Гуківська, 
Свіршковецька ЗОШ І-ІІІ ст., Чеме-
ровецький НВК №1 «ЗОШ І-ІІІ ст., 
ліцей та МНВК», район. Будинок 
школярів) є учасниками Всеукр. 
експерименту з питань формуван-
ня просоціальної поведінки учнів.

Гордість Чемеровеччини – її ви-
пускники, зокрема генерал-полков-
ник Павловський І.Г., співробітник 
Мін-ва закордонних справ СРСР, 
докт. наук Капиця М.С., науковець 
Одеського ун-ту Севастьянов С., 
наук. працівник Ін-ту геології АН 
УРСР Станіславський Ф., докт. наук, 
проф., очільник каф. Кам’янець-
Подільського педін-ту Свідер П.І., ви-
кладач Київської с/г академії Адамчук 
В.В., канд. сільськогосп. наук Яворов 
В.М., канд. мед. наук Слонецький 
І.Б., заслужені вчителі України Повар 
Т.М., Пасічник Г.К., Пархоменко О.М., 
доктори наук Адамчуки І.І. та В.І., Браз 
А.М., Геренчук К.І., Зінь Е.А., Локай 
А.І., Мельник І.О., Мещишин І.Ф., Па-
насюк Є.М., Щербань М.І.

Г. ПРОЦІВ

Вишнівчицька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів імені С.М. Раєвського

Вул. Стадіонна, 17, с. Вишнівчик, Чемеровецький 
р-н

Засн. 01 вер. 1882 р. як однокласне училище для хлоп-
чиків; 1933 р. – на базі поч. шк. створено Вишнівчицьку сер. 
шк., перший випуск – 1936 р.; з 1995 р. – ЗОШ І–ІІІ ст. ім. 
С.М. Раєвського. 

У 1933–2016 рр. закл. очолювало 9 дир., серед  
яких Колногозюк. І.К. (1930-і рр.). Нині очільн. –  
Старушок Л.І.

Навчається 114 учнів, працюють 18 учит. з вищ. осв., 
провідний бібліотекар; із них 2 – вчит.-метод., 2 – старш. 
вчит. 

Модель закл. – «Шк. звичаїв й традицій». Приділяється 
увага вивченню історії рідного краю, шк., родини, форму-
ванню здорового способу життя. 

Функціонує шк. сайт. 

Сільська школа – колиска розуму, джерело почуттів / 
Уклад. Рачок Т.М., Буймістер Л.В. – Хмельницький, 2010. 
– С. 120-123.

Л. СТАРУШОК

Енциклопедiя освiти Хмельниччини
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Гуківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Вул. Папаніна, 66, с. Гуків, Чемеровецький р-н
Офіційно часом засн. вважається 1937 р. Раніше (1923 р.) 

працювала перша поч. шк., навчалось 97 учнів, перший 
учит. – Дроздовський А.Г.; 1937 р. – зведено 2-поверх. бу-
дівлю, у якій почав працювати закл.; 1939 р. – перший ви-
пуск (налічувалося 3 відмінники); у повоєнні роки – 7-річна 
шк.; з 1951 р. – 10-річна сер. шк.; 1970–1980-і рр. – значне 
піднесення спорт.-масової роб. (учит. фіз. культ. Мазнич-
ко І.Д., Маловічко З.К.); 2005 р. – добудовано 5 класів для 
учнів поч. шк., спортзал з каб. фіз. культ. і роздягальнею, 
внутр. санвузли.

Відомі випускники: кандидати в майстри спорту Різничук 
Л., Громакова О., Чорнюк Є.

Закл. очолювали 19 дир., у т.ч. Вітряний Д.Г. (1930-і рр.). 
Нині очільн. – Чорнюк О.Г. (з 2011 р.). 

Упроваджено профільне навч. за фіз.-матем., худ.-
естет. напр. 

З 2014 р. – учасник Всеукр. наук. експерим. з питань 
формування просоц. поведінки. 

Н. РАТУШНЯК

Закупнянська загальноосвітня школа ІІІІ ступенів 
Чемеровецької районної ради

Вул. Центральна, 7, смт Закупне, Чемеровецький р-н
Будівництво поч. шк. з ініціативи земства почалось у 

1912 р.; відкриття шк. – 1914 р.; 1961 р. – побудовано другу 
поч. шк.; 1974 р. – введено в експлуат. нову будівлю За-
купнянської сер. шк.

Кер. були Починок К.І. (1960-і рр.), Коломієць В.М. 
(1974–1995), Бутенко М.О. (1995–2000). Нині очільн. – 
Миськова Т.П.

Налічується 177 учнів, 22 члени педколект., із них 11 – 
спец. вищ. кваліфік. кат., 1 – вчит.-метод., 2 – старш. вчит.

Обладнано 15 кабінетів, 2 комп’ют. класи. Модель закл. 
– «Шк. сприяння здоров’ю».

Т. МИСЬКОВА

Зарічанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Чемеровецької районної ради 

Вул. Кам’янецька, 84, с. Зарічанка, Чемеровецький р-н
Уперше згадується в 1759 р. як церк.-парафіяльна шк. 

при Богородичній церкві; 1884 р. – у Лянцкоруні відкрито 
церк.-приходську шк.; після 1917 р. – поч. шк.; з 1919 р. – 
єдина труд. 7-річна шк.; з 1935 р. – Драганівська сер. шк.; у 
післявоєнний період – 7-річна шк.; з 1952 р. – Зарічанська 
сер. шк.; 1965 р. – відкрито нове 3-поверх. приміщ., розра-
ховане на 700 учнів, заг. площею 3204 кв. м, з 20 кабінетами. 

Станом на 01 вер. 1990 р. у закл. навчалося 223 учні, 
станом на 01 трав. 2016 р. – 108 учнів. Педколект. налічує 
22 учит. (сер. вік – 42 роки). Очільн. – Петричко О.М.

Відомі випускники: Адамчук В.В., віце-презид., головний 
вчений секретар, член-коресп. Нац. акад. аграрних наук Укр.; 
Мещишен І.Ф., зав. каф. мед. хімії Буковинського мед. ун-ту.

При закл. діють Музей історії шк., світлиця укр. поетів 
Свідзінського В. та Осьмачки Т. 

О. ПЕТРИЧКО

Летавський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, ліцей»

Вул. Молодіжна, 3, с. Летава, Чемеровецький р-н
Засн. як шк. у 1882 р. у маєтку пані Дружбацької, учит. – 

дяк; 1905 р. – у новій будівлі відкрито однокласне міністер-
ське училище, навч. тривало 3 роки; з 1921 р. – 4-річна шк.; у 
1925 р.: 139 учнів, 2 учит., працював лікнеп; з 1931 р. – 7-річна 
шк.; 1937 р. – перший випуск Летавської сер. шк.; у 1940 р.: 
616 учнів, 21 учит.; 1953 р. – започатковано традиційну зу-
стріч випускників; 1964 р. – відкрито нове 3-поверх. приміщ. 
(650 учнів), у старому приміщ. створено гуртожиток для учнів 
із інших сіл; з вер. 2001 р. – НВК «ЗОШ І–ІІІ ст., ліц.». 

Кер. були Корницький В.Г. (1933–1936), Гаджула П.Д. 
(1936–1941), Антонюк К.З. (1944), Сніжинський С.Д. 
(1944–1945), Танащук І.В. (1945–1951), Комарницький 
Ю.В. (1951–1975), Ситник В.Ф. (1975–1986), Трухнір Є.Ф. 
(1986–1987), Литовченко І.І. (1987–2000), Собань О.В. 
(2000–2011). Нині очільн. – Шутяк О.Д. (з 2011 р.).

Розвиток освiти в регiонах
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Лауреат конк. «100 кращих шкіл Укр.» (2006), пе-
реможець обл. етапу Всеукр. конк. на кращу модель 
Шк. сприяння здоров’ю (2009), Всеукр. конк. обдаров. 
сільськ. молоді та її наставників «Первоцвіт» (2011), обл. 
конк. моделей підготовки компетентного випускника ЗНЗ 
(2012–2013 н.р.). 

Калуцька В. Створення оптимальних умов для вияв-
лення творчих ресурсів учнів і розвитку їхніх здібностей 
та обдарувань // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2011. 
– № 3. –С. 78-89.

Флагмани освіти Хмельниччини / Уклад. Рачок Т.М., 
Буймістер Л.В. – Хмельницький, 2009. – С. 65-68.

Школи України 2006: Лауреати конкурсу «100 кращих 
шкіл України» у 9 номінаціях / Упоряд. Н. Мурашко, Н. Ва-
лентик, Ж. Сташко. – К.: ВД «Шкільний світ», 2006. – 400 с. 

О. ШУТЯК

Чемеровецький навчально-виховний комплекс 
№ 1 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 

ліцей та МНВК»

Вул. Центральна, 48, смт Чемерівці, Чемеровець-
кий р-н

Засн. у 1883 р. як церк.-парафіяльна шк.; з 1946 р. – Че-
мер. сер. шк., у 1973–1980 рр. – Чемер. сер. шк. з виробн. 
навч., пізніше – Чемер. ЗОШ І–ІІІ ст.; у 1999–2013 рр. – Че-
мер. НВК № 1 «ЗОШ І–ІІІ ст. та колегіум»; з 2013 р. – Че-
мер. НВК № 1 «ЗОШ І–ІІІ ст., ліцей та МНВК». 

Кер. були Протоцький Й.І., Бабич В.С. (з 1954 р.), Худа 
О.І. (1977–1999). Нині очільн. – Павлишин С.М.

Працюють 74 члени педколект. Матер.-техн. база вклю-
чає 20 навч. кабінетів, 4 комп’ют. класи, актовий зал, спорт-
зал, їдальню, буфет, автопарк (27 транспортних одиниць). 
Здійснюється допрофільне, профільне та професійне 
навчання. 16 учит. – лауреати обл. етапу конк. «Вчитель 
року», Фастова Н.В. – учасник Всеукр. етапу; 36 учит. – 
призери та переможці обл. пед. виставки. Матеріали про 
досвід роб., розробки уроків учителів закл. систематично 
публікуються у виданнях «Пед. вісник», «Поч. шк.», «Від-
критий урок». Учасник Всеукр. наук. експерим. «Превент. 
вих. середовище як фактор формування соц. зрілості під-
літків в умовах НВК». 

Т. РОМАНЧУК

Чемеровецький навчально-виховний комплекс 
№ 2 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. та гімназія»

Вул. Центральна, 3, смт Чемерівці, Чемеровець-
кий р-н

Засн. у 1984 р. як Чемер. ЗОШ № 2; з 2000 р. – Чемер. 
НВК № 2 «ЗОШ І–ІІІ ст. та гімн.». 

Кер. були Барціховський В.В. (1984–1990), Нестерук 
В.З. (1990–2004). Нині очільн. – Сльота С.М. (з 2004 р.).

Навчаються 156 учнів. Функціонують шк. І ст., основна 
шк. (допрофільна підготовка за філол. напр.), старша шк. 
(філол. напр., профіль – іноз. філол.). Працюють 30 членів 
педколект., із них 12 мають пед. звання, 18 – вищу квалі-
фік. кат., серед педпрацівників – переможці район. та ла-
уреати обл. етапів конкурсів «Вчит. року», «Класний кер. 
року». Упроваджуються особист. орієнтоване навч., інтер-
акт. технології, проектна діяльн., здоров’язбереж. техноло-
гії, технол. розвитку критичного мислення, ігрові технології, 
проблемне навч., ІКТ та ін. 

Відомі пед.: Нестерук В.З., Паламар Н.А., Вусатюк М.Ю., 
Атаманюк В.Л., Феофанова В.О., Вільчик Т.О.

Закл. – база проведення семінарів різних рівнів, зокре-
ма Всеукр. семін. методистів з труд. навч. ОІППО у 2008 р. 
У 2011 р. презентував організацію роб. із здібними учнями 
на обл. семінарі заст. дир. з навч.-вих. роб. Атестований з 
відзнакою за статусом сер. ЗНЗ (2008).

C. СЛЬОТА
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Закупненський дошкільний навчальний заклад 
«Берізка»

Вул. Молодіжна, 5, смт Закупне, Чемеровецький  
р-н

Засн. 23 трав. 1957 р. рішенням Кутковецької сільради 
народ. депутатів.

Кер. були Паздєєва М.І. (1957–1977), Марчак З.М. 
(1977–1995), Тюхтій С.В. (1995–2014). Нині очільн. – По-
льовчик Н.М. 

Функціонує 3 групи: мол., сер., старша; виховується 
58 дітей; працює 10 членів труд. колект., із них 5 пед., 
3 помічники виховат., 1 кухар, 1 помічник. Обладнано 3 
навч.-ігрові кімнати, 3 спальні кімнати, 2 внутр. санвузли, 
3 роздягальні, харчоблок, 3 ігрові майданчики (оновлені 
в 2014 р.). 

Упроваджуються елементи систем Монтессорі, Єфи-
менка, Ліщука. Закл. працює над проблемою формування 
екол. культ. дошкільників.

Н. ПОЛЬОВЧИК

Свіршковецький дошкільний навчальний заклад 
«Малятко»

Вул. Лесі Українки, 24а, с. Свіршківці, Чемеровець-
кий р-н

До 1971 р. функціонував як сезонні ясла; з 01 вер. 1971 
р. – колгоспний дит. садок; у січ. 2002 р. переданий у ко-
мун. власність Свіршковецької сільради.

Видатні пед.: Бортняк А.М. (зав., 27 років стажу роб. у 
закл.), Бідонько Л.М. (24 роки стажу роб. у закл.), Колісник 
С.М. (28 років стажу роб. у закл.). 

Діють 2 різновікові групи, виховується 42 дитини. Об-
ладнано групові та ігрові кімнати, спальню, їдальню, внутр. 
туалети. 

Навч.-вих. проц. забезпечують: зав. ДНЗ  
Бортняк О.М., вихователі Шевчук Л.М., Федчишена 
Н.А., помічники виховат. Бортняк Н.М., Чумак О.В.;  
кухар – Савчук Н.В. 

Основний напр. роб. – вих. народознавч. традицій ме-
тодами музейної педагогіки. Основне завд. – формування 
в дітях відчуття приналежності до свого роду, рідної землі, 
прагнення долучитися до культури, історії, традицій укр. 
народу.

О. БОРТНЯК

Чемеровецький ясла-садок № 1 «Дзвіночок»

Вул. Дружби, 3, смт Чемерівці, Чемеровецький р-н
Ясла-садок загального типу. Функціонує з 05. вер. 1971 р. 
Розташований у 2-поверховому приміщ. заг. площ. 658 

кв. м, розрахованому на 75 вихованців. Обладнано мед. 
каб., муз. зал, харчоблок, кімн. для прання білизни, кімн. 
для миття посуду, 4 групових приміщ.: ізольовані спальні, 
кімнати для роздягання, гігієн. кімнати, кімнату для занять. 

Очільн. – Демчишин О.П. (з вер. 2015 р). Виховується 
87 дітей, із них 22 – раннього віку, 65 – дошк. віку. Працю-
ють 25 членів труд. колект., із них 12 пед. (6 мають повну 
вищу осв., 6 – базову вищу). 

Реалізуються програми МОН Укр. «Укр. дошкілля», 
«Впевнений старт»; упроваджуються елементи іннов. тех-
нологій Амонашвілі Ш., Русової С., Монтессорі М., Зайце-
ва М., Єфименка М., Орфа К. У наявності метод. та пед. 
література, фахові періодичні видання.

Гурт «Музики» – лауреат конк. «Сузір’я талановитих до-
шкільнят» у номін. «Муз. діяльн. (гра на муз. інструмен-
тах)» (2013). Вихованці закл. – лауреати обл. конк. «Фес-
тиваль театр. мистецтва» (2014).

О. ДЕМЧИШИН

Чемеровецький ясла-садок № 2  
«Червона калина»

Пров. Поштовий, 3, смт Чемерівці, Чемеровець-
кий р-н

Засн. 10 жовт. 1990 р.; 2012 р. – створено інтернет-сайт 
закл.; 2014 р. – проведено кап. ремонт закл.; 2016 р. – зро-
блено індивід. сист. опалення. 

Очільн. – Павчишина Л.В. Виховується 154 дитини, пра-
цює 41 член труд. колект. Основні завд. колект. – зміцнення 
здоров’я дітей та встановлення партнерських стосунків із 
батьками вихованців. 

Творч. група (Павчишина Л.В. – зав., Гординська Л.І. – 
виховат.-метод., Баньковська О.Д. – вчит.-логоп., Левицька 
К.В. – практ. психол., Задворна Л.Й. – виховат., Єськова 
Л.А. – виховат., Шинкаренко Р.Т. – виховат.-метод.) за про-
ект «Інтегрування родинного і суспільного дошк. вих. в 
практиці роб. ДНЗ» нагороджена Дипл. І ст. ХОІППО (2015).

Розвиток освiти в регiонах
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Дошкілля Хмельниччини / Уклад. Грицюк Л.А., Карата-
єва М.І. – Хмельницький, 2010. – С. 79-81.

Освіта Чемеровеччини / Чемеровецька держ. районна 
адміністрація. – 2013. – С. 92. 

Т. САПРУН

Чемеровецький районний Будинок школярів

Вул. Центральна, 42а, смт Чемерівці, Чемеровець-
кий р-н

Засн. 01 лип. 1962 р. як Чемер. Буд. піонерів; з 1991 р. – 
Чемер. район. Буд. школярів. 

Кер. були Ястремська Н.А. (1962–1964), Турівна К.Я. 
(1967–1970), Петричко О.В. (1970–1973), Коваль К.П. 
(1973–1992). Нині очільн. – Чебаник М.М. (з 1992 р.). 

Напрямки роб.: худ.-естет., наук.-тех., досл.-експерим., 
екол.-натураліст., гуман., військ.-патріот., турист.-краєз-
навч., бібліот.-бібліограф., соц.-реабіліт., оздоровч. Кіль-
кість вихованців – 720; працівників – 19, із них: 1 Відмін. 
осв. Укр., 1 кер. гуртка-метод. Гуртків, творч. об’єднань, 
секцій – 51. 

Закл. – учасник Всеукр. наук. експерим.«Формування 
просоц. поведінки учнів в умовах вих. середовища позашк. 
навч. закл.». 

Відомі пед.: Рибак В.В. (кер. тех. гуртків), Приходько Р.В. 
(кер. гуртка-метод.), Чайковська О.М. (кер. гуртка-метод., 
канд. псих. н.), Вовк П.О. (кер. гуртка-метод.). 

Діють органи самоуправл.: Рада закл., пед. рада, метод. 
рада, район. рада старшокласників, координаційна рада 
ДЮО, батьк. коміт. Функціонують оздоровчий пересувний 
наметовий табір «Збруч», шк. раннього творчого розвитку 
дитини «Бджілка».

О. СОПІЛЬНИК

Шепетівський район
На початку ХХ ст. одноклас-

ні училища з трирічним навч. 
діяли в селах Городище, Гри-
ців, Судилків, а в селах, де на-
лічувалось понад 500 жителів, 
функціонували церковно-пара-
фіяльні школи. Реорганізація 
освіти розпочалась у кінці 1920 
р. Засновано три 7-річні школи, 
в яких навч. 942 учні, працювало 
28 учителів. 

На 04.01.1951 р. діяло 23 по-
чат. щк., семирічних – 16, се-
ред. – 4. У 1956 р. відкрито 4 
вечірні середні шк. сільської мо-
лоді (93 учні). 

У 1968-1969 рр. міськво від-
окремилось від райвно (зав. 
райвно Гавриш А.С.). За його 
керівництва (до 1984 р.) зведе-
но 6 шкіл, будинки для вчителів, 
їдальні у школах. У більшості 
серед. шкіл учні-випускники 
разом з атестатом отримували 
посвідчення тракториста, а в 
Городищенській школі – водія 
автомобіля. В середині 80-х рр. 
Гавриш А.С. виступив ініціато-

ром побудови тиру в кожному 
селі. Військово-патріот. вихо-
вання стало домінуючим напря-
мом роботи. У всіх шк. діяли 
зали бойової слави. Збудовано 
тири у 4 шк. У Городищенській 
школі відкрився автоклас і тир, 
які було визнано зразковими. За 
це дир. школи Бишук Л.І. одер-
жала звання Заслуж. вчителя 
України, заст. дир. Момот Г.Г. 
нагород. медаллю А. Макарен-
ка, Гавриш А.С. (єдиний із зав. 
райво) – орденом «Дружба на-
родів».

Функціонували зональні шк. 
перед. пед. досвіду. Керували 
ними: при Судилківській СШ – 
Тишкевич Н.В. (вч. укр. мови), 
Грицівській СШ – Коханівська 
В.А. (вч. нім. мови), Недогон Г.А. 
(вч. укр. мови), Михайлюцькій 
СШ – Свердлик (вч. математи-
ки), Рибачук А.А. (вч. нім. мови), 
Городищенській СШ – Миро-
польська (вч. рос. мови).

У 80-90-х рр. відділ освіти 
очолювали Якимчук Р.Ф. та 
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Корнатовський П.М., а з 1997 р. – 
Дзяворук П.Ф. Це був новий етап 
розвитку освіти району. Створено 
освіт. округи, громадська рада, від-
новлено роботу 15 ДНЗ, відкрито 
додаткові групи у 8 ДНЗ, запрова-
джено власну модель профільного 
навч., організовано роботу постійно 
діючого табору оздоровлення та від-
поч. школярів, роботу школи спри-
яння здоров’ю. 

Станом на 2016 р. в районі діє 18 
ДНЗ, 31 ЗНЗ, 11 з них – у статусі 
«ДНЗ – ЗОШ», 1 вечірня шк. ІІ-ІІІ 
ст.; позашкільний навч. заклад. Очо-
лює освіту р-ну Грабельнікова Н. М. 
Загалом у ЗНЗ навчається 3282 учні 
та працює 767 пед. працівників, 7 з 

яких нагород. нагруд. знаком «Від-
мінник освіти України», 2 – «Ва-
силь Сухомлинський».

У Плесенській ЗОШ створено 
модельний центр інклюз. освіти, у 
Городищенському ДНЗ функціонує 
комб. група з інклюз. навчанням 
дітей з важкими вадами мовлен-
ня, у Грицівському дошк. закладі 
діє санаторна група компенсуючо-
го типу. Метод. центром по роботі 
з дит. об’єднаннями є Грицівська 
школа сприяння здоров’ю, де орга-
нізовано роботу п’яти профільних 
центрів. Функціонує оздоровчий 
табір «Здоров’я». Діють два освіт. 
округи, технологічний центр з пи-
тань зовнішньої профілізації. На 

базі Шепет. держлісгоспу в трьох 
ЗНЗ створено шк. лісництва (Плі-
щицьке має статус «Зразкового»). 
На базі Пліщинської шк. розбито 
дендропарк, позитивну роботу яко-
го відзначено на ІХ Всеукр. зльо-
ті учнівських лісництв України 
(2015). У шк. за останні роки ство-
рено 7 музеїв. Встановлено район. 
пед. премію ім. М. Островського 
(з 2004 р. її удостоїлися 56 пед. 
працівників).З метою стимулюван-
ня інтелект. потенціалу обдарова-
ної учнів. молоді щорічно 20 учнів 
отримують стипендії в розмірі 20% 
від мінім. заробітної плати.

Т. ЯКОВЧУК

Городнявський навчально-виховний комплекс 
«Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 

колегіум»

Вул. Данченка, 1в, с. Городнявка, Шепетівський р-н
Засн. у 1904 р. як шк.; 1971 р. – введено в експлуат. нове 

приміщ. 8-річної шк.; з 1972 р. – сер. шк.; з 1999 р. – сіль-
ськогосподарський колегіум; з 2000 р. – НВК «Сер. ЗОШ 
І–ІІІ ст., колегіум».

Очільн. – Крупник В.О. (з 1985 р.).
Налічується 160 учнів, 42 члени труд. колект. Упрова-

джено профілі «укр. філологія», «технологічний»; забезпе-
чено умови для інклюзивної осв. дітей зі зниженим слухом 
і вадами мовлення, професійної підготовки учнів (тракто-
рист с/г виробництва кат. «А», водій кат. «В»), створено від-
повідну матер.-техн. базу. 

Проведено наук.-досл. та експерим. роб. «Менедж-
мент розвитку іннов. культури педагогів у процесі про-
фільного навч. школярів в умовах діяльн. осв. округу» 
(регіон. рівень). Функціонують органи самоуправл.: 
дитячі – учнівська рада, старостат, «Веселкова респу-
бліка», «Рада чародіїв нового покоління»; громадські 
– рада закл., піклувальна і материнська ради, батьк.
коміт., клуб «Надія». Започатковано діяльн. асоц. ви-
пускників.

Крупник В.О. Європейські обрії сільської школи // Педа-
гогічний вісник. – 2009. – № 1. – С. 12-14.

Крупник В.О. Освітній округ для сільських школярів // 
Директор школи. – 2015. – № 23-24. – С. 82-104.

Грицівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Вул. Центральна, 52, смт Гриців, Шепетівський р-н
Засн. у 1873 р.; з 1935 р. – сер. шк.
Очільн. – Старий В.П. Налічується 44 пед. прац. Матер.-

техн. база включає їдальню на 180 місць, 3 комп’ют. класи, 20 
навч. кабінетів, 2 спортзали, навч. майстерні, акт. залу, кабіне-
ти релаксації, інклюз. навч., наук.-метод. центр, бібліот. тощо.

Учителі впроваджують методи іннов. діяльн. шляхом 
роботи над проблемними питаннями, участі в конкурсах 
фах. майстерності, проектах всеукр., міжнар. рівнів., зо-
крема в Нац. проекті «Відкритий світ», прогр. «Вишнева 
Укр.» у рамках Міжнар. наук.-осв. прогр. «GLOBE», прогр. 
«eTwinningPlus» (передбачає співпрацю європ. шкіл, вико-
ристання ІКТ у навч.). Здійснюється апробація державних 
осв. програм, зокрема прогр. модульного розвивального 
навч. «Крок за кроком», гуманно-особист. навч. за Амонаш-
вілі Ш.О. та його авторської прогр. «Гуманна педагогіка».

У закл. створено Концепцію стратегії підтримки та роз-
витку дитячої обдарованості на 2015–2020 рр., у її рамках 
функціонує наук. товариство «Інтелект» (секційні клуби 
«Лінгвісти», «Нащадки Ньютона», «Екологи», «Феміда»). 
Серед учнів – учасники, призери район., обл. олімпіад, 
конк.-захисту МАН, всеукр. та міжнар. творч. конкурсів.

В. СТАРИЙ

Крупник В.О. Управління вдосконаленням педагогічної 
майстерності вчителів освітнього округу // Часопис ка-
федри менеджменту та освітніх технологій. – Вип. 5. – 
Хмельницький, 2013. – С. 59-61.

В. КРУПНИК
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Ленковецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Вул. Шкільна, 2а, с. Ленківці, Шепетівський р-н
Засн. у 1853 р.; 1868 р. – зведено дерев’яний будинок 

для шк.; перший учит. – Паляниця Г. (записи про нього да-
туються 1885 р.); 1916 р. – земство побудувало цегляну 
шк. з 1 класною кімн. та кімн. для вчителя; з 1928 р. у селі 
здійснювалося обов’язкове поч. навч., у 4-річній шк., крім 
класів з укр. мовою навч., був кл. з польськ. мовою навч; з 
1937 р. – 7-річна шк.; з 1959 р. – 8-річна шк.; 1965 р. – закл. 
присвоєно ім’я земляка Гер. Рад. Союзу Поліщука І.М.; 
1979 р. – відкрито музей; з 1992 р. – сер. шк.

Кер. були Трофім’юк Г.О. (до 1936 р.), Гнатюк О.П. 
(1959–1984), Євтушок Л.М. (1984–2009). Нині очільн. – 
Безкоровайна Г.Г. (з 2009 р.).

Налічується 25 членів педколект., 132 учні. Матер.-техн. 
база включає комп’ют. клас із доступом до мережі Інтернет, бі-
бліот., кабінети, кімнати гігієни, гардероб, фойє, їдальню на 110 
посадкових місць. Пришкільна ділянка – 0,40 га, на клумбах 
76 видів квітів, у саду 106 дерев, наявні шк. пасіка, будиночок 
бджолотерапії, у закл. зростають 64 різновиди кімн. рослин.

Серед учнів – переможці олімп., конк. обл. і республ. 
рівнів. 

Шк. духовому оркестру присвоєно звання «зразковий 
аматорський дитячий духовий оркестр», він є учасником 
фестив. «Сурми Поділля», призером конк.-огляду дитячих 
духових оркестрів; 20 квіт. 2013 р. оркестранти взяли участь 
у встановленні рекорду Укр. у презентації виступів духових 
оркестрів, які забезпечили одночасне виконання оркестро-
вих творів під час відкриття турист. сезону в м. Кам’янець-
Подільський; занесений на район. Дошку Пошани (2013).

Літопис освіти і науки України / Ред.: Шеремета Ю.А., 
Омельченко Н.М. – К.: «Альфавіта», 2015. – С. 60, 162.

Г. БЕЗКОРОВАЙНА

Плесенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Вул. Миру, 5, с. Плесна, Шепетівський р-н 
Розташована на терит. Плесенської сільради. 
Засн. у 1934 р. як 7-річна шк., згодом стала 8-річною.; 

1989 р. – введено в експлуат. нове приміщ., налічується 
194 дитини, закл. стає сер. шк. 

Кер. були Ліхніцька Г.О., Паничева Л.Г., Закриничний 
Г.А., Рокицька Т.К., Гудима А.А., Павлюк Л.Ф. Нині очільн. – 
Капелюх Т.М. (з 2006 р.).

Налічується 25 членів педколект., 133 учні. Матер.-техн. 

база включає 12 навч. кабінетів, бібліот., метод. каб., мед. 
каб., логопед. пункт, інформ. центр з підключенням до 
мережі Інтернет, медіатеку, навч.-досл. ділянку, теплицю, 
спортзал, спорт. майданчик, ігровий майданчик для молод-
ших учнів, шк. автобус.

З 2010 р. реалізується осв. модель громадсько активної 
шк. (має за мету поряд із наданням осв. послуг сприяти роз-
витку громади, залучати батьків, мешканців села до спільного 
вирішення соц. та інших проблем шк. і громади). У співпраці 
з громадськістю розроблено й реалізовано низку соц. про-
ектів: «Народ. театр», «Духовий оркестр», «Візитівка села», 
«Відновлена криниця – згуртована громада», «Чиста Плес-
на», «Добро починається з тебе», «Ланцюг миру». У 2011 р. у 
закл. відкрито модельний центр інклюз. осв.

Реалізується прогр. «Інформ. центр», у її рамках щоро-
ку проводиться «Свято Честі шк.», налагоджено випуск шк. 
газети «Вісник шк.», створено док. фільм «Рідній шк. – 75» 
(демонструвався на місцевому телебач.), знято декілька 
передач ОДТРК «Поділля-центр». Закл. є соціокультурним 
осередком сільської громади.

Г. КАПЕЛЮХ

Cудилківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Вул. Шкільна, 1а, с. Судилків, Шепетівський р-н
У 1738 р. при Свято-Троїцькій церкві функціонувала 

церк. шк.; у 1938–1940 рр. зведено нову будівлю шк.; 1991 
р. – відкриття нового приміщ., на базі закл. створено НВО – 
шк. округ для забезпечення рівного доступу до якісної осв. 
(розпорядж. Шепет. РДА від 13.09.2004).

З 01 вер. 1944 р. дотепер закл. очолювали 16 дир., у т.ч. 
Штен В.П. (1987–1997), Гордійчук М.М. (1997–2012). Нині 
очільн. – Регула Т.А. (з 2012 р.).

Налічується 473 учні, 46 вчит., з яких 26 – спец. вищ. 
кваліфік. кат., 5 мають звання «вчит.-метод.», 10 – «старш. 

Енциклопедiя освiти Хмельниччини
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вчит.». Плідна праця педколект. відзначена на всеукр. рів-
ні, зокрема вчит. англ. мови Демчук Л.П. – переможець 
Всеукр. конк. програм літніх мовних таборів; вчит. обра-
зотворч. мистецтва Сніховська Н.А. – переможець Все-
укр. конк. «Виховуємо особистість», «Класний кер. року» 
(2013); Денисюк О.Г. – учасник V Всеукр. фестив. пед. ідей 
«Мій особистісно зорієнтований урок».

Закл. працює за моделлю «Шк., дружня до дитини». 
Упроваджуються іннов. технол., європ. стандарти превент. 
осв. Серед учнів – учасники, переможці олімп., конк. різних 
рівнів. На базі закл. функціонує громадська організ. «Опті-
мус», яка сприяє покращенню матер.-техн. забезпечення 
навч.-вих. проц.

Закл. – перемож. Всеукр. конк. «Цікава шк.» (2009), при-
зер обл. конк. на кращу модель сільської шк. (2013), пере-
можець конк. управлінських проектів «Закл. успішної осо-
бистості», Всеукр. розгляду моделей превент. осв. у навч. 
закл. (2014), лауреат Всеукр. конк.-рейтингу ЗНЗ по роботі 
з обдаров. дітьми «Шк. – джерело талантів» (2015). Кабі-
нети укр. мови, англ. мови, труд. навч. увійшли до рейтингу 
«100 найкращих кабінетів Укр.» (2014/2015 н.р.).

Т. МИХАЛЬЧУК

Грицівський ясла-садок (центр розвитку дитини) 
«Сонечко»

Вул. Шевченка, 4, смт Гриців, Шепетівський р-н
Засн. у 1950-х рр., розташовувався в селянській хаті; 

1970-і рр. – збудовано типовий дит. садок; 1993 р. – зве-
дено сучасну типову 2-поверхову будівлю; у вер. 2004 р. 
розпорядженням Шепет. РДА на базі ДНЗ створено ясла-
садок центр розвитку дитини.

Кер. були Полякова Г.Д., Братецька В.І., Мирончук Р.С., 
Лінник Н.М. Нині очільн. – Стара Н.В. (з 1999 р.). 

Гол. мета роб. педколект. – збереження та зміцнення фі-
зичного, психічного, духовного здоров’я дітей, забезпечен-
ня їхнього різнобічного розвитку відповідно до здібностей, 
індивід.-психолог. та фізичних особливостей дітей.

Налічується 150 дітей, 11 членів. педколект., 16 осіб об-
слугов. персон. 

Закл. працює за фізкульт.-оздоровч. пріоритетним напр., 
реалізується наук.-метод. проблема «Формування цілісної, 
життєво компетентної особистості в умовах іннов. розви-
тку дошк. осв.».

Матер.-техн. база відповідає вимогам навч.-вих. проц.; 
колект. активно співпрацює з громадськ. організаціями (ре-
алізовано понад 15 міні-проектів); отримується постійна 
спонсорська допомога від Хмельн. регіон. благод. фонду 
«Зміцнення громад». 

Н. СТАРА

Михайлюцький дошкільний навчальний заклад 
«Дзвіночок»

Вул. Мажунова, 12а, с. Михайлючка, Шепетів-
ський р-н

Спочатку розташовувався в приміщ. старої шк.; у 2005 
р приміщ. передано в комун. власність Михайлюцької сіль-
ради, яка зробила кап. ремонт будівлі (замінено всі віконні 
рами, відремонтовано стіни, постелено підлогу, проведено 
опалення, облаштовано внутр. туалети, проведено водо-
постачання, електрику, обладнано харчоблок); у 2007 р. 
частина приміщ. була відремонтована, і закл. розпочав 
свою роб. (функціонувало 2 групи, налічувалося 50 дітей). 
У 2013 р. сільськ. громадою, Благод. фондом «Зміцнення 
громад», Голландським християнським благод. фондом 
«Oekroe» реалізовано проект «Дошк. вих. – майбутнє 
Укр.», завдяки якому відкрито третю групу. 

Очільн. – Книш О.Г. Налічується 74 дитини, 14 членів 
труд. колект., із них 5 – пед. прац.

Матер.-техн. база включає просторі гарно оформлені 
ігрові кімнати, спальні, спортзал, актовий зал; аудіо-, віде-
отехніку, облаштоване подвір’я, ігровий майданчик, бігові 
доріжки, драбинки. Створено потужне предметно-розви-
вальне середовище в групах, упроваджуються іннов. тех-
нології. 

О. КНИШ

Плесенський дошкільний навчальний заклад 
«Пролісок»

Вул. Миру, 7, с. Плесна, Шепетівський р-н
Засн. у 1940-х рр., розташовувався в хаті; 1984 р. – зве-

дено сучасну типову 2-поверхову будівлю. 

Розвиток освiти в регiонах
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Кер. були Грищук Г.М., Коврига Є.А., Канарська В.К. (з 
1988 р.). Нині очільн. – Гарбар В.О. (з 2004 р.). 

Гол. мета педколект. – збереження та зміцнення фізич-
ного, психічного, духовного здоров’я дітей, забезпечення 
їхнього різнобічного розвитку відповідно до індивід. зді-
бностей.

Налічується 50 дітей, 6 пед. прац., 7 осіб обслугов. персон. 
Закл. працює за худ.-естет. пріоритетним напр., реалізу-

ється наук.-метод. проблема «Розвиток логічного мислен-
ня дошкільників у різних видах діяльн. за допомогою іннов. 
технологій».

Матер.-техн. база відповідає вимогам навч.-вих. проц.; 
колект. співпрацює з громадськими організаціями, реалі-
зовано 3 міні-проекти та 1 проект у співпраці з проектом 
Європ. Союзу та Програми розвитку ООН; отримується по-
стійна спонсорська допомога від Хмельн. регіон. благод. 
фонду «Зміцнення громад». 

В. ГАРБАР

Позашкільний навчальний заклад – 
Грицівська школа сприяння здоров’ю

Вул. Миру, 2, смт Гриців, Шепетівський р-н
Засн. у 1959 р. як район. Буд. піонерів; з 1995 р. – Буд. 

школяра; з 07 лют. 2003 р. – Грицівська шк. сприяння 
здоров’ю. 

Кер. були Александрова Ж.Д. (1962–1969), Левченко 
К.М. (1969–1990). Нині очільн. – Шампаніна П.С. (з 1990 р.).

Закл. – дійсний член Європ. та Нац. мереж шкіл спри-
яння здоров’ю.

У 2014 р. функціонувало 116 гуртків (2046 вихованців), у 
2016 р. – 49 гуртків (922 вихованці). Напр.: худ.-естет., наук.-
досл., наук.-тех., турист.-краєзнавч., спорт.-оздоровч., про-
світн., гуман., соц.-реабіліт., інформ.-метод. Налічується 
39 пед. прац.; із них 2 нагороджені значком «Відмін. осв. 
Укр.» (Шампаніна П.С., Варава В.М.), 2 мають звання «кер. 
гуртка-метод.» (Шампаніна П.С., Варава В.М.), 2 – канд. 

у майстри спорту (Яворський В.М., Швець В.В.), 1 – член 
Спілки краєзнавців Укр. (Вознюк О.М.).

Діють спілка дит. об’єднань району «Шепетівська ве-
селка», район. шк. лідерів учнівського самовряд., відділ 
турист.-краєзнавч. роб., відділ МАН, клуби «Меридіан», 
«Діалог», «Шк. виживання в природі», шк. психофіз. тре-
нування «Творимо своє здоров’я», Євроклуб «Країна то-
лерантних» та ін.

Закл. є координац. центром з організації та проведення се-
лищ. та район. масових заходів. У 2005 р. на базі закл. прой-
шов І обл. зліт підлітків-інструкторів «Молодь Хмельниччини 
за здоровий спосіб життя». Колект. – триразовий учасник 
Міжнар. естафети вогню, запаленого в Римі, «Всесвітній біг 
заради гармонії» (2008–2010), учасник Міжнар. проекту «Лі-
дери європ. осв.» громадської організ. «Європ. діалог».

Осв. проект Шампаніної П.С. «Організація діяльн. су-
часного навч. закл. «Шк. сприяння здоров’ю» в умовах по-
зашк. роб. (з досвіду роб. ПНЗ «Грицівська шк. сприяння 
здоров’ю»)» нагороджений дипл. ІІІ ст. Укр. держ. центру 
позашк. осв. МОН Укр. За перемогу у Всеукр. конк.-захисті 
сучасної моделі навч. закл. «Шк. сприяння здоров’ю» ко-
лект. двічі нагороджений Почесн. грамотами МОН Укр. 
(2003, 2006).

О. ВОЗНЮК

Ярмолинецький район
На поч. ХХ ст. в Ярмолинцях 

діяло однокласне міністерське на-
род. училище, Писарівська цер-
ковно-парафіяльна шк. та школа 
грамоти для дівчат (у 1910 р. була 
реорганіз. у церковно-парафіяль-
ну).

З 1917 р. була відкрита укр. на-
ціональна почат. школа (у 1920 р. 
була реформована у радянську 
труд. почат. школу). У 1927 році 
відкрито 5-й клас, а 1929 р. відбув-
ся перший випуск учнів Ярмоли-
нецької містечкової 7-річної шко-
ли. До 1953 р. школу очолювала 
Герасимчук З. Й. (нагород. двома 

орденами «Знак Пошани» і Почес. 
грамотою Президії Верховної ради 
УРСР). 

До 1936 р. належить перша згад-
ка про дит. садок у Ярмолинцях. 

У післявоєнний період віднов-
лення шкіл та освіти Ярмолинеч-
чини поч. одразу після визволен-
ня містечка 1 квітня 1944 р. Навч. 
рік тривав 4 місяці. Діяли три  
школи: Ярмолинецька СШ (621 
учень), Буринецька та Грабинець-
ка початкові.

У 1946 р. у райцентрі відкрито 
Піонерський клуб (пізніше – Бу-
динок піонерів, Будинок школяра, 

нині – позашкільний заклад буди-
нок дитячої та юнацької творчості, 
в якому творчо розвиваются 920 
вихованців).

У 1979 р. створений МНВК. Учні 
з 13 ЗОШ р-ну підвозяться авто-
бусами і здобувають професійну 
освіту. За роки діяльності закла-
ду 7900 школярів отримали робіт. 
професії.

У 1986 р. засновано дитячо-
юнацьку спорт. школу, яка з того 
часу підготувала до масових роз-
рядів 4000 спортсменів.

Із здобуттям Україною неза-
лежності (з 1991 р.) керівництво  
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освітою р-ну здійснювали Коломієць В.М.,  
Постовіт В.М., Сотник С.Д., Дронг О.С. З верес-
ня 2013 р. утворено упр. освіти, молоді та спорту,  
яке очолила Гонголь Н.В., а з 2014 р. –  
Хоптова В.М. 

У РМК (завідувач Попіль І.Ф.) працюють мето-
дисти Гудловська Л.В., Мировіцька М.Й., Салій 
Н.М., Рихлик Н.М., Романова Г.П., Маслєнкова 
А.А., Посікера В.В., Марусій О.В. Голова проф-
спілки – Калюзняк М.П. 

У закладах р-ну працюють 458 учителів, 60 ви-
хователів ДНЗ. Серед них 60 старших учителя, 
18 мають звання «Вчитель-методист», 2 заслуже-
ні вчителі України (Добрянська Л.С. та Тивоняк 
Л.Т.), заслужений тренер України Тараканов Є.П.

Освітньою мережею охоплено 16 загальноосв. 
шкіл І-ІІІ ст., 7 загальноосв. шкіл І-ІІ ст., 24 ДНЗ ма-
ють 1081 вихованця. Будинок дит. та юнацької твор-
чості, дит.-юнацька спорт. школа, Соколівська та Со-
лобковецька спец. школи-інтернати.

І. ПОПІЛЬ

Правдівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
імені Лохвицького П.Т. 

Вул. Центральна, 138а, с. Правдівка, Ярмолинець-
кий р-н

Засн. у 1913 р. як поч. шк. (80 учнів), перші вчит. – Мар-
фа і Сіма Зелінські; з 1930 р. – 7-річна шк. (200 учнів).; у 
повоєнні роки – 8-річна шк.; з 1993 р. – сер. шк.; 1999 р. 
– побудовано нове приміщ. за сприяння Заслуж. прац. с/г,
дир. ПОП «Колос» Лохвицького П.Т.; 2014 р. – шк. присво-
єно ім’я Лохвицького П.Т.

Перші. кер. – Ціпко В.С., Рафалович А.Й. Нині очільн. – 
Лохвицька Т.В. 

Навчається 100 учнів; працює 27 членів педколект. Діє 
соц.-психол. служба. Шк. працює за технол. напр. Закл. – 
опорна шк. з питань організації внутрішньошкільної метод. 
роб., викладання інформатики в поч. кл. Діють вікові дитячі 
об’єднання, учнівське самовряд. «Шк. парламент», волонт. 
загін «Спадкоємці Перемоги».

Л. ПІЧКУН

Соколівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Вул. Центральна, 17, с. Соколівка, Ярмолинецький р-н
Засн. у 1939 р.; 01 вер. 1975 р. – відкрито нове при-

міщ.
Серед кер. були Скиба Г.Ф. (1952-1961), Добрянський 

П.А. (1965–1990), Йордан В.Й. (1990–2005), Шуверткова 
І.І. (2005–2013). Нині очільн. – Заболотна А.В.

Відомий пед. – Скиба Г.Ф. (30.01.19–09.12.70), учит., 
дир.; випускник Хмельн. технікуму політосвіти, філол. фак-
ту Одеського держ. пед. інстит.; нагороджений значком 
«Відмін. народ. осв.», орд. Червоної Зірки, мед. «За від-
вагу», «За бойові заслуги», «За оборону Сталінграда», «За 
взяття Праги».

Навчається 171 учень; працює 30 учит., із них 1 вчит.-
метод. (Дарійчук М.С.), 11 старш. вчит., 1 Заслуж. вчит. Укр. 
(Добрянська Л.С.). Серед пед. – переможці та лауреати 
район., обл. етапів конк. «Вчит. року» (Кубіцька Л.В. посіла 
ІІ місце на обл. етапі в 2010 р.). Серед учнів – переможці 
район., обл. олімпіад., конк. МАН.

А. ЗАБОЛОТНА

Розвиток освiти в регiонах
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Ярмолинецький навчально-виховний 
комплекс «Загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 1 і гімназія»

Вул. Пушкіна, 6, смт Ярмолинці, Ярмолинецький 
р-н

Засн. у 1937 р.; 1988 р. – введено в експлуат. нове при-
міщ. шк.; 2001 р. – ЗОШ № 1 отримала статус НВК.

Кер. були Онищук О.М. (1937–1941), Стройніков М.Ф. 
(1944–1945), Архипович (1945–1946), Чижук Д.Г. (1946–
1965), Мамаєвський В.В. (1965–1973), Дмитришен Т.Д. 
(1973–1974), Кобаль І.Ю. (1974–1991), Глушук В.В. (1991–
2008). Нині очільн. – Постовіт В.М. (з 2008 р.). 

Відомі пед.: Борисенко І.П., учит. труд. навч., учасник 
ВВВ, нагороджений орд. Червоної Зірки, мед. «За від-
вагу», «За перемогу над Німеччиною у ВВВ 1941–1945 
рр.», «За труд. відзнаку»; Демченко В.Б., учит. хім., ка-
валер орд. «Знак Пошани»; Олійник М.Б., учит. матем., 
кавалер орд. «Знак Пошани», Заслуж. учит. УРСР; Тра-
чук Г.Т., учит. поч. кл., Заслуж. учит. УРСР; Петропав-
ловська Г.І., завуч, учит. істор., кавалер орд. «Знак По-
шани» і «Жовтн. Революції»; Глушук В.В., дир., кавалер 
орд. «Знак Пошани».

Відомі випускники: Гура С., майстер спорту міжнар. 
кл. з волейб.; Ембулатов О.Г., генерал армії; Матус 
С.М., генерал армії; Цегольник П.А., перший в Укр. 
канд. наук з держ. упр.; Гадзира А.М., член Спілки жур-
налістів Укр.; Василик В.В., гол. Всеукр. громадськ. 
організ. «Ліга народ. адвокатів», член Асоц. правників 
Укр.; Березовський І.І., оперний та естрад. співак, ви-
пускник Віденської консерваторії.

Закл. нового типу з поглибленим вивченням англ. 
мови з 1-го кл., додатковими осв. послугами, орієнто-
ваними на підготовку учнів до професійної діяльн., ре-
алізацію осн. ідей нац. шк., відродження нац. сист. вих. 
Забезпечується підвищений рівень навч. для здібних та 
обдаров. дітей.

Налічується 667 учнів: 526 учнів у 23 загальноосв. кл., 
141 учень у 7 гімназ. кл.; 79 членів педколект., із них 1 – За-
служ. учит. Укр., 7 – вчит.-метод., 16 – старш. учит., 38 учит. 
– випускники даного закл. 

Освіта у Ярмолинцях (від ЦПШ до НВК) / Упоряд. А. Ко-
зак. – Хмельницький: Вид. А. Цюпак, 2012. – С. 10-11, 16, 
19-20.

Школи України 2006: Лауреати конкурсу «100 кра-
щих шкіл України» у 9 номінаціях / Упоряд. Н. Мурашко, 
Н. Валентик, Ж. Сташко. – К.: ВД «Шк. світ», 2006. 
– С. 21.

Ярмолинці і ми / Упоряд. А. Козак. – Хмельницький: Вид. 
ТОВ «Поліграфіст», 2007. – С. 20, 22.

В. ПОСТОВІТ

Скаржинецький дошкільний навчальний заклад 
«Ромашка»

Вул. Молодіжна, 2б, с. Скаржинці, Ярмолинець-
кий р-н

Засн. 01 лип. 1980 р. як Скаржинецький ясла-садок; 
1980–1995 рр. – функціонує 3 групи: ясельна, сер., підго-
товча, налічується 45–55 дітей; з 22 вер. 1998 р. – НВК 
«Дит. садок – шк.», функціонує 1 різновікова група (20–25 
дітей), навчаються учні 2 поч. кл.; 2002 р. – відкрито ще 
1 групу, працюють молодша та старша групи по 15–18 ді-
тей, навчаються учні 2 поч. кл.; 2008 р. – розпочато кап. 
ремонт закл., функціонують 2 групи: молодша та старша 
по 15–19 дітей, навчаються учні 3 поч. кл. (32 учні); 2010 
р. – завершено кап. ремонт закл., обладнано ігровий та 
спорт. майданчики, працюють 2 групи: різновікова та стар-
ша, усього 43 дитини, навчаються учні 3 поч. кл. (35 учнів.); 
2012 р. – оновлено матер. базу закл.: забезпечено твердим 
та м’яким інвентарем, посудом, іграшками, повноцінним 
харчуванням; 09 лют. 2015 р. – відкрито третю додаткову 
різновікову групу, закл. приймає 69 дітей. 

Кер. були Сковрон О.І. (до 1990 р.), Гирик Н.Ю. 
(1990–1993 рр.). Нині очільн. – Гродська Л.І. (1994–
2000, з 2008 р.). 

Пед. працівники активно займаються наук.-метод. та 
досл.-експерим. роб. Творча група виховат. (Гридасова 
Т.В., Масловська О.Г., Міщинська Л.В., Якимишина І.П.) 
неодноразово отримувала дипл. І ст. обл. пед. вист. «Осв. 
Хмельниччини на шляхах реформування» (2013, 2014, 
2015). 

Л. ГРОДСЬКА

Ярмолинецький дошкільний навчальний 
заклад № 1 «Сонечко»

Вул. Шевченка, 24, смт Ярмолинці, Ярмолинецький 
р-н

Засн. у 1936 р. рішенням Ярмол. райради; 1936–1976 
рр. – Ярмол. дит. садок № 1; 1976–2005 рр. – Ярмол. ясла-
садок № 1 «Сонечко»; з 2005 р. – Ярмол. ДНЗ № 1 «Соне-
чко».

Кер. були Цівцівадзе А.Г., Грищук Н.С., Вітвіцька Н.Т., 
Руда Л.М., Березовська С.В., Співачук Р.Г., Дадонова Г.О. 
(груд. 1972 р. – трав. 1992 р.). Нині очільн. – Дяк Л.А. (з 
трав. 1992 р.). 
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Функціонує 4 дошк. групи, 1 група дітей раннього віку. 
Виховується 186 дітей, працює 30 членів труд. колект. 
Розташований у типовому приміщ., налічується 5 групо-
вих приміщ., муз. зал, кабінети завідувача, виховат.-мето-
диста, вчит.-логопеда, практ. психолога, мед. каб., харчо-
блок, пральня.

Л. ДЯК

Ярмолинецький центр розвитку дитини

Вул. Мічуріна, 21, смт Ярмолинці, Ярмолинець-
кий р-н

Засн. у груд. 1993 р. як Ярмол. ясла-садок № 2 «Ка-
линка», функціонувало 4 групи; 1994 р. – відкрито ще 2 
групи, закл. відвідують 120 дітей; з 2002 р. – Центр роз-
витку дитини. 

Очільн. – Резнічук О.І. (з 1993 р.). 
Налічується 21 член педколект., у т.ч. виховат.-мето-

дист, практ. психолог, вчит.-логопед, муз. кер., хореограф, 
інструктор з фіз. вих., вчит. англ. мови, виховат. комп’ют. 
грамоти, виховат.-естет.

Функціонує 6 груп: 5 – дошк. віку, 1 – раннього віку; усьо-
го 256 дітей.

Обладнано муз. зал, спортзал, кабінети: директора, мето-
дичний, медичний, психолога, логопедичний, інформатики.

Комунальний заклад «Ярмолинецький районний 
Будинок дитячої та юнацької творчості»

Вул. Пушкіна, 4, смт Ярмолинці, Ярмолинецький р-н
Засн. у 1946 р. як Піонерський клуб; з 1960 р. – Буд. піо-

нерів; закл. був відомий високим рівнем роб. авіа-, ракето-, 
судно-, радіо-, автогуртків; вихованці брали участь в обл., 
республ., всесоюзн. олімпіадах, неодноразово ставали 
призерами; з 1992 р. – Буд. школяра; з 2003 р. – Буд. дит. 
та юнацької творч.; з 2011 р. – Комун. закл. «Ярмол. район. 
Буд. дит. та юнац. творч.». 

Кер. були Лепкий І., Щесневич Е., Дронг О., Борович 
Г.Й., Сотник С., Букрєєва Т. Нині очільн. – Краснопортко 
М.М. 

Вагомий внесок у розвиток позашк. роб. зробили вете-
рани праці, Відмінники осв. Борович Г.Й., Блізнєцова Т.С., 
Мельник Д.І. 

Напр.: худ.-естет., наук.-техн., турист.-краєзнавч., екол.-
натурал., гуман., досл.-експерим. 

У 2015–2016 н.р. позашк. осв. охоплено 920 учнів, із них 
223 відвідують закл. (13 гуртків), 697 займаються на базі 
шкіл р-ну (38 гуртків).

Налічується 12 прац. за основним місцем роб., 32 – за 
сумісництвом. 

При закл. діє район. шк. «Лідер» для лідерів учнівського 
самовряд. шкіл р-ну. 

М. КРАСНОПОРТКО

Осн. принцип організації навч.-вих. проц. – розвиваль-
ний характер вих. і навч. (створення розвивального се-
редовища, надання пріоритету розвитку індивід. особли-
востей дітей).

Дошкілля Хмельниччини / Уклад. Грицюк Л.А., Карата-
єва М.І. – Хмельницький, 2010. – С. 88.

Нові форми здобуття дошкільної освіти / Авт. і упор 
Грицюк Л.А., Каратаєва М.І. – Тернопіль: «Мандрівець», 
2005. – С. 61-77.

О. РЕЗНІЧУК

Розвиток освiти в регiонах



122

Місто Кам’янець-Подільський
1920 р. – відділ нар. освіти при 

Кам-Под. повіт. ревкомі налічував 
5 підвідділів, 125 працівників, завід-
увач – Дубовик А. У 1921 р. (голо-
ва нар. освіти Кам’янця – Приймак 
Ф.) працювало 22 єдині труд. шк. з 
терміном навчання 7 р., за ініціати-
ви С.Русової відкрито перший дит. 
садок. У 1927 р. діяло 4 поч. шк.. У 
1940 р. – відкрились сер. шк., 1945 
р. – працювало 2 поч. шк., 3 непо-
вні сер., 3 серед. (2090 учнів), шк. 
сліпих, шк. глухонімих, вечірня шк. 
робіт. молоді; 3 позашк. установи 
(2183 учні).

У 50-70 рр. (кер. відділу освіти 
Продеус М.) збудовано 8 шк., 9 дит. 
садків, спорт. та муз. шк.

У 1980-1987 рр. (кер. відділу нар. 
освіти Дарманський М.) дошк. осві-
тою було охоплено всіх дітей 6-7 
р., збудовано нові ДНЗ, відкрито 
МНВК, 8 відомчих дитсадків пере-
ведено у комун. власність міста. До-
свід роботи управління навч.-вих. 
процесом схвалено Мін-вом освіти 
Української РСР, занесено до рес-
публ. картотеки ППД.

У 1987-2011 рр. (зав. відділу осві-
ти Тюрін В.) діяло 17 ДНЗ; відкрито 
спец. групи для дітей з особ. пси-
хофіз. розвитку, єдиний в Україні 
діагн.-консульт. пункт для дітей з 
особ. психофіз. розвитку (1994); у 
ДНЗ № 17 – групи інтернат. типу 
для дітей із соціально незахищ. сі-
мей (1996). Функціонвало 18 ЗНЗ 
різного типу (з них укр.-рос. НВК 
№8, укр.-польськ. НВК №13), при-
ват. НВК «Антей», вечір. шк., 6 ПНЗ, 
МНВК, навч. закл. обл. підпорядку-
вання (ліцей з посил. військо-фізич-
ною підготовкою, БНРЦ, НВК з цен-
тром реабілітації слабозорих дітей, 
заг. шк.-інтернат І-ІІ ст.), у ДНЗ №23 
– гр. з вивч. польськ. мови. У 2002 р.
навч. заклади підключено до мережі 
Інтернет, створено локальну комп. 
мережу закладів освіти. 5 навч. закл. 
поглиблено вивчають окремі пред-
мети, у 19 – профільна підготовка з 
окремих предметів. Створено міське 
відділення МАН учн. молоді, міжшк. 
навч. центр «Інтелект». 

2007 р. – відділ осв. переймено-
вано в упр. освіти і науки Кам.-Под. 
міськради. 2010 р. – затв. «Програ-
му інклюзивного навчання і вихо-
вання дітей, що потребують корекції 
психофізичного розвитку в умовах 
ЗОШ, ДНЗ, ПНЗ на 2010-2015 р.». 

З 2011 р. (нач. упр. осв. і науки 
Старченко С.) при упр-ні працюють 
НМЦ, центр. бухгалтерія, юр. служ-

ба, група центр. госп. обслуговуван-
ня, комб-т харч. школярів. 

Функціонує 23 ЗНЗ різних типів і 
форм власності (7 – ЗОШ, 2 – ліцеї 
(в т.ч. військовий), 7 – НВК (в т.ч. 
один приватний), 2 – спец. шк. (з 
поглиб. вивч. інозем. мов та інфор-
матики), спец, вечірня шк.), у яких 
здобувають освіту 10519 уч. 

Заклади осв. мають різні типи, 
профільність: СЗОШ І-ІІІ ст. №1 
– «Шк. дитячої дипломатії», член
ЮНЕСКО; НВК №3 у складі ЗОШ 
І-Ш ст. та ліцею – «Шк. розвитку і 
культури»; СЗОШ І-ІІІ ст. №5 з по-
глиб. вивч. інформатики – «Шк. 
сучасних освітніх технологій», ін-
формаційно-ресурсний медіацентр 
з віртуальним чит. залом; ЗОШ І-ІІІ 
ст. №7 – «Шк. сучасних інклюзив-
них технологій»; НВК №9 у складі 
СЗОШ І-ІІІ ст. з поглиб. вивч. англ. 
мови та шк. мистецтв (муз., худож. 
та хореограф. відділення за 8-р. та 
11-р. планами навч.; 5 хореограф. 
колективів, оркестр нар. інстру-
ментів, духовий оркестр; ансамблі: 
камерний, скрипалів та домристів, 
джазовий, фольклорний, балалаєч-
ників); НВК №13 у складі СЗОШ І-ІІІ 
ст. з поглиб. вивч. польської мови і 
гімназії – «Шк. діалогу культур»; 
Ліцей «Шк. успіху» – профільне 
навч. та наук.-практ. підготовка об-
дар. молоді.  

Дошк. освітою охоплені усі 
діти 3-6 р. віку (понад 3900). Пра-
цюють 18 ДНЗ (2015 р. відкрито 
ДНЗ №19«Калинка») різних типів: 
4 заг. розвитку, 1 компенс. типу, 
13 комб. типу, з інклюз. навч. – 
ДНЗ № 8, 20, 22; групи за метод. 
М. Монтессорі (ДНЗ № 15); за Р. 
Штайнером (ДНЗ №21); з ел-тами 
Міжнар. програми «Крок за кро-
ком», «Self-eestun» (ДНЗ №20), за 
С. Русовою (ДНЗ №1, 2, 8, 9, 17). 
Консульт. центри для батьків – 
ДНЗ № 21, 30, пункти пренатальної 
педагогіки (ДНЗ №1, 2, 3). З 2014 
р. запровадж. електрону чергу на 
влаштування в ДНЗ. 

Дошк. освіта – лідер Хмельнич-
чини за перемогами у міжнар. та 
всеукр. конкурсах: Івасечко О.Б. 
(ДНЗ №20) – лауреат премії Верх. 
Ради Укр. (2011); Крушановська 
Т.П. (зав. ДНЗ №16) – переможець 
обл. премії М. Дарманського (2012); 
Любко Т.С. (ДНЗ №30) – «Кра-
щий вихователь України» (2012); 
ДНЗ №21 (зав. Кирик Л.В.) відзна-
чено на обл. Дошці пошани «Кращі 
люди Хмельниччини» (2012); ДНЗ 

№23 (зав. Вершегрук Л.С.) – І міс-
це на Всеукр. огляді відеоматері-
алів «Здоров’язбережувальні тех-
нології у ДНЗ» (2013); театр. студія 
«Чудасія» ДНЗ №21 (зав. Кирик 
Л.В.) – перемож. Всеукр. конкур-
су театраліз. діяльності (2014); ДНЗ 
№9 (зав. Стасюк О.С.) – перемож. 
Всеукр. конкурсу «На кращий стан 
фізкультурно-оздоровчої роботи в 
ДНЗ»; Дьоміна Н. (вих. ДНЗ №2) 
– перемож. VІ Міжнар. фестивалю
пед. інновацій (2015), лауреат пре-
мії М.Дарманського; ДНЗ №15 (зав. 
Беспала Л.В.), ДНЗ № 21 (зав. Кирик 
Л.В.) – І місце у Всеукр. конкурсі 
«100 кращих ДНЗ України» (2015); 
ДНЗ № 16 (зав. Крушановська 
Т.П.) – лауреат Всеукр. фестивалю 
«Україна рідний край» (2015); ДНЗ 
№ 18 (зав. Кульчицька І.А.) – пере-
мож. Всеукр. конкурсу «Калейдос-
коп пед. ідей виховання дошкільни-
ків» (2016). 

Загалом у закл. освіти працю-
ють 68 психологів та соц. педагогів, 
1659 педагогів, з яких: 6 Заслужених 
учителів України (Ганаба В.В., Кау-
шанська Б.Л., Лупійчук А.В., Піщук 
Н.А., Соболь В.І., Ткач Л.І.); понад 40 
відмінників освіти України; 5 відзна-
чені премією Верховної Ради; понад 
50 – відзнаками міськ. голови «За 
заслуги перед громадою», 1 – пере-
можець Всеукр. конкурсу «Учитель 
року», 10 – його лауреати, 16 – 
учасники фіналу, 22 – переможці 
обл. етапу; 1 переможець Всеукр. 
конк. «Вихователь року». 

В р-ні проводяться Всеукр. семі-
нари пед. працівників різних кате-
горій, збори учасників екопоходів, 
змагання з картингу, туризму; при-
ймаються делегації освітян з різних 
обл. України, Польщі, Німеччини, 
Литви, Швеції; учителі відвідують 
Польщу, США, Росію, Німеччину, 
Австрію; в шк. працюють волонтери 
Корпусу Миру. 

У місті діє 6 закл. позашкільної 
освіти, працює 95 гуртків, секцій 
(5689 школярів). СЮТУР – пере-
можці обл. етапу Всеукр. експедиції 
«Мій рідний край», заочної першо-
сті «Велопохід», обл. чемпіонату на 
кубок зі спорт. орієнтування; ЕН-
ЦУМ – нагороджені дипломами 
Всеукр. рівня, мають єдиний в об-
ласті контактний зоопарк; у ДЮСШ 
№1 та №2 діє 17 спорт. секцій, пра-
цює 8 майстрів спорту міжнар. кла-
су. У ЦДЮТ діє 39 гуртків, наукове 
тов. МАН «Гроно». Діють творчі 
колективи: народні (ансамбль тан-

Енциклопедiя освiти Хмельниччини
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цю «Апельсин» (кер. Пащенко А.), 
оркестр нар. інструментів НВК №9 
(кер. Шумський В.), гурт. образотв. 
та декор.-приклад. мист. «Колорит» 
(кер. Качковська Н.); зразкові (тан-
цювальні «Сяйво» (кер. Кучерява 
О.), «Диво калинове» (кер. Граб-
чук Ю.), «Абра» (кер. Пашинська 
Л.), вокально-хоровий «Любава» 
(кер. Мартинюк Л.), драм. гурток 
«Мельпомена» (кер. Суханова Л.), 
ляльк. гурток «Рукавичка» (кер. 
Березовська С.), сучасні «Грація» 
(кер. Каспрук О.), «Гілея» (кер. Гі-
левська І.), «Горличка» (кер. Наза-
ренко Д.), «Ліберті» (кер. Гренчак 
М.), «Аджанта»  (кер. Хаджинська 
Т., Дроздовська І.).

Успішні вихованці Кам’янеччини: 
Мельниченко В. (ЗОШ №11) – де-
путат ВР України; Старченко С. 
(ЗОШ №12) – нач. упр. осв. і на-
уки міста; Лавренюк Ю. (НВК №16) 
– заст. мін. інфраструктури Укр.; 
Книш С. (СЗОШ №5) – Нац. упр. 
з аеронавтики і дослідж. косм. про-
стору, США; Головко М. (НВК №9) 
– переможець Європ. муз. кон-
курсів; Ахмаметєва Т. (НВК №14) 
– чемп. Європи серед жінок з па-
уерліфтінгу, Жуковський Б. (НВК 
№14) – перший заст. нач. голов. 
упр. Генштабу ЗСУ; Коновалова А. 
(НВК №14) – наук. співроб. Прин-
стонського ун-ту США; Ількович М. 
(ЗОШ №2) – чемп. Укр. і Європи з 

бодібілдингу; Мосьонз С. (ЗОШ №7) 
– докт. юр. наук, проф., прорект. з 
наук. р-ти Київ. ун-ту сучас. знань; 
Кіфлюк Р. (ліцей) – голов. спец. НР 
Укр. з питань телебач. та радіомовл.; 
Гаршт М. (ліцей) – голов. спец. 
Мін-ва пром. політики України; Го-
ленко І. (ЦДЮТ) – докт. наук, викл. 
НТУУ «Київ. політех. ін-т»; Заваць-
ка С. (ЗОШ №10) – докт. філософ. 
наук, доц., викл. КПНУ ім. І. Огієн-
ка; Федорчук В. (ЗОШ №10) – докт. 
наук, проф., зав. каф. інформатики 
КПНУ ім. І. Огієнка. 

Понад 10 випускників – кава-
лери ордена «За мужність» ІІІ ст. 
(посмертно) за виконання військ. 
обов’язку під час АТО.

Кам’янець-Подільський ліцей 

Вул. Лесі Українки, 29, м. Кам’янець-Подільський

Перший НЗ нового типу в Хмельн. обл. Засн. 21 черв. 1990 
р. рішенням виконкому Кам’янець-Подільської міськради. 

Структура: ІІ ст.: 8–9 кл. осн. шк., допрофільні – з по-
глибл. вивч. окремих предметів відповідно до профілю 
навч. у ліцеї; ІІІ ст. (10–11 кл.), профілі: біол.-хім., істор., 
фіз.-матем., іноз. філол. Упроваджуються іннов.: безпе-
рервне проблемне навч., трансформація принципів кри-
тичн. мислення в сист. роб. із здібними та обдаров. учнями, 
метод проектів, інтегров. навч., спіралеподібна сист. навч. 
(автор – вчит. біол. Соболь В.І.), сходинкова сист. навч. (ав-
тор – вчит. хім. Ніколайчук В.І.). 

Численні навч.-метод. посібники, створені учителями 
закл., відзначені дипл. обл. вист. «Освіта Хмельниччини 
на шляхах реформування». Соболь В.І. – автор підручн. з 
біол. та повного комплекту навч.-метод. супроводу викла-
дання предмету. 

Серед учнів – учасники всеукр. предм. олімп., конк. МАН, 
змагань інтелект. та творч. спрямування. Закл. стабільно по-
сідає ІІ місце в обл. олімпіадах та обл. конк.-захисті МАН.

Випускники демонструють високі результати при прохо-
дженні ЗНО: у 2008 р. закл. увійшов до трійки ЗНЗ Укр., які 
найкраще пройшли ЗНО; двічі посідав І місце та один раз ІІ 
місце серед ЗНЗ Хмельн. обл.; за цей період учні закл. ви-
конали 9 еталонних робіт: з укр. мови та літер., істор. Укр., 
матем., англ. мови, біол., хім. 

Функціонують прогр. «Обдарованість», Президентська 
рада, клуби «Пізнай себе», «Феміда», «Європ. крок», «Гар-
монія».

Діяльність закл. висвітлюється в ліцейській газеті «Лі-
кейський сад», міських та всеукр. ЗМІ.

Т. КОВАЛЬСЬКА

Кам’янець-Подільський навчально-виховний 
комплекс № 3 у складі загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів та ліцею

Вул. Панівецька, 11, м. Кам’янець-Подільський
Засн. у 1959 р. як шк.-інтернат № 1; з 1993 р. – Кам’янець-

Подільський спеціалізов. ліц.-інтернат з поглибл. підгот. у галу-
зі науки (рішення Хмельн. облдержадмін. № 12 від 15.03.93, рі-
шення ХV сесії Кам’янець-Подільської міськради від 14.06.93), 
навчалися учні міста та Хмельн. обл.; із серп. 2010 р. – НВК № 
3 у складі ЗОШ І–ІІІ ст. та ліц. Хмельн. обл. (рішення Кам’янець-
Подільської міськради № 1148 від 30.07.2010) 

Відомі пед.: Христофор І.М., Касапчук Я.М., Сафроняк 
В.О., Кушнір В.Д. 

Розвиток освiти в регiонах
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Кер. були Каспрук В.М., Павлюк М.В. (Заслуж. учит. 
Укр.). Нині очільн. – Токар О.В. (з 2011 р.). 

Склад пед. колект.: учит.-метод. – 17, виховат.-метод. – 
1, старш. вчит. – 12, старш. виховат. – 4, Відмін. осв. Укр. 
– 3. Забезпечується допрофільна та профільна підгот. за 
природн.-матем., сусп.-гуман., філолог., худ.-естет., спорт. 
напр. Навчається 511 учнів, профіл. навчанням охоплено 
56 ліцеїстів. Упроваджуються проектні та інтеракт. технол., 
лекц.-практ. сист. навч. за укрупненими дидактичними оди-
ницями, ІКТ.

Н. ІВАНЕНКО

Кам’янець-Подільський навчально-виховний 
комплекс № 8 у складі гімназії та 

загальноосвітньої школи I-III ступенів 
з українською та російською мовами навчання

Вул. Шевченка, 24, м. Кам’янець-Подільський
Засн. у 1867 р. як перша маріїнська жін. гімназія, розмі-

щувалася в буд. на вул. Довгій; 1883 р. – початок будівни-
цтва нового корпусу гімн.; 12 січ. 1885 р. навч. розпочали 
210 учениць. Випускницям присвоювалося звання «до-
машній учитель». У часи І Світ. війни – військ. шпиталь (на-
весні 1916 р. його відвідав імпер. Микола ІІ). З 1920 р. – 2-а 
зразкова труд. шк. (постанова Наркому УРСР від 04.07.20). 
З 28 бер. до 3 квіт. 1944 р у приміщ. перебував штаб оборо-
ни міста. Після війни будівлю закріплено за Інститутом нар. 
осв. (постанова міськвиконкому від 15.06.1944). З 1949 р. – 
сер. чол. шк. № 8; з 1959 р. навч. змішане; з 1996 р. – НВК 
№ 8 (рішення міськвиконкому від 26.09.96); з 01 вер. 1997 
р. діють класи жіночої гімн. (наслідуються традиції Маріїн-
ської гімн.) та класи з рос. мовою навч. Сьогодні – НВК у 
складі гімн. та ЗОШ І–Ш ст. з укр. та рос. мовами навч.

Кер. були Заручинський Ф.О., Львович Є.Я., Майструк 
В.М. (1963–1983), Єнтц Л.А. (1983–1995), Сухович Г.А. 
(1995-2007), з 2008 року заклад очолює Ромась О.С.

Відомі випускники: Ліпковська Л., оперна співачка; Риб-
чинська З., оперна співачка; Жудіна О., художн.; Пащенко 
О., громадськ. діячка.

Очільн. – Ромась О.С.
О. РОМАСЬ

Кам’янець-Подільський навчально-виховний 
комплекс № 9 імені А.М. Трояна 

у складі спеціалізованої загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням 

англійської мови та школи мистецтв 

Вул. Драгоманова, 12, м. Кам’янець-Подільський
Моментом засн. вважається груд. 1935 р. – початок бу-

дівництва шк. № 9; 12 груд. 1936 р. проведено перші занят-
тя; 1986 р. – запроваджено навч. 6-річних діт. за 4-річною 
прогр.; 1988 р. – уведено поглибл. вивч. англ. мови з 1-го 
кл.; 1990 р. – відкрито першу в Укр. шк.-комплекс естет. 
вих. з поглибл. вивч. англ. мови (СЗОШ І–Ш ст. з поглибл. 
вивч. англ. мови та шк. мистецтв з муз., худ., хореогр. відді-
леннями); з 09 жовт. 2003 р. – НВК № 9 у складі СЗОШ І–ІІІ 
ст. з поглибл. вивч. англ. мови та шк. мистецтв; з 2009 р. 
носить ім’я Трояна А.М.

Кер. були Шабалін О.Т., у 1944–1984 рр.: Гурська 
Н.В., Лабзіна Т.Я., Пілатович Л.Б., Федоренко Т.Г., з 
1984 р. – Троян А.М. (під його керівництвом побудовано 
приміщ. на 1147 учнів). Нині очільн. – Осадчук Н.В. (з 
вер. 2011 р.)

Налічується 72 учит. СЗОШ, 65 виклад. шк. мистецтв, 
955 учнів, 31 кл.

Обладнано 38 кл. приміщ., 2 спортзали, їдальню, 2 
спальні, бібліот., 31 муз. клас, 4 хореогр. зали, 6 студій 
образотворч. мистецтва, 2 академ. зали, оркестров. 
клас, джазовий клас, акт. зал на 160 місць. Силами учнів 
та виклад. шк. мистецтв оформлено навч. класи і кабіне-
ти, створено зали пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 
рр. та історії мистецтв, серії робіт: «7 культур», «Замки 
Укр.», «Світ тварин», декор. барельєфне панно «Світ 
укр. казки».

Функціонують 7 хореогр. ансамблів (2 – зразкові), 
дит. оркестр нар. інструм. (носить звання «нар. худ. ко-
лект.»), духов. оркестр, ансамблі: камерний, скрипалів, 
домристів, дит. джазовий, фольклорний, балалаєчників, 
гітаристів. 

За багаторічну іннов. пед. діяльн. з модернізації осв. 
Укр. удостоєний почесн. звання «Лідер у створенні су-
часних засобів навч.» на ХІ Міжнар. вистав. НЗ «Сучасна 
осв. в Укр.-2008», нагороджений дипл. за високі творчі до-
сягнення в удосконаленні змісту навч.-вих. проц. 

Н. ОСАДЧУК
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Кам’янець-Подільський НВК № 13 
у складі спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням 
польської мови і гімназії 

Вул. Пушкінська, 5, м. Кам’янець-Подільський
Засн. у 2003 р. (рішення ХІІ сесії міськради V склик. № 

11 від 18.06.2003). 
Кер.: Кішко В.П. (2003–2013), Охота І.В. (з 2014 р. донині).
Налічується 25 класів, 621 учень, 61 пед. та 14 тех. прац.

Від. пед. – Пащенко А.М., пед.-організ., лауреат щоріч-
ної Премії Верховної Ради Укр. пед. працівникам загально-
осв., профес.-техн., дошк. та позашк. навч. закл.

Обладнано 27 класів, бібліот., 1 комп’ют. кл., акт. зал, 
спортзал, спорт. майданчик, тренажер. зал, їдальню на 100 
місць, каб. практ. психол., наук.-метод. каб., кімн. учнівськ. 
самовряд., архів, 2 майстерні труд. навч., 2 спальні кімн. Діє 
16 шк. гуртків, філія хорової шк., гуртки ДЮСШ № 1, МЕНЦУ-
Му, шк. прес-центр. Співпрацює з навч. закладами Польщі. 

Функціонують пед. рада, рада НВК, піклув. рада, метод. 
рада, творчі групи, метод. кафедри вчит., учнівська рада.

У холі шк. встановлено меморіальну дошку колишнім 
учням Журавленку А. та Коношенку Р., які героїчно загину-
ли під час проведення АТО.

Інноваційні заклади освіти Хмельниччини на шляху 
розвитку (інформ.-метод. збірник) / Упоряд. Рачок Т.М. – 
ХОІППО, 2007. 

Школи України 2006: Лауреати конкурсу «100 кращих 
шкіл України» у 9 номінаціях / Упоряд. Н. Мурашко, Н. Вален-
тик, Ж. Сташко. – К.: ВД «Шкільний світ», 2006. – С 181. 

І. ОХОТА

Кам’янець-Подільський НВК № 14 
у складі спеціалізованої загальноосвітньої 
школи І ступеня з поглибленим вивченням 

англійської мови та гімназії

Вул. Героїв Небесної Сотні, 17, м. Кам’янець-
Подільський

Засн. у 1990 р. як Кам’янець-Подільська шк.-гімн. № 
14; з 1999 р. – Кам’янець-Подільська гімн. Хмельн. обл.; з 
2014 р. – Кам’янець-Подільський НВК № 14 у складі СЗОШ 
І ст. з поглибл. вивч. англ. мови та гімн. Хмельн. обл.

Кер.: Юровський В.В. (1990–1996), Кирик М.М.  
(з 1996 р. донині). 

Налічується 39 класів, 1097 учнів, 99 пед. прац. (65% – 
спец. вищ. квал. кат.), 27 тех. прац. Обладнано 50 навч. каб., 
акт. зал, 2 спортзали, спорт. майданчик, 2 комп’ют. класи, 2 
бібліот., їдальню на 140 місць, наук.-метод. каб., 2 майстернІ 
труд. навч., спальню, ігрові кімн. Упроваджено істор., економ. 
профілі навч.; поглиблено вивчається англ. мова з 1 по  4 кл., 
з 5 – друга іноз. мова: нім., франц., іспан. (за вибором учня).

Серед учнів – переможці міжнар. предм. олімпіад: з 
біол., екол. – Деніс Є. (учит. Каушанська Б.Л.), з істор. – За-
поточний О. (учит. Ганаба В.В.).

Функціонують пед. рада, рада НВК, благод. фонд «Бать-
ки – дітям», наук.-метод. рада, 10 предм. кафедр учителів, 
5 творч. груп, учнівська рада, громадськ. дит. організ. «Па-
росток».

Закл. – дійсний член Всеукр. асоц. кер. шк. Укр., ВГУ, 
АКІЗО.

Флагмани освіти і науки України / Упоряд. Г. Захарчен-
ко, Р. Захарченко. – К.: Український видавничий центр 
«ГАЛАКТИКА-С», 2012. 

Флагмани освіти Хмельниччини / Під заг. ред. В. Вой-
тенка. – Хмельницький, 2009. 

М. КИРИК

Кам’янець-Подільська спеціалізована 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 
з поглибленим вивченням інформатики 

Вул. Лесі Українки, 59, м. Кам’янець-Подільський
Засн. у 1901 р. як Славутинська жін. гімназія. У 1992 р. 

на базі СШ № 5 відкрилася укр. експерим. спеціаліз. гім-
назія № 5 з «пілотним» та базовими профілями (поглибл. 
вивч. іноз. мов та прикладної матем.). Учасник НП «Від-
критий світ» (з 2013 р.). 

Кер. були Дужев С. (з 1985 р.), Танська Т. (1991–2012), 
Сивак О. Нині очільн. – Бабчинський Ю. (з 2013 р.). 
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Налічується 600 учнів, 74 пед. прац. Обладнано 2 спорт-
зали, 15 мультимед. каб., сучасний інформ.-метод. центр. 
Педколект. створює нову модель роб. з використанням ІКТ. 

Функціонують ДЮО «Зміна», виходить газета «Шк. ме-
ридіан», шк. щоденник, сайт (www.school5kp.org.ua). 

Закл. входить до числа лідерів серед шкіл міста та об-
ласті.

Н. ЗОЛОЧЕВСЬКА

Дошкільний навчальний заклад № 9 
«Барвистий віночок» 

Вул. Жукова, 7, м. Кам’янець-Подільський

Засн. 5 жовт. 1989 р., прийнято 330 діт. Очільн. із дня 
відкриття донині – Стасюк О.С. 

Працює понад 60 членів труд. колект. Реалізуються за-
вдання: худ.-естет. розвитку дітей, здоров’язберіг. технол., 
упровадження пед. ідей Русової С. Облаштовано предмет-
но-ігрові осередки, комп’ют. клас, муз. зал, спортзал, фізіо-
терапевт. каб., басейн. Упроваджуються іннов. осв. технол.

Закл. першим у місті нагороджений Почесн. грам. та 
Перехідним прапором Кам’янець-Подільської міськра-
ди (2008); атестований з відзнак. за відмінну осв. діяльн. 
(2011); посів І місце в обл. та ІІ місце в Укр. за підсумк. 
Всеукр. огляду-конк. на кращий стан фіз. вих. (2014). Ви-
ховат. Кащена Ж.П. посіла ІІ місце в обл. конк. «Виховат. 
року» (2013).

О. СТАСЮК

Дошкільний навчальний заклад ясла-садок 
комбінованого типу № 20 «Дзвіночок»

Вул. Гагаріна, 30, м. Кам’янець-Подільський
Засн. у 1972 р. Нараховується 2500 випускників.
Відомі випускники: Довгалюк О., чемп. Укр. з шахів; Ах-

маметьєва Т., чемп. світу з пауерліфт.; Ватаманюк Г.П., 
канд. пед. н. 

Перший кер. – Зубик Т.О., Відмін. осв. Укр., виховат.-метод. 
Нині очільн. – Конфітовська С.І. (з 1999 р.), Відмін. осв. 

Укр., спец. вищ. квал. кат., виховат.-метод. Функціонує  

13 груп, із них 4 – спец. признач. для діт. з порушеннями 
мовлення. Налічується 365 діт., 35 пед. прац., 35 осіб тех. 
персоналу. 

Обладнано спортзал, муз. зал, сенсорну кімн., кабінети 
для індивід. занять з корекц. педагогами.

З 2000 р. упроваджуються міжнар. прогр. «Крок за кро-
ком», «Self-esteem», з 2010 р. – інклюз. осв. Закл. співп-
рацює з педагогами м. Варшава та ДНЗ № 43 м. Чернівці. 

Перемож. Всеукр. фотоконк. «Мій улюблений дитса-
док» у номін. «Сто кращих дошк. закладів» (2012); отри-
мав гран-прі міськ. огляду-конк. «Кращий метод. каб. ДНЗ» 
(2014); за вагомі досягнення колектив нагороджений Пере-
хідним прапором (2015).

О. ІВАСЕЧКО

Дошкільний навчальний заклад № 21 
«Золота рибка»

Вул. Д. Галицького, 28, м. Кам’янець-Подільський
Засн. у 1972 р. за сприяння Кам’янець-Подільської місь-

кради; понад 20 років закладом опікувалося ВО «Електро-
прилад». 

Очільн. – Кирик Л.В., Відмін. осв. Укр.
Функціонують 19 груп, виховується 395 діт. Налічується 

53 пед. та 40 тех. прац.
Обладнано муз. зал, спортзал, тренажерний зал, 
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каб. інтелект. розвитку, каб. англ. мови, музей казки, 
мед. блок.

Закл. – член Міжнар. асоц. вальдорфських ініціатив в 
Укр.; з 1997 р. функціонує вальдорфська група. 

За вагомі здобутки у сфері осв. колектив нагородже-
ний дипл. Хмельницької ОДА. (2012), занесений на обл. 
Дошку пошани «Кращі люди Хмельниччини» (2012); за 
підсумками роб. дошк. закладів міста в 2013–2014 н. р. 
колектив посів І місце та отримав Перехідний прапор за 
вагомі успіхи у справі вих. підростаючого покоління; отри-
мав гран-прі Всеукр. фестив. театр. мистецтва дошкіль-
нят (2014); нагороджений дипл. осв. порталу «Пед. пре-
са» МОН Укр. (2014).

Л. КИРИК

Кам’янець-Подільський дошкільний навчальний 
заклад № 23 «Лелека» комбінованого типу

Вул. Тімірязєва, 121, м. Кам’янець-Подільський
Засн. 6 лист. 1976 р. 
Від. пед. – Вільчанська Р.В., муз. кер., презентувала 

досвід роб. на ВДНГ, нагороджена значком «Відмін. нар. 
осв. УРСР». 

Очільн. – Вершегрук Л.С. 
Налічується 70 членів труд. колект., 325 діт.
Гол. завдання закл. – реалізація здоров’язбереж. тех-

нол., розвиток полікультурного середовища. Серед вихо-
ват. – автори навч. прогр. з англ. та польськ. мов для діт. 
дошк. віку. 

Переможець Всеукр. огляду-конк. відеоматеріалів 
«Здоров’язбереж. технол.» (2013); нагороджений дипл. 
МОН Укр. (2013); колектив занесений на обл. Дошку поша-
ни «Кращі люди Хмельниччини» за вагомі здобутки в галузі 
вих. діт. (2013).

Л. ВЕРШЕГРУК 

Кам’янець-Подільський Центр дитячої 
та юнацької творчості

Вул. Лесі Українки, 60, м. Кам’янець-Подільський
Засн. у 1944 р. як міський Буд. (згодом Палац) піонерів; 

з 1991 р. – Центр дит. творч.; з 2014 р. – Центр дит. та 
юнацьк. творч. 

Кер. були Білінська Л.О. (1952–1967), Хіміч Л.І. (1967–
1970), Коба Г.Н. (1970–1994). Нині очільн. – Ткачук О.В. (з 
1994 р.). 

Функціонують наук.-метод., худ.-естет., наук.-техн. відді-
ли; 132 групи, об’єднані в студії різного спрямув.: «Грація», 
«Зорецвіт», «Паросток» «Інтелект». Навчаються 1829 вихо-
ванців. 3 колективи носять почесне звання «зразковий худ. 
колект.», 2 – «нар. худ. колект.». Налічується 60 членів труд. 
колект.: кер. гуртків – 36, акомпаніат. – 3, заст. дир. – 1, зав. 
відділами – 3, метод. – 4, тех. прац. – 12; 3 пед. прац. мають 
звання «Відм. осв. Укр.», 2 – пед. звання «кер. гуртка-метод.».

Осн. напр. роб.: створення умов для здобуття вихованця-
ми якісної позашк. осв., стимулювання їхнього творч. зрос-
тання, профес. самовизначення. Кредо педколект.: «Про-
фесійність, помножена на таланти вихованців, забезпечує 
спільний творч. успіх». МТБ відповідає сучасним вимогам. 
Упроваджуються іннов. форми метод., вих., наук.-досл. ді-
яльності. Серед вихованців – переможці численних конк., 
змагань міжнар., всеукр., обл. рівнів. Серед педагогів – пе-
реможці Всеукр. конкурсу педагогічної майстерності «Дже-
рело творчості» в номінації «Керівник гуртка – 2014, 2016».

В. СЕМЕНИШЕНА
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Місто Нетішин
1885 року в селi Нетішині від-

крито церковно-приходську школу, 
якою опікувалося держ. церков-
не відомство. За вагомі заслуги та 
ефект. навч. у 1913 р. заклад (один 
із трьох у Волинській губернії) 
отримав найменування «Школа в 
пам’ять 300-ліття царювання Дому 
Романових».

Наступний етап становлення 
освіти в місті пов’язаний з поч. бу-
дівництва міста-супутника Хмель-
ницької АЕС.

У 1981 р. – відкрито сер. школу 
№1 на 1176 учнів та дит. садок №1 
на 320 вихованців (припинив свою 
діяльність у 1996 р.). У 1983 р. роз-
почали роботу дит. садок №2 та сад-
ясла №3, у 1984 р. – дит. садки №4, 
№5 та сер. школа №2 на 1568 учнів. 
У 1986 р. збудовано дит. садок №6, у 
1987 р. – дит. садок №7, у 1988 р. –
дит. садок №8 та сер. школу №3 на 

1500 місць. У 1992 р. відчинив двері 
дит. садок з басейном №9. У 1995 р. 
1750 учнів розпочали навч. у сер. 
школі №4.

Позашкільні навч. заклади міста 
представлені Клубом «Юний тех-
нік» (1985), Будинком дитячої твор-
чості (1986) та Краєзнавчим цен-
тром (2001)

Усі навч. заклади були підпоряд-
ковані Славутському район. відділу 
освіти (до 1993 р.).

З 01.12.1993 р. створено Неті-
шинський міський відділ освіти, 
очільником якого стала Панасюк О. 
Л. Тривалий час очолювала галузь 
Моцик М. А., у 2014-2015 рр. – Бо-
біна О. П.

З 2016 р. завідує відділом освіти 
Мисько В. М., який продовжує тра-
диції, започатковані попередниками.

Сьогодні у місті працюють 3 ЗОШ 
І-ІІІ ст., НВК «ЗОШ І-ІІ ст. та ліцей»; 

8 ДНЗ, 5 з яких – комбінованого 
типу; 3 позашкільних навч. заклади.

У 2006 р. Нетішинський НВК 
«ЗОШ І-ІІ ст. та ліцей» став пе-
реможцем Всеукр. конкурсу «100 
кращих шкіл України». Нетішин-
ська ЗОШ І-ІІІ ст. №4 з 2004 р. 
успішно реалізовує систему роз-
вивального навчання. Переможцем 
обл. конкурсу «Школа сприяння 
здоров’ю» у 2006 р. стала ЗОШ 
І-ІІІ ст. №1, дипломантом даного 
конкурсу у 2012 р. – ЗОШ І-ІІІ ст. 
№2. У 2008-2009 рр. на базі ДНЗ 
№7 діяв експеримент. майданчик з 
апробації Державної базової про-
грами розвитку дитини дошкільно-
го віку «Я у Світі».

Протягом багатьох років місто є 
лідером в області за результатами 
ЗНО з хімії, математики, фізики, 
біології. 

М. ЮРЧУК

Нетішинська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 1

Просп. Незалежності, 7, м. Нетішин
Засн. у 1981 р.; з 2004 р. – Нетішинська ЗОШ І-ІІ ст. № 1.
Кер. були Демчик С.Ф. (з 1981 р.), Шелелепало П.І. (з 

1991 р.), Юдіна С.С. (з 1994 р.), Корнєєв В.В. (з 2010 р.). 
Нині очільн. – Соболик Т.А. (з 2011 р.). 

Провідні пед.: Ковальчук В.Л., Гізун Т.В., Сідлецька О.В., 
Кінах Л.В., Матус О.О.

Відомі випускники: Пелещак І.П., секрет. посольства 
Укр. у США; Пундик Г., олімп. чемпіонка; Шевчук Р.О., на-
уковець університету в Німеччині; Федорчук В., півзахисн. 
футбол. клубу «Динамо» Київ.

Створено гнучку сист. навч. з використанням сучасних 
методик, які забезпечують можливість індивід. траєкторій 
навч. та вих., високу результативність праці. Закл. працює 
за моделлю «Шк. культ. здоров’я», занесений до бази да-
них з досвіду роб. шкіл обл. щодо запровадження Європ. 
стандартів превент. осв. (2014).

Л. ШПАРУК

Нетішинська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 2

Вул. Будівельників, 5, м. Нетішин
Засн. у 1984 р. як Нетішинська сер. шк. № 2 Славут-

ського р-ну Хмельн. обл.; з 1995 р. – ЗОШ № 2 І–ІІІ ст. 
м. Нетішина Хмельн. обл.; з 1997 р. – сер. ЗОШ І–ІІІ ст. 
№ 2 м. Нетішина Хмельн. обл.; з 2004 р. – Нетішинська 
ЗОШ І–ІІІ ст. № 2.

Кер. були Троценко Л.А., Балаян С.А. (з 1992 р.), Мисько 
В.М. (з 2000 р.). Нині очільн. – Яцюк М.С. (з 2016 р.). 

Відомі пед.: Ковба В.І., Савчук В.Я., Васільчук В.Г., Са-
вич А.А., Гундер Т.П.

У 2000 р. учит. істор. Кравчук С.М. і Кравчук О.С. створи-
ли шк. краєзнавч. музей, у 2005 р. йому присвоєно звання 
«зразковий».

Відомі випускники: Сахнюк О., Прохорчук О., Михаль-
чук Т., Карпенко С. (загинув у АТО, захищаючи єдність 
держави).

Діють дит. організ. «Країна Сонячних зайчиків», учнівськ. 
комітет.

О. СТОЯНІВСЬКА
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Нетішинська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 4 

Вул. Енергетиків, 3, м. Нетішин
Засн. у 1995 р. як Нетішинська ЗОШ І–ІІІ ст. № 4 Неті-

шинської міськради Хмельн. обл.

Кер. були Роюк О.А., Омельчук Г.С. (з 2002 р.). Нині 
очільн. – Добровольська Л.О. (з 2010 р.). 

Налічується 115 членів труд. колект.: 78 пед., 37 чол. – 
обслугов. персон. Навчається 751 учень. Мова навч. – укр. 
Вивчаються іноз. мови та мови нац. меншин (англ., рос., 
франц., польська). Упроваджено профілі: укр. філол., ма-
тем., фіз.-матем., універс. Упроваджено розвивальне навч.

Відомі пед.: Защик Ю.А., Дейкалюк В.В., Лотюк В.О., 
Макарова Г.З. (соросівський учит.), Філінюк Ж.В. (лауреат 
Міжнар. конк. гуманної пед. «Кожна дит. – нац. надбання 
країни та держави»).

Колект. пед., батьків та учнів активно долучається до 
сусп. життя міста, співпрацює з громадськ. організ., здій-
снює волонт. роб. 

Г. СИЩУК

Нетішинський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей»

Пров. Миру, 5, м. Нетішин
Засн. 01 вер. 1988 р. як Нетішинська сер. шк. № 3; з 

1993 р. – Нетішинська сер. ЗОШ І–ІІІ ст. № 3; з 1996 р. 
– сер. ЗОШ № 3 І–ІІІ ст. м. Нетішина; з 2001 р. – Нетішин-
ський НВК «ЗОШ І–ІІ ст. та ліцей» Нетішинської міськради 
Хмельн. обл.

Кер. були Вишнякова А.М., Роюк О.А. (з 1992 р.), Моцик 
М.А. (з 1995 р.). Нині очільн. – Роюк О.А. (з 2003 р.).

Діяльн. закл. організована за модульним принципом, 
активно використовуються хмарні сервіси, управління на-
ук.-метод. роб. здійснюється в рамках проектно-інвестиц. 
моделі. 

Творчі здобутки пед. Юр’єва Ю.Л., Смичок І.Ю., Карпо-
вої Т.О. відомі в Укр. Ветерани пед. ниви: Гасюк Л.П. (під-

готувала переможця міжнар. олімп. з хімії), Чепкасов Ю.О., 
художн., музик.

Органи самоуправл.: «Веселкова країна», Учнівська 
Республіка НВК.

Школи України 2006: Лауреати конкурсу «100 кращих 
шкіл України» у 9 номінаціях / Упоряд. Н. Мурашко, Н. Ва-
лентик, Ж. Сташко – К.: ВД «Шк. світ», 2006. – С. 10.

Н. КОНОНЧУК

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 
комбінованого типу № 5 «Теремок»

Просп. Незалежності, 17, м. Нетішин
Засн. 10 січ. 1985 р.; перебував у підпорядкуванні 

управл. будівн. Хмельн. АЕС, з 01 січ. 1996 р. – у комун. 
власн. Нетішинської міськради; з 2002 р. функціонує про-
філакт.-реабілітац. центр для діт. з вадами опорно-рух. 
апарату; з 2003 р. – ДНЗ (ясла-садок) № 5 «Теремок»;  
з 2016 р. – ДНЗ (ясла-садок) комбінов. типу № 5 «Тере-
мок»; 01 вер. 2015 р. відкрито 2 інклюз. групи.

Кер. були Грєхова Г.Й., Смішко Л.В. (з 1996 р.). Нині 
очільн. – Кулеша Ю.Д. (з 2005 р.). 

Налічується 11 груп, 238 діт., 68 членів труд. колект. 
Закл. фізкульт.-оздоровч. напряму, надаються послуги з 
лікув. фізкульт., хореогр., масажу. Організовано роботу ло-
гопед. пункту, реалізується модель інклюз. осв., надаються 
додатк. осв. платні послуги з вивчення дітьми старш. дошк. 
віку польськ. мови. 

Упроваджуються іннов. методики та технол.: кінезіоте-
рапія, методика раннього читання Зайцева М., методика 
П’ятибратової Н., ІКТ.

Ю. КУЛЕША

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 
комбінованого типу № 6 «Райдуга» 

Вул. Шевченка, 14, м. Нетішин
Засн. у 1985 р. як ДНЗ (ясла-садок) № 6 «Райдуга»; з 

2015 р. – ДНЗ (ясла-садок) комбінов. типу № 6 «Райдуга»; 
з 2015 р. – опорний закл. з питань цивіл. захисту та БЖД; у 
січ. 2016 р. відкрито 2 інклюз. групи.

Перший кер. – Чернишевська Л.П. Нині очільн. – Бори-
сюк А.М. (з 2000 р.). 

Налічується 12 груп, 270 діт., 76 членів труд. колект. 
Упроваджуються іннов. осв. технол.: логічні блоки Дьє-

неша Е., ТРВЗ, методика раннього читання Шелестової Л., 
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Зайцева М., ейдетика Артюховича В., піскова терапія, со-
льова анімація, театр фіз. вих. Єфименка М.

Пед. прац. – активні учасники міськ., обл., всеукр. фах. 
конк.: Філінюк Н.Є. – переможець конк. «Вернісаж пед. зна-
хідок» (2014); Питель О.С., Кирилюк О.В. – лауреати конк. 
«Творч. вчит. – обдаров. учень» (2015); Рудюк Л.І., Фотюк 
М.В., Кузьмінчук Н.В. – лауреати конк. «Сталий розвиток – 
наш вибір» (2016).

Л. ГЕРАСИМЧУК

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 
№ 7 «Оленка»

Вул. Шевченка, 12, м. Нетішин
Засн. у 1986 р. 
Кер. були Воротягіна І.В., Грехова Г.Й. (з 1994 р.), Ти-

плинська О.Д. (з 2000 р.), Самковська Л.Г. (з 2010 р.). Нині 
очільн. – Пилипюк Н.І. (з 2015 р.).

Налічується 10 груп, 278 діт., 68 членів труд. колект. 
Навч.-вих. проц. побудовано на психол.-пед. про-

ектуванні спільної діяльн. педагога і діт. Піроженко Т.; 
активно впроваджуються іннов. методики та технол.: 
ТРВЗ Альтшуллера Г., ейдетика Артюховича В., автор-
ська прогр. Єфименка М., курс «Логіки світу» Стиценко 
І., навч. раннього читання Зайцева М., навч. грамоти 
Шелестової Л., схеми-моделі в лексико-грамат. роб. Бі-
лан О., Крутій К., розвиток творч. здібностей в обра-
зотворч. діяльн. Шульги Л., оздоровчі технол. З 2004 
р. апробовано експерим. прогр. розвитку дитини дошк. 
віку «Я у Світі». 

Функціонують добровільні органи громадськ. самовряд.: 
батьк. комітети груп, Рада закл. Діють «Шк. здорової дити-
ни», «Шк. безпеки», «Шк. пед. мінімуму».

Досвід педагогів Рабченюк Н.О., Стецюк Н.Ф., Товстюк 
Т.М. вивчався ХОІППО. Серед пед. прац. – переможці 
міськ., обл., всеукр. конк.: Рабченюк Н.О. – «Країна дошкіл-
ля запрошує» (2010), Гандзюк С.П., Товстюк Т.М. – «Енци-
клопедія дошк. осв.» (2011). 

Н. ПИЛИПЮК

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 
№ 9 «Пролісок»

Вул. Лісова, 4, м. Нетішин
Засн. у 1992 р. 
Кер. були Мелешко В.І., Затварська Л.Г. (з 1993 р.), Ши-

піліна С.А. (з 1999 р.), Величко Л.В. (з 2005 р.). Нині очільн. 
– Сімончук Л.М. (з 2012 р.).

Налічується 10 груп, 62 члени труд. колект. Діє консульт. 
пункт, обладнано басейн, муз. зал, спортзал, каб. вчит.-
логопеда, каб. практ. психол., прогулянкові майданчики, 
спорт. майданчик. 

Упроваджуються іннов. технол.: ТРВЗ Альтшуллера Г., ей-
детика Артюховича В., методика розвитку творч. здібностей 
Шульги Л., спадщина Русової С., педагогіка Амонашвілі Ш. 
У 2015 р. розпочав роб. гурток англ. мови «We love English».

Хрустінський В.В., муз. кер., посів І місце у Всеукр. конк. 
«Витівники клубу любителів муз.» (2015). 

Органи самоуправл. (Рада закл., профспілк. організ.) 
забезпечують позитив. імідж закл., демократ. стиль управ-
ління, розширення колегіальних форм управління, підви-
щення ролі громадськості у вирішенні питань організації 
розвив.-вих. проц. 

О. ПИТЕЛЬ

Дошкільний навчальний заклад 
(центр розвитку дитини) «Золотий ключик»

Пров. Миру, 12, м. Нетішин
Засн. у вер. 1988 р.; з 2015 р. – ДНЗ (центр розв. дит.) 

«Золотий ключик». 
Перший кер. – Сторожук В.Б. (до 2010 р.), нині очільн. – 

Шевчук О.А. (з 2010 р.).
Налічується 13 груп, 252 дит., 70 членів труд. колект. 
Упроваджуються іннов. технол.: педагогіка Монтессорі 

М., методика розвитку творч. здібностей Шульги Л., мето-
дика навч. дітей читання Зайцева М., логічні блоки Дьєне-
ша, палички Кюізенера, дослідження діт. старш. дошк. віку 
за Савенковим О.
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З 2015 р. функціонує міні-центр розвитку дит. «Смайл», 
на його базі діють гуртки польськ., англ. мов. 

Пед. прац. – активні учасники міськ., обл., всеукр. конк., 
вист., фестив. пед. ідей і знахідок. Бортнік Н.Н. – переможець 
Всеукр. конк. «Вчит.-новатор» (2015).

О. ШЕВЧУК

Позашкільний навчальний заклад «Будинок 
дитячої творчості»

Вул. Михайлова, 4, м. Нетішин
Правонаступник Буд. піонерів та школярів м. Нетішина; 

засн. у 1986 р.; з 1992 р. – Буд. дит. творч.
Кер. були Бабійчук Г.М., Стицюк Ю.О., Костюк В.В., Гор-

бова Т.В. (2010–2014). Нині очільн. – Борковська О.В. 

Відомі пед.: Грищук Л.С., Дьячина О.С., Темна В.А. 
Працюють 24 пед. прац. Функціонують 23 гуртки худ.-

естет. напр.: 9 декор.-прикладн., 14 худ.; 2 вокал. та 1 хоре-
огр. колект. мають звання «зразковий худ. колект.». 

Серед вихованців – переможці та призери міжнар., все-
укр., обл. конк., фестив.: «Різдвяна зіронька», «Різдвяні ка-
нікули», «Королівство мистецтв», «Весняний первоцвіт», 
«Кришталевий жайвір», «Молода Галиччина», «Струни 
душі», «Смарагдові витоки», «Магія танцю», «Світ талан-
тів» та ін. 

Вагомі творчі здобутки мають вихованці Сидорчук Ю., 
Завадська А., Лисуха А., Олійник В., Бродська Д.

Хореогр. та вокал. колект. здійснюють концертні тури 
містами Польщі, Франції, Латвії, Литви, Болгарії, Білорусі, 
Німеччини.

Н. ЗВОНАРЬОВА

Місто Славута
З 1979 р. Славута – місто обл. 

підпорядкування. Зав. відділом осві-
ти міськради – Вельма С. А. У місті 
діяло 7 загальноосв. навч. закладів і 
школа-інтернат (3,5 тис. учнів), 3 до-
шкільні (1930 дітей) та 3 позашкільні 
навч. заклади.

У 1980 р. для 650 старшокласників 
відкрито МНВК, з 1993 р. на його 
базі почала функціонувати ЗОШ ІІІ 
ст. з поглибленим вивч. трудового 
навч. в 9-10 класах (навчалось 126 
учнів).

У 1990 р. відкр. еколого-натура-
ліст. центр школярів за профілями: 
еколого-натураліст. та туристсько-
краєзнавчий.

У закладах склалися власні тра-
диції та розвинулись відповідні 
напрямки навч. і вихов. діяльнос-
ті: шкільні лісництва (ЗОШ №1); 
військ.-патріот. вихов. (ЗОШ №4); 
клуби інтернац. дружби (ЗОШ №5); 
впровадж. елементів етно-педагогі-
ки (ЗОШ № 6,7); кабінетна система 
навч. (ЗОШ № 3); труд. об’єднання, 
табори праці і відпочинку. У серед. 
школі №2 запровадж. поглиблене 

вивчення інозем. мов.
У 1993 р. шк.-інтернат реоргані-

зовано в обл. спеціалізований ліцей-
інтернат з поглибленим вивч. навч. 
дисциплін.

У 2001 р. на базі дошк. закладу 
№5 створено НВО «Дитячий садок, 
початкова школа». Спеціалізова-
ну загальноосв. шк. №2 реорганіз. 
у НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., гімназія». У 
2003 р. відкрито позашк. заклад 
– Центр туризму і краєзнавства, 
у 2004 р. – Славутський профе-
сійний ліцей (заклад І рівня акре-
дит.). У 2005 р. введено в дію спе-
ціалізовану загальноосв. школу №9, 
яка пізніше стала закладом нового 
типу: НВК «СЗОШ І-ІІІ ступенів, лі-
цей «Успіх». У заклад нового типу 
реорганізовано ще одну школу і 
створено НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., гімна-
зія» № 5. Поповнило мережу закла-
дів НВО «Дит. садок, почат. школа» 
№ 2. Мережа дошк. освіти розши-
рилась у зв’язку з передачею дошк. 
закладів з відомчого підпорядк. у 
комун. власність міста. У дошк. за-
кладах створюються групи для ді-

тей з особл. освіт. потребами, групи 
спец. призначення.

На базі міськ. закладів проводять-
ся Всеукр. турніри, конкурси, фес-
тивалі, змагання.

З 2001 р. відділ осв. реорганіз. в 
упр. освіти виконкому Славутської 
міськради. У практику роботи впро-
вадж. програмно-цільовий метод і 
держ.-громадська модель управл. ді-
яльності. У місті розроблено 18 ці-
льових програм, реаліз. яких спри-
яла зміцненню матер.-техн. бази, 
навч.-метод. забезпечення та кадр. 
потенціалу. З 2012 р. окремі з них 
увійшли як цільові проекти до «Про-
грами розвитку освіти міста на 2012-
2015 рр.».

У 2012-2014 рр. упр. освіти очолю-
вала Пшетоцька Н. А., з 2015 р. до-
нині – Перепелиця Е. М., відмінник 
освіти України. Під її кер. активно 
розвивається інновац.-освітній про-
стір міста, активіз. міжнародне спів-
робітництво закладів освіти.

Т. ДУБІНА

Розвиток освiти в регiонах
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Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1

Вул. Кузовкова, 12, м. Славута
Засн. князем Сангушком у 1865 р. як сільське однокласне 

народ. училище (вул. Козацька); з 1902 р. – двокласне на-
род. училище; з 1918 р. – 7-річна шк.; з 1920 р. – Славут. 
7-річна труд. шк. № 1; з 1932 р. – фабрично-заводська 7-річ-
на шк. № 1 Славут. фаянсового заводу; з 1934 р. – сер. шк.; 
1971 р. – відкрито нову будівлю шк. за сучасною адресою. 

Кер. були Кочубей, Остапчук, Страцуца (1934–1936), 
Шевчук (1936–1937), Зацькіна (1937–1939), Шевчук (1939–
1941), Фарфоровський (1957–1958), Лисенко (1958–1963), 
Бровко Т.М. (1963–1968), Ковальчук Ю.М. (1968–1978), На-
зарук В.М. (1978–1979), Кириленко С.М. (1979–1997). Нині 
очільн. – Смолійчук А.Д. (з 1997 р.).

Передові пед.: Краля О.Є., Шарпіта М.М., Сорочан Л.Ф., 
Висоцька О.О., Бурківська З.В., Перепелиця Е.М., Криво-
шия Т.І., Мосіюк Н.П., Іваненко О.А., Томащук Т.П.

Серед відомих випускників: Гамов В.Г., Заслуж. прац. 
осв. Укр., почесний громадянин м. Славути; Смичок В.Б., 
проф., д-р мед. н., дир. наук.-досл. інстит. (м. Мінськ); Ца-
рук Н.В., проф., зав. каф. сучасної укр. мови Чернівецького 
нац. ун-ту; Ковальчук С.С., декан фак-ту прикладної ма-
тем. та комп’ют. технол. Хмельн. нац. ун-ту. 

Закл. – пілотна шк., творча лаборат. зі створення єдино-
го осв. простору, використання ІКТ у навч.-вих. проц. та ви-
значення їхнього впливу на становлення особистості учня. 
Пріоритети осв. політики закл. – створення умов для забез-
печення якісної осв., розвитку та самореалізації особис-
тості шляхом творч. використання пед. іннов. та сучасних 
інформ. технологій. Учні демонструють високі результати 
на обл., всеукр. конкурсах, олімпіадах.

Функціонує музей ЗОШ № 1. На базі закл. працює Локаль-
ний центр дистанц. осв. Хмельн. нац. ун-ту. Особлива увага 
приділяється розвитку туризму, щорічно туристи проходять 
маршрути І, ІІ кат. складності в Карпатах. Серед учнів – нео-
дноразові переможці чемпіонату Укр. зі спорт. туризму; ко-
манди шк. успішно виступають на міськ., обл. змаганнях.

Л. КАЛЕНЮК

Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 4 
м. Славути

Вул. Миру, 69, м. Славута
Засн. 04 жовт. 1956 р. 
Кер. були Кац Б.М. (1956–1979), Душкевич П.А. (1979–

1992, 1995–2011), Буряк К.Ю. (1992–1995). 
Відомий пед. – Шмуклер Ю.Г. (1964–2000), учит. хім., 

Відмін. народ. осв. Укр., вчит.-метод., Заслуж. вчит. Укр., 

соросівський учит., канд. пед. н., переможець конк. «Вчит. 
року-98». 

Відомі випускники: Петровський Г.І., ген. дир. ТОВ «Аква 
Родос»; Дубіна М.І., ген. дир. ПрАТ «Славутський солодо-
вий завод»; Максимчук П.П., ген. дир. ТОВ «Сансервіс». 

Очільн. – Янісевич І.В. (з 2011 р.). Напр. навч. – природ-
нич. Закл. працює у форматі громадсько активної шк., є Шк. 
сприяння здоров’ю. Налічується 32 пед. прац., 18 тех. прац., 
377 учнів. Обладнано кабінети природнич. та сусп.-гуман. 
циклів, майстерні з обробки деревини, з обробки металу, з 
обслугов. праці, спортзал, акт. зал, Музей народ. побуту, бі-
бліот. з чит. залом. Домінуючі осв.-іннов. проекти: «Осв. для 
стійкого розвитку в дії», «Зелена шк.», «Якість осв.», «Клич 
друзів – граймо разом».

І. ЯНІСЕВИЧ

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6

Вул. Острозька, 15, м. Славута
Засн. у 1924 р. як польська шк.; з 1932 р. – Славут. поль-

ська фабрично-заводська шк.; з 1938 р. – укр. 7-річна шк.; 
з 1955 р. – 7-річна шк.; з 1957 р. – базова шк. Славут. педу-
чилища; з 1962 р. – Славут. 8-річна шк.; з 1990 р. – сер. шк. 

Перший дир. – Лаговський М.І. Нині очільн. – Кондратьє-
ва Л.М., вчит. укр. мови та літер., спец. вищ. кваліфік. кат., 
старш. вчит., нагороджена нагрудними знаками «Відмін. 
осв. Укр.», «Василь Сухомлинський».

Налічується 440 учнів, 35 вчит., 18 осіб обслугов. персон.
Закл. – осв.-інформ. центр Нац. мережі Шкіл сприяння 

здоров’ю, учасник Всеукр. проектів «Шк., дружня до дити-
ни», «Інклюз. шк». Упроваджуються здоров’язберіг. тех-
нол., інклюз. навч. Громадські ініціативи закл. здійснюють-
ся через реалізацію проектів: «Я – українець, славутчанин, 

Енциклопедiя освiти Хмельниччини
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громадянин великої держави», «Історія шк. в особистостях 
і датах», «Ми обираємо здоров’я».

Діють батьк. коміт. (гол. Максимюк І.Б.), дит.-юнацьке 
об’єднання «ТЕМП» (гол. Семенюк Т.).

Функціонують сайти шк., шк. бібліот., вчителів.

В. ТАЛЕМОНЮК

Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів, гімназія» 

Вул. Соборності, 9, м. Славута
Засн. у вер. 1939 р. як Славут. укр. сер. шк. № 8; станом 

на вер. 1940 р. навчалося 432 учні, працювало 17 учит.; до 
1941 р. здійснено 2 випуски; із січ. 1945 р. – рос. сер. шк. 
№ 2; 1975 р. – запроваджено поглибл. вивч. англ. мови з 1 
кл.; з 2001 р. – НВК «ЗОШ І–ІІІ ст., гімн.». 

Відомий пед. – Семеновський В.С., подільський поет 
(призначений учит. рос. мови та літер. у 1950 р.). 

Очільн. – Матвійко Т.М. (з 1998 р.), учит. укр. мови та лі-
тер., спец. вищ. кваліфік. кат., вчит.-метод., Відмін. осв. Укр.

Структура: осн. шк. (5–9 кл.), старша шк. (10–11 кл.); 
напр. – філол., профіль навч. – іноз. філол. (англ. мова). 
Налічується 329 учнів, 47 членів труд. колект. Упровадже-
но технології: проектні; інтегральні; схемних та знакових 
систем; використання опорних схем, таблиць, алгоритмів; 
інформаційні; кооперативного навч.; елементи технол. рів-
невої диференціації; проблемне навч.

Співпрацює із стипендійним фондом ім. І. Сутарука 
в рамках Фундації «Укр. – США»; учасник спільного осв. 
укр.-шведського проекту «Осв. для стійкого розвитку в дії», 
Міжнар. прогр. обміну майбутніх лідерів «Флекс». Учителі 
іноз. мови – постійні учасники семінарів Cambridge, Гете-
Інституту.

Т. МАТВІЙКО

Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів, гімназія» № 5

Вул. Я. Мудрого, 60, м. Славута
Засн. 10 жовт. 1936 р. як Славут. 7-річна шк. № 5 з рос. 

мовою навч.; 25 трав. 2007 р. Славут. ЗОШ І–ІІІ ст. № 5 
реорганізована в НВК «ЗОШ І–ІІІ ст., гімн.» № 5 економ. 
профілю навч.

Кер. були Ракуленко І.Г. (1936–1941), Трофімова В.Ю. 

Нині очільн. – Болкун Г.Л., вчит. біол., спец. вищ. кваліфік. 
кат., вчит.-метод.

Закл. працює у форматі Шк. повного дня, включає 6 поч. 
класів, 7 класів осн. шк., 2 класи старшої шк., усього 370 
учнів. У питаннях упровадження іннов. підходів до органі-
зації наук.-метод. роб. закл. тісно співпрацює з ХОІППО, 
Нац. ун-том «Острозька акад.», Київським нац. авіац. ун-
том, Київською гімназ. «Ерудит». У 2013–2015 рр. на базі 
закл. здійснювалась досл.-експерим. роб. «Теоретико-тех-
нолог. забезпеч. упровадження моделі Шк. повного дня»; 
досвід був представлений на Міжнар. вист. «Сучасні закла-
ди осв.» та регіон. наук.-практ. конференціях. Учителі закл. 
– учасники всеукр. проектів.

Функціонують органи держ.-громадського управл.: пед. 
рада (гол. Болкун Г.Л.), рада НВК (гол. Гуцалюк Т.В.), батьк. 
коміт. (гол. Зембіцька Л.Г.), шк. парламент «Рада лідерів» 
(презид. Ткачук К.).

22 педагоги – переможці та призери обл. вист. пед. ін-
нов. «Осв. Хмельниччини на шляхах реформування»; 5 
учит. – переможці та лауреати міськ. етапу Всеукр. конк. 
«Учит. року»; бібліотекар Мархайчук М.В. – переможець III 
(республ.) етапу конк. «Шк. бібліотекар». 

Болкун Г.Л. Створення конкурентоспроможної школи 
в умовах децентралізації – Вісті громади. – 2016. – № 
13. – 31 бер. 

Трофімова В.Ю. Дослідно-експериментальна робота 
– новий вектор діяльності НВК «ЗОШ І–ІІІ ступенів, гім-
назія» № 5. – Вісті громади. – 2015. – № 46. – 12 лист. 

Трофімова В.Ю. Школа повного дня як нова модель 
школи ХХІ століття. – Вісті громади. – 2015. – № 43. – 
22 жовт. 

В. ТРОФІМОВА

Славутський навчально-виховний комплекс 
«Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів, ліцей «Успіх» 

Вул. Ярослава Мудрого, 59, м. Славута
Засн. у 2005 р. як Славут. спеціаліз. шк. І-ІІІ ст. № 9 ІКТ 

«Успіх»; з 2012 р. – НВК «СЗОШ, ліц. «Успіх».
Очільн. – Зайонц І.М., Відмін. осв. Укр., вчит. вищ. квалі-

фік. кат., учит.-метод., переможець конк. «Вчит. року».
Обладнано сучасні кабінети з доступом до мережі Інтер-

нет, 3 комп’ют. кл. з інтеракт. мультимед. комплексами, акт. 
зал, 2 спортзали, народознавч. музей «Берегиня», «Музей 
інформації», бібліот. (переможець Всеукр. конк. «Шк. бі-
бліот. XXI ст.»). Створено акмеологічне середовище, запо-
чатковано проект «Крок до успіху», реалізуються 20 іннов. 

Розвиток освiти в регiонах
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проектів, зокрема: «Шк. інформ. технол.», «Формування 
інформ.- комунікат. культ. вчителя», «Шк. білих комірців», 
«Обдаров. дитина», «Профільне навч.», «Творч. пед. ба-
рометр», «Сяйвик», «Шк. майбутнього», «Хмарні технол.». 

Діють рада шк., батьк. коміт., піклув. рада, профспілк. 
коміт., наук.-метод. рада, пед. рада, Асоц. Дит. Ініціатив 
(дит.-юнацькі об’єднання «Козацька республ.», «Євро-
клуб»). Функціонують 20 гуртків. 

Передові пед.: Зайонц І.М., Трочук І.Б., Кішан Н.Я, Шев-
чук І.В., Труфанова О.І., Потаковська Л.О., Білецька Г.В., 
Шевченко А.В., Шкляр Л.М., Середюк В.М., Калюжнюк В.А. 

Учні демонструють високі результати на обл., всеукр. кон-
курсах, олімпіадах, зокрема в 2015–2016 н.р. 15 учнів стали 
переможцями всеукр. конкурсів, олімпіад. 7 пед. прац. – пе-
реможці обл. етапу Всеукр. конк. «Вчит. року»; учит. Шевчен-
ко А.В. – дипломант Всеукр. конк. «Кл. кер. року».

Лауреат обл. конк. «Поч. шк. ХХІ ст.» (2008), дипломант 
громадської акції «Флагмани осв. і науки Укр.» (2009), 
переможець Всеукр. фестив. «Інновації в управлінській 
діяльн.» (2013), лауреат Міжнар. вистав. навч. закл. «Су-
часна осв. в Укр.» (2010), переможець Всеукр. конк. «Мо-
дель шк. ХХІ ст.» (2014), Всеукр. акції «Добро починається 
з тебе» (2009); нагороджений дипл. управл. осв. Славут. 
міськради «Шк. року-2016». За вагомий внесок у розвиток 
іміджу осв. Укр. внесений до каталогу кращих шк. країни.

Освітній простір міста Славути: довідник / Гол. ред. 
Н.А. Пшетоцька. – Острог: СПД Свикарчук Р.В., 2014. – 
С. 54-56.

Флагмани освіти і науки України: довідниково-біогра-
фічне видання / Упоряд. Р. Захарченко, Г. Захарченко. – К.: 
Укр. вид. центр «Галактика-С», 2009. – С. 127.

Флагмани освіти Хмельниччини / Уклад. Рачок Т.М., 
Буймістер Л.В. – Хмельницький, 2009. – С. 95-98.

Л. ШКЛЯР

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 
№ 2 «Подоляночка»

Вул. Гната Кузовкова, 26, м. Славута
Закл. відкрився в 1991 р. за кошти Славут. заводу си-

лікатних стінових матеріалів; 1991–1994 рр. – відомчий 
дит. садок № 2 «Подоляночка»; 01 лют. 1994 р. переданий 
міськ. відділу осв.

Кер. були Губарева Г.І. (1991–2010), Курельчук Л.С. 
(2010–2015). Нині очільн. – Дідушок О.І. (з 2015 р.).

Пріорит. завд. закл. – патріот. вих., формування нац. 
свідомості, патріот. почуттів у вихованців. Налічується 210 
дітей, 33 члени труд. колект.: 16 пед. прац., 17 тех. прац.

Облаштовано муз.-гімнаст. залу, «Кімнату здоров’я», мі-
ні-студію «Дивосвіт», Музей козацької слави, спальні, ігро-
ві кімнати. Функціонують психол., соц.-патронажна служби, 

консульт. пункт для батьків. Працюють гуртки: «Читаноч-
ка», «Хореогр.», «Козаченята», «Українознавство», «Англ. 
мова», «Шахи». 

Співпрацює з Наук.-осв. центром патріот. вих. моло-
ді Відкритого міжнар. ун-ту розвитку людини «Україна». 
Творч. групою закл. видано низку навч.-метод. посібників, 
програм, довідників. Працівники закл. – активні учасники 
міжнар., всеукр. наук.-практ. конференцій з питань нац.-
патріот. вих. дітей і молоді, зокрема Всеукр. наук.-практ. 
конф. «Укр. – козацька держава» (м. Київ, 2016).

І місце у Всеукр. конк. рукописів у номін. «Навчальна 
література» з турист.-краєзнавч. та військ.-патріот. напр. 
(2015), Всеукр. конк. «Музейна педагогіка в дошк. закладі» 
(2015), Всеукр. конк. «Кращий сайт ДНЗ» (2016); ІІ місце 
у Всеукр. конк. «Кращий гімн ДНЗ» (автор Рибачок Л.М.) 
(2016). Закл. внесено до книги «Науковці та освітяни Укр.».

Діяльн. закл. неодноразово висвітлювалася у видан-
нях «Освітній простір міста Славути», «Науковці та 
освітяни Укр.», журналах «Виховат.-методист дошк. 
закладу», «Муз. кер.».

Дошкілля Хмельниччини / Уклад. Грицюк Л.А., Кара-
таєва М.І. – Хмельницький, 2010. – С. 107-109.

О. ДІДУШОК

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 
№ 6 «Золота рибка»

Вул. Миру, 6, м. Славута
Засн. 01.09.1976 р. як ясла садок № 12 «Золота рибка», 

побудований за сприяння швейної та суконної фабрик; 
1976–1991 рр. – відомчий закл., 05.05.1991 р. перейшов 
у комун. власн. міста; з 1999 р. – ДНЗ (ясла-садок) № 6 
«Золота рибка». 

Кер. були Сотник Н.І. (1976–1989), Якшевич В.Д. (1989–
1997). Нині очільн. – Остапчук М.Й. (з 1997 р.).

Енциклопедiя освiти Хмельниччини
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Пріорит. завд. закл. – збереження та зміцнення фіз. 
і псих. здоров’я дітей, формування здор. способу життя, 
упровадження оздоровч. систем і нетрадиційних методів 
оздоровлення. Створено інформ.-навч. середовище. Об-
ладнано кабінети завідуючої, методиста, логопед. каб., 
муз. зал, спортзал, мед. кімн., соляну кімн., інгаляторій, 
каб. фізіотерапії, кімн. психол. розвантаження, худ. студію, 
міні-музей народ. вишивки, кімн. народознавства, міні-пла-
нетарій, сенсорну кімн., прокладено «Екол. стежину», «До-
ріжку здоров’я», споруджено бебі-бар «Вітамінка».

Учасник Міжнар. форуму «Науковці та освітяни Укр. в 
ім’я утвердження миру, стабільності та розвитку суспіль-
ства» (2015), Всеукр. конк. «Калейдоскоп пед. ідей з екол. 
вих.» (2016). Низку метод. посібників, підготовлених педа-
гогами закл. на пед. вист. «Осв. Хмельниччини на шляхах 
реформування», відзначено дипломами та грамотами, зо-
крема: Рибчинська О.В. «Розвиваємо у дітей вміння бачи-
ти», Коцар Г.Л. «Логопед і лялька», Пилюта О.Ю. «Інклюз. 
осв. дошкільників: роб. з дітьми з розладами опорно-рухо-
вого апарату», Годованюк О.Г. «Психол. супровід родини 
у дошк. закл.», Олійник С.О «Чарівний світ танцю», Ріпа 
О.В «Розгадуємо таємниці довкілля». Закл. нагородже-
ний дипл. ІІІ Всеукр. конк. «Творчий учит. – обдарований 
учень» (2014), дипл. І ст. Всеукр. конк. «Безпека життєді-
яльн. дитини» в номін. «Лялька-рятівник» (2014); перемо-
жець Всеукр. конк. «Намалюй свою мрію» (2015). 

Науковці та освітяни України / Упоряд. Г.І. Захарченко, 
Р.В. Захарченко. – К.: УІВЦ «Галактика», 2015. – с. 187.

Освітній простір міста Славути: довідник / Гол. ред. 
Н.А. Пшетоцька. – Острог: СПД Свикарчук Р.В., 2014. 
– С. 20-21.

О. ПИЛЮТА

Дошкільний навчальний заклад № 9 «Теремок» 

Вул. Козацька, 39, м. Славута
Засн. у 1961 р.
Кер. були Берещук О.Д. (1969–1971), Морозова В.К. 

(1971–1976), Тимошенко В.Н. (1976–1980), Шмаровоз К.І. 
(1980–1983), Тимошенко В.Н. (1983–1988). 30 років у закл. 
працювала методист Бекман С.Л.

Очільн. – Шитманюк В.В. (з 1988 р.; спец. вищ. кваліфік. 
кат., має пед. зван. «виховат.-метод.», Відмін. осв. Укр., на-
городжена знаком МОН Укр. «Софія Русова», пед. стаж – 
38 років, стаж управл. діяльн. – 28 років).

Закл. комбінов. типу. Розрахований на 120 місць. Пра-
цює 6 груп: 1 – раннього віку, 5 – дошк. віку. Налічується 31 
член труд. колект., із них 16 – пед. прац. Закл. є опорним 
у місті з вивчення проблеми «Розвиток творч. здібностей 

дошкільників». Окрім гуртків, ефективно функціонують 
профільні групи: краєзнавча. (кер. Ніколайчук С.Т.), екол.-
природн. (кер. Конончук Л.І.), логіко-матем. (кер. Корнійчук 
Н.В.). У 2015–2016 н.р. створено парціальну прогр. з енер-
гозбереження «Енергозбереження: я, родина, дит. садок, 
місто»; творч. групою розроблено сист. занять та матеріа-
лів. З 01 вер. 2015 р. у співпраці з Центром туризму та кра-
єзнавства розроблено прогр. з вих. хлопчиків «Соколята» 
(миротворчий рух).

Виховат.-метод. Бурак В.О. – переможець Всеукр. ме-
тод. турніру «Моє покликання – методист» (2013); виховат. 
Окуневська Л.М. узагальнила досвід роб. з музейної пед. 
«Музейна педагогіка в роб. з дошкільниками» і стала лау-
реатом Всеукр. конк. журналу «Виховат.-методист» (2015). 
Досвід роб. зав. ДНЗ Шитманюк В.В. з економ. вих. опу-
блікований у журналі «Дошк. навч. закл.», у навч.-метод. 
посібнику «Розвиток творч. особистості дошкільника».

В. БУРАК

Будинок дитячої творчості м. Славути

Вул. Б. Хмельницького, 58, м. Славута
Засн. у 1934 р. як Буд. піонерів; з 1992 р. – Буд. дит. 

творч. 
Кер. були Черняк Г.В. (1969–1995), Пшетоцька Н.А. 

(1999–2011). Нині очільн. – Руденко І.В. (з 2011 р.).

Пріоритети осв. політики закл.: забезпечення худ.-естет. 
освіченості особистості, надання дітям та юнацтву додат-
кової осв. в умовах позашк. закл., сприяння розвитку та 
формуванню індивід. творч. особистості дитини.

Для дітей 4–6 років працює клуб «Малюк». Для дітей з 
обмеженими можливостями створено клуб «Повір у себе» 
(розвиток фіз. і псих. здоров’я, соціалізація дитини, фор-
мування навичок спілкування). Багато років працює табір 
праці та відпочинку для старшокласників «Веселкова рес-
публіка». 

І. РУДЕНКО

Славутська міська станція юних техніків

Вул. Князів Сангушків, 8а, м. Славута
ПНЗ тех.-спорт. спрямування. Засн. у січ. 1966 р. (наказ 

Хмельн. облвно № 112 від 22.01.66).
У 1969 р. функціонувало 5 гуртків: авто-, авіа-, судно-

модельні, картинг, «Тех. творчість»; у 1970 р. відкрилися 
гуртки «Охота на лис», радіогурт., мотогурт.; у 1983 р. від-
крилися гуртки дизайну, початкового тех. моделювання, 
фотогурт.; з 2010 р. працюють гуртки «Худ. обробка дере-
вини», «Конструювання повітряних зміїв», «Моделювання 
іграшки-сувеніру», «Радіоелектронне конструювання»; у 
2012 р. запрацювали гуртки спорт. радіопеленгації, швид-

Розвиток освiти в регiонах
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кісної радіотелеграфії, операторів колективної радіостан-
ції; у 2014 р. відкрито гуртки істор.-тех. стендового моде-
лювання, «Юний винахідник»; у 2015 р. – «Кібернетик». У 
2010 р. створено Музей історії розвитку тех. творчості.

Кер. були Звягін О.В. (01.1966–08.1966), Томчинський 
М.М. (08.1966–1970), Пантелеймонов Б.М. (01.09.70– 
15.11.71), Абакумець М.Г. (16.11.71–02.01.72), Єгерєв В.А. 
(1972–1987), Ткач Б.М. (1987–1997). Нині очільн. – Мель-
ничук В.В. (з 1997 р.). 

Гуртківці – неодноразові переможці всеукр. змагань, ви-
ставок. Команда з автомоделювання в 2010–2016 рр. по-
сідає І місце в Укр. з автомодел. спорту; наймолодші ви-
хованці (1–4 кл.) посідають у 2012–2016 рр. перші місця 
на всеукр. змаганнях з початкового моделювання; команда 
судномодел. гуртка з 2007 р. представляє Хмельниччину 
на змаганнях із судномодел. спорту. Кер. гуртків Пекач Т.А., 
Пантелеймонов Б.М., Ковальчук В.В. діляться досвідом 
на обл. семінарах, проводять майстер-класи. Досвід Пе-
кач Т.А. висвітлено в збірці матеріалів обл. інтернет-конф. 
«Тех. творчість молоді – шлях до іннов. розвитку Укр.».

О. БЕРЕЖНА

Місто Старокостянтинів
За істор. джерелами вже у 1599 

р. в місті існувала школа (мовою до-
кументів «академія»). На поч. 1920-х 
рр. функціонували українські, єв-
рейська, польська, російська школи, 
пізніше відкрито буд.-інтернат для 
дітей-інвалідів.

У 1964-1980 рр. завідував Старо-
костянт. район. відділом народ. осві-
ти Нікітюк М. Т. За цей час побуд. 
нове типове приміщ. серед. школи 
№1, добуд. і введено в дію приміщ. 
серед. школи №6, непов. серед. шко-
ли №5, ясел-садків №2, №3, добуд. 
спорт. залу серед. школи №2.

У 1980-1996 рр. зав. райвідділу 
освіти – Пирха Л. М.. Побуд. Дит. 
ясла-садок №5, серед. школу №7, до-

буд. приміщ. шкіл №1, №2, створено 
МНВК, відкрито новозбудовану се-
ред. школу №9 та дошк. навч. закла-
ди № 6, №8, розпочато будівн. ново-
го приміщ. серед. школи №3. 

У складний період 1996-2000 рр. 
збережено позит. тенденції розв. осві-
ти. У червні 2000 р. створено відділ 
осв. виконкому Старокостянт. місь-
кради (завідувач Перов В. М.). На той 
час у місті функціонувало 9 ЗНЗ І-ІІІ 
ст., 9 ДНЗ, МНВК, будинок школяра, 
станція юних техніків, дит.-юнацька 
спорт. школа. Введено в дію їдальню 
серед. школи №2. У 2001 р. надано ста-
тус ліцею серед. школі №2, а у 2002 
р. – статус гімназії серед. школі №9.

З вересня 2003 р. очільн. освіти – 

Щербань Н. М. Збережено мережу 
навч. закладів. Заверш. будівництво 
нового приміщ. ЗОШ І-ІІІ ст. №3, 
капітально відремонт. приміщ. ЗОШ 
І-ІІІ ст. №8 і ДЮСШ. Забезпечено 
100% охоплення учнів 10-11 кл. про-
фільним навч.

З квітня 2014 р. – нач. упр. осві-
ти Пасічник А.П. Збережено оптим. 
мережу навч. закладів. Заг. серед. 
освітою охоплено 4322 учнів, дошк. 
– 1629 дітей, позашкільною – 2445
вихованців, у МНВК навч. 1183 
учнів. Ефективно впровадж. програ-
ма енергозбереження. Зміцнюється 
навч.-матер. база кабінетів фізики, 
інформатики.

В. ПЕРОВА

Старокостянтинівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 1

Вул. Острозького, 40, м. Старокостянтинів
У 1905 р. п. Соколовським відкрито гімназію, яку через 

2 р. закрито. Гімназистів переведено в приміщ., викупле-
не громадою. 1909 р. – п. Тройнером збудовано нове при-
міщ.; 1911 р. – гімназію закрито. На вимогу громади міськ. 
Думою відкрито заклад. 1912–1920 рр. – період ренесансу 
для гімназії. З 1921 р. – реорганізація: спочатку – у соц.-
економічну, потім – у 7-річну трудову, через 10 р. – у сер. 
укр. школу. З 1946 р. – єдиний сер. навч. закл. міста, де 
викладання ведеться укр. мовою. У 1965 р. відкрито нове 
типове шк. приміщ. Кер. були: Олійник В.Т. (1963–1975); 
Пекач Л.В. (1975–2001).

З 2001 р. очільник – Гудзь Н.В.
Відомі педагоги: Козак Е.А., Бубон М.О., Пекач Т.І., Вінні-

ченко С.І., Балабон Т.А., Гаврилюк О.Й., Буяльська Л.Й., Ка-
лібабчук Н.Н., Прокоф’єва Г.П., Дорожко М.М., Куновська Т.Д.

Напрям роб. шк. – «Реалізація життєвого потенціалу 
особистості».
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Старокостянтинівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 8

Вул. Острозького, 16, м. Старокостянтинів
Заснов. 16.10.1954 р.; 21.01.1961 р. – відкрито нове при-

міщ. шк. У 2011 р. здійснено реконструкцію приміщ. З 1972 
р. – поглибл. вивч. англ. мови. Кер. були: Полюк М.С., Ко-
ган С.М., Артюшенко О.А., Рудишин О.А., Мех В.Я., Нікітюк 
М.Т., Лісова Р.Е.

З 2001 р. донині очільник – Скрижевська Т.М. Навч. 600 
учн., функціонує 23 кл., працює 46 учит. Впровадж. сусп.-
гуман., інформ.-технол. профілі. Серед учит.: 10 «учит.-ме-
тодистів», 17 «старших учит.», 5 учит. відзнач. нагрудним 
знаком «Відмін. осв. України». Гринишина Л.М., вчит. музи-
ки, – лауреат Всеукр. ет. конк. «Вчитель року» (2005).

Серед випускників: генерали Жук Ю. та Шеремета В., 
проректор Кам’янець-Подільського нац. ун-ту Кеба В., до-
центи ВНЗ – Приходько Н., Мороз Т., Кондратюк О., ди-
ректори шкіл Франчук Т., Михайлюк В., нар. артист України 
Гнатюк М.

З 2008 р. діє модель «Я – житель міста, що стоїть у віках, 
його майбутнє в моїх руках». Символіка відображає сутність 
шк. – спадкоємиці традицій Костянтинівської академії 1599 р. 
З 2007 р. діє Музей літерат. автографа, з 2012 р. – мистець-
ка галерея. Хор «Чисті джерела», танцюв. гурт «Вихиляс» – 
призери обл. оглядів. Рій «Шахівські сердюки» – переможці 
Всеукр. гри «Сокіл» («Джура»). Учн. самовряд. діє у формі 
«Шкільної республіки».

Л. ГРИНИШИНА 

Сьогодні ЗНЗ – класичний загальноосв. сер. навч. закл. 
із допрофільною підготовкою філол., технол., природн.-ма-
тем. напрямів; із профільною старшою шк. природн.-матем., 
філол., інформ.-технол. профілів.

Н. ҐУДЗЬ

Старокостянтинівський ліцей 
імені Михайла Семеновича Рудяка

Вул. Миру, 14, м. Старокостянтинів
Заснов. у 1936 р. Реорган. у ліцей (2001), присв. ім. М.С. 

Рудяка (2012).
Очільник – Франчук Т.І., вчит.-методист, Відмін. осв. 

України, нагородж. нагрудн. знаком «Василь Сухомлин-
ський». Профіль навч. – матем.; 724 учн., 53 пед. прац.

Створено НЛТ «Пошук» (2002, Шевчук Н.В.), музей 
бойової слави (2006, Кухарчук Н.Б.), наук.-метод. центр 
(2007, Шуляковська Л.І.), музей ліцею (2009). Участь у 
Всеукр. експерименті «Формув. інтелект. культури осо-

бистості в умовах навч.-вих. процесу» (2009), Всеукр. про-
екті «Шкільна електронна бібліотека» (2015). Співпраця з 
НТУУ «КПІ» (з 1995, коорд. Данилюк А.О.).

13 учнів – учасники ІІІ ет. конк.-захисту МАН, дипл. ІІ, ІІІ ст. 
(2013–2015, Сеніва К.), дипл. ІІ ст. (2014, Білик О.). Дипл. ІІІ 
ст. ІV ет. олімпіади з математ. (2013, 2014, Пеккоєв В.).

У 2009 р. ліцей став переможцем Всеукр. конк. «Цікава 
школа» в номінаціях «Найактивніша школа» та «Найоригі-
нальніший навчальний заклад», дипл. І ст.; Всеукр. конк. на 
кращу модель дит. наук. тов-ва, дипл. ІІ ст. (2010); Всеукр. 
конк. на кращу модель учн. самовряд., дипл. І ст. (2011, Кар-
пова Ю.Б., Фурсова К.). Учитель математ. Шевчук Н.В. – лау-
реат Всеукр. конк. «Вчитель року» (2010). Конкурс каб. мате-
мат. – дипл. І ст. (2013, Данилюк А.О.).

Т. ФРАНЧУК 

Старокостянтинівський навчально-виховний 
комплекс «Спеціалізована школа І ступеня, 

гімназія» імені Героя України С.М.Бондарчука

Вул. Ессенська, 4, м. Старокостянтинів
Заснов. у 1993 р. як сер. школа № 9. У 2014 р. присво-

єно ім’я Героя України Сергія Михайловича Бондарчука 
– вчит. фізики гімназії, який загинув на Майдані Незалеж-
ності під час Революції Гідності. У 2015 р. реорганізовано 
в НВК «Спеціалізована школа І ст., гімназія» імені Героя 
України Сергія Михайловича Бондарчука. Перший дир.– 
Мудрик Г.В., вч.-методист, Відмін. осв. України.

З 2002 р. донині очільник – Боднар Л.М., вч.-методист, 
Відмін. осв. України, нац. переможець міжнар. прогр. «Укр.-
америк. премії “За досягнення у викладанні”», (стажув. в 

Розвиток освiти в регiонах
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універ. Монтани та Каліфорнії), перемож. Всеукр. конк. 
«Сто кращих керівників шкіл України», перемож. міськ., 
вчит. обл. конк. «Управлінський Оскар».

Функціонує 35 кл. (936 учн.), 16 кл. спецшколи І ст. 
(423 учні), 19 кл. гімназії (513 учн.); наліч. 120 членів 
труд. колект.; поглибл. вивч. укр., англ. або нім. мови. 
Матер.-техн. база: 16 навч. каб., 2 комп’ют. кл., інформ.-
осв. метод. центр, бібліот., підкл до мережі Інтернет, 2 
спортзали, спортмайданчик, акт. зала на 170 м., їдальня 
на 140 м.

Учні НВК – переможці обл., заключн. етапів Всеукр. 
учн. олімпіад із базових дисциплін, Всеукр. конк.-захисту 
учн. наук.-дослідницьких робіт МАН, інших предм. кон-
курсів. НВК – переможець обл. ет. конк. упр. проектів 
«Школа успішної особистості» (2014); дипл. ІІІ ст. обл. 
конк. управлінських проектів «Нові форми методичної 
роботи» (2015).

Співпр. з Корпусом Миру в Україні, Британською Ра-
дою, IREX – бюро міжнар. обміну й наук. досліджень, 
AIESEC – міжнар. асоціацією сприяння розв. проф. до-
свіду, службою підтримки e-Twinning Plus в Україні. Учні 
– учасники україно-америк. програми обміну майбутніх 
лідерів «FLEX».

А. ЯЦЮК

Старокостянтинівський дошкільний навчальний 
заклад № 5 «Чебурашка» комбінованого типу

Вул. Героїв Чорнобильців, 1, м. Старокостян-
тинів

Розпочав діяльн. 1986 р. Перший зав. – Демидас 
Г.Ф., Відмін. осв. України. 1986–2003 рр. – ясла-садок 
№ 5, з 2003 р. – дошкільний навчальний заклад № 5 
«Чебурашка» комбінованого типу. Розрахований на 268 
дітей.

Очільник – Ворона´ І.Ф. Функціонує 14 вікових груп, у 
яких виховується 340 дітей віком від 3 до 6 р. Навч.-вих. 
процес забезпечують 33 педагоги.

З 2000 р. ДНЗ впроваджує іннов. технол.: елементи сис-
теми М. Монтессорі, методику М. Єфименка, співпрацює 
з батьками, використовуючи традиц. і нетрадиц. форми 
роб. Функціонують гуртки: «Розвиваюче читання» (навч. 
читанню дітей за методикою Л. Шелестової), «Пізнати світ 
розумом і серцем» (за творами В.О. Сухомлинського), теа-

тральна студія «Казкова подорож», «Англ. мова» (додатк. 
осв. послуги).

Педколект. бере участь у міськ. виставках пед. ідей та 
знахідок, міськ. та обл. семінарах, різних конк. та фестива-
лях, за що неодноразово був нагородж. почесн. грамотами 
та відзнаками.

Дошкілля Хмельниччини : презентаційне видання до 
70-річчя Хмельницького обласного інституту післядиплом-
ної педагогічної освіти. – Хмельницький, 2010. – С. 135.

І. СЛАВЕЦЬКА

Старокостянтинівський дошкільний навчальний 
заклад № 6 «Зіронька»

Вул. Софійська, 5, м. Старокостянтинів
Був гарнізон. дит. сад., відновленим у 1946 р. Заснов. 

15.06.1993 р. як я/с № 1 «Зіронька», 2004 р. – дошкільний 
навчальний заклад № 6 «Зіронька», переданий у комун. 
власн. міськради.

З 2006 р. очільник – Поліщук С.В. Функціонує 13 гр.: 
3 гр. раннього віку; 10 – дошк. гр.: 3 гр. спец. логопед.; 
навч. 316 дітей. Труд. колект. – 76 прац.: 35 пед,. 39 об-
слугов. персон., 2 медсестри. Серед педагогів: 4 – зі зв. 
«вих.-метод.», 1 – «старш. вихов.», Відмін. осв. України 
Працюють гуртки: з вивч. англ. мови; худ. гімнастики; 
«Фітболу»; етнографічний «Джерельце»; вокалу «Дзві-
ночок»; дит. оркестру «Водограй»; оздоровлюючий 
«Малята – здоров’ята». До послуг дітей: спортзал, муз. 
зал, кабінети практ. психол., логопед., спорт., 14 груп. 
майданч.

Педагоги впровадж. іннов. технол.: елем. системи М. 
Монтессорі; пед. спадщ. В. Сухомлинського «Пізнаємо світ 
із малих літ»; нетрад. читання за метод. О. Зайцева; ІКТ; 
«Етика та етикет»; елем. технол. природ. оздоровл. за по-
радами П. Іванова; спадщ. С. Русової «Укр. дитсадок» із 
використ. досвіду вихов. А.Ф. Шелепчук «Набуття життє-
вої компетентності через турист.-краєзнав. діяльн.». Впро-
вадж. пед. досвід: Г.Т. Сокірченко «Казкотерапія – як метод 
оздоровлення»; С.М. Бурдіної «Формування життєвої ком-
петентності дошк. під час організ. театр. діяльн.».

Педагоги та дошкільники – активні учасники міськ., 
обл. та всеукр. конкурсів, виставок: І м. на обл. ет. конк. 
«Мій улюблений дитсадок» (2012); 7 м. у рейтингу по 
Україні в номінації «Спорт» (2012); 45 рейтинг. місце ДНЗ 
по Україні; І м. на обл. ет. конк. Всеукр. огляд відеомате-
ріалів «Здоров’язбережувальні технології в дошк. навч. 
закл.», 13 м. по Україні за результ. інтернет-голосув.

Л. БОГАТИР

Енциклопедiя освiти Хмельниччини
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Старокостянтинівський дошкільний 
навчальний заклад № 7 «Золотий ключик»

(ясла-садок комбінованого типу)

Вул. Івана Франка, 23, м. Старокостянтинів
17.03.1978 р. – розпочав діяльн. як ясла-садок «Золо-

тий ключик». Розрахов. на 280 місць, налічував 12 груп, з 
них: 8 – дошкільних, 4 – для дітей раннього віку (в т. ч. 1 
гр. з цілодобовим перебуванням дітей). Перший кер. – Гри-
горова М.І. 15.07.1996 р. – переданий у комунальну влас-
ність Старокостянтинівської міськради.

З 2004 р. очільник – Городова Л.О. Функціонує 8 груп, 
навч. 200 дітей. 40 членів труд. колект.: 19 пед. прац. та 21 
обслугов. техперсоналу.

Функціонують гуртки: «Хореографія», «Музика», «Шахи», 
«Англійська мова», «Дзвіночок», «Паперова пластика». 
Систематично в освітній процес впроваджуються іннов. тех-
нології.

Педколект. брав активну участь у виставці пед. іннова-
цій «Освіта Старокостянтинова на шляхах реформуван-
ня», щороку посідає призові місця.

Н. КЛАЧУН

Старокостянтинівський дошкільний 
навчальний заклад № 8 «Калинонька»

Вул. Софійська, 15, м. Старокостянтинів
Заснов. у 1993 р.; прийнято 25 прац., на 26.06.1993 

навч. 387 дітей. Розрахований на 279 місць. Перший зав. 
– Гусарчук Г.А. Грудень 1997 р. – реорганізація д/с № 2 в/ч
65 211. 01.02.1998 р. – д/с № 2 в/ч 65 211 перейшов у під-
порядкування район. відділу осв. м. Старокостянтинова, 
отримавши назву д/с № 8. З 2003 р. ДНЗ № 8 підпорядко-
вується управлінню осв. виконкому Старокостянтинівської 
міськради.

З 2011 р. очільник – Нижник Л.В. Працює 31 педагог, 36 
техн. прац., навч. 300 дітей.

Діють метод. об’єдн. вихователів, творчі групи, май-
стерні передового пед. досвіду. Заклад впроваджує 
здоров’язберігаючі та здоров’яформувальні технол. тера-
певтичного спрямування: піско-, казко-, музико-, кольоро-
терапії, музейну педагогіку, «Всесвіт музичних звуків за 
програмою «Перлини музичної творчості» К. Орфа»; спри-

яє логіко-матем. розвитку дошкільників засобами іннов. 
технол. «Палички Кюїзенера».

ДНЗ ділиться досвідом роб. на рівні України, обл., міста. 
2011 р. – переможець конк. серед 100 кращих ДНЗ України; 
62 рейтингове місце та 5 м. в Україні в номінації «Свято».

Л. НИЖНИК

Старокостянтинівський міжшкільний 
навчально-виробничий комбінат

Вул. Пушкіна, 54, м. Старокостянтинів
Заснов. у 1983 р. На поч. 90-х р. позаминулого ст. розпо-

чато буд-во приміщ., де до 1920 р. розміщувалися гімназія, 
потім школа (соц.-екон., 7-річна трудова № 1, сер. № 1, 
сер. № 2). У 80-ті р. створено навч. закл. нового типу. Очо-
лював Грабчук Т.Я.

Нині керівник – Селюченко В.О. Педколект. нараховує 
15 учит. і 6 майстрів в/н, серед них: 3 методисти, 4 старших 
учит. Матер. база МНВК дає змогу щорічно навч. понад ти-
сячу учн. і дорослого населення. За час діяльн. комбінату 
понад 10 тис. осіб отримали робітничі професії: слюсаря, 
токаря, молодшого медпрацівника, кухаря, швачки, облі-
ковця, секретаря, продавця й понад 5 тис. – водія.

Сьогодні МНВК – центр допрофесійної і професійної 
підготовки учнів навч. закл. міста, р-ну та перепідготовки 
слухачів із числа незайнятого населення.

Неодноразово заклад визнано кращим навч. закл. в об-
ласті.

А. КИРИЛЮК

Розвиток освiти в регiонах
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Старокостянтинівський міський центр 
дитячої та юнацької творчості

Вул. І. Франка, 23, м. Старокостянтинів
У 1956 р. розпочав діяльн. район. Будинок піонерів. 90-

ті р. – змінено назву на Будинок школяра; 2005 р. – пере-
йменовано на Старокостянтинівський міський центр дитя-
чої та юнацької творчості.

Очільник – Шерстобітова Л.В. Функціонує 95 навч. груп, 
якими охоплено 1450 дітей.

У закладі діє метод. об’єдн., консультпункт для керів-
ників гуртків, школа молодого педагога, проводяться се-
мінари-практикуми. Педагоги МЦДЮТ – призери конкур-
сів із питань позашк. освіти. Вихованці – постійні учасники 
та переможці Всеукр. та обл. експедицій, фестивалів, 
конкурсів.

Працюють студія декоративно-прикладного мис-
тецтва, театр-студія. Функціонує модель громад-
сько-державного управління: пед. рада, рада МЦДЮТ  

та рада вихованців закладу. Інформація про діяльн. закл. 
висвітлюється на сайті МЦДЮТ.

І. СТАРКОВА

Місто Хмельницький
Протягом ХІХ ст. містечко Про-

скурів мало лише парафіяльні по-
чат. школи та міські училища, від-
криті у 1851, 1868 рр. Наприкінці 
ХІХ – на поч. ХХ ст. існували два 
приват. початкових єврейських 
училища, церковнопарафіяль-
на школа з чоловічим і жіночим 
відділеннями, школа грамоти в 
с.Заріччя. Згодом відкрито Олексі-
ївське реальне училище, приватну 
жіночу гімназію Н. І. Харюзової. 
Незважаючи на збільш. кількості 
учбових закладів у Проскурові, в 
1914-1915 н.р. в них загалом навч. 
934 учні (близько половини дітей 
шкільного віку).

За період 1917-1926 рр. розгор-
нули роботу 9 шкіл, у т. ч. 5 семи-
річних. Для підготовки пед. кадрів 
створено постійні курси (1921), 
які 1925 р. реорганізовано в педа-
гог. колегіум. Медичну школу, що 
існувала в місті з 1922 р., пере-
творено на мед. технікум. У 1940 
р. працювало 13 шкіл і 20 дит. са-
дочків. У цей же період заверш. 
ліквідацію неписьменності серед 
дорослого населення.

У 1951-1991 рр. велось активне 
будівництво навч. закладів: школи 
№№9, 14, 15, 10, 16, 1, 8, 19, 17, 

18, 7, 4, 5, 12, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 
28. У 1972 р. завершився перехід
до заг. серед. освіти, а з 1974-1975 
н.р. запроваджено атестацію педа-
гог. кадрів. З 1987 р. введено про-
фільне навчання учнів 7-8 класів. 

У 1991-2001 рр. уведено в дію 
нові приміщення шкіл №13, №20, 
НВО №28, НВК №10. Відкрито за-
клади нового типу: НВК, гімназії 
№1 та №2, ліцей №17, колегіум 
№16, школу для слабочуючих ді-
тей, приват. школу «Гармонія».

Міський відділ народної освіти 
створений у 1944 р. Першим за-
відувачем була Довбиш А.Т. Із 
1945 р. освітою в місті керували: 
Пушаренок К.Т., Третьякова М.І., 
Колесник О.Ф., Радіонов Н.М., Ло-
зовий С.М., Крижньова В.В., Зай-
чук В.П., Скіц І.О., Забєлін А.Є., 
Наугольний В.А., Красицький В.Д., 
Козубняк В.Р., Курманський Ю.І., 
Олійник В.Ц. Із 1 березня 2016 
року упр. освіти очолив Миколаїв 
Р.Д..

Із 1968 р. працює метод. кабі-
нет. Його очільниками були Трить-
ко С.С., Третьякова Н.В., Малинич 
Л.М., Новченкова К.Д., Дупляк 
Т.В., нині – Думанська Г.В.

Сьогодні освіта міста представ-

лена 46 ДНЗ, де виховується по-
над 11 тис. дошкільнят, У 41 ЗНЗ, 
навч. близько 30 тис. школярів та 
6 ПНЗ, в яких позашк. освіту здо-
буває понад 6 тис. учнів.

У місті створено умови для рів-
ного доступу до якісної освіти 
дітей з особл. потребами. У спе-
ціалізованій ЗОШ І-ІІІ ст. №8 ор-
ганізовано роботу класів інклюз. 
освіти, якими охоплено дітей з по-
руш. опорно-рухового апарату. У 
СЗОШ І-ІІІ ст. №15 функціонують 
класи для дітей із вадами зору.

Навч.-вихов. процес забезпе-
чують близько 4000 пед. праців-
ників. Для кращих освітян міста 
рішенням сесії міськради щорічно 
призначається 40 персональних 
премій, які становлять 50% від мі-
нім. заробітної плати та виплачу-
ються упродовж року.

Підтримуються творчо обдаро-
вані діти – переможці міжнар. 
та всеукр. олімпіад, конкурсів, 
змагань. Щорічно 25 учнів навч. 
закладів за рішенням сесії Хмель-
ницької міськради стають її сти-
пендіатами.

Р. МИКОЛАЇВ

Енциклопедiя освiти Хмельниччини
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Гімназія № 2 м. Хмельницького

Проспект Миру, 84/2, м. Хмельницький
1969 р. – заснов. Хмельн. сер. школу № 11. Перший кер. 

– Хохліч М.В., Відмін. народн. осв., вчит.-методист, учасн. 
Другої світової війни. 1995 р. – шк. змінила структуру й 
отримала назву «Ліцей і загальноосв. класи, НВК №3». 
Очолила Орловська Н.М., вчит.-методист, деп. Хмельн. 
міськради 4-х скликань. 2000 р. – шк. отримала статус гім-
назії № 2 м. Хмельницького.

З 2013 р. очільник – Байдич В.Г., заслуж. прац. осв. 
України, вчит.-методист, деп. Хмельн. міськради 4-х 
скликань.

Класи з допрофільною та профільною осв., наук.-практ. 
студії, сучасно обладнані кабінети з підключ. до глобальної 
мережі Інтернет, культурно-мистецькі центри закл. є осно-
вою для створення проблемно-діалогічного середовища 
для учнів. Створенню умов для самореалізації та само-
актуалізації гімназистів слугує власна система вихов., за-
снов. на використ. ефективних вих. технол.

Гімназія № 2 – експерим. закл. МОН України та НАПН 
України, що працює над проблемами «Особистісно орі-
єнтована система громадянського вихов. гімназистів» та 
«Створення моделі школи толерантності». За матеріала-
ми експерим. проведено три наук.-практ. конференції та 
видано навч.-метод. посібники «Від громадянина України 
– до громадянина світу», «Школа толерантності: шлях до 
формув. толерантного суспільства».

З 1985 р. гімназія – учасн. міжнар. проекту ЮНЕСКО 
«Асоційовані школи». Діяльн. Євроклубу «Кур’єри ЮНЕС-
КО» високо оцінена керівниками представництва Європ. 
комісії в Україні, на Міжнар. симпозіумі в Китаї за проект 
«Монідалого», який посів ІІ м.

З 2013 р. заклад – учасн. Націон. проекту «Відкритий 
світ», що сприяє підвищ. рівня цифрової культури педаго-
гів, мотивації щодо оволодіння ІКТ-компетентностями.

Учит. гімназії – переможці конк. «Учитель року», «Клас-
ний керівник року», автори статей у фахових журн. та наук. 
збірниках, учасн. всеукр. та міжнар. конференцій, проектів.

Гімназія входить у трійку найкращих навч. закл. міста 
та десятку – області, в «ТОП-200 ліцеїв та гімназій» за 
результатами ЗНО. Лауреат конк. «100 кращих шкіл Укра-
їни» в номінації «Школа громадянського становлення», 
отримала золоту медаль на Міжнар. виставці «Сучасні 
заклади освіти – 2013 рік» у номінації «Діяльність Асоці-
йованих шкіл ЮНЕСКО в Україні та за кордоном».

Н. ОСАТЮК

Навчально-виховний комплекс № 6 
м. Хмельницького

Вул. Молодіжна, 5/1, м. Хмельницький
У 1974 р. відкрито сер. школу № 5. Дир. призначено 

Мельника В.З. У 80-90-х роках закл. заслужено визнано 
одним із лідерів у місті. У 1982 р. за перемогу в змаганні 
між школами міста колект. нагородж. перехідним червоним 
прапором; в 1984 р. шк. занесено на міську Дошку пошани 
як одну з кращих шкіл міста. У закл. було організов. роботу 
гуртків, секцій, шк. хору та вокал. групи, які неодноразо-
во на оглядах посідали призові місця, театральної студії, 
якою керував заслуж. арт. України Нелюба М.Й. У 2000 р. 
– реорганізовано в навчально-виховний комплекс № 6, у 
складі якого функціонує шк. І-ІІ ст. та ліцей.

З 2000 р. очільник – Собко Н.А. Навч. в середньому 
700 учнів, працює 56 педагогів. За останні роки зміцнено 
матер.-техн. базу шк.: відремонтовано класи й кабінети, 
спортзал, акт. зал, створено істор. зал.

Серед випускників: відомі лікарі, викладачі, військові, 
бізнесмени, діячі мистецтв, спортсмени, депутати міськра-
ди, радник Президента України.

І. НОВІЦЬКА

Навчально-виховний комплекс № 10 
м. Хмельницького

Вул. Водопровідна, 9А, м. Хмельницький
У 1927 р. у м. Проскурові відкрито рос. сер. трудо-

ву шк. № 10. Навч. переважно діти військових і держ-
службовців. Розташов. у новозбудованому приміщ. 
по вул. 25-го Жовтня, 61 (нині – Проскурівська, 61).  

Розвиток освiти в регiонах
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Ще до поч. війни багатонаціональний поділ навч. закл. 
був ліквідований і шк. № 10 стала середньою. У 1954 р. 
об’єднано жіночу та чоловічу школи, започаткувала існув. 
Хмельн. сер. шк. № 10. У 1991 р. збудовано нове приміщ. 
шк. (вул. Водопровідна). У 2000 р. надано статус закл. но-
вого типу – навчально-виховний комплекс № 10 у складі: 
ЗОШ І–ІІІ ст. та ліцей. Кер. закладу в різний час були: Па-
насенко Т.В., Гуменюк А.О., заслуж. учит. України, Почесн. 
громадянин м. Хмельницького Белаш О.Л.

З 2013 р. очільник – Грищук В.Д., учитель-методист. Навч. 
1350 учн., працюють 103 педагоги. До послуг учнів: 2 спортза-
ли, сучасний стадіон, басейн, бібліот. Усі кабінети під’єднано 
до мережі Інтернет, І поверх шк. – зона Wi-Fi.

Заклад працює за напрямом «Запровадження ІТ у на-
вчально-виховний процес». З 2015 р. – у Всеукр. проекті 
«Хмарні сервіси в освіті», з 2016 р. – у Всеукр. проекті «Ін-
телект України».

Діяльн. шк. висвітлено на двох веб-сайтах: «Дайджест 
УНТ МАН НВК№10» та офіц. сайті НВК № 10, у загально-
доступній групі соц. мережі Фейсбук.

А. ЯНКОВСЬКА

Хмельницька гімназія № 1 імені В.Красицького

Вул. Подільська, 111, м. Хмельницький
Заснов. 1990 р. як перший у Хмельн. обл. осв. закл. ІІІ 

ст. для здібних та обдарованих дітей. У 1994 р. рішенням 
міськвиконкому реорганізов. у класичну гімназію – сер. 
загальноосв. закл. ІІ–ІІІ ст. для здібних та обдаров. дітей. 
У 2007 р., розглянувши пропоз. виконкому, міськрада при-
йняла рішення присвоїти гімназії ім’я Володимира Кра-
сицького – ініціатора створення закл.

З 1997 р. очільник – Красицький П.В., учит.-методист, 
Відмін. осв. України. Визначені осн. напрями профілізації: 
філол., сусп.-гуман. та природн.-матем. К-сть учн. – 615, 
педагогів – 57, із них 12 учит. нагородж. значком «Відмін. 
освіти». Розрахований на 700 місць. Обладнано 27 ауди-
торій, серед них: 22 – навч. каб., 2 комп’ют. кл., бібліот., 
чит. зала із доступом до мережі Інтернет. Працює їдальня 
на 100 м., буфет, мед. каб., метод. каб., акт. зала, спорт. 
зала, гардероб. Навч. кабінети оснащені мультимедійними 
системами та плазмовими телевізорами.

Мета діяльн. – забезп. навч., вихов. та розвиток обдаров. 
і здібних дітей в ім’я збагачення інтелектуального, творч. по-
тенціалу України на основі самовдоскон., саморозв. та са-
мореалізації вчит. та учнів. Створена наук.-метод. рада, яка 
координує роб. предм. кафедр, творч. груп, метод. семінарів.

Учит. Горленко Г.О., Міль М.С. – автори програм спец-
курсів, посібн., практикумів, зб. задач, робочих зош. та 
інших матеріалів, рекомендованих Мін-вом осв. і науки 
України.

У закл. діє відкрита та демократична модель держ.-
громад. управління. Колегіальними формами управл. по-
ряд із педрадою є заг. збори (конференція), Рада гімназії 
та Піклувальна рада гімназії.

ТОП-5 найпрестижніших шкіл Хмельницького // Про-
скурівський телеграф. – № 4. – 26 серпня 2010.

У світі здібностей та обдарованості // Хмельниччина. 
– № 7. – 12 лютого 2012.

ТОП-50 найпрестижніших шкіл України // Фокус. – 2011.

О. ГОРЕНКО

Хмельницька спеціалізована загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 15 імені О.Співачука

Вул. Проскурівського підпілля, 125/1, м. Хмель-
ницький

Заснов. 1953 р. як сер. школа № 15 на 400 учн. У 2001 
р. закл. реорганізовано в спеціалізовану загальноосвітню 
школу І–ІІІ ступенів № 15 із поглибленим вивченням окре-
мих предметів і курсів. У січні 2016 р. – присвоєно ім’я Олек-
сандра Співачука, який героїчно загинув під Іловайськом, 
захищаючи єдність та суверенітет України. Кер. були: 
Івашкевич К.А. (1953–1976), Киреєв В.М. (1976–1979), Ко-
валенко О.М. (1979–1999), Блажиєвська В.М. (1999–2002).

З 2002 р. очільник – Вересюк М.П. Навч. 735 учн., навч.-
вих. процес забезпечує 98 членів труд. колект.; наявні 10 
профільних кабінетів, 2 комп’ют. кл., 2 спортзали, акт. зала, 
їдальня, кабінети корекції зору та лікув. фізкультури, ігрова 
та спальна кімн.

З 2005 р. відкрито інклюз. класи для навч. дітей із ва-
дами зору. Працює 9 інклюз. класів, у яких навч. 34 учні з 
порушеннями зору. Дітям надаються осв., реабілітаційні, 
мед., соц.-пед. та психологічні послуги.

Учителі постійно беруть участь у конк. «Учитель року» 
та стають його лауреатами (Сірук Л.В. – номінація «вчит. 
музики»; Біла Т.А., Дунець І.В., Григоровська А.В. – номіна-
ція «класний кер.»).

Педагоги шк. занесені на міську Дошку пошани «Кращі 
освітяни міста» (Вересюк М.П., Дунець О.М., Кривошей 
Н.В., Сірук Л.В).

В. БОРИЧКО

Енциклопедiя освiти Хмельниччини
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Хмельницьке навчально-виховне 
об’єднання № 28

Вул. Панаса Мирного, 27/1, м. Хмельницький
Заснов. 22.01.1990 р. як ЗОШ I–III ст. № 28 із к-стю 

учнів – 153, вчит. – 14. Перший дир. – Лернер С.М. Кер. 
були: Красицький П.В. (1993–1997), Щур О.П. (1997–2003), 
Мельник Г.Л. (2003–2015). У 2001 р. відповідно до міськ. 
прогр. розв. навч. закл. нового типу ЗОШ I–III ст. № 28 рі-
шенням № 11 120-ї сесії Хмельн. міськради реорганізовано 
в навчально-виховне об’єднання № 28.

З квітня 2016 р. очільник – Андрійчук А.В., «Відмін. осв. 
України», перемож. Всеукр. конк. «Директор школи ХХІ 
ст.». Навч. 1473 учні, працює 94 педагоги, серед яких: пе-
реважно вчит. вищ. катег., вчит.-методисти; є нагороджені 
Почесн. грамотами МОН України, міськ. та обл. управлінь 
осв., мають зв. «Відмінник освіти». За структурою закл. по-
діляється на поч., осн. і старшу школу.

Основні компоненти іміджу НВО: втілення нових підходів 
щодо профес. росту працівників; створення інформ.-аналі-
тичної бази моніторингових дослідж.; спрямування системи 
вих. на формув. та розв. загальнолюдських цінностей, мо-
рально-психологічних якостей громадянина-патріота.

Створено музеї: етнографічний «Українська хата», Бо-
йової слави, «Повстанська криївка», «Голодомор в Укра-
їні 1932–1933 рр.». Виховання в закл. здійсн. на високих 
морал. зразках укр. духовності, особливо під час провед. 
родинних свят, козацьких забав, андріївських вечорниць, 
зустрічі весни.

К. ГАЙДУЧЕНКО

Хмельницький колегіум імені В.Козубняка

Вул. Грушевського, 72, м. Хмельницький
У 1959 р. відкрито ЗОШ № 16. У 1997 р. школу реор-

ганізовано в Хмельн. колегіум – закл. для обдарованих 
дітей; у травні 2008 р. присвоєно назву «Хмельницький 
колегіум імені Володимира Козубняка». Перший очільник 
– Киселевська М.Г. (1959–1973). Кер. були: Стріганова А.І.
(1973–1989), Козубняк В.Р. (1989–1992). Серед відомих ви-
пускників – байдарочник Нагорний С.В., який здобув 2 ме-
далі Олімпіади 1976 р.

У 1992-2016 рр. очільник Змієвська Л.І., з 2016  – Віхтюк 
О.В. Сформовано 43 класи, де навчаються 1365 учнів. 
Навч.-вих. процес забезпечують 86 педагогів.

У 8-9-х класах – допрофільна підготовка. У 10–11-х – 
профільне навчання (профілі: екон., укр. філології, істор.). 
Створ. умови для розвитку обдар. і здібн. дітей.  Досягнуто 
успіхів у спорті. Проведення цікавих вих. заходів висвітлю-
ється в газеті «Collegium Times». З 2013 р. на базі закладу 
функціон. міська фіз.-матем. школа (навчаються учні 7-11 
кл. ЗНЗ міста).

Торговецька Т.В. Освітній ідеал Т.Г. Шевченка та 
управлінська діяльність у реаліях сьогодення [Методич-
ний посібник] / Тетяна Василівна Торговецька. – Хмельн. 
колегіум ім. В. Козубняка, 2014. – 123 с.

Торговецька Т.В. Самоаналіз як внутрішнє дослідження 
діяльності та один із видів самодопомоги у власному роз-
витку / Тетяна Василівна Торговецька. – Хмельн. колегіум 
ім. В. Козубняка, 2015. – 132 с.

Т. ТОРГОВЕЦЬКА

Хмельницький ліцей № 17

Вул. Проскурівського підпілля, 89, м. Хмельницький

У 1963 р. на вул. Котовського (тепер Проскурівського 
підпілля) збудовано приміщ. шк. № 17, куди згодом пере-
ходили учні 9–11 кл. зі шкіл № 5, 15, 16. Навч. відбува-
лося за профілями. У такому режимі шк. працювала 3 р. 
З 1966 р. закл. стає загальноосв., набираються початк. і 
сер. класи, перевагу надано фіз.-матем. та хім.-біол. ци-
клам предметів. Рішенням Хмельн. міськ. Ради (№ 392, 
від 25.10.1993 р.) на базі загальноосв. шк. № 17 створе-
но ліцей № 17.

Розвиток освiти в регiонах
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Кер. були: Сидоренко О.Х., Лозовий С.М., Лазарко М.Ф., 
Ковальчук П.В., Скіц І.О., Войналович В.М., Бобровник С.М., 
Андрієнко Л.С., Бейдерман Б.В. Серед учит. – відомі в Украї-
ні: Шмідт Ю.М., Гаєцька Л.П., Ланда А.А., Левандовська Л.І., 
Гройсман М.А., Молоткова В.Г., Кузнецова Р.І., Єсюніна В.С., 
Новченкова К.Д., Лободюк Б.П., Гнатко А.І., Скорик С.Б.

З 2016 р. очільник – Пірог В.В. У перші роки функціонув. 
2 традиційні профілі: фіз.-матем. і хім.-біол. Згодом ство-
рені: економ. (1995), гуман. (1996), прикладної лінгвістики 
та іст.-правовий (2010).

З 2014 р. ліцей – експерим. закл. НАПН України.
Ліцеїсти щорічно досягають успіхів на різних рівнях все-

укр. предм. олімпіад. У ліцеї працює відділення МАН (лі-
цейне наук. т-во «Евріка»), у його секціях займаються по-
над 100 учн. Ліцей – серед перших за рейтингом в області 
за результатами ЗНО.

Досвід роб. ліцею занесено до книги «Флагмани осв. 
України – 2011», за що колект. відзначено спеціальн. на-
городою «Кришталева сова». Колект. має такі нагороди: 
2012 р. – дипл. ІІІ ст. та бронзову медаль ІІІ Міжнар. вист. 
«Сучасні заклади освіти» в номінації «Іннов. технології 
виявлення, навч. і підтримки розв. обдарованої молоді»; 
2013 р. – медаль «Трудова слава» Міжнар. академії рей-
тингових технол. «Золота фортуна» та дипл. «За якість по-
слуг, ефективність програм та забезп. високого рівня навч. 
процесу» за підписом президента Націон. академії наук Б. 
Патона; 2014 р. – дипл. ІІ ст. та срібну медаль V Міжнар. 
вист. «Сучасні заклади освіти».

В.ПІРОГ

Хмельницький навчально-виховний комплекс № 4

Вул. Перемоги, 9, м. Хмельницький
Заснов. в 1961 р. як Хмельн. загальноосв. трудову по-

літехнічну школу-інтернат № 1. 1964 р. – у шк. створено 
Клуб інтернац. дружби; 1965 р. – відкрито музей бойової 
слави Червоного козацтва; 1967 р. – присв. ім’я В.М. При-
макова. У 1972 р. шк. приймає перший фестив. міжнар. 
дружби «Сузір’я рівних»; 1992 р. – на базі інтернату за-
сновано шк. для художньо-обдаров. дітей. 1995 р. – пе-
рейменовано в ЗОШ № 31; введено новий предмет «До-
вкілля». 1998 р. – шк. отримала статус закл. нового типу 
– навчально-виховний комплекс № 4, у складі якого ЗОШ 
І-ІІ ст. та ліцей. Кер. були: Шамільов М.Я. (1961-1970), Ди-
кий В.В. (1970-1972), Стельмах О.В. (1972-1973), Годлев-
ський В.Й. (1974-2009), Онуфрійчук А.М. (2009-2016).

З 2016 р. очільник – Тарабан А.А. Структура: 1-4 кл. – 
поч. шк.; 5-9 – осн. шк.; 10-11 – ліцей. Навч. 1498 учн. та 
працює 96 педагогів.

Упровадж. сучасні пед. технол.: гуманна педагогіка Амо-
нашвілі, розв. критичного мислення, особист.-орієнтов. 
підхід, розв. творч. здібностей, проблемно-розвив. навч., 
інформ., проектні, ігрові, інтеракт., здоров’язберігаючі та ін.

Серед відомих педагогів: Годлевський В.Й. – заслуж. 
учит. України, Віркун В.О., Гулько Л.В., Очеретяна О.Я., 
Міщук Т.І., Кащук Т.М., Щур О.М., Біла М.С., Єршова О.Б., 
Онуфрійчук А.М. – лауреати премії Хмельн. міськради.

Гончар С.І., Гринчук В.В., Віркун В.О., Дерман Л.В., Ко-
вальчук Н.К., Круліковська Л.М., Марінюк Т.А. нагородж. 
нагрудним знаком «Відмін. осв. України».

Діє учн. самовряд. парламентсько-президентська рес-
публіка «Фенікс», яка активно співпрацює з радою міськ. 
учн. самовряд. «Нова генерація міста». Традиційними ста-
ли вих. заходи, пізнавальні квести, масштабні флешмоби, 
фестив., тренінги, воркшопи, літ. вечори та івент-школи, 
розпочато видання шк. газети «NVK 4 Times».

Годлевський В.Й., Кулеша М.Т., Поліщук В.В. та ін. 45 
кроків назустріч сонцю. – Х., 2008.

В. ПОЛІЩУК

Хмельницький технологічний багатопрофільний 
ліцей із загальноосвітніми класами імені А.Мазура

Вул. Тернопільська, 14/1, м. Хмельницький

Заснов. в 1970 р. як сер. школа № 4. У 2002 р. рішен-
ням сесії міськради та розпорядженням Хмельн. ОДА № 
271/2002-р. від 29.08.2002 на базі шк. створено Техноло-
гічний багатопрофільний ліцей із загальноосвітніми кла-
сами. Відповідно до рішення Хмельн. міськради № 2 від 
05.03.2014 «Про увіковічення Героїв Майдану» закладу 
присвоєно ім’я Героя України Артема Мазура, випускника 
ТБЛ, активіста Майдану, який 03.03.2014 р. перейшов із 
15-ї в Небесну Сотню. Перший кер. – Катеренюк І.С. (до 
1977 р.). З 1978 р. кер. були: Козубняк В.Р., Бобровник О.Г., 
Шуляк О.О., Панченко Е.І., Курманський Ю.І.

З 2008 р. дотепер очільник – Кенц О.Д. У ліцеї організ. 
допрофільна підготов. та профільне навч. старшокласни-
ків. Модель організ. профільного навч. в ТБЛ актуальна. 
Для учн. 10–11-х класів запропоновано профільні групи 
у к-сті 10-15 осіб. Функціонують філол., істор., матем., ін-
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форм.-технол. профільна група та група інозем. філології.
2007–2016 рр. – ліцей посідає ІІ м. в конк.-захисті наук.-

дослідницьких робіт МАН України (249 перемог) та V м. з 
предм. олімпіад (422 перемоги на міськ. рівні); у 2009-2016 
рр. 19 учн. стали стипендіатами премії Хмельн. міськради.

Кенц О.Д. Особливості впровадження допрофільної 
підготовки та профільного навчання в Технологічному 
багатопрофільному ліцеї з загальноосвітніми класами 
м. Хмельницького // Анотовані результати наук.-дослід-
ницької роб. Інституту педагогіки за 2010-2015 рр. – К., 
2015. – С. 123-128.

Паламарчук В. Хмельницький технологічний багато-
профільний ліцей носитиме ім’я Артема Мазура // Є. – 
2014. – 6 березня. – С. 1.

Технологічний багатопрофільний ліцей із загальноос-
вітніми класами імені Артема Мазура // Золота Хмельнич-
чина. – 2014. – № 15. – С. 38-39.

Т. МИХАЙЛІВ

Хмельницький дошкільний навчальний заклад 
№20 «Білочка» (ясла-садок комбінованого типу)

Вул. Шевченка, 29, м. Хмельницький
У 1963 р. ясла-садок відкрито на 8 вікових груп для 145 

дітей; у 1977 р. заклад отримав статус єдиного в місті та 
Хмельн. обл. для дітей із ранніми проявами туберкульозної 
інфекції та тубінфікованих дітей. У 1987 р. – закл. розши-
рено шляхом добудови нового корпусу на 6 віков. груп (110 
дітей). Дит. сад. перейменовано в ясла-садок комбінованого 
типу. Кер. були: Камінська В.М. (1963–1983), Оніщенко Л.І. 
(1983–2000), Драч А.В., Відмін. осв. України (2000–2016).

З 2016 р. очільник – Грона І.П. Функціонує 14 груп (10 – 
заг. розвитку, 4 – санаторних для тубінфікованих дітей), ви-
ховується 390 дошкільників. Труд. колект.: педагогів – 41, 
тех. персоналу – 34.

У ДНЗ створено сучасне розвив. середовище. З 1991 р. 
активно впровадж. українознав., народознав., формується 
громадянська позиція кожного дошкільника. Педагоги ви-
користовують ефективні методи та іннов. технол., нетра-
диц. підходи до навч. та вих., надають додаткові осв. по-
слуги з інозем. мови та хореографії.

Педколект. бере участь у конкурсах, виставках: ди-
пломанти міськ. та обл. виставок пед. ідей (Яремюк Н.В., 
Ковальська І.О., Москалюк Т.Р., Шемчук І.П., Вертелець-
ка Т.А.), переможець міськ. конк. по організ. правоосв. 
роб. з дітьми, номінант фотоконк. передового пед. до-

свіду дошк. закл. України «Наш дошкільний заклад най-
кращий», перемож. міськ. конк. «Кращий благоустрій», 
дипломант обл. конк. «На кращий ігровий майданчик». 
Виховат. Берегова І.А. – перемож. ІІ ет. міськ. конк. «Ви-
хователь року – 2011». У 2010-2015 рр. колектив ДНЗ від-
значено подяками та грамотами міськради за якісну під-
готовку закл. до навч. року. Заклад – переможець Всеукр. 
конк. «Дизайн святкової зали». Творчі здобутки педагогів 
висвітлювались у журн. «Педагогічний вісник» та інших 
регіон. періодичних виданнях.

А. ДРАЧ

Хмельницький дошкільний навчальний заклад 
№35 «Чебурашка»

Вул. Курчатова, 9/1, м. Хмельницький
Заснов. 06.06.1972 р. Перша завідуюча – Солтус С.С. З 

1994 р. заклад підпорядковується міськраді.

З 2001 р. очільник – Герасимчук Л.В. У ДНЗ налічується 
12 груп, виховується 349 дітей. Працює 30 педагогів і 30 
прац. обслугов. персон. Функціонують гуртки: «Співаноч-
ка», «Казкарик», «Здоров’ятко» та надаються додаткові 
осв. послуги «Золотослів», «Грація», «АВС».

ДНЗ – один із кращих у місті. Метод. служба підпоряд-
кована меті: забезпечення якості осв. процесу, сприяння 
творчості, впровадження ППД, прогресивних технол.

За плідну працю і високі результати в організ. осв.-
вих. процесу завідуюча та колектив нагороджені грамо-
тами, подяками. Педагоги – переможці виставки «Освіта 
Хмельниччини на шляхах реформування», нагородже-
ні дипл. І та ІІ ст. (Герасимчук Л.В., Барчук Н.В., Божок 
О.А., Малюта М.С.).

ДНЗ працює в тісній співдружності з батьками (прове-
дення свят, розваг із вивчення укр. традицій та звичаїв).

Л. ГЕРАСИМЧУК

Хмельницький дошкільний навчальний заклад 
№52 «Золотий півник» 

(ясла-садок комбінованого типу)

Вул. Ціолковського, 8, м. Хмельницький
Засновано у 1987 р. У 1999 р. дит. сад. № 52, який 

належав військовій частині 33874, передано до міськ. 
комунальної власності. Кер. були: Нелікаєва Л.К. (1987-
1999), Драч А.В. (1999-2000), Щиборовська Т.В. (2000-
2016).
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З 2016 р. очільник – Гельмель Л.М. Функціонує 7 груп: 
1 – короткотривалого перебування дітей раннього віку, 2 – 
молодш., 2 – сер., 2 – старш.; виховується 180 дітей. Навч.-
вих. процес забезпечує 42 члени труд. колект. Крім дит. 
групових кімнат та кабінетів спеціалістів, муз. залу, спорт. 
кімн. створено Центр соц.-пед. підтримки для батьків та ді-
тей, які не відвідують дошк. заклад.

У ДНЗ створено сучасне розвив. середовище. Педагоги 
вивч. та впровадж. осв. технол.: ТРВЗ, технол. В. Воскобо-
вича, технол. дит. експериментування. В основі виховного 
процесу – спадщина В. Сухомлинського.

Неодноразово досвід педагогів відзначено призовими 
місцями на обл. та міськ. пед. виставці. Ніколайчук Т.С. – 
фіналіст міськ. ет. конк. «Вихователь року», «Кращий за 
професією» (2015).

Традицією ДНЗ є щорічний фестив. родинних талантів. 
Працівники закл. беруть активну участь у громад. житті 
міста; виховат. Язовських І. – учасник ініціативної групи 
«Форум розвитку міста».

У пед. виданнях надруковано статті: Щиборовської Т. 
«Центр соціально-педагогічної підтримки батьків та дітей 
раннього віку»; Чорногуб Н. «Програма гуртка «Паперова 
пластика»»; Андрощук С.П. «Впровадження сучасних тех-
нологій оцінювання результатів осв. діяльн.».

ДНЗ має власний сайт zolotujpivnuk.jimdo.com.

С. АНДРОЩУК 

Хмельницький дошкільний навчальний заклад 
№54 «Пізнайко»

Проспект Миру, 51/2, м. Хмельницький
У листоп. 1988 р. відкрито дит. сад. «Подоляночка». 

Кер. були Білик Г.М. (1988-1997) та Карапозюк Г.В. (1997-
2016). Закл. будували підприємства: вид-во «Поділля» та 
взуттєва ф-ка за індивід. проектом. Згодом приміщ. дошк. 
закл. передано в міську комунальну власність. Кращі ви-
ховат.: Мальована В.І., Івасюк С.І., Шульга Ж.В., Шевчук 
Н.М., Шкрабалюк С.Ф., Бєляєва Н.А. З 1999 р. ДНЗ співп-
рацює з дит. міжнар. журн. «Пізнайко». Змінив назву на 
«Пізнайко».

З 2016 р. очільник – Більська О.В. Послугами закл. що-
річно користується приблизно 200 дітей. Функціонує 6 груп, 
серед яких – групи з наданням додатк. осв. послуг. Діти 
навч. основам ритміки, англ. мови, сенсорики, комп’ют. та-
ємницям, відвідують «Школу м’яча».

Пріоритетні напрями діяльн. педколект.: гуманізація сис-
теми осв., пошук оптимальних форм організ. осв. процесу, 
формув. здорової, креативної, компетентної особистості 
дошкільника, носія нац. та загальнолюдських цінностей. 
Упровадж. осв. технол. та методики: «Освіта для сталого 
розвитку», методика М. Єфименка, «Логічні блоки Дьєне-
ша», музикування Карла Орфа, музикотерапія.

У 2001-2013 рр. на базі ДНЗ працювали реабілітаційні гру-
пи вихідного дня для дітей з особлив. потребами, мета роб. 
яких – визначення шляхів вирішення соц., мед., психолого-
пед. проблематики розв. дит., розробка індивід. програм.

ДНЗ – один із перших у місті закладів, де впроваджено 
фінансову самостійність, що сприяло покращ. умов пере-
бування дітей, урізноманітненню харчування, поповненню 
розвив. середовища груп.

Методичний кабінет – творча лабораторія / за ред. 
Л.А. Грицюк, М.І. Каратаєвої. – Кам’янець-Подільський : 
Абетка НОВА, 2003. – 260 с.

Розвиток творчої особистості дошкільника / Авт.-
упор.: М.І. Каратаєва. – Кам’янець-Подільський : ПП Мо-
шак М.І., 2005. – 368 с.

Основні компетенції дітей дошкільного віку: вивчення 
рівня сформованості / Упоряд.: М.І. Каратаєва, А.А. Хар-
ченко, Л.Г. Дарченко. – Кам’янець-Подільський : Видавець 
ПП Зволейко Д.Г., 2014. – 108 с.

О. КУШЛАК

Хмельницький міський центр туризму, 
краєзнавства та екскурсій учнівської молоді

Вул. Хотовицького, 6, м. Хмельницький
Профільний позашк. навч. закл., створений розпорядж. 

голови міськ. ради від 29.03.1993 № 607, є комун. власніс-
тю. До 2013 р. Центр розташов. у приміщ. ЗОШ № 30 (пр. 
Миру, 76/6). Кер. були Баранова Р.І. (з 1993 р.) та Флік А.А. 
(з 2011 р.).

З 2016 р. очільник – Стебло Л.В. Функціонують структ. під-
розділи (відділи): краєзнавства та метод. роб., туристсько-
спорт., адмін.-господарч. Працює 34 пед. прац., 3 тех., у 
34 гуртках займається 480 вихованців. Матер.-техн. база 
включає туристсько-спорт. спорядження.

Діяльн. закл. полягає в здійсн. навч.-вих. процесу учн. 
у позаурочн. та позанавч. час шляхом проведення гуртк. 
роб. на базі ЗНЗ, яка передбачає: залучення вихованців 
до здорового спос. життя; активн. вивч. історії рідн. краю та 
довкілля, геогр., етногр., істор. об’єктів і явищ соц. життя; 
оволодіння практ. вміннями, навичками зі спорт., пішохідн. 
туризму та спорт. орієнтування; організ. змістовного до-
звілля, екскурсійної справи й активн. відпочинку.

Енциклопедiя освiти Хмельниччини
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Упродовж навч. року Центр організовує та проводить із 
гуртківцями та кер. гуртків навч.-тренувальні збори та май-
стер-класи з техніки пішохідн. та спорт. туризму, забезпе-
чує підготовку та участь команди міста в складі пед. прац. 
центру в Чемпіонаті обл. серед прац. закл. освіти з пішо-
хідн. туризму «Листопад» та забезпечує участь команди 
гуртківців Центру в чемпіонаті обл. зі спорт. туризму серед 
учн. молоді; проводить міськ. туристичн. змагання з тех-
ніки спорт. туризму серед учн. ЗНЗ; проводить походи та 
експедиції з гуртківцями, Кубок міста зі спорт. орієнтування 
(5 етапів) та змагання зі спорт. орієнтування з нагоди Дня 
туризму і Дня міста.

З 2013 р. закл. здійснює оздоровлення дітей у намето-
вому містечку «Мандрівник» із цілодобовим перебув. учн. 
в с. Головчинці Летичівського р-ну Хмельн. обл. на базі дит. 
табору «Чайка», де щороку оздоровлюються вихованці 
Центру.

Л. CТЕБЛО

Хмельницький палац творчості дітей та юнацтва

Вул. Свободи, 2/1, м. Хмельницький
Заснов. у 1937 р. як Хмельн. палац піонерів та школярів. 

Розташов. по вул. Володимирській, 103 (в минулому – вул. 
Кірова). Перший дир. – Шпилько Л.І. Діяли гуртки: казок, 
народ. інструм., ігротека, хоров. 1946 р. – закладу пере-
дано одноповерх. буд. по вул. 25 Жовтня (нині – вул. Про-
скурівська). У 1987 р. побудоване сучасне приміщ.; 1991 р. 
– змінено назву на Палац творчості дітей та юнацтва. Се-
ред випускників: заслуж. арт. України, голов. балетмейстер 
театру ім. Старицького Шиманський О., реж. кіностудії ім. 
Довженка Винокур С., актриса Козуб Л., заслуж. арт. Украї-
ни, солістка ансамблю «Козаки Поділля» Лапко Л.

Очільник – Пилипак М.М. За структурою закл. поділ. на 
5 від.: художньо-естетичний, декор.-ужитковий, техн., хо-
реогр., організац.-масової роб. К-сть учн. – 2470, 137 груп, 
членів труд. колект. – 138, з них педагогів – 88. Заг. пл. всіх 
приміщ. – 9444 м2, є 49 навч. аудит., глядацька зала, май-
стерня, військово-істор. музей-панорама.

З 2014 р. пріоритет у діяльн. палацу – іннов. діяльн., яка 
забезпечує запровадж. в практ. роб. сучасних іннов. вих. 
технол.

У закл. здійснюється дослідницько-експерим. діяльн. із 
пит.: створення осв.-вих. простору, системи соц. адаптації 
особистості вихованця позашк. навч.-вих. закл.; розширен-
ня сфери та форм міжнар. співпраці та ін.

Палац – засновн. і голов. організатор багатьох між-
нар., всеукр., регіон. та міськ. фестив., конк. та змагань. 
Традиційними стали: Всеукр. фестив. «Зимові візерунки», 
фестив.-конк. юних вокалістів «Пісня над Бугом», «Кубок 
Кроку», Міжнар. танцюв. фестив. «Альборадо» запрошує 
друзів», міські конк. «Ламані танці», «Подільські барви», 
Чемпіонат України із судномодельн. спорту, Всеукр. семі-
нар суддів судномодельн. спорту та ін.

У системі осв. міста Палац – центр вих. роб., яка базу-
ється на тісній співпраці із закл. осв. та культ. міста, гро-
мад. організ., ЗМІ, батьк. громадою.

Серед педагогів закл.: заслуж. прац. осв. України, за-
служ. прац. культ. УРСР, майстер спорту міжнар. класу з 
авіамодельн. спорту, 8 кер. гуртків – методистів, майстер 
писанкарства, судді вищ. катег. Асоц. спорт. танцю Украї-
ни, Укр. Федерації танцюв. спорту, тренер Укр. Федерації 
спорт. танцю України, 13 відмін. освіти.

М. ПИЛИПАК

Розвиток освiти в регiонах



Місто Шепетівка 
Відчутні зміни в розвитку народ. 

освіти міста сталися лише в другій 
половині ХІХ ст. У 1865 р. заснов. 
сільське однокласне училище, яке 
1900 р. перетворено на двокласне 
(1911 р. в ньому здобув. освіту 233 
дитини). Парафіяльна школа почала 
прац. з 1872 р. (1911 р. в ній навч 
215 учнів).

У 30-40-х рр. швидко зростало 
насел. міста (1939 р. – 24840 осіб), 
неписемність серед дорослого на-
селення в осн. було ліквід., і напе-
редодні війни уже працювало 13 
дошк. закладів, у чотирьох серед., у 
двох 7-річних і почат. школах навч. 
2090 учнів. Значна увага приділяла-
ся оздоровл. дітей, у санаторіях, пі-
онер. таборах оздоровл. 1100 дітей 
(1938-1939).

У 1964 р. відбулось роз’єднання 
з утвор. окремих Шепет. районного 
та Шепет. міського відділів народ. 
освіти. У місті працювало 12 за-
гальноосв. шкіл (навч. 6770 учнів). 
У 1969 р. введено в дію великий 
спорт. зал, працювало 38 колек-
тивів фіз. культури і спорту, дит. 
спорт. школа.

На поч. 1970-х рр. розпоч. бу-
дівництво дит. технічної станції та 
школи на 970 учнів (відкр. 1975 р. 
як ЗОШ №5). У 1970/1971 н.р. у міс-
ті діяло 17 шкіл, у т.ч.: 8 серед., 3 

восьмирічні, 1 почат., муз., худож., 
3 школи робіт. молоді. У них навч. 
7641 учень і прац. 303 учителі. Удо-
сконалюється навч.-матер. база 
шкіл, зростає майстерність учителів, 
підвищ. рівень знань учнів.

1975-1980 рр. – місто пишаєть-
ся своїми пед. кадрами, яких прац. 
майже півтисячі. Серед них – За-
служені вчителі УРСР Стародубець 
К. Є., Фастованова С. Й., Ієвлева Є. 
П., новатор у пед. роботі Шабадах В. 
К. (нагород. орденом Леніна).

1990-2000 рр. побудовано та вве-
дено в експлуат. нові сучасні навч. 
заклади: НВО №3 (ЗОШ №8), НВК 
№1, пансіон (школа-інтернат), здій-
снено добуд. СЗОШ №2, ДНЗ №№1, 
4, 5, 7, 10. Створено Буд. освіти як ін-
форм.-аналіт. центр, основою діяльн. 
якого є вивчення проблем освіти в 
місті. Організ. роботу міського реа-
білітац. центру (1998), що надає реа-
білітац. послуги щодо викон. завдань 
індивід. програми дітей з особл. 
потребами. Активно реаліз. міські 
програми: «Творча обдарованість», 
«Комп’ютеризація навчальних закла-
дів», «Програма з охорони здоров’я 
дітей», «Програма розвитку системи 
дошкільної освіти (Вчитель)». Упер-
ше в місті та обл. запровадж. освіт. 
технології: модульно-розвивальне 
навч.(пансіон), осмислювально-кон-

центроване навч. та «Вільний вибір» 
(НВК №1), розвивальне навчання 
(почат. класи НВО №2). Усі ЗНЗ ви-
корист. у навч.-вихов. процесі техно-
логії особистісно зорієнт. та інтеракт. 
навч.. У ДНЗ розпочато впроваджен-
ня в навч.-вихов. процес інтеракт. 
технологій. Кожен ДНЗ створив 
програму пріоритет. напрямку діяль-
ності: еколого-природн., художньо-
естет., спорт.-оздоровчий, мовлен-
нєвої компетентності. НВК №№1, 3 
– лауреати Всеукр. конкурсу «Сто 
кращих шкіл України – 2006», НВК 
№3 – перемож. обл. конкурсу «Па-
норама творчості». 

2001 р. Шепет. міськ. відділ осв. 
реорганіз. в упр. освіти виконко-
му Шепетів. міськради (рішення 
ХХІІ сесії міської ради 23 склик. від 
16.10.2001 за №13).

З 2007 р. кращі з кращих педагогів 
до Дня прац. освіти відзначаються на 
міській «Алеї педагогічної слави». 

Кер. освітою міста з 1968 р.  
здійснювали: Дорошук М.С. (1968-
1971), Верхогляд І.В. (1971-1974), Іва-
ніцький А.А. (1974-1983), Руда Н.М. 
(1983-1998, 2004-2006), Воропай Н.І. 
(1998-2002), Банков С. Г. (2002-2003), 
Бунечко Н.Й. (2006-2010), з 2010 р.  – 
Тихончук Л.І.

Г. ПЕТРУК

Шепетівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 1 ім. М. Островського

Вул. Островського, 3, м. Шепетівка
Засн. 1936 р. До 1999 р. – загальноосв. шк. № 1, 2000–

2012 рр. – навч.-вих. об’єднання № 2, з 2012 р. – загальноос-
вітня школа І–ІІІ ступенів № 1. У різні роки школу очолювали 
11 директорів. З 1999 р. до 2015 р. дир. школи – Молявчик 
В.А., учит.-методист, зусиллями якого в шк. створено медіа-
центр, каб. інформ. технол. та зразковий фіз. каб. 

Навчається 684 учні. Для них упровадж. поглибл. вивч. 
англ. мови з 1-го кл., математики – з 8-го кл.; профілі навч. 
у старшій шк. – іноз. філологія, фіз.-матем., технологічний. 
Навч.-вих. процес забезпечують 60 педагогів, з них: спе-
ціалістів вищ. катег. – 37, учит.-методистів – 16, старших 
учителів – 11. Усього в школі 34 сучасних кабінети.

Одним із напрямів розвитку шк. є співпраця з Корпусом 
Миру США.

Серед педагогів: Артемчук Д.Д., учит. музики, перемо-
жець обл. конк. «Вчитель року – 2009»; Гоняк О.В., учит. 
зарубіж. л-ри й рос. мови, призер (ІІ м.) Всеукр. конк. «Вчи-
тель року – 2013».

Учні шк. стають переможцями і призерами всеукр. олім-
піад, мовно-літерат. конкурсів. У 2015–2016 н. р. призером 
ІV ет. олімпіади з рос. мови стала учениця 11 кл. Сивопляс 
Є. (ІІІ м., вчит. – Піонтковська Г.Р.); призером ІV ет. мовно-
літерат. конк. ім. Т.Г. Шевченка стала учениця 8 кл. Лисюк 
О. (ІІ м., вчит. – Скрипнюк О.В.).

Відкритість для партнерства, варіативність, особист. зо-
рієнтов. спрямованість, безперервний розв. – визначальні 
напрями діяльн. ЗОШ № 1.

Г. ПІОНТКОВСЬКА

Енциклопедiя освiти Хмельниччини

148



Шепетівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 4 ім. Валі Котика

Вул. Валі Котика, 75, м. Шепетівка
Засн. в 1922 р. У школі було 6 кл. кімнат і спортзал. Пра-

цювало 8 учителів. У 1928 р. навчалося до 230 учн. З 1931 р. 
у зв’язку з необхідністю отримання освіти дітьми польського 
походж. школа стала польсько-українською. У 1970 р. під 
керівн. дир. Корчика О.Л. добуд. ІІ поверх. 07.09.1999 р. 
школа стала навч.-вих. об’єднанням № 1 й називалася НВК 
«Загальноосвітня школа І–ІІІ ст. № 4 ім. В. Котика з дошк. за-
кладом». Очолювала Руда Н.М. 14.11.2006 р. школа знову 
стала загальноосвітньою (директор – Пістрюга Л.В.).

Учнів – 351, членів труд. колект. – 51.
Заклад співпрацює з польськими школами та низкою 

вищих навч. закладів Польщі. Учні беруть участь у між-
нар. конкурсах та олімпіадах; учні класів із польською 
мовою навч. відзначені в регіон. фестив. «Європейська 
феєрія».

Система вих. роботи спрямована на всебічн. розв. осо-
бистості завдяки реалізації ключових моментів технол. жит-
тєтворчості, за якою працює заклад.

Л. ГАВРИЛЮК

Шепетівський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія»

Вул. Героїв Небесної Сотні, 56, м. Шепетівка
Засн. в 1999 р. на базі ЗОШ І–ІІІ ст. № 5, що функціону-

вала в місті з 1946 р.
Дир. школи з 1996 р. – Качоровська Н.В., Відмін. осв. 

України, вчит.-методист, лауреат премії ім. М. Дарман-
ського, лауреат конк. «Хмельничанин року – 2009». 
Навч. 649 учн., працює 61 педагог. НВК налічує 29 навч. 
кабінетів, їдальню, спортзал, 2 комп’ют. класи, мульти-
медійний клас, бібліот.

Навч.-вих. комплекс «Загальноосвітня школа І–ІІІ ст. – 
гімназія» – це заклад, що забезп. розв. обдар. та здібних 
дітей Шепетівщини, отримання учнями повної заг. серед. 
освіти гуманітарного та культурологічного ухилу.

Закл. вирішує завдання: вихов. почуття власної гідності; 
створ. сприятливих умов для самовираження особистос-
ті; розв. творчості учн.; забезп. високого рівня засвоєння 
знань із базових дисциплін; оновл. змісту освіти, апробація 

нових пед. технол., методів і форм навч. та вихов.; організ. 
наук.-дослідн., експерим., пошукової роботи; забезп. все-
бічного розвитку особистості; формув. потреби інтелекту-
ал. розвитку.

Учні – щорічні призери та переможці обл. та всеукр. 
олімпіад із базових дисциплін.

Н. КАЧОРОВСЬКА

Шепетівський НВК № 1 у складі: 
«Загальноосвітня школа І-ІІ ст. та ліцей 

ім. Героя України М. Дзявульського»

Вул. Горбатюка, 61, м. Шепетівка
Засн. 16.09.1991 рішенням виконкому Шепетівської 

міськради в статусі «Ліцей із загальноосвітньою школою 
І–ІІ ст.». У 2001 р. закл. реорганізов. у навчально-вихов-
ний комплекс № 1 у складі: «Загальноосвітня школа І–ІІ 
ст. та ліцей». 27.11.2014 р. – присвоєно імʼя Героя України 
М. Дзявульського. Кер. були: Гордійчук М.М. (1991–1993), 
Можейко Г.П., Заслуж. прац. освіти України (1993–2014). 
У закл. працював Герой Небесної Сотні, Герой України 
(посмертно) Дзявульський Микола Степанович вчителем 
географії, заст. дир. з наук. роботи (1991–2002), керівн. ту-
рист. гуртка за сумісн. (2002–2005).

З 2014 р. очільник – Гарбарець В.М. Працює 63 педаго-
ги, навч. 847 учнів.

Напрями діяльн.: реаліз. профільн. навч. з метою соціа-
лізації учнів; створ. умов для ранньої профес. орієнтації та 
профес. самовизначення школярів; удоск. системи допро-
фільн. навч. шляхом поглибл. вивч. предметів, введення 
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елективних курсів; створ. оптимальних умов для навч. та 
морал., психічного, фізичн. розв., безпеч. перебув. учнів у 
закл.; формув. в них навичок здорового спос. життя; прак-
тична реаліз. здоров’язберігаючих технол.; надання осв. 
послуг понад держ. мінімум.

Осн. компоненти іннов. іміджу НВК – побудова навч.-
вих. процесу на основі особист. зорієнтов., розвив. педаго-
гіки на принципах системності, наступності, диференціації 
та індивідуалізації; високий рівень кваліф. та професіо-
налізм педагогів; конкурс. добір учнів на І–ІІ курси ліцею; 
створ. атмосфери з культом Ліцеїста, Знань, Творчості; за-
безп. осв. процесу через навч., інформацію, діяльн., спіл-
кування, вихов., самовихов.

В. ГАРБАРЕЦЬ

Шепетівський НВК № 3 «Загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів імені Н. Рибака та ліцей 

з посиленою військово-фізичною підготовкою»

Вул. Українська, 67, м. Шепетівка
Засн. 05.11.1967 як СШ № 7 (дир. – Рожепа О.М.; з 1979 

р. – дир. Воропай Н.І.); з 03.01.1981 – СШ № 7 ім. Н. Ри-
бака (дир. – Черпіта І.М., з 1991 р. – дир. Бунечко Н.Й.); з 
27.04.2000 – НВК № 3 у складі «Загальноосвітня школа  

І–ІІІ ступенів ім. Н. Рибака та ліцей з посиленою військо-
во-фізичною підготовкою». Кер. іннов. закл. були: Попович 
О.М. (1998–2000), Бунечко Н.Й. (2002–2006), Корнатовський 
П.М. (2006–2013).

З 2013 р. очільник – Бабак Л.В. Модель закл. містить: 
академ. школу І–ІІІ ст.; шк. сприяння здоров’ю; ліцей із по-
силеною військово-фізичн. підготовкою. У 28 кл. навч. 784 
учні. Навч.-вих. процес забезп. 63 педагоги, у т. ч.: «Відмін. 
осв.» – 4; «вчит.-методист» – 13; «старш. учит.» – 9; «спеці-
аліст вищ. катег.» – 34.

Функц. 26 навч. каб., 2 майстерні (з оброб. металу, хар-
чов. продуктів і тканин), хореогр., спорт., тренажерн. зали, 
футбольне поле із синтет. покриттям, клас-кімн. козацької 
педагогіки, музей історії шк., читальн. зал, творча лабора-
торія розв. самоосв. компетентностей учн. поч. кл. зі спец. 
меблями, підлітк. клуб.

На базі шк. І ст. функц. «Мамина школа», 3 кл. з по-
глибл. вивч. іноз. мови, 3 кл. розвив. навч. У шк. ІІ ст. – 3 
кл. юних козаків із допрофільн. військово-спорт. підготов-
кою учнів. Поглибл. вивч. англ., нім. мови, основи військ. 
справи. Навч. в шк. ІІІ ст. організ. за профілями: філол., 
військово-спорт. підготовки. На базі 10–11 кл. функц. 2 кур-
си військ. ліцею. Створ. ДЮО «Козацька республіка», яка є 
складовою шк. учн. самовряд. Учні співпрац. із козацькими 
осередками міст Шепетівки, Славути, Пилявською ЗОШ. 
Укладено угоду про співпрацю між НВК та Центром іннов. 
технол. НАПН України на тему «Вихов. націон. самоствер-
дження в учн. молоді».

Військ. ліцей має свою військ. форму. Випускникам 
присв. звання «Ліцеїст» та видається Квиток ліцеїста. Вве-
дені звання: віце-сержант, віце-молодший сержант. Учні 
закл. – переможці обл. та учасники всеукр. етапів патріот. 
гри «Сокіл», змагань із військ.-прикладних видів спорту.

Л. БАБАК, Р. БОДНАР

Шепетівський дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) № 1 «Перлинка»

Вул. Шешукова, 6, м. Шепетівка
Засн. 24.10.1984 р. під назвою «Чебурашка». Перший 

кер. – Садюк Т.О., яка очолювала закл. 19 р. У 2003 р. 
назву змінено на дошкільний навчальний заклад № 1 
«Перлинка».
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З 2004 р. очільник – Чайка З.В. Функціонує як центр про-
ектування інтелектуал. розв.

Упродовж 2010–2016 рр. заклад – експерим. майданчик 
по впровадж. в осв.-вих. процес ІКТ. З 2012 р. тісно співп-
рацює з ун-том менеджменту освіти НАПН України з питан-
ня: «Формув. іннов. простору дошк. освіти».

Досвід роботи «Розвиток пізнавальних та творчих здібн. 
старших дошкільників шляхом упровадж. розвивальних 
комп’ют. ігор» (автор – Чайка З.В) у 2012 р. занесено до 
інформ. банку даних Всеукр. перспект. пед. досвіду.

У 2015 р. програма з формув. основ інформ. культури 
дітей дошк. віку «ІТ-дошкільнята» (автор – Олійник Т.М.) 
затв. Хмельн. ОІППО як парціальна програма для реалі-
зації варіативної складової Базового компоненту дошк. 
освіти.

Т. ОЛІЙНИК

Шепетівський дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) комбінованого типу № 2 «Сонечко»

Вул. Героїв Небесної Сотні, 83, м. Шепетівка
Засн. 17.05.1967 р. У різні роки закл. очолювали: 

Сологуб В.М., Полхова М.А., Полов’юк В.І. Сьогодні 
ДНЗ № 2 «Сонечко» – ясла-садок комбінованого типу 
(з групами спец. признач. для дітей із вадами зору та 
мовл.). Має профільний напрям – художньо-естет. розв. 
дошкільників.

Очільник – Герасимчук Г.Б. Функц. 9 віков. груп, які 
відвід. близько двохсот дітей. Педколект. – 23 чол. 
Успішно працюють: виховат.-методист – Шевчук Н.І., 
досвідчені виховат. Караван Н.М., Кравчук І.М., Голо-
вань А.Б.

Зміст роботи спрямований на створення в ДНЗ 
здоров’язбереж. простору дошкільників, умов і забезп. ін-
клюз. осв. та художньо-естет. розв. дітей дошк. віку.

Досвід роботи педагогів закл. представлено в метод. 
збірниках: «Здоров’язбережувальний простір дошкіль-
ника» (Караван Н.М.), «Інклюзивна освіта дошкільни-
ків» (Шевчук Н.І.), «У кожній дитині є сонце…» (Гера-
симчук Г.Б.).

У 2011 р. колект. закл. занесено на міську Дошку пошани. 
За результатами держ. атестації у 2013 р. ДНЗ № 2 «Соне-
чко» атестований із відзнакою.

Н. ШЕВЧУК

Шепетівський дошкільний навчальний заклад 
№ 6 «Білочка»

Провулок Героїв Небесної Сотні, 30/а, м. Шепетівка
ДНЗ введений у дію 01.08.1977 р. У різні роки закл. 

очолювали: Білецька С.І. (1977–1982, 1992–1997), Драчук 
Л.В. (1982–1983), Кравчук О.А. (1983–1984), Нікітіна Л.Л. 
(1984–1992), Капиця В.Ф. (1997–2014).

З 2014 р. очільник – Руднєва В.В. Функціонує  
6 віков. груп, у яких виховуються 157 дітей. Членів труд. 
колект. – 33.

Заклад еколого-природн. напряму з використ. спадщини 
В. Сухомлинського. Педагоги використ. в роботі іннов. тех-
нології: ТВРЗ, створення ситуацій успіху А. Бєлкіна, ейде-
тику І. Матюгіна тощо.

Г. КРОТОВИЧ

Шепетівський дошкільний навчальний заклад 
№ 7 «Дюймовочка»

Вул. Горбатюка, 34, м. Шепетівка
Закл. введено в дію 21.09.1988 р. філіалом Київського 

з-ду «Комуніст». У вересні 1993 р. дит. садок передано на 
баланс Шепетівського міськ. упр. освіти. З дня відкриття й 
до 2015 р. закл. очолювала досвідчений педагог Танчук К.В.

З жовтня 2015 р. очільник – Вакалюк Н.В. Заклад роз-
рах. на 230 місць, його відвідує до 280 дітей, працює 62 
прац. пед. та обслугов. персон. Функціон. 12 різновікових 
груп, з них: 3 – гр. раннього віку; 3 – гр. молодш. дошк. віку, 
3 – середні, 3 – старші, з них 1 – логопедична.

Педагоги закл. широко впроваджують у навч.-вих. процес 
іннов. технол., які вносять суттєві зміни в результат пед. про-
цесу, а саме: інтерактивні технології, розвивальне читання Л. 
Шелестової, технології психолого-пед. проектування, автор-
ську програму «Театр фізичного розвитку» тощо.

Т. КОСОВСЬКА
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Вищі навчальні заклади
ІІІ-IV рівнів акредитації

Тільки наука змінить світ. Наука в широкому розумінні: 
і як розщеплюється атом, і як виховувати дітей... 
І дорослих теж.

Микола Амосов
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Вищi навчальнi заклади III-IV рiвнiв акредитацiї
Кам’янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка 

м. Кам’янець-Подільський, вул. Огієнка, 61
Засн. за доби Української Держави 1.07.1918 р. (до 

1921 – Кам.-Под. держ. укр. ун-т), урочисте відкр. відб. 
22.10.1918 р. Ініціат. ств. були відомі діячі Под. краю: го-
лова Кам’ян. повітової земської управи О. Пащенко, голо-
ва Кам’ян. міської управи (бурмистер) О. Шульмінський та 
голова Под. губерн. «Просвіти» лікар К. Солуха. Першим 
ректором був І. Огієнко. В ун-ті прац.: В. Біднов, Д. Доро-
шенко, М. Хведорів, М. Столярів, П. Бучинський, Х.Лебідь-
Юрчик, П. Клепатський, Є. Тимченко, П. Клименко, М. 
Драй-Хмара, Л. Білецький, Ю. Сіцінський, С. Русова та ін.

У період УНР ун-т був опорою укр. державотв., забез-
печ. підгот. волосних інст-ів з форм. місц. ор-ів влади, орга-
ніз. читання лекцій для військовиків Армії УНР, місц. робітн. 
і ремісн. з українознавства та політ. питань, курси для вчит. і 
духовенства, гімназ. для дорослих. Тут перекл. на укр. мову 
духов. літер. (зокрема, книгу Нового Завіту – Діяння апосто-
лів), цив. та карні закони, уклад. словники з іст. укр. мови й 
правознавчої термінології. Професура (у т. ч. деякий час М. 
Грушевський) редаг. укр. часописи: «Життя Поділля», «Укра-
їна», «Новий шлях», брала участь у важливих заходах УНР.

Після встановл. в м. Кам’ян.-Под. рад. влади на базі ун-
ту (у ході реорг. в УСРР ВШ) утв. споч. ін-т теорет. наук 
(1921), а згодом – ін-т народної осв. (ІНО), при якому 1922 
р. було засн. наук.-дослідну каф. природи, сільськ. госп-ва 
й культури Поділля, сільськогосподарський ін-т (нині – Под. 
держ. аграрно-техн. ун-т).

1930 р. ІНО реорг. в ін-т соціального вих. (ІСВ), після чер-
гової реорг. 1933/34 н.р. ІСВ став педагог. ін-том, який не-
вдовзі був закритий, а його приміщ. передали військовикам. 
У різні роки в ІНО, ІСВ, пед. ін-ті прац. проф. В. Четвериков, 
А. Палько, М. Курневич, Дреус, Л. Карета, В. Храневич, І. 
Любарський та ін. У 1933-37 рр. багато виклад. зазнали ре-
пресій, зокрема, В. Геринович, Ф. Кондрацький, П. Палько, 
В. Бернацький, М. Драй-Хмара, П. Клепатський, І. Кулик.

1939 р., згідно з ріш. РНК УРСР, в Кам.-Под. знову по-
чали готувати викл. для шкіл у новоств. фах. ін-ті, однак з 
поч. війни 1941-1945 рр. учит. ін-т припинив роботу. В його 
приміщ. нім. окупац. влада відкрила свій ІНО.

Після визвол. міста місцевий учит. ін-т відн. роботу 
(1944). У 1948/49 н.р. його реорган. в педагог. ін-т. У складі 
закл. діяли фак-ти: іст.-філолог.; фіз.-математ.; фізвихов.; 
педаг. й метод. початк. навч., а з часом сформув. наукові 
школи істориків, філол., математ. 

1997 р. на базі ін-ту ств. педагог. ун-т, згодом надано 
статус державного (2003), а з 2008 р. – Кам.-Под. нац. уні-
вер., того ж року присв. ім’я його фунд. Івана Огієнка. 

Нині закл. має 11 навч.-лабор. корпусів, 6 гуртож., спорт.-
трен. базу, фонди ун-т. бібл. нараховують понад 1 млн. прим. 
У його складі 9 фак-тів, 40 каф., 12 наук.-дослід. центрів, 26 
наук.-дослід. лабор., 18 наук. шкіл, зокрема з історії, мовозн., 
літературозн., математики, методики навч. фізики, педаг., пси-
хол.. В галузі іст. науки розробл. питання археології, давньої і 
нової історії, аграрних відносин, націон. револ. 1648-1676 рр., 
револ. 1905-1907 рр., укр. револ. 1917-1921 рр., джерелозн. 
й історіографії, географії історичної, германістики, краєзнав-
ства. В галузі матем. – проблеми матем. аналізу, диференц. 
рівнянь, матем. і комп’ют. модел. фізичних та інформ. проце-
сів. У галузі філології – проблеми укр. мовознавства та лінг-
водидактики, теорії та історії літ-ри, компаративістики. 

Освіт. процес забезп. 500 наук.-педагог. прац., серед 
яких 42 докт. наук, проф.; 322 канд. наук, доценти; 1 акад. 
НАН України, 1 член-кор. НАН України, 9 акад. різних га-
луз. академій; 5 лаур. Держ. премій України в галузі науки 
і техніки, 2 засл. діячі науки і техніки України, 8 засл. прац. 
осв. України, 3 засл. прац. фіз. культури і спорту України, 
1 засл. худож. України, 1 засл. прац. культури України, 1 
засл. майстер народ. творч. України.

Видається 52 збір. наук. праць, 13 з яких включені до 
Переліку фах. видань України, в яких можуть публік. ре-
зультати канд. і докт. дисерт. дослідж., 7 фах. збірн. вклю-
чені в наукометричну базу «Index Copernicus» (Республіка 
Польща). У грудні 2014 р. ун-т зареєстр. у міжн. наукоме-
тричній базі «Scopus».

Функц. аспірантура з 18 спец., докторантура з 4 спец., 
спеціаліз. вчена рада із захисту канд. дисерт. за спец. 
07.00.01 – історія України.

На кожному фак-ті видається збірн. студ. наук. праць, 
університ. збірник, у якому публік. кращі статті студентів.

Загалом, у закладі здобули освіту понад 65 тис. фахів-
ців. Серед них, зокрема, – письмен. Л. Дмитерко та М. Го-
дованець, академіки НАН України В. Смолій та І. Вишнев-
ський, відомі професори Д. Мартинюк, В. Степанков, Ю. 
Теплінський, М. Роженко, П. Атаманчук, О. Завальнюк, А. 
Філінюк, О. Кеба, М. Кудрявцев, Л. Марчук та ін.

У різні роки заклад (ІНО, пед. ін-т, пед. ун-т) очолювали: 
В. Геринович (1923-1929), І. Зеленюк (1947-1966), І. Івах 
(1967-1977), А. Копилов (1977-2001), О. Завальнюк (2002-
2012). Від 2012 р. посаду ректора обіймає С. Копилов.

Ун-т є невід’ємною частиною світ. та європ. академ. спіль-
ноти як член Асоціації європ. ун-тів, Європ. асоц. ун-тів, спів-
засн. Консорціуму Варшавського та укр. ун-тів. Заклад має 
офіційні угоди та співпрац. з 53 зарубіж. вишами та організ.

Літ.: Копилов А.О., Завальнюк О.М. Кам’янець-
Подільський державний український університет: від ідеї 
заснування до ліквідації (1917-1921 рр.). – «УІЖ». – 1999. 
– № 4-5.

Завальнюк О.М., Комарніцький О.Б. Кам’янець-
Подільський національний університет імені Івана Огієнка 
у добу незалежної України. – Кам’янець-Подільський, 2008. 

Конет І.М., Прокопчук В.С. Доктори наук, професори 
Кам’янець-Подільського національного університету 
імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2013. 

C. КОПИЛОВ
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Національна академія Державної прикордонної 
служби України імені Богдана Хмельницького

м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46
Вищий військ. навч. заклад. Ств. у 1992 р. як Інститут 

Прикордонних військ України (пост. Каб. Мін-в України від 
14.12.1992 р. №700). Комплект. офіцерсько-виклад. скла-
ду та курсант. підрозділів проводилось на базі Хмельн. 
вищого артилер. командн. уч-ща ім. маршала артилерії 
М. Д. Яковлєва. Першими навч.-наук. осередками стали 
каф.: тактики загальновійськових частин і підрозділів, іно-
зем. мов, фіз. підготовки та спорту. Значний внесок у ста-
новл. та розв. ін-ту зробили офіцери-прикорд.: полковн. 
Желдак А.А., Лазаренко Ю.П., Єрошин Б.Ф., Зорін Д.П., 
Лапунько М.М., Руденко В.П., підполковн. Балашов В.О., 
Морозов І.В., Іщенко Д.В.

Перший ректор (1993-1999) – Олексієнко Б.М., генерал-пол-
ковник,  докт. військ. наук, проф., акад. Укр. еколог. Акад., член-кор.  
НАПНУ, Заслуж. прац. освіти. У 1993 р. здійснено перший ви-
пуск офіцерів-прикорд. (90 офіцерів).

У зв’язку з виникненням нових завдань, пов’язаних з 
необхідністю підгот. офіцер. кадрів і прийнят. нової Кон-
цепції охорони держ. кордону України, розпоч. підгот. офі-
церів операт.-такт. рівня (1995). Для цього на базі магі-
стратури ств. перший фак-т (з 2011 р. – фак-т підгот. кер. 
кадрів). З 1997 р. на фак-і введено заочну форму навч.

Акад. Прикорд. військ України ств. на базі Ін-ту Прикорд. 
військ України (Пост. Каб. Мін-в України від 12.04.1995 р. 
№ 268) та згодом присв. ім’я Б. Хмельницького (1995). За 
1996-1997 рр. створено: каф. тактики прикорд. військ і 
кінології; каф. пед. та психол. і соц.-економ. дисц.; каф. 
англ. мови і нім. та другої інозем. мови.

З 1996 р. розпоч. підгот. офіцерів-прикорд. за напр. 
«Правознавство», створ. каф. правознавства, на базі якої 
в 1997 р. ств. п’ять юрид. кафедр: теорії та історії держави 
і права; цив. права та процесу; конституц., адміністрат. та 
фінанс. права; крим. процесу та кримінал.; кримін. права.

1999-2002 рр. – кер. акад. Голінко В. В., генерал-майор, 
канд. військ. наук, доц. 29.04.1999 р. акад. відвідав Пре-
зидент України Кучма Л. Д. Результатом візиту та оцінкою 
діяльн. закладу стало присв. акад. статусу Націон.

06.02.2002 р. прем’єр-міністр України Кінах А. К. від імені 
Президента України вручив акад. Бойовий Прапор частини. 

2002-2014 рр. – рект. призначено Райка В.В., генерал-
майора, докт. пед. наук, проф. У зв’язку з реформ. при-
корд. військ у Держ. прикорд. службу України заклад отр. 
назву «Націон. академія Держ. прикорд. служби України 
ім. Б. Хмельницького» (2003).

На сьогодні – це багатопроф. навч. заклад, що здій-
снює підгот. фахівців за 7 спец. рівня «бакалавр» (без-
пека держ. кордону; право; правоохор. діяльність; філо-
логія; психол.; телекомунікації та радіотехніка; автомобіл. 
транспорт), 5 спец. рівня «магістр» (безпека держ. кордо-
ну; військ. упр.; право; філологія; автомобіл. транспорт), 
3 спец. рівня «спеціаліст» (правоохор. діяльність; філо-
логія; автомоб. трансп.). Організаційно акад. склад. з 
5-ти фак-тів (підгот. кер. кадрів, охорони і захисту держ. 
кордону, правоохор. діяльності, інозем. мов та гуманітар. 
дисц., інженерно-техн.), 23 кафедр, каф. військ. підгот. (за 
прогр. підгот. офіцерів запасу), ад’юнктури, докторанту-
ри, Центру підвищ. кваліф. персоналу, Центру забезпеч. 
навч. процесу, підрозділів забезпеч.

У квітні 2015 р., згід. із Законом України «Про вищу 
освіту», було вперше обрано на конк. основі кер. закладу, 
Шинкарука О.М. – генерал-майора, докт. техн. наук, акад. 
Акад. наук прикладної радіоелектроніки, проф., засл. 
прац. осв. України, який з 2014 р. в. о. ректора.

Для забезп. освіт. діяльності в закладі зосередж. по-
тужний наук.-пед. склад та ств. унікальну навч.-матер. 
базу. Навч. процес здійснює 302 наук.-пед. прац., з яких 
205 науковців (з них 25 докт. і 183 канд. наук, 17 проф., 
114 доц., 7 ст. наук. співробітн.), працює 2 заслуж. прац. 
народ. освіти УРСР (Олексієнко Б.М. та Гапонова В.М.), 
8 заслуж. прац. освіти України (Шинкарук О.М., Боровик 
О.В., Балашов В.О., Галімов А.В., Мисик А.Б., Морозов 
І.В., Катеринчук І.С., Томків І.О.), заслуж. вчит. України 
Гапонова В.М., багатьох відзн. почес. грамотами МОН 
України, нагр. знаком «Відмінник освіти», іншими держ. 
та відомч. нагородами.

Функц. 3 спеціаліз. вчені ради з військ.-техн., пед. та 
психолог. напрямків. Діють вчена рада акад. (фак-ту), 
нагляд. рада, наук.-метод. рада, наук.-технічна рада, 
профсп. організ., органи студент., курсант. самовряд., 
наук. тов-ва слухачів (курс., студ.), є вид-во, музей, центр 
культури і дозвілля, поліклініка.

Персонал акад. бере участь в антитерор. операції на 
сході держави, 5 військовослужб. відзнач. держ. нагор. за 
мужність і героїзм.

Реаліз. міжнар. прогр. та проекти, впровадж. перед. єв-
роп. досвід в освіт.-наук. діяльн. закл. У сист. післядипл. 
осв. прикорд. розвив. дистанц. форма підвищ. кваліф. 
Нині головне завд. акад. – підгот. фахівців нової, європ. 
формації, здатних досконало організ. превентивні та за 
необхідності рішучі відповідні дії, спрям. проти порушни-
ків держ. кордону, ефект. забезп. територ. цілісність і не-
доторк. корд. держави, сприяти ств. позитив. іміджу Укра-
їни за її межами. 

Литвин М. М. Державна прикордонна служба / Лит-
вин М. М. – К., 2004. – С. 154–158.

Райко В. В. Історія та сьогодення 1992-2012 / Райко 
В. В. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2012.

Вища школа : науково-практичне видання / голов. 
ред. К. М. Левківський. – 2016. – № 1. – С. 7–15.

К. ТЕПТЯ

Енциклопедiя освiти Хмельниччини
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Подільський державний аграрно-технічний 
університет

м. Кам’янець-Подільський, вул. Шевченка, 113
Розпоч. свою іст. зі створ. сільськогосподарського 

фак-ту при Кам.-Под. держ. укр. унів-ті (Указ Уряду УНР 
про відкр. фак-ту від 1 квітня 1919 р.). Урочисте відкрит-
тя фак-ту – 22 жовтня 1919 р. Першим деканом призн. 
приват-доц. С. Бачинського. Навч. тривало три роки, 
по закінч. випускн.отримували дипл. агронома-ріль-
ника. Осн. завдання фак-ту – орган. широкої загаль-
ноагроном. освіти для підгот. наук. агрономічних сил, 
громадських агрономів-практиків, спец. персоналу для 
серед. агроном. школи. Під фак-т було відведено буди-
нок колишньої двокласної єпархіальної жіночої школи. 
Упродовж 1919-1920 н.р. обладнано багато навч. кабін., 
с/г музей та бібліот., бот. сад, метеостанція, зразковий 
город-дослідне поле, зразк. навч. молочна ферма та ві-
вчарня, навч. пасіка.

26 лютого 1921 р. фак-т реорганіз. в сільськогоспод. 
ін-т (першим рект. призн. проф. М. Геращенка), який у 
1930 р. розділено на два ВНЗ: ін-т технічних культур 
(готував агрономів, у 1933 р. його було переведено з 
Кам.-Под. і приєднано до Житомир. сільськогоспод. ін-
ту) і зоотехнічний інст. (здійснював підгот. зоотехніків, у 
1935 р. переведено з Кам.-Под. до Херсона). 

На поч. 1930-х усі навч. заклади міста зазнали силь-
ної соціальної «чистки», репрес. багатьох проф. та доц. 
ін-ту (всього засудж. і страчено 28 осіб). У роки Другої 
світ. війни 99 вихованців, викл. та співробіт. захищали 
Батьківщину на фронті, десятки випуск. – прац. в тилу. 

Повоєнне відновл. діяльн. Кам.-Под. сільськогоспод. 
ін-ту відбулося згідно з роз. Ради Міністрів СРСР від 
26 жовтня 1954 р., заклад очолив тодішній декан Хар-
ків. зооветеринар. ін-ту Іванов М.П., канд. сільськогосп. 
наук, доц.

У 1956-1980 рр. ін-т очолював Сербін С.С., проф., 
докт. біол. наук. У 60-80-х рр. матер. база значно зміц-
ніла та розш., було збуд. голов. корпус (1964), у 70-80-
х рр. – приміщ. фак-тів механіз. сільського госп-ва та 
економічного, нові гуртож. зі спорт. компл. для студ., 4 
житл. буд. для викл., зміцніла матер. база навч.-дослід. 
госп-ва. 

1980-1983 рр. (ректор Байдюк А.Т., канд. сільсько-
госп. наук, доц.) – відкр. фак-ти механіз. сільськ. госп-
ва, економ., ветеринар. медицини, підгот. відд., фак-т 
підвищ. кваліфік., проблемна лабор. з селекції гречки. 
Ін-т стає регіон. навч. закладом, більшість його ви-
пускн. прац. в госп-вах та держ. установах Хм., Вінниц., 
Терноп., Чернів., Івано-Франк. та ін. обл. України, а та-
кож Росії, Білорусії, Молдавії, Казахстану. 

1983-2005 рр. – заклад очолював Самокиш М.І., 
канд. техн. наук, проф., засл. прац. осв. України (нині 
поч. ректор ун-ту). 

У 1995 р. ін-т отримав статус Под. держ. аграрно-
техн. академії.

2002-2013 рр. на посаді ректора – Бахмат М.І., докт. 
сільськогосп. наук, проф.

У 2004 р. Под. держ. аграрно-техн. акад. реорг. в 
Под. держ. аграрно-техн. уні-тет (Розп. Каб. Міністрів 
України від 13 липня 2004 р. №472-р.).

У 2014 р. призн. рект. Іванишина В. В., докт. економ. 
наук, проф. (на підставі рішення конф. труд. колективу 
та згідно з нак. Мін. аграрної політики України). 

У лютому 2015 р. ун-т передано зі сфери упр. Мін. 
агрополітики та прод-ва до МОН України.

На сьогодні у структ. ун-ту 5 фак-тів: агротехнологій 
і природокорист.; технол. вироб-ва і перер. продукції 
тварин.; ветерин. медиц.; економ.; інж.-техн., а також 
ін-т післядипл. освіти та дорадництва, наук.-дослід. 
ін-т круп’яних культур ім. О.С. Алексеєвої та відокр.і 
структ. підр.: 2 технікуми (Хотинський, Кіцманський), 5 
коледжів у Хм., Чернів., Терноп. та Івано-Франк. обл. 
(Новоушицький, Шепетівський, Кам’янець-Подільський, 
Бучацький та Снятинський), бот. сад, навч.-дослідне 
госп-во «Поділля», ветерин. клініка, студ. навч. ферма, 
колекц. плод. сад, навч.-наук. бібліот.

Навч.-вих. процес забезпечує 29 кафедр, на яких 
прац. 331 викл., у т.ч. 29 докт. наук, проф. та понад 200 
канд. наук, доц., відкрито 2 спец. вчені ради із захис-
ту канд. та докт. дисерт. за спец.: 06.01.09 – рослин-
ництво; 08.00.03 – економіка та управл. нац. господ., 
економіка та управл. підприємствами. 

Освіт. діяльність здійсн. за 46 напр. підгот. фахівців 
та спец., з них 15 – акредит. за ІІ рівнем, 18 – за ІІІ  та 15 
– за ІV рівнем акр., за напрямами, спец. освітньо-квалі-
фікаційних рівнів «молодш. спец.», «спец.», та освітніх 
ступенів «бакалавр», «магістр» за денною та заочною 
формами навч.

Навч. процес організ. за принципами та станд. Бо-
лон. сист. і спрямований на підв. якості осв. діяльн. та 
орієнтує освіт. спільноту на поглибл. інтегр. з європ. 
сист. освіти. Колектив прац. над вдосконал. осв. ді-
яльн., та над розшир. міжнар. співробітн., налагодж. 
нові міжнар. зв’язки і поглибл. наявні проекти. Вироб. 
практику і стаж. студенти проходять у кращих аграр. 
госп-вах України, Німеччини, Польщі, Австрії, Нідер-
ландів, Великої Британії, Франції, Данії, Швейцарії, 
Швеції, Фінляндії, США та ін.

Вищi навчальнi заклади III-IV рiвнiв акредитацiї



156

Приватний вищий навчальний заклад 
«Хмельницький економічний університет»

м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 159/2
Заклад ств. на базі Хмельн. приватного ін-ту бізнесу 

(ХПІБ), який засн. 21 травня 1992 року (ріш. вик. Хмельн. 
міськради від 21.05.1992 р. №128-Д) як навч. заклад з но-
вою освіт. спрямованістю, яка враховувала сучасні ринково-
економ. реалії. Став першим приватним ВНЗ у м. Хмельн.

У відповідності з ріш. заг. зборів труд. колект. від 
26.05.2004 р. (прот. №3) ХПІБ переймен. у Приватний ви-
щий навч. заклад «Хмельн. екон. ун-т» (ПВНЗ «ХЕУ»). 
Засн. та перший ректор – Смоленюк П. С. (1992-2012).

Свід. про держ. реєстр. ПВНЗ «Хмельн. економ. ун-т» 
видано викон. коміт. Хмельн. міськради АОО №247623 від 
18.05.2004 року. Заклад внесений до Держ. реєстру навч. 
закладів України, є членом Асоц. вищих навч. закладів 
приватної форми власн.

Ун-т орієнтує всю навч.-вих. роботу на виріш. завдань, 
пов’язаних з демократизацією економ. системи в Україні, 
регіон.-кадровою політикою.

23.06.1993 р. розпоч. освіт. діяльність за ІІІ рівнем зі 
спец. «Облік і аудит» для перепідгот. фахівців, що мають 
вищу осв. 

Ріш. ДАК МОН України від 08.11.13 р. (прот. №107) 
ПВНЗ «ХЕУ» визнано акред. за статусом вищого закладу 
освіти ІІІ рівня.

Ун-т готує фах. за галуззю знань 07 «Управл. та ад-
міністрування» за спец.: «Облік і оподаткування» (за 
осв.-кваліф. рівні «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр»); 
«Фінанси, банк. справа та страхув.» («Бакалавр», «Спеці-
аліст», «Магістр»); «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» («Бакалавр», «Магістр»); «Маркетинг» («Ба-
калавр»); «Менеджмент» («Бакалавр», «Спеціаліст) та за 
галуззю знань 24 «Сфера обслуговування», спец. 242 «Ту-
ризм» (осв.-кваліф. рівень «Бакалавр»).

Ректор закладу з 2012 р. – Смоленюк Р. П., канд. еко-
ном. наук, доц. каф. фінансів. 

Освіту здобувають 418 осіб, прац. 44 наук.-педагог. 
прац.

Матер.-техн. забезпеч. ун-ту та Фінансово-економ. ко-
леджу (який є структ. підрозд. ун-ту) планується на пер-
спективу, виходячи з необхідності розшир. освіт. послуг 
для населення, відкр. і ліценз. нових спец., акредит. ВНЗ. 
У 1999 р. придбано власне приміщ. по вул. Кам’янецькій, 
159/2 (заг. площа 1474,0 м2), а у 2004 р. – приміщ. по вул. 
Сковороди, 17 (заг. площа 1758,9 м2), де розміщ. коледж. 
У 2005 р. уведено в експлуат. новозбуд. корпус (1449,3 м2), 
а у 2010 р. – фізкульт.-оздоровч. компл. (257 м2). Крім того, 
ун-т орендує гуртож. ЖКК «Будівельник» та ХУУПа. Заг. 
площа приміщ. –5445,2 м2.

У закладі 28 навч. аудит. на 40-120 місць кожна, спорт. і 
акт. зали, пункт харч. (студ. кафе), медпункт, комп’ют. класи, 
приміщ. для кафедр, адміністр. каб., каб. вченої ради, навч. 
частини, від. кадрів, бухгалт., архіву. У навч. процесі активно 
використ. мультимед. проектори та інтеракт. дошки. Ун-т об-
слуг. міні автомат. телеф. станція Samsung-NX-1232.

Загалом наук. робота у закладі спрям. на теорет.  
дослідж. у руслі комплексн. наук. теми: «Фінансово-
економ. аспекти розвитку Под. регіону» (держ. реєстр. 
№0106U008497). 

Заклад має широкі й різноб. міжнар. зв’язки, здійсн. 
спільні наук. дослідж. З 2012 р. на базі ун-ту функц. Між-
нар. інновац.-технолог. кластер «Конкурентоспромож-
ність», що забезпечує розв. транскордонного співроб. у 
сфері освіти та науки. Його учасн. є Panstwowa Wyzsza 
Szkola Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B.Markiewicza w 
Jaroslawiu (Польща), Молдавський наук.-дослід. ін-т сіль-
ськогосп. виробн. (м. Кишинів) та Обласна держ. сільсько-
госп. дослідна станція (м. Сучава, Румунія). В ун-ті щороку 
проводяться міжнар. інтернет-конферен., організ. класте-
ром та міжвуз. наук. конф. молодих учених та студентів.

Ун-т є заснов. фахового наук.-теорет. журналу «На-
ука й економіка», який виходить 4 рази на рік (свід. про 
держ. реєстр. ЗМІ КВ № 19602-9402ПР від 29.12.2012 р.). 
Наук. статті, опублік. в ньому, зараховуються як фахові в 
галузі економ. наук (Пост. ВАК України від 13.02.2008 р. № 
3-05/2). 23.10.2013 р. його було включено до міжнар. на-
укометричної бази РИНЦ (ліценз. договір №645). Журнал 
успішно пройшов перереєстр. (нак. МОН України № 747 
від 13.07.2015) та входить до переліку наук. фах. видань 
України, в яких можуть публік. результати дисерт. робіт на 
здобуття наук. ступенів докт. і канд. наук.

Енциклопедiя освiти Хмельниччини
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Хмельницька гуманітарно-педагогічна 
академія

м. Хмельницький, вул., Проскурівського підпіл-
ля, 139

Один із найдавніших закладів Поділля. У 1921 році 
в м. Проскурові було відкрито пед. технікум, де в дово-
єнні роки готували учительські кадри для шкіл-7-річок. 
У післявоєнний період на його базі було відкрито пед. 
училище, яке успішно розвивалось і на поч. 1980-х рр. 
стало одним з найбільших пед. закладів України.

Упродовж дев’яноста 
п’яти років педкурси, 
педтехнікум, педу-
чилище, педколедж, 
гуманітарно-пед. ін-т, 
гуманітарно-пед. акад. 
перебувають у центрі 
подій освіт. життя регіо-
ну та України на різних 
етапах істор. минувши-
ни та сучасності.

В різні істор. епо-
хи кер. закладу були  

Попа Д.І., Гайовий К.Г., Мартиненко Ф.А., Момон Д.П., 
Гончарук Ф.Г., Сайчук В.П., Мельник М.П.. Нову сто-
рінку в історію закладу вписав Дарманський М.М., під 
кер. якого пед. училище було реорганіз. в пед. коледж 
(1999), а у 2000 р. – в гуманіт.-пед. ін-т. У 2004-2009 рр. 
колектив ін-ту очолював Берека В. Є. З 2006 р. заклад 
отримав статус гуманіт.-пед. акад. З 2009 р. дотепер 
очільник – Шоробура І.М., докт. пед. наук, проф.

У закладі здійсн. підгот. бакалаврів та магістрів за 9 
напр. та 15 спец. Випускники отримують кваліф.: «Ви-
ховат. дітей дошк. віку», «Вчит. почат. класів», «Вчит. 
музики, муз. керівник», «Вчит. укр. мови і літ-ри», 
«Вчит. англ. мови і заруб. літератури», «Вчит. образотв. 
мист.», «Вчит. хореогр.», «Культуролог», «Практ. психо-
лог», «Кер. установи та організації», «Викл. ун-тів та 
вищих навч. закладів».

Базовий структ. підрозділ акад. – пед. коледж. Ака-
демія є базовою для ВНЗ Захід. регіону України. У 
ній навч. більше 2 тис. студентів. Заклад має потуж-
ну навч.-матер. базу: бібліотеку, чит. зал, електронну 
компакт-бібліотеку, Інтернет-центр; зал хореографії, 
спортзал, тренажер. клас, чотири комп’ют. класи, клас 
комп’ют. аранжування. Кабінети і лаборат. обладнані 
комп’ют. технікою, наявна сучасна інструмент. та метод. 
база для професійної підгот. вчителів музики. Є гуртож. 
з усіма зручностями. 

Високі досягнення в галузі пед. і психол., гуманіт. 
наук, пед. практики з підгот. освіт. кадрів стали мож-
ливими завдяки самовідданій праці багатьох поколінь 
викл. Сьогодні наук.-пед. колектив акад. – це 11 докт. 
наук, 10 проф., 78 канд. наук, 62 доц. 

На базі акад. функц. наук. підрозділи: регіон. лаборат. 

проф. ступеневої підгот. педагогів поч. ланки освіти Ін-ту 
педагогіки, психології проф. освіти НАПН України; регіон. 
лаборат. соціально-педагог. проблем адаптації студентів 
до навч. в умовах ступеневої підготовки у ВНЗ Центр. Ін-
ту післядипл. пед. освіти НАПН України; регіон. лаборат. 
проблем філософії освіти Ін-ту вищої освіти АПН Укра-
їни; Подільське відділення Ін-ту мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського.

Функц. дві постійнодіючі аспірантури, спеціаліз. рада 
зі спец. «Загальна педагогіка та історія педагогіки», 
«Теорія та методика професійної освіти».

Видаються збірн. наук. праць «Пед. дискурс», «Ак-
туальні питання мист. педагогіки», «Філолог. дискурс», 
навч.-метод. посіб., підручн., монографії, інформ. збірн.

Акад. здійснює активну співпрацю з ВНЗ України та 
світу. Її студенти – призери всеукр. конкурсів студ. наук. 
робіт, олімпіад, спартакіад, мист. конкурсів.

У закладі діють 4 народ. колективи: академ. хорова 
капела ім. В. Толстих, аматорський хоровий колектив 
«Подільські музики», колектив пісні і танцю «Співуче 
джерело», естрадно-хоровий колектив «Проскурів-
ський модерн». Спорт. секції, бойовий гопак, заняття в 
тренажер. залі гартують здоровий дух студентів.

За 95 років сформув. досвід, визначилася власна 

концепція розвитку академії. Її майбутнє – в студентах, 
слухачах магістратури, аспірантах, викладачах.

Дарманський М.М. 80 років освітнього шляху. Сто-
рінки історії Хмельницького педучилища, педколеджу, 
гуманітарно-педагогічного інституту / М.М. Дарман-
ський, Ю.В. Телячий, Л.Ф. Шумлянська. – Хмельниць-
кий : Поділля, 2001. – 132 с.

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія в 
особах / Упоряд. В.І. Плахтій, Ю.В. Телячий. – Хмель-
ницький : ПП Мельник А.А., 2006. – Т.1. – 356 с.

Машкіна Л.А. Педагогічна практика в Хмельницькій 
гуманітарно-педагогічній академії : інф.-мет. Збірник 
/ Л.А. Машкіна. – Хмельницький : ХГПА, 2009. – 195 с.

85 років освітнього шляху. Сторінки історії Хмель-
ницької гуманітарно-педагогічної академії : мат. Всеукр. 
наук.-практ. конф. – Хмельницький: ХГПА, 2006. – 282 с.

І. ШОРОБУРА

Вищi навчальнi заклади III-IV рiвнiв акредитацiї
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Хмельницький інститут 
ім. Блаженнішого Володимира, 

Митрополита Київського 
і всієї України Приватного акціонерного 
товариства “Вищий навчальний заклад 

“Міжрегіональна Академія управління персоналом”

м. Хмельн., просп. Миру, 101А
Розпоч. свою роботу в 1996 р. як консульт. центр, який 

у 1998 р. виріс у навч. заклад – філію Міжрегіон. Акад. 
управ. персоналом (МАУП). У 2003 р. придбано власне 
приміщ. та отримано статус інституту. Заклад є регіон. 
підрозд. МАУП (м. Київ, заснов. у 1989 р. Щокіним Г. В., 
засновн. і президентом Міжнар. Кадрової Акад., уче-
ним з наук. ступ. в галузі психол., соціол. та упр., проф. 
богослов’я. Почес. докт. і проф., почес. і дійсний член 
(акад.) ряду вітчизн. та зарубіж. ун-тів та академій).

З дня заснув. і до сьогодні ін-т очолює Білий Л. Г., 
канд. пед. наук, доц., Відм. освіти України, член-кор. 
МКА. За період його кер. заклад став в одним із по-
тужних вузів Хмельнич. В його структ. діє Економіко-
правовий коледж (дир. Парандій В. О., к.і.н, доц., кра-
єзнавець).

Ін-т названо на честь Блаженнішого Володимира, 
Митрополита Київського і всієї України, підтримку якого 
заклад завжди відчував. У 2001 р. з його благословен-
ня розпоч. довготривала та плідна співпраця з Хмельн. 
єпархією УПЦ. У 2005 р. було відкрито та освячено каф. 
укр. православ’я і теології, зусиллями якої проведено 
ряд міжнар., всеукр. і регіон. наук. зібрань. На території 
вузу збуд. Каплицю ім. свят. Рівноапостольного князя 
Володимира і освячено Його Блаженством (2005). У 
2010 р. Блаженніший Митрополит Володимир подару-
вав ін-ту факсимільне вид. Пересопницького Євангелія 
та нагородив пед. колектив орденом УПЦ святого князя 
Ярослава Мудрого.

У 2011 р. відкрито Алею укр. духовності. Початком її 
ств. стало встановл. та освячення пам’ятника Гетьма-
нові Б. Хмельницькому (2007) та відкриття пам’ятників 
видатним українцям: Г. Сковороді, Л. Українці, Т. Шев-
ченкові та митрополиту П. Могилі (2010).

Для забезпеч. освіт. діяльності в закладі зосеред-
жено потуж. наук.-пед. колектив та створ. сучас. навч.-
матер. базу. Основне завд., яке ставить перед собою 
пед. колектив – навчати і вихов. молодь так, щоб вона 
не поповнювала собою ряди безробітних і безликих 
споживачів. Ростити лідерів, а не виконавців, не пасив. 
споживача, не байдужого спостерігача, а нову, успішну, 

ділову особистість. А це можливо лише за умови на-
дання якісної освіти та формув. духов. та патріот. сві-
тогляду молодої людини. В ін-ті найсучасніший рівень 
навч. процесу, який упровадж. шляхом застосув. про-
гресивних вітчизнян. та зарубіж. форм організ. навч. 
процесу, використ. сучас. інформ. технологій, акт. ме-
тодів навч., практ. ситуацій, практикуються ефективні 
нестандартні форми навч.: участь студ. у щорічних між-
нар. конф., конкурсах, фестивалях, дискус. засіданнях 
із залученням профес. учених, науковців, практиків. 

Функціонує власний видавн. центр, Центр психо-
лог. діагностики та консультування, Юридична клініка, 
Бізнес-Центр як структ. підрозділ гуманітарно-економіч. 
фак-ту ін-ту, Телеуніверситет, Укр. Народ. ун-т Міжрегі-
он. Акад. управ. персоналом, де лекції читають відомі в 
Україні та за її межами науковці, політ. діячі, літератори 
тощо. Ін-т здійснює навч. за європ. освіт. моделлю – ви-
кладач-учений, навч. наукове об’єд. студентів та студ. 
творча наук.-дослід. робота забезпеч. перманентне на-
буття знань.

Білий Л. Г. Досвід та традиції національно-патріо-
тичного виховання у Хмельницькому інституті МАУП: 
теоретичні передумови та практичне значення / Л. Г. 
Білий // Формування патріотизму та збереження на-
ціональної ідентичності особистості в умовах полі-
культурного середовища сучасної України / Зб. наук. 
пр. [ред. кол.: С.В. Білошицький (гол.) та ін.]. – Хмель-
ниц. : Вид-во ХОІППО, 2013. – С. 27-30.

Парандій В. О. Хмельницький інститут Міжрегі-
ональної Академії управління персоналом – 15 років 
стабільного розвитку та суспільного визнання / В. О. 
Парандій // Краєзнавець Хмельниччини : наук.-краєзн. 
зб. / [гол. ред. Л. В. Баженов]. – Кам.-Под. : Кам.-Под. 
Нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2012. – Вип. 3. – С. 30-37.

Путівник зі спеціальностей (для абітурієнтів): Ін-
форм.-довід. вид. / упоряд.: В.О. Парандій. – Хмельниц. 
: Хмельниц. ін-т МАУП, 2014. – 36 с.

Олійник В. В. З досвіду формування духовно-мораль-
них якостей студентів Хмельницького інституту 
Міжрегіональної Академії управління персоналом / В. В. 
Олійник // Історія, культура та освіта: християнський 
вимір (до 20-річчя заснування Хмельницького інститу-
ту МАУП): зб. наук. пр. Хмельниц. ін-ту МАУП. – Хмель-
ниц. : Вид-во ХІ МАУП, 2016. – Вип. 6. – С. 247-249.

В. ПАРАНДІЙ

Енциклопедiя освiти Хмельниччини
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Хмельницький інститут соціальних технологій 
Вищого навчального закладу 

«Відкритий міжнародний університет 
розвитку людини «Україна»

м. Хмельн., вул. Толбухіна, 2а
Заклад приват. форми власн. Розпоч. діяльн. 07.09.1999 

р. як Хмельн. представництво Ун-ту «Україна» (нак. № 43 
Президента Ун-ту «Україна»), кер. – Чайковський М. Є. 
02.12.2002 р. – реорганіз. у філію (нак. № 201 Президента 
Ун-ту «Україна»), 17.06.2005 р. – реорганіз. в ін-т (нак. № 
84 Президента Ун-ту «Україна»).

У 1999-2000 н. р. в закладі навч. 50 студ. заочної форми 
за спец. «Соц. робота» і «Правознавство». У 2000 р. відкр. 
спец. «Психологія», «Фіз. реабілітація», у 2001 р. – «Ви-
давн. справа і редагування», у 2005 р. – «Фінанси», у 2012 
– «Документознавство та інформ. діяльність».

У 2012 р. на базі ін-ту створ. коледж для підгот. молодш. 
спец.

На 2016 р. в ін-ті та коледжі навч. більше 1000 студ., з 
них 92 учасники АТО та бл. 70 студ. з інвалідністю. 

Спец. закладу: до рівня молодш. спец. – «Право»; до 
рівня бакалавр: «Право», «Соц. робота», «Психологія», 
«Серед. освіта (Здоров’я людини)», «Фіз. реабілітація», 
«Інформаційна, бібліот. та архівна справа»; до рівня спец.: 
«Соц. робота», «Психологія», «Фіз. реабілітація», «Фінан-
си, банк. справа та страхування»; до рівня магістр: «Соц. 
робота» та «Психологія».

У складі ін-ту – 7 каф., працює 6 докт. наук, проф. (з них 
4 – штатні), 30 канд. наук, доц. (з них 21 – штатні).

У 2004-2005 н.р. запровадж. модульно-рейтингову 
систему організ. навч. процесу з поточним і підсумковим 
контролем знань студ. у тестовій формі з використ. ІКТ.

ХІСТ – єдиний ВНЗ в обл., який практично реаліз. сис-
тему інклюз. навч. В ін-ті створ. умови для навч. та вихов. 
студ. з особл. потребами: забезп. безбар’єрний дизайн у 
навч. приміщ., сформовано комфортний психолог. клімат, 
застосов. індивід. підхід до студ. (індивід. графіки відвідув. 
занять, гнучкий графік сесії, індивід. робота за допомогою 
інтернет-супроводу навч. процесу тощо). 

Ін-т співпрац. з держ. органами та органами місц. само-
вряд. (міським упр. освіти профінанс. навч. студ. із соц. 
незахищених родин на 435,7 тис. грн., Хмельн. обл. відді-
ленням Фонду соц. захисту інвалідів – на 2714,3 тис. грн.).

У 2005 р. отримано грант від Укр. фонду соціал. інвес-
тицій (100 тис. доларів) для викон. мікропроекту «Соц.-
психолог. та пед. супровід навч. соц. вразливих груп студ.». 
Придбано спец. обладн. для полегшення навч. студ. з фіз. 
вадами, реконстр. приміщ. ін-ту відповідно до норм його 
використ.

Колектив системно, послідовно і цілеспрям. працює над 
удосконал. технології інклюз. освіти. Діє Центр соц. інклю-
зії (прац. психолог, соц. педагог, лікар (медсестра) і фах. з 
фіз. реабілітації), у навч. допомагає сурдопедагог, є слухо-
мовні комп’ют. тренажери, працює навч.-реабілітац. центр 
із сучас. обладн., юрид. клініка.

З 2014 р. почалась робота над створ. сприятливих умов 
для навч. воїнів АТО (розроб. індивід. графіків навч., на-
дання знижки на освіт. послуги, проведення конф. та кру-

глих столів для вирішення проблем. питань тощо). Тільки 
у 2016 р. вступили на навч. більше 50 учасн. бойових дій.

Заг. площа приміщ., що використ. у навч.-вихов. проце-
сі – бл. 2200  м2., є спорт. зал (300 м2) і спорт. майданчик 
(800 м2), із сучасн. обладнанням, бібліот. з чит. залом на 
50 місць (бібліот. фонд – 37000 прим.), у навч. процесі ви-
корист. 50 комп’ют. із виходом у Інтернет.

Активно ведеться наук. робота (затв. теми НДР: 
«Зміст і технол. пед., соц.-психолог., реабілітац. та ін-
форм. діяльності з людьми з особл. потребами» (шифр 
– 0116U004296) та «Соц.-психол. діяльність психолога
в соціономічній сфері» (шифр – 0116U006969)). На ка-
федрах соц. роботи, психол., фіз. реабілітації функціон. 
власні наук. школи.

Традиц. є наук.-практ. конф.: «Актуальні проблеми під-
гот. фах. соц. сфери»; «Соц.-пед. робота в закладах освіти 
інклюз. орієнтації», «Сучасне укр. студентство: проблеми 
та ціннісні орієнтації». У 2016 р. відбулась І Всеукр. наук.-
практ. конф. «Підтримка та реабіліт. учасників АТО в Укра-
їні: досвід та перспективи». 

ХІСТ має понад 60 баз для проходж. студ. практики, під-
трим. міцні зв’язки з упр. юстиції, упр. праці та соц. захисту 
насел., Фондом соц. захисту інвалідів та ін. 

Значна уваги приділяється спорт.-масовій роботі, серед 
членів труд. колективу – спортсмени з вагомими досягнен-
нями (Чайковський М.Є., заслуж. тренер України з традиц. 
карате-до; Пуча В.І., майстер спорту міжнар. класу, 4-разо-
вий чемпіон України з традиц. карате-до, неоднораз. при-
зер чемпіонатів Європи та світу, заслуж. тренер; Чорний 
В.І – майстер спорту України міжнар. класу з карате, ба-
гаторазовий чемпіон України, призер чемпіонатів Європи 
та світу). В ін-ті працюють гуртки з традиц. карате, футбо-
лу, волейболу, є команда з футзалу. Студенти – призери 
спорт. змагань міськ., обл. та всеукр. рівнів з шахів, арм-
реслінгу, вільної боротьби, волейболу, футзалу. Команда 
ін-ту – постійний учасник та лідер університет. спартакіади. 
На високому рівні проводяться культ.-масова і вихов. робо-
та, волонтер. діяльність. 

Загалом закл. підгот. близько 8 тис. фахівців, серед яких 
понад 500 – з інвалідністю.

М. ЧАЙКОВСЬКИЙ

Вищi навчальнi заклади III-IV рiвнiв акредитацiї



160

Хмельницький кооперативний 
торговельно-економічний інститут

м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 3
Найдавніший заклад торг.-економ. профілю на Хмель-

ниччині. 
Розвиток кооперат. руху на Поділлі та зростаюча потре-

ба споживчих тов-в у кваліф. фах. зумовила відкр. у 1922 
р. Кам.-Под. кооперат. технікуму. У закладі здійснюв. підгот. 
фах. для системи губернської спілки (об’єднувала споживчу 
коопер. сучасних Хмельн., Вінниц., Одес. областей). У 1929 
р. заклад реорганіз. у комбінат кооперат. освіти (об’єднував 
технікум і училище). У 1935 р. технікум передислоковано у 
м. Одесу. У м. Кам.-Под. продовжував прац. курсовий ком-
бінат (1935-1941), після закінч. ІІ світ. війни – учбово-курс. 
комбінат з підгот. фах. масових кооперат. професій (1945-
1946). У 1946 р. комбінат перепроф. в Кам.-Под. кооперат. 
школу (ріш. президії облспоживспілки Хмельн. обл.). 

У 1957 р. на базі закладу відкр. кооперат. технікум (м. 
Кам.-Под., вул. Огієнка, 28) та прийнято ріш. правління 
Хмельн. облспоживспілки про будівн. технікуму в обл. цен-
трі. У 1959 р. після спорудження навч. корпусу заклад з м. 
Кам.-Под. передислоковано у м. Хмельн. (вул. Кам’янецька, 
12) і перейменовано на Хмельн. кооперат. технікум. Заклад
здійсн. підгот. бухгалтерів, товарознавців, фах. з організації 
заготівель, плановиків, організаторів торгівлі. До 1992 р. в 
його структурі прац. Хмельн. кооперат. училище, яке здій-
снювало підгот. фах. масових професій: обліковців, бухгал-
терів, ревізорів, інвентаризаторів, продавців, заготовачів, 
швейників, кухарів, кондитерів, кухарів-офіціантів.

Дир. технікуму у різні періоди були Флоринський І. С., 
Дубовик Г. В., Терлига Є. А., Матюшин М. М. (1957-1971); 
Любицький Т. В. (1971-1977), Кучеренко М. В. (1977-2003). 
З 2003 р. заклад очолює Коваль Л.М.– докт. економ. наук, 
доц., заслуж. прац. освіти України.

З 1995 р. технікум зарахов. до ВНЗ І р. а. і надано лі-
цензію на право підгот. молодших спец. (нак. МОН України 
від 10.11.1995 р. № 310). У 2005 р. технікум реорганіз. в 
Хмельн. торг.-економ. коледж, а у 2008 р. на базі коледжу 
створ. Хмельн. кооперат. торг.-економ. ін-т (ХКТЕІ). Коледж 
продовжує свою діяльність як відокремлений структ. підроз-
діл (Хмельн. кооперат. коледж ХКТЕІ), що дало можливість 
реаліз. програму ступеневої освіти «молодший спец. – ба-
калавр – магістр».

01.09.2008 р. ін-т вперше прийняв на навч. 60 бакалаврів 
спец. «Облік і оподаткування» та 30 – «Фінанси, банківська 
справа та страхування»; за чотири наступні роки – спец.: 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; «Готель-
но-ресторан. справа»; «Менеджмент»; «Маркетинг», з 2014 
р. – за спец. «Право»; «Комп’ют. інженерія». 

У 2016 р. контингент студ. складає бл. 2000 осіб. Освіт. 
процес забезп. 112 наук.-пед. та пед. прац., з яких 7 докт. 
наук, 37 канд. наук; захищено понад 20 канд. та докт. дис-
ерт., проведено більше 40 наук. форумів різних рівнів – від 
регіон. до міжнар. (всеукр. наук.-практ. конф.: «Сусп. сектор 
економіки України у ситуації системних змін XXI ст.», «Еко-
ном. системи: стан і перспективи», «Забезп. наступності 
змісту в системі ступеневої вищої та післядипл. освіти: укр. 
традиції та європ. практика», Міжнар. наук.-теорет. конф. 
молодих учених, аспірантів, студентів «Творчий пошук мо-
лоді – курс на ефективність»).

З 2009 р. видається наук. часопис «Збірник наук. праць 
ХКТЕІ: Економ. науки». Реаліз. програми: «Випускник – ро-
ботодавець», «Тренінгові технол. проф. навч.»; діє інтер-
акт. навч. платформа «Віртуальне навч. підприємство ПАТ 
«Шанс» (включає навч. готель «Гостинність», лаборат. тре-
нінгових технол. навч. «Мобільність»); освіт.-соц. проект 
«Майбутнє з Епіцентром К»; навч.-виробн. підприємство ін-
ту (кафе «Меркурій»). Наук. обґрунтування окреслених про-
ектів здійснено в процесі викон. НДР «Продуктивне навч. як 
базова ідея формув. інновац. особистості фахівця».

Матер. база закладу (заг. навч. площа 15500 м2): три 
навч. корп. (7060 м2), фізкульт.-оздоровчий комплекс (1300 
м2),.9-поверховий студ. гуртож. на 500 місць (6750 м2), акт. 
зала на 375 місць, навч.-виробн. комплекс кафе «Меркурій» 
з мережею студ. буфетів (320 м2). Бібліот. закладу – це ав-
тономний комплекс із 3-х чит. залів та 3-х книгосховищ (біль-
ше 1500 м2), її фонд перевищ. 110 тис. прим., до послуг 
відвідувачів – прогр. «Електронна бібліот.», «Бібліограф», 
«Інформ. середовище».

Реалізація наук.-дослід. робіт та проектів, програм практ. 
підгот., фах. стажувань здійсн. на базі підприємств – соц. 
партнерів: націон. мережі гіпермаркетів «Епіцентр К», під-
приємств споживчої кооперації, ТОВ «Торг.-сервіс. центр 
«Кооператор», Хмельн. торг.-промислової палати, ДП 
«Хмельн. наук.-виробн. центр стандартизації, метрології, 
сертифікації», Хмельн. митниці ДФС, Департ. спеціаліз. 
підгот. та кінологічного забезп. ДФС України, ПАТ «Укрек-
сімбанк», АТ «Ощадбанк», АБ «Укргазбанк», ПАТ «Укрсоц-
банк», страхової компанії «Гарант», ПрАТ «Фірма Бакалія».

Діє студ. віче – орган студ. самоврядування ХКТЕІ, який 
реаліз. проект «Від мистецтва – до освіти і науки» (у рамках 
проекту діють студ. хор «Прибузькі солов’ї», вокал. студія 
«Сузір’я мрій», хореогр. студія «Модерн», студія істор. ре-
конструкцій «Хмельниччина мистецько-історична», гурток 
ерудитів-інтелектуалів «Еврика», літер. студія «Свічадо»). 

З 1957 р. закл. підгот. більше 40 тис. фахівців.
Іващенко М. Ф. Очерки о кооперативном движении на 

Подолии /  М. Ф. Іващенко   – Хмельницкий: Облполигра-
физдат, 1989. – 14 с.

Васильчук М. П. Крізь нашарування століття / М. П. Ва-
сильчук. – Хмельницький, 1997. – 240 с.

Коваль Л. М. Економічна освіта на Хмельниччині: Сто-
рінки історії ХКТЕІ / Л.М. Коваль, В. С. Церклевич, Г. П. Зе-
ленська // Подільські вісті: Газета Хмельницької обласної 
ради та обласної державної адміністрації.— 2012. — № 
165 (166). – С.4. 

Дзяна О.С. Від академізму до професіоналізму. / О. С. 
Дзяна, А. І. Попович // Вісті ЦССТУ — 2013. — №4. – С.8–9.

Л. КОВАЛЬ

Енциклопедiя освiти Хмельниччини
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Хмельницький національний університет
м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11
6 червня 1962 р. ректором Українського поліграф. Ін-ту 

ім. І. Федорова (м.Львів) Шпіцою В. Г. підписано нак. №134 
про створ. комісії з орган. у м. Хмельн.  загально-техн. фак-ту, 
а 17.09.1962 р. відбулось його урочисте відкриття. Першим 
дек. став ст. викл. ін-ту Ганжуров С. М. 

З 1966 р. фак-т став філіалом Укр. поліграф. ін-ту ім. Фе-
дорова, а з 29.09.1967 р. – самостійним ВНЗ і отримав на-
зву Хмельницький технолог. ін-ут побут. обслуг. (ХТІПО). Його 
першим рект. затв. Ганжурова С. М. На той час ін-тів такого 
профілю у СРСР було лише два: Далекосхідний у Владивос-
тоці (РРФСР) і у м. Хмельн.

З 1969 р. рект. – Карпиленко М. І. У липні 1969 р. організ. 
ще 4 фак-ти механ., технол. та два заг.-техн. у м. Хмельн. і 
Кам.-Под.

З 1974 р. рект. – Сілін Р. І. З вересня 1989 р. заклад пе-
рейм. на Хмельн. технол. ін-ут, і він перетв. у багатопроф. за-
клад, що готує спец. не лише для побут. обслуг., а для інших 
галузей народ. госп-ва. 

У 1994 р. ін-т акредит. за IV р.а. і отримує статус Технол. 
унів-ту Поділля. У жовтні 2001 р. рект. обрано Скибу М. Є. На 
той час в ун-ті на 9-ти фак-тах навч. 11786 студ. (зокр. на ден. 
формі навч. – 6702), на 40-а каф. прац. 750 викл. (з них 42 
докт. і 282 канд. наук). 

Ухв. Вченої ради від 5.12.2001 р. затвердж. нову комплек-
сну прогр. розв. ун-ту на 2002-2006 рр., що дало можл. ств. 
на його базі Хмельн. держ. ун-тет (розп. Каб. Мін. України від 
7.12.2003 р. №771-р), якому згодом надано статус Нац. (Указ 
През. України від 21.08.2004 р. №954/2004). Того ж року закл. 
(уже як Хмельн. нац. ун-тет) був акред. за ІV рівнем осв.

Статус нац. дозволив ун-ту суттєво вдоск. структуру. З 
2004 р. відкр. підготовку фахівців з 12 нових спец. за 9 на-
прям. підгот. фахівців (заг. кількість – 43 спец. з 31 напрямку). 
Відповідно до розширення спектра підгот. до 48 зросла кіль-
кість каф. (з яких 32 випускові). За результ. багаторічної праці 
сформув. власні наук. шк. з дослідж. наук. тем, зокрема шк. 
проф. Сіліна Р. І., Скиби М. Є., Войнаренка М. П., Костогриза 
С. Г., Ройзмана В. П., Орлова О. О., Нижника В. М., Рудниць-
кого В. Б., Кіницького Я. Т. та ін. 

Пріорит. в ун-ті залишалась підгот. кадрів вищої кваліфік. – 
насамперед в аспірантурі та докторантурі. Плідно прац. спец. 
ради з захисту докт. та канд. дисерт. з машинознавства, еко-
номіки та управл. підприємствами, технол. взуття, шкір. ви-
робів і хутра, технол. текст. матер., швейних і трикот. вир-в, 
радіотехн. пристр. та зас. телекомун., радіотехн. і телевіз. 
систем. За ост. 10 р. було захищ. 29 докт. та 120 канд. дисерт.

Ун-т став п-ром запровадж. дистанц. технол. в освіт. діяль-
ності в Україні. Ця робота розпоч. 2000 р. з ініціат. рект., проф. 
Сіліна Р. І., проф. Гладкого Я. М., проф. Мазура М. П. (нині 
дек. фак-ту заоч. і дистанц. навч.) і досягла всеукр. визн. за 
підтримки рект. Скиби М. Є.  

Невід’ємною част. діяльн. ун-ту є міжнар. співробітн., осно-
ви якого закладено наприк. 1990-х рр. Новий етап розпоч. 
з 2001 р., після затв. Компл. прогр. розв. ун-ту. Плідною та 
ефект. є співпр. з заруб. сусідами, особливо з Польщею. По-
тужним поштовхом для подальшої її інтенсифік. стало засн. 
Укр.-польськ. центру (2004), що покликаний сприяти розв. та 
зміцн. двостор. відносин в освіт. та наук. сферах. Особлива 
увага прид. організ. стаж. студ. у Польщі та отримання ви-
пуск. окремих спец. подвійного диплома, а також стажув. та 
навч. виклад. за корд. З 2001 р. понад 100 викл. каф. про-
йшло стаж. у провідних навч. закладах, наук. установах 
Польщі, Німеччини, Австрії, Литви, Голландії.

Одним із напр. міжнар. співпр. є реалізація міжнар. про-
ектів, зокрема, з 2001 р. виконувались проекти: «Бізнес, 
менеджмент, осв. в Україні», «Перепідг. та працевл. офіц. 
запасу» (з 2002 р. проект продовж. спільно з Мін. оборони 
Великобританії), «Впровадж. кластерних моделей об’єдн. 
підпр.», програма «ТЕМПУС» з наук. дослідж. для магі-
стрів та канд. наук за напр. «Критичні обчисл. для аеро-
косм. систем», «Комп’ют. технол. у матеріалозн., інженерії 
поверхні та виробн. матеріалів». Студ. навч. за грантови-
ми прогр. у США та Німеч., беруть участь у прогр. міжнар. 
культ. обміну, проходять навч. та виробн. практ. згідно з уго-
дами про обмін студ.

Налагодж. роботу студ. самовряд., у 2003 р. ств. студ. 
раду ун-ту, представн. якої ввійшли до складу вч-ї ради ун-ту 
та рад фак-тів.

Значна увага прид. розв. фіз. культури і спорту, форм. 
здор. спос. життя. 4 студ. стали Олімп. чемп., 7 – чемп. світу, 
13 – Європи, 14 – Заслуж. майстр. спорту. 

В орган. мист.-культ. життя студ. допом. Центр культури 
та естет. вих., у складі якого прац.: театр пісні «Сузір’я», анс. 
танцю «Юність Поділля», студ. театр естрад. мініат. «Юмо-
дес». Знаний в Україні та за її межами студ. буд. моделей.

За час свого існ. заклад розвинувся до однієї з найпотужн. 
наук. установ серед ВНЗ України і нині є найбільшим на Поді-
ллі та одним із провідних ун-тів у державі.

Свідчення цього – числ. нагор., зокрема Диплом та Золота 
мед. в ном. «Інновац. розв. освіти та суч. пед. технол.», та 
поч. звання «Лідер нац. освіти».

Ун-т має розвинену інфрастр. (5 навч. корпусів, дослідно-
експеримент. база, буд. побуту, наук. бібл., їдальня, лікув.-
оздор. центр, стадіон, 5 гуртож., спорт. компл., музей іст. ХНУ, 
музей техніки, бот. сад), досвідч. профес.-виклад. склад (77 
докт. (проф.) та 455 канд. наук (доц.)), потужну комп’ют. базу, 
багатор. досвід осв. та наук. діяльн. Видається 6 наук. журна-
лів, щор. публік. понад 1600 статей, отримуються патенти на 
винаходи, захищ. десятки канд. і докт. дисертацій.

Хмельницький національний університет. 50 років розви-
тку. – К. : Вид-во ТОВ «Видавничий центр «Логос Україна», 
2012. – 188 с.

Ткачук І. Х., Земський Ю. С. Перші п’ять років // Станов-
лення та розвиток Технологічного університету Поділля 
(1962-1967) – Хмельницький : Вид-во РВЦ ТУП, 2002. – 237с.

Ткачук І. Х., Земський Ю. С. Кадри для служби сервісу // 
Становлення та розвиток університету (1967-1994 рр.) 
– Хмельницький : Вид-во РВЦ ХНУ, 2007. – 612с.
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Хмельницький обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти

м. Хмельницький, вул. Озерна, 14
У жовтні 1939 р. на базі Кам.-Под. обл. пед. каб. 

створ. Кам.-Под. (з 1954 р. – Хмельн.) обл. ін-т удо-
сконалення вчит., який діяв відповідно до Полож. про 
обл. ін-т удосконал. вчит. УРСР ( затв. наказом Нар-
кома освіти від 21.02.1939 р. №1203). Голов. завдан-
ня закладу – всебічне і сист. вдосконал. кваліф. кадрів 
народ. освіти обл., вивч. досвіду навч.-вихов. роботи 
кращих учит., узагальн. та пошир. його серед пед. обл. 
Осн. форми роботи ін-ту: курсові заходи підвищ. ква-
ліф.; семін. і пед. практикуми з питань шк. і кер. роботи; 
лекц. через місцеві радіост-ії; конф., гуртки, наради і 
виставки з питань обміну пед. досвідом; загальноосвіт. 
та спец. навч. екскурсії; консульт. та інструктажі; під-
гот. метод. матер. (стенограм уроків, метод. розробок, 
збірн.) тощо. Слухачі – прац. народ. освіти: вчит., зав. 
почат. шкіл, дир. 7-річних і серед. шкіл, їх заст. з навч. 
частини, викл., прац. район. пед. каб., шкіл. інспектори, 
зав. міськ. і район. відділами народ. освіти.

Під час ІІ світ. війни ін-т припинив роботу, відновив її 
у 1944 р. в м. Проскурів. Осн. структур. підрозд. (згідно 
з новим Полож. про ін-ти вдосконал. вчит. (1944 р.)) – 
навч.-метод. кабінети: основ маркс.-ленін., іст. і Консти-
туції СРСР, пед. і психол., почат. школи, рідної та рос. 
мови і літ-ри, матем. і фізики, хімії і біології, географії, 
військ. та фіз. підгот. До чит. лекц. запрошувались на-
уковці вузів м. Ленінгр., Укр. наук.-дослід. ін-ту педаг., 
Ін-ту психол, Кам.-Под. педінституту.

У 1954 р. в зв’язку з переймен. міста та обл. Кам.-
Под. обл. ІУВ переймен. у Хмельн. обл. ІУВ. У 1964 р. 
ін-т одержує нове приміщ. по вул. Шевченка, 1. Зміцн. 
кадр. склад. Пед. прац. ін-ту направл. на навч. в аспі-
рантуру, захищають канд. дисерт. У 1980-х рр. розпо-
чалось формув. перших кафедр: пед. і психол. (1987, 
зав. – Фірсов А.І.), сусп. наук (1990, зав. – Філінюк А.Г.). 
Зміцн. навч.-матер. база ін-ту. У 1991 р. він переїхав у 
Буд. освіти (майдан Незалежності, 1), отримавши пло-
щу в 1585,8 м2. 

У 2001 р. закл. змінює назву на Хмельн. обл. ін-т піс-
лядипломної пед. освіти (ріш. сесії Хмельн. обл. ради 
від 03.07.2001р. №19). У 2012 р. – одержав нове при-
міщ. (вул. Озерна, 14). Тут на площі 3685 м2 розміщ. 
12 ауд., 4 комп’ют. класи, 2 конф.-зали, 20 каб.; окремі 

приміщ. обл. центру практ. психол. та соц. роботи, обл. 
психол.-медико-пед. консульт., бібліот., книгосховища.

Очільн. ін-ту в різний час були: Приймачук К.Ф. 
(1944-1945), Комаровер В.Г. (1945-1950), Зіналь М.П. 
(1950-1954), Чемерис Н.О. (1954-1959), Глєбова В.М. 
(1959-1964), Лазорко В.М. (1964-1986), Лавренюк А.О. 
(1986-2005), Войтенко В.І. (2005-2011), Білошицький С. 
В. (2011-2013), Попик О.Ф. (2013-2014), з жовтня 2014 
р. – Берека В.Є.

Нині пед. колектив – 33 наук.-пед. прац. (з них 4 
докт. наук, 1 проф., 22 канд. наук, 15 доц.) та 54 пед. 
прац. (методистів). У структ. ін-ту 5 каф. (теорії та ме-
тод. дошк. і почат. освіти, теорії та метод. сусп.-гуманіт. 
дисц., теорії та метод. природ.-математ. дисц. і техноло-
гій, пед. та психол., менеджм. освіти та освіт. технол.), 
9 наук.-метод. центрів, 2 центри обл. підпорядк. (практ. 
психол. та соц. роботи; психол.-медико-пед. консульт.).

Станом на 2016 р. заклад обслуг. бл. 26900 пед. 
прац. обл. за 78 напр. освіт. діяльності. Щорічно кур-
сами підвищ. кваліф. охопл. бл. 6500 освітян обл. (в 
серед. 260 навч. груп на рік). Крім цього, понад 2600 
слухачів щорічно проходять навч. на семін. і коротко-
термін. курсах за актуал. наук.-метод. проблемами. Під 
кер. ін-ту працює 60 угруповань різних кат. пед. прац.: 
творчі клуби, групи, майстерні. 

Ін-т спільно з Р(М)МК та закл. осв. працює над 
пробл. створ. сприятл. умов для розв. обдаров. дітей: 
здійсн. наук.-метод. роботу з підгот. та провед. обл. ета-
пу всеукр. учнів. конк. «Кенгуру», «Колосок», «Левеня», 
знавців укр. мови ім.П. Яцика, предмет. олімпіад, конк. 
наук.-дослід. робіт МАН тощо. Відкрито першу в Україні 
шк. дистанц. навч. олімп. резерву (2000), обл. інтернет-
олімп. з програмув. та матем. (2000), дистанц. обл. фа-
культатив з програмув. для уч. 7-9 кл. (2010). 

Енциклопедiя освiти Хмельниччини
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Одне з пріоритет. завдань – підгот. вчит. до роботи 
з дітьми, які потребують корекції фіз. та (або) розум. 
розв. 

З 2006 р. ін-т активно впровадж. в обл. ЗНО, забез-
печ. інформ. та організац. роботу (спільно з Вінниц. 
регіон. центром оцінюв. якості освіти). Ін-том здійсн. 
моніторинг. та соц. дослідж. всеукр. та регіон. рівня, 
експрес-опитув. у пед. середовищі.

Ін-т здійснює наук.-метод. супровід конк. фах. май-
стерн. пед. прац. як всеукр. (обл. етапів), так і конк., іні-
ційов. та провед. ін-том (зокрема, конк. «Вчитель року» 
та ін. загалом бл. 20 щороку).

Закл. співпрац. з укр. та міжнар. організ., фондами, 
освіт. установами: Гете-ін-том (Німеччина), Міжнар. літ-
нім ін-том учит. англ. мови (Канада), Осеред. розвитку 
освіти (Польська респуб.), Нім. тов-вом міжнар. співро-
бітн. GIZ, Міжнар. благод. фондом «Академія Укр. Пре-
си», видавн. «Хубер», «Клетт», «Лангеншайт», «Ок-
сфорд», «Експрес Паблішінг», «Пірсон Едьюкейшн», 
«Кембридж», Спілкою поляків та вчит.-полоністів, Ра-
дою з економ. освіти (США) та ін. Освітяни обл. під кер. 
прац. ін-ту беруть участь в розр. та впровадж. 7 всеукр. 
та 15 міжнар. проектів (організ. Європ. асоціацією осві-
ти дорослих, Європ. радою з питань осв. та ін.: «Уроки 
з підприємн. тлом», «Шк. акад. підприємн.», «Зелений 
пакет», «Відкр. світ», «Цифр. технології», «Партнерство 
у навч.», «Націон. мережа Шкіл сприяння здоров’ю», 
«Посил. спроможності пед. у забезпеченні дієвої про-
філактики ВІЛ/СНІДу, протидії стигмі і дискримінації», 
«Чесна гра», «Освіта для сталого розвитку», «Май-
бутнє почин. сьогодні. Родинна твердиня», «Особиста 
гідність. Безпека життя. Громад. позиція», «Нова Укр. 
школа», «Афлатун», EdErA, «Філолог. олімп», «Навч. в 
русі», «Авторська школа» та ін.).

Ін-т забезп. наук. підтримку реаліз. 20 тем ДЕР все-
укр. та регіон. рівнів у навч. закл. обл. (бл. 60). Традиц. 

щорічні наук.-практ. конф. та круглі столи «Метод. та 
наук.-пед. служби в системі післядипл. пед. освіти» (з 
2012), «Наук.-літерат. студія як форма модерніз. про-
цесу вивч. літ-ри в школі» (з 2012), «Формув. патріот. 
та збереж. націон. ідентичності особист. в умовах по-
лікультурного серед. сучасн. України» (з 2013), «Від 
Шевченка до сьогод.» (з 2014), З проблем дошк. та по-
чатков. освіти (з 2015), «Екологічна осв.: стан, пробл., 
персп.» (з 2016), інтернет-форум «Наук.-метод. супро-
від пед. прац. у світлі Концепції нової укр. школи» (з 
2016). За їх матеріал. видаються збірн. наук. та наук.-
метод. матеріалів.

Діють експоз. вист. ППД прац. дошк. галузі «Панора-
ма метод. знахідок: досягн., перспект.» (з 2013), обл. 
вист. пед. ідей «Освіта Хмельн. на шляхах реформув.» 
(з 2014 – у форматі віртуал. вист. на сайті ін-ту), Музей 
освіти Хмельн. (з 2014) та ін.

Активно розбудов. єдиний освіт. інформ. простір ре-
гіону через сайт ін-ту (через каталог освіт. сайтів охопл. 
598 сайтів освіт. спрямов., об’єднаних у 10 кат., та 
окремо створ. та модерується 35 сайтів). З 2012 р. діє 
платф. Adobe Connect Pro для провед. заходів у веб-
режимі (бл. 140 на рік). Видаються газета «Майбуття» 
(з 1993), щокварт. наук.-метод. журнал «Пед. вісник» (з 
1996 р.).

Результ. діяльн. ін-ту презент. на вист., зокрема, на 
VI та VII Міжнар. вист. «Сучасні закл. освіти – 2015, 
2016» та отрим. сріб. медаль у номін. «Сучасні навч. 
закл. як соціокультурний осередок громад.-патріот. вих. 
дітей та учн. молоді» та золоту мед. у номін. «Інновації 
закл. освіти у роботі з молоддю в позаур. час».

Хмельницький обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти. Історія, події, особи (до 75-річ-
чя інституту) / [ред. кол.: О.Ф.Попик (гол.) та ін.]. – 
Кам’янець-Подільський : Видавець Зволейко Д.Г., 2014. 
– 224 с., іл.

Центральний інститут післядипломної педагогіч-
ної освіти АПН України: історія та розвиток / [ред. 
кол.: В.В.Олійник, Л.І.Даниленко та ін.]. – К. : Логос, 
2003. – 144 с.

І. ВАШЕНЯК

Вищi навчальнi заклади III-IV рiвнiв акредитацiї
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Хмельницький університет 
управління та права

м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 8
Вищий держ. навч. заклад комун. форми власності. 

За ініц. вчених Андрушка В. К., канд. екон. наук, та 
Чорного Л. І., канд. іст. наук, у 1992 р. в м. Хмельн. 
засн. приват. навч. заклад – філію Одеського відкр. ун-
ту (ріш. Хмельн. міськради від 16.07.1992 р. № 172-А). 
Першим дир. затвердж. Чорного Л. І. 

За ініц. очільн. закладу, яка була підтримана облра-
дою, ОДА, за погодж. з МОН, Мін-вами економіки, фі-
нансів та праці закл. реорган. у держ. ВНЗ – Хмельн. 
ін-т регіон. управл. та права (пост. КМУ від 04.08.1995 
р. № 606). Подія передачі приват. ВНЗ державі стала в 
Україні прецедентом.

У 2004 р. заклад перейм. у Хмельн. ун-т управл. та 
права.

Подальша розб. ВНЗ полягала у розшир. аудит. 
фонду, укомплект. бібліот., відкр. нових кафедр, зміцн. 
Інфрастр. Формув. корпусу наук.-пед. прац. відбува-
лось через реаліз. внутр. резервів: 15 випускн. І ви-
пуску та викл. ін-ту направлено на навч. до аспірантур 
провідних навч. та наук. закладів України, 6 осіб при-
кріплено здобувачами. За 15 років понад 70 випуск. та 
викл. закладу захист. канд. дисерт., 14 – докт. 

Зараз осв. процес забезпеч. 127 наук.-пед. прац., 
з яких 22 докт. наук, 77 канд. наук, в т.ч. 18 проф., 
55 доц., 2 акад. Акад. Наук Вищої Освіти України, 2 
члени-кор. Нац. акад. правових наук України, 4 за-
служ. юристи України та 1 заслуж. прац. осв. України.

Матер. базу закладу складають три навч. корпуси, 
наук. бібліот., юрид. клініка, студ. гуртож. та гуртож. го-
тельного типу «Енеїда», база відпоч. ім. С. Мацишена 
у с. Пирогівці Хмельн. р-ну. 

Активно проводяться наук. дослідж. як викл., так 
і студ. Працює аспірантура за спец. – Економіка, Фі-
нанси, банк. справа та страхування, Право. З 2001 р. 
видається наук. часопис «Університетські наук. запис-
ки» та «Молодь в університет. науці». Діють «Юрид. 
клініка» і «Студ. бізнес-центр», які надають безкошт. 
економ. та юрид. послуги малозабезп. верствам на-
сел. обл.

Навч. максим. наближене до умов практики. Студ. 
мають змогу апробувати свої знання під час проходж. 
стажув. у ВР України, Каб. Мін-в України, Констит. Суді 
України, місц. органах викон. влади, ор-х місц. само-
вряд., правоохор. орг. та господар. суб’єктах усіх ви-
дів. Через Інтернет та інформ.-пошук. систему «Лі-
га-закон», укр. наук.-осв. мережу УРАН студ. мають 
персон. доступ до наук. часописів та інформ. ресурсів 
провідних видавн. світу. Загалом підгот. понад 8 700 
правозн. та управл., які прац. у провідних підприєм-
ствах обл., в органах держ. влади та місц. самовряд., 
судових та правоохор. органах. 

Ун-т – член Євразійської асоц. правничих шкіл та 
правників. За уклад. угодами співпрац.з 24 зарубіж. 
навч. закл. Польської Республіки, Німеччини, Словач-
чини, Російської Федерації, Республіки Білорусь та ін.

Місінкевич Л. Л. Хмельницький університет управ-
ління та права: етапи становлення // Університет-
ські наукові записки. Часопис Хмельн. університету 
управління та права. – 2012. – № 2 (42). – С. 409-419.

Місінкевич Л. Л. Вклад вчених-правознавців Поді-
лля у розбудову Хмельницького університету управ-
ління та права // Духовні витоки Поділля: науковці 
в історії краю: матер. V Всеукр. науково-практичної 
конференції. – Хмельницький : ХГПА, 2015. – С. 397-
404.

О. ОМЕЛЬЧУК

Енциклопедiя освiти Хмельниччини



Усяка школа славна не числом, а славою своїх учнів.
М. Пирогов

Вищі навчальні заклади
І-ІІ рівнів акредитації
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Державний вищий навчальний заклад 
«Кам’янець-Подільський індустріальний коледж»

м. Кам’янець-Подільський, вул.Суворова, 17
Ств. Кам.-Под. індустр. технік. було обумовлене потре-

бою в підгот. спец., яка виникла у зв’язку з необхідністю 
відбудови економіки країни після ІІ світ. війни (Пост. Рад-
наркому СРСР та ЦК ВКП(б) 20.04.1945 р. № 485).

У 1945-1946 рр. заняття провод. в другу зміну в приміщ. 
СШ № 1. Континг. студ. складав 156 чол. 

Ріш. Ради Міністрів СРСР від 10.10.1946 р. технік. було 
передано тепер. приміщ. навч. корпусу і приміщ. коледжу 
харч. пром-сті, де розташувався гуртож.

У повоєнні роки – єдиний навч. закл. обл., який готував 
спец. техн. профілю. За ці роки підгот. понад 35 тис. ме-
ків, технологів, електр., геологів, гірників, гірничих електро-
мех., маркшейдерів, землевпорядників.

Нак. МОН України від 07.11.2007 р. №989 заклад пе-
реймен. в Держ. вищий навч. закл. «Кам.-Под. індустр. 
коледж». 

Перший дир. – Григор’янц З.С. (1945-1951). Під його 
кер. розпоч. відбуд. навч. приміщ., вигот. меблі, збирався 
книж. фонд, обладн. кабін., лабор.

Ожогін В.Я. (1951-1954) – прод. розв. навч.-матер. базу.
За роки кер. Єршова І.Ф. (1954-1963) престиж закладу 

було піднято на вищий рівень. Оліневич С.В. (1963-1968) – 
дав поштовх до різнопл. розв., актив. співпр. з Вінницьким 
енергет. технік., Чернів. технікумом. За значні спорт. досяг-
нення тов. «Авангард» (до якого тоді відносився заклад) 
перетворено в спорт. клуб «Індустрія». 

За часів кер. Хохлова В. М. (1968-1996) студ. неоднор. 
ставали перемож. профес. конк. та спорт. змагань, біль-
шість випуск. зайняли престиж. посади не лише в Україні, 
а й за кордоном. 

Чорний А. А. (1996-2010), перебуваючи на посаді кер., 
дбав про розв. матер.-техн. бази, осучасн. каб. та лаборат., 
займався благоустр. терит. 

Від 2010 р. – дир. Недошитко М. І. За його ініціат. 
відкр. спец. «Обслугов. та рем. електропобут. техні-
ки», «Обслугов. комп’ют. систем та мереж», поповнено 
матер.-техн. базу комунікац. технологіями, мультимед. 
засобами навч., поповн. бібліот. фонд. Налагодж. між-
нар. зв’язки: у 2010 р. підпис. Договір про співпр. між 

коледжем та Комплексом політехн. шкіл міста Глогув 
(Польща). 

Кадр. потенціал на сьогодні включає 3 канд. наук, 11 
викл.-метод., 10 ст. викл., 66 викл. вищої кат., 10 відм. осв. 
України. 95% випускн. отримують направл. на роботу чи 
продовж. навч. у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акр.

Кам’янець-Подільське медичне училище

м. Кам’янець-Подільський, вул.Пушкінська, 31
Історія закл. почин. у 1876 р. відкр. повивальної школи 

на 12 учениць (розпорядж. Мед. Департ. Росії). 
З перших днів рад. влади при лікарні відкр. дворічні кур-

си підгот. помічн. лікаря, а у 1930 р. на їх базі курсів ств. 
мед. технікум.

У 1935 р. технік. повертається назва «фельдш.-акуш. 
школа», а з 1954 р. він отримує статус мед. уч-ща.

Нині закл. гот. молодш. мед. спец. у галузі знань «Охор. 
здоров’я»: Медсестринство (кваліфік. «Лікув. справа», 
«Акуш. справа» і «Технол. діагност. та лікув.»). Ліценз. об-
сяг – 210 осіб.

Навч. процес забезп. 68 викл., які підвищ. свою кваліфік. 
при Київському держ. мед. ун-ті ім.О. О. Богомольця та Хм. 
ОІППО.

У закладі міцна матер.-техн. база із розвин. інфрастр.: 
каб. і лаборат. у навч. корпусі; на практ. базах у лікуваль-
но-профілакт. установах міста, є спорт. компл. зі спорт. та 
тренажер. залами, 2 комп’ют. класи, бібл. з чит. залою, акт. 
зала, буфет, 5-поверх. гуртож. (на 350 місць) з обладн. кух-
нями, побут. кімн., санвузлами. Навч.-метод. забезпеч. ка-
бінетів і лаборат., книжк. фонд бібліот. дозволяють повною 
мірою забезп. навч. процес.

Ств. і результ. працюють: метод. рада, метод. об’єдн. ку-
раторів академ. груп, діяльність яких спрямована на вдо-
скон. навч.-вихов. процесу, вивч. та пошир. досвіду роботи 
кращих викл., підвищ. якості підгот. молодш. спец.

Викл. та студенти беруть участь у регіон. та всеукр. кон-
ферен., мають публік. у фах. виданнях, реалізують програ-
му МОН України щодо питань навч.-гуманіт. та патріот. ви-
хов., працюють каб. історії України, анатом. кабінет, музей, 
діють волонтер. та донор. рухи. Активно працює студ. са-
мовряд. Студенти залуч. до проведення заходів щодо по-
кращ. навч.-вихов. проц., беруть участь у засід. педагог. та 
метод. рад, студ. ради гуртож., спорт. змаган., олімпіадах.

Енциклопедiя освiти Хмельниччини



167

Кам’янець-Подільський коледж 
культури і мистецтв

м. Кам’янець-Подільський, вул. Зарванська, 3
Витоками закл. стала Кам.-Под. музпрофшкола, технік. 

політосвіти (1930-1947 рр.), технік. підгот. культ.-осв. прац. 
(1947-1961 рр.), культ.-осв. уч-ще (1961-1990 рр.), уч-ще 
культ. (1991-2009 рр.), коледж культ. і мист. (2009 р.).

В історію колед. кожен з його дир. вписав свою стор.: 
Комінек З. Р., Фещук М. Г., Ткачук А. Г., Легкобит П. О., Юр-
чишин І. С., Обельчак А. Р., Станішевська Є. К., нині діючий 
керівн. Нижник С. В.

До компл. навч. закл. входить три навч. корп., гуртож., 
спорт. зала, бібліот. та її філіали, діють комп’ют. лабор., те-
ле-відеоцентр, 18 навч. кабін. і лаборат. та виставк. зала. 

Навч.-вихов. процес здійсн. 99 викл., з них: заслуж. діяч 
мист. України – 1, засл. прац. культ. України – 1, канд. наук 
– 2, викл.-метод. (вищої кат.) – 27, ст. викл. (вищої кат.) – 7,
концертмейстерів – 4, відмінн. освіти України – 10. 

Заг. континг. студ. – 359 осіб.
Підгот. фах. здійсн. за спец. та спеціалізаціями: 028 «Ме-

неджм. соціокультурної діяльн.» (Народне пісенне мист.; 
Народне інструмент. мистецтво (народні інструменти); 
Народне інструментальне мист. (духові інстр.); Видовищ-
но-театраліз. заходи; Кіно-, Фото-, Відеосправа), 029 «Ін-
форм., бібліот. та арх. справа», 024 «Хореогр.», 025 «Муз. 
мист.», 023 «Образотв. мист., декорат. мист., реставр.».

Професійному вихов. сприяє участь студ. у роботі творч. 
колект., серед яких: народ. акад. хор. капела «Гомін» (кер. 
Боднар О. Л.), народ. аматорський оркестр народ. інстру-
ментів (кер. Грек О. О.), народ. аматор. ансамбль тан-
цю «Под. візерунки» (кер. Чорнобиль В. В.), народ. ама-
тор. дух. орк. (кер. Остап`юк Л. М.), народ. аматор. анс. 
естр. танцю «Каскад» (кер. Кучерява О. А.), народ. ама-
тор. фолькл. анс. «Джерело» (кер. Столаба Т. В.) народ. 
аматор. театр-студія «На Зарванській» (кер. Козак О. В.), 
народ. аматор. інструмент. анс. (кер. Пшинешнюк С. С.), 
вокал. анс. «Роксолана» (кер. Боднар О. Л.), естрад. орк. 
(кер. Ковальський Р. І.), анс. народ. муз. (кер. Царук О. П.). 
У 2015 р. 8 творч. колект. підтвердили зван. «Народний».

Викл. коледжу беруть акт. участь в орг. та провед. наук.-
практ. конф., семін., форумів, кругл.столів, вист., їх наук. 
роботи та статті опублік. у фах. вид. та наук. збірн. України.

В коледжі діє модель системи самовряд. – студент. ди-

рекція, метою якої є включення студ. лідерів у динамічну 
систему ролей, яку вик. дирекція коледжу, є своєр. тре-
наж., де виробл. та закріпл. навички організ., керівника. 

Гордістю коледжу є його випускн.: засл.. діяч мист. Укра-
їни Петро Богонос, Засл. журн. України Василь Василаш-
ко; Засл. арт. України Ніна Мельник, Олександр Царук, 
Олексій Тітов, Олександр Омецінський; засл. прац. культ. 
України, голова Хм. обл. від. Фонду культури України Петро 
Слободянюк. 

Кам’янець-Подільський коледж культури: історія та 
сучасність: довідково-бібліографічне видання / укл.: 
В.О.Булаєнко, Л.В.Климчук, С.С.Никитюк, О.Я.Павлюк; 
технічний редактор Т.М.Філіпчук. – Кам’янець-
Подільський, 2010. – 168 с. : іл.; 

Кам’янець-Подільський коледж культури: історія та 
сучасність: бібліографічне видання. Вип. 2 / [укл.: Булаєн-
ко В.О., Климчук Л.В., Никитюк С.С., Павлюк О.Я. ; редак-
тор, комп’ютерний набір та опрацювання Філіпчук Т.М.]. 
– Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2015. –
182 с.: іл.

Н. ЛУГАЧОВА, Л. ГРИГОРКІВ

Кам’янець-Подільський коледж харчової 
промисловості Національного університету 

харчових технологій

м. Кам’янець-Подільський, вул. Суворова, 2
Засн. 10.07.1944 р. в м. Києві як техн. харч. пром., у 1961 

р. переведений в м. Кам.-Под. Перший очільник – Лубнін О.Ф.
У 1964 р. відкр. від. «Машини та обладн. підпр. цукр. 

крохм.-патокової промисл.» (кер. закл. Воловик М. М.), у 
1966 р. – спец. «Машини і обладн. підпр. хлібопек., мака-
рон. і кондитер. промисл.». 

1973-1983 рр. заклад очол. Станіславський Г. О., з 1983 
р. – Решетюк Г. М., к.е.н., Засл. прац. освіти. Під його кер. 
прац. колект. з 147 осіб  та навч. 579 студ. (на 2016 р.)

У 1993 р. технік. одержав статус коледжу і розпоч. підгот. 
бакалаврів з харч. пром-сті та інженерії. У 2001 р. відкр. 
спец. «Експлуат. систем обробки інформ. та прийн. рі-
шень». 

З 2004 р. коледж – структ. підр. НУХТ. У 2008 р. розпоч. 
підгот. за спец. «Виробн. харч. прод.», у 2015 р. – «Монтаж 
і обслуг. холодно-компресорних машин». 
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Осн. структ. підр. коледжу – це відділення: технолог. 
(спец. 181 «Виробн. хліба, кондит., макарон. вир. та хар-
чоконцентратів», 181 «Виробн. харч. прод.»), механ. (спец. 
142 «Монтаж і обслугов. холодильно-компр. машин» та 
122 «Комп’ют. науки та інформ. технол.»), економічне 
(спец. 171 «Облік і оподатк.», 072 «Банк. справа та стра-
хув.», 051 «Економіка»).

У коледжі –. 38 каб. і 24 лабор., 10 комп’ют. класів. У 
пед. практиці використ. різні шляхи активізації пізнав. ді-
яльн., спрямовані на мотивацію активн. в набутті знань і 
навичок, самостійн. у прийнятті рішень. Заклад зареєстр. 
на міжнар. сайті, студ. беруть участь у молодіж. проектах в 
рамках прогр. Польсько-укр. конвенту та складають спільні 
проекти за програмою ERASMUS+ із закл.-партнером, що 
у Захід.-Поморському воєвод. (Польща).

Гордість коледжу – його випускн. і педаг.: Дарманський 
М. М. – укр. громад. і освіт. діяч, Засл. прац. освіти України, 
очільник мех. від. у 1972-1975 рр.; Гулавський В. Т. – дир. 
Новоукр. комб. хлібопрод. «Зерновик» (вип. 1972 р.); Ми-
колів І. М. – доцент, к.т.н., викл. каф. технолог. обладн. та 
комп’ют. технол. проект. в НУХТі (вип. 1980 р.); Білик О. 
А. – доцент, к.т.н., викл. каф. технол. хлібопекар., конд. ви-
роб. (вип. 2000 р.).

Н. КУНДИЛОВСЬКА

Кам’янець-Подільський планово-економічний 
технікум-інтернат

м. Кам’янець-Подільський, вул. Годованця, 13
Держ. навч. закл., який здійсн. підгот. молодш. спец. з 

числа молодих людей з особл. потребами. Ств. нак. Мін. 
соціал. забезп. УРСР від 04.06.71 р. № 56

Здійснює підгот. молодш. спец. за спец. «Економіка», 
«Облік та оподатк.», з 2002 р. – фах. для соціал. сфери за 
спец. «Соц. робота». 

За 45 років заклад перетв. зі спеціалізов. закладу освіти 
для дітей-інвалідів в суч. навч. заклад з високою проф. ре-
пут. та конкурентоспром. випускн.

Перший дир. – Іустінов В. (з 1971 р.). У 1986-2015 рр. 
колект. очол.в Цопа В. Г., заслуж. прац. осв. України, нині 
керівн. є Тріпак М. М., канд. екон. наук, доцент.

Континг. студ. – інваліди та особи без вад фіз. здоров’я 
(зарахов. на навч. на контракт. основі). Фах. підгот. поєдну-
ється з їх комплекс. реабіліт. та відновл. втрач. здоров’я. 
Пріор. діяльн. – забезп. студ.-інвал. системи проф. підгот., 

яка гнучко реагує на кон’юнкт. ринку праці, спрямована на 
соц. захист та конкурентоспром. випускника. 

За роки існув. підгот. близько 5500 молодш. спец. для 
економ. та 300 – для соц. сфери.

Освіт. процес забезп. 38 наук.-педагог. прац., які воло-
діють формами і методами педагог. діяльн., мають власні 
метод. розр., що адаптовані для роботи з дітьми з особл. 
освіт. потребами. Їх робота спрям. на розкриття креативних 
здібн. та обдар. студ. з особл. потребами, що реаліз. через 
іннов. методи навч. з використ. валеологічних технол.

Навч.-матер. база складає 25 суч. навч. кабін., з них 
20 – фах. спрямування, зокрема, АРМ спец. з бухг. обліку, 
АРМ з економіки підпр., мультимед. технологій навч., на-
явні ТЗН, прац. бібліот., комп’ютериз. чит. зали і метод. каб.

Оздоровчо-реабіліт. база включає плавал. бас., зал для 
ігрових видів спорту, зал лікув. фізкульт. та мед. пункт.

Функц. гуртки за інтересами: літерат. студія «Дивосло-
во», драм. гурток «Данко», вокальна група «Веснянка», 
в’язання «Рукодільниця», хореогр. «Подоляночка», кулі-
нар. вир. «Господарочка», з образотв. мист. «Палітра», 
спорт. секції.

Діє студ. самовряд., що є складовою громадськ. само-
вряд. закл. та Молод. рада студ., мета якої –реалізація со-
ціальних проек. силами молоді. 

Вих. технік. є постійними перемож. та приз. міськ. і обл. 
олімпіад з базових навч. дисц., Всеукр. конк. «Новітній ін-
тел. України» та всеукр. конк. з укр. мови ім. Петра Яцика, 
ім. Т. Шевченка, щорічно беруть участь в Інтернет-конф. та 
у Всеукр. наук. конф. на базі Львівської комерц. акад.

Вихов. є чемп. міста, обл. та України у змаг., що орга-
ніз. Всеукр. та Хм. обл. центром «Інваспорт». 

 
І. ЯЦЕМІРСЬКА

Новоушицький технікум Подільського 
державного аграрно-технічного університету

Смт. Нова Ушиця, вул. Подільська, 34
Засн. 01.07.1908 р. як нижча ремісн. школа для підгот. 

слюсарів, токарів, ковалів, столярів. Перший дир. – Воро-
нов В.К. (1908-1916). У 1918 р. реорган. у трирічну серед-
ню проф.-техн. школу (дир. Скворцов В.О., 1918-1929 рр.).

У 1930 р. на її базі ств. Новоуш. техн. механ. с/г з чо-
тирирічним терм. навч. Дир. у 1930-х рр.: Чехміструк І.А. 
(1930-1932), Гунько Г.В. (1932-1935), Самборський (1935-
1941). Відновл. роботу технік. після війни у квітні 1944 р. 
Зміцн. навч.-матер. база. У 1956 утвор. навч.-досл. Господ. 
(203,8 га землі). У 1959 р. відкрито заочний фак-т. 

У 1987 р. введено в дію новий навч. корп. на 960 місць. 
Розширено гуртож. У 2003 р. закладено навч.-виробн. сад 
(10,5 га).

Дир. закладу були: Ожгібесов М.Н. (1944-1945), Снігур 
Г.С. (1945-1975), Резнік Я.Ф. (1975-1984), Петручак В.Г. 
(1985-2001). Із 2001 р. – Піддубний О.П.

У 2005 р. закл. реорг. у Новоуш. техн. Под. держ. 
агр.-техн. ун-ту (наказ Мін-ва агр. політики України від 
02.11.2005 р. № 597). 

Навч.-вихов. процес забезп. 67 викл., серед яких 3 наго-
родж. орд., 1 має зв. «Заслуж. прац. освіти України», 2 від-
мін. освіти, 5 метод., 32 викл. відзн. у Книзі пошани учасн. 
вист. пед. досвіду і творч. молоді ВНЗ І-ІІ р. а. 

До послуг 500 студ. 26 навч. каб., 23 лаборат., навч.-
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досл. господ., комп’ют. бібл., 3 комп’ют. класи, спортзал, 
їдальня, гуртож. на 220 місць. Навч. студ. здійсн. на ме-
хан., енергет., агроном. від. за спец.: «Експлуат. та ремонт 
машин і обладн. агропром. виробн.», «Орган. і регулюв. 
дорож. руху», «Монтаж і обслуг. холод.-компрес. машин і 
устан.», «Монтаж і обслуг. устатк. і систем газопост.», «Ви-
робн. і переробка прод. рослин.», «Лісове господ.». Заочне 
відділення здійснює підгот. молод. спец. за напрямками 
спец. «Експлуат. та ремонт машин і обладн. агропром. ви-
робн.» і «Монтаж обслуг. і систем газопост.». Навчання тіс-
но пов’язане з виробн.: студ. прох. практику на навч. полях 
та в садах, у Под. досл. станції садівн. ін-ту садівн. УААН.

Вихов. техн. займають призові місця на конк. «Студ. 
року» і «Софіївські зорі».

З 1947 р. техн. випустив 14,8 тис. техніків-механіків, 
серед них Герої Соц. Праці Кулик Ф.В. (Віньковецький 
р-н.), Гайдашевський В.А. (Летичівський р-н.), Концевич 
М.Г. (Волочиський р-н.), Янчук М.М. (Городоцький р-н.), 
Юзюк О.О. (Ізяславський р-н.), Сірий В.Я. (Городоцький 
р-н.) та Герой України Бялик М.І. (Миколаївська обл.).

О. ПІДДУБНИЙ

Хмельницьке музичне училище 
ім. В.І. Заремби

м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 79
Вищий навч. закл. І р.а., осередок профес. муз. освіти 

та академ. культури.
Ств. 21 січня 1959 р. (Пост. виконк. Хм. обл. ради народ. 

депут. №43/9), засн. на держ. формі власності та підпо-
рядк. упр. культури, націон. та релігій Хм. ОДА. 

У різні роки роботу колект. очолюв. дир.: Осауленко І. 
А., Царьов Б. С., Рощін Б. Ф., Клименко А. Й., Бичак В. Л., 
Супрунов В .І., Мосійчук І. Б., Радченко Л. Г., Стрельникова 
І. О. Перший дир. – Цибульник В. О. Із 2012 р. – Бернаць-
кий В. Ю.

У 1962 р. при учил. засн. дит. муз. студію, котра є по-
стійною базою практики для студ. 2000 р. уч-щу присв. 
ім’я видатн. укр. композ., піаніста та гром. діяча ХІХ ст., 
Владислава Івановича Заремби (Пост. Каб. Мін. України 
від 02.02.2000 р.). У 2002 р. з ініц. закл. започатк. І регіон. 
конк. укр. солоспіву ім. В. І. Заремби, який згодом отримав 
статус Всеукр.

Серед випускн. закладу чимало визначних імен: народ. 
арт. України М. Балема (композ.), В. Газінський (хор. дири-
гент), В. Степова (вокал), М. Дідик (вокал), В. Дідух (вокал), 
І. Даць (вокал), О. Пономарьов (вокал); заслуж. діячі мист. 
України В. Камінський (композ.), М. Ластовецький (ком-

поз.), В. Гронський (композ.), О. Яковчук (композ.), А. Крим 
(драматург), Г. Курков (органіст, диригент), О. Дудар (баян); 
заслуж. діяч мистецтв АР Крим Я. Габак (тромбон); заслуж. 
арт. України Ю. Федоров (баян), Ю. Кот (фортеп.), Г. Курков 
(фортеп.), Є. Кураєв (баян), Р. Пірог (баян), Б. Пірог (баян), 
В. Пірог (баян), С. Апостол (труба), Ю. Юрист (баян), В. 
Щур (скрипка), В. Войт (бандура), В. Гулько (тромбон), П. 
Карпюк (валторна), М. Шумський (баян), А. Ільків (труба), 
Г. Кротенко (контрабас), О.Леонова (вокал); заслуж. прац. 
культури України П. Німець, М. Горбачов, А. Горпинчук, Г. 
Сидоренко, О. Дудар, Ц. Зюлковський, Е. Широкова; лау-
реати Держ. премії ім. Т. Г. Шевченка В. Гронський, В. Ді-
дух, М. Дідик, В. Камінський.

Уч-ще готує фах. зі спец. «Муз. мист.» (спец. – «Фор-
тепіано», «Оркестр. струнні інструм.», «Оркестр. духові та 
ударні інструм.», «Нар. Інструм.», «Хорове дириг.», «Теорія 
музики», «Спів»).

Студ. мають можл. удосконал. виконав. майст. у навч. 
творчих колект., зокрема, студ. симфон. орк. (худ. кер. та 
дириг. – заслуж. діяч мист. України С. Леонов), дух. орк. 
(худ. кер. та дириг. О. Гуцал), естрадно-джаз. орк. (худ. кер. 
та дириг. Л. Олійник), оркестрі народ. інструм. (худ. кер. та 
дириг. І. Галкін ), хорі «Молодість» (худ. кер. та дириг. – 
лаур. обл. премії ім. В. І. Заремби Н. Бородавко), капелі 
бандуристів (худ. кер. та дириг. – лаур. обл. премії ім. Т. Г. 
Шевченка, заслуж. діяч мист. М. Босенко), численних ка-
мерних ансамб. Щорічно студ. беруть участь і перемага-
ють у конк. різних рівнів. 

Підгот. фах. здійснюють понад 100 викл., серед яких 
заслуж. арт. України: Щур В. Г., Нелюба М. Й., Кротенко 
Г. І., Леонова О. В.; заслуж. діячі мистецтв України: Лео-
нов С. О., Босенко М. І.; заслуж. прац. культури України: 
Широкова Е. О., Разумова В. А.; канд. пед. наук Гаври-
ленко Л. М.; канд. мистецтвознавства: Варавкіна-Тара-
сова Н.П., Вавренчук І. А., Сікорська А. В.; відм. освіти 
України: Босенко М. І., Кульбовська М. О., Левчук Т. М., 
Кротенко Г. І., Супрунов В. І., Мосійчук І. Б., Стрельникова 
І. О., Колосовська М. В., Волкова Ж. П., Разумова В. А., 
Радченко Л. Г., Широкова Е. О., Ковтуненко Т. А., Маслій 
О. І. Викл. училища надають постійну метод. допом. викл. 
муз. шкіл міста та обл., проводять пропаг., профорієнт., 
лекц. діяльність у закладах та установах міста, творчо та 
плідно прац. над пробл. піднесення духовності, відродж. 
та розв. культури краю. 

Т. КРУЛІКОВСЬКА
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Хмельницький базовий медичний коледж

м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 37
Перший крок на шляху становлення с-ми мед. освіти 

на Хмельнич. – відкр. Проскурівської школи з підгот. до-
глядаючого персон. за хворими (1923). На поч. 30-х рр. 
школа отр. статус фельдш.-акуш. школи і готув. фах. за 
спец. «Помічн. лікаря» та «Акушерка» (директор – Войтен-
ко Д.Ф.). Червень 1941 р. – останній випуск. 

У 1944 р. відновила р-ту Славутська акуш. школа, яка 
1954 р. реорг. у Славут. мед. уч-ще, пізніше переведене 
до м.Хмельн. та переймен. у Хмельн. мед. училище (нак. 
Мін-ва ох. здоров’я УРСР №453 від 29.07.1959). Уч-ще роз-
ташув. по вул. Леніна, (нині – Героїв Майдану), дир. при-
значено Мельник Г.П. У 1963 р. переведене у колишнє при-
міщ. міськ. полікл., де знаход. донині (дир. – Кондрацький 
В.І., заст. дир. – Макарова К.О.). 

У цей період зросла матер.-тех. база, розшир. континг. 
учнів, відкр. відділення: фармац. (1962), фельдш. (1967), 
зуболікувальне, зміцнюв. акушер. та медсестр., побудова-
но гуртож. 

З 1973 р. – дир. Тимочків П. М., заст. з навч.-вих. робо-
ти Вознюк Т. Г. (з 1974). У закл. успішно впровадж. розвив. 
технол. навч., пед. та метод. новації, зміцн. матер.-техн. 
база, зросла кількість каб. та лабор., поповн. їх обладн., 
модерніз. ТЗН, розроб. навч.-метод. забезп. Функц. 3 
відділення «Акушер. справа», «Лікув. справа», «Сестр. 
справа».

У 1975 р. уч-ще затв. як базове для мед. уч-щ Хмельн. 
та Чернів. обл. (з 1991 р. – базове для мед. уч-щ Хм. обл.), 
ств. метод. раду та методкаб. (перший методист – Басалюк 
Г. Я.). Упрод. 10-ти років заклад був Республ. школою пе-
ред. досвіду для директ. мед. уч-щ та їх заст. з навч.-вих. 
р-ти. З 1975 р. розпоч. підгот. націон. мед. кадрів для країн 
Азії, Африки і Лат. Америки (кер. відділення Кирилюк Г.М.). 
За 17 років існув. відділення 349 інозем. громадян із 50 
країн пройшли навч. та отримали спец. фельдшер. У закл. 
діяли клуб «Ліра», Клуб інтернац. дружби», провод. конк. 
«Ерудит», «Сходинки до Парнасу», інсценіз. пісні, «живих» 
картин, салонів, зустрічі з видат. людьми «Від усієї душі», 
екскурсії, тур. походи тощо.

У 1982-1988 рр. прац. вечірнє відділення з підгот. мед. 
сестер без відриву від виробн. 

У 1993 р. уч-ще ввійшло др структ. вищої освіти як ВНЗ 
І-ІІ р.а. У цей час підгот. фах. здійсн. 48 штат. викл., з яких 

5 викл.-метод., 2 старші викл., 25 викл. вищої кат. Навч.-
вихов. процес здійсн. на базі 25 каб., 7 лаборат., 8 навч. 
кімнат у ЛПЗ. Відкрито перший комп’ют. клас на 12 роб. 
місць, обладн. ІВМ-сумісними комп’ют., мультимед. пристр. 
та офісною техн. Пед. колектив прац. над впровадж. нових 
пед. технол. (ділові ігри, ситуац. задачі, тест. контроль, ви-
корист. опорних консп., заняття-диспути, круглі столи).

З 2001 р. дир. коледжу – Приймак І. А. У закладі відкр. 
від. післядипл. освіти (ліценз. обсяг – 3000 осіб на рік). 
Впродовж 2003-2009 рр. коледж здійсн. підгот. фахівців за 
спец. «Медико-профілакт. справа».

З 2006 р. кер. обрано Нагорного І.М., лікаря-хірурга, 
заст. дир. з навч. роботи – Кльоц Т. Г. У 2007 р. змінено 
назву закладу на «Хмельн. базовий мед. коледж» (ріш. 11 
сесії Хм. обл. ради від 28.12.2007 р).

У 2012 році відновлено підгот. фахівців за спец. «Фар-
мація». 

Сьогодні коледж здійсн. підгот. фах. у галузі «Охорона 
здоров’я» та «Фармація» освітньо-кваліф. рівня молодш. 
спец.; надає повну заг. серед. освіту (для студ., які вступа-
ють на базі 9 кл.); підвищ. кваліф. молодш. мед. спец. Хм. 
області; прац. курси масажу та ЛФК, косметології.

Функц. 5 відділень: «Акушер. справа», «Лік. справа», 
«Сестр. справа», «Фармація» та післядипл. освіти., кон-
тингент – понад 850 студ. на рік.

У голов. корп. 23 навч. каб. та 6 лаборат., 2 комп’ют. 
класи, 8 навч. кімнат у лікув.-профілакт. закладах, 5 оренд. 
приміщ., спорт. майданчик, бібліот. Навч. кабінети укомп-
лек. мультимед. сист., підключ. до інтерн., у гуртож. діє 
Wi-Fi. Для проходж. практики залуч. 52 клінічних бази та 9 
фармацевтичних. 

Навч.-вихов. процес забезп. 70 штат. викл., з яких 3 
канд. мед. наук, 1 канд. пед. наук, 30 викл.-метод., 9 ст. 
викл., 39 викл. вищої кат. Пед. колек. постійно прац. над 
підвищ. якості підгот. спец., форм. їх проф. компетенції. 
Для цього в арс. педаг. – сучасні технол. інтеракт. навч., 
інтегроване та комплексне навч. спеціальності, ІКТ, суч. 
методи моніторингу знань. Свою проф. майст. викл. удо-
скон. через роботу у метод. об’єдн., предм. (циклових) ко-
місіях, творч. об’єднан., прац. над канд. дослідж. Функц. 
пед. та метод. ради, активна співпраця здійсн. між адмін. 
та представн. органів студ. самовряд. Щомісячно випуск. 
газета «Vita Nostra» , власний сайт стає альтернативою 
навч. середовища.

Т. ТАРАСЕНКО

Хмельницький політехнічний коледж 
Національного університету 

«Львівська політехніка»

м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 10
Засн. у вересні 1965 р. як Хмельн. електромех. техн. 

Ос. завд. – підгот. фах. для Хм. заводу трансформ. 
підст. До техн. було зарах. 157 юнаків і дівчат, які навч. 
на двох відділеннях: «Електромашинобуд.» та «Обр. 
металів різанням». В лютому 1991 р. навч. закл. нада-
но статус коледжу (першому в Україні). Назву Хмельн. 
електромех. техн. змінено на Хмельн. політехн. коледж. 
У 2015 р. коледж приєдн. до Нац.. ун-ту «Львівська по-
літехніка».

Енциклопедiя освiти Хмельниччини
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Кер. закладу були: Алтухов І. Є. (1965-1971), Гри-
горчук Ф. А. (1971-1974), Збрицький В. Л. (1974-1979), 
Клюєв Г. В. (1979-1984), Бодарецький М. Д., засл.. прац. 
освіти (1984-2013). Із 2013 р. коледж очолює Овчарук В. 
В., канд. екон. наук.

Готує фах. за спец.: «Розробка програмн. забезп.», 
«Обслугов. комп’ют. систем та мереж», «Обслугов. та 
ремонт автомоб. і двигунів», «Технол. обробки матер. 
на верст. та автомат. лініях», «Обслугов. верстатів з 
програм. управл. та робототехнічних компл.», «Органі-
зація виробництва», «Економіка підприємства», на ден. 
та заоч. формах навч. 1200 студ. Випускн. можуть про-
довж. навч. за скороч. формою у НУ «Львів. Політехн.» 
та інших ВНЗ ІІІ-ІV р.а., з якими уклад. угоди про співпр. 
З 2003 р. на базі коледжу прац. навч.-консульт. центр 
НУ «Львів. політех.», що дозволяє студентам отримати 
вищу освіту безпосер. в нашому місті.

Навч.-вихов. процес забезпечує 104 викл., серед яких 
25 викл.-метод., 32 ст. викл., 61 мають вищу і 12 – І кат., 17 
відм. освіти України, канд. наук, серед яких ветерани праці: 
Андросюк В. Ф., Громик М. Г., Докторук О. Д., Докторук В. 
П., Заяц В. М., Клімішина Г. Г., Осипова О. Ю., Салямон О. 
І., Фрімерштейн Г. О. та ін.

Матер.-техн. база закл. – одна з найпотужн. серед ВНЗ 
І-ІІ р.а.: два навч. корп. з 71 ауд., серед яких 38 предмет. 
каб., 14 спеціаліз. ауд., оснащених суч. устатк., 14 комп’ют. 
ауд. (на 200 комп’ют.), 4 навч.-виробн. майст. з діючим 
матер.-техн. обладн. Впровадж. інформац. мережі для 
використ. у навч. процесі та діяльн. коледжу, використ. 
сучасна мультимед. техніка. Функц. спорт. зала (500 м2), 
атлет. зала (96 м2), стадіон, майдан. з баскетболу, смуга 
перешкод, мед. та стомат. каб., гуртож., бібліот., чит. та акт. 
зали.

Органи студ. самовряд. (студ. рада, студ. профком та 
рада гуртож.) захищають права та інтереси студентів. 
Студ. життя наповнене цікавими зустр., заходами та яскр. 
подіями. 

За період існув. закладу його випуск. стали більше 10 
тис. осіб, зокрема, Приступа М. І. (вип. 1979 р.), канд. екон. 
наук, голова Хм. облради (1998-2002), Хм. міський голо-
ва (2002-2006), голова обл. орган. Укр. Спілки ветеранів 
Афган.; Василишин С. О. (вип. 1988 р.), докт. техн. наук, 
заст. голови Хм. ОДА, ген. дир. ВО «Пригма Прес» (2003); 
Параска Г. Б., докт. техн. наук, проф., прорект. з наук. 
роботи ХНУ; Чайковський М. Є. (вип. 1984 р.), докт. пед. 
наук, проф., ректор Ін-ту соціальних технол. міжнар. ун-ту 
«Україна» та ін.

Хмельницький торговельно-економічний 
коледж Київського національного 

торговельно-економічного університету

м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 114
Держ. вищий навч. заклад І рівня акр. Ств. за нак.  

Міносвіти і науки України від 26.01.2006 №45 «Про реор-
ган. Хмельн. економ. техн. КНТЕУ» та згідно  з нак. Київ. 
націон. торг.-економ. ун-ту від 31.01.2006 №258. Є право-
наст. засн. у 1965 р. Хмельн. техн. рад. торг., у 1991 – пере-
ймен. у Хмельн. комерц. техн., з 1997 – у Хмельн. економ. 
техн. і підпорядк. Київ. націон. торг.-економ. ун-ту. 2006 р. 
заклад реорганіз. у Хмельн. торгов.-економ. коледж Київ. 
нац. торгов.-економ. унів-ту.

Перший дир. Хмельн. техн. рад. торг. – Кушнір В. П. 
Штат викл. та майстрів вироб. навч. складав 36 осіб, кра-
щими були: Гладкова А. Й., Шутяк Н. І., Жукова Ж. В., Бог-
данович Л. І., Гурницька Л. Я., Долгий В. Г. та ін. З 1969 р. 
дир. – Іващенко А. М., під кер. якого колектив прац. над 
оновл. змісту освіти, модерніз. мат.-тех. бази. З 1986 р. за-
клад очолила Гурницька Л. Я., особ. увага приділяється 
комп’ютериз. навч. процесу, розробці та впровадж. методів 
акт. навч.

З 2008 р. донині – дир. Трішкіна Н. І., канд.економ.наук. У 
2008-2016 рр. докорінно змінився якісний склад пед. прац. 
із 76 педагогів 11 – канд. наук, 3 доценти, 46 викл. вищої 
кат., у т.ч. викл.-метод. – 26 осіб. Функціонує 4 від. (фінан-
сове, товарознавче, технологічне курс. підгот. та підвищ. 
кваліф.), 9 цикл. комісій прац. над вдосконал. навч.-вих. 
процесу шляхом упровадж. новітніх високоефект. мето-
дик підгот. майбут. спец-стів. Узагальн. перед. пед. досвід  
Михайленко Р.В., Соколовської Р.Г., Костенецької М.З., 
Сінчук Н.І., Трішкіної Н.І., Найдук Г.І., Королевської О.Д., 
Низенко Г.В. та ін.

У закладі 23 навч. каб., обладнані мультимед. комплекс., 
що дозволяє активно застосов. інтеракт. методи навч., 6 
лабор., актова та спорт. зали, бібліот. з чит. залою, гуртож., 
їдальня, буфет. Прац. органи студ. самовряд., що охоплю-
ють навч., творчо-пошукову, спорт.-оздор. сфери, роботу, 
побут, відпоч., дозвілля, беруть участь в соц.-громад. житті.

Коледж в регіоні є осередком Укр. тов-ва товарознавців 
і технологів, що сприяє вирішенню наук. проблем з теорет. 
та практ. підходів.

Колектив реалізує. діяльність відповідно до суч. вимог, 
що підтвердж. Сертифік. на систему упрл. яістю надання 
освітніх послуг 9001).

Вищi навчальнi заклади I-II рiвнiв акредитацiї
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За результ. участі у громад. акції «Флагмани освіти і на-
уки України» нагородж. дипл. «За вагомий внесок в розв. 
іміджу освіти і науки України» (2009), медаллю і грам. «За 
вагомий внесок у розвиток освіти і вихов. підр. покол.» 
(2013). На Всеукр. конк. якості продукції «100 кращих то-
варів України» став переможцем у номін. «Освітянські по-
слуги» (2015).

Г. НАЙДУК 

Чемеровецький медичний коледж

Чемеровецький р-н., смт Чемерівці, вул. Централь-
на, 32

Засн. як Чемер. мед. уч-ще 1963 р. (наказ Хмельн. обл. 
відділу охор. здоров’я 11.05.1963 р. № 227). У 2009 р. пере-
ймен. у Чемер. мед.  коледж (Рішен. Хмельн. облради від 
29.04.2009 р., №12-21/2009).

Ініціатором ств. у-ща був голов. лікар Чемеров. ра-
йон. лікарні Казьмирчук С. Г., за його ж рекоменд. при-
знач. першого дир. закладу Муляра О. В.. У перші роки 
діяльності штат пед. прац. складав 4 особи, у т. ч. 1 лі-
кар, до викладання майже всіх клінічних дисц. залуча-
лися лікарі-практики Чемеров. район. лікарні. Перший 
набір –95 студ.

З 1990 р. пед. колект. очолює Шерстюк П. Я., канд. 
мед. наук, який провів реконстр. практично усіх навч. 
каб. та лаборат. з урахув. нових інформац. та естет. ви-
мог. Нині навч.-матер. база включає 12 лекц. аудит., 46 
каб. доклінічної практ., 8 лаборат., тренажерний каб., 
12 навч. кімнат., що функц. на базі Чемеровецької ЦРЛ, 
лекц. зала на 240 місць, що створена в поліклін. відд. лі-
карні. Усі навч. каб. забезп. персон. комп’ют., принтера-
ми, мультимед. комплексами, підключ. до мережі Інтер-
нет, інструментарієм, фантомами, муляжами, наочністю 
і предметами догляду за хворими.

Бібліот. комплекс з книгосховищем, що містить по-
над 46 тис. прим., та чит. залою на 100 посад. місць, 5 
комп’ютериз. місць та зоною Wі-Fі. В розпорядж. студ. 
акт. зала, студент. їдальня та гуртож., спорт. компл., який 
включає ігрову, гімнастичну, тенісну та дві тренаж. зали.

Із 60 членів пед. колект. 63% виклад. мають вищу ква-
ліф. кат., 36,7% – викладач-метод., 16,7% – ст. викл. Ді-
ють два відділення: «Лікув. справа» та «Сестр. справа». 
Працює 8 предм. цикл. комісій та метод. об’єдн. кураторів 
академ. груп.

Органи студ. самовряд. здійсн. доп. у покращ. якості 
навч., організ. пошукову, спорт.-оздор. роботу та дозвіл-
ля. Працює народ. самод. танц. анс. «Феєрія», вок. студія, 
спорт. клуб.

За час свого функц. заклад підгот. 8395 молодш. спец., у 
т. ч. 3468 фельдшерів та 4927 мед. сестер. Серед відомих 
випускн. – Суходоля А. І., докт. мед. наук, проф., заслуж. 
лікар України; Дубей Л. Я., докт. мед. наук, проф. кафедри 
педіатрії, неонатології фак-ту післядипл. освіти Львів. ун-ту 
ім. Д. Галицького; Недоборський К. В., докт. мед. наук, пол-
ковник мед. служби та ін.

C. ПОХНО

Шепетівське медичне училище

м. Шепетівка, просп. Миру, 26
Засн. 1 вересня 1990 р. Перший дир. – Тимощук А. І., 

лікар-стомат.. 

З 1990 р здійсн. підготовка за двома спец.: «Стоматол. 
ортопед.» та «Сестр. справа». З 1991 р.  відкр. ще одну – 
«Стоматологія».

У 1996 р. дир. призн. Антонюка С. А., лікаря-кардіолога. 
У 2003 р. на базі закладу відкр. дві нові спец – «Лікув. 

справа» та «Фармація». Зусилля адмін. щодо розвитку 
матер.-техн. бази та професіоналізм викл. складу отрима-
ли високу оцінку МОН України, заклад відзначено серед 
п’яти кращих навч. закладів I–IV р. а. (ріш. колегії МОН 
України від 03.07.2003 р. № 7/1 – 8).

У 2011 р. на посаду дир. призн. Федоришену Т. І., лікаря-
стомат., а з квітня 2016 р. – Сюсько М. В., лікар-педіатр. 

У комплекс навч.-матер. бази входить 3-поверх. навч. 
корпус (заг. пл. 7524,3 м2), навч.-виробн. аптека (682,2 м2) 
та навч. кімн. на базі Шепет. ЦРЛ. До послуг студ. 2 комп’ют. 
зали, підкл. до інтерн., понад 50 навч. каб. і лаборат., студ. 
стомат. полікл., об’єднана з зуботехн. лаборат. Прац. також 
бібліот. з чит. залою на 105 місць, актова зала на 300 місць, 
спорт. зала та спорт майд., дискозал, студент. їдальня на 
150 місць та буфет, гуртож.

Виклад. склад– 111 працівників, у т. ч. 67 шт. викл., з них 
25 –викл.-метод., 7 – ст. викладачі, 7 – спец. вищ. кваліф. 
кат., 6 – спец. І кваліф. кат. 

За спец. «Лікув. справа», «Сестр. справа», «Стома-
тол.», «Стоматол. ортопедична», «Фармація» навчається 
810 студ. Набір абітур. проводиться як на базі повної заг. 
серед. освіти, так і на основі базової заг. освіти. Підгот. 
спец. здійсн. як за держ. замовл., так і на контракт. основі 
за рах. фіз. та юрид. осіб.

Крім традиці. методів навч., викл. застос. інновац.: осо-

Енциклопедiя освiти Хмельниччини
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бистісно-орієнтоване, інтегр. лекції зі спорідн. дисц., муль-
тимед. лекції, лекції-диспути, пробл. лекції, комунікат. та 
кооперат. навч., тренінги, ділові ігри тощо. 

Достатня навч.-матер. база, запровадж. інновац. тех-
нол. навч. та високий професіон. викл. забезпеч. високу 
якість підгот. фах. За 25 р. дипломи отримали – понад 
6000 осіб. Серед них фахівці-медики Австралії, США, Іс-
панії, Італії, Чехії, Ізраїлю, викл. нашого уч-ща та вітчизн. 
мед. ВУЗів.

В уч-щі  ств. належні умови для вихов. висококвал. 
мед. прац. та для естет., творчого, духовн., культ., па-
тріот. вих. та розв. студ.. Активно діє студент. самовряд.

І. МІНЧУК

Шепетівський коледж Подільського державного 
аграрно-технічного університету

м. Шепетівка, просп. Миру, 25
Держ. форма власності, підпорядк. МОН України. Рівень 

акред. – перший.
Заснов. у 1938 р. в с. Гнатівці Меджибізького р-ну 

Хмельн. обл., у 1940 р. переведений в с. Кривовілля Те-
офіп. р-ну. В роки війни матер. база була повністю зруй-
нована.

У 1944 р. заклад відновив роботу в с. Говори Віньков. 
р-ну на базі с/г технікуму, що готував агрономів і зоотехніків 
(пост. Ради Народних Комісарів УРСР). Дир. призн. Павли-
ка Я. У. (1944-1946). У 1946-1953 рр. заклад перебував в с. 
Зіньків того ж р-ну. З 1953 р. технікум переведено в м. Ше-
петівку (наказ Мін-ва с/г і заготівель УРСР від 25.07.1953 
р. №466) і переймен. в бухгалт. техн. (наказ Мін-ва с/г 
УРСР №103 15/3-47). У 1955 р. – переймен. в Шепет. с/г 
техн. бухгалт. обліку (наказ Мін-ва с/г СРСР від 27.06.1955 
р. №259 і наказ Мін-ва с/г УРСР від 09.07.1955 р. №385). 
Відкр. заочне від. для підгот. спец. без відриву від виробн. 
Підгот. здійсн. за спец. «Бухгалтер. облік».

Очільниками техн. були: Зальцберг Ю. П. (1946-1947), 
Рожепа О. М. (1947-1953), Фока П. Я. (1953-1955), Васи-
люк М. Д. (1955-1957), Зінкевич А. Ф. (1957-1985), Ґудзик А. 
М. (1986-2012), викл.-метод., Відмін. аграрної освіти.

З 1974 р. техн. переведено в новий навч. корпус. Вод-
ночас здано в експлуат. їдальню (100 місць), гуртож. (190 
місць), комплекс господ. споруд. 

Заклад акредит. нові спец.: «Економіка і планув. ви-
робн. в галузях народ. госп-ва» (1989), «Організ. заготівель 
і товарознавство с/г продукції» (1993), «Комерц. діяльн.» 
(1995), «Фінанси і кредит» (2003), «Інформац. діяльн. під-
приємства» (2014).

У 2005 р. заклад реорган. у відокремлений структ. підр. 
Шепет. технікум Подільського держ. аграрно-техн. ун-ту 
(наказ Мін-ва аграрної політики України від 02.11.2005 р. 
№597).

У 2014 р. змінено назву на Шепет. коледж Под. держ. 
агр.-техн. ун-ту (наказ Под. держ. агр.-техн. ун-ту від 
15.07.2014 р. №170).

Нині дир. коледжу – Тетеря І. А. На денному та заочно-
му від. навч. більше 500 студ. Працює 68 осіб, в т.ч. 29 пед. 
Третина викл. – випускн. різних років. Серед них: Осадчук 
Л.А., Сурник Н.Г., Шмигована В.І., Дорощук Г.П., Рудюк Г.К., 

Мельник Л.С., Краснолуцький О.В., Столярчук Н.І. – викл. 
обліково-фінансових дисц. Вони є пост. учасн. щорічної 
виставки ППД і техн. творч. «Педаг. іннов.» у навч.-метод. 
центрі по підгот. молодших спеціалістів ВНЗ МОН України. 
Дев’ять учасників відзн. в Книзі Пошани ДУ «НМЦ» Агро-
освіта».

Матер.-техн. база: навч. корп., два гуртож., господар. 
корп., спорт. майд., актова та гімнаст. зали, бібліот. з чит. 
залою. Функціон. три комп’ют. лаборат., об’єднані в лок. 
мережу.

Молодь має можл. для занять фізкульт. і спортом, прац. 
волейбольна, баскетбольна, футбольна та ін. секції. В 
гуртож. функ.. кімната «Здоров’я», обладн. тренажерами 
і спорт. інвент.

За роки свого існування закл. підгот. понад 17 тис. фах. 
для галузей екон. України. Серед випуск. закл. – два Герої 
України: Іващук П. В. (генер. дир. ТОВ «Наук.-виробн. аг-
рофірма «Перлина Поділля»» Білогір. р-ну, почесн. акад. 
НААН України) та Петринюк В. А. (генер. дир. ТОВ «Старт» 
Теофіп. р-ну, акад. Укр. технол. Акад., докт. економ. наук).  

В. ДМИТРИК

Вищi навчальнi заклади I-II рiвнiв акредитацiї



Професійно-технічна
освіта

Що може бути чесніше і благородніше, як навчати інших 
тому, що сам найкращим чином знаєш?

Марк Фабій Квінтіліан 
(давньоримський оратор)



175

Професiйно-технiчна освiта

Вище професійне училище №4 
м. Хмельницького

м.Хмельницький, Інститутська, 10.
Засн. у 1966 р. як навч. заклад для підгот. кваліф. ро-

бітн. будів. галузі.
Спочатку це було ПТУ №10, із 1970 р. – ПТУ №4, з 1974 

– СМПТУ №4, з 1984 р. – СПТУ №4, з 1990 р. – ПТУ №4,
а в 2000 р. уч-ще набуло статусу вищого проф. уч-ща №4  
м. Хмельницького. 

Перший дир. – Андрійчук В.Г. (1966-1968), продовжили 
його справу Надєцкий О.А. (1968-1969), Палюга М.І. (1969-
1970), Скальт Н.Й. (1970-1973), Несен І.Є. (1973-1977). З 
1978 р. керівн. уч-ща є Тихонюк П.В.

Навч. проходить за професіями: штукатур, лицю-
вальник-плиточник, малярів, монтажник гіпсокартонних 
конструкцій, столяр, верстатник деревообр. верстатів, 
монтажник систем утеплення будівель, муляр, електро-
зварник ручного зварювання, слюсар з ремон. автомо-
білів. 

Є 24 навч. каб., 10 вироб. майст., 2 лаб., бібліот., чит. та 
акт. зали, їдальня, спорт. й тренаж. зали, учні займають-
ся у сприятливих секціях, гуртках худ. самодіяльн. і техн. 
творчості. 

За півстоліття підгот. понад 14 тис. кваліф. робіт.-будів. 
Сьогодні навч. 415 уч.

Навч. проц. забезп. 19 виклад. і 27 майстрів вироб. навч. 
Серед них – 7 Відмінників освіти України, 9 викл. мають 
вищу кваліф. категорію, 3 – звання «викладач-методист», 
5 – «ст. викладач», 16 майст. вироб. навч. – пед.звання 
«майстер вироб. навч. І категорії».

У розвиток ПТО, зміцнення навч.-матер. бази уч-ща 
вносять пед. працівники, які в постійному пошуку досяг-
нень науково-технічного прогресу, світового досвіду: Ти-
хонюк П. В., Кишкова М. С., Андрєєва Л.І., Бобровський 
О. В., Либа Н. К., Кучерук Н. В., Симоненко М. Г., Круць Т. 
В., Кот Т. І., Лук’янчук А. С., Жуковська О. М., Водяна О. 
В., Янов В. Е. 

У 2006 р. на базі навч. закл. відкрито навч.-практ. буд-
ний центр «Хенкель Баутехнік (Україна)», який здійснює 
підгот., перепідг. та підв. кваліф., стаж. прац. ПТНЗ, робітн.-
буд-ків, осіб серед незайнятого населення за новими тех-
нологіями із застосуванням сучасних буд-них інструм., ма-
теріал. та обладн.

Л. АНДРЄЄВА

Науково-методичний центр 
професійно-технічної освіти 
та підвищення кваліфікації 

інженерно-педагогічних працівників 
у Хмельницькій області

м. Хмельницький, вул. Інститутська, 10
Заклад є першим в Україні наук.-метод. комплексом 

інноваційного типу, який поєднує функції наук.-метод. 
забезпечення діяльн. закладів ПТО і курсового підви-
щення кваліф. педагогів.

Динаміка розвитку: 1971 р. – ств. навч.-метод. кабі-
нет ПТО у Хмельницькій обл.; 1989 р. – навч.-метод. 
кабінет ПТО введено до складу обл. ін-ту удоскон. вчи-
телів; 1992 р. – ств. обл. навч.-метод. кабінет ПТО як 
самостійну метод. установу; 1992 р. – реорганызовано 
в обл. навч.-метод. центр ПТО; 1997 р. – реорг. у Хм. 
обл. центр навч.-метод. забезп. ПТО та підв. квал. 
інж.-педагог. працівників; 1999 р. – реорг. у Хм. обл. 
наук.-метод. центр ПТО та підв. кваліф. інж.-педагог. 
працівників; 2004 р. – переймен. у Наук.-метод. центр 
проф.-техн. освіти та підвищ. кваліф. інжен.-пед. прац. 
(НМЦ ПТО ПК).

Перші керівники – Безносюк Л. В. (1971-1978), Ока-
това Л. С. (1978-1988). З 1990 р. – Шевчук Л. І. , канд. 
пед. наук, доц., лауреат Держ. премії України в галу-
зі освіти, відмінник освіти України; нагородж. нагруд. 
знак. «Василь Сухомлинський», «А.С. Макаренко», ме-
даллю «Ушинський К.Д.».

Структура – відділи проф. підгот., перед. педагог. до-
свіду та інформ.-видавн. дія-сті, загальноосвіт. підгот., 
підв. кваліф. та дослід.-експерим. роботи, лаб. наук.-
метод. забезп. управл. діяльності, лаб. вих. роботи.

Упрод. 2004-2015 рр. на базі центру проведено досл.-
експерим. роб. всеукр. рівня (нак. МОН України №347 
від 28.04.2004 р. та №93 від 03.02.2011). Розроблено 
систему неперервного розвитку проф. компетентнос-
ті педагогів закладів ПТО. У 2012 р. п’ять працівників 
НМЦ ПТО ПК стали лаур. Держ. премії України в галузі 
освіти у номінації «Проф.-техн. освіта» за цикл робіт 
«Форми та зміст курсового підвищення кваліфікації ке-
рівних і педа. прац. закладів ПТО».

Функц. офіц. сайт, інформ. портал «Профтехосвіта 
Хмельниччини», профорієнт. портал, видається друком 
наук.-метод. вісник «Професійна освіта».

Центр – перем. Конкурсу на кращу організ. метод. 
роботи серед навч. (науково)-метод. центрів ПТО у но-
мінації «Методичне забезпечення професійної підгот.» 
(2013), лаур. І ст. на Міжнар. форуму «Інноватика в су-
часній освіті» (2014, 2015), нагородж. золотими (2010, 
2011, 2013, 2014, 2015) і срібною медаллю (2012) на 
Міжнар. виставці «Сучасні заклади освіти».

Л. ШЕВЧУК
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Вище професійне училище №11 
м. Хмельницького

м.Хмельницький, вул. Тернопільська, 15/2
Ств. в 1966 р. ТУ № 1 за наказом Вінницького міжоблас-

ного управління профтехосвіти на базі Хмельницького ра-
діотехнічного заводу.

Професії: верстатник широкого профілю, слюсар меха-
носкл. робіт, монтажник радіоелект. апаратури, регулюв. 
радіоелектр. апарат., контр. ВТК. Директор – Скальт Н. Й. 
Контингент – 360 учнів. 

З 1974-1977 рр. під керівництвом Барчишина В. Г. по-
будовано навч. корпус та майстерні. 

У 1984 р. училище реорг. у Хмельн. СПТУ №11. Дирек-
тор Чорний М.К. розпочинає підгот. робітн. кадрів з на-
данням середньої освіти. У цей час техн. група на чолі з 
Біликом А. М. виборює ІІІ місце на виставці техн. творч. 
ВДНГ СРСР та створює тренажери для відпрац. навичок 
обпилювання заготовок та для виточування криволінійних 
поверхонь (майстри Заганіч Л. С., Алексеєнко О. М.) 

На початку 2000 р. заклад під керів. Радченко А. П. пе-
репрофільовується на підгот. робіт. кадрів у сфері ремонту 
автотрансп. та побутової техніки і отримує статус Вищого 
проф. уч-ща. Розпочинається підгот. за професіями: слю-
сар з рем. автомоб., рихтувальник кузовів, електрозв. на 
автоматичних та напівавтомат. машинах, слюсар-електрик 
з ремонту електроустатк., конторський службовець, опе-
ратор комп’ют. набору. Ств. та обладн. нові навч. каб. та 
учбові майст.. 

Сьогодні Вище професійне училище №11 м.Хмельн. 
(директор Селізар В. М.) – це сучасний навч. заклад тре-
тього атестац. рівня, який готує кваліфік. робітн. для різно-
манітних галузей економіки, зокрема – підпр. машинобуд., 
автосервісу. Контингент – 502 учні. Училище динамічно 
розвив., застосовуючи нові підходи до організ. навч.-
виховного процесу через залучення до проф.-практ. підгот. 
підприємств-соціальних партнерів, упровадж. суч. виробн. 
та педагог. технол.. Здійснює підгот. за інтегрованими 
проф. «Слюсар з ремонту автомобілів. Токар», «Слюсар 
з ремонту автомобілів. Рихтувальник кузовів», «Офісний 
службовець (бухгалтерія). Агент з постачання».

У 2014 р. ДНЗ «ВПУ №11 м. Хмельницького» увійшов до 
ТОП-100 ПТНЗ країни. У 2011р., 2015 р. – нагородж. срібн. 
медал. міжнар. виставки «Суч. заклади освіти», 2015р. – 

лауреат конкурсу І ступеня «Інноватика в сучасній освіті».
У закладі облад. 17 каб., 11 навч. майстерень, 4 лаб., 

навч.-виробн. дільницю. Облашт. інформ.-бібліот. центр з 
електронною бібліотек.. на 15 ПК. 

Навч.-виховн. процес забезп. 47 пед. прац., серед яких: 
викладачі-методисти – 4 чол., ст. виикладачі – 2 чол.

Навч. заклад має навч.-вироб. дільниці при ПАТ Завод 
«ТЕМП», ДП «Красилівський агрегатний завод», ХКП «Елек-
тротранс», ПАТ «Хмельниччина –Авто», ПП Бацуца В.І.

В училищі прац. гуртки худ. самод. – «Медіакультура», 
телерадіостудія «Завжди разом», спорт. секції, гуртки техн. 
творч.

У ВПУ №11 ств. учн. бізнес-центр, на базі якого прово-
диться просвітн. робота серед учнів щодо можливості від-
криття власної справи та втілення  підприємн. ідей.

І. КИРИЛЮК

Вище професійне училище № 25 
м. Хмельницького

м.Хмельницький, просп. Миру, 61/3
Засновано у 1987 р. як Хмельницьке ПТУ №25 (наказ 

МОН від 23.06.1987 р. № 279). 
У 1993 р. Хмельн. ПТУ №25 реорган. у вище проф. уч-

ще № 25 (наказ Міносвіти України № 312 від 25.09.1993 
р.). Нині – це держ. заклад освіти ІІІ атестаційного рівня, 
що забезпечує реалізацію потреб громадян у проф.-тех. 
освіті, оволод. робітничими професіями, спеціальностями, 
кваліф. відповідно до їхніх інтересів, здібностей.

Підготовка фахівців здійснюється на основі базової за-
гальн. сер. освіти та повної загальної сер. освіти у навч.-
тренув. центрі.

В уч-щі працюють спорт. секції, (футбол, баскетбол, во-
лейбол, шахи, настільний теніс), в яких займається понад 
150 учнів. Це дало змогу протягом 3-х років поспіль вибо-
рювати перші місця у комплексних заліках обл. та міської 
спартак. серед учнів ПТНЗ.

Заклад нагородж. Золотою медаллю  Всеукр. конкур-
су «Суч. заклади освіти – 2014, 2015, 2016» у номінаціях: 
«Суч. професійно-технічний навч. заклад у загальноєвроп. 
освітньому просторі», «Суч. навч. заклад як соціокультур-
ний осередок громадянсько-патріотичного вихов. дітей та 
студентської молоді» та «Модернізація проф.-техн. освіти 
України».

О. ГАВРИЛЮК

Енциклопедiя освiти Хмельниччини
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Вище професійне училище №36 с.Балин

Дунаєвецький р-н., с. Балин, вул. Леніна, 1
Засн. як школа механізації с/г (розпорядження Ради 

Мін-в СРСР від 18.02.1952 р., №3058). 1953 р. –реор-
ганіз. в уч-ще №7; 1963-1989 рр. – середнє проф. уч-
ще №6, згодом – №36; 1989-1992 рр. – уч-ще-радгосп; 
1993-2002 рр. – Вище проф.е уч-ще-агрофірма; з 2003 
р. – Вище професійне училище №36 с. Балин Хм. обл.; 
з 2009 р. – до його складу ввійшло Дунаєвецьке відді-
лення.

У різні роки заклад очолювали Горб А.В., Федорчук 
Є.І., Зозуля В.К., Бугерко А.А., Завальницький В.І., нині 
директор – М.Я. Осипчук. 

За 1955-1964 рр. підгот. 709 механіз. для роботи на 
цілин. землях Казахстану. Більше 950 випускн. досяг-
нули великих успіхів у праці і нагородж. орденами і ме-
далями. 

У 1990-1994 рр. налагоджуються зв’язки зі США, де-
легації закладу 4 рази побували за океаном та прийма-
ли в себе виклад. і учнів с/г школи штату Коннектикут. 
На базі закладу діяв центр по підгот. спец. для р-ти на 
новий європейській техніці. Уч-ще підтримує зв’язки з 
Подільським аграрно-технічним ун-том, де його випус-
кники продовж. навч.

Заклад був ініціатором ступеневої підгот. учнів, що 
дістало схвальний відгук у Мін-ві освіти (1992) і було 
рекоменд. запровадити досвід в усіх уч-щах України. 

Мат.-тех. база у 1952 р. – один навч. корпус колиш-
нього волосного упр-ня на 4 кімнати; 2 тракт., 2 комб., 
10 с/г машин; нині – кілька навч. корпусів і лабор., гур-
тож. на 450 осіб, їдальня на 150 місць, стадіон, спорт. 
зали, 20 автомобілів, 23 тракторів, 5 комбайнів, понад 
100 одиниць с/г техніки, полігон, автодром і ін. 

Навч.-матер. база становить 7 266 м2, де одночасно 
може навчатися 1080 учнів. Навч. госп-во займає 263 
га орної землі.

Пед. колектив– 63 виклад., майстри вироб. навч., ви-
хов., серед яких відмінників освіти України – 6, мають 
вищу кваліф. категорію – 24, пед. звання – 10.

Підгот. учнів у 1952 р. здійснювалась із трьох профе-
сій: механізатори, комбайнери, слюсарі (термін навчан-
ня 2 тиж. – 5 міс.), нині училище готує за спец.: слюсар 
з ремонту с/г машин та устаткування; тракторист-маши-
ніст с/г вир-ва кат. А1, А2; водій автотрансп. засобів кат. 
С; мол. спец. за спец. експлуатація та ремонт машин і 
обладнання агропром. вироб-ва (технік-механік); кухар, 
кондитер; обліковець з реєстр. бухг. даних; адміністра-
тор; касир (в банку); швачка, кравець; слюсар з рем. 
автом.; рихтувальник кузовів; водій автотрансп. засобів 
кат. С (термін навч. 3-5 р.). Заклад здійснює підгот. зі 

спеціальностей на базі 9 та 11 класів (термін навч. 1 
р.), проводить проф.-тех. навч., перепідгот. та підвищ. 
кваліф. незайнятого населення та для учнів училища 
в позаурочний час на контракт. основі. Учні забезпечу-
ються 3-разовим харчув., безкошт. прожив. в гуртож., 
стипендією.

Заклад нагородж. Поч. Грамотою Верх. Ради УРСР 
(1977). 

М. КОЗЯРУК

Вище художнє професійне училище № 19 
смт. Гриців

Шепетівський р-н, смт. Гриців, вул. Горького, 3
Засн. 1976 р. як філія СПТУ-8. 
У 1976 р., згідно з наказом № 110 Хмельн. обл. упр.  

освіти, реорганізовано у ПТУ-9. Директором призначено 
Жвалюка М.П.

Перший набір – 136 учнів. Навч. здійсн. за проф.: швач-
ка-мотористка, вишивальниця ручної вишивки, слюсар-
ремонтн. швейного обладнання. Перші викл. та майстри: 
Кошетар М. Л., Кошетар Л. Р., Стецюк Г. А., Хімінчук С. З., 
Жвалюк Н. І., Слісарчук Г. І., Бабіч О. М., Власійчук С. О., 
Коберник В. М., Демчук Н. В., Харусь Т. І., Пащенко Г. М., 
Поплавська Л. Л., Градомська О. О., Кравець Л. Я., Кра-
вець Т. Т., Оскома М. В., Якобчук Г. І., Бодня Н. Ф., Скрипак 
Т. М., Комащук В. О.

До 1980 р. заверш. будівн. навч. корпусу № 2 та укомп-
лектування вироб. майстерень, ств. матер. базу. Введення 
в дію навч. корпусу, тісна співпр. з базовим підпр. «Вінни-
чанка» дало змогу проводити підготовку кваліф. робітників 
зі спец.: вишивальниця машин. вишивки, кравець, кили-
мар, художник-оформлювач.

Наказом МОН України № 214 від 12.12.1991 р. учили-
щу присв. статус художнього (ХПТУ-19). Дир. призн. Рад-
кевич В.О. 

З 1992 р. розпоч. ступенева підготовка учнів, укладено 
угоди про співпрацю у сфері підготовки фахівців з ВНЗ ІІІ-
ІV рівнів акр. Хмельн. обл. (м. Кам.-Под.), м. Рівне.

ПЕРЕВІРИТИ
БУДІВЛЮ

Професiйно-технiчна освiта
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Наказом МОН України № 191 від 15.06.1993 р. ХПТУ ре-
організовано у Вище худ. проф. училище №19 (ВХПУ-19). 
Введено в експлуатацію гуртож. на 280 місць.

Із 2006 р. заклад очолює Демчук Н. В. Трудов. колек. –65 
осіб, з них 32 педаг. прац.

За час існув. ств. добротну матер.-техн. базу закладу, 
обладнано аудиторії, навч. майст., придб. підручн., попо-
внено комп’ют. клас.

В училищі здобувають освіту учні з усіх рег. України, 
контингент учнів – 300 осіб. Вихов. є пост. учасн. та при-
зер. обл., всеукр. та міжнар. конкурсів, зокрема: Міжн. вист. 
«Сучасні заклади освіти», Міжн. форуму «Інноватика в су-
часній освіті», в ярмарках образотворчого, декоративного 
мистецтва. Славиться учил. витворами майстрів вишивки. 
Членами Спілки народних майстрів України є дир.училища 
Демчук Н. В., майстри вироб. навч. Зінченко Г. В. та Окая-
нюк І. С. Знаком «Відмінник освіти» та знаком «За розвиток 
профтехосвіти» відзн. дир.Демчук Н. В., відмінн. освіти є ме-
тодист Скрипак Т. М. та майстер вироб. навч. Комащук В. О. 

О. СТЕЦЮК

Говорський професійний аграрний ліцей

Віньковецький р-н, с.Говори
Ств. 1954 р. (постанова Ради Міністрів СРСР №1573). 

Готували: механіків відділень і ферм радгоспів – 200 чол.; 
нормувальників МТС – 51 чол.

З 1956 р. розп. підг. тракторист-машиніст. широкого проф. 
з терміном навч. 1 р. (240 чол.) та автомеханіків (48 чол.).

З 1971 р. заклад набуває статусу середнього і починає 
готувати кваліф. робітн. для с/г виробн. з терміном навч. 3 
р. Одночасно з наданням первинної проф. освіти в 1972-
1975 рр. уч-ще широко здійснювало перепідготовку і підви-
щення кваліф. механ., прац. тварин. ферм та інших катего-
рій прац. для колгоспів регіону. 

У 1990-1996 рр. будується і вводиться в експлуатацію 
гуртож. на 80 місць. У 1971-1999 рр. створено ряд навч. 
каб., лаб. і майст..

У різні роки заклад очолювали: Кулінський В. П., Садлій 
М. Г., Грицак Л. І., з 2005 р. – Тарадуда В. Г. 

У 2003 р. Говірське ПТУ №32 реорг. в Говорський про-
фесійний аграрний ліцей.

За 62 роки своєї роботи ліцей підготував більше 14 тис. 
спец. для с/г. Контингент учнів – 180 осіб., 45 – членів труд. 
колек..

Ліцей здійснює підготовку за такими спеціальностями: 
слюсар по ремонту с/г машин та устат. (1,2,3 розряду); 
тракторист-машиніст с/г виробництва категорії А В; водій 
автотрансп. засобів кат. «С» (на базі 9 кл.); такторист-ма-
шиніст с/г виробництва категорії А1, А2; водій автотран-
спортних засобів категорії «С» (на базі 11 кл.); кухар; кон-
дитер (на базі 9 кл.).

Педаг. прац. уч-ща мають достатній рівень проф. компе-
тентності і забезпечують якісну підгот. роб. кадрів для с/г.

В ліцеї – 17 каб., 8 з яких – для здійсн. загальноосвіт. 
підготовки, 9 – для проф.-теорет. підготовки, 5 лаб. і 1 
майст. заг. признач., автотрактородром, спорт. зал, 4 спорт. 
майданчики та стадіон.

Заг. площа навч. каб. – 1615 м2, лаб. 860 м2 і навч. май-
стерень 2680 м2.

Кількість учнівських і робочих місць у навч. каб. – 540, 
в лаб. – 100 і навч. майстернях – 30. Площа навч. приміщ. 
на одного учня становить в каб. – 2,4 м2, в майстернях і 
лаб. – 4,5 м2 (загалом 6,9 м2, що відповідає вимогам сані-
тарних норм). 

В ліцеї діють просп. організ. та учн. самовряд.. Учні за-
безпечуються харчув. та безкошт. прожив. в гуртожитку.

В. ТАРАДУДА

Голосківський професійний аграрний ліцей

Летичівський р-н, с. Голосків, вул. Центральна, 6.
У 1970 р. на базі тракт. стану колект. господ. «Україна» 

було створено Голосківський філіал Чорноострівського 
СПТУ-9. 

У 1975 р. філіал передано в підпорядк. Деражнянського 
СПТУ-12. У 1977 р. в приміщ. Голосківського філіалу Де-
ражнянського СПТУ-12 на виробн. базі колгоспу «Україна» 
відкрито СПТУ №13 (нак. Держ. коміт. Ради Міністрів УРСР 
по проф.-тех. освіті №191 від 14.10.1977).

У 1984 р. – Голосківське СПТУ №13 перейм. в Голосків-
ське СПТУ №43.

У 1997 р. – ств. Голосківське ПТУ №43 з Грушковець-
кою філією (нак. МОН України №95 від 4.06.1997). У 2003 
р. Голосківське ПТУ №43 перейм. в Голосківський проф. 
аграр. ліцей.

У різні роки заклад очолювали: Токар А. А., Бялковський 
Й. В., Данілков Д. О., Лисак О. О., Сомик І. М., нині вик. 
обов’язки дир. Ковальчук І. О.

Перший випуск філіалу (100 осіб) здійснили педагоги-на-
ставники, досвід. механ.: Лавринюк Г. С., Шарий П. О., Кар-
наух А. М., майстри виробн. навч Гайдашевський В. Г., Кучер 
В., Яворський М., Сараєв П. О. (1971). За період 1970-1975 
рр. тут здобули проф. механіз. 763 уч., в подальшому – під-
гот. і випустив більше 30 тис. кваліф. спеціалістів.

Матер.-техн. база: на поч. існування був лише один 
навч. корпус, з часом збуд. другий навч. корпус (на 420 
місць), їдальня (100 місць), гуртож., гаражі для збереж. ав-
тотракт. техніки, ангари. Навч.-матер. база становить 112 
га. (с/г угіддя, автодром, спорт. площадки, стадіон). Практ. 
заняття, технолог. та переддипл. практ. учні проходять на 
новітній с/г техніці в агрофірмі «Обрій». 

Енциклопедiя освiти Хмельниччини
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Пед. колект. – 22 прац., з них 65 (30%) – майстри ви-
робн. навч. (9 та 10 тарифних розрядів), 5 викл. вищ. кате-
горії, 2 – першої, 2 – мають пед. звання «Ст. викл.». 

Підгот. учнів проводиться на базі 9 кл. (з терміном навч. 
3 р.) за спец.: слюсар з рем. с/г машин і устатк.; тракт.-
машиніст с/г виробн. кат. А1, А2, В1, В2; водій автотрансп. 
засобів категорії С; на базі 11 кл. (з терміном навч. 1,5 р.) 
за спец.: тракт.-машиніст с/г виробн. кат. А1, А2, В1, В2; 
водій автотрансп. засобів кат. С. 

Ліцеїсти  забезп.  харч., безкошт. прожив. у гуртож., сти-
пендією. У закладі діють гуртки з футболу, волейболу, те-
нісу, шахів. Учні неодноразово ставали перемож. в район. 
спорт. змаганнях. 

Випускники, якими пишається заклад: Приказюк В. Б. (вип. 
1977 р., дир. агрофірми «Повіт» с. Голосків Летичів. р-ну), 
Гордєєв П. В. (вип. 1978 р., бригадир маш.-трактор. парку 
СПП « Обрій» с. Голосків Летичів. р-ну), Бурлака М. А. (вип. 
1984 р., викл. спец. дисц. в Голосківському проф. аграр. ліцеї, 
староста с. Голосків), Кислий О. Д. (вип. 1993 р., майстер ви-
робн. навч. в Голосківському проф. аграр. ліцеї), Іськов В. Л. 
(вип. 1978 р., заст. голови Летичівської райради), Мазурков О. 
Й. (вип. 1981 р., дир. школи с. Ставниця Летичів. р-ну).

За вагомий внесок у розвиток націон. освіти, акт. робо-
ту з модерн. системи освіти заклад нагородж. дипл. МОН 
України.

І. СОМИК

Грицівське вище професійне училще №38

Шепетівський р-н, смт.Гриців, вул. Ломоносова, 10

Засн. в 1963 р. (наказ Головного управління профтехос-
віти при Раді Міністрів УРСР) як учил. механізації сільсько-

го господарства № 15. Перший дир. - Валовий В. І. 
Зараховано на навчання перших учнів за спец. трак.-

машиніст широкого профілю – 90 чол. і за спец. трак.-
машиніст – 90 чол.

УМСГ №15 перейменовано у Грицівське СТПУ №15 (на-
каз Вінницького міжобласного управління профтехосвіти 
№ 229 від 14.11.1963 р.), з 1970 р. – у Грицівське СПТУ 
№ 8.

Дир. призн. Півторака Б. В. За період його роботи було 
побуд. нове прим. учил., гуртож., їдальня.

У с.Пилява відкрився філіал Грицівського СПТУ № 8. 
Зав. філіалом призначений Мельник А. Г.

З 1975 р. у Грицівському СПТУ №8 запроваджується се-
редня освіта.

У 1976 р. на базі учил. відкрився філіал художніх про-
мислів, завідув. призначений Жвалюк М. П., його наступ-
никами у 1978-1988 рр. були: Петянчин Д. П., Жадан М. К., 
Півторак Б. В., Закалат П.Г. Із 1988 р. – Гнаба Д. Д..

Згідно з наказом Держкому УРСР з профтех освіти  
№ 156/3, з 1984 р. – це СПТУ № 38. 

У 1991 р. училищу надано статус вищого професійного 
учил. (наказ МОН України від 24 грудня за № 217).

За роки існування учил. підгот. понад 17 тис. кваліф. 
роб. та молодших спец. для різних галузей с/г та побуту. 

Середньор. к-ть учнів в учил. – 500 осіб. Труд. колек. 
нараховує 80 осіб.

В училищі – 23 навч. кабінети, з них 8 – для здійснення 
загальноосв. підготовки, 12 – для проф.-теорет. підготовки, 
3 – для загальнопроф. підгот., 8 лаб. і 4 навч. майст., ав-
тодром, трактородром, полігон, машинний двір, спортзал, 
спорт. містечко, актовий зал, їдальню на 80 місць, гуртож. 
на 220 місць. Навч. площа каб. – 1692,4 м2, навч. площа 
лаб. – 826 м2, навч. площа майст. – 376 м2.

К-ть учнівських і робочих місць у навч. каб. – 575, в лаб. 
– 160 і навч. майстернях – 100, усі вони оснащені спец. об-
ладн. (у т. ч. проектором і екраном), підключені до Інтернету.

На базі учил. працюють спорт. секції, тех. гуртки, гуртки 
худ. самодіяльності.

В. ВЕРЕЩАГІНА

Деражнянський професійний аграрний ліцей

м.Деражня, вул. Миру, 177а
Ств. у 1974 р. як Деражнянське професійно-технічне 

училище № 12 (наказ Державного Комітету з проф.-тех. 
освіти від 3.10.1974 р. №143), сьогодні – ДПТНЗ «Дераж-
нянський професійний аграрний ліцей».

Професії навч. закладу: слюсар з рем. с/г машин та 
устатк.; тракторист – машиніст с/г виробн.; водій авто-
транс. засобів категорії «С1»; кухар, кондитер; контролер-
касир; обліковець з реєстр. бухгалт. даних; електрогаз.; 
водій автотрансп. засобів категорії «С». 

Ліцей випустив понад 8500 кваліф. робіт., що прац. у різ-
них галузях народн. госп. 

Матер.-техн. база ліцею: 15 каб., з них: 8 – предметів 
проф.-техн. циклу, 3 лабор., 2 майст., 1 полігон, навч. гос-
под., бібліот., спорт. майдан. У машино-тракторному пар-
ку: 19 тракторів, 6 автомобілів, зернозб. комб., бурякозб. 
комб., 1 картоплесаджалка, 1 картоплекопалка, 54 одиниці 
іншої с/г техніки.

Професiйно-технiчна освiта
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За штатн. розписом – 34 пед. прац.. 
Перший директор – Паюк М. К., його наступники: Бевза 

В. М., Вовк С. В., Лисюк В. А., Теравський І. А.. З 2010 р. 
донині – Черкаський М. В. 

Ветеранами пед. ниви є майстри виробн. навч. та викл. 
Цегельник Д. А., Бондар М. І., Сафроняк В. М., Добролежа 
В. О., Мазур І. П., Слободян В. І., Гаєвський А. М., Качури-
нець І. Ф. та ін. Знаком «Відмінник освіти України» нагоро-
джено Греля В. А., Жураківську Є. І.

Ліцей бере участь у міжнар. та обл. конк.: на VI Міжнар. 
вист. «Сучасні заклади освіти – 2015» в ном. «Суч. навч. 
заклад, як соціокультурний осередок громадян.-патріот. 
вихов. дітей та студент. молоді» нагородж. срібною медал-
лю, на VII Міжнар. вист. «Сучасні заклади освіти – 2016» 
в номінації «Модернізація професійної освіти України» зо-
лотою медаллю. 

Ліцей продовжує роботу над реалізацією пробл.: 
«Формування компетентного учня через підвищення 
проф. майстерн. педаг. в контексті нових освітніх та ви-
робничих технологій». Інж.-педаг. колект. втілює у навч. 
процес такі технології: проектне, модульне, інтерактивне 
навч., інформац.-комунікац. технол., рольові ігри та ін.

М. ЧЕРКАСЬКИЙ

Державний навчальний заклад «Волочиський 
промислово-аграрний професійний ліцей»

м.Волочиськ, вул.Запорізька, 9
Засн. 1967 р. на базі місцевої МПК-11, яка знаходилася 

у підпорядк. Вінницького міжобласного упр. профтехосвіти. 

Приміщ. училища в старому парку – двоповерх. буд. 
колишнього маєтку графа Ледуховського. У мальовничій 
парковій зоні виросло учнівське містечко з розвинутою 
матер.-техн. базою.

У 1970 р. уч-ще переймен. в міське ПТУ № 5, а в 2003 
р. – у Волочиський проф. ліцей, до складу якого увійшло 
Волочиське ПТУ№ 21. У 2009 р. шляхом реорг. утв. ДНЗ 
«Волочиський промислово-аграрний професійний ліцей» з 
відділенням у с.Дзеленці.

У 1985 р. ліцею було присвоєно ім’я Героя Радянського 
Союзу Миколи Худякова.

Перші випускн. стали ядром ПМК Хмельниччини. За 
перші 3 р. існування на будови країни було направлено 498 
вип. Усього підгот. понад 20 тис. робітн. кадрів. 

 Керівниками закладу в різні часи працювали Лепікаш Г. 
М., Василюк В. Ф., Лесик І. І., Фрідріх О. Ф.

Із 2009 р. ліцей очолює Дорох В. М. 
З великою повагою згадують колеги ветеранів пед. пра-

ці, серед них – Корчак В. І., Капелюшок Л. П., Гладишко О. 
Л., Суровцева М. М., Бойко Л. М., Огороднік М. С., Махній 
М. Д., Іщук Г. Ф., Якушкіна В. Д.

Сьогодні – це багатопроф. навч. заклад з підг. роб. ка-
дрів: близько 400 учнів здобувають проф. маляра, шту-
катура, лицювальника-плиточника, муляра, електрозвар. 
ручного зварюв., токаря, столяра, тесляра, адміністрато-
ра, облік. з реєстрації бухгалтерських даних, кухаря, офі-
ціанта, слюсаря з ремонту автомобілів. Учнів навчають 53 
інженерно-пед. прац.. 

Мат.-тех. база: 25 навч. каб., 12 майст., 7 лаб., гуртож. 
(360 місць), спортзал (648 м. кв.), актова зала (350 місць), 
літні спорт. майд., стадіон, мед.кабінет, бібліот., їдальня. 

Колективи худ. самод. – неодноразові переможці та при-
зери обл. оглядів-конк. Переможцями та призерами обл. 
спартакіад щороку стають юні легкоатлети, футболісти лі-
цею.

М. КОСТЮК

Державний навчальний заклад 
«Хмельницький центр професійної-технічної 

освіти торгівлі та харчових технологій» 

Корпус № 1 – м. Хмельницький, вул. Курчатова, 69/1
Корпус № 2 – вул. Чорновола, 159
Засн. 1946 р. за розпорядж. Мін-во торгівлі УРСР у 

м.Проскурові курси, з 1947 р. – школа торгово-кулінарного 
учнівства. Із 1966 р. – торг.-кулін. уч-ще. У 1984 р. заклад 
був переданий в систему проф.-техн. освіти та дістав на-
зву – ПТУ  № 24. У 2003 р. переймен. у Хмельн. профес. 
торгово-кулін. ліцей. У 2009 р. Хмельн. торгово-кулін. ліцей 
та Хмельн. будів. ліцей реорг. в Державний навч. заклад 
«Хмельн. центр проф.-технічної освіти торгівлі та харчових 
технологій», в якому готують фахівців для торгівлі, рес-
торанного господарства та будівництва. У 1984-2015 рр. 
навч. заклад очол. досвід. керівник, володар нагруд. знаків 
«Відмінник освіти України», «Антон Макаренко» – Філіпчук 
Т. П. У 1984-2009 рр. працював дир. Хмельн. проф. буд. 
ліцею Казмірчук І. Д. 

За 70 років нав. заклад підгот. близько 40 тис. фахівців 
для сфери торг. та рестор. госп. і майже 20 тис. фахівців 
будів. галузі. 

ДНЗ «Хмельн. центр проф.-технічної освіти торгівлі та 
харчових технологій» готує фахівців за професіями: «Ку-
хар», «Кондитер», «Офіціант, бармен», «Кухар, кондитер», 
«Кухар, офіціант», «Продавець продов. товарів, прод. не-
прод. товарів», «Продавець продов. товарів, контролер-

Енциклопедiя освiти Хмельниччини



181

касир», «Електрогазозварник», «Штукатур, лицюваль-
ник-плиточник». З 2015 р. виконує обов’язки директора 
закладу, володар нагруд. знаків «Відмінник освіти Украї-
ни», «Антон Макаренко» – Михалишина Г. М.

У навч.-вироб. процес впровадж. новітні педаг. та ви-
робн. технол. Центр першим в області провів апробацію, 
запровадив модульну методолог. навч. Міжнар. організ. 
праці, елементи дуальної системи навч. Навч. процес в 
центрі забезп. 70 педаг. прац., в тому числі 19 викл. і 23 
майстра вироб. навч. 11 викл. мають каліф. катег. «спец. 
вищої катег.», 6 – «спец. другої катег.», 2 – «спец.», 6 викл. 
мають пед. звання «викладач-методист», 3 – педаг. звання 
«ст. викл.», 12 майстрів вироб. навчання мають 12 тариф-
ний розр., 6 – 11 тариф. розр., 1 – 10 тариф. розр., 4 – 9 
тариф. розр., 5 майстрів в/н мають пед. звання «майстер 
вироб. навчання першої категорії», 7 – «майстер вироб. 
навчання другої категорії».

Учні та педагоги центру виборюють призові місця у Все-
укр. та обл. конкурсах. Заклад в 2014 р. на V Міжнародній 
виставці «Суч. заклади освіти» нагородж. срібн. медаллю 
в номінації «Суч. проф.-технічний навч. заклад у загально-
європейському освітньому просторі». У 2015 р. навч. заклад 
нагородж. Дипломом департ. освіти і науки Хмельн. облдер-
жадміністрації за інновац. підходи в активізації методкомі-
сій, представлені на обласному конкурсі інновац. технологій 
у сфері проф.-технічної освіти. Переможці Всеукр. учнів. 
конкурсів фахової майстерн. – президентські стипендіати. 
2005-2006 н.р. уч-ця Томчук І., професія «Продавець про-
довольчих товарів»; 2010-2011 н.р. уч-ця Яремчук Л. про-
фесія «Кондитер»; 2012-2013 н.р. уч-ця Мельник К., проф. 
«Офіціант».

Г. ЗІНЧУК, І. ДРОЗІЧ

Державний професійно-технічний навчальний 
заклад «Красилівський професійний ліцей»

м. Красилів, вул. Центральна, 38
Засн. у 1970 р. На виробн. базі Красил. філії Київського ма-

шинобуд. заводу ім. Артема відкрито технічне училище (На-
каз Держкомітету Ради Міністрів УРСР по ПТО від 22.09.1970 
р. №103, наказ Хмельн. обл. управл. ПТО від 20.08.1970 р. № 
88). Очолив його Дробович О. А., пізніше керівн. були Крисо-
ватий П. Ф. (з 1971), з 1972 р. – Козюра А. К.

У 1984 р. Красилівське ТУ № 2 переймен. у Красилів-
ське середнє професійно-технічне училище (СПТУ) № 12. 

Тренажери з відпрацюв. навичок керування металообробн. 
верстатами і їх налагоджування, виготовлені закладом, 
отримали нагороди на ВДНГ СРСР та УРСР, експонувались 
в Угорщині та Лаосі (авт. моделей майстри в/н: Кривіцький 
Л.Ф., Сергійчик М. В., Бойко О. В., Голюк М. Г. та ін.). 

Із 1989 р. закл. очолює Куріпко В. А.
У 1997 р. Красилівське СПТУ № 12 реорг. у Красил.  фі-

лію Старокостянт. ПТУ №1. Запровадж. трирічне навч. з 
отрим. атестатів, з’явл. нові професії. З 1999 р. філію очо-
лює Пташка Л. М, а з 2003 р. – Маланчак Л. І. Оновлено 
матер. базу, зміцн. кадри, філію реорганізовано у само-
стійний держ. проф.-техн. навч. заклад «Красилівський 
професійний ліцей» (2005). Зросла ефективн. роботи за-
кладу, відкрив. нові професії, відбув. комп’ютериз. навч. 
процесу та впровадж. інновац. методів навч. До 2005 р. 
заклад підгот. понад 12 тис. випускн., серед яких – Вікар-
чук В. Є., Адамський В. Р., Кравчук В.М., Галиш М. І., Кова- 
лець С. (майстер спорту, чемпіон СРСР), Тробюк В. І. (заст. 
нач. кафедри Нац. академії Держ. прикорд. служби Украї-
ни ім. Б.Хмельницького), Лобов В. В. (воїн-афганець, кава-
лер двох орд. Червоної Зірки) та ін. 

Сьогодні –  це сучасний навч. заклад ІІ атест. рівня, у 
2007 р. увійшов до сотні кращих ПТНЗ України, а його дир. 
Маланчак Л. І. присв. почесне звання «Відмінник освіти 
України». 

Нині ліцей здійснює підгот. за напрямками кухарської, бу-
дівельної та слюсарної справи (на базі 9 та 11 кл.), а також 
курсову підгот. з метою здобуття первин. профес. освіти та 
підвищ. кваліф. Континг. учнів – 346 чол. та 60 членів труд. 
колект. Матер.-техн. база: 3 навч. корпуси, 10 навч.-виробн. 
майст., 5 лабор., 15 каб. проф. та загальноосв. підготовки, 
бібліот., їдальня, гуртож., тренажер. зал. Працюють органи 
учн. самовряд., що охопл. різні сфери життя ліцею.

У 2014 р., на V міжнар. виставці «Сучасні навчальні за-
клади – 2014» (м. Київ) ліцей здобув срібну мед. у ном. 
«Сучасний ПТНЗ у загальноєвроп. освітньому просторі» та 
диплом за презент. досягнень в інновац. модерн. націон. 
освіти. У 2015 р. на Міжнар. форумі «Науковці та освітя-
ни України в ім’я утвердж. миру, стабільності та розвитку 
суспільства» відзначений медаллю «За вагомий внесок у 
розвиток освіти і науки». 

Т. ПТАШКА

Професiйно-технiчна освiта
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Державний професійно-технічний навчальний 
заклад «Славутський професійний ліцей»

м. Славута, вул. Я. Мудрого, 75
Засн. у 2005 р. 
Очолює заклад відмінник освіти, викл. вищої категорії, 

викл.-методист Ніжнік Н. О. Ліцей здійснює підгот. кваліф. 
робітн. для харчової, автотранспортної, легкої, будів. та 
ін. галузей промисл. За 2005-2015 рр. підгот. 1441 кваліф. 
робітн., з них за держ. замовл. – 1160 осіб, за курсовою 
підготовкою – 277. 

Професії закладу: на базі базової заг. сер. освіти – «Ку-
хар. Кондитер», «Кравець», «Рихтув. кузовів», «Електрозв. 
на автомат. та напівавтомат.машинах», «Штукатур. Монтаж. 
гіпсокартонних констр.»; на базі повної загальної середньої 
освіти – «Електрогазозв.», «Кухар. Офіціант. Бармен». 

Ліцей набув значного досвіду завдяки участі в освіт. про-
ектах та обл., всеукр. освіт. заходах: ХV міжнар. вист. «Су-
часна освіта в Україні – 2012» («Інновації в управ. навч. 
заклад.»); V міжнар. вист. «Суч. закл. освіти – 2014» (но-
мінація «Суч. проф.-техн. навч. закл. у загальноєвропей-
ському освітньому просторі»); обл. конк. інновац. техноло-
гій у сфері проф.-техн. освіти – 2014 («Вивчення потреб 
регіонального ринку праці та налагодження соціального 
партнерства»); міжнар. освіт. проекті «Модерн. законод. 
стандартів і принципів освіти та навч. у відповідності до 
політики ЄС щодо навч. впродовж життя» (Хмел., 2014 р.); 
VІ міжнар. вист.«Суч. заклади освіти – 2015» (брон. мед. 
у номінації «Діяльність проф.-технічного навч. закладу з 
підвищ. якості підгот.каліф. роб-ків»); Всеукр. конкурсі від 
Шкільного світу «Панорама творчих уроків» (2015 р., від-
знака метод. розробки Ніжнік М. В. «Машини та механізми 
для замішування тіста»; Всеукр. конк. від Шкільного світу 
«Профтехосвіта на зламі століть» (2015 р., відзнака розр. 
вихов. години Чайковської Л. П. «Сторінками історії про-
фесії «Кравець»). 

Навч.-вироб. процес забезпечують 60 прац., з них: ін-
женерно-педаг. прац. – 33, освіту мають 27 педаг. прац., 
серед. спец. – 6. Навч. процес  здійснюється в обладнаних 
приміщ., 24 каб., 8 майст., 12 лабор., бібліот. з чит. залою, 
медпункт, їдальня, гуртож., гімнаст. зала, спорт. майдан., 
автодром.

Проектна потужність ліцею – 500 навч. місць. 

Н. НІЖНИК

ДНЗ «Теофіпольський професійний 
аграрно-промисловий ліцей»

Теофіпольський р-н, смт. Теофіполь, вул. Завод-
ська, 1

Засн. у 1954 р. як Коров’єнське уч-ще механіз. с/г №11, 
яке розпоч. підгот.механізаторських кадрів для Хм. обл. та 
для освоєння цілинних земель Казахстану.

У 1970 р. переймен. в Теофіп. ПТУ №4, у 1984 р. – в 
Теофіп. ПТУ №34 (наказ МОН України від 10.08.1984 р. № 
235), у 2003 р. – реорг.  в Теофіп. проф. аграрний ліцей (на-
каз МОН України від 13.06.2003 р. №377).

За роки функціонування навч. заклад здійснював підгот. 
роб. для різних галузей економіки: із 1980 р. – кухарів, із 
1983 р. – кухарів дитячого харчування, з 1991 р. – куха-
рів; кондитерів. У 2001 р. розпоч. підгот. кваліф. робітн. з 
проф.: «Соціальний робітник»; «Молодша мед. сестра з 
догляду за хворими», у 2004 р. – «Оператор комп’ютер. 
набору»; «Облік. з реєстрації бухгалт. даних», «Оператор 
комп’ютер. набору»; «Секретар керівн. (орг-ції, підпр-тва, 
уст-ви)».

З 2009 р. нак.МОН України № 473 від 04.06.09 р. на базі 
Теофіп. проф. аграрного ліцею і Базалійського проф. лі-
цею створено ДНЗ «Теофіпольський проф. аграрно-про-
мисл. ліцей». У  ліцеї – вироб. лабор., актова та спорт. 
зали, їдальня.

Із 2011 р. ліцей очолює –  Гладищук П. В.
Прац. 15 викл. та 19 майст. вироб. навч., серед яких – 

викладачі-метод., ст. викл.

Проектна потужність закладу – 990 осіб. Підгот. роб. ка-
дрів здійсн. як за держ. замовл., так і на замовлення під-
приємств та організацій, юрид. та фіз. осіб на договірній 
основі. Загалом підгот. понад 20 тис. кваліф. роб-ків.

Випускн. мають можливість продовж. навч. у закл. вищого 
рівня акредитації згідно з угодами.

П. ГЛАДИЩУК

Енциклопедiя освiти Хмельниччини
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ДНЗ «Хмельницький центр 
професійно-технічної освіти сфери послуг»

м.Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 5, вул. 
Кам’янецька, 141

Засн. у 1966 р. наказом Мін-ва побут. обслугов. України 
як міжобл. учбово-виробн. комбінат. У 1972 р. перейм. у ПТУ 
Хм. облпобутупраління, яке 1985 р. ввійшло до складу навч. 
закладів профтехсистеми і отримало статус Хмельницького 
ПТУ №10. У 1976 р. створ. відд. ліцею в м. Кам.-Под. У 2003 
р. училище реорганіз. у Хмельницький проф. ліцей сфери 
послуг (наказ МОН України № 377 від 13.06.2003 р.). У 2009 
р. до ліцею було приєднано ліцей харчової промисловості, 
який був відкритий в 1984 р. на виробничій базі Хм. обл. упр. 
хлібопродуктів Мін-ва заготівель УРСР. 

У 2011 р. Хмельницький проф. ліцей перейменовано в 
Державний навч. заклад «Хмельницький центр професій-
но-технічної освіти сфери послуг».

Перший кер. закладу – Москаль Н.І. Із 1993 р.–  
Карван Р.Й. 

Закладом підгот. понад 20 тис. кваліфік. робітників для 
різних галузей економіки Хм.  та інших обл. України.

Контингент навч. закладу – більше 800 учнів, яким за-
безпечено належні умови для здобуття професії: 23 навч.-
вироб. майстерні, 33 каб., 4 лабор., 2 спорт. та 2 актові 
зали, 2 бібліот., їдальня на 240 посадк. місць, гуртож. на 
537 місць, медпункт, стадіон.

Заклад здійснює підгот. за професіями: кравець, закрій-
ник; закрійник; перукар, манікюрник; перукар, візажист; тіс-
тороб, пекар, кондитер; кухар, кондитер; кухар, офіціант, 
бармен; офіціант, адміністратор; майстер ресторан. об-
слуговування; слюсар з контрольно-вимірюв. приладів та 
автоматики, електромеханік з ліфтів.

Підготовку робіт. кадрів забезпечують 108 викл. і майст. 
виробн. навч. 

Упровадж. іннов. технології навч.: інформ.-комунікац., 
особистіно орієнт., технології розв. критичн. мислення, 
онлайн-навч., кейс-технології. Для забезп. навч.-виробн. 
процесу створюются навч. посіб., роб. зошити, презента-
ції, відеоролики. До навч. програм спецпредметів введено 
регіон. компонент. 

Учні мають можл. розвивати свої здібності, вдосконалюва-
ти професійні навички при створенні колекцій одягу і зачісок. 
Чимало з них– перемож. та диплом. всеукр., обл. фахових 
конкурсів: (колекція одягу «Сонце крізь дощ» – І м. на Всеукр. 
фест. молодіж. моди «Формула успіху», м.Сімферополь; II м. 
на Всеукр. фест. дит. моди і творчості «Малахитовая шкатул-
ка», м.Харків; колекція «Квітка Поділля» – ІІІ м. на міжрегі-
он. конк. «Калинове намисто 2016», м. Калинівка Вінницької 
обл.). Діє авторська школа майстра перукар. справи Петре-
чук Л. А., учні якої відкривають власні перукарні й салони.

Завдяки тісній співпраці з роботодавцями, постійно 
оновлюється зміст освіти, враховуються вимоги та тен-
денції ринку праці, запровадж. нові професії, зміцн. навч.-
матер. база, впровадж. нові підходи до навч. й вихов. 

У навч. закл. створені умови, наближені до реал. ви-
робн.: учн. перукарні, ательє, їдальня, бар, у яких учнів 
відпрац. навички проф. діяльн. та набувають досвіду. 

В закладі налагодж. роботу учнівського самоврядуван-
ня. Вихованці мають можл. відвідувати культм. заходи, 
брати участь у благод. акціях, соц. флешмобах, друк. учн. 
газету. На високому рівні організ. роботу з військ.-патріот. 
вихов., невід’ємною складовою якої є волонт. діяльність. 

Є. ЦАРЬОВА

Новоселицький професійний аграрний ліцей

Старокостянтинівський р-н., с. Новоселиця, вул. 
Студентська, 25

Засн. у 1973 р. як Новоселицьке проф.-тех. училище 
№11. Приміщ. – колишній маєток графа Потоцького. З 1983 
р. навч. перейм. у Новоселицьке професійне училище № 41, 
а з 2003 р. за наказом № 377 МОНУ реорг. у ДПТНЗ навч. 
заклад «Новоселицький професійний аграрний ліцей». 

Першими керівн. були: Остап’юк О. П., Чорноус Д. М., 
Романюк Ф. Ф. Продовжує їхню справу Хомяк В. В., наго-
родж. Грамотою МОН. 

З великою повагою згадують колеги ветеранів педагог. 
праці, які понад 35 років попрац. в системі ПТО, а саме: Хо-
мяк В. О., Луцюк Т. П., Ковтонюк Л. С., Врубель Є. А., Яро-
щук І. Т., Луцюк В. І, Рогачук О. П. П’ять пед. прац. відзн. 
нагрудн. знаком «Відмінник освіти України».

Професiйно-технiчна освiта
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 Для здійсн. навч.-вироб. процесу в ліцеї ств.  матер.-
техн. база: навч. корпус 2924м2, навч. майст. та лабор. пло-
щею1074м2, спорт. кімн., багатий книжковий фонд бібліоте-
ки, актовий зал, їдальня на 150 місць, два гуртож. на 355 
місць, пункт мед. обслуговування.

Середньоріч. контингент  - 169 учнів, які здобувають 
проф. тракториста – машиніста с/г виробн. катег. «А1», 
«А2», «В1», «В3», плодоовочівника, обліков. бухгалт. да-
них, опер. ветерин. обробл. тварин, муляра. Навч. процес 
забезп. 20 висококваліф. прац. (5 мають вищу кваліфіка-
ційну категорію, 2 – педаг. звання «викладач – методист», 
1 – «старший викладач», 3 – «майстер вироб. навч. ІІ ка-
тегорії»).

Ліц. підгот. 15672 тисяч кваліф. робіт. для різних галузей 
економіки, с/г та автомоб. трансп. Хм. обл..

Учні беруть участь в обл. та міжн. конк. У ІІІ етапі Міжн. 
конк. укр. мови ім. П. Яцика у 2010 р. Тарасюк Г. посіла І 
місце, Ліщук І. – ІІ місце, у Всеукр. конк. «Шевченко з нами» 
у 2011 р. – І місце. 

Т. ЛУЦЮК 

Плужненський професійний аграрний ліцей

Ізясласький р-н, с. Хотень та м. Ізяслав (відділок)
Засн. у 1954 р. як Плужненське училище механізації 

сільського господарства.
У 1970 р. – реорг. в СПТУ № 33. У 1984 р. – переймен. 

в Плужненське ПТУ № 33, а з 2003 р. – реорг. в Плужнен-
ський професійний аграрний ліцей. У 2003 р. розпочав ро-
боту Ізяславський відділок Плужненського професійного 
аграрного ліцею.

Ліцей очолювали: Приймак І. П. (1954 р.), Ткач І. Г. (1954-
1956), Гикало І. Т. (1956), Токсобаєв В. М. (1956-1957), 
Овчаренко І. Т. (1957-1959), Міськов В. Є. (1959-1960), Ба-
лицький Є. М. (1960-1967), Левковський М.І. (1967-1970), 
Губіш П.Г.(1970-1971), Ботвін А. В. (1971-1972), Коберник 
В. І. (1972-1974), Маковецький В. М. (1974-1976). 

Випускник Тостановський А. І. (спец. «тракторист-ма-
шиніст») прац. майстром вироб. навч., заст. дир. з учбово-
вих. роботи керуюч. Ізяславським райоб’єд. «Сільгосптех-
ніка», голова Ізяславського райвиконкому, помічник нар. 
депутата.

Грищук В.К. – укр. правознавець, докт. юрид. наук, 
проф., заслуж. юрист України, член-кор. НАПН України, 

авт. понад 330 праць, член Вченої ради  Люблін. ун-ту ім. 
Яна Павла ІІ.

З 1976 р. заклад очолює Лісовський М. І. Ліцей здійснює 
підгот. каліф. робіт. за 9 напрям. та 17 спец.: хімічне вироб., 
буд. та монт., лісозагот. роботи, гром. харч., сфера обслу-
гов., сільське госп.. 

В ліцеї - понад 400 учнів, 101 член труд. колект.
Мат.-техн. база ліцею в с.Хотень: 2 навч. корп., 

навчально-лаб. корпус, їдальня, гуртож., спортзал, ста-
діон, машинно-тракторний парк, автотрактородом, учб. 
госп., навч. господарський підр. із лісов. насадж.

м.Ізяслав: навч. корпус, навч.-лаб. корпус, їдальня, гур-
тож., стадіон, спортзал, бібл. з чит. залом.

Пріоритетами діяльності закладу є створення умов для 
учн. молоді у здобутті якісної освіти, впровадж. інновац. 
технол. навч. і вихов., залучення учні до наук.-дослід. роб. 
в МАН.

Прац. ліцею розр. та видали навч. посіб., метод. реко-
менд., прогр. засоби навч., які схвалені Наук.-метод. ра-
дою для викор. в ПТНЗ області.

Колектив ліцею у 2013 р. нагородж. срібною, а в 2016 р. 
– бронз. медалями за участь у Міжнар. виставці «Сучасні
заклади освіти».

І. ПРИЛЕПСЬКА

Полонський професійний аграрний ліцей

м. Полонне, вул. Юзькова, 48
Засн. у 1935 р. Змінювалися назви: Полонська школа 

комбайнерів, Полонська школа механізації с/г, училище 
механізації с/г, СПТУ – 12, СПТУ – 5, Середнє проф.-тех.  
уч-ще № 35.

Директори: Голіков Я. П. (1944), Качур П. М. (1944-1945), 
Данілов Б. Я. (1945-1950), Семенов С. М. (1950-1957), До-
бровольський П. П. (1957-1972), Мельниченко П. Г. (1972-
1974), Паламарчук К. Ю. (1974-1979), Звягінцев І. Г.(1979-
1980), Олійник М.П. (1980), Кулінський В. П. (1980-1984), 
Музика В. Д. (1984-1988), Клименко О. В. (1988-1994), Жу-
хевич В. І.(1994-2010), Лівшун М. Є. (з 2011). 

Здійснювалась підготовка за професіями: водії, тракто-
ристи, комбайнери, бригадири тракт. бригад, механіз. тва-
ринн. ферм, слюсарі, будівельники, електрики, перукарі, 
зв’язківці, фарфоровики, токарі, соціальні робітники. 

Випускники, які відзначені високими урядовими нагоро-
дами: Герої Соц. Праці – Бортняк П. Ф., Ніколін С. М., Му-
зика В. А., Кулик Ф. В.; Орден Леніна отримали – Пулим А. 
Д., Процюк З. С.; орд. Трудового Червоного Прапора – Чу-
мак І. Д., Зеленюк О. В., Тріщ С. І., Жвалюк В. П., Сидорук 
В. М., Лавренюк П. С., Матюха В. В., Шуляк М. В.

Енциклопедiя освiти Хмельниччини
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Значний внесок у становлення та розвиток навч. закл. 
зробили викладачі та майстри вироб. навчання: Мельни-
ченко П. Г., Будник А. Є., Мигулько І. П., Кулєша М. Ф., Си-
рота В. М., Ткач Ю. П., Короташ Н. А., Сінчук Т. М., Приймак 
Т. Є., Степанчук С. С., Степанчук В. Г., Будкевич М. С., Кірі-
єнко З. Г., Тарасюк Л. П., Лебеденко Г. М., Цимбалюк М. Я.

Нині навч. закл. очолює Лівшун М. Є. У 2015-2016 рр. 
ліцей нараховував 353 учні та 78 членів труд. кол. Навч. 
корпуси, майстерні, лаб., спорт. база, гуртожиток, їдаль-
ня та інші приміщення заг. площею 63 тис.м2, с/г техніка, 
автомобілі, тваринницьке госп-во, земельні угіддя пло-
щею 164 га. 

Педаг. колектив запровадж. суч. форми і метод. роботи 
(школи метод. навч., творчі групи, майстер-класи, захист 
творчого портфоліо, метод. декада, педаг. майстерня та 
ін.). Педаг. беруть участь у різних метод. та фах. конк., 
виставках КМЗ «Педаг. ідеї та знахідки», у роботі семін. – 
практ., обл. та Всеукр. конферен.. 

Професії, які здобувають учні в ліцеї: «Тракторист-ма-
шиніст с/г виробн.; слюсар з ремонту техніки; водій авто-
транспортних засобів»; «Електромонт. з освітлення та 
освітл. мереж; електромонт. силових мереж та електро-
устат.; електромонтер лінійних споруд та проводового 
мовлення»; «Муляр; штукатур»; «Перукар»; «Соціальний 
робітник; молодша мед. сестра по догляду за хворими». 

Л. СОСУЛЯ

Понінківський професійний ліцей

Полонський р-н, смт. Понінка, вул.Перемоги, 37
Засн. у 1923 р. як Професійна школа, з 1923 р. – Школа 

фабр.-заводськ. учнівства (ФЗУ), 1940 р. – Школа фабр.-
заводськ. навч. № 4 (ФЗН №4).

 У 1941-1944 рр. підгот. роб. проводилась в евакуації 
на Уралі. 

З 1945 р. у зв’язку з необхідністю підгот. каліф. робітн. 
для паперової промисл. школа ФЗН №4 реорганіз. в ре-
місн. уч-ще № 1. 

У 1949р. переймен. в ремісниче уч-ще № 8, з 1963 р. – в 
міське ПТУ № 2; з 1984 р. – в СПТУ № 2, у 1993 р. – ПТУ № 
2, а з 2003 р. реорган. в Понінківський проф. ліцей.

За роки існув. заклад підгот. понад 18 тис. каліф. роб-ів.
Ліцей пишається своїми випускн., які примножують тра-

диції закладу в Литві, Латвії, Естонії, Білорусії, Узбекистані, 
Росії, на підприємствах України.

З 2010 р. ліцей очолює Романюк М. Є. 
Навч. здійснюється за проф.: машиніст папероробної (кар-

тоноробної) машини (сіткар), контролер целюл.-папер. вироб., 
машиніст гофрувального агрегата, швачка, кравець, столяр 
будів., виробник художніх виробів з лози, монтажник гіпсокар-
тонних конструкцій, кухар, офіціант, муляр, лицювальник-пли-
точник, слюсар КВПіА, електромонтер з ремонту та обслуго-
вування електроустатк., радіомеханік з обслугов. та ремонту 
радіотелевіз.апаратури, електромонтер з обслугов. підстанцій, 
електромонтер охоронно-пожежної сигналізації. 

В ліцеї навч. понад 400 учнів. Загальна к-ть прац. – 80 чол. 
У закладі обладнано 10 каб. для проф.-теорет. підгот., 

10 – загальноосвітньої підготовки, 12 навч. майст., 4 лаб., 
бібліот., спортзал, зал важкої атлетики, тренажерне містеч-
ко, є їдальня, гуртожиток,  ств. 3 музеї.

Педаг. прац. натхненно працюють над ств. метод. літе-
ратури. Наук.-метод. радою НМЦ ПТО ПК у Хмельн. обл. 
схвалено 18 робіт (підруч., навч. посібники, метод. реко-
менд., довідники, практикуми, збірники завд.). 

Пед. та директор ліцею Романюк М. Є. спільно з відді-
ленням науково-метод. забезпечення проф.-технічн. осві-
ти Інституту інновац. технологій і змісту освіти розробили 2 
Держ. стандарти з професій «Машиніст папероробної (кар-
тоноробної) машини (сіткар)», «Контролер целюл.-папер. 
виробн.». Ведеться роб. зі ств. ДСПТО з професії «Маши-
ніст гофрувального агрегата».

Працюють органи учнів. самовряд.: рада учнів. самовряд. 
ліцею та рада гурт.

Л. ГРАБОВСЬКА

Професiйно-технiчна освiта
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Старокостянтинівський професійний ліцей

м. Старокостянтинів, вул. І. Франка, 35
Ств. у 1971 р. як ПТУ № 1 на 480 учнів. 
Перший дир. - Плескань В. Й., його наступниками були: 

Мельниченко Г. В.; з 1974 р. – Сафонов Д. К.; з 1975 р. 
– Серединський А. Є.; з 1977 р. – Чвертняк В. І.; з 1984
р. – Собчук П. С.; з 1993 р. – Якимовський В. Н.; з 2003 р. – 
Вдовиченко В. С.; з 2010 р. – Кучерук С. С.

У 1976 р. уч-ще отримало статус середнього ПТУ.
З 1993 р. зменшується к-сть традиційних професій, під-

готовку за якими здійснював заклад, але відкриваються 
нові: кухар; кондитер; оператор комп’ютер. набору; слюсар 
з ремонту автомоб.

У 2010 р. ств. метод. каб. для надання допомоги інже-
нерно-педагогічним прац. у підвищ. педагог. рівня, впро-
вадж., поширення передового педаг. досвіду, інноваційних 
педагог. та вироб. технологій, новинок наук.-техн. прогресу.

Облаштовано кабінети проф.-теорет. підготовки: читан-
ня креслень, основ галузевої економіки; лабор. високое-
нергетичних інновац. технологій, лабор. «оператор ліній у 
виробництві харч. прод.», вироб. дільниці для нововведе-
них професій.

Професії закладу: «Слюсар з рем. автомоб.; рихтув. ку-
зовів»; «Налагоджувальник ліній у вироб. харч. продукції», 
«Оператор ліній у виробництві харчової продукції».

Організовано курсову підгот. з професій: «Електрозв. 
ручного зварюв.; електрозварник на автоматичних та на-
півавтоматичних машинах», «Кухар», «Слюсар з ремонту 
автомобілів», «Налагоджувальник ліній у виробн. харч. про-
дукції», «Оператор ліній у виробництві харчової продукції». 

Впровадж. нова освітня послуга – екстернатна форма 
навчання.

Матер.-техн. база: корпус для теорет. занять, господ.-
побут. корпус, гуртож., майст., лабор., котельня тощо.

Обладнано сучасною комп’ютер. технікою чит. зал. Учні 
беруть участь у конкурсах худ. самодіял., спорт. змаг.

Колектив бере участь у конк., Міжнар. виставці-конкурсі 
«Сучасні заклади освіти» – нагородж. подяками, дипл. та 
«Золотою медаллю». 

В ліцеї прац. 5 відмінників освіти: Войтова Т. І., Гадайчук 
М. І., Гроголь В. П., Кондратюк М. В., Синчук Г. К.

Заклад підгот. більше 10 тисяч каліф. роб., чимало з 
них  прац. в ліцей пед. та майстр. вироб. навч., обійма-
ють керівні посади в місті та обл., захищають територ. 
цілісність та незалеж. України в зоні проведення АТО.

ТВОРЧА ГРУПА ПЕДАГОГІВ ЛІЦЕЮ

Хмельницький професійний ліцей

м. Хмельницький, вул. Озерна, 8
Заснов. У 1985 р. як Хмельн. ПТУ №8 на базі обл. ви-

робн. об’єднання «Хмельницькгаз» і Хмельн. обл. житло-
во-комун. госп-ва (спільний нак. Держ. комітету України по 
проф.-тех. орієнтації і Мін-ва житл.-комун. госп-ва України 
від 11.06.1985 р. №180/126). Перший дир. – Сірий В. М. 

У 1997 р. Хмельн. ПТУ №8 і ПТУ №16 реорг. у Хмельн. 
проф. ліцей (Пост. Каб. Міністрів України від 28.05.1995 р. 
№526 «Про вдосконал. мережі вищих та проф.-тех. навч. 
закладів»).

Із 2014 р. – заклад очолює Станіслав Г. В. Контингент учнів 
– 460 чол. Навч.-вироб. корпуси мають заг. площу 3697.1м2, з
яких – 22 навч. каб., 13 майстерень, 6 лабор. тощо.

За час існування підгот. більше 10 тис. фах. галузей 
економіки, електротехн. вироб-ва, пром-сті та громадськ. 
харч., вироб-ва худож. виробів. Наразі юнаки і дівчата 
набувають професій: «Кулінар борошн. виробів. Кухар», 
«Живописець. Оформлювач вітрин, приміщ. та будівель», 
«Кравець», «Асист. референта», «Кухар. Офіціант», 
«Столяр». 

Нині колек. працює над метод. пробл. «Формув. єдиного 
інформ.-осв. простору». При провед. уроків теор. і виробн. 
навч. використ. інновац. технол.  з проф. спрямованості 
навч. спецпредметів інозем. мовами, впровадж. модуль-
них технол. навч., методу проектів, інф.-комунікат. техно-
логій навч., застосовуються новітні виробн. технології з ви-
корист. суч. зварюв. автоматів інверторного типу, зварюв. 
пластик. труб-дів. 

Працює учнів. рада «Республіка КРОК»,  гуртки худож. 
самод., декорат.-прикладн. мист-ва, спорт. секції. Виходить 
газета «Ліцейний вісник».

Н. ЧОРНОБАЙ

Хмельницький професійний ліцей електроніки 

м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 40/1
Засн. у 1975 р. на базі Хм. з-ду «Катіон» як ТУ № 8 (на-

каз Держ. комітету проф.-техн. освіти від 11.06.1975 р., № 
73 відповідно до ріш. Хм. обл-ому).

Перший дир. – Шевчук А. І. В училищі прац. 12 майстрів 
виробн. навч. 

Енциклопедiя освiти Хмельниччини
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Уч-ще готувало робіт. наступ. професій: складальник 
конденсаторів; монтажник радіоелектр. апаратури та при-
ладів; слюсар механосклад. робіт. Перший набір – 372 
учні. Виробн. навч. та практику учні проходили в цехах  
з-ду «Катіон».

З 1980 р. колектив очолив Присяжнюк Е. В. У 1984 р. ТУ 
реорганізовано у Хмельн. середнє проф. уч-ще №18 (на-
каз Мін-ва освіти України від 03.09.1984р. № 135) і розпо-
чато підгот. учнів з наданням їм серед. освіти. Розп. підгот. 
з таких професій: склад. радіодет; монт. радіоелектрон. 
апаратури та приладів; верст. широкого профілю. У 1993 р. 
введено нову проф. – радіомеханік з обслугов. та ремонту 
радіотелевіз. апаратури, у виробн. корпусі обладнано те-
лерадіомайстерню.

У 2003 р. – реорг. у Хмельн. проф. ліцей електроніки 
(наказ МОН України від 13.06.2003р. № 377). З 2007 р. за-
клад очолює Росквас А. І. 

Навч. 350 учнів, які здобувають проф. слюсаря-елек-
трика з ремонту електроустатк., електромех. з рем. та об-
слугов. лічильно-обчислюв. машин, операт. пошт. зв’язку, 
секретаря керівника, електромонтера охоронно-пожежної 
сигналізації, майстра з діагностики та налагодж. електрон. 
устатк. автомоб. засобів, електромеханіка торгов. та хо-
лод. устатк. Забезпечують навч. процес 48 педагог. прац. 
Матер.-техн. база: 12 навч. каб., 7 майст., (майст. Нетре-
би В.В. визнана кращою в Україні), 2 комп’ют. класи, 2 ла-
борат., гуртож., спорт. та актова зали, стадіон, мед. каб., 
їдальня, бібліот. Працює молодіж. клуб «Сатурн».

Значна увага приділяється розкриттю творч. та спорт. 
здібностей молоді. Учні беруть участь в обл. олімп., спар-
такіадах, конкурсах худож. самодіяльн., техн. творчості.

За роки існування підгот. понад 15 тис. кваліфік. роб-
ків. Довгостр. угоди про співпр. укладено з УДППЗ «Ук-
рпошта», ТОВ «Побутрадіотехніка», ДП «Новатор», ПАТ 
«Хмельниччина – АВТО», ТОВ «Омега», ТОВ «Чіп Систе-
ми», ТОВ «Технохолод», ДП «Адвіс-Мотор-Україна», ТОВ 
«Стіомі-Холдинг», ВАТ «СПМК-578», ХКП «Електротранс», 
ВАТ «Поділля – Плюс», ТОВ «Укрелектрокомплект», ТОВ 
«Меркурій ЛТД».

Ж. СЕМЕНОВА

Чорноострівський професійний аграрний ліцей

Хмельн. р-н., смт. Чорний Острів, вул. Жовт- 
нева, 1

Держ. навч. заклад ІІ рівня акредит. 
Створено у 2003 р. за нак. МОН України від 13.06.2003 

р. №377 «Про вдосконалення мережі професійно-техніч-
них навч. закладів Хмельницької обл.». Правонаступник 

Чорноострівського училища механізації с/г №16 (створе-
ного 29.06.1963 р.), у 1970 р. перейм. у Чорноострівське 
СПТУ №9, з 1984 – у ПТУ №39, з 2003 р. – Чорноострів-
ський професійний аграрний ліцей.

Перший дир. училища механізації с/г №16 – Регуш В. В. 
(1963-1966). У цей період заклад готував трактористів та 
майстрів наладчиків машинно-тракторного парку.

1966-1973 рр. (дир. Б’ялковський Й. В.) – особлива ува-
га приділялась розбудові навч. закладу (побуд. навч. кор-
пуси, лаб., гуртожиток).

1973-1978 рр. – (дир. Майборода В. І.) – запровадж. 
середню освіту (на навч. приймались учні з 8-річною осві-
тою). Курсова підгот. проводилась для роботи на тракторах 
Т-150 та Т-150К.

1978-1981 рр. (дир. Ткачук М. Ф.) – особлива увага при-
ділялась  розвитку матер. техн. бази.

1981-1984 рр. (дир. Давидюк В. П.) – упровадж. перед. 
техн.вирощ. с/г культур на учбових полях уч-ща.

1984-2000 рр. (дир. Казіміров О. А.), розширено перелік 
проф. за якими здійсн. підгот. учнів.

2000-2012 рр. (дир. Сивак Я. Т.), акцент – на комп’ютер. 
навч. процесу.

Із 2012 р.– дир. Яремчук С. О. Заклад здійснює під-
гот., перепідгот. та підвищ. кваліф. робітн. кадрів.  
Є 2 навч. корпуси (3062,3 м2), 19 навч. кабінетів, з них  
9 каб. професійно-теорет. підгот., 2 каб. загально-техн. 
підгот. та 8 каб. загальноосвіт. підгот.; у навч.-виробн. 
корп. (837 м2) – 2 майст. для занять з виробн. навч.,  
6 лабораторій,  спортмайд., спортзал, різн. інвентар, для 
гуртк., секц. та позаур. роботи з учнями; бібліот. з чит. 
залом на 28 місць (книжк. фонд у 22163 прим.); гуртож., 
машинно-трактор. парк із 13 тракторів, 7 зернозбирал. 
комб., 4 навч. автом., навч. господ. (202,6 га); авто-трак-
тородром (2,3 га). За останні 4 роки покращено матер.-
техн. базу для підгот. кваліфік. робітників, підвищ. якіс-
ний склад пед. прац. (вищу кваліф. кат. встановлено для  
5 пед., пед. звання – 2 пед.). У пед. колективі ліцею –  
32 пед. прац., функціонує 3 пед. комісії, які працюють над 
удоскон. навч.-вихов. процесу шляхом упровадж. інно-
вац. технологій. Узаг. пед. досвід Капітан Л.С., Медвідь 
Н.В., Фурман В.А. Дудар А.А., Малькут А.І.

Щороку ліцей випускає близько 100 кваліфік. робітників.
Нагородж. дипл. Міжнар. виставки «Сучасні закла-

ди – 2011», «Сучасні заклади – 2012», «Сучасні заклади 
– 2014», дипл. ІІ ст. обл. етапу Всеукр. конк. «Інноваційні
технології – 2013».

Л. ДИКА

Професiйно-технiчна освiта
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Шепетівський професійний ліцей

м. Шепетівка, проспект Миру, 23
Засн. у 1979 р. як ТУ №10. Перший набір – 300 уч., випус-

кників 10-го кл., за спеціальн.: «Регулювальник радіоапа-
рат. і приладів», «Монтажник радіоапаратури і приладів», 
«Скл-ник конденсаторів», «Оператор станків з числовим 
програмним управлінням». Заняття проводилися в при-
міщ. гуртож. уч-ща, уроки вироб. навчання – на заводах 
міста. Паралельно створювалася навч. база закладу. 

У 1984 р. ТУ №10 переймен. у СПУ №20, яке забезпеч. 
підгот. кваліф. робітників для Шепетівського філіалу ВО 
«Комуніст» (у подальшому Шепетів. з-д «Радар») та Шепе-
тів. філіалу Київ. з-ду ім. Лепсе (пізніше – Шепетів. завод 
культ-рів). 

Вимоги часу розширили коло спеціальн. За замовлен. 
з-ду ім. Лепсе розпоч. підгот. токарів, фрезерувальників, 
слюсарів механоскладальних робіт, згодом – будівельників 
та кравців.

У 2003 р. на базі ПТУ №20 утворено Шепетівський про-
фесійний ліцей.

Керівн. закладу були: Полторак Б. В. (1979-1982); 
П’янков В. Я. (1982-1984); Кравець М. Т. (1984-1987); Да-
видюк М. В. (1990-1991); з 1988 р. – Окунєвський О. А.

Заклад підгот. майже 10 тис. кваліф. робітн.. Серед вип-
ків – власники майст. по ремонту телевіз. та радіоапарат., 
моб. телеф.; керівн. буд. бригад та бригад звар-ків (Божок 
О. А., Камак С. П., Середюк В. В., Хеленюк Ю. А., Попик 
Ю. В. та ін.)

Навч. здійснюється на базі повної і базової серед. освіти 
з терміном від 1 до 3-х років, а також проводиться пере-
підг. дорослих з числа незайнят. насел. за направл. центрів 
зайнят. Навч., підгот. та перепідгот. кваліф. роб-ків здій-
снюється за проф-ми: токар, фрезерувальник, слюсар-ре-
монтник, електрогазозварник, електромонтер з ремонту та 
обслугов. електроустат., радіотехнік з обслугов. та ремонту 
радіотелевізійної апаратури, столяр, верстатник з дерево-
обробних верстатів, лицювальник-плиточник, кравець, 
продавець продов. і непродов. товарів. 

До складу ліцею входять: корпус на 420 учнів, гуртож. на 
240 місць, навч. майст. (заг. площа 517,2 м2), спорт. майд. 
(2000 м2), їдальня на 60 посадкових місць, бібл., чит. і акт. 
зали. Для здійсн. навч. процесу облад. 12 навч. каб. спец., 
загальнотех. та загальноосв. циклів, 7 майст., комп. клас. 
Прац-ть 32 пед-ги. 

Навч. заклад отримав відзн. за участь у всеукр. та між-
нар. вист., конкурсах: диплом ІІІ ст. Міжнар. вист. «Сучасні 
заклади освіти - 2012»; диплом Всеукр. конкурсу у сфе-
рі ПТО «Впровадж. інновац. техн. у навч.-вироб. процес» 
(2013); сертиф. Міжнар. конк. шкільних проектів «Енергія і 
середовище - 2014»; дипломом лаур. VI Міжнар. форуму-
презентації «Іннов. в сучасній освіті» (номінація «Інновацій-
ні технол. проф. діяльності прац. психологічної служби»); 
диплом лауреата XVI Міжнар. конк. шкільних медіа, газ. 
«Робітнича гвардія» (2014); диплом VI Міжнар. вист. «Суч. 
заклади освіти - 2015»; диплом VII Міжнар. вист. «Суч. за-
клади освіти - 2016».

Л. ГУМЕНЮК

Ярмолинецький професійний ліцей

смт. Ярмолинці, вул. Пушкіна, 2
Засн. у 2001 р. як Ярмолинецьку філію Хмельницького 

ПТУ № 8. І з 2002 р. її бу¬ло реорг.у навч. заклад – про-
фесійний ліцей. 

Створено добротну мат. базу: навч. каб., лаб., вироб. май-
стерні, темат. і діючі стенди, моделі, упроваджено іновац. пе-
даг. та виробн. технології, модернізовано зварюв. майст.

Ліцей пропонує навч. з 12 професій: муляр, штукатур, 
лицювальник-плиточник, електрогазозварник, слюсар з 
ремонту автомобілів, адміністратор, обліковець з реєстра-
ції бухгалтерських даних, водій автотранспортних засобів 
категорій В, С1 С, швачка, кравець, лісоруб. Замовниками 
кадрів є майже 150 підпр. району, області, держави. 

У 2015 р. відзна. дипл. Міжн. форуму «Інноватика в сучасній 
освіті». У 2012 р. здобув срібну медаль на ІІІ Міжн. вист. «Суч. 
закл. освіти» , у 2016 р. срібну медаль на Міжнар. вист. закорд. 
навч. закл. «World Edu» – у номінації «Іновац. закладів освіти 
у роботі з молоддю в позанавчальний час». Протягом остан-
ніх трьох років ліцеїсти, наші учні, які представляли Україну на 
Міжнар. конкурсі молодих зварників «Золотий кубок Linde» у 
Чехії, потрапили у число кращих. 

У ліцеї прац. гуртки, клуби, секції, студії. До послуг учнів 
–спортзал, гуртож., їдальня, бібліот. з чит. залом, комп.
класи з підкл. до Інтернету.

За останні 15 років діяльності навч. заклад дав путівку в 
життя понад 2000 робітників.

Н. ШПАК

Енциклопедiя освiти Хмельниччини



Немає сумніву, що багато залежить від загального 
розпорядку в закладі, але найголовніше завжди 
залежатиме від особи безпосереднього вихователя, 
що стоїть віч-на-віч з вихованцем: вплив особи 
вихователя на молоду душу становить ту виховну силу, 
якої не можна замінити ні підручниками, ні моральними 
сентенціями, ні системою покарань та заохочень. 
Багато, звичайно, важить дух закладу; але цей дух живе
не в стінах, не на папері, а в характері більшості 
вихователів і звідти вже переходить у характер 
вихованців.

К. Ушинський

Заклади обласного
підпорядкування
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Комунальний заклад культури «Хмельницький 
обласний літературний музей»

м. Хмельницький, вул. Грушевського, 68
01.01.1992 р. в м. Хмельн. відкр. «Музей письменника 

О. Купріна та літераторів Хмельн.» як відділ обл. краєзн. 
музею (ріш. облвиконк. від 20.11.1991 р. № 187). Офіц. 
відкриття відб. 27.08.1993 р. під час святкув. 500-річчя м. 
Хмельн. 

У 2015 р. з складу закл. виділено музей письмен. О. 
Купріна, літераторів Хмельн. і літер.-меморіал. музей А. 
Ахматової та створ. комун. закл. культури «Хмельн. обл. 
літерат. музей» (ріш. Хмельн. облради від 28.09.2005 р. 
«Про реорган. комун. закладу культури «Хмельн. обл. кра-
єзн. музей»).

Експоз. музею розташ. у 3-х залах. З документ. досто-
вірністю подаються істор.-літерат. факти, показано духо-
вне життя багатьох поколінь хмельничан і їхніх предків. 

І зал музею – «Божественне Слово з народних уст». 
Експоз. розп. про усну народ. творчість, фольклор, дав-
ню писемність, започатк. нової укр. літ-ри. Подано ма-
тер. про розв. в Україні книгодрукув., зокрема, про ді-
яльність І. Федорова в Острозі, представл. макет друк. 
верстата ХVІ ст.

ІІ зал – «Красо України, Подолля». Тут розміщ ма-
тер. про класиків укр. літ-ри, чиї імена пов’язані з сучас. 
Хмельн. обл.: Т. Шевченко, Л. Українка, М. Коцюбинський, 
Л. Глібов, М. Старицький, С. Руданський, А. Свидницький... 
Представл. також літ-ра націон. меншин краю (рос., поль-
ська, єврейська).

ІІІ зал – «Колись історія назве наш час народженням лю-
дини». Розміщ. інф. про письмен. 20-50-х років, поет. слово 
шістдесятників, подає літер. портрети сучасників. 

У музеї експон. літер.-муз. світлиця «Сяйво кали-
ни». Ств. літер.-меморіал. комплекс поета-байкаря М. 
Годованця, експозиц. комплекс, присвяч. обл. організ. 
Націон. Спілки письмен. України. Тут відбув. зустрічі з 
письмен., літер. сторінки, презент. нових вид., темат. 
літер.-муз. вечори, поет. конкурси, експон. темат. ви-
ставки.

Музей активно співпрац. з навч. закл. міста та обл. 
Найактив. відвідув. – школярі. Для них прац. музею про-
водять екск., мас. заходи, музейні літер. уроки, виставки. 

В. ГОРБАТЮК

Хмельницька обласна 
психолого-медико-педагогічна консультація

м. Хмельницький, вул. Озерна, 14, корп. 3
Функц. при Хм. обл. ін-ті післядипл. педагог. осв., на-

ук.-метод. підпорядк. і підзвітна Центр. психолого-медико-
педагог. консультації. Забезп. реаліз. права дітей з особл. 
осв. потреб. на доступну і якісну осв. Діяльність спрямов. 
на раннє виявл., психолого-медико-педагог. вивч. дітей з 
поруш. психофізич. розв-ку, надання їм індивід.-корекц. 
допомоги; забезпеч. консульт. батьків, педпрац. та ін. за-
цікавл. осіб, пов’язане з можл. вибору освіт. установи та 
навч. прогр. відповідно до індивід. особл. таких дітей; 
здійсн. організ. просвітницьких заходів.

Із 60-х рр. ХХ ст. діяла обл. медико-педагог. комісія, яка 
здійсн. діагност. ф-цію з метою комплект. спецшкіл для ді-
тей з вадами психофіз. розв. (очолюв. на громад. засадах 
Плохотнюк О. О. – зав. від. інтернат. закл. обл. упр. осв. і 
науки). 

У 2004 р. при ХОІППО ств. ХОПМПК на пост. діючій осн.. 
2004-2014 рр. – завідувач Грицюк Н. Г., з 2014 р. дотепер 
– Синявська Г.О. До складу діагност. ради вход. штат. кон-
сультанти: Антонюк Р. М. – дит. лікар-психіатр, Білецька 
О. Г. – практ. психолог, фах. з пит. інтелект. розв. дитини, 
Кушнір (Бондарчук) А. В. – дефектолог, олігофренопеда-
гог; Буряковська О. М. – вч.-логопед. У найбільш складних 
випадках до діагност. дітей залуч. висококваліф. фахівці: 
Дронь І. А. – дефектолог-логопед, Могильницька К. Є. – 
дит. лікар-офтальмолог, Орлик Н. Ф. – дит. лікар-психі-
атр, Петрашко Л. Г. – лікар-сурдолог; Савчук Н. К. – вч.-
реабілітолог, логопед.

ХОПМПК здійснює наук.-метод., організац., координац. 
ф-ції щодо район. (міськ.) консульт., які діють в 19 р-нах, 6 
містах обл. та забезпечують раннє виявл. дітей з труднощ. 
та поруш. психофіз. розв., психолого-медико-педагог. вивч. 
та надання пост. індивід., корекц.-розвитк. допом.. Щорічно 
обстеж. бл. 600 дітей з особл. психофіз. розв. з метою ви-
знач. освітнього маршруту та надання якісн. освіт.-корекц. 
і реабілітац. послуг. 

Г. СИНЯВСЬКА

Енциклопедiя освiти Хмельниччини
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Заклади обласного пiдпорядкування

Хмельницький обласний центр 
практичної психології та соціальної роботи

29027, м. Хмельницький, вул. Озерна, 14
Засн. у 1992 р. на базі обл. ін-ту підвищ. кваліф. вчит. 

Перший очільник (на гром. зас. – зав. каф. педагог. і пси-
хол. ін-ту) Федоров В.Д. Перші співр.: Бочеріков Ю., При-
ходченко Н., Гундерук Л.М., Дікарев О. Пізніше працювали 
Войтович Г.І., Мельник Л.М., Кулікова С.М., Кімпаєва О.О., 
Марко І.М., Галузинська О.А. 

З 2016 р: зав. – Пастух Л.В., методисти Генега А.І., Ніко-
лова В.В., Страшнюк Ж.Д.

Центр здійсн. коорд., організ., навч.-метод. ф-ції щодо 
діяльності психол. служби с-ми осв. обл., забезп. консульт.-
експертну та ін. підтр. метод.-психол. методкабін. від./упр. 
осв.; проводить щорічн. моніторинг розв. психол. служби; 
аналіз. та узагальн. д-сть практ. психологів, соц. педаг.; 
здійсн. організ. обл. психол. дослідж.; вивчає, узагальнює 
та поширює перспект. досвід р-ти; надає консульт.-метод. 
допом. за запитами пед. прац., батьків, учнів (близько 700 
консульт. щорічно).

Центр сприяє підв. кваліф. та проф. зростанню практ. 
психолог., соц. педаг. закл. осв. обл. шляхом провед. навч. 
семін., практик., тренінгів, майстер-класів, засідань кругл. 
столів; ств. метод. посіб., рекоменд., каталогів-довідн. та 
ін. навч. й інструкт.-метод. розр.

Центр взаємодіє з держ. та громад. орг-ціями, які опіку-
ються пробл. дітей, молоді (органами охор. здоров’я, служ-
бами у справах дітей, центр. соціал. служб для дітей, сім’ї та 
молоді, центр. зайнятості тощо).

Л. ПАСТУХ, 
В. НІКОЛОВА

Кам’янець-Подільська спеціалізована 
школа-інтернат І-ІІІ ступенів «Славутинка» 

Хмельницької обласної ради

м. Кам’янець-Подільський, вул. Лесі Українки, 71
У 1901 р. Славутинською С.О. засн. приватне жіноче 

учил. ІІ розр. 31.05. (13.06.) 1905 р. з дозволу Мін. на-
род. осв. жіночу гімн. перепрофільов. у прив. жін. гімн. 
Відомі викл.: художник Жудін Д., гром. діяч, член істор. 
тов-ва Нестора-літописця Сіцінський Ю. У грудні 1920 
р. гімназію реорган. в 7-річну шк. У 1961 р. у приміщ. 
колишньої гімн. відкр. шк.-інтер. №2 для дітей із мало-
забезп., багатод. та неповних родин.

У 1961 р. дир. призн. Панасенко А. Г., у 1974 – Ду-
жева С. Й., у 1985 – Базилька В. П. Із серпня 2009 р. 
обов’язки кер. виконує Козлова О. В. 30.04.2014 р. рі-
шенням сесії Хм. облради тип закладу змінено на спец. 
шк.-інтер. для обдаров. дітей з поглибл. вивч. англ. 
мови з 1-го класу та предм. технічного (інжен.) циклу 
й інформат. з 5-го класу. «Славутинка» – єдиний в обл. 
спеціаліз. закл. інтернат. типу (шк. повного дня) з по-
глиб. вивч. предм. з першого класу. Тут навч. більше 
230 учнів. Вихов., які мешк. за межами міста, прожив. у 
спальному корп. впродовж п’яти днів.

Кадр. склад налічує 83 прац., з них – 43 пед. Всі 
навч. каб. та спальні приміщ. мають індивід. дизайн, 
нові меблі, суч. мультимед. обладн., найновішою тех-

нікою оснащ. 4 комп’ют. класи. У 2011 р. одне з найб. 
приміщ. переобладн. в гімнаст. залу. У 2015 р. школа 
здобула перемогу у Всеукр. конк. «Клич друзів – граймо 
разом», організ. Фондом братів Кличків і отрим. сучасн. 
спорт. майд. 

Успішно застосов. педагог. технол.: інтерактивні, ін-
формац.-комунікац., дальтон-технологія, інтеграційна, 
особистісно орієнтована тощо. У 2015-2016 рр. 12 учит. 
стали перемож. обл. педагог. виставки «Освіта Хмельн. 
на шляхах реформув.» Хмельн. ОІППО та були відзн. 
грам. і дипл. І-ІІІ ст. Департ. осв. і науки Хм. ОДА. У 2015 
р. вихов.-метод. Загородня Н. В. посіла ІІ м. в обл. конк. 
«Класний керівник». Вчит. матем. Копійчук Т. І. перем. 
в 2014 р. у міськ. конкурсі «Кращий каб. матем.» у ном. 
«Найкр. метод. наповн.». За 2014-2015 рр. на шпальтах 
проф. вид. вміщено більше 30 метод. матер., які пре-
зент. педагог. досвід педаг. закл. Вчителями англ. мови 
Водолажською А. Г. та Верстівською І. І. впрод. 2014-
2015 рр. відвідано всеукр. конф. з практ. навч. курсом 
«Teaching English with Technologies» у рамках прогр. 
«Microsoft – Партн. у навч.» від British Council (Британ-
ська Рада) в Україні, пройдено заруб. навч. курси під-
вищ. кваліфік. «TEFLRefresherCourse» в InlinguaSchool 
у м.Челтнем (Велика Британія) та «Майбутнє навчан-
ня. Проф. практ. для вчит. англ. мови від Британської 
ради».

Активно впровадж. дист. навч. учнів та здійсн. 
управл. діяльн. на основі сучасн. сист. Moodle – вірту-
ального навч. середов. Системат. провод. навч. вебі-
нари при дист. академії «Elnik» (м.Київ). Практикується 
міжнар. співробітн. (участь закладу в укр.-польсько-
голландському проекті «Школа майбутнього» (м.Львів), 
прийнято пропоз. Мін. освіти Польщі про співпр. та про-
вед. уроків польської мови для учителів та учнів, три-
вають перемовини щодо співпр. та навч. педаг. з ун-том 
Гете (Німеччина), обмін досв. з дит. буд. Св. Клари з м. 
Гундельфінген (Баварія).

Життя закл.  висвітл. на шпальтах шк. газ. «Сходин-
ки» (вид. є лаур. міськ., обл. та Всеукр. конк. шк. пре-
си в м. Миколаєві (2010, 2011), лаур. Міжнар. конк. шк. 
медіа 2016 р.) та на сайті школи.

В. ВЛАСЮК



192

Кам’янець-Подільський ліцей 
з посиленою військово-фізичною підготовкою

м.Кам’янець-Подільський, вул. Гагаріна, 56
Розп. діяльн. 16.09.2000 р. 

під керівниц. полковн. Рощу-
ка О. С. Мета проф. загаль-
ноосв. навч. закл. – підготов-
ка кандидатів для вступу до 
вищих військ. навч. закл. і 
надання допомоги сім’ям, які 
потреб. соц. захисту.

В ліцеї навч. 450 учнів, се-
реді яких – діти-сироти, діти з 
неповних сімей, з сімей вій-
ськовослужб., воїнів-афган-
ців; діти, батьки яких загину-

ли під час провед. АТО. Ліцеїсти забезп. 4-разовим харчув. 
Щороку з 1 квітня розпоч. роботу прийм. комісія, яка 

здійсн. конкурсн. відбір юнаків, придатних за станом 
здоров’я і які бажають стати офіцер. ЗСУ. За роки свого 
існув. закл. випустив більше 2000 ліцеїстів. Вступ у проф. 
виші стан.  95%. Випускн. ліцею, які пов’язали своє життя 
з військ. служб., достойно носять офіцер. погони, з честю 
викон. свої обов’язки в ході антитерорист. опер.

Управління ліцеєм здійсн. нач., його заст. з навч., вихов. 
та метод. роботи. Організ. роб. відділу кадрів, бухгалт. та 
мед. служби. Соц.-психол. супровід навч.-вих. процесу ве-
дуть практ. психол. і соц. педагог. Бібліотека ліцею – центр 
інформац. забезп. і пропаг. друк. та віртуал. книги.

Життєдіяльність ліцеїстів забезп. вихов.-офіц., які 
стали для ліцеїстів прикладом військ. честі, мужності, 
гарту й вишколу. Серед них – учасники миротворчих опе-
рацій,  ліквідат. Чорнобильської катастр., розмінувань, 
воїни-афганці.

Викон. навч. прогр. ліцею забезп. три предм. кафедри. 
У ліцеї вивч. дві іноземні мови: англ., нім. Серед педаг. – 
учит.-метод., кандид. військ. наук, відмін. осв. України, на-
городж. Поч. грам. МОНУ. Педагог. колектив прац. в рам-
ках проекту «Школа новац.-інновац. культури», місія якого 
– однією ідеєю об’єднати   педаг. у режимі пошуку змін та 
новацій.

Учні мають змогу під час проходж. літнього табору за-
кріпити на практ. набуті теорет. знання, отримати необхідні 
навички для навч.  у військ. вузах.

Життя в ліцеї провадиться на засадах самоврядув. за 
власним статут. і «Кодексом честі ліцеїста». Діє мережа 
програм і проектів, клубів за інтересами, гуртків і спорт. 
секцій. Із 2006 р. виходить газ. «Ліцеїст», трансл. власна 
«Телев. служ. новин». Щороку відбув. церемонія «Обдаро-
ваність року», де вшанов. кращі учні ліцею.

Колект. ліцею – лаур. Всеукр. конкурсу «100 кращих 
шкіл України», перемож. обл. конк. «Панорама творч.» у 
ном. «Гендерна політика, Міжнар. конкурсу з гуманітар. 
права «Богдан Хмельницький», Всеукр. конкурсу «Порт-
фоліо рідної школи». У 2010  ліцей отримав міжнар. ста-
тус «Школи миру» як взірцевий навч. заклад нового типу, в 
якому здійсн. військ.-патріот. вихов. молоді.

Випускн. ліцею – істинні патріоти України. Назавжди в 
його славну історію вписані імена Дана Колісника, Сер-
гія Саліпи, Романа Наглюка, Андрія Кухара, які захищали 
держ. кордон у ході антитерористичної операції. 

Славутський обласний спеціалізований 
ліцей-інтернат поглибленої підготовки учнів 

у галузі науки

м.Славута, Хмельн. обл., вул. Князів Сангушків, 8
Ств. 1993 р.
Концепція закл. спрям. на модерн. змісту осв. через 

надання можл. ліцеїстам вибору змісту і форм навч., 
на розв. і самореаліз. творч. особист. дитини, на впро-
вадж. особистісно-зорієнт. інновац. педагог. технол., на 
формув. інтелект. потенц. країни та громад. компетен. 
ліцеїстів.

Перший дир. – Василь Семенюк, у 2000-2009 рр. 
– В.В.Семенюк, з 2009 р. – О.Я.Саприкіна. У закладі 
працюють 46 учит. Відкриті допроф. 9 кл. та академічні 
групи 10-11 кл. з укр. філол., біолого-хімічного, фізико-
математ., економічн., правового, інформац.-технолог. 
та військ.-спорт. проф. навч.

У ліцеї навч. 400 учнів, які проживають у комфортаб. 
гурт.-хостелі на 270 місць. 

Пріорит. напр. роботи закл. – перетвор. навч.- 
виховн. процесу з традиц. відтворення змісту  
на навч. інновац., творче, особистісно- зорієнтов., яке 
реалізується через застосув. вчит. інтеракт. технол., 
методів пробл., ситуативн. навч., розв. крит. мисл., пе-
даг. співробітн. Учні неоднор. ставали перем. II та III 
етапів Всеукр. конк.-захисту науково-дослідн. робіт 
учнів-членів МАН, перем. III етапу Всеукр. учнів. олім-
піад з базових предм., приз. Всеукр. конк. «Іntel-Texно 
Україна» та ін.

В. КАРНАУХ

Хмельницький спеціалізований ліцей-інтернат 
поглибленої підготовки в галузі науки 

м. Хмельницький, вул. Озерна, 14.
Рішен. Хм. ОДА від 26.07.93 р. ліцей було відкр. з 

метою здійсн. цілісної кадрової політики, ств. сприятл. 
умов для навч. та вихов. обдаров. дітей Хмельн. Задум 
втілила в життя  перший дир. Жолобок Н. К. На конкур. 
основі був сформ. педагог. колек. До ліцею прийшли ен-
тузіасти, яких захопила можл. прац. творчо, впровадж. 
альтернат. методи навч., творити нову філософію осв.

З 1998 р. закл. очол. Павлишина В. М. У 1999 р. на 
баланс ліцею перед. недобудовану  школу-інтер.  по 
вул. Озерній, 14. 

Енциклопедiя освiти Хмельниччини
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З 2012 р. закл. керує Курманський Ю. І., який успішно 
продовж. ліцейні традиції, прац. над зміцн. матер.тех. 
бази, спрямовує діяльність пед. на вдоскон. навч.-вих. 
процесу на основі новітніх педаг. технологій.

На 01.05.2016 р. континг. учнів становив 427 ліцеїс-
тів 10-х та 11-х кл., які навчалися за профілями: укр. 
та іноз. філології, математ., економічним, біолого-хім., 
істор. Іногородні учні мають можл. безкошт. прожив. 
та харчув. Труд. колек. ліцею налічує 104 особи, у т.ч. 
учит. вищої катег. – 34, учит.-метод. – 18, ст. учит. – 7, 
Відмін. освіти України – 9,  Заслуж. учит. України – 3, 
канд. наук – 5, магістрів – 7.

Для надання якісних осв. послуг ств. належну матер.-
техн. базу: предметні каб., бібліот., які забезп. комп’ют. 
технікою, спорт. зал, акт. зала, басейн, їдальня, мед. 
блок, спортмайд. Усі навч. аудит. мають доступ до ме-
режі Internet, у місцях відпоч. – Wi-Fi. Заклад працює 
над концепцією ств. опорної школи Хм.об. 

Серед випускн. – Шелеп’юк А. (2005), бронз. призер 
Міжнар. олімп. з хімії (уч. Семенюк Л. З.), Гончарук А., 
учасник Міжнар. олімп. з біології 2011 р., (уч. Гусак С. 
Г.), Данішевський А., срібний призер VII Кубка Європи 
з розв’язування логічних задач 2007 р. (уч. Смішко Г. 
С.), Паламар Н., переможець нац. етапу та учасник 
Міжнар. конк. наук.-технічної творч. школярів Intel-Isef 
(США), (уч. Діденко О.М.), Жураковський А., сріб. при-
зер Всеукр. олімп. з економіки «Фінанс. геній» 2013 р. 
(уч. Кулик Р. І.).

Президентськими стипендіатами стали ліцеїсти: 
Кривов’яз Т., (укр.мова та літ., 2010, уч. Кліщ А.О.), Гон-
чарук А. (біологія, 2011, уч. Гусак С. Г.), Глембоцький В. 
(інформ., 2013, уч. Зозуля І. В.).

Учні гідно представ. закл. та обл. на Всеукр. турні-
рах: юних істориків (м.Херсон, 2004, м.Запоріжжя, 2005, 
м.Суми, 2006, м.Чернівці, 2007, м.Славута, 2009), пра-
вознавців (м.Харків, 2006), географів (м.Комсомольськ, 
2008), біологів (м.Новгород-Сіверський, 2008, м.Жито-
мир, 2012), інформат. (м.Херсон, 2012).

За версією журналу «Фокус»,  у 2012 р. закл. посів  
13 місце серед 50 найкращих закл. Укр. за результата-
ми ЗНО.

Команда ліцею за підсумк. участі в обл. предм. олімп. 
та конк.-захистах МАН Укр. входить до п’ятірки кращих 
серед шкіл обл. Всього за роки роботи закл. підготов. 
перем. Всеукр. учнів. олімпіад: ІІІ етап – 359, IV  етап -26; 
конк.-захисту МАН  України: ІІ етап – 478, ІІІ етап – 42.

Хмельницький державний центр 
естетичного виховання учнівської молоді

м.Хмельницький, вул. Кам’янецька, 57
Держ. позашк. заклад освіти. Підпорядк. МОНУ та де-

парт. осв. і науки Хмельн. ОДА. Мета та завд. центру – ви-
хов. підрост. покоління засобами мист.

01.10.1971 р. заснов. Хмельн. обл. буд. культури ПТО, 
який очолила Черкасова В.О. У 1983 р. закл. змінив назву 
на Хмельн. обл. буд. худож. та техн. творч. народ. освіти. 
З 30.11.1992 р. – Хмельн. обл. метод. Центр естет. вихов. 
учнів. молоді. У 2004 р. закл. переймен. на Хмельн. держ. 
центр естет. вихов. учнівської молоді.

Із 2011 р. дир. – Григорчук Т. В. 
У закл. прац. відділи: метод., організ.-масовий, військ.-

патріот. вихов. 

Центр координує худож.-естет., турист.-краєзнав-
чий, наук.-техн., військ.-патріот., інформ.-метод., соц.-
реабілітац., дослідн.-експеремент. та гуманіт. вектори ро-
боти ПТНЗ Хмельн. обл.

Діяльн. спрямована на забезп. необхідних умов для творч. 
діяльн. молодих пед. прац., надання їм допом. у становл. й 
розв. системи роботи. Щорічно для прац. ПТНЗ проводять-
ся семін.-практикуми,  засід. творч. лаборат., майстер-класи. 
Для учнів ПТНЗ організ. та провод. міжнар., всеукр., обл. конк. 
та фест., двічі на рік – зльоти лідерів учнів. самовряд. ХОРУС 
ПТНЗ. Центр є заснов. Всеукр. конк. вихованців естрад. пісні 
серед учнів. молоді ПТНЗ «Под. Веселка».

На базі Центру працю. гуртки худож.-естет. напряму: На-
род. худож. колект. України, анс. народ. танцю «Поділля» 
(кер. Педан С.Й., відмін. освіти України), Зразк. худож. ко-
лект. України, анс. народ. танцю «Дивоцвіт» (кер.: Фіцько 
Р.П, Заслуж. арт. України, відмін. освіти України, Войцехів-
ська Г.В.); Зразк. худож. колект. України, анс. народ. тан-
цю «Любисток» (кер. Олійник О.І., відмін. освіти України), 
Народ. худож. колек. України, молодіж. фольклор. гурт 
«Ладовиці» (кер. Ускова А.С.), гурток сольного співу (кер. 
Бабицька С.А.), гурток декорат.-ужитк. мист. «Креативне 
рукоділля» (кер. Локотош Н.М.).

Вихованці закладу – учасн. дит.-юнацького об’єдн. «Бар-
вінчата» (виконавч. орган учнів. самовряд.). Центр коорд. 
роботу Хмельн. облради учнів. самовряд. ПТНЗ та організ. 
роботу видавн. газети ХОРУС ПТНЗ «Крила юності». 

В. ФІНОВСЬКА
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Хмельницький обласний 
еколого-натуралістичний центр 

учнівської молоді

м. Хмельницький, провулок Шкільний, 8
Ств. 19.08.1992 р. шляхом реорг. обл. станції юннатів, 

яка діяла в м. Хмельн. з 1952 р. Заклад у різний час очол.: 
до 1952 р. – Поляков З. Є., з жовтня 1952 р. – Криштуль М. 
П., з вересня 1953 р. – Манюк Д. М., з липня 1954 р. – Шоп-
ша С. С., з липня 1962 р. – Внуковський А. М., з січня 1965 
р. – Холевінська М. Я. У 1970-1992 рр. дир. Хм. ОСЮН був 
Мазурок М. О., а з червня 1992 р. – Климчук В. В.

У Центрі є відділи: інформ.-метод. та організ.-мас. робо-
ти, біології і с/г, екології та охорони природи. Із 12 педпрац. 
4 – Відмін. освіти України.

Заклад має власну учнів. навч.-дослідну зем. ділянку 
пл. 2,06 га, стаціон. теплицю, криницю, трактор колісний, 
вантаж. та легк. автом. Обладн. каб. біології, валеології, 
охорони природи, квітництва, акваріумістики, садівництва, 
молодш. шкільного віку, профорієнт., конференц-зал, му-
зей хліба, музей кімнатн. рослин, кабінет метод. роботи, 
є 16 сучасних комп’ют., мультимед. проектор з екраном, 6 
телевіз., відеокамера тощо. З 2007 р. діє власна бездрот. 
лок. мережа Інтернет «Unnat-radio».

Закл. спрям. діяльність 60 дит. еколого-натураліст. 
об’єднань, які охоплюють понад 900 школярів обл., координує 
навч.-метод., науково-педаг., організ.-масову і навч.-виховну 
діяльність профільних еколого-натураліст. закл. та дитячих 
творч. об’єднань Хмельн., забезп. залучення учнів. моло-
ді до участі в міжнар., всеукр. і регіон. еколого-натураліст. та 
природоохор. заходах. Тут проводяться профільні семінари, 
методоб’єднання, конф., навч. заняття та семінари-тренінги з 
питань здор. способу життя, наради для кер., метод. і кер. гурт-
ків позашк. закл., вчит. біології, зав. НДЗД, проф. дит. творчих 
об’єднань, метод. райвід. та міськ. упр. освіти.

З 1994 р. на базі Центру діє експеримент. майд. НАПНУ, 
реалізовано 4 спільні наук.-освіт. проекти. Підгот. і надрук. 
19 посіб. навч.-метод., інформ.-довідк. та природн.-краєзн. 
змісту, 12 – з грифом НАПНУ, НЕНЦУМ МОНУ. Ств. пер-
шу в Україні електр. віртуальну бібліот. еколого-натураліст. 
літ-ри. З 2008 р. діє як закл. сприяння здоров’ю, у 2012 р. 
внесений до Всеукр. мережі шкіл сприяння здоров’ю.

Закл. відзн. почесн. грам., дипл., свідоцтвами, срібн. 
та зол. медал. міжнар. виставок, почесн. відзн. «Заклад-
новатор», «Флагман осв. і науки України», «Ніка», «Педаг. 
Оскар», «Флагман позашк. осв. України». Юннатка Христи-
на Ганзюк здобула дві мед. у міжнар. конкур. (2012-2013).

Дир. Климчук В.В., заст. дир. з навч.-вихов. роботи Дем-
чук Л.О. та метод. Зотова О.В. – перем. Всеукр. конк. «Дже-
рело творчості».

Натуралісти України. Збірник інформ.-довід. мат.. /
За редакцією В.В.Вербицького, д.п.н., дир. Нац. ЕНЦУМ. – 
Хмельн.: «Поліграфіст-2», 2011. – 80 с. іл.

Юннати Хмельн. (нарис з іст. юннат. руху Хмельн. 
обл.) – Вид. друге, доповн. і переробл. за ред. Климчука 
В.В. /упорядники: Холевінська М.Я., Степанець Г.І., Зото-
ва О.В. – Хмельн. : «Поліграфіст-2», 2011. – 160 с. іл.

Флагмани осв. і науки України. Довідково-біограф. вид. 
/Третє вид./. – К. : УВЦ «Галактика-С», 2011. – 360 с. іл.

htpp//www.hoencum.km.ua
Л. ДЕМЧУК

Хмельницький обласний центр 
науково-технічної творчості учнівської молоді

м.Хмельницький, вул. Проскурівська, 83
Засн. – 05.07. 1946 р.
Правонаступник засн. пост. облради від 05.07.1946 р. 

Кам’ян.-Под. обл. станції юних техніків, яка знаходилась за 
адресою: м.Проскурів, вул. Кірова, 51. 

У січні 1954 р. назва закладу змінилась на Хмельн. обл. 
станц. юних техніків, яка з 1975 р. розташов. у трьох корп. 
за адр.: м.Хмельн., вул. Проскурівська, 83.

З 1 вересня 1992 р. – Хмельн. обл. центр науково-техн. 
творч. учнів. молоді. 

Дир. станції у 1975-2007 рр. – Лисенко О. Ф., а з січня 
2007 р. –Гончарук Г. М. 

З березня 2008 р. розпоч. функціон. від. наук.-дослідн. 
роботи з обдар. молоддю «Мала академія наук». З липня 
2009-го – відкр. філію на базі Кам.-Под. станц. юних техн., 
а в листопаді цього ж року – навч.-метод. від. художньо-
естет. вихов. школярів. 

Закл. виконує держ. замовл. щодо надання позашк. осв. 
з науково-техн., художньо-естет., наук.-дослідн. напрямів і 
є координатором навч.-вихов., інформ.-метод. та організ.-
мас. роботи закл. осв. обл. з відповідних напрямів позашк. 
осв. та роботи із лідерами учнів. самовряд.

У 2010 р. Центр атест. з відзн. за статусом позашк. навч. 
закл. освіти, у 2011-му – визнано кращим за підсум. конк. 
третьої Загальнонац. громад. акції «Флагмани осв. Укра-
їни».

4537 вихов. розвив. свої здібн. у 276 навч. групах різ-
номан. гуртк. (початк. техн. моделюв., автомоделювання, 
авіамодел., картингу, судномодел., радіоелектрон. кон-
струювання, ракетомодел., юних фотоаматорів, хореогр., 
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декорат.-ужитк. та образотв. мист., основ учнів. самовряд., 
основ наук.-дослідн. діяльн. та ін.). 271 член труд. колекти-
ву (з яких 212 керівн. гуртків-сумісників) забезп. ефектив-
ний навч.-виховн. процес До співпраці з обдаров. дітьми 
залуч. профес.-викл. склад 17 вищих навч. закл. та наук. 
уст. Хмельн. обл.

Щор. ХОЦНТТУМ проводить понад 40 обл. мас. заходів з 
наук.-дослідн., наук.-техн. та худ.-естет. напр. позашк. осв..

Гуртківці неоднор. вибор. перем. в різноман. конк. і змаг.
Педаг. прац. у своїй діяльн. викор.  іннов. форми, ме-

тоди, технол. роботи: декади педаг. майст., метод. тижні, 
творчі звіти, засід. шк. молодого педаг., тренінги, майстер-
класи, робота у складі творчих груп і є пост. учасн. і пере-
мож. конк. педагог. майст.

М. ГАЄВСЬКА

Хмельницький обласний центр 
туризму і краєзнавства учнівської молоді

29013, м. Хмельницький, вул. Староміська, 2
Засн. у 1947 р. як Кам’ян.-Под. обл. екскурс.-турист. 

станц. (облЕТС). З 1954 р. – Хмельн. обл. дит. екскурс.-
турист. станц. (облДЕТС). З 1977 р. – обл. станц. юних ту-
рист. (облСЮТур), з серпня 1992 р. – обл. центр туризму і 
краєзн. учн. молоді (ОЦТКУМ).

Перший дир. Шпилько Л. (1947-1958) – ініціював літ-
нє оздоров. у туристському плавучому таборі на Дністрі. 
Брінк Г. – дир. у 1958-1965 рр., Фещук Р. очол. закл. у 
1965-1981 рр. У 1972 р. за зароблені закл. кошти побуд. 
і введено в експлуат. обл. дит. турбазу «Півд. Буг». Дир. 
Баранова Р. (1981-1992) вивела закл. на І м. в Україні з 
літнього оздоровл. учнів (на дит. турбазах оздоровлюв. 20 
тис. школ.). Діяльність Береки В. (1992-1994) була спрям. 
на підвищ. авторит. закл. і популяриз. турист.-краєзн. ро-
боти. У 1994-2005 рр. заклад очол. Шкварелюк М., у 2005-
2015 рр. – Шенькарук С. Із 2015 р. обов’язки дир. виконує 
Колесник Н.

Структ. Центру – це відділи: інформац.-метод., 
організац.-мас., краєзн., гуртк. та екскурс. роботи. Прац. 
47 гуртків турист.-спорт., краєзнав. та військ.-патріот. про-
філів, де навч. 752 вихов. Мережа гуртків має напрями: ту-
ристські (пішохід. туризм, водний, гірський, велосипедний, 
спелеотуризм, туристське багатоборство, спорт. орієнтув., 
туристсько-оздоров.); краєзн. (географ., археолог., істор., 
фолькл.-етнограф., літерат., еколог., музеєзнавство, ко-
зацько-лицар. вихов. «Джура»).

Педагог. колек. – 15 прац. Є нагородж. нагрудн. знак. 
«Відмін. осв. України», Почес. грам. МОН України, Україн-
ського держ. центру туризму і краєзнав. учнів. молоді, упр. 
(Департаменту) осв. і науки Хм. ОДА.

Центр коорд. орг.-масову, навч.-виховну та інформ.-ме-
тод. роботу 7 проф. позашк. турист.-краєзн. закл., організ. 
та проводить змаг. з орієнтув., турист. змаг. серед учнів. 
молоді та педагог. праців. обл. Діє дитяча обл. маршрут-
но-кваліфікац. комісія (МКК освіти), яка допом. керівникам 
туристських груп учнів. та студен. молоді в організ. турист. 
походів.

З 2007 р. активізув. робота з націон.-патріот. вихов. 
Широкого розмаху набув обл. етап Всеукр. дит.-юнацької 
військ.-патріот. гри «Сокіл» («Джура»).

Заклад опікується шк. музеєзнавством. В обл. взято на 
облік 274 шкільних музеїв різних проф., серед яких – кра-
єзн., військ.-істор., етнограф. та літер. 31 шк. музей Хмель-
ни. має звання «Зразк. музей». 

Хмельницький обласний центр 
фізичного виховання учнівської молоді

м.Хмельницький  вул. Пилипчука, 41
Ств. 01.09.1971 р.
Із 01.09.1971 р. – Хм. дит.-юнацька спорт. шк.  №3, із 

12.10.1983 р. – Хм. обл. дитячо-юнацька спортивна шко-
ла №3, із 16.04.1993 р. – Хм. обл. центр фіз. вихов.учнів. 
молоді. 

Заклад очолювали: Барбалюк В. Д. (1971-1982), Черні-
ков С. В. (1982-1986), Сніцер С. В. (1986-2007), Балюк В. І. 
(2007-2009), із 2009 р. – Федосєєв А. І.

У центрі прац.: зслуж. пацівник фіз. культ. та спорту 
України Стаднік В. С., Кутей М. М.; відмін. нар. освіти Кух-
тюк П. І., Сніцер С. В., Бойко Т. В.; заслуж. тренер України 
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Сочелєв М. Ф., Кухтюк П. І., Гольдюк О. М., Басистий С. Г., 
Тарадай М. П., Рижук С. О., Пісоцький С. І., Стаднік В. С., 
Новіков А. Є.

У ХОЦФВУМ культивується 6 видів спорту: бокс, боротьба 
вільна, гімнаст. спорт., легка атлетика, плавання, кікбоксинг. 
Власна база: зали боксу, вільної боротьби, спорт. гімнаст., 
легкоатлет. манеж, 2 плав. басейни, медич. каб., відновл. 
центр, інші необхідні приміщ. Труд. колект. – 126 прац., у т. ч. 
49 тренер.-виклад. У центрі займається 1365 учнів.

А. БУРЧАК

Антонінська спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат

Красилівський район, смт Антоніни, пл. Граф-
ська, 21

У маєтках графів Сангушків-Потоцьких у післявоєнні 
роки була відкрита шк.-інтерн. для дітей з вадами слуху. 
Через 10 років на базі ін-ту почав функціон. дит. буд. У 
1963 р. рішенням Хмельн. облвиконкому дит. буд. реорган. 
у допоміжну шк.-інтерн. Першим дир. був призн. Киричук 
М. В. (до 1968). На той час у шк. прац. 35 педпрац. та 12 
чол. обслугов. персон., навч. близько 320 дітей із різних 
районів обл. Введено професійне навч. згідно програм за 
профілями: швейна, столярна та взуттєва справа. 

Із 1968 по 1970 рр. шк. очол. Малишко В. П., у 1970-1971 
рр. - Арсенюк П. А., у 1971-1978 рр. – Сірий І. П.,  у 1978-
1980 рр. – Карачун В. І., у 1980-1988 рр. – Галузінський 
В. В., у 1988-1992рр. – Хмельницький О. Ф., у 1992-1997 
рр. - Поварчук Б. В.. У 1993 р. відкриті класи для проф. 

підгот. учнів за програмами проф.-техн. уч-щ для здобуття 
спеціальн. «Швачка», «Столяр будівельний». Від 1997 р. 
шк. очол. Кондратюк І. В. Нині тут 48 педпрац., 22 чол.об-
слугов. персоналу, навч. 81 учень.

І. ЖУК

Берездівська спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат

Славутський р-н, с.Берездів, вул.Островського, 47
У 1960 р. відкр. загальноосв. шк.-інтерн.для дітей з ба-

гатодітних родин. У 1972 р. загальноосвітню шк.-інтерн. 
реорган. в допом. шк.-інтерн. для дітей з вадами розум. 
розвитку. У 2006 р. Берездівську допоміжну шк.-інтерн. 
переймен. у Берездівську спец. загальноосв. шк.-інтерн.
Хмельн. обл. ради.

За період існування шк.-інтерн. директорами були: 
1972-1976 рр.- Бурбукіна М.М., 1976-1981 рр. – Яцюк С.А., 
1981-2006 рр. – Беренда Ф. С. 

З 2006 р. дотепер колектив закл. очолює Беренда Г.В. 
Основн. завдан. шк.-інтернату є забезпечення права 

дітей, які потребують корекції фіз. та (або) розум. розв., 
на здобуття певного освітнього рівня загал. серед. осві-
ти шляхом спец.організованого навч.-вих. процесу в 
комплексі з корекц.-розвивал. роботою, медичною реа-
білітацією.

У школі – 48 дітей, 54 прац.
Матеріал.-техн. база вкл. в себе навч. майст., спорт. 

залу, навч. каб., два комп’ют. кл., каб. корекційн. спрямув. 
(лікувал. фізкул., ритміки, логопедії, соц.-побут. орієнту-
вання, психолог. розвантаження), бібліот., спальний кор-
пус, їдальню, два ізолятори, банно-пральний компл., акт. 
залу, ігровий та спорт. майд.

Зміст роботи педагог. колективу спрямов. на сприяння 
фізич. і псих. розвитку дітей, забезпеч. у процесі навч. й 
вихов. системного кваліфіков. психол.-медико-педагог. су-
проводу з урахув. стану здоров’я, особливостей психофі-
зичного розвитку учнів, створення найсприятливіших умов, 
максимально наближ. до домашніх.

Педагог. колек. відзн. грамот. Хмельн. обл. ради (2015), 
управл. освіти і науки Хмельн. ОДА (2008), відділу освіти 
Славутської РДА (2008).

Т. ЗАДВОРНА
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Вовковинецька загальноосвітня 
школа-інтернат

Деражнян. р-н, смт. Вовковинці 
Заснов. у 1958 р. як спецшк. для розумово відсталих ді-

тей, дир. – Соловей К. М. У 1959 р. реорганіз. у школу-інтер-
нат (дир. Ништа Л. Г.). У 1972-2014 рр. функц. як школа-ін-
терн. для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків. піклув. 

Очолюв. закл.: Дикий В. М. (1973-1974), Жукович Л. В. 
(1974-1980), Суконник Б. О. (1980-1981), Сліпцов О. П. 
(1981-1986), Наливайко А. М. (1986-1996). Запровадж. нову 
сист. організ. навч. процесу: предметники ведуть самопід-
гот. у своїх кл. У 1996-2006 рр. дир. – Завада Г. І. Із 2006 
р. заклад очол. Бевзюк В. П. У 2014 р. змінено профіль 
на загальноосв. школа-інтернат. Тут навч. 112 вихованців. 
Зміцнено матер.-техн. базу, діти прожив. у різновікових 
групах, групах-родинах. Навч.-вихов. процес забезпеч. 31 
пед. прац., 53 особи обслуг. персоналу.  Дозвілля дітей ор-
ганіз. спільно з МБФ «У колі друзів», ВБФ «Фундація соц. 
розв. людини», «Братерство без кордонів».

Голенищівська спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат

Чемеровецький р-н, с. Голенищево, вул. Цен-
тральна, 4

Свою діяльн. як дит. будинок для дітей-сиріт школа 
розпоч. у післявоєнні роки, коли на базі колиш. панського 
маєтку (пізніше прикордон. застави), було створ. дитячий 
будинок для дітей-сиріт. Тут діти проживали, а навч. в Ро-
манівській 7-річці, що у сусід. селі. Перший дир. – Новікова 
Л. Т., її змінив Семенишин В. Д. (прац. дир. до 1961 р.).

У 1962 р. на базі дит. буд. створено допоміжну школу-ін-
тернат, у якій навч. діти з вадами розум. розвитку, а у 1988 р. 
її реорганіз. в спец. школу-інтернат для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьків. піклування. У 2012 р. перейменовано 
в спец. загальноосвіт. школу-інтернат Хмельн. обл. ради.

Дир. закладу у різний час були: Петляк А. А. (до 1977), 
Кундис А. Т. (1977-1979), Михайловський Є. М. (1979-1980), 
Орловський Б. П. (1980-1981), Дунда Є. В. (1981-2007). З 
2007 р. дотепер дир. – Степаник А. С. 

Сьогодні – це сучас. навч. заклад для дітей, які потре-
бують корекції розум. розвитку. Навч. забезпеч. педагоги зі 
спец. дефектологічною освітою, серед них: 2 вчит.-метод., 
4 ст. вчит., 14 вчит. вищої кат., 5 вчит. І кат., всього 54 пед. і 
техніч. працівників. Серед. вік – 40 років. 

Школа розрахована на 75 учнів (нині навч. 52 учні). 
У школі – 2 навч. і 1 спальний корпуси, їдальня, банно-
пральний комбінат. Для одерж. якісної освіти та корекції 
розум. розвитку є комп’ют. клас на 20 місць, дві мультимед. 
дошки, спец. кабінети (ЛФК, логопедичний, психол. розван-
таження), столярна та швейна майстерні, ігрова, муз. та 
спорт. кімнати. 

Осн. увага звертається на труд. навч. за профілями, учні 
опановують навички столяр., будівельної, швейної, кулі-
нарної с/г справи (садівництво і квітникарство).

Прац. гуртки: «Юний еколог», «Краєзнавець», «Спорт. 
резерв», «Літерат. читання», «Чарівна голка», «Юний са-
дівник», «Умілі руки», «Музичний», Клуб вихідного дня, 
ляльковий театр «Бібабо». 

А. СТЕПАНИК

Дитячий будинок Хмельницької обласної ради

м. Хмельницький, Львівське шосе, 43/2
Відповідно до розпорядж. Хмельн. міськвиконкому від 

30.06.1980 р. відкрито Хмельн. дошкіл. дит. буд. на 150 
місць. Його очолювали: Колесник Т. Г. (1980-1981), Ра-
ковська І. Т. (1982-1984). Каменська В. М. (1984), Крас-
ноштан С. К. (1986-1999), Пархомець З. В. (1999-2003). 
Із 2003 р. – Вєрясова О. В. У 1991 р. заклад переймен. 
у Хмельн. дошк. дит. буд. спец. призначення для дітей з 
затримкою псих. та розум. розвитку. У ньому перебували 
діти, яких переводили із буд. дитини спец. призначення 
з діагнозами олігофренія, затримка псих. розв., затримка 
мовного розвитку. У 2006 р. відкр. родинні групи, де про-
живали брати і сестри однієї сім’ї, які продовж. навч. у 
загальноосв. школах м. Хмельн.

На підставі рішення сесії Хмельн. обласної ради від 
25.12.2009 р. № 9-26/2009 “Про переймен. навч. закладів 
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– об’єктів спільної власності територ. громад сіл, селищ, 
міст Хмельн. обл.” та рішення заг. зборів труд. колект. від 
20.10.2012 року №2 було змінено назву закл. на “Дитячий 
будинок Хмельн. обл. ради”.

Нині тут – 80 вихованців: 50 шк. та 30 дітей дошк. віку. 
Це – діти-сироти, діти, позбавлені батьків. піклування, діти, 
які потрапили в складні життєві обст., діти з особлив. по-
треб. Навч.-вих. процес забезпечують 36 педагог. прац., 
40 осіб обслугов. персоналу. Робота в закладі організ. як 
система взаємодії мед., соц., психол., пед. чинників та пе-
редбачає взаємопроникн. і взаємодоповн. цілеспрямов. 
впливів на особистість вихованців.

Дит. буд. співпрацює з громад. організ., освітніми закл., 
закладами культури м.Хмельн., благодійн. фондами.

Н. ДУБНИК

Ізяславська спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат І-ІІ ст.

м. Ізяслав, вул. Незалежності, 46
Засн. у 1961 р. як дит. буд.  для дітей-сиріт (дир. Тяг-

ній М. Ф.). У 1961 р. реорган.  у шк.-інтернат для дітей з 
наслідками поліомієліту та церебральними паралічами   
(дир. Нагорний Є. Й.). Із 2006 р. закл. очолює Хеленюк 
Ю. А.

Структ. закладу: дошк. відділення (гр. ден. та ціло-
доб. перебування); спец. загальноосв. шк.-інтерн. для 
дітей, які потреб. корекції фіз. та (або) розум. розв. І-ІІ 
ст.; реабіліт. відділення (мед.,  психол.-пед.,  фізична, 
соц.-побутова реабіліт.).

Напр. роботи: корекційно-відновлюв., психол.-педаг. 
супровід, реабіліт. та соціалізація дітей з обмеж. фіз. 
можливостями, формув. свідомого вибору здоров. спо-
собу життя, індивідуал. підхід до кожної дитини з ураху-
ванням її психолог. та фіз. розвитку.

Навч. 105 дітей, якими опікуються 118 членів труд. 
колективу (з них 57 педагог. прац.)

Навч. здійснюється за двома прогр.: загальноосв. та 
для дітей з комплексними вадами (легка розум. відста-
лість та порушення опорно-рухового апарату).

Діти оволодівають практ. навичками, розвив. 
творчість і креат. у гуртках «Домогосподарочка»,  
«ВЕБ-дизайн», «Шкільна мультимедіа», «Гончарство», 
«Ковальська справа», «Креативне рукрділля», «Біо-
пластика», «Вокальний».

О. ОСТАПЧУК

Кам’янець-Подільська спеціальна
школа-інтернат І-ІІІ ступенів

м. Кам’янець-Подільський, вул. Суворова, 20
Історія навч. закл. поч. у ХІХ ст.: 1884 р. в Кам.-Под. ств. 

притулок для дорослих сліпих. У 1906 р. шк. сліпих дітей; 
1916 р. – шк. евакуйована до Києва; 1934 р. – відновл. ро-
боту шк.; 1963 р. – реорган. у шк. слабозорих дітей. 

У незалежній Україні навч. закл. змінював назву, проте, як 
і раніше, тут навч. діти з вадами зору.  Кам.-Под. шк.-інтер. 
I-III ст. (дир. Мельник В. І.) прац. за напрямом «Особистіс-
но-зорієнтоване навч. і вихов., впровадж. інновац. техно-
логій, як ефективний засіб реабіліт. та формув. життєвих 
компетентн. учнів». У навч. та вих. практ. педаг. застосов. 
інновац. техніки «Ейдетики» та досягнення М. Монтесорі, 
Ш. Амонавшвілі, інших педаг. Закл. увійшов до «100 кра-
щих шкіл України» в номін. «Школа спр. здоров’ю». Серед 
учит. школи – «Заслуж. прац. освіти України», нагородж. на-
груд. знак. «Василь Сухомлинський», 11 педаг. –  «Відмін. 
освіти України». Досвід роботи метод. комісії «Інтерактив» 
внесено до ППД України. Вчит. музики Грушковська Н. пере-
мож. міськ. етапу конк. «Учит. року» та лаур. обл. етапу конк. 
Вихов. Жирнова  Ж. та Ткачук Л. – лауреати премії ім. М. 
Дарманського в ном. «Кращий виховат.». Вчит. укр. мови та 
літ. Бєлко О. лауреата XV Міжнар. радіодиктанту націон. єд-
ності. У 2016 р. Хмельн. ОІППО відзначив високу ефективн. 
роботи колект. щодо пошуку, популяриз. та трансформ. ін-
новац. здобутків педагогів.

Л. ТЕТЯНА

Кам’янець-Подільський багатопрофільний 
навчально-реабілітаційний центр

м. Кам’янець-Подільський, вул. Суворова, 22
Засн. у 1944 р. як спецшк.-інтерн. для глухонімих дітей. 

У 1963 і 1980 р.р. проводилась його реорган. і зміна назви 
відповідно на шк.-інтерн. для слабочуючих дітей та для ді-
тей зі зниженим слухом.

У 2000 р. рішен. сесії Хмельн. обл. ради спецшк.-інтерн. 
було реорган. у багатопроф. навч.-реабілітац. центр 
(БНРЦ).

Директорами закл. були Курінна Л. Л., Нуждіна М. С., 
Гуляс К. С., Федорова Г. А. Із 2000 р. дотепер – Доложев-
ський О. П.

БНРЦ – це інноваційний навч. закл. для дітей з особли-
вими осв. потребами. 
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Голов. завд. Центру – навч. і комплексна реабіліт. дітей 
з психофіз. вадами розв., яка забезпечується поєднанням 
спец.педагогічного і мед. супроводу вихованців. 

У центрі перебуває 160 вих. віком від 1 до 17 років. Це 
діти з вадами слуху, порушеннями опорно – рухового апа-
рату, тяжкими поруш. мовлення, проблем. псих. розвитку. 

Застосов. індивід., груп. форми роботи. Для кожної дити-
ни складається індивід. план реабіліт. та розв., реаліз. яким 
займається команда фахівців, учит.-дефектологи, виховате-
лі, лікарі, психологи, логопеди, інструктори ЛФК тощо.

Заклад забезп. необхідною навч.-реабіліт. матеріал. ба-
зою (каб. психолога, логопеда, індивід. і колект. слухомов-
ної роботи, жестової мови, фізіотерапевт., мед. тощо). 

В. ХРИЧОВА

Новоушицька спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат 

смт. Нова Ушиця, вул. Івана Франка, 2
Школа розміщ. на базі шести панських будівель та була 

перепрофільов. із жіночої гімназії у спец. шк.-інтернат для 
глухих дітей в 1939 р. У 1978 р. на базі школи-інтер. ство-
рено дошк. групу, з 2001 р. відкрито класи для дітей з тяж-
кими порушен. мовлення.

19.12.2008 р. шк. переїхала у нове приміщ. на 144 учнів. 
місць. Очолює навч. заклад дир. Чорноконь С. В. Основ. на-
прям. роботи школи: корекційно-відновлюв. робота; психол.-
педагог. супровід, реабіліт. та соціалізація дітей з обмеж. 
фізич. можливостями; формув. свідомого вибору здоров. 
способу життя; індивідуал. підхід до кожної дит. з урахув. її 
психолог. і фіз. розвитку. У шк.-інтерн.  навч. 83 учні. Навч.-
виховн. процес здійсн. 45 педагог. прац. Обладнан. кабін. 
інформ., лікувальної фіз-ри, корекц. роботи, соц.-побутової 
орієнтації, слухо-мовної роботи, мультимедійний клас, каб. 
соц.-психолог. служби, бібліот., акт. та спорт. зали, столяр. і 
швейн. майст., мед. пункт та ізолятор, їдальня, кімнат. осо-
бистої гігієни, санвузли. 17 педагог. мають звання «ст. учит.», 
5- «учит.-метод.», 2 вчит. нагородж. нагрудним знаком  «Від-
мінник освіти України».

О. БІЛОГАШ

Орининська загальноосвітня 
школа-інтернат І-ІІІ ступенів

Кам’янець-Подільський р-н, с. Оринин, вул. Шев-
ченка, 43

10.01.1960 р. школа розпоч. діяльн. Перші учні – діти з 
сімей інвалідів, малозабезпеч. та багатодіт. сімей, діти ма-
терів-одиночок, дітей-сиріт 

Директорами шк.-інтерн. були: Ілик О.І., Дикий В.М., Ви-
шневський І.Й., Грабовецька Г.А., Любонько М.І.

Відомі педаг. шк.: Пономаренко А.П., заслуж. вчит. Укра-
їни; Будзінська Б.І., заслуж. вчит. України; Каневська Л.В., 
Відмін. осв. УРСР, СРСР; Степчук О.П., Відмін. осв. України.

Гордість шк. – її випускн. Багато вихов. стали призерами 
різних конкурсів та олімпіад, золот. та срібн. медалістами, 
відомими в Україні людьми.

Нині шк.-інтер. очолює вчит. вищої катег., ст. учитель Гор-
батенко О.В. Тут прац. 38 педаг., серед них учит. – 20, вихо-
ват. – 15, соціальн. педаг., практ. психолог, педагог-організ. 

У шк. перебуває 177 вихован. з усієї обл. Це діти-си-
роти, напівсироти, діти з багатод. та малозабезп. сімей, 
діти, позбавлені батьків. піклування. Для них діють 11 
кл. кімнат, комп’ют. клас, каб.труд.навч., муз. каб., каб. 
соц.-психолог. розвантаж., ігрова кім. для учнів 1-го кл. 
та дошкільнят, спорт. та акт. зали, бібліот., «Українська 
світлиця», Зал бойової слави, стадіон, ігр. дит. майд. 
Прац. спорт. секції: тенісу, легкої атлет., різноман. 
гуртки: «Казка починається», «Джерельце», вок. група 
«Співочі чорнобривці», ансамбль народ. інструм., хоре-
ограф. студія.

Руками учнів посадж. молодий фрукт. сад, біля школи 
охайно оздоблено клумби.

Щороку вихованці оздоровл. в дит. санаторіях і табо-
рах «Світанок» с.Маліївці, «Каштан» с.Великий Жван-
чик, «Кабельник» с.Расейка Одеської області.

Н. ІВАХНЮК

Плужнянська загальноосвітня санаторна 
школа-інтернат І-ІІ ступенів для дітей з малими 

та неактивними формами туберкульозу

Ізяславський р-н, с. Плужне, вул. Островського, 2
Засн. 05.10.1959 р.
Нині тут навч. 200 учнів, ними опікуються 25 пед. прац. 

У школі – 14 навч. каб. і кл. кімнат, спортзал, навч. майст., 
комп’ют. клас, бібліот.-інформац. центр «ІНТЕР».
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На терит. шк. розташ. будівлі адміністрат., спального і 
навч. корпусів, спорт.-культурний компл., банно-пральний 
компл., шк. їдальня, майст. та навч.-підс. госп. Поряд – ста-
ровинний каштановий парк, на обійсті квітують яблуні.

У 1980 р. закл. очолив дир. Климчук В. І. З його прихо-
дом кардин. змінено підходи до організ. діяльності закл., 
покращилося облаштув. об’єктів і території, зміцн. мат.-
техн. базу.

У 1979-2008 рр. заступ. дир. з навч.-вих. роботи прац. 
Манерова Г. Г. – вчит.-метод. Її зусиллями внесено зміни 
до структури метод. роботи, організації навч.-вих. процесу.

У 2008 р. розроб. Концепція та модель закладу як навч.-
оздоров. комплексу для дітей і підлітків з малими та неак-
тивними формами туберкульозу. Протягом останніх років 
колек. шк. прац. над удосконал. моделі закладу як реабі-
літац.-педагог. системи; формув. ціннісного ставлення до 
власного життя, потреби в його проектув. та реалізації, 
розвит. здатності до самоорг., саморегуляції поведінки, го-
товності, здатності до рефлексії, вихов. і розв. потреби у 
формув. основ здорового способу життя.

Навч.-вих. та лікувальний аспекти носять корекційно-
розвиткову та валеологічну спрямованість.

Всебічний розв. школяра здійсн. в ході навч. діяльності 
та  вихов. діяльн. – при проведенні позакл. заходів: конкур-
сіва, вікторин, інсценізацій, предм. тижнів, олімпіад.

О. ГУРСЬКА

Соколівська спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат

Ярмолин. р-н, с.Соколівка.

Функц. на базі колишнього маєтку графа Орловського. 
Під час Великої Вітчиз. війни у маєтку було організ. буд. 
інвалідів, який у 1944 р. був реорган. у буд. для дітей-сиріт; 
1.08.1955 р. – у шк. для глухонімих дітей. У 1956 р. засн. 
шк. для розумово відсталих дітей, яка функц. і нині. У навч. 

закладі працює 84 прац., з них: 48 педаг., 33 техпраців., 
1 лікар, 1 медсестра, 1 зав. бібліот. Серед педагог. прац.: 
спец. вищої катег. – 16, спец. 1 кат. – 9, спец. 2 кат. – 11, 
спец. – 5, мають 8 та 9 тариф. розряд – 8, учит.-метод. – 4, 
ст. учит. – 2. Нагородж. грам. управл. освіти і науки Хмельн. 
ОДА – 10, нагородж. грам. МОН України – 6.

Для забезп. різнобічного розв. відповідно до здібностей 
дітей індивід., псих. та фіз. особлив. у школі прац. гуртки: 
«Вокальний», «Спорт. орієнт.», «Вправні пальчики», «Аплі-
кації та орігамі», «Чарівний клубочок», «Вишиванка», «Ру-
коділля», «Ліпка з соленого тіста».

Вихованці беруть участь у спорт. змаг. «Інваспорт», де 
виборюють приз. місця.

Учасники «Вокального» гуртка беруть активну участь у 
районних та обласних конкурсах: «Повір у себе», «Таланти 
багатодітної родини».

Основн. завдан. шк.-інтерн. є підгот. дітей до самост. 
життя, тому велику увагу приділяють профес.-труд. підгот., 
їх подальшої профес. соціалізації.

Над виправл. вад з дітьми працює вчит.-логопед, психо-
лог та вчит.-дефектологи.

Солобковецька спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат 

Ярмолинецький р-н, с. Солобківці, вул. Грушев-
ського, 25

Загальноосв. навч. заклад І-ІІ ст. для дітей, які потребу-
ють корекції фіз. та (або) розум. розвитку, що забезпечує 
реаліз. права таких громадян на здобуття заг. середньої 
осв. та здійснює заходи з реабілітації.

У 1957-1959 рр. – Солобк. спецшк. для розумово відста-
лих дітей, 1959-1968 рр. – Солобк. середня шк.-інтернат, 
1968-1988 рр. – Солобк. 8-річна санаторна шк.-інтернат 
(для дітей із легкою та затухаючою формою туберкульозу), 
1988-2006 рр. – Солобк. допоміжна шк.-інтернат. З 2006 р. 
– Солобк. спец. загальноосв. шк.-інтернат для дітей, які по-
требують корекції фіз. та (або) розум. розвитку. Дир. шк. 
– Гаман А. М.

У закладі навч. 110 дітей з особлив. осв. потребами 
віком від 6 до 17 років. У педаг.-реабіл. процесі зайнято 
50 пед., основним завданням яких є послаблення дії пер-
винного дефекту, усунення вторинних вад, корекція осо-
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бистості дітей з особл. потребами для максим.психол. та 
соц.-труд. реабілітації.

Педаг. колект. бере активну участь у наук. дослідж. в 
галузі дефектології та олігофренопедаг., Міжнародних кон-
ференціях з питань корекційної освіти. На базі шк.-інтерн. 
проходила апробація програми «Правознавство» (практ. 
курс) для учнів 9 кл. з вадами інтелекту, яка отримала гриф 
МОН. Закл. – учасник щорічного альманаху громад. ради 
осв. і науковців України «Флагман освіти України- 2010».

До послуг учнів та педаг.: навч. корпус, в якому обладн. 
13 кл. кімнат, акт. зала, метод. кабінет, шк. краєзнав. музей; 
спальний корп., каб. психолога та логопеда, соц.-побут. 
орієнтування, кабінет релаксації, ігрова кімната, медичний 
блок з фізіокабінетом та ізолятором, спорт. зала, їдальня, 
кімн. особистої гігієни, санвуз. і душеві, бібліот., швейні та 
столярні майст., лазня. На терит. шк.-інтерн. є спорт. майд., 
пришкіл. сад і парк.

О. ПОСВІСТАК

Хмельницька загальноосвітня санаторна 
школа-інтернат І-ІІІ ступенів №2

м.Хмельницький, вул. В.Чорновола,180
Школу відкрито в 1963 р. для 300 вихованців.
У 1969 р. отримала статус санаторної. Навч. діти, хворі 

на ревматизм і серцево-судинні захворюв. У 1975 р. школа 
стала середньою. 

З 2011 р., за погодж. Хмельн. ОДА розшир. перелік нозо-
логій для направл. на навч. і реабіліт.

У 2014 р. дир. було призн. Підгорну Л. В. Керівн. розро-
била нову концепцію розвитку закл.

Нині тут навч. і оздоровл. 200 дітей, з ними прац. 45 ква-
ліфік. педаг. Для учнів ств. необхідні умови: прац. 18 навч. 
каб. з необхідним навч. обладн., комп’ют. клас та мульти-
мед. система, є спорт. зал, лікувально-оздоровчі каб-ти: 2 
лікувал. фізкульт., педіатра, стомат., фізіотерапевт., мані-
пуляц., масажний, фітобар. Мед. обслугов. здійсн. лікарі: 
кардіо-ревматолог, 2 педіатри, ЛОР, 6 медсестер, інструк-
тори ЛФК. Запровадж. режим цілодобового перебув. з ден-
ним відпочин. для учнів поч. школи, безкошт. 5-разове зба-
ланс. Харчування, прац. факультативи та гуртки.

Колект. працює над створ. належних умов для всебічн. 
розв. особистості кожної дитини, отрим. якісної осв. і становл. 
гідних громадян України.

Л. МОНАСТИРСЬКА

Ямпільська спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат 

Білогірський район, смт. Ямпіль, вул. Леніна,  30
Створ. 13.10.1950 р., коли згідно з нак. Кам.-Под. управл. 

освіти Гамарнянський дит. будинок Полонського р-ну пере-
їхав до смт. Ямпіль. У 1962 р. на базі Ямпіл. дит. буд. утво-
рено шк.-інтернат. У різний час її директорами були: Кан-
дирал П.Д., Карпенко Г.М., Денисюк М.А., Коперник К.М., 
Ковальчук Н.П., Ярмошук Н.О., Левчук М.І., Горобець Л.І., 
Якубовська Л.О., Папернюк Т.Г. та ін. З 1989 р. тут навч. 
діти з особливими потребами. 

Кер. школи – Рудь О.В. Навч. 107 вихов. та працює 49 
педаг. Обладнано: навч. корпус, гуртож.; їдальня; пральня 
та лазня; спорт. зал, каб. ритміки, фітотерапії та лікув. фіз-
культ.; виробн. майст. (швейна, комбінована, слюсарна та 
будівельна, кухня-лаборат. та каб. профес. навч.); адміні-
страт. корпус; котельня; мед. блок з фізіокабін., каб. зубно-
го лікаря та ізолятором на 12 м.; гаражі, майданчик для ре-
монту с/г обладн., підсобне господ. для викон. практ. робіт.

Із 2002 р. запровадж. допрофесійну освіту. У 5-10 кл. 
учні отримують знання та розвив. практ. навички зі слю-
сарної справи, основ квітникарства та садівництва, ско-
тарства, організ. та ведення с/г, столярно-будів. справи, 
швейної справи, кулінарії. Діти можуть продовж. навч. у 
профіл. класах, в яких упродовж 2-х років здобув. про-
фесії слюсаря по ремонту с/г техніки та кухаря.

О. БОНДАР

Заклади обласного пiдпорядкування



Бібліотеки

Бібліотека – це той храм, де завжди народжується 
і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що у давнину 
бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», 
«аптека для душі».

В. Сухомлинський
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Хмельницька обласна універсальна 
наукова бібліотека імені Миколи Островського

м.Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 28
Засн. у 1901 р. ОУНБ – одна з найстар. публ. бібліот. 

регіону. 

Першим бібліот. була Марія І. Н., яка була особисто зна-
йома з рос. письмен. Купріним О.

За період своєї історії бібліотека мала статус міської, 
окружної, земської та обласної. 

Бібліот. очолювали: Мілютін М. І. (1944-1966), Нагорна Р. В. 
(1966-1977), Гусько В. П. (1977-1984), Гордєєва Г. М. (1984), 
Карван С. Л. (1988-2003). Із 2004 р. – очолює заслуж. прац. 
культ. Укр. Синиця Н. М. Діяльність бібліот. забезп. 79 прац., з 
них 65 бібліот. фахівців, 14 тех. персонал, діє 20 від. і секторів.

Фонд бібліот. є універсальним за змістом і налічує 
близько 650 тис. прим. книг, журналів, комплект. газет, док. 
на нетрадиційних носіях інформ., у т.ч. близько 7 тис. прим. 
рідкісної і цінної літ. ХVІІІ – ХХ ст.

До послуг корист. 5 чит. залів, інтернет-центр, ресурсні 
центри: регіональної та правової інформ., «Вікно в Амери-
ку», європейської інформації, якими щорічно корист. понад 
36 тис. корист.; щорічно видається понад 700 тис. док. різ-
ними мовами та на різних носіях інформації. Діє Регіональ-
ний тренінг. центр для біб-рів, у якому щорічно проходять 
навч. більше 200 прац. бібліотек обл.

Бібліот. є авторизованим учасн. Всеукр. корпоративних 
проектів: електронна бібліот. «Культура України», Центр.-
укр. корпорат. каталог, «Історична Волинь» та регіон. кор-
поративних проектів «Пам’ять Поділля», «Зведений кра-
єзнавчий каталог». Ств. власні інформ. ресурси на офіц. 
сайті бібліот. http://www.ounb.km.ua, зокрема, «Електрон. 
каталог» http://www.ounb.km.ua/ecatalog/index.php, «Ката-
лог електронних послуг для громади в публічних бібліот. 
Хмельн.» http://ounb.km.ua/e-uryad/katalog.php. та ін.

У розвиток обл. універ. наук. бібліот. багато досвіду, 
знань, творчості, наполегливої праці вклали провідні фа-

хівці: Логвиненко Т. В., Гуменюк С. К., Шпилько Р. Ф., Лео-
нов І. В., Ісакова К. Г., Єфремова О. П. та багато ін.

Бібліот. є лаур. обл. премій ім. Мелетія Смотрицького 
(2001) та ім. Тараса Шевченка (2014). За підсумками Все-
укр. конк. на кращу інновац. послугу (2011) бібл. посіла ІІ 
місце в Укр. за напрямком «Іннов. бібліот. у сприянні економ. 
розв. регіону та розбуд. ін-ту місц. самовряд.». У цьому ж 
році колектив бібліот. був занесений на обл. Дошку пошани 
«Кращі люди Хмельн.».

Н. СИНИЦЯ

Хмельницька обласна бібліотека для юнацтва

29013, м.Хмельницький, вул. Соборна, 33
Засн. в 1977 р. ріш. Хмельн. обл. ради, бібліот. стала 

однією з перших спеціаліз. бібліот. для юнацтва в Укр. Ці-
льовою аудит. бібліот. є молодь віком від 14 – 21. Перший 
дир. – заслуж. прац. культури України  Починок Д. Т.

Автор проекту – відомий архітектор, лауреат нац. премії 
Укр. ім.Шевченка Т. Суслов В. М., в інтер’єрі використ. ро-
боти худ. Андрійчука М., Бесараби Л., Когута І., Карвасар-
ного В., Ісаєва А.. Формували інформац. потенціал бібліот. 
Буяновська Г., Тарчевська В., Демченко Ж., Кузіна Н., Гер-
шанік Г., Палагіна Т., Карвасарна В..  

З 1998 р. колект. очолює Таньчук Т. М. У структ. бібліот. від.: 
міського абонементу, чит. залу, періодики, краєзнавства, мис-
тецтв, інформац.-бібліогр., метод. та наук. обробки док. 

Фонд бібліот. налічує 200 тис. прим. Щороку бібліот.  об-
слуг. близько 30 тис. корист., видає понад 500 тис. прим. 
док. Ств. локальна комп. мережа забезп. автоматиз. всіх 
бібліот. проц. – від  замовл. видань до видачі їх користува-
чам. Надається вільний доступ до інтернет-ресурсів.

До послуг відвід. – тренінговий центр, школа волонтерів, 
курси іноземних мов та комп. грамотності, школа програм., 
Перша проф. студія пісочної анімації. Бібліот. забезп. ме-
тод. підтр. обслугов. юнацтва публічними бібліотеками 
обл.. Щорічно видає інформаційно-метод. бюлетень «Ме-
тодика. Пошук. Досвід», серію бібліограф. покажч. «Молоді 
про видатних людей краю».

За вагомий внесок у розв. та збереж. бібліот. ресурсів 
обл., популяриз. укр. літ., мови, історії та культ. рідного 
краю в 2002 р. бібліот. удостоєна обл. премії ім. Мелетія 
Смотрицького.

В. ТАРЧЕВСЬКА

Бiблiотеки
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Хмельницька обласна бібліотека для дітей 
імені Т.Г.Шевченка

м. Хмельницький,  вул. Свободи, 51
Створ. у 1937 р. ріш. Кам.-Под. обкому ЛКСМУ як обл. 

бібліот. для дітей і юнацтва. Вона обслугов. дітей і підлітків 
та стала центром метод. керівн. дит. і шкільн. бібліотеками 
обл. Друга світова війна перервала розвит. бібліот. У 1944 
р. Кам.-Под. обл. бібліотека почала діяти у м. Проскурові. 
Із 1954 р. – обл. бібліот. В 1962 р. припиняє обслугов. юна-
цтво і стає обл. бібліот. для дітей.

У 1974 р. ХОДБ перейшла в новозбуд. прим. пл. 1250 м2 

зі своєрідним цікавим інтер’єром та розгорнутою структ. У 
1989 р. присвоєно ім’я Т.Г.Шевченка.

Новий етап розв. бібліот. розпочався 2003 р. і пов’язаний 
із упровадж. в практику роботи комп’ют. технол. Створ. 
електрон. каталог та власні ЕБД, веб-сайт. Запровадж. об-
слугов. читачів в електрон. режимі. Бібліот. є членом кор-
поративних проектів та епіцентром формування інформац. 
культури школярів.

Сьогодні бібл. перетв. у справжню скарбницю знань, 
стала храмом книги, центром інформ., розв. творчих здібн. 
та дозв. дітей і підлітків, наук.-дослідн. центром з питань 
дит. читання. Нагородж. Почесною Грамотою Верх. Ради 
України, лаур. обл. премії ім. Т.Г.Шевченка та Мелетія Смо-
трицького.

А. ЗАХАРЕНКО

Наукова бібліотека 
Хмельницького національного університету

м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 110/1
Засн. 1962 р. як бібліот. Хмельн. загально-техн. фак-ту 

Укр. поліграф. ін-ту (нині – Хмельн. націон. ун-т). Назва бі-
бліот. змінювалася відповідно до змін назви ун-ту. 

Перший бібліот. – Рижук М.І. Зав. бібліот. Степанець К.С. 
(1967-1984), відмін. осв. України Петрицька В. М. (1984-
2005), Айвазян О. Б., канд. іст. наук (з 2006 р. дотепер).

У структурі – 6 від., 5 чит. залів, у т.ч. літер. вітальня, 
зал електрон. інформації, сектор наук.-техн. документ., 
3 абонем., 2 бібліот. на фак-тах з чит. залами та 9 кафе-
дральних. Бібліот. фонд багатогалузевий (617 тис. прим. 
укр. та ін. мовами, зокрема 501 тис. книг, 86 тис. період. 
вид., автореф. дис. (від 1972)), комплект. літ-рою з питань 

фізики, хімії, матем., легкої пром., хім. технології, радіо-
техніки, побут. обслугов., технології машинобуд., еколо-
гії, інформ, комп’ют. систем, приклад. лінгвістики, інжен. 
психол., історії, філософії, культури, політології, економ., 
права, бухгалтер. обліку та аудиту. На основі укр. прогр. 
«УФД.Бібліотека» автоматизовані осн. технол. процеси від 
замовл. нових видань до їх інвентаризації та вилучення. 
З 2005 р. – автоматиз. облік видачі док. на всіх пунктах 
обслуг., з 2016 р. законсерв. усі карткові чит. каталоги. До 
послуг корист. віртуальна сист. обслуг.: електрон. каталог 
(з 1992), веб-сайт бібліот. (1998), електрон. бібліот. (2005), 
інстит. репозитарій (2012), віртуальна дов. (2006) та інші 
сервіси: МБА, ЕДД, БД «Книгозабезпеченість», «Наукоме-
трія» тощо. Здійснює просвітн., наук. та видавн. діяльність. 
1998 р. започатк. серію «Бібліогр. наук. праць вчених ун-
ту», видано 31 покажчик (2011), на основі корпорат. співп-
раці створено ЗвЕК, з 2015 р. БД «Доктори наук та проф. 
ХНУ». Створ. метод. центр бібліотек ВНЗ Хмельн. обл. 
(2001). Видається інф. бюлет. «Бібліотека в осв. просторі» 
(з 2005). 2006 р. ріш. вченої ради ун-ту надано статус наук. 
підрозд. ун-ту. Відзн. обл. премією в галузі бібліот. справи 
ім. М.Смотрицького. 

Скарбниця знань ун-ту (До 40-річчя бібліот. Технолог. ун-
ту Поділля) / уклад.: О. Б. Айвазян, К. А. Чабан. – Хмельниць-
кий, 2002. – 130 с.; Бібліот. ун-ту : витоки та сучасність : 
зб. наук. статей та матер., присвяч. 50-річчю з дня засн. 
наук. б-ки ун-ту /  редкол.: О. Б. Айвазян, В. О. Глухенька, О. 
О. Мацей, О. М. Великосельська, О. О. Костюк. – Хмельн.: 
ХНУ, 2012. – 296 с. 

О. АЙВАЗЯН
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Бiблiотеки

Бібліотека Нетішинської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ст. №4

Хмельницька обл., м. Нетішин, вул. Енергетиків, 3
Бібліот. розп. свою роботу у 1995 р., зав. – Коваль А. В.
У штаті бібліот. – 2 прац., які обслугов. 800 читачів.
Бібліот. має відкритий бібліот. фонд, обладнаний чит. 

зал, окреме книгосхов. для підручників. Бібліот. фонд на-
рах. понад 31796 прим. книг, журн., газет, дисків. 

Бібліот. постійно удоскон. форми і методи обслугов. ко-
ристувачів, запровадж. новітні інформац. технол.

Результ. досягнень роботи бібліот. є опис досвіду, пред-
ставлений в посібнику «Інформац. можливості Інтернету 
та шк. бібліот. у формув. читача поч. школи», який був 
відзн. організ. Хмельн. обл. пед. вист. «Освіта Хмельн. на 
шляхах реформув.» (2014). 

Л. КРАВЧУК

Шкільна бібліотека СЗОШ №5 
м. Кам’янця-Подільського

м. Кам’янець-Подільський, вул. Лесі Українки, 59
Шкільна бібліот. СЗОШ №5 (зав. – Кульчицька Т. В.) – 

структ. підрозд. СЗОШ № 5 з поглибл. вивч. інформ. (дир. 
Бабчинський Ю.В.). Це загальноосв. навч. закл., на базі яко-
го впровадж. наук.-метод. інновац., пов’язані з використ. у 
навч.-вих. процесі засобів інформац. та комунікац. технол. 
Школа – учасник І міжнар. проекту “Пілотних шкіл” (2001), 
переможець конк. “Samsunq. Назустріч знанням”(2008), 
Нац. проекту “Відкритий світ” (2013). Створ. інформац.-ре-
сурсний медіацентр “Інфоцентр” з віртуальним чит. залом. 
Книжк. фонд: худ. літ. – 5346 прим., підручн. – 8214. Бібліот. 
прац. над проблемою «Використ. інновац. технол. у роботі 
шк. бібліот.». 

Книгозб. – перемож. міськ. ет. Всеукр. конкур. «Шкільна 
бібліот.» та лаур. ІІ (обл.) ет. Всеукр. конк. «Шкільна бібліот.».

Ю. БАБЧИНСЬКИЙ



Провідні освітяни 
області

Програми в усіх школах одні й ті ж, підручники однакові, 
але школи різні, тому що різні вчителі. 
Школа – це передусім учитель. Особистість учителя – 
наріжний камінь виховання.

В. Сухомлинський
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Провiднi освiтяни областi
Абрамович Семен Дмитрович

29.06.1945, м. Житомир.
Закінч. Житомир. держ. 

пед. ін-т (1968), спец. «Рос. 
мова і літ-ра».

Докт. філол. наук (1992), 
проф. (1993).

Масовик у Палаці піо-
нерів, учит. малювання у 
СШ № 23 м. Житомира, 
викл. літ-ри у Корости-
шівському пед. уч-щі. У 
1973-1988 – ст. викл., доц. 
каф. рос. та заруб. літ-ри 
Кам.-Под. держ. пед. ін-ту. 
1988-1998 – доц., проф. 
та зав. каф. рос. філоло-
гії Чернівец. нац. ун-ту, в.о. зав. каф. сусп. дисц. Буко-
винськ. мед. академії, зав. каф. гуманітар. наук Черні-
вец. торг.-економ. ін-ту КНТЕУ. З 2008 р. – у Кам.-Под. 
нац. ун-ті ім. І. Огієнка: проф., зав. каф. слов’ян. філо-
логії та загал. мовознавства. Літературознавець, культу-
ролог, мистецтвознавець, релігієзнавець, теолог. Наук. 
дослідж.: пробл. вивч. Біблії та її рецепції в худож. тек-
сті, творчість А.П. Чехова та М.В. Гоголя, питання ком-
паративістики та інтертекстуального аналізу літ-ри. Кер. 
наук. школи «Літерат. текст у контексті культури: про-
блеми рецепції та інтерпретації». Підгот. 12 канд. наук. 
Акад. АНВО України.

Авт. понад 300 наук. праць, зокр., монографій «Біблія 
та сьогоднішня культура: актуальні пробл. укр. духов. роз-
будови» (2009), «Біблія та формування сакрального про-
стору європ. мист. культури» (2011), «Статті про літ-ру» 
(2015), «Fecit. Поэт. Прозаик. Художник» (2015).

В. КШЕВЕЦЬКИЙ

Алексеєва Олена Семенівна

25.04.1926, м. ім. Швар-
ця Широків. р-н Дніпро-
петр. обл. Пом. 16.09.2006, 
м. Кам.-Под.

Закінч. Київ. ордена 
Труд. Черв. Прапора с/г 
ін-т (1950), спец. «Агроно-
мія».

Докт. с/г наук (1971), 
проф. (1972).

У 1950-1955 рр. прац. 
на Терноп. селекц. стан-
ції, пройшла шлях від 
молодш. наук. співробітн. 
до заст. дир. Розпоч. за-
йматися селекцією гречки 
в захід. регіоні України. З 

1956 р. – в Ін-ті агробіології (м. Львів). З 1971 р. в Кам.-
Под. с/г ін-ті (з 1995 р. – Под. держ. агр.-техн. ун-т): про-
фесор, з 1973 р. – зав. каф. рослинництва та селекції. 
Створ. наук.-дослід. лаборат. гречки (1972), яку пере-

твор. на проблемну наук.-дослід. лаборат. (1979), у 1997 
р. на її базі створ. НДІ круп’яних культур (з 2014 р. ін-т 
носить її ім’я), у якому збережено генетичний банк за-
родкової плазми різновидів гречки з усього світу (понад 
900 зразків).

У 1987 р. заснув. Терноп. виробн.-наук. систему «Греч-
ка». Викон. теорет. та метод. розробки з селекції гречки: 
нові методи створ. вихід. матеріалу, методи експеримент. 
мутагенезу, метод сумісної дії радіації та хім. мутагенів, 
встановила специф. дії різних мутагенних чинників на 
процес мутації, особливості стабілізації мутантів старших 
поколінь.

Очільн. міжвузівської координац. ради з круп’яних куль-
тур (1980-1992), заст. голови міжвузівської ради з с/г раді-
обіології, член координац. і метод. рад з селекції і технол. 
вирощування с/г культур при Агропромі СРСР, член Ради з 
с/г радіобіології при Президентові ВАСГНІЛ та член Ради 
відділ. рослинництва ВАСГНІЛ, член спеціаліз. Ради із за-
хисту дисерт. в Ін-ті цукр. буряків УААН.

Ств. наук. школу з насінництва та технології вирощуван-
ня гречки, підгот. 40 канд. та докт. наук. Акад. АН вищої 
осв. України, Міжнар. акад. аграр. освіти, Міжнар. акад. ін-
форматизації, Акад. наук Республ. Молдова, Міжнар. акад. 
наук екології і безпеки життєдіяльності, почесний членом 
проф. жіночого упр. Радників Бібліографічного ін-ту (США), 
Почес. проф. ПДАТУ.

Авт. понад 350 наук. праць, в т. ч. 24 монографій та навч. 
посіб., 9 збірн. наук. праць.

Заслуж. діяч науки і техніки України (1992), стипендіат 
держ. стипендії, лаур. нагороди Я. Мудрого (1994), мед. ім. 
М. Ломоносова (1998), почес. грамоти різних рівнів.

В. БУРДИГА

Алєксєєва Лариса Юхимівна

12.08.1948, м. Хмельн.
Закінч. Кам.-Под. держ. 

педінст. ім. В. П. Затонсько-
го (1972), спец. «Історія», 
кваліф. «Вчит. історії і сус-
пільствозн.».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вихователь-методист.

1967-1975 рр. – ви-
ховат. у ДНЗ № 23 «Вог-
ник» м. Хмельн. З 1975 р. 
– у ДНЗ № 38 «Світанок»
м.Хмельн.: виховат.-ме-
тод. (1975-1979), завід-
увач (1979-2011), з 2011 
р. по тепер. час – вчит.-
дефектолог. Ініціативна, 
цілеспрямована, вміє гене-
рувати ідеї та пропозиції, враховувати можливості та здат-
ності кожного. Депутат Хмельн. міськради (1981).

Відмін. народ. освіти (1983), Почесн. грам. Мін. осв. 
України (1993), Почесн. гр. викон. ком-у Хмельн. міськ. 
ради (1999,2004,2008 рр.), Почес. грам. упр. осв. Хмельн. 
міськради (2003), грам. обл. від. народ. осв. та обкому 
профсп. прац. осв., вищої шк. і наук. установ (1980).

О. МАТВЄЄВА
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Алтунін Георгій Феодосійович

16.11.1918, м. Умань, 
Черкас. обл. Помер у 
2001 р., м. Дунаївці, Хм. 
обл. 

Закінч. Астрахан. авіа-
техн. училище (1942); 
Ростов. артилер. учили-
ще (1943); Київ. держ. 
ун-т (1947), біолог. фак-т.

Спец. вищ. кваліф. 
кат., старший вчит. (1976). 

У 1947-1957 рр. – викл. 
біології та хімії Славут. 
пед. училища, вчит. біо-
логії та хімії в Дунаєв. 
СШ №2 (1957-1973), вчит. 

біології та хімії в Дунаєв. СШ №1 (1973-1979). Його учні 
– перем. та приз. обл. олімп., Драль Ю.С. та Драль О.С. 
– приз. республ. та всесоюз. олімп. з хімії.

Учасн. бойових дій ІІ світ. війни, нагородж. мед. «За 
відвагу» (1943), «За перемогу над Німеччиною» (1945), 
орд. Черв. зірки (1944), двома орд. Вітчизн. війни (1945). 

Заслуж. вчит. УРСР (1970).
К. ЛАБУТЕНКО

Андрієнко Людмила Степанівна

07.03.1945, смт. Сата-
нів Хмельн. обл. 

Закінч. Чернівец. дер-
жуніверситет, (1967) біо-
лог. фак-т.

Спец. вищ. кваліф. кат., 
учит.-методист.

У 1967-1980 рр. – вчит. 
біології в Хмельн. СШ №3, 
1980 р. – дир. ЗОШ №7. 
Секретар Хмельн. міськ. 
комітету КПУ (1983).

У 1991-1993 рр. – ме-
тод. міськ. упр. осв., з 
1993 – дир. Хмельн. СШ 
№ 17. У 1997 р. заклад 
здобуває перемогу в конк. 
«Кращий заклад освіти». Учні і вчителі – неодноразові 
перемож. олімпіад міськ., обл. і республ. рівня; посіда-
ють приз. місця в конк.-захистах наук. робіт; виборюють 
першість на зв. «Кращий вчит. року».

Відмін. освіти України (1998), Заслуж. вчит. України 
(1999), грамоти і подяк. МОН України, обл. і міськ. упр. 
осв., Хмельн. міськради.

Т. БАШКІРЦЕВА

Андрощук Олександр Степанович

20.02.1968, м. Хмель-
ницький. 

Закінч. Харків. вище 
військ. командно-інжен. 
уч-ще Ракетних військ 
Стратег. призначення ім. 
Крилова (1990), радіо-
інженер; Націон. акад. 
Держ. прикорд. служби 
України ім. Б. Хмельниць-
кого (2014).

Полковник, магістр з 
військ. спец., докт. техн. 
наук (2013), проф. (2014). 

З 1990 р. – на військ 
посадах; з 1996 р. – у НАДПСУ ім. Б.Хмельницького,  
від 2015 р. – нач. докторантури. Наук. інтереси: ви-
вчення автомат. інф. систем, інф. технологій, питання 
захисту інф., упр. проектами та програмами, штучного 
інтелекту. 

Авт.: монографії «Інформаційні технології інтелекту-
алізації підтримки прийняття рішень в діяльності Дер-
жавної прикордонної служби України». – Хмельн., 2011; 
«Застосування штучних нейро-нечітких мереж для 
прогнозування у діяльності Державної прикордонної 
служби». – Харків , 2010; «Вибір методу впроваджен-
ня нових інформац. технологій на автомобі. трансп. 
Збройних Сил». – К., 2014.

О. АНДРОЩУК

Андрухова Наталія Іванівна

12.05.1960, с. Кащенці 
Білогір. р-ну Хмел. обл.

Закінч. Кам.-Поділ. 
держ. педінститут (1981), 
спец. «Рос. мова і літ-
ра», спец. «укр. мова і 
літ-ра» (1993).

Спец. вищ. кваліф. 
кат., учитель-методист. 

Прац. вчит. рос. мови 
та літ-ри Кащенецької 
8-річної шк., з 1984 р. – 
у Білогірському НВК. Як 
заст. дир. з наук. роботи 
багато уваги приділяє 
організ. роботи членів 
педколективу з розвитку обдарованості школярів, підви-
щенню метод. обізнаності учителів. Підгот. перемож. ІІІ 
ет. Всеукр. олімпіади з укр. мови і літ-ри.

І. ДІДУХ 

Енциклопедiя освiти Хмельниччини
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Провiднi освiтяни областi
Андрушко Василь Климович

15.04.1939, с. Поляни 
Шепетівський р-н Хмельн. 
обл. Помер 28.04.2001, м. 
Хмельн.

Закінч. Кам.-Под. с/г ін-т 
(1966), спец. «Зоотехнік», 
Київ. вищу парт. школу 
(1972), Хмельн. ін-т регіон. 
управл. та права (1999), 
спец. «Юрист».

Канд. економ. наук 
(1980), доц. (1998), член-
кор. Міжнар. Кадрової 
Акад. (1999).

Труд. діяльність розпоч. 
1956 р. колгоспником к-пу 
ім. Островського с. Поляни 

Полонського р-ну, пізніше – на комс., парт. роботі (ІІ секр. 
Чемеров., І секр. Городоцького РК ЛКСМУ, зав. кабінетом 
політосвіти Городоцького РК Компартії України (з 1970 
р.), консультант-метод., заст. зав., зав. Буд. політосвіти 
Хмельн. обкому КПУ). З 1991 р. – дир. Центру підвищ. ква-
ліф. держ. службовців, співдир. з питань заг. керівництва, 
в.о. ректора, проректор Хмельн. ін-ту регіон. упр. та пра-
ва. Дослідж. проблеми формув. правової держави та здій-
снення економ. реформ. Ініціював (спільно з Чорним Л. І.) 
створення Хмельн. філії Одес. відкритого ун-ту (приватний 
ВНЗ). За ініціат. засновників та підтримки облради та ОДА 
заклад було реорганіз. у держ. ВНЗ комунальної форми 
власності – ХІРУП (з 2004 р. ХУУП).

Авт.: Підприємництво: передумови становлення, еконо-
мічна суть: навч. посібн., 1997. Підприємництво: юридичні 
ознаки, організац.-правові форми: навч. посіб., 1998.

Відмін. народ. освіти УРСР (1987), Заслуж. прац. на-
род. освіти України (1999), медалі: «За доблесну працю» 
(1980), «Ветеран праці» (1983), Почес. грамота Голов. упр. 
держ. служби (1999).

Л. МІСІНКЕВИЧ

Анісімова Вікторія Олександрівна

09.09.1950, м. Полонне 
Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т ім. В.П. Затонського 
(1971), вчит. почат. кл.

Спец. вищ. каліф. кат., 
вчит.-методист (1989). 

У 1987-1994 рр. – вчит. 
почат. кл. Полонської ЗОШ 
І-ІІІ ст. №2; 1994-2015 рр. 
– заст. дир. з почат. кл. По-
лонської ЗОШ І-ІІІ ст. №3. Їй 
притаманний твор. пошук, 
вдосконалення, творче ви-
корист. сучасних методик 
викл. рос. мови. Акт. учасник педвиставок.

Авт. підруч. «Русский язык» для уч. 1-4 кл., та роб. зо-
шита до них. 

Відмін. освіти України (1998), Почес. грам. МОН України 
(2004), нагруд. знак «В. Сухомлинський» (2009), численні 
відзнаки район. та обл. рівнів.

М. БАЙЦАР

Антонюк Раїса Миколаївна

03.03.1962, с. Олек-
сіївка Старосиняв. р-ну 
Хмельн. обл. 

Закінч. Вінниц. мед. ін-т 
ім. Пирогова (1985), педі-
атр. Епілептолог.

З 1997 р. – дит. лікар-
психіатр Хмельн. обл. пси-
хо-невролог. диспансеру, з 
2004 р. – консультант-дит. 
лікар-психіатр Хмельн. 
ОПМПК. 

Здійсн. мед. обстеження 
дітей з поруш. психофіз. 

розв. Консультує батьків, працівників ДНЗ, ЗНЗ, закл. охор. 
здор., установ соц. зах. з питань лікув., навч. та вих. дітей з 
поруш. ПФР. Учасн. 7 і 8 Міжнар. укр.-бавар. симпозіумів дит. 
неврологів, психіатрів, психологів; 3-го Нац. конгресу невро-
логів, психіатрів та наркологів України, міжнар. та всеукр. 
наук.-практ. конфер.; голова обл. осередку гром. орг. «Асоц. 
дит. лікарів-психіатрів у Хмельн. обл.»; член Європ. асоц. 
дит. лікарів-психіатрів; член робочої групи з пит. підготовки 
клінічних протоколів розл. спектра аутизму та гіперкінетич-
них розл. при МОН. Осн. увага – питанням здобуття якісної 
освіти дітей з поруш. ПФР шляхом встановлення мед. діа-
гнозу кожної дит. та відповідно визначення форм, методів 
навч., лікування. 

Почесн. грам. обл. упр. освіти (2007), Почесн. грам. обл. 
упр. охор. здор. (2008, 2012), Грам. департ. осв. і науки 
Хмельн. ОДА (2014).

Г. СИНЯВСЬКА

Антощук Галина Олексіївна

03.11.1957, м. Ізяслав 
Хмельн. обл. 

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1981), спец. «Рос. 
мова та літ-ра».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вч.-методист.

1989 р. – Ізяславський 
НВК №2, вч. рос. мови та 
зарубіж. літ-ри. Творчо 
працюючий педагог, воло-
діє інновац. методиками і 
технол. Понад 10 років ке-
рує НДР учнів-членів МАН. 
Конкурсна робота «Світ, 
врятований фантазією» 
опубл. в збір. метод. розробок, присв. 120-річчю від дня 
народ. Толкієна (2012).

Подяка Хм. ОДА (2013) за роботу з обдар. учнями.
Л. ОКАЄВИЧ
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Араджіоні Сергій Олексійович

23.11.1939, м. Проскурів 
(нині – Хмельн.)

Закінч. Київський пед. 
ін-т іноз. мов (1963), спец. 
«Іноземна мова». 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчитель-методист.

Працював перекла-
дачем, у 1973-1975 рр. – 
вчит. англ. мови Хмельн. 
сер. шк. №18, 1975-1991 
рр. – методист Хмельн. 
УКВ, зав. каб. іноз. мов, 
1991-1993 рр. – заст. дир. 
Хмельн. СЗОШ №1, 1993-
2002 рр. – методист ХОІП-

ПО, 2002-2004 рр. – вчитель англ. мови Хмельн. гімназії 
№1. Розробив систему навч.-методичної підтримки вивчен-
ня іноз. мови, фахового зростання вчит., стратегію вико-
рист. автентичних матеріалів, впровадж. у навч.-вихов. 
процес передового пед. досвіду. Орієнтація на формуван-
ня комунікативної компет. учнів сприяла підвищ. мотива-
ції та успішним виступам школярів на всіх етапах Всеукр. 
олімпіади з іноземної мови. Член комісії МОН України з 
вивч. та узагальн. перед. пед. досвіду та з вивчення стану 
викл. іноземної мови в регіонах України, член журі Всеукр. 
олімпіади з англ. мови (1986-2001).

Авт. посібників: «Україна і українці» (1995), «Навчання 
англ. мови учнів початк. школи» (1998), «Аудіювання: тек-
сти та тести» (2000); публікацій у фахових періодичних ви-
даннях.

Відм. народ. освіти УРСР (1980), Грамота МОН України 
(1990). 

Л. ЛУЦЕНКО
Т. МОРОЗ

Арсенюк Віталій Олександрович

28.01.1961, с. Пижівка 
Новоушиц. р-ну Хм. обл.

Закінч. Луцьк. пед. ін-т 
(1982), спец. «Учит. гео-
графії». 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
ст. вчитель.

Труд. діяльність роз-
почав у Новоушиц. р-ні в 
с. Зелені Курилівці учит. 
географії (1982), пізніше 
– учит. географії Подолян-
ської ЗОШ Віньков. р-ну. 
Працював інспектором, го-
лов. спец. відділу освіти, молоді та спрорту Віньковецької 
РДА. Його учні – неоднораз. призери район. і обл. олімпі-
ад  та конк., серед випускників – чимало вчит. та відомих 
людей. З 2016 р. – нач. відділу освіти, молоді та спорту 
Віньковецької РДА. 

О. КОВАЛЬ

Арсенюк Петро Антонович

23.10.1932, с. Росолів-
ці Красилів. р-ну Хмельн. 
обл. Помер 29.10.2011.

Закінч. Київ. держ. ун-т 
ім. Т. Г. Шевченка (1962), 
істор. фак-т.

Прац. учит. історії у 
Красилів. р-ні в Черне-
лівській, Росоловецькій, 
Кузьминській, Яворовець-
кій, Мончинецькій школах. 
1966-1970 рр. – дир. Мон-
чинецької СШ. 1971-2003 
рр. – дир. Лагодинецької 
ЗОШ І-ІІІ ст. Під його кер. 
удосконалено матер.-техн. 
базу закладу: предметні 

каб. обладнані сучасн. ТЗН, ство. телевіз. центр упр.
Відмін. народ. осв. УРСР (1975), Заслуж. учит. УРСР (1981).

Н. МЕЛЬНИК 

Артемчук Микола Антонович

30.05.1953, с.Раштівка 
Хмельн. обл. Пом. 29.01.2012, 
м. Старокостянтинів.

Закінч. Кам.-Подільський 
с/г технікум (1972), спец. 
«електромонтажник».

Прац. з 1973 р. на з-ді 
«Металіст». З 1977 р. 
викл. Старокостянт. ПТУ з 
проф. «Електромон. з освітл. 
та освітл. мереж». Досвід під-
гот. учнів до практ. діяльності 
використ. у ПТНЗ області. 

Відмін. осв. України 
(1991), почесн. грамоти та подяки.

Н. КОРЖЕНІВСЬКА

Артемчук Надія Миколаївна

22.04.1966, с. Ювківці 
Білогір. р-ну Хмельн. обл. 

Закінч. Івано-Франк. 
педун-тет (1992), спец. 
«Методист з вих. роботи, 
вчитель етики і психології».

Прац. ст. піонервож. 
Дзвінецької 8-річної шк. 
(1984-1986) та Ізяславської 
СШ №5 (1986-1988). У 
1988-1994 рр. – дир. Біло-
гір. Буд. піонерів. У 2001-
2009 рр. – методист Білогір. 
РМК, з 2009 р. – завідувач. 
З її ініціативи модерніз. ра-
йон. та шк. метод. служби, розш. спектр освіт. послуг 

О. БАРАНЧУК

Енциклопедiя освiти Хмельниччини
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Атаманчук Петро Сергійович

26.06.1939, с. Каскада 
Новоушиц. р-ну Хмельн. 
обл. 

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1961), фізик. 

Докт. пед. наук (2000), 
проф. (2002). 

Учителював: від 1982 
р. – у Кам.-Под. пед ін-ті 
(нині КПНУ): від 1983 – зав. 
каф. методики викл. фізи-
ки і ТЗН (нині каф. метод. 
викл. фізики та дисципл. 
техн. освіт. галузі). Наук. 
дослідж.: метод. навч. фі-
зики; безпека життєд. та 
охор. праці. Кер. наук. шко-
ли «Теоретико-технологіч-

ні аспекти об’єктивізації контролю навчальної діяльнос-
ті». Підгот. 1 докт. і 10 канд. наук. Академік АНВО України 
(2007).

Авт. понад 700 наук. праць, зокр., монографій: «Упр. 
процесом навч.-пізнав. діяльн. (1997), «Інновац. технол. 
упр. навч. фізики» (1999), «Методичні основи упр. навч. 
фізики» (2005), «Дидакт. основи формув. фізико-технол. 
компетентн. учнів» (2011).

Відмін. осв. України (1997), Заслуж. прац. осв. України 
(2003). Нагруд. знаки: «За наук. досягнення» (2008), «П. 
Могила» (2009), почес. грам. і грам. МОН України, Хмельн. 
ОДА та облради.

І. КОНЕТ

Бабенко Марія Тимофіївна 

04.06.1948, с. Леонівка 
Крижопіл. р-н Вінниц. обл. 

Закінч. Херсон. пед. 
ін-т (1973), фізико-матем. 
фак-т

З 1975 р. живе і працює у 
м. Хмельн. Нині – вчит. поч. 
кл. ЗОШ №25 м. Хмельн. 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист. 

Член НСПУ з 2004 р. По-
етеса, гуморист.

Авт. книг для дітей «В 
життєвім морі сміху ост-
рівець» (1999), «Гриб-
холостяк і волосата щука» 
(2001), читанки «Післябук-
варик» (2001, 2003), «Вересневе свято», «Зайчикові імени-
ни», «Я з буквариком дружу», «Твої маленькі друзі» (2005), 
«Спритний котик», «На веселій орбіті», «Ми до школи по-
спішаєм» (2006), «Весела перерва» (2007), «Місяць-чарів-
ник», «Сонячний зайчик», «Дуже важливий урок» (2008).

Відмін. осв. України. Лаур. обл. літер. прем. 
ім.М.Годованця (2008), прем. Хмельн. міськради (2008).

В. ГОРБАТЮК

Бабич Віталій Савич

16.02.1916, с. Чагарівка 
Чемеров. р-н Хмельн. обл. 
Помер у 1994 р.

Закінч. Кам.-Под. роб-
фак, курси підгот. вчит. 
для неповно-середніх шк. 
(1935).

Труд. діяльн. розп. у ко-
лиш. Сатанівському р-ні. У 
1946-1954 рр. прац. у Соки-
ринецькій неповно-сер. шк. 
вчит. матем. і дир. У 1954-
1965 рр. – вчит. матем. і 
дир. неповно-середньої, а 

пізніше – СШ в смт. Чемерівці. У 1965-1970 рр. – зав. Чеме-
ров. райвно. Справжній пед., новатор, ініціатор здобутків 
учнів та учит. на пед. ниві. Після виходу на пенсію – голова 
ради ветеранів смт. Чемерівці. 

Учасн. бойових дій ІІ світ. війни.
Почес. грам. та відзнаки різних рівнів.

А. ЛИХВА

Бабишин Степан Дмитрович

05.12.1918, с. Нове По-
річчя Городоц. р-ну Кам.-
Под. (тепер Хмельн.) обл. 
Помер 27.10.1991, м. Івано-
Франк.

Закінч. Тульчин. пед. 
технікум (1936), Львів. пед. 
ін-т (1948), істор. фак-т; ас-
пірантуру Київ. держ. ун-ту 
ім. Т. Шевченка (1951).

Докт. пед. наук (1980), 
проф. (1981). 

Прац. дир. 7-річки с. 
Шура Копієвецька Тульчин. 
р-ну Вінниц. обл.(1936-
1939). Після демобіліз. – на 
комсомол. і парт. роботі (1945-1952). У 1952-1963 рр. зав. 
Хмельн. обл. від. освіти. З 1965 р. – в Івано-Франк. пед. ін-
ті: доц., зав. каф. (1977-1988)..

Дослідж. історію осв. в Україні, історію міст і сіл Поділля. 
Учасник бойов. дій Фінської і ІІ Світ. воєн (1939-1945).
Авт.: «Топоніміка в школі» (1962), «Топоніміка в поза-

класній роботі з географії» (1968); «Школа та освіта Древ-
ньої Русі: ІХ – І пол. ХІІ ст.» (1973), «Археологические ис-
точники о распространении грамотности в Древней Руси.» 
(1977); співавт.: «Історія школи і пед. думки УРСР» (1989), 
«Розв. народ. освіти і пед. думки на Україні (Х – поч. ХХ 
ст.) (1991). 

М. СОЛОВЕЙ
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Багрій Надія Іванівна

05.05.1956, смт. Нова 
Ушиця Хмельн. обл. 

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т ім. В.П. Затонсько-
го (1980), спец. «Педагогі-
ка і методика почат. навч.». 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист.

З 1980 р. прац. в СШ 
№10 м. Хмельн. З 1981 р.  – 
вчит. поч. кл. Хмельн. СЗШ 
№15. Розроблено сист. за-
вдань із розв. тв. здіб. уч., 
які сприяють виробл. в ді-

тей загальномовленнєвих умінь, допом. оволодіти навичк. 
самост. роботи з новим навч. матер., створ. можливості для 
розв. соц. навичок. Авт. метод. посібн. (2012, 2013). Грам. упр. 
осв. Хмельн. міськради (1994, 2009), Хмельн. ОДА (2013).

Н. КРИВОШЕЙ

Баєва Тетяна Станіславівна 

26.08.1954, смт. Чеме-
рівці Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т (1974), спец. 
«Вчит. укр. мови і літ-ри».

Спец. вищ. каліф. кат., 
вчитель-методист.

Розпоч. труд. діяльн. у 
1974 р. вчит. укр. мови та 
літ-ри Криківської 8-річної 
шк. Чемеров. р-ну, у 1977-
1986 рр. прац. в Чемеров. 
СШ (нині Чемеров. ЗОШ 
№1), у 1986-2016 рр. – в Юрковецькій ЗОШ І-ІІ ст. Чемеров. 
р-ну. Неоднораз. проводила відкр. уроки, майстер-класи. 
Займалась НДР (дослідж. «Пізнаваймо свій рідний край», 
опублік. у збірн. обл. краєзн. наук.-практ. конф., в м. Кам.-
Под., 2008). З 2016 р. – на пенсії. Відмін. осв. України (2008), 
лаур. район. освіт. премії ім. В. Сухомлинського (2002). 

В. МУДРА

Баженов Василь Миколайович

16.02.1916, с. Капшино 
Калезин. р-ну Калінін. обл. 
(Росія). Помер 08.04.1995. 

Закінч. Москов. пед. ін-т 
інозем. мов (1939). 

Прац. вчит. у навч. закл. 
Старокост. р-ну (с. Новосе-
лиця), у шк. м. Хмельн.

Член СПУ з 1975 р. Про-
заїк.

Авт. роману-дилогії «Со-
храни солнце» (1986), збір. 
повістей та оповідань для 
дітей «Лесная повесть» 

Баженов Лев Васильович

01.91.1946, м. Старо-
кост. Хмельн. обл. 

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т (1968), історик.

Докт. іст. наук (1996), 
проф. (1997).

З 1969 р. – у Кам.-Под. 
держ. пед. ін-ті (нині КПНУ), 
у 1974-1993 рр. – декан іст. 
фак-ту, від 1996 – проф. каф. 
всесвіт. іст. Засн. і кер. наук. 
школи «Істор. краєзнавство 
та регіон. пробл. історії Пра-
вобережної України кінця ХVІІІ-поч. ХХІ ст.» (1995). Фундатор 
і кер. Центру дослідж. історії Поділля Ін-ту історії України 
НАН України при Кам.-Под. ін-ті (1995). Голова Хмельн. обл. 
організації Націон. спілки краєзнавців України (з 2008 р.). 

Наук. дослідж.: нова і новітня історія та історіографія 
історії України, історик-славіст, іст. краєзнавство, іст. гео-
графія і бібліографія. Підготував 1 докт. і 13 канд. іст. наук.

Авт. близько 600 наук. праць.
Заслуж. прац. осв. України (2003), акад. Укр. академії іст. 

наук (1999), член-кор. Міжнар. слов’ян. акад. наук (1997).
А. ФІЛІНЮК

Баженова Стефанія Едуардівна

1.09.1947, м. Городок 
Хмельн. обл. 

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т (1969), історик.

Докт. іст. наук (2010), 
проф. (2011).

З 1969 р. прац. у Кам.-
Под. держ. іст. музеї-за-
повіднику: наук. співроб., 
заввід., у 1984-1996 рр. – 
дир. З 1997 р. – у Кам.-Под. 
ун-ті: ст. наук., провід. наук. 
співроб. Центру дослідж. 
історії Поділля Ін-ту історії 
України НАН України при Кам.-Под. ін-ті, з 2012 – зав. каф. 
упр. персоналом та туризму. Дослідник і популяризатор 
«укр. школи» в польській літ-рі ХІХ ст. Наук. дослідж.: істо-
рія та історіографія Поділля ХІХ-ХХІ ст., історична регіона-
лістика, музеєзнавство, істор. і турист. краєзнавство. 

Авт. близько 150 наук. пр., зокрема, монографій: «Юзеф 
Антоній Роллє: життя, діяльність, творчість» (2001), «Юлі-
уш Словацький і Україна»ь(2004), «На шляху до реалізму. 
Історія України у творчості представників «укр. школи» в 
польській літ-рі 20-90-х років ХІХ ст.» (2006), «Ю. І. Кра-
шевський і Україна» (2012). 

А. ФІЛІНЮК

(1959), «Одолень-корень» «Право на счастье» (1966), 
«Струмок мого дитинства» (1974), «Лесной хирург» (1980), 
«Золотой олень» (1985), «Хозяин Горелого озера» (1986).

Учасн. ІІ світ. війни. 
Лаур. обл. молодіж. премії. У 2016 р. засновано обл. пре-

мію імені В. Баженова в номін. «Література», «Краєзнавство».
В. ГОРБАТЮК
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Провiднi освiтяни областi
Базилевич Микола Львович

21.05.1930, м. Кобе-
ляки Полтав. обл. Помер 
11.01.2015.

Закінч. Чернігів. держ. 
учит. ін-т інозем. мов (1956), 
Кам.-Под. держ. пед. ін-т 
(1960), спец. «Російська 
мова та література». 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-метод.

1947-1950 р. – вчит. рос.
мови та літ-ри на Волині, 
1955-1977 рр. – у Ярмо-
лин. СШ №1, з 1977 р. – у 
Хмельн. СШ №1. 1980-2012 
рр. – метод. мови та літер. 
Хмельн. УКВ. Проф. діяльність пов’язана з фах. удосконал. 
кер. і пед. кадрів, наук.-метод. забезпеч. навч.-вих. процесу 
в закл. осв. обл., з упровадж. інновац. технологій та поши-
ренням ППД. Брав активну участь у розр. та апроб. наук.-
метод. посібників, пед. програм, рецензуванні підр. Органі-
зовував зустрічі вчит.-новаторів з пед. громадою обл.

Авт. статей (9), наук.-метод. посіб. (17), метод. реко-
менд. (36), книг «Приобщение» (1992), «Не повторите, а 
превзойдите» (1993), «Вивчення літератури народів світу» 
(1994).

Відмін. народ. освіти УРСР (1977), Грам. МОН України 
(1990), медаль «Ветеран праці» (1985).

Л. ЛУЦЕНКО, Т. МОРОЗ

Байдич Віктор Григорович

20.09.1960, с. Кузьмин 
Красилів. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т ім. В. П. Затонсько-
го (1986), спец. «Історія і 
право»; Держ. акад. кер. ка-
дрів освіти (м. Київ, 2000), 
магістр держ. управл.

Спец. вищ. каліф. кат., 
вчит.-методист.

Прац. у м. Хмельн.: вчит. 
історії ЗОШ №12 (1986-
1990), дир. ЗОШ №18 
(1990-1996), директором 
НВК №10 (1996-2006). 

У 2006-2010 рр. – заст. Хмельн. міського голови. 2011-
2013 рр. – дир. ЗОШ №24. З 2013 р. дотепер – дир. гімназії 
№ 2 м. Хмельн. Під його кер. здійснюється упровадж. ІКТ 
в упр. та навч.-вихов. діяльність. Учні закладу – неднораз. 
переможці турнірів та конкурсів, обл. та всеукр. етапів 
предмет. олімп.

Відмін. осв. України (2000), Заслуж. прац. осв. України 
(2006). Грам. Хмельн. ОДА (2001, 2004). Почес. грам. МОН 
України (1998, 2003). Відзнач. званням «Кращий за профе-
сією» (м. Хмельн., 2005). 

Н. ОСАТЮК

Байдич Олександр Васильович

30.03.1954, с. Кузьмин 
Красилів. р-ну Хм. обл.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1975), спец. «Учит. істо-
рії та суспільствознавства».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-метод.

У 1975-1977 рр. – уч. історії 
Тарасівської СШ Скадов. р-ну 
Херсон. обл. З 1975 р. прац. 
у Красилів. р-ні: 1979-1985 
рр. – уч. історії Кузьминської 
СШ, 1985-1988 – дир. Черне-
лівської СШ. З 1988 р. – дир. Кузьмин. СШ. Учасн. 45 міжнар., 
всеукр., регіон., обл. і район. наук.-теорет. і практ. конф. Голова 
Красилів. район. спілки краєзнавців, член правл. та през. Хм. 
обл. організ. НСКУ, редкол. низки обл. наук.-краєзн. видань. Авт. 
58 наук. статей та 129 публік. у період. пресі. 

Відмін. народ осв. УРСР (1988), Поч. грам.: МОН Украї-
ни (2006, 2010), Хм. ОДА (2001, 2004, 2008, 2012) та облра-
ди (2003, 2014), медаль «20 років незалежності України» 
(2012). Лаур. обл. премії ім. І. Стасюка (2011). Занесено до 
галереї «Провідні дослідники історії Поділля» (2011). По-
чес. краєзн. України (2014). 

Н. МЕЛЬНИК

Байдич Володимир Григорович

26.02.1957, с. Кузьмин 
Красилів. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т ім. В.П. Затонсько-
го (1982), спец. «Історія і 
право».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
канд. істор. наук (2013).

Прац. секрет. коміт. 
ЛКСМУ Кам.-Под. держ. пед. 
ін-ту ім. В.П. Затонського 
(1982-1983), в обл. штабі 
студ. буд. загонів Хмельн. ОК 
ЛКСМУ (1983), нач. управл. 
у справах молоді і спорту 
Хмельн. міськвиконк. (1991-
1994). У 1994-1998 рр. – заст. 
Хмельн. міського голови. У 1998-2001 рр. – дир. Хмельн. ЗОШ 
№26, НВК №7. З 2004 р. – декан факульт. заочних форм навч., 
а з 2006 р. – заст. дир. Хмельн. ін-ту МАУП. З 2007 р. – ген. дир. 
ТОВ «Славінвест», викл. історії України Хмельн. політехн. ко-
леджу (за сумісництвом). З 2011 р. – дир. Держ. архіву Хмельн. 
обл. Гол. правл. ХОГО «Поклик віків» та обл. ГО «Подільське 
земляцтво», член президії обкому профсп. держ. службовців.

Ініціатор створ. навч.-виховн. комплексів, відокремле-
них шк. бухгалт. у м. Хмельн., шк. здорового спос. життя 
(на базі НВК №7), філії Одеської акад. зв’язку ім. Попова.

Авт., співавт. та упорядн. 20 збірн. докум., спогадів,  
40 статей з іст. Поділля, Волині, римо-катол. церкви та ар-
хівної справи в Україні, збірки віршів «Доля».

Відмін. осв. України (2006). Почесні грам. Президії Верх. 
Ради УРСР (1981), МОН України (1995, 2005), Подяка 
Прем’єр-Міністра України (2017).

Ю. ОЛІЙНИК
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Бакалюк Віталій Іванович

03.01.1959, с. Воронків-
ці Старокост. р-ну Хм. обл.

Закінч. Тираспол. пед. 
ін-т ім. Т.Г. Шевченка 
(1987), біолого-хім. фак-т.

Спец. вищ. кваліф. кат., 
ст. вчит. (2008).

У 1996-1998 рр. – дир. 
Митинецької ЗОШ І-ІІІ ст., 
1998-2008 рр. – дир. Кра-
силівського НВК «ЗОШ 
№5 та гімназія». З 2008 р. 
дотепер – дир. Митинець-
кої ЗОШ. Заклади, що їх 
очолював, атестовані з 
відзнакою (2008, 2013). 
Учасник міжнар. та все-

укр. наук.-практ. конф., конгресів, форумів, виставок. Ме-
тодист-коресп. каф. менеджменту та освіт. техн. ХОІППО.

Авт. понад 70 публік. з питань упр. школою, метод. навч. 
та вихов. 

Грам. Мін-ва осв. України (1998, 2004), перем. Всеукр. 
конк. «100 кращих дир. України» (2007), відмін. осв. Украї-
ни (2008), лаур. Всеукр. конк. «Дир. школи ХХІ ст.» (2012).

І. НІКОЛАЄНКО

Балашов Лев Сергійович

17.02.1929, м. Ленінград 
(Росія). Помер 27.06.2015. 
Похований в м. Вишневе 
Київ. обл.

Закінч. Ніжин. держ. пед. 
ін-т (1952), фак-т природо-
знавства; аспірант. Ін-ту 
ботаніки АН УРСР (1962). 

Докт. біол. наук (1994), 
проф. (2015). 

Прац. у Ніжин. держ. 
пед. ін-ті: 1952-1953 рр.  – 
лаборант, 1953-1959 рр. – 
асист. каф. ботаніки. З 1962 
р. прац. у Ін-ті ботаніки ім. 
М.Г.Холодного НАН Украї-
ни: молодш. наук. співробіт. (1962-1969), з 1969 р. – старш. 
наук. співробіт., з 1995 р. – провідн. наук. співр. З 2006 р. 
прац. у Кам.-Под. націон. ун-ті ім. І.Огієнка: зав. каф. біол. 
та метод. її виклад. (2006-2008, 2011-2014); зав. каф. заг. 
екол. (2008-2011); проф. каф. біол. та метод. її виклад. 
(2014-2015). Вчений в галузі геоботаніки, болотознавства, 
лукознавства, охорони природи та екол.

Авт. понад 200 наук. праць: «Изменение растител. и 
флоры болот УССР под влиянием мелиорации» (1982), 
«Растительность Полесского госуд. заповед.», (1983), «Ав-
тореабілітаційні процеси в екосист. Чорнобил. зони відчу-
ження» (2001), «Кормовиробництво. Луки Чернігівщини» 
(2006), «Водно-болотні угіддя Поділля» (2014).

Лауреат Держ. премії ім. М.Г.Холодного АН УРСР (1990). 
М. МАТВЄЄВ

Балюк Леонід Васильович 

09.11.1938, м. Проле-
тарськ Луганськ. обл.

Закінч. Уман. пед. ін-т 
(1962), Київ. пед. ін-т ім. 
Горького (1986).

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист.

Прац. вч. хімії та біології 
у Кам.-Под. шк.-інтернаті 
№1 (1962-1965). 1964-1980 
рр. – інспектор шкіл Кам.-
Под. міськ. від. народ. осві-
ти. У 1980-2000 рр. – заст. 
дир. з вих. роботи шк.-

інтернату для слабочуючих дітей. 2000-2013 рр. – заст. 
дир. з навч.-вих. роботи Кам.-Под. БНРЦ. Був голов. про-
фкому Кам.-Под. міськ. відділу нар. осв. (1965-1980).

Відмін. осв. УРСР (1980). Премія Мін. осв. УРСР (1967), 
прем. Кам.-Под. міськвиконкому (1971), грам. Мін. осв. 
УРСР та України (1966, 1975, 1986, 2008), грамоти міськ. 
від. осв. (1965, 1970, 1984, 2000).

В. ХРИЧОВА

Барціховська Дарія Василівна

17.04.1954, с. Росохач 
Городенківського р-ну Іва-
но-Франків. обл.

Закінч. Чернівец. держ. 
ун-т (1977), спец. «Хі-
мік. Викл. хімії». Спец. 
вищ. кваліф. кат., вчит.-
методист(1991).

Труд. діяльн. розпочала 
старшою піонервож. Рос-
охацької СШ Городенків-
ського р-ну (1970-1972). З 
1977 р. прац. у Чемеровец. 
р-ні: вчит. хімії, заст. дир. 
Більської СШ (1977-1982), 
дир. Черчецької СШ (1982-
1984). З 1984 р. – у район. від. осв: інспектор, заст. нач., нач. 
(2004-2010). За її кер. проведено капремонт опалюв. систем 
у 11-ти навч. закладах, удосконалено опал. системи у 8 ЗНЗ 
та 6 ДНЗ. Організ. підвезення учнів та вчит. Упроваджено ряд 
новацій щодо організ. харчування учнів, у т.ч. безкошт. – для 
учнів 1-4 кл. Успішно впровадж. програми «Шкільний авто-
бус» (2003-2010), «Інформац. та комунікац. технологій в осв. 
і науці на 2007-2010 рр.», Профільне навч. у ЗНЗ (2007-2010); 
район. програми: «Вчит.» (2003-2012); розвитку краєзнавства 
(2003-2010), розвитку і функц. укр. мови (2004-2010), цільова 
прогр. роботи зі здібною та обдаров. молоддю (2007-2010).

Відмін. народ. осв. УРСР (1990), Почес. грам. МОН Укра-
їни (2003), упр. осв. і науки Хмельн. ОДА та Хмельн. ОДА 
(2000, 2002, 2008, 2009, 2010), Подяка Президента (2009). 
Лауреат район. прем. ім. Сухомлинського в номін. «Сер-
це віддаю дітям» (2008), обл. прем. ім. М.Дарманського 
(2010). Відзнач. на район. Дошці пошани (1980, 1991).

Г. ПРОЦІВ
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Батюк Марія Павлівна

01.01.1925, м. Буча, 
Київ. обл. Померла 
08.09.2013, м.Буча.

Закінч. Київ. мед. уч-ще 
(1941), спец. «Молодша 
медсестра».

Прац. медс. полікл. 
Півд.-Зах. залізниці 
м.Шепетівки (1946-1957), 
зав. ДНЗ №63 ст. Шепетів-
ка (1957-1985). Під її кер. 
здійснено добудову при-
міщ., зміцнено матер. базу 
закладу, поліпшено фізич-
не вихов. дітей у закладі.

Узагальн. досвід роботи 
закладу з питання «Сенсорне вихов. дітей» (1979), який 
популяризовано на всеукр. рівні.

Почес. грам. від. навч. закл. Півд.-Зах. залізн. (1963, 
1974,1979, 1983). Грам. Казатинського від. дошк. закл. 
Півд.-Зах. залізн. (1969,1985).

А. ДЯЧУК

Бацура Федір Степанович

05.05.1913, с. Вільхо-
вець Новоуш. повіту По-
дільськ. губернії. Помер 
31.03.1982.

До 1941 р. навч. у Кам.-
Под. учительському ін-ті, 
вищої освіти не здобув.

У 1930 р. розпоч. труд. 
діяльність вчит. молодш. 
класів, викл. природничі 
дисц. у сільськ. шк. Муро-
вано-Курилов. р-ну Вінниц. 
обл. У 1947-1975 рр. – учит. 
біології Вільхов. СШ Ново-
ушиц. р-ну, 1952-1975 рр. 
– кер. юннатівського гурт., 
який відвідув. понад 450 
уч., в школу приїжджали вивч. досвід роботи пед. з усього 
СРСР. Займався наук. діяльн. З 1959 р. – наук. кореспонд. 
НДІ педагогіки УРСР. Досвід його роботи пропаг. педпре-
сою і освіт. керівн. на Хмельн., в Україні, на всесоюз. рівні. 
Делегат Всеукр. та Всесоюз. з’їздів учит. і зльотів юннатів, 
ентузіаст ДЕР школярів і лідер юннат. руху на Хмельн. у 
1950-70 рр.

Авт. наук.-пед. праць з метод. позаклас. роботи з біоло-
гії, зокрема «Метод бесіди як засіб активізації пізнавальної 
діяльн. учнів на уроках ботаніки» (1964 – 65 с.).

Заслуж. вчит. шк. УРСР (1956), орд. Леніна (1960), мед. 
ім. А.С. Макаренка, золоті мед. Всесоюзної ВДНГ, ряд ін-
ших відзнак різних рівнів. 

З 2013 р. його іменем назв. Вільховецька ЗОШ.
В. КЛИМЧУК, О. СМАРОВОЗ

Безкоровайна Галина Григорівна

22.05.1968, с. Ленківці 
Шепетів. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т ім. В.Затонського 
(1990), спец. «Рос. мова та 
літ-ра з додатк. спец. нім. 
мова»; Кам.-Под. держ. 
ун-т (2005), спец. «Упр. 
навч. закладом».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
старший вчит.

Прац. в Шепет. р-ні: вч. 
нім. мови та заруб. літ-ри, 
заст.дир.а з навч.-вих. робо-
ти Ленковецької ЗОШ І-ІІІ ст. 

1990-2009, з 2009 р. дотепер – директор. Член АКІЗО (з 2015).
Подяка ін-ту Гетте, (Німеччина, Мюнхен, 1998); Почесні 

грам. та грам: Хм. ОДА (2006, 2012), Департ. освіти і науки 
Хм. ОДА (2010), Хм. обл. ради орг. ветеранів України (2010), 
Верхов. Ради України (2015), відзнач. на Дошці пошани «Кра-
щі люди Шепетів. р-ну» (2010); лаур. премії ім. Островського 
(2012); дипломи: Департ. освіти і науки Хм. ОДА (2015) та Хм. 
обл. центру туризму і краєзнавства учнів. молоді (2015).

Н. СТАШЕВСЬКА

Бендера Іван Миколайович

26.01.1950, с. Рахнівка 
Дунаєв. р-ну Хмельн. обл. 

Закінч. Кам.-Под. с/г ін-т 
(1971), спец. «Механізація 
с/г», кваліф. «Інженер-ме-
ханік».

Канд. техн. наук (1986), 
доц. (1991), докт. пед. наук 
(2009), проф. (2011). 

Прац. у 1971-1972 рр. 
викл. техн. дисц. Корець-
кого сільського ПТУ меха-
ніз. Рівнен. обл. З 1972 р. 
– асистент, у 1983-1986 рр. 
– аспірант Білоруського ін-
ту механіз.; з 1988 р. – доц., 
декан фак-ту механізації с/г, дир. Ін-ту механіз. і електри-
фік. с/г, з 2015 р. – зав. каф. фізико-матем. і загально-тех-
нічних дисц. Подільського держ. аграрно-техн. ун-ту. За 
його безпосередньої участі відкрито 7 нових спец., змінено 
статус ін-ту на акад. та ун-т.

Член Всесоюз. навч.-метод. об’єдн. інженерних спец. 
(1989-1992), голова наук.-метод. комісії з інженер. спец. 
аграрної вищої освіти МАП (2008-2015), з 2010р. – член 
правління всеукр. асоціації аграрних інженерів, з 2012 р. – 
член експертної комісії ДАК України. 

Авт. близько 500 наук.-метод. праць, близько 50 авт. сві-
доцтв та патентів на винахід, 4 монографій та 20 навч. посіб (з 
грифом МОНУ) з питань механізації с/г та педагогіки вищої шк.

Відмін. осв. України (1999), Заслуж. прац. осв. України 
(2007), Відмін. аграрної осв. і науки України.

Ю. ПАНЦИР
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Бенеда Тетяна Іванівна

23.12.1954, с.Волоське 
Деражнян. р-ну, Хмельн. 
обл.

Закінч. Хмельн. педуч-
ще (1975), спец. «Початко-
ве навч.», Вінницький пед. 
ін-т (1980), спец. «Історія, 
суспільствознавство».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-метод.

Працювала вчит. на Ві-
ннич. (1980-1988), інспект. 
шк. у Деражнянському р-ні 
(1988-2001), голов. спец., 
згодом – нач. відділу орга-
нізаційної, кадрової і юрид. 

роботи у Хмельн. обл. упр. освіти і науки (2001-2009). До-
клала чимало зусиль для розв. заг. серед. освіти обл., 
особливо сільської школи. За її безпосеред. участї відкри-
то один з перших в Україні агроліцей по вирощ. грибів у 
с.Копачівка Деражнян. р-ну, розробл. обл. прогр. «Шкіль-
ний автобус» ін. З 2010 р. – ст. викл. каф. менеджменту та 
освіт. технологій ХОІППО. Авт. публікацій у фахових пері-
од. виданнях.

Відм. осв. України (2005), нагр. знак «Василь Сухом-
линський» (2006), Поч. гр. МОН (2000), Поч. гр. Хмельн. 
ОДА (2004), Грам. Хмельн. облради (2009, 2013), Поч. гр. 
Хмельн. упр. осв. і науки (2004, 2007, 2014), грам. Вінниц. 
(1984) та Хмельн. (2014) обкомів профспілки, лауреат пре-
мії ХОІППО (2015).

Т. РУДЗІК

Березін Віктор Борисович

16.04.1943, с. Зубова 
Поляна Мордовської АРСР. 
Помер 17.06.2007.

Закінч. Львів. політехн. 
ін-т; Кам.-Под. держ. пед. 
ін-т, фіз.-матем. ф-т.

У 1959-1962 рр. – вчит. 
матем. Маківської 8-річної 
шк. У 1965-1971 рр. – учит. 
креслення та образотв. 
мистецтва Шатавської 
8-річки. З 1972 р. – дир. Ма-
ківської 8-річної шк. У 1991 
р. шк. була реорганіз. в се-
редню, а у 1994 р. – у шк.-
комплекс естет. вихов. І-ІІІ 
ст., вироблена своя концеп-
ція поглибл. освоєння предм. естет. напряму. У комплекс 
включена філія Дунаєв. муз. шк. Комплекс славився хоров. 
колек., духовим та естрад. оркестрами, танц. ансамблем 
«Гармонія», ляльк. театром «Каламбур».

Відмін. народ. осв. УРСР (1974), Заслуж. вчит. України 
(2002), грамоти: район. відділу освіт., обл. упр. освіт. і на-
уки, Почесн. грамота Президії ВР України (1991).

К. ЛАБУТЕНКО, Н. ЗЮБРИЦЬКА

Березіна Фаїна Йосипівна

1904, с. Снітків Вінниц. 
обл. Померла 1983, с. Ша-
тава Дунаєв. р-ну.

Закінч. Кам.-Под. пед. ін-
т; Чернівец. держ. ун-т. 

З 1919 р. – вчит. молодш. 
класів с. Снітків Вінниц. обл. 
Під час ІІ світ. війни – вчит. 
в с. Зубова Поляна Мордов-
ської АРСР, у 1944-1948 рр. 
– вчит. с. Бабин Іллінецько-
го р-ну Вінниц. обл., у 1948-
1952 рр. – вчит. рос. та нім. 
мови в Маківській сер. шк. 
Дунаєв. р-ну. У 1952-1972 
рр. – дир. Шатавської 7-річ-
ної шк. Дунаєв. р-ну. До-
клала значних зусиль для 

зміцн. навч.-матер. бази, добробуту й підгот. пед. кадрів. 
Заклад став експеримент. майданчиком з різних інновацій.

Заслуж. вчит. УРСР (1958), орд. Леніна, мед. А.С. Мака-
ренка, Грамота Мін-ва народ. осв. УРСР, Почес. грам. Пре-
зидії Верх. Ради УРСР.

К. ЛАБУТЕНКО, Н. ЗЮБРИЦЬКА

Берека Віктор Євгенович

25.10.1954, с. Струга Но-
воушиц. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т ім. В.П. Затонсько-
го (1976), Спец. «Учитель 
матем.». 

Докт. пед. наук (2009), 
доц. (2005), проф. (2011). 

Розпоч. труд. діяльн. вчит. 
матем. (1976-1980) та дир. 
(1980-1985) СШ с. Авратин 
Волочиськ р-ну. У 1985-1991 
рр. – на парт. роботі. З 1991 
р. – вчит. матем. ЗОШ №15 
м. Хмельн., дир. обл. станції 
юних туристів (згодом – цен-
тру туризму і краєзнавства учнів. молоді (1992-1994); заст. 
нач. упр. освіти і науки Хмельн. ОДА (1994-2004). 

З 2004 р. – у Хмельн. гуманіт.-пед. ін-ті (згодом – ХГПА): 
ректор (2004-2009), зав. , проф. каф. За його ініціативи і під 
кер.: змінено статус навч. закладу з ін-ту на акад., відкр. 
аспірантуру, налагодж. випуск фах. збірн. наук. праць, 
створ. музей історії акад. та музей декорат.-прикладного 
мист. У 2011-2014 рр. – проф. каф., зав. каф. ХНУ. З 2014 
р. дотепер – ректор ХОІППО. Член спеціаліз. вчених рад 
ХГПА та ХНУ, дійс. Член Акад. пед. та соц. наук (2005).

Коло наук. інтересів: історія пед., історія позашк. освіти 
України, заг. педагогіка, ступенева підгот. пед. кадрів, ме-
неджмент освіти. 

Авт. понад 140 наук. та наук.-метод. праць: монографій 
«Дарманський М. М. Життя прожити для людей» (2003. – 
104 с.), «Магістерська підгот. майбут. менеджерів освіти» 
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(2008. – 357 с.), співавт.: «Козаком я мрію бути» (2004. 
–396 с.), «Повернись живим додому, сину» (2006. –520 с.),
«Актуальні проблеми розв. вищої освіти в Україні у контек-
сті Болон. процесу» (2007. – с.175), «Вихов. діяльн. клас. 
кер.: соц.-методолог. концепт» (2015. – 205 с.)

Відмін. освіти України (2003), нагр. знак МОН «За наук. 
досягнення» (2006), медаль ім. М. Дарманського (ХГПА, 
2007), грамоти МОН України, НАПН України.

В. СЛЮЗКО, М. СОЛОВЕЙ, О. ТАРЧИНСЬКА

Беренда Феодосій Степанович

15.11.1938, с. Глушків-
ці Ярмолин. р-ну Хмельн. 
обл. Помер 14.04.2013.

Закінч. Київ. держ. пед. 
ін-т ім. Горького (1969), 
спец. «Вчитель та логопед 
допоміжної школи».

Спец. вищ. кваліф. кат, 
вчитель-методист.

Пед. діяльн. розпоч. з 
1962 р. у Теофіп. р-ні: вихо-
ват. Малолазучинської та 
Базалійської допоміжних 
шкіл (1962-1967), вчит. Ба-
залійської допоміжної шк.-
інтерн. (1967-1972), заст. 
дир. з навч.-вихов. роботи 
Берездівської допоміжної школи-інтерн., дир. цього закла-
ду (1972-2006).Депутат селищної ради кількох склик.  

Відмін. осв. УРСР (1986), мед. «Ветеран праці» (1986), 
грам.: Мін-ва осв. України, упр. осв. Хмельн. ОДА, Хмельн. 
обл. ради (2001).

Т. ЗАДВОРНА

Бернацька Галина Йосипівна

07.08.1974, с. Зіньків 
Віньков. р-ну Хмельн. обл. 

Закінч. Хмельн. педуч-
ще (1994), спец. «Вчит. поч. 
класів, кер. гуртка обра-
зотв. мистецтва».

З 1994 р. прац. вчит. поч. 
класів, образот. мист., ху-
дож. культури, основ хрис-
тиянської етики Зіньків. 
неповної сер. шк., згодом 
– Зіньків. НВК, кер. зраз-
кового гуртка «Дивограй». 
Знаючий, відповідальний, 
творчо прац., талановитий 
педагог з високим рівнем 

професіоналізму. Знаходячись у пост. творчому пошуку, 
власним прикладом спонукає учнів до активної діяльності, 
неодноразово високо оцінювалась на конк., виставках ра-
йон. обл., всеукр. рівнів.

Відмін. осв. України (2015), призер обл. етапу конк. «Учи-
тель року» у номін. «Образотв. мистецтво» (2007, 2015).

В. КОГУТ

Бестанчук Володимир Михайлович

12.04.1944, с. Михай-
лівка Чемеровецького р-ну 
Хм. обл. Пом. 25.09.2013, 
с. Лісоводи Городоцького 
р-ну, Хм. обл. 

Закінч. Борщівський тех-
нікум механізації (1970), 
спец. «Механік с/г машин», 
Кам.-Под. с/г ін-т (1979), 
спец. «Інженер-механік», 
Українську с/г (1982), 
спец. «Викладач технічних 
предм.».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
ст. викл. (2008).

З 1970 р. – викл. спецпредметів інженерно-техн. циклу 
Лісоводського ПТУ-10. 

Заслуж. прац. проф.-техн. осв. Української РСР (1988).

Бистрицька Марія Павлівна 

16.11.1932, с. Струга Но-
воушиц. р-ну Хмельн. обл. 
Померла 29.04.2016.

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т (1962), філолог. 
фак-т.

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчитель-методист.

1955-1962 рр. – вчит. 
укр. мови та літ-ри Соколів-
ської ЗОШ І-ІІІ ст. Ярмолин. 
р-ну. В 1962 р. переведено 
на посаду вчит. укр. мови та 
літ-ри Ярмолин. ЗОШ №2. 

Заслуж. вчит. УРСР 
(1979). 

Г. РОМАНОВА

Бишук Людмила Іванівна

12.06.1933, с. Городище 
Шепетів. р-ну Хм. обл.

Закінч. Рівнен. держ. пед. 
ін-т (1956), спец. «Вчит. рос. 
мови та літ-ри». 

З 1953 р. – вч. рос. мови 
та літ-ри Вовківецької 7-річ-
ної шк. Шепетів. р-ну, з 1954 
р. – у Городищенській СШ: 
вч. рос. мови, дир. (1966-
1994), вч. зарубіж. літ-ри 
(1994-2002). За її акт. учас-
ті побуд. котельню, май-
стерню, їдальню, спортзал, 
корпус на 4 кл., завершено 
будівн. двоповерхового кор-
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пусу, створ. історико-краєзн. музей та музей героя Алжиру 
М. П’яскорського. Делегат Всесоюз. з’їзду вчит. (м. Москва, 
1978), учасник Республ. конф., депутат сільради. 

Заслуж. вчит. УРСР (1976), відмін. народ. осв. УРСР 
(1981). Грам. район., обл. та республ. рівнів. Відзначено 
у Книзі пошани Шепетів. райради за особистий внесок у 
розв. освіт. галузі (2013). 

М. ГОРДІЙЧУК

Біла Людмила Миколаївна

02.03.1945, м. Славута. 
Померла у 2013 р.

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т (1968), спец. 
«Вчит. фізики».

Труд. діяльн. розп. у СШ 
№ 2 м. Славути вчит. фізики 
(1968-1981), пізніше у цьому 
ж закладі – заст. дир. з навч.-
вих. роботи. Була біля вито-
ків створ. від. освіти міста, 
очол. спочатку методкабінет, 
у 1985-1997 рр. – заст. нач. 
упр. освіти м. Славута, за-
безпеч. упр. супровід діяльн. 
освіт. закладів міста.

Відмін. осв. УРСР (1990), грам. Мін-ва народ. осв. УРСР 
(1979). 

Т. ДУБІНА

Біла Ольга Андріївна 

21.11.1956, м. Хмельн. 
Закінч. Кам.-Под. держ. 

пед. ін-т ім. В.П. Затонсько-
го (1991), спец. «Рос. мова 
та літ-ра».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчитель-методист.

Прац. у м. Хмельн.: ви-
ховат. дит. садка №1, екс-
курсовод екскурс.-турист. 
бюро, хореограф СШ №1. З 
1986 р. – вчит. заруб. літ-ри 
та худ. культ. НВК №7.

Активно працює в метод. 
об’єдн. вчит. м. Хмельн., 
проводить відкр. уроки для 
вчит. обл., шк. та міста. Постійно у тв. пошуку: активно 
впроваджує на уроках ІКТ, учасн. інтернет-тов-в «Уміти 
вчити: спільнота сучасних освітян», «Іntel Навч. для май-
бут.», «Школа у Хмарі», співпрацює з журналом «Заруб. 
літ-ра в шк. України». Засн. шк. музею, сучасн. Всеукр. 
конк. «Чорно-біле документ. кіно – 2015», член шк. групи 
«Сприянню здоров’я». Розроблена власна вих. модель 
«Клас як осередок здорового способу життя».

Грам. МОН України (2005), подяки та грам. Департ. осв. і на-
уки Хмельн. ОДА. Лауреат ІІ ет. Всеукр. конк. «Класний керів-
ник-2005», перемож. Всеукр. конк. «Найкращий урок» (2012)

Л. КУРМАНСЬКА

Білецька Наталія Степанівна

09.05.1974, с.Рибча Тер-
нопіл. обл.

Закінч. Терноп. держ. пед. 
ун-т (1999), спец. «Біологія, 
валеологія, осн. екології».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
учит.-методист.

З 2002 р. – учит. біології 
Шепетів. НВК №1. З 2013 
р. підгот. 5 перемож. ІІІ ет. 
Всеукр. олімпіади з біології, 
5 перемож. ІІ ет. та 1 пере-
мож. і 1 учасн. ІІІ ет. Всеукр. 
конк.-захисту НДР МАН 
України.

Авт.: «Комп’ют. підтримка формув. навч.-інтелект. вмінь 
при вивч. біології»(2008).

Почесн. грам. упр. осв. і науки Хмельн. ОДА (2008), по-
дяки: упр. осв. і науки Хмельн. ОДА (2012, 2013), МОН 
України (2012), дипл. ІІІ ст. обл. педвиставки «Освіта 
Хмельн. на шляхах реформування» (2009, 2012). Лауреат 
обл. конк. «Учитель року-2008» в номін. «Біологія», пере-
мож. обл. ет. Всеукр. конк. «Клас. кер.-2015».

Г. КОНОВАЛОВА

Білий Леонід Григорович

24.01.1959 с. Михайлюч-
ка Шепетів. р-ну Хмельн. 
обл. 

Закінч. Київ. держ. 
пед. ін-т ім. О.М. Горь-
кого (1981), спец. «Вчи-
тель загальноосвіт. дисц. 
і професійно-труд. підго-
товки в допоміж. школі», 
Міжрегіон. Акад. управ. 
персоналом (2002), спец. 
«Менеджер бізнесу».

Канд. пед. наук (2008), 
доцент (2012). 

З 1981 – на пед. та ке-
рівних посадах у систе-
мі профтехосвіти м. Хмельн. З 1996 – дир. Хмельн. ін-ту 
МАУП. Наук. інтереси: вивч. питання форм упр. навч. закл.  
недерж. форми власності. 

Авт. навч.-метод. посіб. «Соц.-пед. засади управлін. ді-
яльн. у вищому навч. закл. недержав. форми власності» 
(2006).

Відмін. осв. України (2005), Почесн. доктор МКА (2008). 
Орд. преподоб. Нестора Літописця ІІ і ІІІ ст. (2003), Орден 
Рівноапост. князя Володимира ІІ і ІІІ ст. (2005), Орд. апос-
тола Іоанна Богослова ІІ ступ. (2009), орд. УПЦ свят. Ди-
митрія (Туптала) Митрополита Ростовського (2011); мед. 
МКА: «За заслуги в освіті» (2002), «За ефективне управлін-
ня» (2006), «За досягнення в науці» (2011); Почесні грам.: 
Хмельн. міськради (2002, 2004, 2009, 2007), упр. освіти і 
науки Хмельн. ОДА (2010, 2011).

В. ПАРАНДІЙ
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Провiднi освiтяни областi
Білоусов Юрій Валерійович

02.10.1975, м. Львів.
Закінч. Львівський держ. 

ун-т імені Івана Франка 
(1997), спец. «Юрист».

Канд. юрид. наук (2000), 
професор (2015).

З 1996 р. – викл. права 
Львів. технікуму громадськ. 
харч., з 1997 р. – викл. ка-
федри цивільного права та 
цивільного процесу Акад. 
прикорд. військ України ім. 
Б. Хмельницького. З 2000 
р. – у Хмельн. ун-ті управл. 
та права: ст. викл., доцент, 
зав. каф. цивільного пра-
ва та процесу (2006-2010), 

проф. кафедри. Коло наук. інтересів: цивільне процес. пра-
во; цивільне виконавче право. Підготував 6 канд. наук.

Авт. 150 наук. праць, зокрема: «Виконавче проваджен-
ня» (2005); «Цивільне законодавство України в контексті 
розвитку європейського приватного права» (2013); «Гар-
монизация договорного права» (2015).

Грамоти МОН України (2007), президії Націон. акад. 
правових наук України (2011), Хмельн. облради.

В. САВИЦЬКИЙ

Білошицький Сергій Володимирович

16.09.1969, м. Якутськ, 
РРФСР

Закінч. Львів. вище військ.-
політичне уч-ще (1991), спец. 
«Військово-політична журна-
лістика», Кам.-Подільський 
держ. пед. ін-т (1994), кваліф. 
«Практична психологія в га-
лузі освіти», Українська Акад. 
держ. управл. при Президен-
тові України (1997), магістр 
держ. управл.

Спец. вищ. кваліф. кат., 
канд. іст. наук (2001), докт. 
політ. наук (2013), доцент 
(2008).

Труд. діяльність: 1992-
1993 рр. – кер. творч. центру Хмельн. гімназії №30, 1995-
1996 рр. – практ. психолог Хмельн. ЗОШ №15, 1996-1998 рр. 
– голов. спец. секретаріату Хмельн. ОДА, 2001-2008 рр. –
доцент, зав. каф., професор Хмельн. ін-ту МАУП, 2010-2011 
рр. – дир. Держ. архіву Хмельн. обл., з 2011 р. – в ХОІППО: 
перший проректор, т.в.о. ректора (2011-2013), методист, з 
2015 р. – доцент каф. менеджменту та освіт. технологій. 

Авт. понад 130 наук. праць та навч.-метод. розробок з 
сусп. дисциплін (футурологія, прогнозування та моделю-
вання суспільних процесів, соціальні технології), у т. ч.: мо-
нографії «Ліберальна демократія в ХХІ столітті: ресурси, 
виклики, перспективи. – Хмельн., 2012. – 944 с.», «Держа-
ва і суспільство в Україні: історія та сучасність. – Київ, 2013. 
– 184 с. (у співавт.)», «Нариси історії соціологічних вчень. У

2-х част. – Чернівці, 2005. –  232 + 224 с. (у співавт.)», «Со-
ціологічні дослідж. в шкільному колективі: функції, методи, 
організація проведення та інтерпретація. – Хмельницький, 
2016. – 87 с. (у співавт.)».

Відм. осв. України (1999), Нагруд. знак МОН України 
«Петро Могила» (2007).

І. ВАШЕНЯК

Біницька Олена Петрівна

13.02.1964, м. Запоріжжя. 
Закінч. Хмельн. технолог. 

ін-т побут. обслуговування 
(1986), спец. «Бухгалтер. 
облік та аналіз господар. 
діяльності», кваліф. «Еко-
номіст».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
викл.-методист, канд. еко-
ном. наук (2002), доц. (2005).

З 1987 р. прац. голов. 
бухгалт. Хмельн. фабрики 
«Індтрикотаж», з 1993 р. – 
голов. контролер-ревізор 
КРУ м. Хмельн. У 1998-
2002 рр. – голов. бухгалтер 

Хмельн. пед. уч-ща, коледжу. З 2003 р. – проректор з еко-
ном. питань ХГПА, доц. каф менеджменту осв. Сучасний 
досвідч., інновац. кер. та ерудований викл. з високим по-
чуттям відповід., творча особистість, талановитий організ.

Коло наук. інтересів: наук. дослідж. в обл. соц. політики, 
економ. галузі освіти. 

Авт. понад 70 наук. праць з проблем економ. в галузі 
освіти та 15-ти навч.-метод. розробок. 

Відмін. осв. України (2007)
І. ШОРОБУРА

Бісовецький Григорій Якович

05.05.1918, с. Ста-
рики Ляховецького р-ну 
Кам.-Поділ. обл. Помер  
07.03.1998, смт Білогір’я 
Хмельн. обл.

Закінч. Київ. держ. ун-т 
ім. Т. Шевченка (1941), 
спец. «Учит. рос. мови та 
літ-ри».

Учасн. бойових дій ІІ 
світ. війни. Після війни 40 р. 
прац. у Білогірській сер. шк. 
учителем, заст. директора 
(1952-1956, 1968-1979), 
дир. (1956-1968). Організу-
вав роботу багатьох гурт-
ків, у т.ч. і шахового, яким 
керував. На його честь в р-ні щороку проводиться шаховий 
турнір. Виховав не одне покоління учнів, багато з них стали 
учит.-філологами. Щедро ділився досвідом пед. роботи з 
колегами. 

І. ДІДУХ
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Блажевич Юрій Іванович 

04.05. 1947, с. Баглай-
ки Красилів. р-ну Хмельн. 
обл. 

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т (1969), спец. 
«Вчит. історії та суспіль-
ствознавства». 

Канд. іст. наук (2012), 
доц. (2014).

Розпоч. труд. діяльність 
вчит. історії та суспільств. 
Костинецької СШ Сторо-
жинец. р-ну Чернів. обл. 
У 1970-1977 рр. – викл. 
Кам.-Под. держ. пед. ін-
ту. У 1977-2006 рр. – на 
адмін. посадах Кам.-Под. 

міської та Хмельн. ОДА. З 2006 р. – доц. каф. сусп. дисц. 
ХГПА, співголова редакц. колегії істор.-краєзнавчого збірн. 
«Хмельн. краєзнавчі студії».

Авт. понад 300 наук., наук.-популяр. і навч.-метод. 
праць, найбільш вагомі пов’язані з дослідж. проблем іст. 
духовно-релігійної сфери Поділля (результ. стала канд. 
дисерт. «Подільська православна єпархія в період ста-
новл. і зміцн. своїх позицій в регіоні (кінець XVIII – сер. 50-х 
років XIX ст.)).

Ордени «Нестора Літописця» (2003), «Володимира» ІІ і 
ІІІ ст. УПЦ (2002), відомча відзн. Держ. коміт. України з на-
ціон. та міграції за плідну діяльн. у гармонізації міжнаціон. 
відносин на Хмельн. і в Україні (2004), Почес. краєзнавець 
України (2015).

Г. КЕНЦ

Бобровник Світлана Миколаївна

09.11.1946, м. Арті Ар-
тінськ. р-ну Свердлов. обл. 
(Росія). 

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т ім. Затонського (1968), 
фак-т рос. мови і літ-ри. 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист.

Труд. діяльн. почала 
вчит. рос. мови та літ-ри в 
Соколівській СШ Ярмолин. 
р-ну Хмельн. обл. (1968), 
далі – вчит. рос. мови та 
літ-ри СШ №9 м. Хмельн. 
(1970-1972); заст. дир. з 
навч.-вих. роботи поч. і 
старших кл. сер. шкіл №7 і 
№17, у 1986-1993 рр. – дир. Хмельн. СШ №17. Ініціатор 
створ. моделі демократ. упр. школи, яка трансформува-
лась в інновац. закл. – Хмельн. ліцей №17. Перший пре-
зидент клубу творчих дир. шк. Хмельн. обл. «Співробіт-
ництво» (1987-1993), створеного упр. осв. Хмельн. ОДА. 
Ініціювала перетворення клубу в Асоціацію кер. інновац. 
закладів та стала його радником. З 1993 р. – нач. від. шкіл 
нового типу упр. осв. і науки Хмельн. ОДА; у 1996-2003 
рр. – заст. начальника. За її безпосер. участі створ. в обл. 
найбільшу в Україні мережу закладів нового типу (гімназій, 
ліцеїв, колегіумів), в т.ч. у сільськ. місцевості. 2003 р.– про-
ректор з навч.-метод. роботи ХОІППО. У 2010-2015 рр. – 
зав. наук.-метод. центру розв. осв. та упр. навч. закладами 
ХОІППО. 

Делегат І з’їзду вчит. України. 
Відмін. осв. УРСР та України (1986, 1991), Заслуж. прац. 

осв. України (2004), нагр. знак «Антон Макаренко» (2007), 
грам. МОН України, облради, ОДА.

Т. БАШКІРЦЕВА

Богай Микола Сидорович

07.05.1941, с. Гарнишів-
ка Волочис. р-ну Хмельн. 
обл.

Закінч. Черкас. пед. ін-т.
(1969), спец. «Вчит. біолог. 
та хімії».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист (1986).

1969-1978 рр. – вчит. 
Вовковинецької шк.-
інтернат. 1978-1980 – Во-
лосківської СШ, Деражн. 
р-ну. 1980-1982 рр. – дир. 
Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ст. 
Хмельн. р-ну.

У 1982-2002 рр. – зав. 
Хмельн. район. від. освіти. Активізував будівн. шкіл та дит. 
садків (у 1980-90 рр. побудовано: 4 СШ, 4 дит. садки, житлові 
буд. для вчит.). Забезпечено гаряче харч. учнів, газифіковано 
більше половини шкіл р-ну. Оновл. матер.-техн. базу навч. 

Блажиєвська Валентина Миколаївна

07.07.1960, с.Солобківці 
Ярмолин. р-н Хмельн. обл. 

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т ім. В. П. Затон-
ського (1981), спец. «Пе-
дагогіка і методика почат. 
навч.»

Прац. у м.Хмельн.: вчит. 
почат. класів (1981-1996), 
заст. дир. з навч.-вих. робо-
ти ЗОШ № 1 (з 1996 р.), дир. 
ЗОШ № 15 (1999-2002). У 
2003-2009 рр. прац. в упр. 
освіти м.Хмельн.: спеціа-
ліст І кат. (2003-2005), го-
ловний спец. (2005-2009). 
З 2009 р. – в упр. освіти і науки Хмельн. ОДА: спеціаліст, 
нач. відділу заг. серед. та дошк. освіти (2010-2014), заст. 
нач. упр. – нач. відділу заг. серед. та дошк. освіти (від 2014 
р. дотепер).

Відмін. освіти України (1994), Почесні Грамоти: Хмельн. 
міськради (2004, 2007), МОН молоді та спорту України 
(2011), Департ. освіти і науки Хмельн. ОДА (2013), Хмельн. 
ОДА (2015).

О. ФАСОЛЯ
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Богданов Іван Миколайович

20.01.1956, с. Вербка 
Кам.-Под. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. пед. ін.-т 
ім. В.П. Затонського (1977), 
спец. «Вчитель фізики».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
ст. вчит.

З 1977 р. – вчит. фізи-
ки Петрашівської сер. шк. 
1979-1986 рр. – дир. цієї ж 
шк. З 1986 р. – дир. Віньков. 
шк. (нині – Віньковецький 
НВК) Одним із перших в 
р-ні розпочав використ. ін-

нов. метод. навч. в навч.-вихов. процесі; ініц. інклюз. навч. 
на базі навч. закладу. Постійно прац. над удоскон. матер. 
бази школи. За значні досягнення колектив НВК відзн. на 
рай. Дошці пошани «Кращі люди Віньковеччини» (2008).

Дійсний член Асоціації дир. інновац. закладів осв. 
Хмельн., автор проектів, спрямованих на розв. навч. за-
кладу в суч. умовах реформув. нац. осв.

Відмін. осв. України (2000), ювілейна мед. «20 років не-
залежності України». 

Н. ЧЕРНЮК

Богомаз Борис Миколайович

23.04.1947, м. Красилів 
Хмельн. обл.

Закінч. Івано-Франк. 
держ. пед. ін-т (1971), спец. 
«Учит. історії та суспіль-
ствознавства».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-метод.

У 1965-2016 рр. – дир. 
Красилів. район. буд. твор-
чості дітей та юнацтва. Під 
його кер. звання зразкових 
худож. колект. отримали 5 
гуртків: «Бісероплетіння», 
«Макраме», «М’яка іграшка», «Художня вишивка», клуб 
«Сувенір»; 5 кер. гуртків отрим. звання «Відм. осв. Украї-
ни», 3 – кер. гуртка-методист. 

Відмін. народ. осв. УРСР (1989), відмін. осв. України 
(1996), грамоти: МОН України (1997), Хм. ОДА (2003), На-
ціон. еколого-натураліст центру учн. молоді (2005), Хм. 
облради (2007); відзначено на район. (2001, 2002) та на 
обл. Дошках пошани (2006). Нагр. знак МОН України «А.С. 
Макаренко» (2009).

Н. ГЛУЩУК

Богуш Віктор Степанович

18.03.1954, с. Велика 
Побійна Дунаєвец. р-ну 
Хмельн. обл.

Закінч. Київ. держ. ун-т 
ім. Т. Г. Шевченка (1980), 
спец. «Географія, економ. 
географія. Викладач».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
старший вчит.

Труд. діяльність роз-
поч. у Томашівській СШ 
Дунаєвец. р-ну: вчит. гео-
графії (1980), з вересня 
1981 р. – заст. дир. 

З грудня 1981 р. – дир. 
Станційнодунаєвецької 
СШ (нині – Дунаєвец. 
ЗОШ І-ІІІ ст.).

Вмілий, творчий, ініціативний кер., багато уваги і зу-
силь приділяє виріш. комплексу організ., правових пи-
тань, спрямованих на підвищ. ефективн. функц. навч. 
закладу. Вміло впровадж. інновац. технології у навч.-
вихов. процес, вносить значний вклад у розбудову осв. 
р-ну. Учні закладу – акт. учасники МАН, перемож. обл. 
та всеукр. конк. та фестив. худож. самод. За його спри-
яння створ. відмінні умови для здійснення естет. вихов. 
дітей та молоді, розвитку їх творчих здібн., фіз., наці-
он.-патріот. та труд. вихов. Протягом ост. років працює 
над впровадж. та пошир. досвіду «Школи зростання 
творчої особистості».

Його вихованці – перемож ІІ та ІІІ етапів Всеукр. 
олімп. з географії та МАН.

Акт. учасник громад. життя, приділяє велику увагу 
співробітн. з громад. оганіз., органами самоорганізації 
насел. територ. громади селища Дунаївці та Дунаєвец. 
р-ну. Депутат селищ. ради багатьох склик., депутат Ду-
наєвец. райради V-VІІ склик., вносить пропозиції щодо 
розвитку осв. та інших сусп. проблем громади та р-ну.

Займається благодійн. діяльністю.
Відмін. осв. України, відзнач. на район. Дошці по-

шани (2009, 2010), неоднораз. нагородж. Почес. грам. 
МОН України, ОДА та облради, Дунаєвец. РДА та рай. 
ради. Перемож. та призер район. конк. дир. шк. (1998, 
2013).

В. КОЛІСНИК

каб. шкіл, дошк. та бібліот., забезпечув. оновл. якості та змісту 
освіти, впровадж. інновац. технологій навч., створ. умов для 
розвитку проф. майстерності пед. р-ну. За підсумками розв. 
освіт. закладів та підгот. до нового н. р. р-н посів І місце в обл. 
та отримав перехідний Червоний прапор (1982).

Відмін. народ. освіти УРСР (1990), Грамота МОН Укра-
їни (1996).

М. ФЕЩУК

Бодарецький Микола Дмитрович

13.05.1948, м. Городенка Івано-Франк. обл. Помер 
29.04.2016, м. Хмельн.

Закінч. Кам.-Под. пед. ін-т ім. В.П. Затонського (1971), 
спец. «Викл. історії та суспільствознавства». 

Спец. вищ. кваліф. кат., старш. викладач. 
У 1984-2013 рр. – дир. Хмельн. електромех. технікуму 

(нині – Хмельн. політех. коледж нац. ун-ту «Львів. політех-
ніка»). Під його кер. заклад досяг значних успіхів, зміцн. 
навч.-метод. та матер.-тех. база, відкр. нові спец., впро-
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Бойчук Микола Іванович

19.02.1964, м. Ізяслав 
Хм. обл. 

Закінч. Львів. держ. ін-т 
фіз. культури (1993), ква-
ліф. вчит. фіз. культури.

З 1988 р. – тренер-викл. 
з футболу Ізяслав. ДЮСШ.

Вихованці: Чигринський 
Д.А. – володар кубка УЄФА 
(2009), багатораз. чемп. Укра-
їни у складі ФК «Шахтар», 
Заїка С.В. – гравець молодіж. 
збірн. України з футболу, Ан-
тонюк В.П. – двораз. парао-
лімпійський чемп. з футболу. 

Заслуж. тренер України 
(2009), мед. «За заслуги» (2011), відзн. Федерації футболу 
України.

І. ЄВСЄЄВ

Бондарчук Алла Василівна 

27.02.1940, с. Паплинці 
Летич. р-ну Хм. обл. 

Закінч. Славутське пед. 
уч-ще (1957), Кам.-Под. ін-т 
ім. В.П. Затонського (1967), 
спец. «Вчит. початкових 
класів».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист (1987).

1957-1960 рр. – вч. му-
зики Пилявської сер. шк. 
1960-1967 рр. – вч. біології 
Новосинявської сер. шк. 
1967-1996 рр. – вч. поч. кл. 
Старосин. ЗОШ І-ІІ ст. №1. 
Активно впроваджу. в робо-

ту нові форми та методи навч.-вихов. роботи.
Друк. в журналах «Радянська школа», «Початкова шко-

ла».
Відмін. освіти УРСР (1982), знак «Отличник просве-

щения СССР» (1986), почесні грам. Мін-ва освіти УРСР 
(1985), обл. та район. відділів освіти.

С. СТАСЮК

Бондарчук Галина Сергіївна

03.10.1940, с. Ліски Біло-
гір. р-ну Хмельн. обл. 

Закінч. Бродівське 
педуч-ще (1961); Кам.-Под. 
пед. ін-т (1973), істор. фак-т. 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
учит.-методист.

Прац. з 1961 р. вчит. 
1-4 класів Башковецької 
почат. шк. Кременецького 
р-ну Тернопіл. обл. У 1962-
1966 рр. – вчит. 1-4 класів 
Бугайовської СШ Комунар-
ського р-ну Луганської обл. 
1969-1973 рр. – дир. Будин-
ку піонерів в Білогір. р-ну 
Хмельн. обл. 1973-1977 рр. – вчитель історії Коров’єнської 
8-річної шк. 1977-1996 рр. – вчит. історії Теофіпол. ЗОШ 
І-ІІІ ст. №2.

Грамоти: Хм. обл. відділу осв. (1978), Мін-ва осв. УРСР 
(1983) та СРСР (1985), медаль «За труд. доблесть» (1986). 

С. БЛАЩУК

Бондарук Анатолій Миколайович

23.11.1941, с. Голубча 
Полонського р-ну Хмельн. 
обл.

Закінч. Свердловський 
індустріально-пед. технікум, 
спец. «Електрообладнання 
промислових підприємств 
і установок», кваліф. «Тех-
нік-електрик, майстер ви-
робн. навч.»; Терноп. держ. 
пед. ін-т ім. Я. Галана, ква-
ліф. «Учитель загальнотех-
нічних дисциплін».

Прац. заст. дир. з навч.-
виробн. роб. Понінкінсько-
го проф. ліцею, дир. навч. 
закладу (1995-2003). Делегат Виставки досягнень народ-
ного госп-ва.

вадж. ступенева підгот. 
фахівців. У 1989-2013 рр. 
очолював Раду директорів 
ВНЗ І-ІІ р.а. Хмельн. обл. 
Дійсний член (акад.) УАН 
Націон. прогресу (з 2003 
р.), дійсний член (акад.) 
УАН (з 2004 р.).

Відмін. осв. України 
(1996); дипл. із занесен. 
на Дошку пошани «Кращі 
люди Хмельн.» (2007); За-
служ. прац. осв. України 
(2008); Грамота Хмельн. 
обл. ради (2008).

В. ОВЧАРУК

Відмін. профтехосвіти СРСР (1980), відмін. народ. осв. 
УРСР (1990), відмін. осв. України (1998), відзн. на Дошці 
пошани Хм. обл. упр. профтехосвіти (1976); медаль «Вете-
ран праці» (1990), Знак «Переможець соціаліст. змагання» 
(1976).

В. ОДЮШИН
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Бондарчук Сергій Михайлович 

09.09.1961, с. Губин Ста-
рокост. р-ну Хм. обл. Заги-
нув 20.02.2014 p. від кулі 
снайпера на вул. Інститут-
ській (м. Київ), рятуючи по-
ранених.

Закінч. Кам.-Под. пед. ін-т 
ім. В.П.Затонського (1983), 
спец. «Фізика і матем.».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист 

З 1983 р. – вч. фізики 
і матем. Поповецької СШ 
Старокост. р-ну Хм. обл., 
1994-1996 рр. – АТ «Укра-
їна» с. Сахнівці Старокост. 

р-ну. З 1997 р. вч. фізики Старокост. НВК.
Його вихованці щорічно були перемож. різних етапів 

всеукр. олімпіад з фізики та астрономії, Всеукр. конкурсу-
захисту НДР МАН України. Координатор Всеукр. фізичного 
конкурсу «Левеня» у м. Старокост. 

Відмін. осв. України. Герой України з удост. орд. «Золота Зір-
ка» (2014), Козацький Хрест «За козацьку мужність на Майда-
ні» (2014), мед. «За жертовність та любов до України» (2014). 
Почес. проф. ХОІППО (2015), Почес. громад. м. Старокостян-
тинова (посмертно) (2014). Перемож. міськ. та лаур. обл. етапу 
Всеукр. конк. «Вчитель року-2013» у номін «Фізика».

Л. БОДНАР

Бордюжан Юрій Петрович

16.04.1971, смт. Кель-
менці Чернівецької обл.

Закінч. Кам.-Подільський 
держ. пед. ін-т ім. В. П. За-
тонського за спец. «фізика 
та інформатика», кваліф. 
«вчит. фізики, інформатики 
та обчислювальної техніки» 
(1993).

Прац. у Плужненській са-
наторній шк. вчит. фізики та 
інформ. (1993-2002), з 2002 
р. – викл. інформ., фізики та 
інформ. технологій Плуж-
ненського професійного 
аграрного ліцею, кваліф. 
«спец. вищої категорії», пед. звання «старший викладач».

Грам. та дипл. Департаменту осв. і науки за участь у 
конк. «Педагогічні ідеї та знахідки»; дипл. ІІІ ступеня лаур. 
Всеукраїнського огляду-конк. «Робітнича професія-2009» у 
номін. «Викладач» (2009), дипл. ІІ ступеня (2013) та дипл. 
ІІІ ступеня (2015) – переможець обл. виставки матеріалів 
комплексно-метод. забезпеч. предметів професійної під-
гот. «Педагогічні ідеї та знахідки».

Видав підручники: «MICROSOFT Word 2000», «При-
кладне програмне забезпечення»; електронний навч. по-
сібник «Інформаційні технології» з галузевим спрямуван-
ням «с\г».

Борисюк Алла Михайлівна

15.12.1970, с. Межиричі 
Острозького р-ну Рівнен. 
обл. 

Закінч. Рівнен. держ. 
пед. ін-т (1992), спец. «До-
шкільне виховання»

Спец. вищ. кваліф. кат.
З 1992 р. – вихов. дошк. 

навч.закладу (ясла-садок) 
№6 «Райдуга», з 2000 р. – 
очолила колектив цього за-
кладу. Матеріали досвіду 
роботи внесено до катало-
гу ІІІ Міжнар. фестив. пед. 
інновацій. 

Упорядник посіб. «Педагог. менеджмент в дошкільній 
осв.» (2010), «Формування іміджу освітньої установи як 
управлінське нововведення» (2011).

Дипл. МОН, молоді та спорту України (2010), Поч. грам. 
Хм. ОДА ( 2004, 2010).

Л. ГЕРАСИМЧУК

Боркіна Галина Іванівна

01.06.1952, с. Тинка Ду-
наєв. р-ну Хмельн. обл. 

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т ім. В.П. Затонсько-
го (1973), спец. «Вчит. рос. 
мови і літ-ри».

Прац. зав. ясла-садка 
№1 «Дзвіночок» смт. Че-
мерівці (1990-2015). За-
вдяки комплекс. вирішенню 
питань, акт. позиції пед., 
батьків, громад. забезпеч. 
повноцінне упр. та метод. 
діяльність закладу на ви-
сокому рівні. На базі навч. 
закладу неоднораз. про-
водилися семін. кер. ДНЗ. 
Заклад став пілот. майдан-
чиком з підгот. кер. ДНЗ та обміну досвідом. 

Авт. метод. посіб. «Контроль і керівництво в ДНЗ».
Почесн. грам. МОН України (1993), Відмін. осв. України 

(2002).
О. ДЕМЧИШИН
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Борковська Оксана Василівна

09.06.1973, с. Полянь 
Славут. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Київський держ. 
пед. ун-т ім. М. Драгомано-
ва (1996), спец. «Вчитель 
біології».

З 1991 р. працює в Бу-
динку дитячої творчості м. 
Нетішина, з 2014 р. – його 
очільник.

Авт. посіб. «Промінчик іс-
тини» (2010), «Організація 
самоврядування в позашк. 
закладі» (2011), «Методич-
ний супровід самоосвітньої 
діяльності педагогічного 
працівника позашк. навч. 

закладу у міжатестаційний період» (2014).
Грам. Хм. облради (2016), Поч. грам. Хм. ОДА (2015), 

Подяка Укр. держ. центру позашк. осв. (2015).
Н. ЗВОНАРЬОВА

Боровик Олег Васильович

20.03.1972, с. Колодіїв-
ка Кам.-Под. р-ну Хмельн. 
обл. 

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т ім. Затонського 
(1993), вчитель; Націон. 
акад. Держ. прикордон-
ної служби України ім. Б. 
Хмельницького (2004), офі-
цер військ. управління. 

Полковник, докт. техн. н. 
(2003), проф. (2004). 

З 1993 р. – у НАДПСУ 
ім. Б. Хмельницького: з 
1993 р. – на викл. посадах; 
з 2000 р. – нач. каф. Наук. 
інтереси: питання мат. моделювання, теорії коливань, те-
орії оптимізації, теорії диференціальних рівнянь, зовніш-
ньої балістики, а також психолого-пед. аспекти розвитку 
вищої освіти. Дійсний член Міжнар. акад. наук Екології і 
Безпеки життєдіяльності, дійсний член Міжнар. акад. ін-
форматизації. 

Авт.: монографій «Основи теорії обґрунтування вимог 
до параметрів стійкості руху керованих ракет класу «по-
верхня – повітря» на гіперзвукових швидкостях». – К., 
2007; «Структурний синтез динамічних систем із квазілі-
нійним і часовим розподіленням компонентів». – Хмельн., 
2015; підручника «Дослідження операцій в оперативно-
службовій діяльності органів охорони державного кордо-
ну». – Хмельн., 2009.

Заслуж. прац. осв. України (2010).
О. АНДРОЩУК

Бредняк Валентина Йосипівна

09.04.1957, м. Городок. 
Закінч. Кам.-Под. держ. 

пед. ін-т ім. В.П. Затонсько-
го (1978), спец. «Укр. мова 
та літ-ра».

З 1978 р. по тепер. час 
– учит. укр. мови та літ-ри
Городоц. СШ №1 (тепер – 
Город. гімназія). 

Творч. підхід до праці 
– її осн. принцип. Вдалі
знахідки щодо застосув. 
пед. новинок на практ.: 
урок-роздум, дискусія, 
конф., брейн-ринг, урок як 
рольова гра.

Відмін. освіти України (2008).
С. СТАНИЦЯ

Бретоусова Раїса Геннадіївна

22.03.1972, смт. Ярмо-
линці Хмельн. обл.

Закінч. Хмельн. гум.-пед. 
коледж (2000), спец. «Вихо-
ватель дітей дошк. віку».

У 2007-2009 рр. – вихо-
ват. Розсошанського ДНЗ, 
з 2010 р. – зав. цього за-
кладу. Постійно працює над 
підвищ. профес. та фахов. 
рівня педагогів закладу, 
розвитком педмайстерності 
та загальної культури, за-
вжди в авангарді нових пед. 
підходів, спрямованих на 
розвиток, навч. та вих. дітей 
Член постійної депутатської 
комісії з питань освіти, куль-
тури, молоді та спорту Розсошанської сільради.

Почесн. грам. (2010) та дипл. (2015) від. освіти, молоді 
та спорту Хмел. РДА, дипл. ІІІ ст. ХОІППО (2015).

В. НАКОНЕЧНА
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Провiднi освiтяни областi
Брицин Михайло Якимович

20.11.1922, с. Ямська 
Слобода Можайськ. р-ну 
Москов. обл. (Росія). По-
мер 30.07.2012.

Закін. Харків. держ. пед. 
ін-т ім. Г. Сковороди (1950), 
спец. «Вчит. рос. мови і літ-
ри». 

Докт. філол. наук (1967), 
проф. (1968). 

Учителював. У 1950-
1957 рр. прац. ст. викл. 
каф. рос. мови і літ-ри у 
Кам.-Под. пед. ін-ті. У 1957-
1960 рр. – зав. каф. рос. 
мови в Харків. пед. ін-ті 
ім. Г.С. Сковороди. У 1960-
1969 рр. – зав. каф. рос. 

і укр. мов у Кам.-Под. пед. ін-ті. Від 1969 р. – професор 
Київ. держ. пед. ін-ту ім. О.М. Горького. Наук. дослідж.: рос. 
діалектологія, істор. лексикологія, юридична термінологія. 
Підгот. понад 50 канд. наук (для України, Болгарії, Казах-
стану, Польщі).

Авт. понад 100 наук. пр.: монограф. «Из истории вос-
точнославянской лексики» (1965); навч. посіб.: «Русский 
язык» (1978), «Современный русский язык» (1983), «По-
рівняльна граматика укр. і рос. мов» (1987).  

Учасник ІІ світ. війни, ордени: «Вітчизн. війни 1-го ст.», 
«Знак Пошани», мед.: «За відвагу», «За оборону Москви».

С. КОПИЛОВ

Брич Лариса Павлівна

28.07.1967, м. Калуш 
Івано-Франків. обл.

Закінч. Львів. Держ. ун-т 
імені Івана Франка (1992), 
спец. «Юрист».

Докт. юрид. наук (2014), 
доцент (2002).

З 1984 р. – на Калусь-
кому заводі комуналь-
ного обладнання: крес-
ляр відділу гол. констр., 
шпалерниця, машиністка 
адмінуправління. З 1992 
р. – юрисконсульт Фонду 
сприяння підприємництву 
Радянського р-ну м. Льво-
ва. У 1995-2011 рр. прац. у 
Львів. держ. ун-ті ім. Івана Франка: асис., доцент кафе-
дри кримін. права та процесу, наук. співроб. НДЧ, зав. 
лаб. практичного права, ст. наук. співроб., зав. лабора-
торії практичного права, ст. наук. співроб., провід. спец. 
кримін. права і кримінології юридич. ф-ту. З 2011 р. – у 
Львів. держ. ун-ті внутр. справ: ст. наук. співроб., зав. 
навч.-наук. лаб. навчально-наукового ін-ту права, психо-
логії та економіки, зав. наук. лаб. з вивчення проблем 
забезпечення правопорядку. У 2015 р. – проф. каф. кри-
мінального права та процесу Терноп. націон. економ. 

ун-ту. З 2016 р. дотепер – зав. кафедри кримін. права та 
процесу ХУУП.

Коло наук. інтересів: розмежування складів злочинів, 
застосування Конвенції про захист прав людини і осново-
положних свобод у кримінальному провадженні України.

Автор 125 наук. праць, зокрема «Теорія розмежування 
складів злочинів: монографія» (2013).

С. КРУШИНСЬКИЙ

Бродюк Григорій Іванович

09.03.1947, с. Кормиль-
че Чемеровецького р-ну 
Хмельн. обл. Помер у 2014 
р.

Закінч. Кам.-Подільський 
пед. ін-т ім. Затонського 
(1971), фіз.-матем. ф-т

Спец. вищ. кваліф. кат., 
учит.-метод. (1987).

У 1974-2007 рр. – вчит. 
фізики Пироговецької за-
гальноосв. шк. І-ІІІ ст. З 
1986 р. – заст. дир. шк. з 
навч.-вих. роботи; 1995-
2004 рр. – дир. школи; 
2004-2011 рр. – учитель 

фізики. Оптимістичний, демократичний у спілкуванні, хо-
роший організатор. Пріоритет пед. діяльності – вихован-
ня національно свідомого громадянина України. Голова 
район. методоб’єдн. вчит. фізики (1984-2004), член журі 
ІІІ етапу Всеукр. олімпіади з фізики (1986-2002), делегат 
І з’їзду прац. осв. України (1991), депутат Хм. райради 
(1996-2006).

Грам. Мін. осв. УРСР (1978, 1980), Відм. нар. осв. УРСР 
(1982), Почесн. грам. Мін. осв. УРСР (1985), відзнач. на. 
Дошці пошани обкому Компартії України (1986), премія ім. 
Н. Крупської (1988), Почесн. грам. МОН України (2004) та 
від. осв. Хмельн. РДА (2007).

Л. ВОЙТЮК

Бродюк Марія Миколаївна

05.09.1949, м. Городен-
ка Івано-Франків. обл. 

Закінч. Кам.-Поділ. Пед. 
ін-т ім. В.П. Затонського 
(1971), фіз.-матем. ф-т.

Спец. вищ. кваліф. кат., 
учит. – методист (1990).

У 1974-2016 рр. – учит. 
фізики та труд. навчання 
Пироговецької ЗОШ І-ІІІ ст. 
Високий професіоналізм, 
творчість, ініціативність, 
відповідальність та лю-
бов до справи, яку вважає 
справою честі, вирізняють 
її як педагога-новатора. 

Голова методоб’єдн. 
вчит. труд. навч. Хмельн. 
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р-ну (1994-2004), депутат сільради (1975-1989), член журі 
ІІІ етапу Всеукр. олімпіади з труд. навч. (1999-2013), деле-
гат ІІ з’їзду прац. осв. України (2001).

Відм. народ. осв. УРСР (1980), відм. осв. України (2005), 
Грамота Президії Верх. Ради УРСР (1983), Дипл. МОН Укра-
їни «Учитель року» в ном. «Труд. навчання» (1998), Грам. 
МОН України (2003), Почесн. грам. Хмельн. РДА (2011), ме-
даль «20 років незалежності України» (2012), грам. від. осв. 
Хмельн. РДА (2001, 2003, 2007, 2012), Дипл. ІІ, ІІІ ст. лауре-
ата виставки пед. ідей «Осв. Хмельн. на шляхах реформу-
вання» (2003, 2004, 2005, 2008, 2010, 2012, 2014).

Л. ВОЙТЮК

Буданцева Алла Іванівна

26.02.1941, м. Кам.-Под. 
Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т (1964), історико-
філолог. фак-т; ВПШ при 
ЦК КПУ (1987).

У 1964-1967 рр. – прац. 
у комсомол. органах. 1967-
1978 рр. – завідувач від-
діл. Кам.-Под. індустріал. 
технікуму, викл. історії та 
суспільств. У 1978-1981 рр. 
– секретар Кам.-Под. місь-
квиконкому, 1981-1990 рр. 
– секретар МК КПУ. У 1990-
2012 рр. – дир. Кам.-Под. 
спец. шк.-інтернату для слабозорих дітей. Під її кер. зміцн. 
матер. базу школи, обладн. класи, каб., спальні, харчо-
блок, покращ. побут. умови вихованців. Вимоглива до себе 
і підлеглих. Систем. прац. над удосконал. стилю і методів 
роботи з кадрами. 

Заслуж. прац. осв. (2009), орден «Знак Пошани» (1987), 
мед.: «За доблестный труд» (1970), «Ветеран праці» 
(1995); грамота МОН України  (2006). 

Т. ЛЯМЕНКО

Будзінська Броніслава Іванівна

22.06.1942, с. Чорна Че-
меров. р-ну Хмельн.обл.

Закінч. Кам-Под. держ. 
пед. інст. (1966), спец. 
«Вчит. молодш. класів».

З 1962 р. і до пенсії 
(1997) – вчит. поч. класів 
Орининської шк.-інтернату 
Кам.-Под. р-ну. Системат. 
впровадж. у практику ро-
боти ППД, здійсн. пошук 
результат. засобів впливу 
на дітей, давала змогу кож-
ному найповніше виявити 
свої здібності.

Відмін. народ. осв. 
УРСР (1976). Заслуж. вчит. УРСР (1981). 

Н. ІВАХНЮК

Булатович Майя Миколаївна

01.05.1937, смт. Віньків-
ці Хмельн. обл. Померла в 
1994 р.

Закінч. Київський держ. 
ун-т ім. Шевченка (1962).

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист.

У 1954-1994 рр – вчит. 
укр. мови та літ-ри Михай-
лівської ЗОШ І-ІІІ ст. Успіш-
но прац. над реалізацією 
формування орфографічної 
грамот. учнів.

Орден «Знак Пошани» 
(1971), Заслуж. вчит. УРСР 
(1980).

Г. РОМАНОВА

Бунечко Неля Йосипівна

02.03.1955, с. Зубівщина 
Славут. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Рівнен. держ. 
пед. ін-т (1980), спец. 
«Учит. математики».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
учит.-метод. 

Зав. метод. кабіне-
том міськвно, дир. ЗОШ 
№7 (НВК№3) м. Шепетів-
ка. 1998-2002 рр. – заст. 
міськ. голови м. Шепетівка. 
2006-2010 рр. – нач. упр. 
осв. виконкому Шепетів. 
міськради. 2000-2003 рр. – 
президент обл. клубу кер. 
навч. закладів «Співробіт-
ництво», Асоціації дир. ліцеїв, гімназій, колегіумів. Завдяки 
їй зміцн. навч.-матер. базу закладів, побуд. 6 модульних 
котелень.

Авт. публік.: «Мамина школа» (2005) «Освіта Шепетівки 
в цифрах і фактах» (2008), «Освіта в Шепетівці» (2010).

Відмін. освіти України (2002), Почес. грам. обл. упр. осв. 
і науки (1997), МОН України (2000), Хмельн. ОДА (2005), 
обл. ради (2006), лауреат премії ім. М.Дарманського в га-
лузі осв. і науки (2010), обл. акції «Жінка року – 2009» в 
номін. «Кращий нач. міськ. управл. освіти».  

Г. ПЕТРУК 
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Провiднi освiтяни областi
Бурак Валентина Олексіївна

24.05.1958, м. Бердичів 
Житомир. обл.

Закінч. Бердичів. педуч-
ще (1976), Київ. держ. пед. 
ін-т ім. М.Горького (1991), 
фах. «Викл. дошк. пед. та 
психол., методист по дошк. 
вихованню».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-метод.

Труд. діяльн. розпоч. у до-
шкіллі м.Житомир: прац. ви-
ховат., виховат.-методистом 
(1984-1992). У 1992-2002 
рр. – зав. ДНЗ «Дзвіночок» 
м.Славута. У 2002-2015 рр. 

– методист ІМЦ упр. осв. виконкому Славутської міськради.
Нині – виховат.-метод. ДНЗ «Теремок» м. Славута. Творчий 
та ініціат. педагог з креат. мисленням, акт. застосовує у ро-
боті іннов. методи вивч. запитів педагогів. 

Авт. низки публік.: «Школа молод. методиста» (2014), 
«Соціаліз. дошкільника. Навч. розумному прирокористу-
ванню та енергозбереженню» (2015), «Імідж. менеджмент 
дошк. навч. закладу засобами масової інформ.» (2015), 
«Крок до гармонії» (2015) «Ми – надія України» (2016) та ін.

Відмін. осв. України (1996), нагр. знак МОН України «Со-
фія Русова» (2009), лаур. премії ХОІППО (2012), перемож. 
Всеукр. метод. турніру «Моє покликання – методист 2013».

Т. ДУБІНА

Бурбела Людмила Броніславівна

02.05.1963, м. Хмельн. 
Закінч. Хмельн. педуч-

ще (1983), спец. «Дошк. ви-
хов.», Одес. держ. пед. ін-т 
ім. К.Д. Ушинського (1987), 
спец. «Пед. та психол. 
(дошк.)».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
ст. вихователь.

У 1989-1993 рр. – ви-
ховат. Хмельн. ДНЗ №33 
«Джерельце». У 1993-
1996 рр. – виховат.-метод. 
Хмельн. ДНЗ № 8 «Малят-
ко», 1996-2016 рр. – вихо-
ват.-метод. Хмельн. ДНЗ 
№29 «Ранкова зірка». Ініціює впровадж. педагогами в практ. 
роботи пед. ідей С. Русової, психол.-пед. проектування (П3-
технологія), основ правового вихов., освіти для сталого роз-
витку. У 2001 р. – делегат ІІ Всеукр. з’їзду прац. осв. 

Відмін. осв. України (2002), Почес. грам. упр. освіти 
і науки Хмельн. ОДА (1998, 2001), Хмельн. ОДА (2010), 
Хмельн. міськради (2007, 2008), упр. осв. Хмельн. міськра-
ди (1997, 1999, 2004), відзначено на міськ. Дошці пошани 
«Кращі прац. освіти» (2001). 

Авт. низки статей з досвіду роботи. 
Л. КОРОЛИШИНА

Буринська Тетяна Григорівна

01.01.1960, смт Білогір’я 
Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Поділ. 
держ. пед. ін-т (1981), 
спец. «Учит. заруб. літ-ри 
та рос. мови».

Спец. вищої кваліф. кат, 
учитель-методист. 

Прац. вчит. рос. мови та 
літ-ри Семенівської  сер 
шк. Білогір. р-ну. З 1983 
р. – у Білогірському НВК. 
Багато зусиль докладає до 
виховання молодого по-
коління. Підгот. призерів ІІ 
ет. конк.-захисту дослідн. 

робіт МАН. Щорічний перем. педвиставки «Освіта Хмель-
ниччини на шляхах реформування». Голова профспілк. ко-
мітету НВК, ініціатор багатьох починань учнівськ. та вчит. 
колективів. Бере активну участь у громад. житті школи та 
селища, незмінний організ. та ведучий масових заходів.

Відмін. народ. осв. УРСР (1987).
І. ДІДУХ

Бурлак Лідія Кузьмівна

13.08.1948, с. Ульяно-
во Теофіпол. р-ну Хмельн. 
обл. 

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1968), істор. фак-т.

Спец. вищ. кваліф. кат., 
учит.-метод. 

Із 1971 р. прац. у Галь-
чинецькій ЗОШ І-ІІІ ст. Те-
офіпол. р-ну: вчит. історії, 
з 1983 р. дотепер – дирек-
тор. Творчий, таланов. кер., 
учитель-новатор, який вва-
жає головною метою сво-
єї діяльн. становл. сучас. 
моделі сільської шк., шк. 
«Надії». В роботі керується сучас. методами упр., творчо 
використ. інновац. упр. прийоми та технології. Активна, іні-
ціативна, відповідальна, вміє визначати стратегію і тактику 
розвитку освіт. парадигми на перспективу. 

Відмін. осв. України (1985), Заслуж. учит. України (2012), 
Почес. грам. МОН України (1984).

М. МАРЧУК
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Бурова Наталія Володимирівна

06.05.1972, м. Гулістан 
Сирдар’їнськ. обл. (Узбе-
кистан).

Закінч. Кам.- Под. держ. 
пед. ін-т (1993), спец. 
«Пед. і методика почат. 
навч., вчит. початк. класів».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
учит.-метод.

Працює вчит. початк. 
кл. Хмельн. сер. ЗОШ І-ІІІ 
ст. № 24. Результативно 
впровадж. ІКТ, виявляє 
високий професіоналізм. 
Форми та методи навч. де-
монструє на відкр. уроках 

та майстер-класах для вчит. міськ. метод. об’єдн., слуха-
чів ХОІППО.

Узагальн. і системат. досвід роботи викладено у фах. 
друк. видан.

За оригінальність та власний стиль у ІІ (обл.) етапі Все-
укр. конк. « Вчитель року 2014» нагороджена дипл. ІІ ст. 
Відзначена на міськ. Дошці пошани «Кращі освітяни міста» 
(2014), премія міськ. голови (2014).

М. ІВАНЮК

Буханевич Олександр Миколайович

25.02.1977, с. Печанівка 
Дзержинського р-ну Жито-
мир. обл.

Закінч. Націон. юри-
дичну акад. ім. Яросла-
ва Мудрого (1999), спец. 
«Юрист».

Докт. юрид. наук (2016), 
доцент (2010).

Ст. слідчий прокуратури 
м. Житомир (1999). З 2000 
р. – в Націон. ун-ті «Ост-
розька академія»: викл., 
заст. декана правничо-
го фак-ту. Гол. правління 
Хмельн. регіон. правоза-
хисної громад. організації 
«Народна довіра» (2004), секр. Нетішинської міськради 
(2005), кер. апарату, голова Хмельн. ОДА (2005-2007). 
Перший заст. голови Держ. податкової адмін. України 
(2008-2010), проф. каф. госп.-правових дисц. Нац. ун-ту 
держ. податкової служби України (2010-2012), дисциплі-
нарний інспектор служби дисциплінарних інспекторів се-
кретаріату, кер. секретаріату Вищ. кваліф. комісії суддів 
України (2013-2014), проф. каф. конституційного, адмін. 
та фінансового права ХУУП (2016). Дослідж. проблеми на-
дання адмін. послуг в Україні.

Авт. 30 наук. праць, зокрема, навч. посіб.: «Правові осно-
ви захисту прав і законних інтересів платників податків в ад-
міністративному порядку» (2010), «Адміністративні послуги 
в Україні: теорія та практика реалізації: монографія» (2015).

Нагр. знаки: «За сприяння митним органам України» 
Держ. митної служби України (2008), «Почесна відзн. держ. 
податкової служби України» Держ. податк. адмін. України 
(2009), «Правосуддя і справедливість» Вищ. кваліфік. ко-
місії суддів України (2009).

О. КОГУТ

Бучинський Петро Миколайович

12.02.1852, с.Довжок 
Кам’янецьк. пов. Поділ. губ 
(нині Кам.-Под. р-н Хмельн. 
обл.). Помер 18.09.1927, м. 
Кам.-Под. Похов. у дворі 
своєї садиби.

Навчався у Хотин. повіт. 
уч-щі (1862-1864),  Кам.-
Под. напівкласич. гімн. 
(1871), Ун-ті св. Володими-
ра (медичн. і фіз.-мат. фак-
ти – 1871-1875, не закін-
чив), перевівся у  Новорос. 
ун-т (1875-1878) (отримав 
диплом. І ступеня, наго-
родж. золотою медаллю 
за наук. працю). Склав 
магістер. іспит (1889), за-

хист. магістер.  (1891) і док. (1894) дисерт. У Новорос. ун-
ті (1879-1911): проф. стипендіат (1879-1881), консерватор 
зоолог. музею (1881),  приват-доцент по кафедрі анатомії 
людини (1890), екстраорд. (1897) і ординарн. (1899) проф. 
по каф. зоології. Засновник та перший директор Одес. зо-
олог. станції (1902-1911). Викладав у Одес. приватн. жіно-
чих гімназіях Гепнера, Трачевської, уч-щі Файга, на Вищих 
жіночих курсах. Секретар (1885-1901) і голова (1901-1911) 
Новорос. тов-ва дослідн. природи.

З 1911 р. – у м.Кам.-Под.: голова Поділ. тов-ва природо-
знавців і любителів природи (1911-1920), редагував наук. 
записки тов-ва, голова (заст. голови) міської  комісії із від-
криття Кам.-Под. держ. укр. ун-ту, декан фіз.-мат. фак-ту, 
ординарний проф., почесн. проф. (1919), викладав укр. 
мовою зоологію, анатомію людини, загальну гістологію, 
очолював секцію точних наук Наук. тов-ва ун-ту (1919-
1920); декан профосвіти (1921-1922) і ректор Кам.-Под. 
ІНО (1922-1923); почесн. член Кам.-Под. наук. тов-ва при 
УАН (1925).

Вивчав ембріологію безхребетних, фауністику, істор. 
аспекти біології, започаткував гідробіолог. дослідж., автор 
майже 50 наук. і навч.-метод. праць, зокрема першого укра-
їномовн. курсу лекцій «Короткий курс гістології» (1919).

Нагород. двома царськими орденами, срібн. медал-
лю в пам’ять про царювання Олександра ІІІ, медаллю до 
300-річчя дому Романових. У незалежн. Укр. на його честь 
засновано щорічну обл. премію в галузі природн. наук та 
екології, у Поділ. агр.-техн. ун-ті,  Кам.-Под. нац. ун-ті ім. І. 
Огієнка – іменні студ. стипендії, проводяться всеукр. наук. 
конферен.

І. ВАШЕНЯК
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Буяновська Любов Никифорівна 

05.05.1943, с. Глибочок 
Новоуш. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін.-т (1965). 

Вчит. вищ. кваліф. кат.
Труд. діяльність розпоч. 

учит. матем. Капустянської 
8-річної шк. (1965); з 1967 
р. – вчит. Глибочанської 
8-річної шк., у 1971-2005 
рр. очол. навч.-вих. устано-
ву «школа-дит. садок» у с. 
Глибочок (один із перших 
іннов. закладів на теренах 
Хмельн.). На його базі про-

ведено Всеукр. семінар зав. обл. управл. освіт. і науки.
Досвідч. кер., успішний упр., кваліф. і якісно забезпеч. 

контр. і кер. навч. закладом. Делегат Всесоюз. з’їзду прац. 
освіт. (1988), депутат 4 склик. Новоушиц. райради.

Відмін. освіти (1983), Грам. Президії Верх. .Ради УРСР 
(1988), Грам. та Под. Мін. осв. УРСР (1984, 1985).

Т. ПАЛЯРУШ

Вака Людмила Юхимівна

12.04.1956, с. Рудка Кре-
менецького р-ну Терноп. 
обл.

Закінч. Кременецьке 
пед. уч-ще (1974), Рівнен. 
пед. ін-т (1982), спец. «Ви-
кладач психології та педа-
гогіки дошкільної освіти». 

Спец. вищ. кваліф. кат.
1971 р. – початок пед. ді-

яльності, вихов. дит. садка 
в Черкаській обл. З 1975 р. 
– ДНЗ «Берізка» м. Острога
(Рівнен. обл.), з 1987 р. – 
вихователь-методист ДНЗ 
№7 «Оленка» м. Нетішина. 
У 2000-2009 рр. – зав. ДНЗ 

№3 «Дзвіночок» м. Нетішина, колектив закладу нагоро-
джено дипломом та медаллю «Дошкільний заклад – школа 
сприяння здоров’ю» (2006).

Відмін. освіти України (1999). грамоти Рівнен. обл. упр. 
осв. (1984), Хмельн. обл. упр. осв. і науки (1990, 2002) Мін-
ва нар. осв. (1991).

Л. МИХАЛЬЧУК

Ваколюк Надія Вікторівна

20.10.1921, с. Троянівка 
Теофіп. р-ну Хмельн. обл. 
Померла 12.11.2004.

Закінч. Житомир. держ. 
вчит. ін-т (1941), спец. «Вчи-
тель укр. мови та літ-ри». 

Працювала в редакції 
райгазети «Червона зір-
ка». Пізніше – дир. Строко-
вецької непов. серед. шк., 
згодом – учит. укр. мови та 
літ-ри. 

Заслуж. вчит. УРСР 
(1974).

В. КИРИЛЮК

Вапнічний Сергій Дмитрович

29.09.1963, с. Маків Ду-
наєв. р-ну Хмельн. обл. 

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т ім. Затонського 
(1986), спец. «Матем. і фі-
зика».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист. 

З 1986 р. – вч. матем. 
Петрашівської СШ Віньков. 
р-ну, з 1987 – вч. фізики та 
матем. СШ №1 м. Старо-
кост., 1989-1993 рр. – вч. 
інформ. Старокост. СШ №7, 
з 2003 р. – вч. інформ. та 
фізики Старокост. НВК.

Авт. посіб.: «Готуємося до олімпіади з інформ.» (дипл. ІІ 
ст. на обл. виставці педінновацій, 2010), «Факультат. курс з 
програмув. мовою С++» (дипл. І ст., 2011).

Грам. упр. освіти виконк. Старокост. міськради (2007-
2011), Почес. грамоти Департ. освіти і науки Хмельн. ОДА 
(2010, 2012), Дипл. ХОІППО (2014, 2015). 

А. ЯЦЮК

Варава Валерій Миколайович

18.08.1951, с. Нападівка 
Старокост. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Луганський держ. 
пед. ін-т (1972), спец. «Гео-
графія та біологія». 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист (1991).

У 1972-1973 рр. – прац. 
вчит. у с. Новобілокоровичі 
Житомир. обл.

З 1974 р. – у Старокос-
тянт. р-ні: 1974-1978 рр. – вч. 
географії та біології Стецьків-
ської СШ, Пеньківської СШ 
(1978-1984), з 1984 р. доте-



230

Енциклопедiя освiти Хмельниччини

пер – вч. географії Городищенської ЗОШ І-ІІІ ст. Ств. влас-
ну концепцію роботи з обдар. дітьми. Вихованці – щорічні 
перемож. район., обл., учасн. та неоднораз. переможці ІV 
ет. Всеукр. олімпіад з географії. Президент шк. туристсько-
оздоровчого клубу «Меридіан», голова ради школи. Голова 
район. МО вчит. географії, голова журі район., член журі 
обл. ет. Всеукр. учнів. олімпіад з географії.

Авт. низки навч.-метод. посібн. 
Відзнач. на Дошці пошани «Кращі люди Шепетівщини» 

(2004), «Кращі люди Хмельниччини» (2006), «Кращі освітя-
ни району» (2011), нагр. знак «В. Сухомлинський» (2008). 
Лаур. район. премії прац. осв. ім. Островського (2003).

М. ГОРДІЙЧУК

Васильчук Микола Васильович

20.12.1938, с. Плужне Із-
яслав. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Запорізьк. пед. ін-т 
(1966), фіз.-матем. фак-т. 

З 1954 р. прац. на шахтах 
Донбасу: робіт. (1954-1957), 
секр. комітету комсом. шах-
ти №1 Колосниківська (1957-
1962). Пед. діяльн.: учит., 
заст. дир., дир. СШ № 88 м. 
Запоріжжя (1966-1976); зав. 
Жовтневим район. від. осві-
ти м. Запоріжжя (1976-1987). 
З 1987 р.– у Мін-ві освіти 
України: нач. упр. вечір. шкіл 
(1987-1991); нач. від. безпе-
ки життєдіяльності (1991-2002); нач. служби охорони праці 
Мін-ва освіти і науки України (2002-2015); радник Міністра. 
Акад. Міжнар. академії безпеки життєдіяльності.

Авт. програм і підруч. з охорони праці для ПТНЗ і ВНЗ: 
підр. «Основи охорони праці» (1997. – 208 с.), «Збірник 
нормат. документів з безпеки життєд.: на допомогу кер. 
навч. закл. (2000. – 891 с.).

Відмін. освіти УРСР (1973) і СРСР (1978), мед. «А. Ма-
каренко» (1988), нагр. знак «В. Сухомлинський» (2006). 

М. СОЛОВЕЙ

Василюк Григорій Людвикович

26.03.1939, с. Підгірне 
Старокост. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Київ. держ. ун-т 
ім. Т.Г. Шевченка (1966), 
спец. «Математика».

У 1972-1996 рр. прац. 
дир. шк. в с. Немиринці 
Старокост. р-ну. З його іні-
ціативи побуд. та введено в 
дію новий корпус навч. за-
кладу на 464 учні (1989).

Відмін. освіти УРСР 
(1989). Грамоти: райвно 
(1982), від. осв. Старокост. 
РДА (2010).

Л. ТОНЕНЧУК

Васільчук Валентина Григорівна

22.02.1972, с. Вірля Ба-
ранів. р-ну Житомир. обл.

Закінч. Київ. держ. ун-т 
ім. Т. Шевченка (1998), 
спец. «Географія», кваліф. 
«Соціо-економіко-географ. 
Економіст регіонального 
розвитку. Викладач». 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчитель-методист.

У 1991-1992 рр. – вчит. на 
Житомирщ., 1992-1994 рр. 
– вчит. Нетішинської ЗОШ
№3, з 1994 – вчит. географії 
Нетіш. ЗОШ І-ІІІ ст. №2. 

Підгот. переможців 
предметних олімпіад, конкурсів, наук.-дослід. проектів 
міського, обл. та всеукр. рівнів. Член Асоціації вчит. геогр. 
України. Ініц. створення міськ. дит. еколог. спілки «МІДЕС». 

Авт. метод. посіб. «Кожен урок – незвичайний», «Профе-
сійний розвиток вчит. географії», публікацій у фах. період. 
виданнях. 

Л. КАСЯНЧУК

Вашеняк Ірина Богданівна

11.06.1965, м. Хмельн.
Закінч. Харків. держ. 

ун-т ім. О. М. Горького 
(1987), спец. «Біофізика», 
кваліф. «Біофізик. Викла-
дач».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчитель-методист, канд. іст. 
наук (2005), доцент (2011). 

Педагог. діяльність роз-
поч. 2005 р. в Хмельн. ін-ті 
МАУП: ст. викладач, зав. 
каф. загальнонаукових 
та загальноосвітніх дисц. 
(2006-2012), з 2012 р. – в 
Хмельн. ОІППО: зав. каф. 

теорії та методик сусп.-гуманітар. дисц., з 2013 р. дотепер 
– проректор з науково-педагог. роботи та моніторингу якос-
ті освіти. Започаткув. провед. традиц. конф. всеукр. рівня 
щодо формув. патріот. та збереження ідентичності особис-
тості (2013-2016), друк збірн. наук. та наук.-метод. праць за 
матер. конф., що організ. закладом (з 2013 р.). 

Авт. понад 60 наук. та навч.-метод. матеріалів з історії 
науки, психол., соціол., психогенетики, безпекових дисц., 
співавт. моногр. «Хмельн. обл. ін-т післядиплом. пед. осві-
ти. Історія, події, особи» (до 75-річчя ін-ту) (2014).

Почесні грам.: упр. освіти і науки Хмельн. ОДА (2006, 
2009, 2015), Хмельн. ОДА (2011).

В. МЕЛЬНИК
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Провiднi освiтяни областi
Вельма Світлана Антонівна

21.03.1940, с. Шибено 
Хмельн. обл. 

Закінч. Київ. держ. ун-т 
ім. Т. Г. Шевченка (1966), 
фах «Історик, вчит. історії та 
суспільствознавства».

Спец. вищ. кваліф. кат.
Прац. в школі-інтернаті 

м.Славути (1963 -1979): ви-
ховат., заст. дир. з вих. ро-
боти. У 1979-1996 рр. – зав. 
від. освіти м. Славута. Під 
її кер. створено розвинуту 
сист. осв. міста, до складу 
якої увійшли загальноосв. 
шк., дошк., позашк. навч. заклади, міжшк. навч.-виробн. 
комбінат, загальноосв. шк. ІІІ ст. з поглибл. вивч. труд. 
навч., школа-інтернат. Депутат міськради.

Відмін. освіти УРСР (1986), нагр. знак «Олександр За-
харенко» (2010).

Т. ДУБІНА

Венгрин (Трач) Світлана Данилівна

05.05.1950, с. Оринин 
Кам.-Под. р-ну Хмельн. 
обл.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1972), спец. «Рос. 
мова та літ-ра».

Прац. в Кадиєвецькій 
СШ старш. піонервожатою, 
з 1972 р. – в Китайгород-
ській СШ: вчит. рос. мови та 
літ-ри, дир.(1975-1985).

У 1985-2015 рр. – зав. 
РМК Кам.-Под. відділу 
освіти. Знаючий педагог, 
вмілий і толерантний кер. 
Своїм голов. завд. вважа-
ла допомогти кожному пед. 

розвивати творчі здібності. Прихильник нових ідей, змін, 
інновацій у навч. та вихов. підрост. покоління.

Відмін. освіти України (1996). Відзнаки: від. освіти Кам.-
Под. РДА та Кам.-Под. район. ради, упр. освіт. і науки 
Хмельн. ОДА, грам. народ. депутата України Мельниченка 
В. (2016); Почесн. грамоти Хмельн. ОДА (2004, 2006). Лау-
реат премії Хмельн. ОІППО (2014).

Н. ЖЕЛІЗНИК

Верезуб Ніна Антонівна

10.05.1942, с. Зіньків 
Віньков. р-ну Хмельн. обл. 
Померла 03.05.2014.

Закінч. Хмельн. пед.уч-
ще (1964), спец. «Вихова-
тель дошкільного відділу».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вихователь-методист. 

Розпочала труд. діяльн. 
у 1964 р. Стояла біля ви-
токів формування дошк. 
Віньков. У 1968-2000 рр. – 
метод. Віньков. ясла-садка 
№1. Завжди у творч. по-
шуку, спонукала та стиму-
лювала творч. пошук пед. 
закладу, раціонально впровадж. інновац. з розвитку худож. 
самод. серед дошк. Створила вокал. групу виховат. «Ро-
синка», яка була активним учасн. різних заходів. 

Її досвід презентувався через ділові ігри, моделювання 
прийняття рішень, проведення «малих педрад», пед. мос-
ти вихователів та вчит. поч. класів, залучення батьків до 
різних  форм роботи дошк. закладу. 

Відмін. освіти УРСР (1986).
Л. МАР’ЯНОВСЬКА

Вєрясова Оксана Володимирівна 

10.06.1973, с. Конищів 
Муровано-Курилов. р-ну 
Вінниц. обл.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (2001), спец. «Олігоф-
ренопедагогіка, логопе-
дія». 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист.

Прац. у дит. будинку 
Хм. обл. ради: 1992-1999 
рр. – виховат., 1999-2003 
рр. – логопед, з 2003 р. – 
директор. Під її кер. зміцн. 
матер.-техн. базу закладу, 
проведено капіт. ремонт, 
створ. нову сист. опален-

ня, організ. вихов. і утримання дітей на родинній основі до 
одерж. ними базов. серед. освіти.

Відмін. освіти України (2009), Почес. грамоти: МОН 
(2006), упр. освіти і науки Хмельн. ОДА (2008).

Л. МЕЛЬНИЧУК
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Енциклопедiя освiти Хмельниччини

Виговський Леонід Антонович

06.10.1952 р. с. Радого-
ща Лугинського р-ну Жито-
мир. обл.

Закінч. Київський держ. 
ун-т ім. Т. Шевченка (1980), 
філософ.

Докт. філософ. н. (2005), 
професор (2007).

З 1980 р. – у ХТІПО: 
асистент, ст. викл., доцент 
кафедри; з 1996 р. – у 
ХУУП: вчений секретар ун-
ту, доцент, зав. кафедри 
філософії та соціально-гу-
маніт. наук. Наук. дослідж.: 
соціальна філософія, релі-
гієзнавство, логіка.

Авт. понад 300 наук. 
праць, зокрема: Фукціональність релігії: природа та вияви: 
монографія. – Київ, 2004. Постмодерн как фактор транс-
формации функциональности религиозного комплекса 
/Л.А. Выговский // Религиоведение Украины: история и со-
стояние: монография. – М., 2010. Логіка: навч. посіб. для 
студ. юрид. спец. – Хмельницький, 2012. 

Грамоти МОН України (2007), Хмельн. ОДА та облради 
(2002, 2006, 2012).

Л. МІСІНКЕВИЧ

Винокур Іон Срулевич

04.07.1930, с. Ружин 
Житомир. обл. Помер 
19.09.2006.

Закінч. Чернівец. держ. 
ун-т (1953), спец. «Викла-
дач історії».

Докт. іст. наук (1978), 
проф. (1980). 

Прац. наук. співробіт. 
Житомир. обл. краєзн. 
музею, зав. музеєм Чер-
нівец. ун-ту. З 1963 р. у 
Кам.-Под. пед. ін-ті (нині 
КПНУ): асистент, ст. викл., 
доцент, проф., у 1969-2005 
рр. – зав. каф. історії Схід. 
Європи та археології. Організатор Поділ. краєзнав. конфе-
ренцій. Історик, археолог, акад. Акад. наук вищої школи 
України (1997), дійсн. член Всеукр. акад. історичних наук 
( з 1999 р).

Авт. 400 наук. пр.: «Археолог. пам’ятки Житомирщини» 
(1956); монографій: «Слов’янські ювеліри Подністров’я» 
(1997), «Черняхівська культура: витоки і доля» (2000); під-
руч. «Археологія України» (2004).

Заслуж. прац. вищої освіти УРСР (1981). Нагород. 5 ме-
далями. Лауреат 2-х наук. премій (1995, 1997). 

О. ЗАВАЛЬНЮК

Вівчар Василь Йосипович

18.04.1958, с. Трудо-
любівка Монастириського 
р-ну Терноп. обл. – Помер 
04.11.2013. 

Закінч. Луцький пед. ін-т 
(1990), вч. фіз. культури. 

З 1984 р. – інструк-
тор-методист Лановець-
кого СТК ДТСААФ. 1984-
1986 рр. – Лановецькоъ  
ДТСААФ. 1988-1994 рр. 
– дир. і тренер Лановець-
кої ДЮСШ. 1994-1995 рр. 
– дир. Білогір. стадіону,
1995-2013 рр. – дир. Білогір. 
ДЮСШ. За час роботи на 
цій посаді збільшено к-сть 

навч.-тренув. груп., тренерами-виклад. підгот. 6 канд. у 
м/с. Флагманом школи стають вихованці секції дзюдо, нео-
днораз. перем. міжнар., всеукр., обл. змагань з дзюдо та 
Всеукр. чемп. з курашу.

Н. АРТЕМЧУК

Візовський Василь Станіславович

01.08.1930, с. Малі Зо-
зулинці Красилів. р-ну 
Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1956), спец. «Матема-
тика та фізика середньої 
школи».

Спец. вищ. кваліф. кат.
Прац. учит. матем. Кор-

човецької 7-річки Красилів. 
р-ну (1949-1952), Базалій-
ської сер. школи Теофіп. 
р-ну (1952-1954) в школі с. 
Шмирки (1954-1956). Зго-
дом – заст. дир., дир. Ба-
залійської сер. шк. (1956-
1973), інспект. обл. від. 
освіти (1973-1989).

З 1989 р. – у Хмельн. ОІППО: заст. дир. (1989-1992), ме-
тодист математики (1992-2002).

Відмін. освіти СРСР (1980), відмін. освіти УРСР (1964), 
орд. «Трудового Червоного Прапора» (1986) і «Знак Поша-
ни» (1971), медаль «За трудову доблесть», грамоти Мін-ва 
освіти України та обл. від. освіти.

В. ГУДЗЬ
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Провiднi освiтяни областi
Вістовська Любов Захарівна

04.08.1947, с. Бахматівці 
Хмельн. р-ну у Хмельн. обл.

Закінч. Івано-Франк. 
пед. ін-т ім. В. Стефаника 
(1969), спец. «Вчит. рос. 
мови та літ-ри».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист. 

Розпоч. труд. діяльність 
у СШ с. Розсоша Хмельн. 
р-ну (1969). З 1974 р. – заст. 
дир. з позакл. роб., пізні-
ше – заст. дир. з початк. 
кл. у спеціаліз. шк. № 6 м. 
Хмельн. З 1988 р. – заст. 

дир. з навч.-вих. роб. початк. кл. шк. № 2 м. Хмельн. З 1992 
р. – метод. з почат. осв. Хмельн. райвідділу осв., з 1993 р. 
– дир. новоствореної шк. І ст. №30. Доклала чимало зусиль
для формув. матер.-техн. бази шк., навч. каб., побудови 
нового спортзалу. Школа стала лідером освіти м. Хмельн.

Відмін. народ. освіти УРСР та України (1983, 1991), Грам. 
МОН України (2003, 2010), грамоти міськ. та обл. упр. осві-
ти, міськ. голови, почесні грам. ОДА, «Людина року-2008» 
у номін. «Професіонал», входила до топ-десятки визнач. 
жінок Хмельн. обл. (2012).

Колектив ЗОШ І ст. №30 м. Хмельн.

Вітвіцький Дмитро Романович

04.12.1941, с. Калинівка 
Білогір. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Москов. коопе-
рат. ін-т (1966), спец. «Еко-
номіка торгівлі»; кваліф. 
«Економіст торгівлі, викл. 
економіки і планування ко-
операт. торгівлі».

Викл. економ. і планув. 
кооперат. технікуму, робота 
на кер. посадах: зав. від-
ділення заоч. навч.; 1979-
2008 рр. – заст. дир. з навч. 
роботи, викл. Спільно з 
однодумцями вибудував і 
реаліз. систему підгот. фа-
хівців на засадах інтенсив-
ного оновлення змісту навч.-вихов. процесу, його вдосконал. 
Очолив процес переходу від традиційних комбін. занять 
до інновац., з використ. комп’ют. техніки. Здійсн. системну 
роботу з розробки  комплексів метод. забезпечення дисц., 
комплексних кваліф. завдань для держ. атестації. Брав акт. 
участь у реорганіз. коледжу в ін-т. Здійснив вагомий внесок 
у здобуття закладом звання «Лідер сучасної освіти» (2008).

Медаль «Ветеран праці» (1987), Відмін. споживчої ко-
опер. (1980), Почес. грам. МОН України (2006), грамоти 
Хмельн. ОДА (2001, 2004) та обл. ради (2001), Федерації 
профспілок Хмельн. обл. (2007), Правління Укоопспілки 
та ЦК профспілки сист. споживчої коопер. України (2006), 
Хмельн. облспоживспілки (1984, 2001, 2007). 

Л. КОВАЛЬ

Владовський Леонід Федорович

17.05.1937, с. Паплин-
ці Старосин. р-ну Хмельн. 
обл. 

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т (1969), спец. «Учи-
тель фіз. культури».

Спец. вищ. кваліф. кат. 
(1995), вчитель-методист.

1962-1969 рр. – вчит. фіз. 
культури Паплинецької шк. 
1972-1977 рр. – організатор 
позакл. роботи Паплинець-
кої шк. 1977-2000 рр. – дир. 
Паплинецької ЗОШ І-ІІІ ст.

Грамоти Хмельн. обл. 
упр. освіти (1974, 2000). 

А. БАСОК

Власова Маргарита Миколаївна

21.11.1961, смт Нова 
Ушиця Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1985), спец. «Укр. мова 
і літ-ра», кваліф. «Вчит. укр. 
мови та літ-ри».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вч.-методист.

Прац. вчит. укр. мови 
та літ-ри Новоушицької 
СШ №1 (1985-2000), нач. 
від. осв. Новоушиц. РДА 
(2001-2005, 2008-2015). З 
2016 р. – нач. від., осв. мо-
лоді та спорту Новоушиц. 
селищної ради. Під її кер. 
пыдвищився рівень поза-
шкіл. осв., робота з обда-
ров. дітьми, пед. кадрами. 
Модерніз. матер.-техн. базу навч. закладів.

Відмін. осв. України (1996). Почес. грам.: МОН України 
(1994), упр. освіти і науки Хмельн. ОДА (2003, 2013), об-
лради (2012), Хмельн. ОДА (2013), пам’ятн. знак «90 ро-
ків Новоушицького району» (2013), медаль Жукова (2013), 
відзнака ЦК профсп. прац. осв. і науки України (2013).

А. МІХАЛЕВСЬКА
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Енциклопедiя освiти Хмельниччини

Водзінський Домінік Іванович

10.03.1921, с. Мала 
Салиха, нині Красилів. 
р-ну Хмельн. обл. Помер 
15.05.2000, м. Мінськ (Бі-
лорусь).

Докт. пед. наук (1971), 
проф. (1972), акад. Біло-
руської акад. освіти (1994). 

Закінч. Вінниц. учит. ін-т 
(1948), істор. фак-т. 

Після закінч. війни – дир. 
Терешовецької шк. Анто-
нінськ. (нині Красилівськ.) 
р-ну (1946-1949). Вирішує 
пит. будівн. школи і квартир 
для вчит., організ. роботу 

музею бойової і труд. слави. З 1949 р. – дир. Антонінської 
СШ (нині Красилів. р-ну). У 1950-х рр. – дир. СШ №5 м. 
Хмельн. З 1961 р. працює у ВНЗ України: доц. Чернівец. 
ун-ту (1961-1966); проф., зав. каф. пед. та психол. Вінниц. 
пед. ін-ту (1966-1976). У 1976-2000 рр. у Мінськ. пед. ін-ті 
на посаді проф. і зав. каф. педагогіки.

Авт. спогадів про ІІ світ. війну «На рубеже атаки» (1983), 
«Испытание мужеством» (т. 1–2, 1995-1996), підр. та по-
сібн.: «Внеклассная воспит работа» (1961), «Эстетическое 
воспитание старшеклассников» (1961), «Нравственное 
воспит. школьников» (1969), «Коллектив и личность стар-
шеклассников» (1971), «Научные основы нравственно-
го воспитания школьников» (1984), «Педагогика высшей 
школы» (2000), «Творение семьи» (2001). Знявся у фільмі 
«Поле пам’яті» (Білорус. телебачення, 1984).

Учасник ІІ світ. війни. Має бойові нагороди.
М. СОЛОВЕЙ

Вознюк Сергій Володимирович

07.04.1956, смт. Микола-
ївка Одес. обл. 

Закінч. Одес. с/г ін-т 
(1984), спец. «Агрономія», 
Одес. держ. ун-т ім. І. І. 
Мечнікова (1996), спец. 
«Хімія, біологія», Кам.-Под. 
пед. ін-т (1998), кваліф. 
«Практ. психолог».

Труд. шлях почав 1972 р. 
в колгоспі «Патріот» (с. Де-
мидівка Одес. обл.): обліко-
вець, з 1984 р. – голов. агро-
ном. Пед. шлях почин. 1988 
р. в Йосипівській СШ Ові-
деопол. р-ну Одес. обл., у 1993-1996 рр. – пед.-організатор 
Вовковинецької шк.-інтернату Деражн. р-ну Хмельн. обл., 
1996-2005 рр. – дир. школи-інтернату с. Головчинці Летичів. 
р-ну. Веде активну громад. діяльність (депутат Хмельн. об-
лради 3-х склик.), займається творч., пише вірші, гуморески, 
пісні (доробок складає більше десятка збірок). У 2005-2008 
рр. – нач. упр. освіти і науки Хмельн. ОДА. 

Почес. грамоти Хмельн. ОДА та облради, МОН України, 
нагр. знаки «Лицар гуманної педагогіки», «А.С. Макаренко».

Н. ЖОЛОБОК

Войнаренко Михайло Петрович

22.07.1950, с. Струга Но-
воушиц. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Хмельн технол. 
ін-т побут. обслуговування 
(1976), спец. «Інженер-ме-
ханік».

Канд. техн. наук (1983), 
докт. економ. наук (1995), 
проф. (1996).

З 1975 р. – у Хмельн тех-
нолог. ін-ті побут. обслугов. 
(нині – ХНУ): асист., старш. 
викл., доц., заст. декана 
інженерно-економ. фак-ту, 
зав. кафедри обліку та ау-
диту, з 1999 р. – проректор 
з економ. питань, з 2001 р. 
– проректор з навч. роботи,

з 2004 р. – проректор з наук.-пед. роботи, з 2008 р. – пер-
ший проректор. 

У 1992-1995 рр. брав участь у підгот. законів України 
«Про підприємства в Україні» та «Про держ. податкову 
службу України». 

Дійсний член Акад. економ. наук України (з 2000 р.), з 2015 
р. – член-кор. НАН України по відділ. економіки (перший і на-
разі єдиний у Хмельн. обл.). Авт. наук. школи за рядом інно-
вац. напрямів економ. дослідж. (кластеризації економіки, но-
вих інституцій, інвест., інновац. обліку та оподаткування). Під 
його кер. підгот. і захищ. 38 канд. та 4 докт. дисерт. 

Коорд., дир. центру з реаліз. міжнар. проектів в Хмельн. 
обл., прогр. TACIS щодо перепідгот. та працевлаштування офі-
церів запасу (1995-2002), Укр.-Брит. прогр. (2002-2005), ОБСЄ 
(2005), Прогр. НАТО «Партнерство заради миру» (з 2006 р.).

Член (з 1996), голова (з 2002) спецради з захисту канд. і 
докт. дисерт. з економ. наук (ХНУ). Член Коорд. ради Захід. 
наук. центру НАН України і МОН України, член Наук. ради 
МОН України, член Коміт. з держ. премій України в галузі на-
уки і техн. , голова редколегії секції «Економ. науки» Вісника 
ХНУ, член редколегій укр. журналу «Економіст» (м. Київ). Го-
лова Хмельн. обл. орг. Спілки екон. України, Тов. «Знання» 
України, Асоціації «Поділля-Перший».

Хобі – поезія. На його вірші написано бл. 30 пісень, які 
виконують 7 народ. і 14 засл. артистів України. Заслуж. 
діяч естр. мист. України (2008). Член НСЖУ (2014).

Авт. понад 450 наук. праць, опубл. в Україні та за кордо-
ном: 34 наук. моногр., 12 підр. і навч. посіб., зокрема, моногр.: 
«Системи обліку в Україні: трансформація до міжнародної 
практики», мон. (2002), «Кластери в інституц. економіці» 
(2011), «Інтелект. власність в імперативах інновац. економіки: 
систем. аналіз» (2013), «Кластери в економ. України» (2014); 
підруч. «Организация предпринимательской деятельности» 
(2004), «Податк. облік і аудит» (2009), «Упр. облік» (2013).

Відмін. осв. України (1977). Заслуж. діяч науки і техн. 
України (2002). Орд. «За заслуги» ІІІ ст. (2011). Почесні грам.: 
МОН України (1999, 2000), Каб. Мін. Украни (2005), Верх. 
Ради України (2005), НАН України (2015), Хмельн. ОДА, обл. 
та міськ. рад. Почес. відзн. «За заслуги перед Хмельнич-
чиною» (2015), орд. Князя К. Острозького (Акад. соц. упр., 
2010). Лаур. прем.: ім П.Куліша (2008), ім М.Дарманського 
(2011). «Людина року – 2012». Відзнач. на обл. Дошці по-
шани «Кращі люди Хмельниччини» (2010).

О. ТАРЧИНСЬКА
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Провiднi освiтяни областi
Войтенко Володимир Іванович 

14.10.1949, с. Ставча-
ни Новоушицького р-ну 
Хмельн. обл. 

Закінч. Чернівецький 
держ. ун-т (1972), спец. 
«Історик, викладач історії 
та суспільствознавства».

З 1972 р. – учит. історії 
Конищівської, з 1975 р. – 
дир. Снітківської сер. шк. 
Муровано-Куриловецького 
р-ну Вінниц. обл., з 1979 р. 
– дир. Ставчанської 8-річ-
ної школи Новоушицького 
р-ну Хмельн. обл. 

З 1982 р. на кер. роботі в держ. органах упр. осві-
тою: зав. Новоушицьким райвно (1982-1985), заст. зав. 
Хмельн. облвно (1985-1988), перший заст. нач. упр. осві-
ти і науки Хмельн. облвиконкому (1988-1993), нач. упр. 
освіти і науки Хмельн. ОДА (1993-2005), ректор Хмельн. 
ОІППО (2005-2011). Координував роботу з будівн. та 
зміцн. матер.-техн. бази закладів освіти, здійснював кер. 
кадровим забезпеченням галузі та реформуванням осві-
ти області (1985-1993), займався модернізацією освіти 
в умовах становлення незалежної держави, запровадж. 
програм «Вчитель», «Комп’ютеризація загальноосвітніх 
шкіл», «Шкільний автобус», «Дошкільна освіта» тощо 
(1993-2005). 

Відм. освіти УРСР (1982), Відм. освіти України (1999), 
грамота Каб. Міністрів України (2001), Заслуж. працівник 
освіти України (2002).

М. СОЛОВЕЙ

Войтович Галина Іванівна

27.08.1962, с. Варівці Го-
род. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Хмельн. пед. уч-
ще (1981), Рівн. пед. ін-т 
(1987), спец. «Викл. пе-
дагог. та психол.», Волин. 
держ. ун-т, (1996), спец. 
«Практична психологія в 
закладах освіти», Аспіран-
туру при Акад. керівних ка-
дрів (м.Київ, 1999), спеціа-
ліз. «Психологія».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчитель-методист (1990).

1981-1986 рр. – вчит. 
почат. класів Варовецької 
ЗОШ І-ІІ ст. Город. р-ну, 1986-
1993 рр. – вчит. почат. класів 
Хмельн. ЗОШ І-ІІІ ст. №26. 1993-1999 рр. – зав. обл. центру 
практ. психології при ХОІППО, з 1999 р. дотепер – ст. викл. 
кафедри педагогіки та психології ХОІППО. Коло наук. інтер-
есів: проблеми психолог. готовності до навч. та шляхи їх 
розв’язання, впровадження методів ейдетики в процес навч. 
та вихов. учнів. Член-коресп. Акад. акмеологічних наук Укра-
їни (з 2008 р.) та дописувач журналу «Акмеологія».

Авт. більше 20 статей з проблем розвитку позитив. навч. 
мотивації учнів; розвитку проф. здібностей сучасних педа-
гогів; психолог. характер. обдарован. учнів та психології їх 
розвитку; психології розвитку позитивних батьківсько-ди-
тячих стосунків; зміст рольових настановлень педагогів та 
батьків як основи гармонійного розвитку особистості.

Відмін. освіти України (1995), грамоти Хмельн. міськ. упр. 
освіти (1996, 1999, 2006, 2016), Подяка Хмельн. ОДА (2015).

Т. ГІЛЬБЕРГ

Войтюк Йосип Іванович

07.01.1920, с. Волосівці 
Меджиб. р-ну Хмельн. обл. 
Помер 09.09.1995, с. Пирогів-
ці Хмельн. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Вінниц. пед. ін-т 
(1952), матем. фак-т.

У 1947-1964 рр. – учит. 
матем. Пироговецької 7-річ-
ної шк. З 1953 р. – дир. 
цієї шк., спочатку 8-річної, 
у 1964-1986 рр. – серед., у 
1986-1991 рр. – вчит. мате-
матики . З 1991 р. – на пенсії. 
У 1964 р. – побудоване нове 
приміщ. шк., яке у 1981-1982 
рр. добудовано на 8 клас. 
кімнат та акт. залу, створ. 
стрілецький тир, 2 лінгафон. 

кабінети інозем. мови, кабінет швейної та обслуговуючої 
праці, комбін. майстерню та майстерню по металу, відкрито 
гуртож.-інтернат для учнів із сусідніх шкіл (1977). Шк. стала 
опорною в р-ні, мала 4 зразкових каб. в обл. (швейної спра-
ви, фізичний, матем., істор.). Зросла кількість випускн. шко-
ли, нагородж. золот. та сріб. медалями. Кер. та колектив шк. 
неоднораз. нагородж. грам. район. відділу, обл. упр. освіти, 
Мін. осв. України. Делегат ІІІ з’їзду вчит.в УРСР (1968).

Учасник ІІ світ. війни (механік авіаполку).
Відм. народ. освіти УРСР (1969), заслуж. учитель Укра-

їни (1970). 
Л. ВОЙТЮК

Войцехівська Валентина Станіславівна

26.06.1950, смт. Ярмо-
линці Хмельн. обл. 

Закінч. Чернігів. держ. 
пед. ін-т (1970), спец. 
«Учитель математики».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчитель-методист.

З 1975 р. – вчит. матем. 
Шарівської ЗОШ І-ІІІ ст. Яр-
молин. р-ну.

Авт. публік. в журна-
лі «Математика в школі» 
(2005), «Позакласний 
час» (2006), авт. навч.-
метод. посіб. «Функціо-
нальні рівняння» (2012).

Поч. грамоти Мін. освіти і науки УРСР (1980, 1981).
М. МАЗУР
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Енциклопедiя освiти Хмельниччини

Войцехівський Сигізмунд Антонович
08.09.1914, с.Чернівці 

Могилів-Поділ. р-ну Вінниц. 
обл. Помер 23.06.1987, с. 
Шаровечка Хм. р-ну. 

До 1967 р. прац. зав.  
Могилів-Поділ. райво. У 
1967-1972 рр. – дир. СШ 
с. Полтавка Москов. р-ну 
(Казахстан). У 1972-1977 
рр. – дир., у 1977-1987 
рр. – вчит. рос. мови і 
літ-ри СШ с. Шаровечка 
Хмельн. р-ну. За час ро-
боти пед. колектив нео-
днораз. нагородж. за ви-
сокі досягн. в навч., за 
підсумк. н.р. та підгот. 
школи до нового н.р. 

Учасник ІІ Світ. війни. Нагородж. орд «Червоної зірки» та 
«Вітчизняної війни ІІ ст.».

Заслуж. вчит. УРСР (1981).
І. ЯКОВЛЕНКО

Волковинський Олександр Сергійович

20.06.1960, смт. Гриців 
Шепетів. р-ну Хмельн. обл. 

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1983), спец. «Вчит. рос. 
мови і літ-ри». 

Докт. філол. наук (2012), 
проф. (2014).

У 1983-1985 – вчит. 
рос. мови і літ-ри СШ №1 
м.Хмельн. З 1985 р. прац. 
у Кам.-Под. держ. пед. ін-
ті (нині КПНУ). З 2012 р. 
– зав. каф. журналістики.
Літературознавець. Наук. 
дослідж.: теорія літ-ри, тео-
рія тексту як комунікативної 
одиниці, теорія і практика 
інтермедіальних комунікацій. Кер. наук. школи «Текст як 
основна одиниця комунікації». Підгот. 7 канд. наук.

Авт. понад 100 наук. пр.: моногр. «Поетика епітета» 
(2011); навч. посіб «Текстові завдання з курсу «Укр. та за-
рубіж. культура»» (1998), «Провідні художньо-публіцистич-
ні жанри» (2014).

Б. КОВАЛЕНКО

Волощук Олена Лазарівна

04.10.1938, с. Хоняків 
Славут. р-ну Хмельн. р-ну. 

Закінч. Славутське пед. 
уч-ще (1956), спец. «Вчит. 
почат. кл», Львівськ. держ. 
ун-т (1963), філолог. фак-т.

З 1956 р. – вчит. Мака-
рівської 7-річної шк. Вов-
ковинецького р-ну (тепер 
Деражн.), по закінченню 
ун-ту – дир. цієї ж школи 
(1967-2002), яка була на 
той час в кількох пристосо-
ваних приміщ. За два роки 
побуд. нове приміщ. шк. з 

паровим опаленням (1969). Депутат сільськ. та район. рад. 
Очолює громадську ветеран. організацію села.

Нагородж. багатьма відзнаками, значками «Перемож. 
соціаліст. змагання», відзн. на район. Дошці пошани. 

Т. РУДЗІК, В. КУЦЮК

Вонсович Сергій Геннадійович

04.04.1980, смт. Сатанів 
Городоц. р-ну Хмельн. обл. 

Закінч. Кам.-Под. держ. 
ун-т (2002), спец. «Політо-
лог». 

Докт. політ. наук (2015), 
доц. (2012). 

Від 2003 р. прац. у Кам.-
Под. ун-ті, з 2016 р.  доте-
пер – зав. каф. політології 
і соціології. Наук. дослідж.: 
політ. транзитологія, теорія 
та історія політики і політ. 
процесів, практ. політологія. 

Авт. понад 60 наук. пр., 
зокр., монографій: «Дискурс тоталітаризму: політологічний 
аспект» (2006), «Політ. транзитологія: історія, методоло-
гія» (2013); навч. посіб. «Політ. аналіз і прогноз» (2010).

В. ДУБІНСЬКИЙ

Гавінчук Григорій Данилович

26.03.1908, с. Сивороги 
Ушиц. повіту (нині – Дунає-
вец. р-ну Хмельн. обл.). По-
мер 1966, с. Миньківці Ду-
наєвец. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Новоушиц. профш-
колу, Київ. пед. ін-т, спец. 
«Учит. фізики і астрономії».

Педагог, краєзнавець, 
громадський діяч. 

Пед. діяльн. розпочав у 
почат. школі с.Куча Ново-
ушиц. р-ну. З 1930 р. прац. 
в м. Бородянка Київ. обл.: 
учит., після поверн. з радян.-
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Провiднi освiтяни областi
фінськ. війни – її дир. (1940-1941). У 1946-1947 рр. – учитель 
Великожванчицької СШ Дунаєвец. р-ну. У 1948-1953 рр. – 
заст. голови, голова Новоушиц. РВК, депутат район. та обл. 
рад. У 1953-1959 рр. – зав. Миньковец. РВНО, після ліквід. 
Миньковец. р-ну очолив Миньковец. дитбудинок (з 1959 р.), 
викл. астрономію у Миньковец. СШ. Член робочої групи з 
підгот. довідки про Миньківці до хмельниц. тому «Історії міст 
і сіл Української РСР». Вивчав історію Миньковец. держави 
графа І. Мархоцького, вів археолог. розвідки. 

Авт. ряду друк. та рукопис. матер. іст.-краєзн. тематики. 
Друк. в газетах «Ленінським шляхом», «Колгоспне село» 
(1957-1960), «Радянське Поділля» (1960) та ін.

Учасник бойових дій під час радян.-фінської війни, ІІ Світ. 
війни (боїв за Сталінград, на Курській дузі, брав Берлін, за-
лишив автограф на рейхстазі). Бойові нагор.: орд. Черв. 
Прапора, Вітчизн. війни І ст. (1945); мед. «За оборону Ста-
лінграда», «За взятие Берлина», «За Варшаву», 2 польські 
Срібні хрести, знак «Грюнвальд-Берлін. 1410-1945».

Відмін. народ. осв. УРСР. Орден Труд. Черв. Прапора 
(1939). Мед. «За труд. доблесть». 

В. ПРОКОПЧУК

Гаврилюк Надія Василівна

24.05.1964, с. М’якоти Із-
яслав. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Рівнен. держ. 
пед. ін-т (1985), спец. «Рос. 
мова та літ-ра».

Спец. вищ. кваліф. кат.
З 1985 р. – вчит. рос. 

мови та літ-ри, зарубіж. літ-
ри Великорадогощ. ЗОШ 
І-ІІ ст. Ізяслав. р-ну. Кер. 
дит.-юнацьк. об’єднання 
«Січ». Авт. прогр. шк. гурт-
ка «Радигаст», одна із за-
снов. січового тов-ва, кер. 

літер. студії «Джерельце», дир. район. літнього оздоровчо-
го наметового табору «Січ».

Грамоти: відділу осв. Ізяслав. РДА (2008), Хмельн. ОДА 
(2009), МОН України (2009). 

Педколектив
Великорадогощанської ЗОШ І-ІІ ст.

Гаврилюк Олег Олександрович

15.08.1946, м. Шепетів-
ка Хмельн. обл.

Закінч. Ужгородське ху-
дожньо-ремісниче уч-ще 
№ 3 (1964), Львівський 
лісотех. інст. (1977), магі-
страт. ЦІППО АПН Украї-
ни (2001), спец. «магістр 
менеджменту». Канд. пед. 
наук (2002).

Прац. в Хм. ПТУ №4 
майстром виробн. навч. 
(1974), заст. дир. з НВР 
(1975-1982), викл. крес-
лення в Хм. електромехан. 

технікумі (1982-1987), з 1987 р. – дир. ВПТУ №25. Вибуду-
вав струнку та цілісну ступеневу систему підгот. кваліфік. 
робітн. і фахівців, які у попиті на ринку праці.

З 1996 року О. О. Гаврилюк – член през. Всеукр. асоц. 
прац. профтехосвіти, очол. обл. раду Асоц., раду директ. 
ПТНЗ області. 

Автор 30 наук. ст. і 4-х навч.-метод. посібників.
Знаки: «Відмін. осв. РСФСР» та «Відмін. осв. України», 

«За вагомий внесок у розвиток профес. освіти» (2004); на-
груд. знак «А. С. Макаренко» (2005), «Заслуж. прац. осв. 
України» (2006). Лаур. обл. премії ім. М. Дарманського в 
галузі осв. і науки; відзнаки «Флагман сучасної освіти».

Гаврилюк Раїса Костянтинівна 

02.01.1942, с. Іршики 
Старокост. р-ну Хмельн. 
обл. 

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1969), спец. «Вчит. 
рос. мови та літ-ри». Спец. 
вищ. кваліф. кат. У 1960-
1999 рр. – вчит. рос. мови 
та літ-ри Іршиківської СШ. 

Поетеса. У її доробку – 
сотні віршів, надрук. у газе-
тах, журналах, антологіях.

Авт. добірок та збірн. 
«Материнське чекання», 
«Ганчині ковдри», «Війна 
очима матері».

С. МЕЛЬНИЧУК

Гаєвська Марія Володимирівна

19.02.1964, с. Івахнівці 
Чемеров. р-ну Хмельн. обл. 

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1986), математик. 

З 1986 р. – вч. матем. і 
фізики Демковецької СШ 
Чемеров. р-ну. З 1993 р. 
прац. у Новодністровській 
ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Чернів. 
обл.: вчитель матем., заст. 
дир. з навч.-вихов. роботи 
(1996-2008). З 2008 р. – у 
Хм. обл. центрі наук.-техн. 
творч. учнів. молоді: мето-
дист, з 2009 р. – заст. дир. 
Забезпечує високу резуль-
тат. діяльності, постійно 
вносить пропозиції з удоскон. навч.–вихов. процесу з вико-
рист. сучасних інновац. освіт. та інф.-комунікат. технологій. 

Почес. грам.: МОН України (2008), упр. освіти і науки 
Хм. ОДА (2012), Хмельн. ОДА (2013), грам. Департ. осв. і 
науки Хмельн. ОДА (2013). 

Г. ГОНЧАРУК



238

Енциклопедiя освiти Хмельниччини

Газін Володимир Прокопович

04.08.1936, с. Нове 
Поріччя Городоц. р-ну 
Хмельн. обл. 

Закінч. Чернів. ун-т 
(1961), історик. 

Докт. іст. наук (2001), 
проф. (2004). 

Учителював. Від 1976 
р. – у Кам.-Под. пед ін-ті 
(нині КПНУ): асист. каф. 
заг. історії (1976-1979), ст. 
викл., доцент (1979-2001); 
від 2002 р. – проф. каф. 
всесвітньої історії. Наук. 
дослідж.: новітня історія 
країн Європи та Америки, 
германістика. 

Авт. понад 150 наук. пр., зокрема, монографій: «Еконо-
міка і зовн. політика Веймарської республіки (1925-1933 
рр.): східноєвроп. аспекти» (1999), «Актуальні пробл. су-
часності: історія і світ. політика» (2009); навч. посіб. «Но-
вітня історія країн Європи та Америки 1945-2000 роки» 
(2000); підруч. «Новітня історія країн Європи та Америки 
1918-1945 роки» (2008). 

Заслуж. прац. осв. України (2009).
С. КОПИЛОВ

Галєєва (Голуб) Ганна Омелянівна 

29.03.1936, с.Мирутин 
Берездівського р-ну Кам.-
Под. (нині – Хмельн.) обл. 
Померла 14.06.2001. 

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1966), спец. «Педаго-
гіка і методика початк. осві-
ти».

Прац. зав. Телетенець-
кої поч. школи, Летичів-
ського р-ну (1958), зав. 
Яблунівської поч. школи 
(1959), вчит. поч. класів 
Пасічнянської сер. школи 
(1961), вчит.-виховат. Вов-
ковинецької шк.-інтернату 
(1963), методистом каб. поч. осв. Хмельн. обл. ІУВ (1972), 
зав. лабораторією шкіл І ст. навч. (1974-1992). Провідний 
напрям діяльності – забезпечення підгот. вчителя поч. кла-
сів до роботи в умовах реформ. школи.

Відмін. осв. УРСР (1974), відмін. освіти СРСР (1984), 
медалі «За сумлінну працю» (1970) та «Ветеран праці» 
(1984). 

А. ГАЛАС

Галімов Анатолій Володимирович

06.12.1950, м. Бережани 
Терноп. обл. 

Закінч.: Сумське вище 
артилер. команд. уч-ще 
ім. Фрунзе (1974), інженер; 
Військ. артилер. ордена 
Леніна Червонопрапорну. 
акад. ім. Калініна (1986), 
офіцер з управління. 

Полковник запасу, докт. 
пед. наук (2005), проф. 
(2006). 

З 1974 р. – на військ. 
посадах; з 1989 р. – заст. 
нач. навч. відділу Хмельн. 
вищого артилер. команд. 

уч-ща ім. Яковлєва; з 1993 р. – на кер. посадах НАДПСУ 
ім. Б. Хмельн.; з 2006 р. – прорект. з наук. роботи Хмельн. 
ін-ту соц. технологій; з 2013 р. – наук. співроб. наук.-дослід. 
від. НАДПСУ ім. Б. Хмельницького. Наук. інтереси: теорет. і 
практ. аспекти вдосконал. підгот. фахівців-прикордонників. 

Авт. праць: «Компетентність сучасного офіцера як ре-
зультат профес. освіти: проблема визначення». – К., 2013; 
«Дидактичні основи формув. профес. компетентностей у 
водолазів-підривників». – Хмельн., 2014; навч. посіб. «Стра-
хування: кредитно-модульний курс». – Хмельн., 2010.

Заслуж. прац. осв. України (2002).
О. АНДРОЩУК

Галкіна Людмила Артемівна

31.05.1952, м. Хмельн. 
Закінч. Кам.-Под. пед. ін-т 

ім. В. Затонського (1973), 
спец. «Вчит. укр. мови та 
літ». 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист.

З 1973 р. прац. вчит. укр. 
мови та літ-ри у Корчунець-
кій шк.-інтернаті. У 1975-
1977 рр. – секретар Хм. РК 
ЛКСМУ. У 1987-1993 рр. – 
методист у Хмельн. райвід. 
осв. З 1993 р. – учитель укр. 
мови та літ-ри Хм. спеціаліз. 
ліцею-інтерн. поглиб. підгот. в галузі науки. Багато уваги на-
дає роботі з обдар. дітьми. Її учні посідали приз. місця в ІІІ та 
ІV етапах Всеукр. олімп. з укр. мови та літри, на ІІ, ІІІ етапах 
конк.-захисту НДР МАН. 

Авт. метод. посіб. «Основи журналістики» (1996), розроб. 
уроків, надрук. у фах. журналі «Укр. мова та літ. в ліцеях та 
гімназіях».

Відмін. осв. України (1998), почес. грам. МОН України 
(2000, 2004, 2006), грам. обл. упр. осв. (2002). За участь в 
обл. метод. ярмарках неоднораз. нагород. дипл. І-ІІІ ст.

В. ПАВЛИШИНА
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Провiднi освiтяни областi
Галузінський Владислав Вікторович

01.01.1939, с. Охрімівці 
Деражн. р-ну Хмельн. обл. 
Помер 22.09.2005 смт. Ан-
тоніни Красилів. р-н Хм. 
обл.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1966), кваліф. «Вчит. 
фізики і загальнотехн. дис-
циплін».

Спец. вищ. кваліф. кат.
З 1964 р. – вчит. фізики 

Сахнівської 8-річної шк. 
Летичів. р-ну. З 1966 р. – 
заст. дир. з навч. роботи. З 
1969 р. – дир. Топорівської 
8-річної шк. Ізяслав. р-ну. З 

1978 р. – дир. Плужнянської санаторної шк.-інтернат Ізяс-
лав. р-ну. З 1980 р. – дир. Антонінської спец. шк.-інтернат 
Красилів. р-ну. З 1989 р. – дир. Закриничної ЗОШ Красилів. 
р-ну. З 1995р. – вчит. труд. навч. 

Грамоти: МОН України (1972, 1973, 1974); упр. освіти і 
науки Хм. обл. (2001); Красилів. райвід. осв. (1989, 1999).

І. ЖУК

Галус Олександр Мар’янович

05.09.1957, с. Юхимівці 
Волочиськ. р-ну Хмельн. 
обл. 

Закінч. Чернів. держ. 
ун-т ім. Ю. Федькови-
ча(1980), географ. фак-т; 
аспірантуру Держ. акад. 
кер. кадрів освіти (1995).

Докт. пед. наук (2009), 
проф. (2011). 

Прац. учит. геогра-
фії Чорноострівської СШ 
Хмельн. р-ну (1980-1986). 
У 1986-2000 рр. – у Хмельн. 
обл. ІУВ (нині – ХОІППО): 
зав. каб. географії, зав. 
лаборат. природ.-матем. 
дисц., зав. каф. пед. та методик навч. предм. З 2000 р. – у 
Хмельн. гуманіт.-пед. ін-ті (нині – ХГПА): проректор з наук. 
роботи, проф. каф. менеджменту освіти.

Наук. дослідж. у сфері метод. супроводу пед. діяльності, 
адаптації студ. до навч. процесу у ВНЗ, ступ. підгот. фахів-
ців у ВНЗ.

Авт. бл. 200 публік., у т.ч.: 3 монографії (1 одноосібна і 2 
колект.), 9 посіб., понад 180 стат.

Відмін. народ. осв. УРСР (1991), нагр. знак «За наук. 
досягнення» (2006), поч. грам.: Мін-ва народ. осв. УРСР 
(1987), МОН України (1996), НАПН України (2006).

М. СОЛОВЕЙ

Гаман Алла Миколаївна

09.08.1971, с. Ставища-
ни Білогір. р-ну Хмельн. 
обл.

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т (1993), кваліф. 
«Вчит. труд. навч., мето-
дист з вих. роботи в допо-
міжн. школі».; Кам.-Под. 
держ. ун-т (1999), кваліф. 
«Дефектолог, олігофре-
нопедагог, логопед»; Кам-
Под. нац. ун-т ім. І.Огієнка 
(2013), аспірантура зі спец. 
«Корекційна педагогіка».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист.

У 1993-1997 рр. – вчит.-
логопед Ярмолин. ЗОШ І-ІІІ ст. З 1997 р. прац. у Солобков. 
спец. загальноосв. шк.-інтернат: вихователь (1997-2003), 
заст. дир. з навч.-вихов. роботи (2003-2005), з 2005 р. до-
тепер – дир. Учасник міжнар. та всеукр. конф. з проблем 
корекційної педагогіки та психології.

Авт. 18 наук. публік. з питань навч. і вихов. дітей з осо-
бливими освітніми потребами, що виход. друком у вітчизн. 
та зарубіж. виданнях (2007-2016).

Почесні грамоти Ярмолин. РДА та райради (2010; 2012); 
Хм. обл. ради (2010).

Н. ГЕРОВСЬКА

Ганаба Василь Васильович

14.10.1966, с. Гриців 
Шепетів. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т ім. В.П. Затонсько-
го (1993), спец. «Історія».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
учитель-методист.

Прац. у м. Кам.-Под.: 
1993-1994 рр. – педагог-ор-
ганізатор шк.-ліцею №18, у 
1994-1997 рр. – учит. істо-
рії та географії Кам.-Под. 
вечір. ЗОШ №1 І-ІІІ ст. 
2001-2005 – учит. історії і 
правозн., учит. техн. праці 
ЗОШ №10. З 2005 р. – учит. історії та права Кам.-Под. гім-
назії (нині – Кам.-Под. НВК №14).

Його вихованці – постійні призери та перемож. Всеукр. 
предмет. олімп. з базових дисц. (36 призерів міськ. та обл. 
етапів), учень Запоточний О. – призер ІІ Міжнар. олімпіади 
з історії (2013).

Заслуж. учит. України (2015), дипломант відзнаки Кам.-
Под. міськ. голови «За заслуги перед міськ. громадою» 
(2014). Учасник АТО. 

М. КИРИК
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Ганаба Дмитро Дмитрович

05.03.1949, с. Біло-
поль Шепетівського р-ну 
Хмельн. обл.

Кам.-Подільський с\г ін-
т, фах- вчен. агроном.

У 1975 р. – агроном у с. 
Мокиївцях, Шепетівського 
р-ну, Хм. обл. З 1975 до 
1979 рр. - на громадській 
роботі. У 1979-1986 рр. – 
голова колгоспу ім. Фрунзе, 
с.Устянівка, Шепетівського 
р-ну; 1988-2016 рр. – дир. 

Грицівського ВПУ №38. 
Створив систему якісної підгот. роб. кадрів для с/г.
Почесн. грамота Верховної Ради України (2009), нагр. 

знаки «За вагомий внесок у розвиток професійної освіти» 
(2005), «Антон Макаренко» (2007), «Відмін. народн. осв. 
УРСР» (1991).

В. ВЕРЕЩАГІНА

Гевал Микола Якович

26.03.1942, с. Соколівка 
Ярмол. р-ну Хмельн. обл. 
Помер 8.08.2013, смт. Яр-
молинці.

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т (1964), кваліф. 
«Вчит. анатомії та фізі-
ол. людини та фіз. ви-
хов.»; Київ. держ. пед. ін-т 
ім.Горького (1987), кваліф. 
«Вчит. допоміж. школи».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
старший вчит.

З 1964 – вч. фіз. вихов. 
Ярмолин. СШ №1. З 1973 
р. –  голова Ярмолин. се-
лищн. ради народ. депута-
тів. З 1980 р. – вч. фіз. вихов. Ярмолин. СШ №2. З 1982 
р. – дир. Косогірської спец. шк.-інетрнату Ярмолин. р-ну. З 
1984 – дир. Соколівської спец. загальноосв. шк.-інтернату. 
Під його кер. зміцн. матер. базу школи, обладн. класи, кабі-
нети, спальні, харчоблок, покращ. побут. умови вихованців. 
Вимоглив. до себе і підлеглих. Системат. прац. над удоско-
нал. стилю і методів роботи з кадрами. Хороший організ. 
дит. і пед. колективу.

Відмін. народ. осв. УРСР, грам. Мін. осв. УРСР.
П. НАРОЛЬСЬКИЙ

Гевал Петро Антонович

17.01.1945, с. Березівка 
Ярмол. р-ну Хмельн. обл. 

Закінч. Хмельн. муз. уч-
ще (1959), Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т, муз.-пед. фак-т; 
Кам.-Под. пед. ін-т (1989), 
істор. фак-т.

З 1959 р. – викл. музики 
по кл. баяну Ізяслав. муз. 
школи, викл. Хмельн. педу-
чилища, зав. від. культури 
Хмельн. міськвиконкому, 
дир. Хмельн. муз. школи 
№1, заст. дир. з вих. роб. 
СПТУ №7 м.Хмельн. 

1990-2010 рр. – дир. 
НВК №2 м. Хмельн., вчит. історії. Генерував та впровадж. 
нові інформ. техн. навч. Заклад під його кер. прац. над ши-
роким застосув. комп’ют. орієнт. технол., мультимед. засо-
бів і сист. навч. На базі закладу провод. міські, обл., всеукр. 
наук.-практ. та метод. семінари, конф.

Авт. метод. впровадж. комп’ютерно орієнт. технол. у 
навч. процес загальноосв. шк., друк. в пед. та наук. пресі.

Відмін. осв. України (2000), Заслуж. прац. осв. України 
(2002), Почес. грамоти упр. осв. Хмельн. ОДА (2002), МОН 
України (2000, 2002), НАПНУ (2002, 2005, 2007, 2008), По-
дяка Хмельн. міськради (2008).

М. ПЕТРОВСЬКА

Герасимчук Владислав Васильович

11.08.1966, с. Калюсик 
Віньков. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. куль-
турно-освітнє уч-ще (1984), 
спец. «Кер. оркестру на-
род. інструментів», Київ. 
ін-т культури (1993), спец. 
«Культурно-просвітн. робо-
та, організатор самодіяль-
ної творчості, кер. оркестру 
народ. інструментів».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
ст. вчитель.

Працював муз. керівни-
ком у піонер. таборі, худож. кер. сільськ. клубу. З 1987 
р. – вчит. музики Осламівської ЗОШ І-ІІІ ст. Високопрофе-
сійний баяніст і музикант, організ. ансамб. троїстих музик; 
учасник, баяніст, аранжувальник народ. ансамблю укр. 
пісні «Яблуневий цвіт» (має звання «Народний аматор-
ський»).

Учасник конкурсу «Ой, заграйте музиченьки», пере-
можець обл. огляду-конкурсу колективів худож. самод., 
учасн. свята «Барви дитинства», переможець районного 
та учасн. обл. етапу конк. «Учитель року-2009», учасн. та 
призер фестивалю-конк. «Летавчанка збирає друзів», лау-
реат спеціальної премії VI Міжнар. конкурсу «Учитель му-
зики ХХІ століття» ім. Д.Б. Кабалевського 2012).

Н. ПАВЛЮК, В. КУЧЕРЕНКО
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Герасимчук Галина Борисівна

01.07.1960, м. Шепетівка 
Хмельн. обл.

Закінч. Рівнен. держ. 
пед. ін-т (1983), спец. «Пед. 
і психол. (дошк.)», кваліф. 
– викл. дошк. пед. і психол., 
методист по дошк. вихов.

Спец. вищ. кваліф. кат., 
виховат.-методист.

Прац. у ДНЗ №2 «Соне-
чко» м. Шепетівка: з 1977 
р. – вихователь, з 1983 р. 
– вихователь-методист, з 
1994 р. дотепер – зав. цьо-
го ж закладу.

Забезп. ефект. упр. закладом на осн. досягнень суч. 
психол.-пед. науки та теорії упр. Делегат ІІ Всеукр. з’їзду 
прац. осв. України (2001).

Авт. публік.: «Навч.-вихов. проект ДНЗ «У кожній дитині 
є сонце» (2014); «Навч.-вихов. проект «Краса та мисте-
цтво» (2016).

Відмін. осв. України (1996), Почесн. грамоти Департ. 
осв. і науки Хмельн. ОДА (2004, 2015), Дипл. І та ІІ ст. пере-
мож. обл. пед. виставки «Осв. Хмельниччини на шляхах 
реформування» (2008, 2013, 2014). 

Н. ШЕВЧУК

Герасимчук Зінаїда Миколаївна

1904, м. Семипала-
тинськ (Казахстан). Помер-
ла 1977 р., смт. Ярмолинці.

Закінч. Оршанський пед. 
ін-т (1940), спец. «Вчитель 
1-4 класів».

Труд. шлях розпочала 
учит. молодших класів у 
Словінській почат. школі 
(1924), у 1928-1943 рр. – 
вчит. почат. класів у Росії 
та Білорусії, зав. Лемниць-
кої почат. школи, з 1946 р. 
– зав. Ярмолинецької рос. 
почат. школи, з 1950 р. – 
вчит. 1-4 класів Ярмолин. 
рос. СШ, з 1958 р. – Ново-
сільської СШ. 

Почесна грам. Президії Верх. Ради України (1954), ор-
ден «Знак Пошани» (1958). 

А. КОЗАК

Геренчук Каленик Іванович

14.11.1904, с. Бiла (нині 
Чемеровец. р-ну Хмельн. 
обл.). Помер 05.02.1984, м. 
Львів. Похований у м. Кам.-
Под. Хмельн. обл.

Закiнч. Кам.-Под. ін-т 
народ. освіти (1925), спец. 
«Агробіологія», аспіранту-
ру НДІ географії Москов. 
ун-ту (1938). 

Докт. географ. наук 
(1958), проф. (1960). 

Прац. учит., зав. дит. 
будинком у смт Дуна-
ївці (1925-1926), зав. 
Смотрицьким райвно 

(1927-1932), викл. Кам.-Под. ІНО (1932-1935). Завідував 
кафедрами фіз. географії у Ростовському (Росія, 1938-
1941), Чернівецькому (1945-1954) та Львівському (1954-
1974) ун-тах. 

Наук. дослідж. з питань геоморфологiї, класифікації та 
картографії ландшафтiв, фiзико-географ. районування, 
рекреаційної географiї, проблем охорони природи України.

М. СОЛОВЕЙ

Геринович Володимир Олександрович
22.09.1883, м. Сокаль на 

Львівщині. Помер16.07.1949. 
Закінч. місцеву народ. 

школу; Перемишлян. гімна-
зію; філософ. фак-т Львів. 
ун-ту (1908). Склав іспит на 
право викл. історію і геогр. 
в серед. школах.

Докт. філософії (1911). 
Прац. у Львів. приват. гім-

назії Лучанського, Самбір. 
учител. семінарії. Член фізіо-
логіч. комісії НТШ, співробіт-
ник математ.-природописної 
секції «Записок НТШ» (1910). 
Акт. учасник студ. руху за 
створ. Львів. укр. ун-ту.

З 1919 р. – у Кам.-Под. 
держ. укр. ун-ті (далі – К-ПДУУ): в.о. приват-доцента по 
каф. географії  на фіз.-мат. фак-ті. Для орієнтації УГА в но-
вих умовах підгот. цінні довідники – «Провідник по Поділлі»  
і «Провідник по Київщині». Читав лекц. з фізичної і економ. 
геогр. України, геогр. Схід. Європи, геогр. України. Завід-
ував геогр. кабінетом, метеостанцією, кер. гурт. з географії. 

У ЗУНР – референт з питань народ. освіти при Пре-
зидентові Укр. Націон. Ради Є. Петрушевичу. Увійшов до 
складу міністерської Комісії із заверш. підгот. «Проекту 
Єдиної школи на Вкраїні. Кн. перша: основна школа». Член 
секції точних наук Наук. тов-ва К-ПДУУ.

За радян. влади прац. у Кам.-Под. ін-ті народ. освіти 
(ІНО): декан соціал. вихов. (1922-1923), ректор (1923-
1928). Проф. другої групи. Вирішував питання матер-техн. 
забезпеч. і якості навч. процесу, кадр. складу, поповнення 



242

Енциклопедiя освiти Хмельниччини

фонду бібліот., вдосконалення поліграф. бази, налагодж. 
міжнарод. зв’язків, запровадж. наук. організацію праці, 
гурткову роботу, переймав досвід упр. у низці ІНО, читав 
лекції для учит. і населення. Член науково-дослід. кафе-
дри (з 1922 р.), Голова Кам.-Под. наук. краєзн. тов-ва при 
ВУАН (з 1925 р.). Сприяв розгортанню краєзн. руху, очол. 
наук. експедицію до с. Бакота. Учасник ІІ Міжнарод. конгре-
су слов’ян. геологів і етнографів (Польща, 1927). 

У Харків. геодезич. ін-ті (1928-1929) очолив каф. антро-
пології. У 1932 р. – проф., зав. каф. гірн. економіки Москов. 
геолого-розвід. ін-ту ім. С.Орджонікідзе. Був заарештова-
ний і засуджений на 10 р. за «контррев. діяльність». Пере-
бував у концтаборах (1933-1944). Після відбуття вироку – 
доц., зав. каф. економ. географії Львів. торг.-економ. ін-ту 
(1946-1948). Реабілітований у 1989 р.

Один із перших дослід. історії Кам.-Под. укр. ун-ту.
Авт. понад 60 наук. пр. (укр. етнограф. меж, з географії); 

шкіл. програми з географії для реформованої школи; під-
руч. для 3, 4 і 12 класів, зокрема: «Основи географії. Для 
ужитку 3 і 4 кляси» (1920), «Фізична географія. Для ужит-
ку 12 кляси» (1920), «Антропогеографія України» (1920), 
«Популярна географія України» (1920), «Економ. геогра-
фія України. Ч.1: Географія України: Курс лекцій» (1920), 
«Фізична географія. Ч.2» (1920), «Географія України. Ч.2: 
Антропогеографія» (1920), «Нарис економічної географії 
України. Часть географічна, т.1,2» (1920-1921), «Геогра-
фія України» (1922), «Кам’янеччина. Ч.1: Природа. Ч.ІІ: 
Насел. і його економ. діяльність» (1926-1927), «До істо-
рії Кам.-Под. Ін-ту Народної Освіти (відбитка із «Записок 
Кам’янець-Поділ. Інституту Народної Освіти», т.2)» (1927), 
«Екскурсант Кам’янеччини (1928), «Природні виробничі 
сили Кам’янеччини» (1930).

Учасн. бойових дій І світ. війни, поручник, нагород. ме-
далями за мужність. 

За наук. роботу нагород. Грамотою ВДНГ УСРР, грош. 
премією (1930). 

О. ЗАВАЛЬНЮК

Геровська Наталія Володимирівна 

27.10.1968, с. Солобків-
ці Ярмолин. р-ну Хмельн. 
обл.

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т ім. В. П. Затонсько-
го (1990), кваліф. «Вчитель 
поч. класів».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
старший вчит.

Прац. вчит. поч. класів 
Антоновецької ЗОШ І-ІІІ ст. 
Ярмолин. р-ну (1990-1991). 
З 1991 р. – в Солобков. 
спец. загальноосв. шк.-

інтернат: виховат. (1991-2007), вчит. поч. класів(з 2007 р. 
дотепер). З 2007 р. – голова профсп. комітету закладу.

Учасник міжнар. та всеукр. конф. з проблем корекційної 
педагог. та психол. (2010-2014)

Грамоти Ярмолин. райкому профсп. (2010; 2011), Хм. 
обл. організ. профсп. прац. осв. і науки України (2012), ЦК 
профсп. прац. освіти і науки України (2016).

А. ГАМАН

Гільберг Тетяна Георгіївна

08.08.1963, смт. Чеме-
рівці Хмельн. обл.

Закінч. Луцький держ. 
пед. ін-т ім. Лесі Україн-
ки (1999), спец. «Вчитель 
географії», Ін-т географії 
АПН України (аспірантура) 
(2004).

Канд. пед. наук (2006), 
доцент (2011). 

Прац. у сер. ЗОШ № 22 
м. Хмельн. (1990-1999), 
Хмельн. ОІППО методис-
том географії та економіки 
(1999-2004), ст. викл. каф. 
педагогіки та методик навч. 

предметів (2004-2005), з 2005 р. – зав. каф. теорії та мето-
дик природ.-матем. дисц. та технологій.

Член експертних комісій МОН України, роб. групи з роз-
робки Держ. стандартів і Концепції географ. осв., редакц. 
ради газети «Краєзнавство. Географія. Туризм», консуль-
тант з питань осв. ОБСЄ, очолює Хмельн. відділ Укр. геогр. 
тов-ва, Асоціацію вчит. економіки, учасник міжнар. і всеукр. 
освіт. проектів.

Авт. більше 140 наук. та наук.-метод. праць, посіб. і 
шкільних підр. з географії, природознавства та економіки.

Відмін. осв. України (2001), Почесна грам. МОН України 
(2006), Заслуж. прац. освіти України (2016), Лауреат премії 
ХОІППО у номінації «Створ. дидактико-методичного забез-
печ. якості осв. нового покоління» (2012).

І. ВАШЕНЯК

Гльос Ірина Романівна

12.08.1980, м. Старо-
кост. Хмельн. обл. 

Закінч. Подільську держ. 
агр.-техн. акад. (2003), 
спец. «Магістр з обліку і ау-
диту».

З 2004 р. прац. викл. 
економ. дисц. Кам.-Под. 
планово-економ. техніку-
му-інтерн. З 2012 р. вико-
нує обов’язки голови цикл. 
комісії економ. дисц. До-
сконало володіє інновац. 
освіт. методиками й тех-
нол., впровадж. оригінальні 
інновац. пед. ідеї, що зна-
чно підвищує рівень проф. 
підготовки студ. Особливу 
увагу приділяє використ. прикладних комп’ют. програм 
при виклад. предметів. Її досвід щодо методики викл. лек-
цій методом проблем. проведення практ. занять опублік. 
в журналі «Відкритий урок» (2014, 2015). Кер. творчо-до-
слід. групи студ., яка працює над розроб. бізнес-проектів, 
соціал. проектів, що стали учасн. та перемож. конкурсів: 
бізнес-план спорт.-розваж. комплексу «Grazy Time» (на-
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ціон. конк. «Новітній інтелект-2010»), «Підприємство з 
переробки сміття «ЕкоПлан» (націон. конк. «Новітній інте-
лект-2011», 7-м.), ІV місце на VІІІ Всеукр.. молодіж. конк. 
«Новітній інтелект України» (2014, номін. «соціал. про-
ект»), проект «Оздоровчо-реабіліт. комплекс «Надія» (фі-
наліст Х Всеукр. конкурсу, 2016).

І. ЯЦЕМІРСЬКА

Гнатюк Василь Олексійович

20.09.1942, с. Іванівці 
Хмільниц. р-ну Вінниц. обл. 

Закінч. Київ. держ. пед. 
ін-т (1964), вчит. матем. і 
кресл. 

Канд. фіз.-матем. наук 
(1970), доцент (1980). 

Від 1968 р. – у Кам.-Под. 
пед ін-ті (нині КПНУ): асис-
тент, ст. викл., доцент, проф. 
каф. матем., у 1978-1981 рр. 
– декан фіз.-мат. фак-ту, про-
ректор з наук. роботи (1981-
1994), проректор з навч. ро-
боти (1994-2002), проректор 
з навч.-орг. роботи (2002-
2007), від 2007 р. – перший 
проректор. Наук. дослідж.: 
теорія екстремальних задач, 

теорія апроксимації, багатозначні відображення, методи опти-
мізаціїї. Кер. наук. школи «Теорія наближень». 

Авт. бл. 200 наук. пр.: «Алгоритм для одновременного 
решения прямой и двойственной задач выпуклого програм-
мирования в банаховом пространстве» (1975), «К решению 
выпуклой задачи апроксимации в линейном нормирован-
ном пространстве: препринт» (1976), «Найкраща рівномірна 
апроксимація неперервного компактнозначного опуклознач-
ного відображення множинами інших неперервних компак-
тнозначних опуклозначних відображень: препринт» (2008).

Заслуж. прац. народ. осв. України (1993).
С. КОПИЛОВ

Гніздовський Казимир Миколайович

23.06.1923, с. Петраші 
Віньков. р-ну Хм. обл. По-
мер 31.10.2010, с. Зіньків, 
Віньков. р-н Хмельн. обл.

Закінч. Чернів. держ. 
ун-т (1953), спец. «Історія». 

Освітній шлях розпочав 
після війни. Вчителював у 
Осламівській, Покутинець-
кій шк., Зіньківській сер. 
шк., Говорівському ПТУ. 
З 1958-1965 рр. – дир. 
Охрімовецької сер. шк., 
1965-1968 рр. – дир. Кор-
чунецької шк.-інтернату. У 
1968-1983 рр. – зав. від. 

осв. Віньков. райвиконкому, активно працював над створ. 
цілісної системи вихов. підрост. покоління. Запровадж. 
класно-кабінетну систему, здійсн. обмін досвідом між шк. 
як Хмельн., так і сусідніх обл., розгорнув роб. ГПД, активі-
зував роботу шк. ППД, приділяв значну увагу запровадж. 
проф. труд. навч. старшокласників та розвитку техн. творч. 
школярів. Сприяв розбудові матер.-техн. бази шкіл (протя-
гом 15 р. побудовано 6 шк., проведено ремонти та добу-
дови у навч. закладах р-ну, з його ініціативи збуд. будинки, 
квартири, гуртож. для вчителів).

Після виходу на пенсію прац. учит. історії Зіньківської 
сер. шк. (1983-1988).

Учасник ІІ світ. війни, нагор. орденом Великої вітчизня-
ної війни ІІ ст.

Медаль А. С. Макаренка (1983).
Л. БРОШКО

Гоголь Олександра Іванівна

13.09.1936, с. Бабино 
Старосиняв. р-ну Хмельн. 
обл.

Закінч. Чернів. держ. 
ун-т за спец. «Вчит. укр. 
мови та літ-ри» (1958).

Спец. вищ. кваліф. кат.
У 1954-1956 рр. прац. 

учит. початк. кл. Олексан-
дрівської неповної сер. шк. 
Старосиняв. р-ну. У 1956-
1958 рр. – учит. укр. мови та 
літ-ри Ілятківської неповної 
сер. шк. Старосиняв. р-ну. 
У 1958–1960 рр. – вчит. укр. 
мови та літ-ри Шрубківської 
8-річної шк. У 1960–1965 

рр. – завуч Шрубківської шк., у 1966-1993 рр. – її дир. Є іні-
ціатором побуд. нового приміщ. школи у с. Шрубків (1991), 
яка реорганіз. в середню.

Грамоти район. (1962, 1991) та обл. відділів освіти 
(1993), Мін-ва освіти УРСР (1992).

Н. ВОЙЧАК

Годлевський Володимир Йосипович

08.01.1938, смт. Дуна-
ївці Кам.-Под. обл. (нині – 
Хмельн. обл.).

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1956), спец. «Фізика і 
основи виробництва».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
ст. вчитель.

Прац. у м Хмельн.: вчит. 
труд. навч. СШ №19 (1956-
1960), заст. дир. навч.-вих. 
роботи СШ №3 (1960-1968), 
дир. СШ №5 (1968-1969), 
дир. серед. шк.-інтернату 
№1 (1969-1992), дир. шк.-
інтернату для художньо об-
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дарованих дітей (1992-1995), дир. СЗОШ №31 (1995-1998), 
дир. НВК №4 (1998-2009).

25 років був депут. міськради (комісія з освіт. та гумані-
тар. питань). Прац. заст. міськ. голови (1990-1991).

Авт. посіб., публік. у фах. період. виданнях.
Відмін. народ. осв. УРСР (1976), СРСР (1983), України 

(1997), нагр. знак «В. Сухомлинський» (1998). 
О. ГУЛЬКО

Голюк Галина Петрівна

18.10.1953, с. Ста-
ра Ушиця Кам.-Под. р-ну 
Хмельн обл.

Закінч. Кам.-Под. держ.
пед. ін-т ім. В.П. Затон-
ського (1976) за спец. «Укр. 
мова і літ-ра». 

Спец. вищ.кваліф. кат., 
вчитель-методист.

З 1976 до 1979 рр. – заст. 
дир. з НВР у Нижнянській 
ЗОШ Луган. обл. 1980-1990 
рр. – вчит. укр. мови і літ-
ри Грушківської ЗОШ, заст. 
дир. з НВР(1990-1992). З 
1992 р. – заст. дир. з НВР 

у Староушицькій ЗОШ І-ІІІ ст. Прац. над пробл. розвитку 
крит. мислення учнів. Її учні – учасн. та перемож. район., 
обл. олімп. з укр. мови і літ-ри, мовно-літер. конкурсу ім. Т. 
Шевченка. Високими є результ. випускників у ЗНО.

Відмін. осв. України (2000), грам.: район. від. осв. (1990), 
обл. від. осв. (1995). Відзн. на район. Дошці пошани «Кращі 
люди Кам’янеччини» (2000).

В. КОВТУНЯК

Гончарук Віктор Олександрович 

02.03.1954, с. Гуково 
Зверевськ. р-ну Ростов. 
обл. (Росія).

Закінч. Київ. держ. ун-т 
ім. Т. Г. Шевченка (1982), 
фак-т журналістики.

Прац. маркшейде-
ром, коресп. міськ. газети 
«Дзержинский шахтер» на 
Донеччині, ред. багатотир. 
газ. Кам.-Под. пед. ін-ту.

Нині прац. в ред. Чеме-
ровец. район. газ. «Нове 
життя». Поет. Член НСПУ 
з 1999 р.

Авт. поет. книг «Літо спі-
лих суниць» (1991), «За-
пали свічку» (1993), «Чорне яблуко» (1995), «До калини 
серцем пригорнусь», «Лети, фантазіє одвічна!», «Наро-
дження раба», «Три місяці красного літа» (1998), «Батьків 
годинник», «Холодний попіл» (1999), «Диво золоте і непо-
вторне» (2000), «Музика дороги», «Симфонія лісу» (2001), 

«Іменини дощу», «Пам’ятник душі» (2002), «Добридень, 
Українонько моя!» (2003), «Ікона сонця» (2004), «Гніздо 
без пташки», «Яка гарна земля!» (2005), «Поцілунок ка-
лини» (2006), «Мелодія білих твоїх каблучків…», «Азбука 
долі» (2007), «День у смокінгу», «Весілля свічки», «Свято 
журавлів», «Я до сльози твоєї, мамо, не доріс…» (2008), 
«Чотиривірші», «Слуга землі», «Сад сопілок»,  «Королева 
ночі», «Чужа», «Де моляться мої лелеки» (2009), «Відлун-
ня ХХ століття (Поезії 1974-2000 років)» (2011), «Пролісок 
ХХІ століття. Поезії 2001-2010 років» (2011), «Уроки прав-
ди» (2011) «Зелені сніги» (2012), оповідань і гуморесок «Фі-
алочка» (2000), «Гастролерка» (2006), «Білочка» (2007), 
художньо-публіцистичних роздумів «Доброта» (2003), «Бо 
ти на землі – людина!» (2005), «Відлуння ХХ століття (По-
езії 1974-2000 років)» (2011), «Пролісок ХХІ століття. Поезії 
2001-2010 років» (2011), віршів для дошк. «Є у мене па-
расоля» (2003), «Я уже велика стала» (2005), «Віталько» 
(2006), «Їжачок танцює гопачок» (2008).

Лаур. обл. літер. прем. ім. М. Годованця (2012).
В. ГОРБАТЮК

Гончарук Григорій Макарович

16.10.1955, с. Вербовець 
Лановец. р-ну Терноп. обл. 

Закінч. Терноп. пед. ін-т 
(1978), математик. 

Прац. у Остропільській 
СШ Старокост. р-ну: вчит. 
математики (1978-1988), 
заст. дир. з навч.-вихов. ро-
боти (1988-1999). З 1999 р. 
– спеціаліст від. осв. Старо-
кост. РДА. З 2005р. – спец. І 
кат. Хм. РДА, з 2006 – про-
відний спец. відділу заг. 
сер. та дошк. освіти упр. 
освіти і науки ОДА. Від 2007 
р. дотепер – дир. Хм. обл. 
центру наук.-техн. творчос-
ті учнів. молоді. Кер. сучасної формації, визначає стиль 
навч.-вихов. закладу, його морально-психолог. клімат, за-
лучає колектив, упр. команду до творчої діяльності. 

Відмін. осв. України (2002), Заслуж. прац. осв. України 
(2013). 

М. ГАЄВСЬКА
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Гончарук Федір Григорович 

17.02.1916, с. Томаківка 
Ярмолин. р-ну Кам.-Под. 
(нині – Хмельн.) обл. По-
мер у 2003 р., м. Хмельн.

У 1933 р. вступив на 
фіз.-матем. фак-т Кам.-
Под. пед. ін-ту, згодом пе-
ревівся до Ніжин. держ. 
пед. ін-ту, який закінч. у 
1937 р. 

Прац. вчит. матем. та 
заст. дир., дир. Чорноо-
стрів. СШ Хмельн. р-ну. 
Після демобілізації у 1946 
р. – на пед. роботі: 1946-
1948 рр. – дир. Чорноо-
стрів. СШ. 1949 р. – дир. 
Красилівської СШ. 1949-
1951 рр. – завуч Городоцької школи. 1951-1952 рр. – завуч 
Кам.-Под. пед. училища. 1952-1979 рр. – дир. Хмельн. пед. 
уч-ща, 1979-1987 рр. – викладач.

Учасн. бойових дій ІІ світ. війни (з 1939 р., брав участь в 
обороні Москви, Сталінград. битві, боях на Курсько-Орлов. 
дузі, визволенні Польщі, дійшов до Берліна). Нагород. 
мед.: «За бойові заслуги», «За оборону Сталінграда», «За 
оборону Москви», «За форсування Одера», «За перемогу 
над Німеччиною», орд.: «Черв. зірки», «Вітчизн. війни».

Відмін. народ. осв. України, відмін. народ. осв. СРСР, 
відмін. Мін-ва вищої і серед.. спец. осв., Заслуж. вчит. 
УРСР (1966), орд. «Знак Пошани», медаль «За доблесний 
труд».

Н. СІВАК

Гоняк Володимир Михайлович 

03.01.1947, с. Драчі Ста-
рокост. р-н Хм. обл.

Закінч. Івано-Франк. рес-
публ. технікум фіз. культури 
(1973), Терноп. педінститут 
(1979), вч. фізвиховання.

З 1976 р. – ст. тренер-
викл. відділення легкої ат-
летики Старокост. ДЮСШ, 
у 1982-1985 – її дир. За 
тренер. діяльн. підгот. сотні 
чемпіонів та призерів обл. і 
всеукр. змагань. Член Фе-
дерації легкої атлетики Хм. 
обл.(1986).

Заслуж. тренер України 
(2006), почесн. громад. м. 
Старокост. (2009).

С. ГРИЩУК

Горанський Анатолій Дем`янович 

01.01.1946, с. Южне 
Келлерівського р-ну Кокче-
тав. обл. (Казахстан).

Закінч. Петропавлов-
ський пед. ін-т (1970), спец. 
«Географія».

Прац. у навч. закла-
дах Славут. р-ну Хм. обл.: 
1971-1975 рр., 1977-2014 
рр. – уч. географії Миру-
тинського, Хоровецького, 
Берездівського навч. за-
кладів; 1977-1979 – заст. 
дир. з навч.-вих. роботи 
Хоровецької СШ. Створ. 
шкільний геолог. музей 
при Берездівській ЗОШ, 
якому присвоєно звання 
народ. (1993), згодом – 
зразкового (2004). 

Відмін. освіти України (1993), Заслуж. учит. України 
(1998), грамоти: Мін-ва освіт. України (1986), Укр. держ. 
центру туризму і краєзн. Учнів. молоді (1995), Почес. грам. 
Мін-ва культури і мистецтв України (2003). 

О. МАКСИМЧУК

Горб Таміла Дмитрівна

03.06.1952, с. Курівка 
Городоц. р-н Хм. обл.

Закінч. Хм. пед. уч-ще 
(1970), спец. «Виховат. ді-
тей дошк. віку, муз. кер.».

У 1970-2013 рр. – муз. 
кер. Городоцьк. ДНЗ №1 
«Берізка».

Досяг. високого про-
фесіоналізму, вагомих 
результ. у проф. діяльн. 
Прац. над розв. творчих 
здібн. дітей. Активний 
учасн. метод. об’єднань 
міста, р-ну, обл.

Відмін. осв. України 
(2000), Грам. МОН України 
(1999).

Н. САПОГОВСЬКА



246

Енциклопедiя освiти Хмельниччини

Горбатюк Василь Іванович 

01.01.1956, с. Гнатівці 
Хмельн. р-ну Хмельн. обл. 

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т (1981), спец. «Вчит. 
укр. мови і літ-ри».

У 1990-2000 рр. – ред. 
Хмельн. обл. молодіж. газ. 
«Ровесник», у 2000-2005 
рр. – відповід. секр. обл. 
орг. НCЖУ. З 2006 – дир. 
Хмельн. обл. літер. музею. 
З 2010 р. – голова обл. орг. 
НСПУ. Прозаїк, літерату-
рознавець.

Авт. збір. оповід. та по-
вістей «Ясен-дерево» (1983), «Безголов’я» (2008), «Пти-
ці над нами» (2016), худож.-документ. прози «Тенета 30-
х» (2003), краєзнав. нарисів «Місцеве самоврядування 
Хмельн. Деражнянський район» (у співавт.) (2003), до-
кумент. книг «За тебе, свята Україно» (у співавт.) (2006), 
«З-під трави забуття» (2011), романів «Кручі» (2008), «Ще 
настане ваша пора» (2012), «Слово і меч» (2013), книг 
для дітей «Золоті кораблі» (1986), «Бігли коні» (1996), «Де 
починається Гольфстрім» (2000), «Ласощі для білочки» 
(2002), «Хто перший?» (2011).

Лауреат літер. прем.: Хмельн. міськ. ім. Б.Хмельницького 
(2001), обл. ім.М.Годованця (2004), ім.Г.Костюка (2005), 
ім.Д.Прилюка (2016), регіон. ім.Якова Гальчевського «За 
подвижництво у державотворенні» (2007), «Скарби землі 
Болохівської» (2008), Всеукр. ім.Т.Осьмачки (2015), Міжн. 
прем. ім.І.Кошелівця (2012).

Л. ДАНИЛЮК

Горільченко Ганна Іванівна

лютий 1908, смт. Іллінці 
Вінниц. обл. Померла, м. 
Хмельн.

Закінч. Вінницький пед. 
технікум (1928), Вінниц. 
учит. ін-т (1934), філолог. 
фак-т.

Прац. учит. мови і літ-
ри: Вороновицької 7-річної 
і СШ (Вінниц. обл., 1928-
1934 рр.) і Деражнянської 
шк. (1934-1938). З 1938 
р. – на кер. роботі в держ. 
органах упр.: зав. Деражн. 
район. відділом освіти 
(1938-1939), заст. зав. та 
зав. Кам.-Под. (тепер Хмельн.) облвно; заст. зав. відді-
лом освіти м.Сталіно (тепер м. Донецьк, 1939-1941 рр.), 
зав. окружним відділом освіти м.Кизляр  Орджонікідзень-
кого краю (1941-1943), інструктор обкому КП Узбекистану 
(м.Андіжан Узбецької РСР), уповноваж. ЦК ВКП України з 
відправки кадрів з м. Харкова у Кам.-Под. обл. (1943-1944). 
У 1944-1952 рр. – зав. Кам.-Под. (нині Хмельн.) обл. від-
ділом освіти. На цій посаді займалась відновл. післявоєн. 

мережі шкіл і матер.-техн. бази освіти, кадрового потенціа-
лу, втраченого за роки війни, розбуд. системи метод. робо-
ти з пед. кадрами, подоланням безпритульності.

Депутат Верх. Ради УРСР по Деражн. виборч. округу 
№15 (з 1938 р.).

М. СОЛОВЕЙ

Грабельнікова Наталія Миколаївна

20.06.1960, м. Шепетів-
ка Хмельн. обл..

Закінч. Рівнен. держ. 
пед. ін-т (1981), фак-т рос. 
мови та літ-ри.

У 1984-1989 рр. – ін-
структор Шепетів. міськко-
му комсомолу. У 1989-2005 
рр. – методист, зав. Шепе-
тівським РМК. 2005-2013 
рр. – заст. нач. від. осв. 
Шепетів. РДА, з 2013 р. – 
нач. упр. осв. Шепетів. РДА. 
Завдяки їй створ. оптим. 
модель метод. роботи, за-

провадж. проектний підхід до системи метод. роботи та упр. 
діяльності. Організ. навч. обдаров. дітей за індивід. пла-
нами, розпоч. роботу шк. олімп. резерву, літніх проф. шк., 
міжшк. факультативів, ініційовано традиційне щорічне свято 
«Зірки надій». На високий рівень поставлено проф. навч. 
і допроф. підготовку, організ. роботу освіт. округів, Мокіїв-
ського центру зовн. профілізації, роботу громад. ради. 

Відмін. осв. України (1998), лауреат район. пед. премії 
ім. Островського (2001), відзначена на обл. Дошці пошани 
«Кращі люди Хмельниччини» (2005).

Т. ЯКОВЧУК

Грабельнікова Неля Миколаївна

12.12.1933 м. Шепетівка 
Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1956), фізико-матем. 
фак-т.

1973-1989 рр. – зав. ме-
тодкабінетом Шепетівсько-
го райвно. Однією з перших 
в обл. ініціювала навч. за 
кабінет. системою, 5 каб. 
р-ну було визнано зраз-
ковими. Створено навч.-
метод. базу для здійснення 
труд. навч. та профорієнт. 
роб. серед школярів. Саме тому у р-ні на базі Мокіївської 
СШ проведено респуб. семінар з питань труд. навч. та про-
форієнт. роб. (1981). Цим закладено основи для створ. 
на базі Мокіївської ЗОШ І-ІІІ ст. центру зовн. профілізації 
(2006). Під її кер. започат. роботу зональних шкіл ППД, ор-
ганіз. роботу міжшк. предмет. комісій.

Відмін. народ. осв. УРСР (1978), грам. Мін-ва осв. УРСР 
(1975, 1980), мед. «Ветеран праці» (1988). 

Т. ЯКОВЧУК 
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Провiднi освiтяни областi
Гречаник Людмила Степанівна

05.12.1959, с. Чаньків, 
Дунаєв. р-ну Хмельн. обл. 

Закінч. Хмельн. коопе-
рат. технікум (1980), спец. 
«Планування радянської 
торгівлі»; Львів. торг.-
економ. ін-т (1984), спец. 
«Економіка торгівлі»; Мос-
ков. кооперат. ін-т Центрос-
пілки (1991), спец. «Еконо-
міка споживчої кооперації».

Викл.-методист (2005).
З 1984 р. прац. у Хмельн. 

кооперат. технікумі (нині 
– Хмельн. кооперат. торг.-
економ. ін-т) на посадах 
викл. економ. дисц., зав. 

відділення, заст. дир. з гуманітар. освіти та вихов., заст. 
дир. з наук.-метод. роботи. У 2007-2014 рр. – заст. дир. з 
навч. роботи, викл. ін-ту.

Під її кер. здійснювалась реаліз. наук.-метод. проблеми 
коледжу «Ефективна навчальна діяльність – головна умо-
ва формув. проф. компетентності фахівця»; координація 
експерим. з упровадж. модульно-рейтингової сист. навч., 
апробація інновац. методик викл. економ. дисц. 

Здійснила вагомий особистий внесок у здобуття коле-
джем нагород на Міжнар. виставках навч. закладів «Сучас-
на осв. в Україні» у номін. «За високі творчі досягн. в інно-
вац. оновленні націон. системи осв. України» (2009-2010), 
«За високі творчі досягнення в удоскон. змісту навч.-вихов. 
процесу націон. системи освіти» (2011), «За активне упро-
вадж. здобутків пед. науки в освітню практику» (2012). Ак-
тивно реаліз. завдання, пов’язані з ліцензуванням спец. до 
освіт.-кваліф. ступенів «бакалавр», «магістр». 

Відмін. осв. України (2009), «Знак пошани» Укоопспіл-
ки (2012), почесні грам. МОН України (2007) та Хмельн. 
ОДА (2005), грам. Хмельн. міськради (2007); грам. і по-
дяки Центр. спілки споживчих тов-в Укоопспілки, Хмельн. 
облспоживспілки, обкому профсп. прац. споживчої коопер. 
(2003, 2006, 2008, 2009).

Л. КОВАЛЬ, В. ЦЕРКЛЕВИЧ

Григоренко Надія Михайлівна

29.09.1971, с. Богрів-
ка Богородчанського р-ну 
Івано-Франк. обл. 

Закінч Кам.-Под. націон. 
ун-т ім. І. Огієнка (2016), 
спец. «Дошк. освіта», ква-
ліф. «Організ. дошк. освіти, 
виховат. дітей дошк. віку».

З 1989 р. прац. виховат. 
Богрівського дит. садка. У 
1993-1998 рр. – виховат. 
Остропіл. дит. садка. У 
1998-2005 рр. – виховат. 
дит. садка СГК «Левків-
ський». З 2005 р. по те-

пер. час – зав. ДНЗ «Сонечко» Сербинівської сільської 
ради. Педагог, яка піклується про дітей, їх батьків, пра-
цівників, як про рідних; людина, завжди прагне до но-
вих вершин.

Грам. та подяки Старокост. РДА та район. ради, відзнач. 
на район. Дошці пошани «Гордість нашого району» (2010, 
2013).

Л. ЗАЇКА

Григорук (Дембіцька) Галина Гнатівна

20.12.1920, с. При-
вітів Любарського р-ну 
Житомир. обл. Померла 
31.01.1989.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1949), спец. «Вчит. 
укр. мови, літ-ри».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчитель-методист.

У 1950-1960 рр. прац. 
дир. шк. в с. Хижники Ост-
ропільського р-ну. У 1961-
1980 рр. – заст. дир. та 
вчит. укр. мови та літ-ри 
Остропільської СШ. 

Відмін. народ. освіти 
УРСР (1972), Заслуж. вчит. 

УРСР (1975). Грамоти: район. від. осв. (1962), обл. від. осв. 
(1965), Мін-ва осв. УРСР (1967). Медаль до сторіччя В.І. 
Леніна (1970). 

М. СПЕКТОРУК

Гринчук Лідія Олексіївна

13.04.1957, с.Баглаї Ста-
рокост. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Хм. пед. учили-
ще (1976), Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т (1982), спец. «Іс-
торія».

Спец. вищ. кваліф. кат.
Перше місце роботи – 

Морозівська 8-річна шко-
ла. З 1980 р. прац. у Ла-
жівській СШ (ЗОШ І-ІІІ ст.): 
вчит. історії, у 2002-2014 
рр. – дир. За час пед. ді-
яльності (і упр., і учител.) 
завжди була і залишаєть-
ся настав. для колег і ви-
хованців, сіячем доброти і мудрості.

Почес. грамоти: упр. осв. і науки Хм. ОДА (2004), Старо-
кост. РДА (2005, 2006, 2007, 2010).

В. КРУЧОК
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Гринько Світлана Дмитрівна

27.09.1973, смт. Ширяєво 
Одес. обл.

Закінч. Одес. держ. ун-т 
ім. І.І. Мечникова (1997), 
юрист.

Докт. юрид. н. (2013), 
професор (2015).

З 1997 р. – в Акад. при-
корд. військ України ім. Б. 
Хмельницького ст. викл. 
кафедри цивільного права 
та цивільного процесу; з 
2002 р. – у ХУУП: доцент, 
професор, зав. кафедри 
цивільного права та про-

цесу. Наук. інтереси: історія держави та права, римське 
право, рецепція римського приватного права, цивільне 
право, договірне право, деліктні зобов’язання. Підготу-
вала 3 канд. наук.

Авт. 145 наук. праць, зокрема: Деліктні зобов’язання 
римського приватного права: поняття, система, рецепція: 
монографія. – Хмельн.: ХУУП, 2012. Рецепція деліктних 
зобов’язань римського приватного права в Україні та єв-
ропейських країнах: монографія. – Хмельн.: Хмельн. унів-т 
управл. та права, 2012.

Почес. грамота МОН України (2007), Хмельн. ОДА та 
облради. Премія ім. Святого Володимира за краще наук.-
правниче видання в Україні у номінації цивільне право і 
цивільний процес (2014).

В. САВИЦЬКИЙ

Грипас Надія Яківна 

26.06.1928, с. Храпачів 
Білоцерків. р-ну Київ. обл. 
Померла 24.06.2005.

Закінч. Київ. держ. 
пед. ін-т ім. О.М. Горько-
го (1955), спец. «Вчит. укр. 
мови». 

Канд. філолог. наук 
(1967), проф. (1991). 

Учит. укр. мови, ви-
ховат. школи-інтернату 
м. Донецьк. Від 1966 – у 
Кам.-Под. держ. пед. ін-
ті: асистент, старш. викл., 
доцент, зав. кафедри мо-
вознавства і методики по-
чат. навч. Наук. дослідж.: 
проблеми синтаксису, лінгвостилістики та лінгводидак-
тики. 

Авт. понад 80 наук. пр.: «Робота над текстом у почат. 
класах» (1986), «Сучасна укр. літерат. мова» (1994), «Гра-
матика укр. мови в таблицях»(2004).

Відмін. народ. осв. УРСР (1986), медаль «Ветеран пра-
ці» (1984), Заслуж. прац. осв. України (1993). 

В. КШЕВЕЦЬКИЙ

Грицюк Любов Андріївна

01.02.1941, с. Севрюки, 
Красилів. р-ну, Хмельн. обл.

Закінч. Рівнен. держ. 
пед. ін-т (1966), спец. «Ви-
кладач педагогіки та психо-
логії дошкільної».

Спец. вищ. кваліф. кат.
З 1966 р. прац. вихо-

ват. у дошк. закладу №4 
м.Хмельн., у 1966-2010 рр. – 
зав. кабінетом, метод. дошк. 
освіти Хмельн. ОІППО. Була 
організ. метод. служби обл., 
під її кер. упровадж. варіат. 
форми здобуття дошк. осві-

ти, трансформація наук. ідей в практику, здійсн. випереджу-
вальне навч. пед. кадрів, проф. підгот. педагогів до роботи 
в умовах НВО «ЗНЗ-школа». Нині – почесний консультант з 
питань післядипл. пед. осв. працівників дошк. галузі.

Авт. понад 100 наук.-метод., навч. посіб., збірок, публік. 
у період. виданнях.

Відмін. народної осв. (1982), нагр. знак «Софія Русо-
ва» (2008), медаль А.С. Макаренка (1991), Почес. грам., 
подяки обл. упр. освіти і науки Хмельн. ОДА (2001, 2006, 
2010), Почес. грам. МОН України (1970, 2002, 2003, 2010).

М. КАРАТАЄВА

Грицюк Нінель Григорівна

22.04.1957, с. Бохни Ле-
тичів. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1979), спец. «Укр. 
мова і літ-ра»; (1997), спец. 
«Логопедія», «Олігофрено-
педагогіка».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчитель-методист.

Прац. з 1979 р. вчит. укр. 
мови і літ-ри Пархомівської 
8-річ. шк. Хмельн. р-ну, з 
1986 р. – методист Хмельн. 
РМК, з 1993 р. –логопед 
Хмельн. райво. У 2005-2014 рр. – зав. Хмельн. обл. ПМПК, 
з 2014 р. – методист НМЦ дошк., початк., спец. та інклюз. 
освіти ХОІППО. Один із провідних напрямів роботи – підвищ. 
проф. компетентності педагогів, які прац. з дітьми з особл. 
освіт. потребами. Зробила вагомий внесок в організ. роботи 
обл. ПМПК, за її ініціат. та безпосеред. участю в обл. створ. 
мережу пост. діючих Р(М) ПМПК (2005-2007), район., міських 
МО вчит. індивід., інклюз. навч. (2014). Укладач навч. програм 
курсів підвищ. кваліфікац. вчит., асистентів вчит. інклюз. навч., 
зав., консульт. Р(М)ПМПК при ХОІППО (2014). Акт. учасник 
наук.-практ. конф., семінарів міжнар., всеукр., регіон. рівнів. 

Авт. бл. 10 наук.-метод. публік. з питань корекц. осв. фа-
хов. збірн. та журн. 

Почес. грамоти: упр. (департ.) осв. і науки Хмельн. ОДА 
(2004, 2007, 2011, 2012, 2016). Відмін. осв. України» (2007).

Г. СИНЯВСЬКА
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Провiднi освiтяни областi
Грушкова Людмила Василівна

14.12.1940, с. Каскада 
Новоушиц. р-ну Хмельн. 
обл.

Закінч. Кременецький 
пед. ін-т (1968), спец. «Вчи-
тель біології основ с/г ви-
робництва». 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчитель-методист (1986).

Прац. в школах Ново-
ушиц. р-ну. 1965-1974 рр. 
– методист район. Буд. пі-
онерів. У 1974-2005 рр. – 
вчит. біології Новоушицьк. 
СШ №1 (Новоуш. НВК «За-
гальноосв. шк. І-ІІІ ст. №1, 

гімназія»). Висококваліф. учит., майстер пед. справи. Ви-
значальна риса – дієвість, творч. пошук, спрямованість 
до пізнання нового, плідна робота з обдар. дітьми. Її учні 
– щорічні перемож. олімпіад і конкурсів район., обл. та все-
укр. рівнів. 

Авт. низки стат. (газ. «Подільські вісті», «Наддністрян-
ська правда», журнал «Біологія в школі»), уклад. збірн. 
творч. задач з генетики.

Відмін. осв. УРСР (1984), Грам. Мін. осв. України (1982, 
1984, 1986), нагр. зн. «Соросівський вчит.» (1996).

Т. КАЗЄВА

Гудзь Віктор Володимирович

07.06.1963, с. Сутківці 
Ярмолин. р-ну, Хмельн. 
обл.

Закінч. Тернопільський 
держ. пед. ін-т (1985), 
спец. «Вчитель математи-
ки і фізики». 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчитель-методист.

Прац. вчит. матема-
тики і фізики у Хмельн. 
р-ні: 8-річній школі с. Не-
мичинеці (1985-1986), 
Райковецькій вечір. школі 
(1986-1990), ЗОШ № 15 м. 
Хмельн. (1990-1996).

З 1996 р. – у Хмельн. ОІППО: методист, зав. сектор., ст. 
викл., зав. центром викл. природничо-матем. предметів 
і технологій. У 2005-2013 рр. – голова профсп. комітету 
ін-ту.

Авт. програм, посіб. схвалених МОН України, публік. у 
фах. період. виданнях.

Відмін. осв. України (2008), грамота МОН України (1998), 
Подяка Ін-ту модернізації змісту осв. (2016).

Г. ДУБКОВЕЦЬКА

Гудкова Надія Петрівна

16.06.1958, с. Стовбець 
Вербського р-ну Рівнен. обл.

Закінч. Оренбурзький 
держ. пед. ін-т (1980), спец. 
«Учит. біології, географії».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
учит.-методист. 

Учит. біології Шепетів. 
НВК «Загальноосв. шк. І-ІІІ 
ст.-гімназія» (2004 – доте-
пер).

Результ. її праці: щорічні 
перемож. олімп. ІІІ і ІV ет. з 
біології та екології, конкур-
су-захисту НДР учнів-чле-
нів МАН України. Створено 
каб. біології, який зайняв І 

м. в обл. огляді-конкурсі каб. (2012).
Авт. публік.: «Розвиваюче навч. при вивч. біології як за-

сіб активізації розум. діяльн. учнів» (2009), «Курс за вибо-
ром з молекул. біології. Нуклеїнові кислоти» (2012). 

Відмін. освіти України (2006). Почесні грам.: МОН Укра-
їни (2003), Хмельн. ОДА (2005), обл. упр. освіти і науки 
(2008,2010). Лауреат премії Верх. Ради України (2014). Від-
значена на «Алеї пед. слави» міськ. упр. осв. (2007), міськ. 
Дошці пошани (2009).

Н. КАЧОРОВСЬКА

Гулеватий Андрій Анатолійович

02.11.1978, м. Хмельн.
Закінч. Технологічний 

ун-т Поділля (пізніше ХНУ) 
(2000), спец. «Економічна 
кібернетика»; аспіранту-
ру Хмельн. націон. ун-ту 
(2005). 

Канд. психол. наук 
(2005), доцент (2007). 

З 2000 р. прац. у ПВНЗ 
«Університет економіки та 
підприємництва», прой-
шов шлях від лаборанта 
до зав. каф. вищої матем. 
та інформатики. З 2012 р. 
– у Хмельн. ОІППО: доцент
каф. менеджменту та освіт. технологій, зав. каф. педагогіки 
та психол. (з 2013 р. дотепер).

Коло наук. інтересів: психол. готовність пед. працівників 
до використ. сучасних інноваційних технол. та  інклюзив-
ного навч.

Авт. понад 80 наук. публік., метод. та науково-метод. по-
сіб., рекомендацій.

І.ВАШЕНЯК
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Гуменюк Віра Василівна

17.08.1959, Цвітоха 
Славут. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Чернів. держ. 
ун-т (1984), спец. «Історія 
та суспільствознавство».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчитель-методист, канд. пед. 
наук (2001), доцент (2006).

Прац. у м. Хмельн.: вих. 
ДНЗ, вчит. почат. класів 
(1977-1989), заст. дир. ЗОШ 
№ 27 (1989-1994). З 1995 р. 
– у Хмельн. ОІППО: метод.,
ст. викл., зав. каф. менедж-
менту та освіт. технологій. 
Підготувала трьох канд. 
наук, наук. кер. магістер. робіт, засновник наук.-метод. часопи-
су «Варіативність, інноваційність, результативність, аналітич-
ність управління», тренер за прогр. міжнар. освіт. проектів. Під 
її кер. в навч. закладах впровадж. інновац. освіт. технол. (ін-
форм. забезпеч. упр. ЗНЗ, дистанційне навч. кер. ЗНЗ, кредит-
но-модульна система організації курс. підготовки кер. кадрів).

Авт. понад 100 наук. статей, метод. рекомендацій та посіб. 
«Службова документація в закладах освіти» (2008. – 180 с.), 
співавт. наук.-метод. посіб. «Науково-методична робота з пе-
дагогічними кадрами» (2005. – 160 с.), «Професійний розвиток 
керівника закладу освіти» (2010. – 208 с.), «Діагностика про-
фесійної компетентності керівника школи» (2010. – 136 с.).

Відмін. освіти України (2000), Почес. грамоти: обл. упр. 
освіти і науки Хмельн. ОДА (1987, 2009), МОН України (1992), 
Хмельн. ОДА (2012); Грамота УМО НАПНУ (2014), Диплом І 
ст. ІІІ Всеукр. конкурсу на кращий наук-метод. посіб. у системі 
ППО (2011), Диплом лауреата премії Хмельн. ОІППО (2012).

І. ВАШЕНЯК

Гуменюк Іван Гнатович

18.05.1954.
Закін. Конотопський ін-

дустр.-пед технікум (1979).
Труд. діяльність: Шепе-

тівське ТУ-10 (тепер про-
фесійний ліцей), ст. май-
стер (з 1979 р.).

Має 12 тарифний роз-
ряд та педагогічне звання 
«Майстер виробничого 
навчання І категорії», а як 
керівн. гуртка Юний раді-
омеханік» – найвищий та-
рифний розряд.

Його вихованці беруть 
участь у обл. та всеукр. 

конк.; у міжн. конк. шкільних проектів з енергоефективності 
«Енергія і середовище 2014» отримали сертифікат.

У своїй роботі Іван Гнатович використовує передовий 
педагог. досвід, здійснює наук.-метод. діяльність, має 
власні методичні розробки, друк. видання.

Гуменюк Олег Ростиславович 

19.01.1967, смт. Білогіря 
Хмельн. обл.

Закінч. Кременецьке 
пед. уч-ще (1985), спец. 
«Учитель праці і креслен-
ня», Терноп. держ. пед. ін-т 
(1992), спец. «Учитель труд. 
навчання».

Спец. вищої кваліф. кат., 
учитель-методист. 

Понад 30 років прац. в 
Білогірському НВК. Автори-
тетний педагог, підгот. пере-
мож. ІІІ ет. Всеукр. олімп. з 
труд. навч. Незмінний керівник майстерні з обробки дере-
вини та металу. Постійно прац. над оформленням навч. 
кабінетів, залів, коридорів. 

Відмін. осв. України (1992).
І. ДІДУХ

Гуменюк Юрій Парфенович

25.08.1971, м. Сарань 
Караганд. обл. (Казахстан). 

Закінч. Київ. держ. пед. 
ін-т ім. Драгоманова (1993), 
спец. «Уч. фізики та астро-
номії».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчитель-методист.

Прац. у шк. сіл Щибо-
рівка та Западинці, м. 
Хмельн. (ліцей №17), з 
1999 р. – у Красилів. НВК. 
Учні – перемож. та призе-
ри район. і обл. олімпіад з 
фізики, конкурсів-захистів 

Гулько Олеся Віталіївна

01.03.1981, с. Копитинці 
Летичів. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Хмельн. пед. ін-т 
(2000), спец. «Почат. навч.», 
магістр. Хмельн. гуманіт.-
пед. акад. (2002), спец. «Ме-
неджмент та упр. навч. за-
кладом», аспірант. Нац. пед. 
ун-ту ім. Драгоманова (2014), 
спец. «Філософія освіти». 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчитель-методист, канд. фі-
лософ. наук (2015). 

З 2002 р. дотепер – вчи-
тель почат. кл. Хмельн. НВК 
№4. Ст. викл. каф. дошк. та 
почат.освіти ХОІППО.

Переможець І і ІІ етапу та лауреат ІІІ етапу конк. «Учитель 
року-2011» (номін. «Початкова освіта»), перемож. конк. «Кра-
щий за професією» (2012), регіон. тренер міжнар. проекту 
«Осв. для сталого розвитку в дії», член Укр. тов. філософів.

Авт. низки посіб. та статей. 
Грамоти упр. осв. Хмельн. міськради (2012), Хмельн. 

міськради (2012), НАПНУ (2015)
Т. МАРІНЮК
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Гурєєв Юрій Іванович 

26.08.1935, с. Крас-
ний Октябрь Єнакіїв. 
р-ну Донец. обл. Помер 
16.01.2008.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1960), спец. «Учитель 
рос. мови та літ-ри».

З 1954 р. – піонервожа-
тий Вовковинецької шк. та 
кер. танц. гуртка рай. буд. 
піонерів 1957-1964 рр. – пі-
онервож. та учит. рос. мови і 
літ-ри та кер. ансамблів тан-
цю шк.-інтернату та Кам.-
Под. педінституту. З 1964 р. 
– у Хмельн. палаці піонерів,

де заснув. ансамбль танцю «Подолянчик», яким кер. впро-
довж 44 р. Ансамбль – лауреат всеукр. та міжнар. фестивалів 
і конкурсів, має звання «Народ. худож. колектив», відомий в 
Україні та за її межами, візитівка Хмельн. обл. Один із за-
сновн. укр. дит. хореографії, дит. танцю на Поділлі. Створив 
понад 100 різнопланових хореограф. робіт.

Авт. низки збірок. 
Ордени «Знак Пошани» (1966), Труд. Червоного Прапо-

ра (1976), Заслуж. вчит. УРСР (1976), Почес. грам. Президії 
Верх. Ради УРСР (1985), Лауреат премій ім. Б. Хмельн. в 
галузі хореогр. (1995) та ім. Я. Гальчевського в ном «Куль-
турний діяч» (1999), «Людина року-2004» у Хмельн. в но-
мін. «Митець», неоднораз. нагородж. грам. МОН України, 
обл. та міськ. упр. осв. та культ. 

Л. ГУРЕЄВА

Гусак Сергій Григорович

30.07.1967, с. Оболонь 
Семенів. р-ну Полтав. обл.

Закінч. Полтав. пед. ін-т 
(1991), кваліф. «Вчитель 
біології». 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист.

З 1991 р. прац. вчит. біо-
логії та хімії в Оболонській 
СШ Полтав. обл. З 1993 р. – 
вчит. біології у Хм. спеціаліз. 
ліцеї-інтернаті поглиб. під-
гот. в галузі науки. Його учні 
щорічно отрим. приз. місця 

Гут Іван Дмитрович

03.01.1953, с. Заболотів-
ка Чортківського р-ну, Тер-
ноп. обл.

 Закінч Львівський с\г 
ін-т (1975), ф-т механізації 
с/г виробництва. 

Прац. викл. спецдис-
циплін у Деражнянсько-
му ПТУ-12 Хмельн. обл. 
(1975), заст. дир. (1976-
1979), дир. Лісоводсько-
го ПТУ-10 (1979-2014). З 
вересня 2014 р. –  викл. 
спецпредметів ДНЗ «Лісо-
водський профес. аграрний 
ліцей». Ств. якісну мат.-

техн. базу для підготовки у закладі  кваліф. робітн. кадрів.
Знаки «Відмінник народної осв. УРСР», «Антон Мака-

ренко».

Даниленко Галина Анатоліївна

19.09.1972, с. Плужне Із-
яславського р-ну, Хмельн. 
обл.

Зак. Рівнен. держ. гуман. 
ун-т, кваліф.: «Викл. дошк. 
педагогіки і психології, ви-
хователь, організ. дошк. ви-
хов., вчит. укр. мови і літ.» 
(2000).

Кваліф. «спеціаліст ви-
щої категорії» та пед. зван-
ня «викладач-методист».  

Прац. виховат. Плуж-
ненського дитсадка (1989-
1995), вихов. групи продовж. 
дня,  пед.-організатором 
Плужненської ЗОШ (1995-1996). З 1997 – викл. укр. мови 
та літератури Плужненського проф. аграрного ліцею. 

Учасник творчих груп ліцею, обл. виставок «Педагог. ідеї 
та знахідки». 

Збірки поезії «Крила юності» (2008), «Поезія на рушни-
ках» (2011); теор.-пізн. посібник-хрестом. «На лелечому 
крилі. Література Ізяславського краю» (2012), збірник дик-
тантів та переказів з укр. мови «У кольорописі» (2016).

Занесена на району Дошку пошани (2012), грам. департ. 
осв. і науки Хмельн. ОДА.

робіт МАН України, обл., всеукр. та міжнар. кон-курсів.
Учасник міжнар. виставок Еcоmondo 2006 (Італія), Pоleko 

2007, 2008 (Польща), World Water Week 2010 in Stockholm 
(Швеція), Міжнар. конкурсу «Ученые будущего» (2011, 
2012, Москва, Росія), Фестивалю молодих наук. EXPLOYER 
(2014, Гдиня, Польша), кер. укр. делегації на Міжнар. конк. 
I-SWEEEP (2016, Х’юстон, США). Почес. член облради тов-
ва винахідників і раціоналізаторів України.

Друк. у журналах «Фізика та астрономія в школі», «Ри-
нок інсталяцій».

Нагр. знак «Творець» (Держ. департ. інтелект. власності 
України), Почес. грамота МОН України (2009). 

І. ПЕТРЕНКО

на олімп. з біології на обл. та всеукр. рівнях; учениця Гон-
чарук А. – учасник Міжнар. олімп. з біології (2011), два роки 
поспіль – Президент. стипендіат. Згідно з Угодою про творчу 
співпрацю ліцею та Ін-ту педагогіки АПН України, працює над 
апроб. навч.-метод. матер. з біології (з 2012 р.). Зав. каб. біо-
логії, створив бібліот. електрон. посіб. з предмета.

Відмін. осв. України (2008), Поч. грам. Хм. обл. упр. осв. 
(2009, 2012, 2013), Хм. обл. ради та ОДА (2008, 2011), 
МОН України (2006). Грамота Ін-ту педагогіки НАПН Укра-
їни (2014), Диплом Хмельн. ОДА щодо занес. на обл. До-
шку пошани (2011).

Л. СЕМЕНЮК
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Даниленко Людмила Миколаївна

01.01.1943, с. Мар’янівка 
Чемеров. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Хм. пед. уч-ще 
(1971), спец. «Дошк. вихо-
вання».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
виховат.-методист.

З 1966 р. прац. поміч. 
виховат. у Жванецькому 
ДНЗ «Оленятко», з 1968 р. 
– виховат. У 1970-2012 рр. –
зав. Жванецьким ДНЗ «Ма-
лятко». Понад 20 років була 
кер. МО працівників ДНЗ 
р-ну. За час її кер. ДНЗ за-

йняло ІІ м. в обл. конкурсі «Попередження дитячої травм.» 
(1980), ІІІ м. в обл. за створ. умов для фіз. розвитку дітей 
(1988). 

Відмін. нар. освіт. (1987), грам. від. освіти Кам.-Под. РДА 
(1973, 1975, 1981, 1983, 1987), Почес. грамоти: упр. освіти 
Хмельн. ОДА (2003), Кам.-Под. РДА (1997), відзн. на ра-
йон. Дошці пошани (1999).

Л. СОЛТИНСЬКА

Данілков Дмитро Олександрович

01.06.1945, с. Голосків 
Летичівського р-ну, Хмельн. 
обл.

Закінч. Львівський с/г 
ін-т (1975), спец. «Механі-
зація с\г, інженер-механік».

Зав. Голосківським філі-
алом Деражнян. СПТУ-13 
(1974-1977), дир. Голосків-
ського проф. аграр. ліцею 
(1977-2005).

За час його керівн. у 
закладі здійснено значну 
розбудову навч. корпусів, 
їдальні, авто-трансп. полі-
гонів, трактор. парку.

Неодноразово нагород. почесн. грамотами управл. осв. 
та місцевих органів самоврядування.

Дарманський Микола Миколайович

01.04.1945, с. Колодіїв-
ка Кам.-Под. р-ну Хмельн. 
обл. Помер 12.10.2005, м. 
Хмельн.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т ім. В. П. Затонського 
(1972), спец. «Фізика та 
техн. механіка», кваліф. 
«Учит. фізики».

Канд. пед. наук (1999), 
доц. (2002).

З 1980 р. – на кер. по-
садах: кер. Кам.-Под. міськ. 
упр. осв., з 1987 р. – кер. 
від. осв. Хмельн. облвикон-
кому, з 1992 р. – перший 

заст. голови Хмельн. ОДА; з 1996 р. – дир. Хмельн. пед. 
училища, згодом – Хмельн. гуманіт.-пед. ін-ту та став пер-
шим ректором (2000-2005). 

Учений-гуманіст, таланов. менеджер та пед.-новатор. З 
його ініціат. та за безпосеред. участі створ. та реорганіз. 
також інші ВНЗ Хмельниччини, зокрема, ХУУП. Створив 
у Хмельн. гуманіт.-пед. ін-ті наук.-пед. шк. ступеневої під-
гот. пед. кадрів. За його ініціат., підтримки, наук. консульт. 
підгот. і захищено більше 30 пед. дисерт. досліджень викл. 
ХГПА.

Авт. 30 наук.-пед., метод. праць та посіб. з теорії та іст. 
освіти: «Взаємодія пед. навч. закл. у забезпеч. регіону 
кадрами вчит. почат. школи» (1998); «Організ. діяльнос-
ті чотириступеневого вищого пед. навч. закладу» (2001); 
«Соціально-педагогічні основи управління осв. в регіоні» 
(1997); співавт. практ. посіб. «Аналітична робота у системі 
упр. осв. регіону» (1998).

Відмін. народ. осв. УРСР (1981), мед. А. С. Макаренка 
(1984), Заслуж. прац. осв. України (1995), орден «Знак По-
шани» (1986), почес. відзн. тов-ва «Україна-світ» (2001), 
Почес. Грам. Верх. Ради України (1990). 

В. СЛЮЗКО

Двужилова Антоніна Петрівна

03.05.1946, м. Гайсин, 
Вінницька обл.

Закінч. Кам.-Подільський 
пед. ін-т (1971), спец. «Вчит. 
рос. мови та літ-ри».

Викл. зарубіжної літ-ри 
ДНВ ВПУ № 11 м. Хмельн.

Викл. вищ. кат., викла-
дач-методист, голова обл. 
метод. секції викл. заруб. 
літ-ри, учасник обл. конк. 
«Вчитель року» (2002), 
член журі МАН (2011). Ін-
формація про досвід роб. 
внесена до енциклопедії 
«Профтехосв. України ХХ 
століття».
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Метод. посібник «Поділля в житті та творчості письмен-

ників світової літ-ри».
Нагр. знак «Отличник профтехобраз. СССР» (1980), По-

чесн. грамотою Мін. освіти України (1980), Почесн. грам. 
обл. управл. осв. (1985, 1993, 2002), Почесн. грам. Хмельн. 
ОДА (2014), Хмельн. облради (2013), дипл. І ст. департ. 
осв. і науки Хмельн. ОДА (2015). 

Ж. СЕМЕНОВА

Демидюк Тетяна Павлівна 

30.01.1951, с. Решнівка 
Старокостянт. р-ну Хмельн. 
обл.

Закін. Київський пед. ін-т 
(1976), спец. «Вчит. історії 
та суспільствознавства». 

Викл. вищ. кат., «викла-
дач-методист».

Прац. викл. історії Ново-
селицького проф. агр. лі-
цею (1976-2010), методист. 
(2011-2016). Уміло застос. 
інновац. методи навч.

Орден Трудової Слави 
ІІІ ст. (1986), Відмін. осв. 

України (1992). Учасн. конк. «Педагог року – 2000», Ди-
плом ІІ ст.

В. КРАСНОСТУП

Демчик Степан Федотович

19.11.1932, с. Мани-
лівка на Хмельн. Помер 
19.04.2006.

Закінч. Кременецький 
пед. ін-т (1967), спец. «Вчи-
тель біології та основ с/г 
виробництва», Кам.-Под. 
с/г ін-т (1969), спец. «Агро-
номія». 

У 1981-1991 рр. – пер-
ший дир. Нетішинської 
ЗОШ І-ІІІ ст. №1. Заклав 
фундамент діяльності за-
кладу – класична гуман. 
освіта з опорою на наці-
он.-духовну основу про-
відних педаг. вітчизняної 
осв.

Відмін. осв. УРСР (1987), Почес. грамота Мін-ва осв. 
СРСР (1977), орден «Знак Пошани» (1971).

Т. СОБОЛИК

Демчишин Григорій Миколайович

15.05.1953, с. Митківці 
Летичів. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Терноп. пед. ін-т 
(1981), фак-т загальнотехн. 
дисц. 

Прац. шофером в МТС. 
Пед. шлях почався у Мит-
ковецькій шк. на посаді 
вчит. праці та фізкультури 
(1981). Викладав військ. 
справу у Ярославській СШ. 
У 1989-2013 рр. – дир. Мит-
ковецької шк. І-ІІ ст. З 1998 
р. в шк. поглибл. вивч. труд. 
навчання, тракторна спра-

ва, учні отрим. посвідчення тракториста. На базі школи 
провод. район. та обл. семінари. Талановитий організ., 
дбайливий господар, мудра і тактовна людина, якій влас-
тиве почуття нового, передового, прогресив. Депутат рай. 
ради чотирьох склик.

Відмін. осв. України (2000), нагруд. знак «В. Сухомлин-
ський» (2009). 

Д. ТРАСКОВСЬКА

Демчук Надія Василівна

07.07.1957, с. Заліс-
ся Старосинявський р-ну 
Хмельн. обл.

 Закінч. Грицівське ТУ-9 
(1977), Хмельн. технолог. 
ун.-т (1993), спец. «Маши-
ни і апарати легкої про-
мисл.» за фахом: інженер-
механік.

Прац.: Грицівське ТУ № 
9 майстр. виробн. навч. 
(1977-1992), заст. дир. 
з НВР(1992-2006), ТВО 
дир. уч-ща (2006-2007), з 
03.2007 р. – дир. уч-ща.

Статті: «Традиції оздоблення народного костюма Поді-
лля у збір. мат. семінару; «Духовні витоки Поділля: Жінки в 
історії краю» в мат. Всеукр. практ. конф. (2012). 

Лауреат Хмельн. обл. премії ім. М. Дарманського у га-
лузі осв. і науки в ном. «Кращий директор» (2013), персон. 
стипендія в галузі культури для провідних митців, обдаров. 
дітей і твор. молоді (2015), дипл. учасн. вист. від АПН Укра-
їни (2000), звання «Відмінник осв. України» (2000), грам. 
обл. упр. осв. і науки (2004), Шепетівської РДА (2007), 
Хмельн. облради (2010), знак «За вагомий внесок у розв. 
профес. осв.» (2007). Занесено на обл. Дошку пошани 
«Кращі люди Хмельн.» (2011), член НСМНМУ (2012).
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Демчук Олег Віленович

09.09.1971, м. Кам.-Под. 
Хмельн. обл. 

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т (1993), спец. «Укр. 
мова та літ-ра»; аспірантуру 
на каф. мовознавства Кам.-
Под. держ. пед. ін-ту (1996), 
спец «Діалектологія». 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчитель-методист.

Працював у Кам.-Под. 
ліцеї №18: вчит. укр. літ-ри 
(1993-2004), заст. дир. з 
наук. роботи (1999-2004). 
У 1996-2002 рр. – викл. 
каф. мовознавства КПНУ. 

Учасник літніх міжнар. літературознавчих шкіл при НУ «Ки-
єво-Могилянська акад.» (1998, 1999). Член журі Всеукр. 
олімпіади (2001, 2002). З 2002 р. – голова ГО «Центр освіт. 
політики». Заст. міського голови м. Кам.-Под. (2004-2010). 
Радник голови правління корпорації «Сварог Вест Груп» 
(2012-2017). Радник голови Хмельн. обл. ради (з 2016 р. до-
тепер). Дир. Агенції сталого розвитку «АСТАР». Дир. турист. 
комплексу «Услад». Депутат Хмельн. обл. ради (2010-2015). 

Випускник навч. програм: «Укр. школа політ. студій» (2006), 
«Ньюпортська бізнес акад.» (2006-2008), АСПЕН (2011). 

Авт. 7 метод. посіб., понад 60 публік. у фах. період. ви-
даннях. 

Заслуж. вчит. України (1998), Почес. грам. МОН України 
(1998), відзн. «За заслуги перед громадою» (2006), Почес. 
прац. турист. галузі України (2008). Перемож. Всеукр. кон-
курсу «Вчитель року» (1998). Неоднораз. призер та пере-
мож. обл. та всеукр. конк. «Мій урок», «Панорама творчих 
уроків», «100 кращих уроків України».

І. ВАШЕНЯК

Дем’янюк Леонтій Андрійович

05.01.1952, с. Онишківці 
Шумського р-ну Тернопіл.
обл.

Закінч. Тернопіл. держ. 
пед. ін-т (1973), спец. 
«Вчит. матем. і фізики».

Спец. вищ. кваліф. кат.
Прац. у Ізяслав. р-ні: 

вчит. фізики і математ. По-
ліської 8-річної шк. (1973-
1974), дир. Великорадо-
гощанської 8-річної шк. 
(1974-1979), дир. Михнів-
ської СШ (1979-1987). У 
1987-2005 рр. – зав. від. 
народ. осв. виконкому Ізяс-
лав. райради, нач. відділу 
освіти Ізяслав. РДА. У 2005-2006 рр. – вчит. фізики Ізяс-
лавського НВК «ЗОШ ІІ-ІІ ст. №5, гімназія». 2006-2010 рр. 
– нач. від. з питань надзвичайних ситуацій Ізяслав. РДА. З
2010 р. – вчит. фізики Ізяславської вечірньої ЗОШ ІІ-ІІІ ст. 

Здібний організ. і кер. осв. За час його кер. було збудо-
вано 7 загальноосвіт. шк., 6 шк. реорганіз. у середні, від-
нов. роботу 5 почат. шк., створ. оптимальну мережу навч. 
закладів нового типу, істотно зміцнено навч.-матер. базу 
осв.. установ, згуртовано кваліф. колектив кер. шкіл та 
ДНЗ. Освіт. галузь стала на шлях переходу від репродукт. 
осв. до осв. інновац., гуманістичного типу. 

Відмін. осв. України (2001).
М. ЛИСЮК

Денисюк Володимир Трохимович

16.02.1932, селище 
Білогір’я Хмельн. обл. 

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1955), фізико-матем. 
фак-т.

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вч.-методист.

Розпоч. труд. діяльність 
учит. фізики Ізяслав. СШ 
(1955).

1969-1989 рр. – дир. Із-
яслав. СШ №2 ім. М. Ост-
ровського. Плідно прац. 
на проф. поприщі та на 
сусп.-громад. ниві. 12 разів 
обирався членом виконк. 
Ізяслав. міськради. 

Орд. Труд. Черв. Прапора (1966), орд. Леніна (1981).
Н. ШЕВЧУК

Дернова Віра Семенівна

05.04.1932, с. Михайлів-
ка Кам’янського р-ну, Чер-
кас. обл.

Закінч. Черкас. пед. ін-т 
(1955), спец. «Учит. хімії і 
біології».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист (1983).

У 1955-1966 рр. – учит. 
біології та хімії Паплинець-
кої СШ Старосиняв. р-н; з 
1966 р. – вчит. хімії і біології 
Летичів. СШ №1.

Таланов. педагог, від-
мінно знає предмет та по-
стійно підвищ. ефект. та 
якість уроку, використ. метод. дослід.-пошук. Характеру, 
проблем., учнів. експеримент. Голова міжшк. МО вчит. хімії. 
Вихованці – неоднораз. переможці район., обл. та респуб. 
олімпіад з хімії.

Відмін. народ. осв. УРСР (1977), Грам.: Мін-ва осв. 
УРСР (1982), обл., район. від. осв., мед.: «За доблестный 
труд» (1970), «Ветеран праці» (1985), лаур. Гранту Соро-
сів. премії в обл. точних наук (1997).

Г. КУНИНЕЦЬ
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Дерновий Володимир Васильович

02.06.1932, с. Криштопів-
ка Драбівського р-ну Чер-
кас. обл. Помер 31.07.2007. 

Закінч. Черкас. пед. ін-т 
(1955), кваліф. «Учит. біо-
логії та хімії».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист. 

Прац. у Паплинецькій СШ 
Старосиняв. р-ну: учит. біо-
логії та хімії (1955-1957), дир. 
(1957-1966); 1966-1973 рр. 
– дир. Летичівської СШ №1;
1973-1976 рр. – зав. Летичів. 
від. осв.; 1976-1996 рр. – дир. 
Летичівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1.

Мудрий кер. та педагог. Під його кер. збуд. 2-поверх. 
приміщ. гуртож., котельня, навч.-виробн. комплекс на три 
поверхи, оранжерею, щорічно розшир. фонд всеобучу, 
впровадж. ППД. Співпрац. із шефськими організ., очол. 
батьків. ун-т. Делегат з’їзду вчит. УРСР (1977).

Відмін. осв. УРСР (1976), Заслуж. учит. УРСР (1980), 
грам.: райвід. осв. (1968, 1979, 1992), обл. від. осв. (1969, 
1984, 1985, 1992), Мін. осв. УРСР (1964), президії респуб. 
ради пед. товариства УРСР (1973), премія Мін. осв. УРСР 
(1959, 1970, 1977, 1982), орд. Труд. Черв. Прап. (1978), від-
знач. в Книзі пошани (1965), Дипл. ІІІ ст. гол. комітету ВДНГ 
УРСР (1977).

Г. КУНИНЕЦЬ

Дехтяр Володимир Васильович 

10.04.1970, с. Карачіїв-
ці Віньков. р-ну Хмельн. 
обл.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1993), спец. «Учит. фі-
зики та математики». 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
учит.-методист.

З 1995 р. прац. вчит. 
фізики, інформ та матем. 
Миролюбненської ЗОШ 
І-ІІІ ст. Призер обл. етапу 
Всеукр. конк. «Учит. року-
2013», номін. «Фізика». 
Призер конкурсу кабін. 
фізики (2011). Перемож. 
район. етапу Всеукр. конк. «Учитель року-2009» (номін. 
«Фізика»).

Авт. низки статей, друк. в журн. «Пед. ві-
сник»(2014-2015).

Грамоти: Хм. обл. ради (2010), Старокост. РДА (2008, 
2009) та від. осв. Старокост. РДА (2007, 2008), відзнач. 
на Дошці пошани «Гордість Старокост. краю» (2014). Пе-
ремож. обл. пед. виставки «Осв. Хмельн. на шляхах ре-
форм.» (2007, 2008, 2013, 2014).

Л. ДЕХТЯР

Дехтяр Іван Іванович

27.05.1920, с. Правдівка 
Ярмолин. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Бердичівський 
учит. ін-т (1956), спец. 
«Вчит. біології та хімії». 

Працював дир. Кадиїв-
ської, Ясенівської та Бала-
мутівської 7-річних шкіл. У 
Баламутівській шк. створив 
гурток юних конструкт. та 
був його кер. (гуртк. ств. ро-
бота, у 1958 р. піднявся у 
повітря планер-вертоліт). Ді-
яльність гуртк. була відзн. 22 
медалями, 46 грам. ВДНГ.

Учасн. бойових дій ІІ світ. 
війни, льотчик, нагородж. 

мед. «За перемогу у Великій Вітчизняній  війні 1941-1945рр».
Відмін. осв., орден Черв. Труд. Прап., дві медалі «За 

добл. працю», Грам. Президії Верх. Ради УРСР.
А. КОЗАК

Джус Людмила Костянтинівна

29.08.1951, с. Калинівка 
Білогірського р-ну Хмельн. 
обл.

Закін. Хм. ін-т побут. 
обсл. (1973), спец. «Інже-
нер-технолог».

Прац.: з 1973 р. – інж.-
техн. Рівнен. фабр. індпош. 
і рем. взуття, 1974 р. – викл. 
спец. дисц. Хм. ПТУ № 6, 
1992 р. – заст. дир. з навч. 
роб., 1994 р. – заст. дир. з 
НВР Хм. ПТУ-16, 1997 р. – 
заст. дир. з НВР Хм. ПТУ-8, 
1998 р. – методист. З 1999 
р. – заст. дир. наук.-метод. 
центру ПТО та підвищ. ква-
ліф. інж.-пед. прац. у Хм. обл. Коорд. наук.-метод. супровід 
діяльн. навч. закладів ПТО.

Друк. праці: Проведення поетапної (ступеневої) та держ. 
кваліфікац. атест. учнів, слухачів профес.-тех. навч. закладів: 
метод. рекоменд. / А.М. Харчук, Л.І. Шевчук, Л.К. Джус. – Хм., 
2004. Форми та зміст  курсового  підвищ. кваліф. керівних і 
пед. прац. закладів проф.-тех. освіти / Шевчук Л.І., Джус Л.К., 
Каспрік Н.М., Супрун В.В., Тертична О.В., Шамралюк О.Л., 
Щерба А.П.; під заг. кер. та ред. В.В. Супруна. – Хм., 2011. 
Планув. навч.-виробн. процесу в ПТНЗ: метод. рекоменд. /Л.І. 
Шевчук, Л.К. Джус, С.Б. Коломійчук. //Профес. осв. – 2012. – 
№1-2. Метод. розробки та використ. інструкційно-технолог. 
документ. як одна з важливих умов підвищ. ефективн. уроку 
виробн. навч. // Профес. осв. – 2015. – №1-2. 

Лауреат Держ. премії України в галузі осв. (2012), нагр. 
знаки: «Отличник профтехобраз. СССР» (1982), «Відмін. 
осв. України» (2001), «Антон Макаренко» (2007), Поч. гра-
моти МОН України (2003, 2005).

О. ШАМРАЛЮК
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Дзяворук Петро Францович

13.05.1957, с. Плоскове 
Хмельн. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. 
держ. пед. ін-т імені 
В.П.Затонського (1979), 
фак-т рос. мови та літ-ри.

У 1979-1984 рр. – вч. 
рос. мови та літ-ри, органі-
затор з позакл. та позашк. 
вих. роботи Борисівської 
СШ Ізяслав. р-ну Хм. обл.; 
інспектор шк. міськ. відді-
лу нар. осв. м. Шепетівки 
(1984-1986); дир. СШ № 1 
м. Шепетівка (1986-1997); 
нач. від. осв. Шепетів. РДА (1997-2013). З 2016 р. – голова 
Шепетів. райради. За його ініціат. вперше в Україні створено 
осв. округи, громадська рада, відновл. роботу 15 ДНЗ, відкр. 
додат. групи у 8 ДНЗ, запровадж. власну модель проф. навч. 
та відкрито Мокіївський центр зовн. профілізації, організ. ро-
боту пост. діючого табору оздоровл. та відпоч. школярів, ро-
боту шк. сприяння здоров’ю, яка входить до Європ. мережі 
шкіл сприяння здоров’ю. Запровадж. щорічну пед. премію 
ім. Островського та учнів. стипенд. обдар. дітям. Делегат І 
Всеукр. з’їзду пед. прац. дошк. осв. (2010), учасн. виставки-
презент. «Інноватика в осв. України» (2011). 

Відмін. осв. України (2006). Почесн. знак профсп. прац. 
осв. і науки України «За соціальне партнерство» (2010). 
Лауреат обл. премії ім. М. Дарманського в галузі осв. та 
науки (2011). Відзнач. на обл. Дошці пошани (2006), в Книзі 
пошани Шепет. район. ради (2012).

Т. ЯКОВЧУК

Дзявульський Микола Степанович

25.08.1958, с. Чагарне 
(Росія). Загинув 20.02.2014, 
м. Київ.

Закінч. Волин. держ. 
пед. ін-т ім. Лесі Українки 
(1983), спец. «Географія і 
біологія».

Прац. вчит. географії і 
біології, заст. дир. з навч.-
вих. роботи Городнявської 
ЗОШ Шепетів. р-ну (1985-
1991); вчит. географії, 
екології, заст. дир. з наук. 
роботи Шепетів. НВК № 1 
(1991-2002); кер. турист. 
гуртка Шепетів. НВК №1 
за сумісн. (2002-2005); зав. 

оргвід. виконк. Шепетів. міськради (2004-2006); поміч.-кон-
сультант народ. депутата України І. Сабія. 

Депутат Шепетів. міськради, член партії «Свобода», 
очіл. громад. організ. «Шепетів. спілка підприємців», «Со-
бор» (1994-1998), Шепетів. міськ. громад. організації «Тов-
во політ. в’язнів, репрес. і чл. їхніх сімей» (2012-2014); ко-
ордин. Всеукр. громад. об’єдн. «Майдан» (2013-2014).

Авт. понад 10 статей, посіб. та метод. рекоменд.
Почес. грам. Хмельн. обл. центру туризму і краєзн. учн. 

молоді (2002), Хмельн. ОДА (2004); подяки Шепет. міськ. 
упр. осв. (2002, 2003). Посмертно присв. звання Герой 
України з удостоєнням орд. «Золота Зірка» (21.11.2014).

В. ГАРБАРЕЦЬ

Діденко Олександр Васильович

12.02.1969, м. Хмель-
ницький. 

Закінч. Донецьке вище 
військ.-політ. уч-ще ін-
жен. військ і військ зв’язку 
(1990), вчит.; Хмельн. 
ун-т упр. та права (2005), 
юрист. 

Полковн. запасу, докт. 
пед. н. (2009), проф. (2013).

З 1990 р. – на військ. 
посадах; з 1997 р. – у 
НАДПСУ ім. Б. Хмельн.: 
з 2004 р. – на викл. поса-
дах; з 2008 р. – нач. каф.; 
2013-2015 рр. – заст. дир. 
з наук. роботи Ін-ту проф.-техн. осв. НАПНУ; з 2015 р. 
– зав. каф. НАДПСУ ім. Б. Хмельн. Наук. інтереси: ви-
вчення сучасн. пед. систем, питання форм. творчої осо-
бистості, проектування сучасн. пед. технологій, форм. 
проф. компетентності майбутніх фахівців, удосконал. 
системи проф. підгот., створ. і впровадж. електрон. за-
собів навч. у систему осв. Член Міжвідомчої ради з ко-
ординації наук. дослідж. з пед. і психол. наук в Україні 
НАПН України. 

Авт. монографії «Формув. профес. творчості в майбутніх 
офіцерів Держ. прикорд. служби України». – Хмельн., 2009; 
навч. посібн. «Психолог. діагностика особистості прикордн. 
та прикордон. колективів». – Хмельн., 2010; «Держ. тери-
торія і держ. кордон». – Хмельн., 2013. 

О. АНДРОЩУК

Дідух Євгена Антонівна

11.05.1927, с. Іванків-
ці Хмельн. р-ну Хмельн. 
обл. Померла 12.05.2016, 
с. Іванківці Хмельн. р-ну 
Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Поділ. пед. 
ін-т (1953), спец. «Вчит рос. 
мови та літ-ри».

У 1953-1962 рр. прац. у 
Старосинявській сер. шк. 
учит. рос. мови та літ-ри. У 
1962-1982 рр. – в Іванко-
вецькій сер. шк. учит. рос. 
мови та літ-ри. 

Орд. Труд. Черв. Прап. 
(1978).

З. ДОВГАНЮК
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Провiднi освiтяни областi
Длугунович Неля Тимофіївна

26.05.1938, м. Шепетів-
ка.

Закінч. Кременецький 
пед. ін-т (1967), спец. «Вчи-
тель біології».

Спец. вищ. кваліф. кат.
Прац. у Городищенській 

шк.-ін-ті Шепетів. р-ну вчит. 
біології (1961-1963), в Су-
дилківській ЗОШ Шепетів. 
р-ну (1964-1969), ЗОШ №4 
м. Шепет. (1969-1974). У 
1974-1977 рр. – зав. ме-
тодкабін. м. Шепет. У 1977-
1996 рр. – зав. кабін. біо-
логії Хмельн. ІУВ. Значну 
увагу приділяла роботі вчит. біології обл. у міжкурс. період. 
Під її кер. обл. здобула першого призера Міжнар. олімп. з 
біології.

Авт. наук. статей, посіб. та метод. рекомендацій. 
Відмін. осв. УРСР (1986), відзн. Мін-ва осв., обл. упр. 

осв. 
Г. ДУБКОВЕЦЬКА

Добрянська Людмила Сидорівна 

07.11.1939, м. Гайворон 
Кіровоград. обл. 

Закінч. Одеський пед. 
ін-т (1963), спец. «Вчит. ма-
тематики». 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
старш. вчит. 

З 1965 р. – вчит. матем. 
Соколівської ЗОШ Ярмо-
лин. р-ну. Її учні – приз. ІІ 
та ІІІ етапів олімп. з мате-
матики, приз. захисту робіт 
МАН. Член прийм. комісій 
в пед. вузах. 

Авт. числен. публік. в пе-
ріод. пед виданнях.

Заслуж. вчит. УРСР (1982). Неоднораз. нагородж. по-
чесн. грам. РДА та ОДА.

Г. РОМАНОВА

Довбуш Аркадій Петрович

19.03.1948, с. Поляни 
Волочиськ. р-ну Хмельн. 
обл.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1972), фак-т фізкуль-
тури.

У 1969-2013 рр. прац. 
тренером-виклад. з вес-
лування у Волочиській 
ДЮСШ. За час своєї ді-
яльності підгот: Вешка В. І. 
– заслуж. м/с, 7-раз. чемп.
світу з веслув.; Флерчука 
В. В. – МСМК, багатораз. 
чемп. СРСР та України, пе-
реможця Кубка світу; Клима 
М. П., м/с, срібн. приз. чемп. 
СРСР, чемп. України; Чернія 
Д. М. – м/с, чемп. України, Федика В. І. – м/с, чемп. України.

Заслуж. тренер України (1987).
Н. КРАЙДУБА

Доложевський Олександр Петрович

25.07.1955, с. Перекалі 
Млинів. р-ну Рівн. обл.

Закінч. Рівн. держ. пед 
ін-т (1976), філолог. фак-т.

Виховат.-методист.
У 1976-1985 рр. прац. 

уч., заст. дир. шк. 1985-
1994 рр. – зав. від. міськра-
йон. газ., заст. редактора. 
1994-1995 рр. – співзасн. 
обл. газ. «Подолянин», ор-
ганіз. і редакт. місц. теле-
бач., кер. справами Кам.-
Под. міськвик. У 1995-2000 
рр. – заст. міськ. голови з гу-
маніт. питань. У 2000-2016 
рр. – дир. Кам.-Под. бага-
топроф. навч.-реабілітац. 

центру. Член НСЖУ.
Відм. осв. України (1998). Почес. грам. МОН Украї-

ни (2002, 2007), грам. Хмельн. обл. ради (2005, 2008) та 
Хмельн. ОДА (2006). Відзн. та нагруд. знаки міськ. голови 
«За заслуги перед громадою» (2014), міськ. ради – «Честь 
і шана» (2016).

В. ХРИЧОВА
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Енциклопедiя освiти Хмельниччини

Доценко Ірина Василівна 

07.08.1964, м. Кам.-Под. 
Хмельн. обл.

Закінч. Київ. пед. ін-т 
інозем. мов (1987), спец. 
«Викл. англ. мови». 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
учитель-методист.

У 1987-1993 рр. – вчит. 
англ. мови у м. Баганур 
(Монголія), м. Бобруйськ 
(Білорусь), з 1994 р. – вчит. 
англ. мови Кам.-Под. НВК 
№9 ім. А.М. Трояна у скла-
ді спеціаліз. ЗОШ І-ІІІ ст. з 
поглиб. вивч. англ. мови та 
шк. мистецтв. 

Авт. понад 100 друк. навч.-метод. праць, ряд яких схва-
лено МОН України до використ. у навч. закладах, співавт. 
метод. комплексу для уч. 1-4 кл. «Англійська мова. Start 
up» (перемож. Всеукр. конкурсу підручн. у 2011 р.).

Грамоти: упр. осв. і науки Кам.-Под. міськради (2014), 
Поч. гр. МОН України (2004), лаур. премії Хм. ОІППО у но-
мін. «Створ. підр., посіб., наук. розробок для забезп. навч.-
вихов. процесу» (2012), перемож. обл. етапу конк. «Учи-
тель року-1997».

Н. ОСАДЧУК

Драч Світлана Володимирівна

09.11.1951, с. Івки Ста-
росин. р-ну Хмельн. обл. 
Померла 12.07.2012.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1981), спец. поч. кла-
си.

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист.

1970-1971 рр. – вч. поч. 
класів Мшанецької сер. 
шк. 1971-2012 рр. – вч. 
поч. кл. Заставецької ЗОШ 
І-ІІ ст. Володіла широким 
спектром стратегій навч., 
продукувала оригінальні, 
інновац. ідеї, активно впро-
вадж. нові форми та ме-
тоди організ. навч.-вихов. 
процесу, що забезпеч. мак-
симальну самостійність навч. учнів. 

Авт. ряду друк. розробок уроків, прогр. вихов. молодого 
громадян. за напрямками прогр. «Добрик крокує плане-
тою».

Відмін осв. УРСР (1985), знак «Отличник просещ. 
СССР» (1987), Почес. Грам. Мін-ва осв. УРСР (1980).

С. БОНДАР

Дрозич Анатолій Петрович

21.07.1953 р., м. Хмель-
ницький.

Закін. Львів. політехніч-
ний ін-т (1975), спец. «Ін-
женер – електрик».

Кваліф. кат. – «викл. ви-
щої категорії», пед. звання 
«викл.-методист».

Прац. з 1975 р. у Хм. 
проф. ліцей електроніки: 
викл. спецпредметів, май-
стер виробн. навч., заст. 
дир. з НВР.

Авт. підруч. «Державні 
стандарти профес.-техн. 
осв.», співавтор «Електро-

монтер з ремонту електроустаткування», «Оператор елек-
тронно-обчислювальних та обчисл. машин», «Електромех. 
торговельного та холодильного устатк.», «Слюсар-елек-
трик з ремонту електроустатк.», «Майстер з діагностики 
електронного устаткув. автомобільних засобів».

Дипл. «Майстер золоті руки» (1979), знак «Відмін. на-
родної осв. УРСР» (1990), дипл. І ст. департ. осв. і науки 
ОДА (2007, 2011, 2013, 2015), Почесн. грамоти обл. упр. 
осв. (1986, 1995, 2003), Хм. обл. ради (2014), з-ду «Катіон» 
(1987), Мін. осв. України (2000).

Ж. СЕМЕНОВА

Дубковецька Галина Михайлівна

12.09.1950, м. Городен-
ка Івано-Франк. обл.

Закінч. Чернівецький 
держ. ун-т (1973), спец. 
«Хімія».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчитель-методист.

Прац. вчит. хімії у Ге-
летенецькій СШ Хмельн. 
р-ну (1973-1979). Із 1979 
р. – методист хімії Хмельн. 
ОІППО, зав. навч.-метод. 
від., доцент каф. методик 
навч. предметів. Веде ціле-
спрямовану системну твор-
чу роботу з наук.-метод. 
забезпеч. навч.-вихов. про-
цесу, впровадж. в систему 
післядипл. пед. освіти інновац. технологій викл. хімії. Член 
творчої групи МОН України з питань змісту осв.

Авт. понад 100 навч. посіб., збірн., програм, фах. публі-
кацій, рекомендацій, 35 з яких отримали гриф МОН Укра-
їни.

Відмін. осв. України (2000), Заслуж. прац. осв. України 
(2004), почес. знак «В. Сухомлинський» (2008), грам. МОН 
України, Хмельн. ОДА, облради, департ. освіти і науки.

В. ГУДЗЬ
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Провiднi освiтяни областi
Дубник Надія Іванівна 

27.08. 1950, с. Могулин-
ці Волочиськ. р-ну Хмельн. 
обл.

Закінч. Одеськ. держ. 
ун-т ім. І.І.Мечникова 
(1978), спец. «Укр. мова та 
література». 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вихователь-методист.

Прац. у дит. садках м. 
Хмельн.: 1969-1980 рр. – 
виховат. ДНЗ №25, №32, 
№36, №12; у 1980-1986 рр. 
– методист у дит. сад. №46.
У 1986-2016 рр. – методист 
дит. будинку Хм. обл. ради. 
Налагод. чітку систему орга-
ніз. метод. роботи у закладі.

Відмін. народ. осв. України (1998), почесні грам.: обл. 
упр. осв. (1994), МОН Укр (1996)., Хм. обл. ради (2004).

О. ВЄРЯСОВА

Дудар Галина Григорівна

17.09.1952, с. Слобідка-
Кальнянська Деражн. р-ну 
Хмельн. обл.

Закінч. Київський держ. 
пед. ін-т іноз. мов (1975), 
спец. «Вчит. англ. та 
франц. мов». 

Прац. вчит. франц. мови 
у Вовковинецькій СШ. З 
1976 р. – в комісії у справах 
неповнолітніх Деражн. рай-
виконк. з 1980 р. – зав. каб. 
політосвіти Деражн. райко-
му партії. З 1985 р. – у Де-
ражн. СШ №3: вчит. англ. 
мови, пізніше заст. дир. 
шк. з навч.-вих. роботи, а з 
1995 р. – дир. За її ініціат. створ. перший інновац. заклад в 
р-ні (2004). Член президії Асоціації кер. інновац. закладів 
осв. Хм. обл.. 

Почесн. грам. МОН України (2006), Подяка Президен-
та України за вагомий особистий внесок у розбудову Укр. 
держави (2009). 

Т. РУДЗІК, В. КУЦЮК

Думанська Галина Володимирівна

17.06.1957, с. Новосілка 
Деражнян. р-ну Хмельн. 
обл.

Закінч. Київськ. держ. 
пед. ін-т (1979), спец. «Гео-
графія з додатк. спец. біо-
логія».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист.

Прац. у м. Хмельн.: 
вчит. географії ЗОШ №18 
(1979-2001), вчит. географії 
Хмельн. ліцею №17 (2001-
2003), заст. дир. з наук. 
роботи гімназії № 2 (2003-

2007), вчит. географії СЗОШ №15 (2007-2008), методист 
НМЦ упр. осв. Хмельн. міськради (2008-2012), зав. НМЦ 
упр. освіти Хмельн. міськради (2012-2016). З 2017 р. – зав. 
НМЦ Департ. осв. і науки Хмельн. міськради. Організовує 
роботу НМЦ та підпорядкованих закладів осв. щодо здій-
снення метод. забезпечення навч.-вих. процесу, функціон. 
оновлених форм метод. роботи з пед. прац. 

Авт. посіб. «Практичні роботи з географії» – практикуми 
для 5-10 кл. (2000-2016), «Тренув. вправи для підготов-
ки до ЗНО» – тестові завдання для 5-10 кл. (2000-2016), 
статей у збірниках наук. праць, Всеукр. наук.-практ. конф., 
фах. період. виданнях.

Грамоти: Хмельн. міськвиконкому (2001, 2010), упр. осв. 
Хмельн. міськради (2012), Подяки ХОІППО (2011), Департ. 
осв. і науки Хмельн. ОДА (2013, 2015).

Н. ПАСІЧНИК

Думка Олексій Антонович

25.05.1922, с. Кузьмин 
Красил. р-ну Хмельн. обл. 
Помер 10.03.2015.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1969), істор. фак-т; 
Київ. ун-т ім. Т. Г. Шевченка 
(1975), юрид. фак-т.

Прац. у Кузьминській 
СШ Красил. р-ну: бібліо-
текар (1960-1961), військ. 
кер. (1961-1964), уч. історії 
(1964-1967), дир. (1967-
1988). Школа була серед 
кращих навч. закл. області, 
визнач. як опорна з труд. на-
вчання та проф. підгот. шко-
лярів. Діяла одна з кращих в Україні учн. виробн. бригад.

У 1989-1990 рр. – голова Кузьминської сільради.
Учасн. ІІ світ. війни (1941-1945), ком. артвзводу, артба-

тареї. Мед. за відвагу (1944), орд.: О. Невського (1945), Ві-
тчизн. війни І ст. та ІІ ст. (1944), два орд. Червоної Зірки.

Заслуж. учит. УРСР (1978). Відзнач. багатьма почес. 
грам. Мін-ва народ. осв. УРСР, обл. та район. відділів на-
род. осв.

О. БАЙДИЧ
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Дупляк Тетяна Василівна

24.08.1961, с. Терешівці 
Хмельн. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1985), спец «Історія і 
суспільствознавство».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист.

Прац. у Хмельн. р-ні: 
старш. піонервожата Стуф-
чинецької СШ (1978-1979), 
старш. піонервожата Тере-
шовецької СШ (1979-1981); 
виховат. дошк. закладу № 3 
м. Хмельн. (1981-1982), зав. 
сектором обліку і фінансів  

РК ЛКСМ України (1982-1987), виховат. Хмельн. СПТУ №9 
(1987-1992), вчит. історії СШ №11 м. Хмельн. (1992-1997), заст. 
дир. з навч.-вих. роботи гімназії № 2 м. Хмельн. (1997-2001), 
зав. НМЦ упр. осв. Хмельн. міськради (2001-2011), заст. нач. 
упр. осв. Хмельн. міськради (2011-2016). З 2016 р. дотепер 
– заст. дир. – нач. упр. осв. діяльності та організаційного за-
безпеч. Департ. освіти і науки Хмельн. ОДА. Активна в громад. 
житті міста, обл. Член правління Хмельн. міськ. товариства 
української мови ім. Т. Шевченка «Просвіта» (з 2001), учас-
ник радіопрограми «Подільський передзвін» та телепрограми 
«Свою Україну любіть». Ініціювала створ. рівних умов для здо-
буття осв. дітей з особл. потребами, відкриття спец. груп у ДНЗ 
та інклюз. класів, експеримент. майданчиків всеукр. рівня, фі-
зико-матем. шк. на базі Хмельн. колегіуму ім. В. Козубняка. За 
її сприяння в закладах міста впровадж. проф. навчання. 

Авт. посіб., публік. у фах. період. виданнях та метод. ре-
комендацій.

Відмін. освіти України (2004). Почес. грам. та грам. ви-
конкому Хмельн. міськради (2004-2012), упр. осв. і науки 
Хмельн. ОДА (2004), Хмельн. облради (2004, 2008), МОН 
України (2006). Відзнач. на Дошці пошани «Кращі осв. м. 
Хмельн.» (2005). Лауреат прем. ХОІППО за вагомий внесок 
(успіхи) у розвиток системи підвищ. кваліф кадрів (2015).

Г. ДУМАНСЬКА

Дутковський Борис Михайлович

13.10.1956, с. Поділля 
Заліщицьк. р-ну Тернопіл. 
обл. 

Закінч. Тернопіл. держ. 
пед. ін-т ім Я.Галана (1982), 
спец. «Біологія і хімія», ква-
ліф. «Вчит. біології та хімії». 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
ст. вчит.

Прац. у Городоц. р-ні: 
вчит. біології і хімії (1982-
1994) та дир. неповної СШ 
с. Чорниводи (1986-1994); 
дир. ЗОШ І-ІІ ст. №3 м. Го-
родка (2000-2013); зав. від-
ділом освіти Городоц. РДА 
(1994-2000 та 2013-2015), з 

2015 р. – дир. Городоцького буд. дит. творчості. Ним ре-
організ. Городоцьку СШ №1 в Городоцьку гімназію, створ. 
спеціалізовані класи з військ.-патріот. та економ. підгот. у 
Городоцькій ЗОШ І-ІІІ ст. №4 (2014); забезпечено функціон. 
нових форм організ. навч.-вихов. процесу.

Відмін. освіти України (1998), відзн. Президента Украї-
ни «На честь 20-річчя Незалежності України» (2011). Грам. 
Департ. осв. і науки Хмельн. ОДА, Хмельн. обл. центру ту-
ризму і краєзнавства учнів. молоді (2016).

А. ГОРОБЕЦЬ

Дьоміна Наталія Іванівна

20.12.1973, смт. ст. Ду-
наївці Хмельн. обл.

Закінч. Хм. пед. уч-ще 
(1999), спец. «Дошк. ви-
хов.»; Кам.-Под. пед. ун-т 
(2005). 

Спец. вищ. кваліф. кат.
Прац. виховат. ДНЗ 

№2 м. Кам.-Под. з 1994 
р. дотепер. Створ. умови 
для повноцінного розв. 
особистісного потенціалу 
кожного малюка. Прац. 
над пробл. патріот. ви-
хов. на засадах краєзн. 
роботи. З 2014 р. ділить-
ся досв. роботи на засід. 
обл. автор. майстерні для 

кер. МО та пед. працівників ДНЗ. 
Авт. низки публік. у період. видан. («Грані тисячоліть на 

струнах слова» (2006), «Поет. струни «Ліри» (2011)), у Все-
укр. часописі «Дитячий садок» (2015).

Почес. грам.: упр. осв. і науки Кам.-Под. міськради 
(2006, 2012), Кам.-Под. міськради (2013), 2-ге місце обл. 
етапі конк. «Виховат. року-2013», Диплом МОН України 
«Перемож. 6-го Міжнар. Фест. пед. інновацій» (2014), лау-
реат: обл. етапу всеукр. фестивалю-огляду «Україна – рід-
ний край» (2015), обл. премії ім. М. Дарманського (2015).

Б. СОПІЛЬНИК
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Провiднi освiтяни областi
Євчук Оксана Володимирівна 

28.05.1970, с. Біла Чеме-
ровец. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Чернів. держ. ун-т 
ім. Ю.Федьковича (1992), 
спец. «Філолог-германіст. 
Викл. англ. мови та літ-ри».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
учит.-методист.

Прац. вчит. англ. мови 
у Більській СШ, з 1995 р. 
дотепер – вчит. англ. мови 
Кам.-Под. НВК №9 ім. А.М. 
Трояна у складі спеціаліз. 
ЗОШ І-ІІІ ст. з поглиб. вивч. 
англ. мови та шк. мистецтв, 
заст. дир. з інозем. мов. 

Авт. понад 100 друк. 
навч.-метод. праць, ряд яких схвал. МОН України до ви-
корист. у навч. закладах, співавт. метод. комплексу для уч. 
1-4 кл. «Англійська мова. Start up» (перемож. Всеукр. кон-
кур. підручн. у 2011 р.).

Відмін. освіти України (2005), грамоти: упр. осв. і науки 
Кам.-Под. міськради (2014), Хм. ОДА (2016), лауреат пре-
мії Хм. ОІППО у номін. «Створ. підр., посіб., наук. розробок 
для забезп. навч.-вихов. процесу» (2012).

Н. ОСАДЧУК

Єгоров Дмитро Петрович

30.01.1950, с.Нуткова 
Слобідка Волочиського 
р-ну Хмельн. обл. Помер 
11.12.1993. 

Закінч. фіз.-мат. ф-т 
Кам.-Подільського пед. ін-ту 
(1972), вч. математики, вч.-
методист.

1967-1985 рр. – вч. ма-
тем. та фізики Клининської 
сер. школи, дир. Бубнів-
ської, згодом –Копачівської 
сер. шкіл. 1985-1993 рр. – 
зав. Волочиським рай. від-
ділом нар. осв.

Відмін народ. освіти 
УРСР (1985); Грамота Мін. осв. УРСР (1980); Поч. грамота 
правління тов-ва «Знання» (1988); Поч. грам. обл. упр. нар. 
осв. (1978–1990).

Л. ЯРЕМЧУК

Єдинак Геннадій Анатолійович

26.05.1963, м. Кам.-
Под., Хмельн. обл. 

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т (1985), вчит. фіз. 
культури. 

Докт. фіз. вих. (2010), 
проф. (2011). 

Учителював; з 1987 – у 
Кам.-Под. держ. пед ін-
ті (нині КПНУ): викл., ст. 
викл., доцент, проф.; зав. 
каф. теорії і методики фіз. 
виховання (2002-2004), з 
2004 – проф. каф. теорії і 
методики фіз. вихов. Член 
2 спец. рад із захисту докт. 
і канд. дисертацій, член 
експертної ради ДАК МОН 

України. Наук. дослідж.: теорія і методика фіз. вихов., роз-
вивальні й оздоровчі технології фіз. вихов. та реабілітації. 
Кер. наук. шк. «Розвивальні й оздоровчі технології фіз. ви-
хов. та реабілітації». Підгот. 1 доктора і 18 канд. наук.

Авт. понад 150 наук. пр., зокр., монографій «Фіз. вихов. 
дітей з церебральним паралічем» (2009), «Соматотипи 
і розвиток фіз. якостей дітей» (2011), «Фіз. підготовка у 
військ. ліцеях» (2012); навч. посіб. «Наук. дослідж. у фіз. 
вихов. та спорті» (2012).

Грамоти Хмельн. ОДА та облради.
С. КОПИЛОВ

Єременко Ірина Володимирівна

04.05.1955, м. Влади-
восток, Росія.

Закінч. Уманський пед. 
ін-т (1986).

Вища кваліф. кат., вч.-
методист.

У 1972-1976 рр. – слю-
сар-монтажник Хм. з-ду 
трансформат. підстанцій, у 
1982-1989 рр. – технік-тех-
нолог «Уманьсільмашу». 
З 1989 р. – майст. виробн. 
навч. Хм. ПТУ № 9 (нині 
– Хм. центр ПТО сфери
послуг). З 1998 р. – викл. 
спецдисциплін, з 2001 р. 
– ст. майстер, з 2006 р. –
заст. дир. цього ж закладу. 

За час роботи в закладі значну увагу приділяла коорд. і 
направленню діяльності викл. та майстрів виробн. навч. на 
підгот. висококваліфік. робіт. кадрів. 

Авт. навч. посібн. «Тістомісильні машини» (2016).
Відмін. народ. осв. України (1991); знак «А.С. Макаренко» 

(2006); Почесна грамота департ. осв. і науки Хм. ОДА (2015).
Н. НЕРОДА
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Єрменчук Петро Петрович

19.10.1954, с. Шустів-
ці Кам.-Под. р-ну Хмельн. 
обл.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1981), спец. «Учитель 
фіз. вих.».

Спец. вищ. каліф. кат., 
вчит.-методист.

З 1981 р. прац. в Груш-
ківському НВК. Його учні 
– неоднораз. перемож. 
район. та обл. змаг. з лег-
кої атлетики, шахів та наст. 
тенісу.

Відмін. освіт. Украї-
ни (2005), Заслуж. учит. 
України (2015), Почесн. грамота упр. осв. і науки Хм. 
ОДА (2009).

В. МИКОЛАЙЧУК

Єсюніна Віра Степанівна

20.10.1945, с. Березів-
ка Великописарівськ. р-ну 
Сумськ. обл.

Закінч. Глухівський пед. 
ін-т (1966), спец. «Вчит. по-
чат. класів».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист.

З 1967 р. – вчит. поч. кла-
сів Оріхівської СШ Сумськ. 
обл., з 1973 р. піонервож. 
СШ №17 м. Хмельн., з 
1975 р. – вчит. початк. кла-
сів цього ж закладу (нині 
– Хмельн. ліцей № 17). 
Формує креативну особис-
тість, яка здатна приймати 
рішення, застосовувати на-

буті знання у практ. діяльності. Завжди у пошуку інновац. 
освіт. технологій, спрямованих на особистісно орієнт. навч.

Авт. низки друк. праць.
Відмін. народ. осв. УРСР (1979), Заслуж. вчит. України 

(2005), Відм. осв. України (2008), Лауреат Всеукр. конк. 
«Вчит. року», перемож. міськ. та обл. туру (1990), Лауреат 
обл. конк. «Людина року-2005» в ном. «Професіонал», По-
чес. грам. МОН, відзн. на міськ. Дошці пошани (2001).

О. МЕДВЕДЮК

Жарновська Маргарита Дмитрівна

23.07.1946, м. Шепетівка 
Хмельн. обл.

Закінч. Львів. держ. ун-т 
ім. І. Франка (1970), спец. 
«Вчит. романо-герман. 
мов».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
старш. вчит.

З 1969 р. вчит. англ. 
мови у Довжоцькій СШ. У 
1994-2006 рр. – заст. дир. 
з навч.-вих. роб. Довжоць-
кого НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., ко-
легіум». Її учні – перемож-
ці район., обл. олімпіад з 
англ. мови. 

Авт. роб. зош. для уч. 1 класу «Interesting English for 
Junior Pupils».

Грам. МОН України (2010).
І. ХУДНЯК

Жданович Ісід Мустафович

16.07.1933, с. Ювківці 
Білогірськ. р-ну Хмельн. 
обл.

Закінч. Острозьке пед. 
уч-ще (1953); Київ. пед. 
ін-т ім. М.Горького (1956) 
фізико-матем. фак-т.

З 1953 р. прац. в Ізяс-
лав. р-ні: вчит. математики і 
фізики Завадинської 7-річ-
ної шк.; з 1957 р. – вчит. 
математ. М’якотівської 
СШ; з 1965 р. – дир. Телі-
жинецької 8-річної шк. У 
1973-1995 рр. – дир. Радо-
шівської СШ. Пізніше прац. 
вчит. математ. цієї ж шк. 
(до 2002 р.).

Відмін. народ. осв. УРСР (1973). Мед.: за «Доблестный 
труд» (1979), «Переможець соціаліст. змагання» (1974), 
«Ветеран праці» (1984). Грам.: Мін-ва народ. освіти УРСР 
(1969, 1970, 1985, 1988), Хмельн. обл. від. народ. осв. 
(1971), Хмельн. ОДА (1993); Почес. грам. від. осв. Ізяслав. 
РДА (1993). Відзнач. на район. Дошці пошани (1985).

Г. ПРИДАЧУК
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Желізник Дмитро Михайлович

10.04.1947, с. Підгород-
ці Сколівськ. р-ну Львівськ. 
обл.

Закінч. Дрогобицьк. 
держ. пед. ін-т ім. І. Я. 
Франка (1970), кваліфік. 
«Вчит. фізики».

Труд. діяльність розпоч. 
у 1970 р. вчит. фізики та 
матем. Грушівської 8-річ-
ної шк. Яворівськ. р-ну 
Львівськ. обл. (1970-1974). 
У 1974-1975 рр. – вчит. фі-
зики та матем. Завалецької 
ЗОШ І-ІІІ ст. Кам.-Под. р-ну. 
1975-1978 рр. – заст. дир. 
Вербецької ЗОШ І-ІІ ст. Вмі-
лий та здібний керівник. З 1978 р. прац. у від. осв. Кам.-
Под. РДА: інспектор (1978-1995), очільник (1997-2005). У 
1995-1997 рр. – нач. від. з гуманіт. питань Кам.-Под. РДА. 
Нині –голова Кам.-Под. район. організ. профсп. прац. осв. 
і науки.

О. ПРОНОЗЮК

Желізник Людмила Францівна

14.12.1949, с. Колибаїв-
ка Кам.-Под. р-ну Хмельн. 
обл.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1987), спец. «Вчит. 
поч. класів».

Спец. вищ. каліф. кат., 
вихователь-методист.

З 1991 р. очолює ко-
лект. Довжоцького ДНЗ 
«Веселка». Досвідч., ініці-
ат. кер.-новатор, який дбає 
про розв. закладу, створ. 
гарного мікрокл. в колект., 
про духов., психолог. і фіз. 
здоров’я дітей, в пошуку 
нових методів роботи.

Мед. «За труд. отличие» (1986), відмін. осв. України 
(2004), Почесн. грам. Департ. осв. і науки Хмельн. ОДА 
(2014).

О. ЖИГО

Жигалюк Євген Кузьмович

14.10.1940, с. Остро-
жець Млинівського р-ну, 
Рівнен. обл.

Закінч. Чернів. держ. 
ун-т (1971), спец. «Істо-
рія»; Кам.-Под. пед. ун-т, 
спец. «Практ. психологія».

Прац. заст. дир. з НВР 
Теофіпольського СПТУ-34 
(1971-2006); методистом 
Бережанського агротех-
нічного ін-ту (2006-2009); 
практ. психол. Теофіп. 
проф. аграр. ліцею (2006-
2009).Досвід роботи з па-
тріот. вихов. впровадж. у 
ПТНЗ області.

Був депутатом Теофіп. 
райради.

Медалі «ХХ років Перемоги у Великій Вітчизняній війні», 
«Ветеран праці».

З. КОВАЛЬЧУК

Жижина Олена Дмитрівна

21.09.1947, м. Ізяслав 
Хмельн. обл.

Закінч. Тернопіл. держ. 
пед. ін-т (1971), спец. «Біо-
логія та хімія».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вч.-методист.

З 1971 р. по даний час 
– вчит. хімії в Ізяслав. НВК
№ 5. Її учні – неоднораз. 
учасники та перемож. конк. 
та предмет. олімпіад різних 
рівнів.

Відмін. народ. осв. 
УРСР (1986), нагр. знак «В. 
Сухомлинський» (2008), 
Почес. грам. Мін-ва народ. 
осв. УРСР (1983).

Л. БІЗЮК
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Жиляєв Сергій Леонтійович

17.01.1948, с. Розсоша 
Хмельн. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Київ. держ. ін.-т 
фіз. культ. і спорту (1971), 
спец. «Викл. фіз. культ. та 
спорту».

Тренер вищої кат., м/с з 
веслув. на байдарках і ка-
ное.

Прац. тренером Коміте-
ту з фіз. культ. та спорту 
(1969-1970), трен. з вес-
лув. на байдарках і каное 
ДСТ «Авангард» (1970-
1972), «Динамо» (1972-
1977), вчит. фіз. культ. СШ 
№ 6 (1977-1978), тренер 

з веслув. ДЮСШ №2 м. Хмельн. (1978-1985). З 1985 р. – 
тренер з веслув. ДЮСШ упр. осв. Хмельн. міськради.

Залучався до роботи з націон. збірною командою Укра-
їни з веслув. на байдарках і каное. Його вихованці – нео-
днораз. приз. чемп. та кубків світу, Європи та України, 
м/с України (Лісова К., Солтик С., Янчук О., Литвенчук Л., 
Фальшовник С., Алтухова М., Стерницький А.) нині здій-
снює підгот. МСМК до ХХХІ літніх Олімпійських ігор (Алту-
хов П. та Янчук Д.),.

Відмін. осв. України» (2003), Заслуж. тренер України 
(2008), грам., відзнаки, премії міськ. та обл. голови, упр. 
молоді та спорту, Мін-ва молоді та спорту України. Отри-
мує стипендію Президента України. За рейтингом олім. 
видів спорту Хмельн. обл. у визнаний кращим тренером 
(2016).

Л. УСПІНСЬКА

Жмурко Олена Георгіївна

25.05.1979, с. Шустів-
ці Кам.-Под. р-ну Хмельн. 
обл.

Закінч. Кам.-Подільський 
держ. пед. ун-т (2001), спец. 
«Початкове навч., педаго-
гіка і методика середньої 
освіти, біологія», магістр. 
при Кам.-Подільському 
держ. ун-ті (2003), спец. 
«Педагогіка середньої осві-
ти. Біологія», 

Спец. вищ. кат., пед. 
звання «старш. викладач».  
З 2009 р. – кер. регіон. Цен-
тру екол. освіти.

З 2001 р. – викл. при-
родн. дисциплін Кам.-
Подільського ВПУ №14 (з 
2015 - «Подільський центр профес.-техн. осв.»).

Досягнення: І м. в обл. вист. «Пед. ідеї та знахідки» у 
ном. «Хімія, біологія, екологія» (2016), І м. в обл. конк. твор. 
робіт з біології (2016), дипл. І ст. в обл. конк. «Кращий бло-

гер-2015», І м. в обл. конк. твор. робіт з хімії (2015), дипл. 
учасн. Всеукр. конк. «Творчий учит. – обдарований учень», 
дипл. ІІ ст. в обл. конк. на кращий навч. каб. хімії  (2012), 
І м. в VІІІ регіон. наук.-практ. конф. «Молоді дослідники – 
природі Поділля» в кат. «Науковець-студент», І м. в конк. 
презентацій до Міжн. дня захисту тварин.

Г. ЧЕКРИГІНА

Жолобок Наталія Красномирівна

26.03.1956, м. Виборг 
Ленінград. обл (Росія).

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т (1979), спец. «Рос. 
мова і літ-ра».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист». 

З 1979 р. прац. у Хм. 
школі-інтернат №1: вчит. 
рос. мови і літ., з 1990 р. – 
директор. У 1993-1998 рр. 
– дир. Хмельн. спеціаліз.
ліцею-інтернату поглиб. 
підгот. в галузі науки. У 
1998-2010 рр. – провідний 
спец, голов. спец., нач. від-
ділу, заст. нач., начальник 

обл. упр. освіти і науки Хмельн. ОДА. У 2010-2012 рр. – 
проректор Хмельн. ОІППО. З 2012 р. – заст. дир. з навч. 
роботи Хм. ОЦНТУМ. Депутат Хм. обл. ради (2010).

Відмін. осв. України (1992), Заслуж. прац. осв. України 
(2010), грам: Хм. обл. упр. осв. (2000, 2006, 2014, 2016), 
Хм. обл. ради (2006, 2016) та Хм. ОДА (1997, 2006), МОН 
України (1991, 2001, 2004, 2006), Подяка Президента Укра-
їни (2009).

В. ПАВЛИШИНА

Жорницька Тетяна Василівна

05.04.1968, с. Буцни Ле-
тичів. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1991), спец. «Рос. 
мова та літ-ра». 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист.

Прац. у Летичів. р-ні: пі-
онервож. Гречинецької СШ 
(1985-1989), заст. дир. з ви-
хов. роботи Летичів. ЗОШ 
І-ІІІ ст. № 2 (з 1989 р.). З 
2008 р. – дир. Летичів. НВК 
№2 «ЗОШ І-ІІІ ст.-гімн.». Авт. 
концепції відродження  Ле-
тичів. гімназії та її реорганіз. в заклад інновац. типу, авт. стра-
тегії розвитку закладу на 2011-2016 рр.; координатор  Міжре-
гіон. програми «Партнери в освіті», член ГО «Асоціація кер. 
інновац. закладів освіти Хмельниччини», член обл. МО дир. 
шкіл «Шлях до успіху», кер. творчої майстерні дире. Летичів. 
р-ну. Сертифікований вчит.-експерт Майкрософт (2015).
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Депутат район. ради (2010, 2015), відповід. секретар 

Асоціації кер. закладів осв. «Відроджені гімназії України» 
(2012).

Авт. публік. у фах. період. виданнях.
Відмін. осв. України (2002). Нагруд. знак «В. Сухомлин-

ський» (2016). Почес. грам. та грам.: Мін-ва народ. осв. 
УРСР (1989), Летичів. РДА та Летичів. райради (2008, 
2014), від. осв. Летичів. РДА (2009, 2010, 2012), Хмельн. 
ОДА (2011), від. осв., молоді та спорту Летичів. РДА (2013). 
Відзнач. на район. Дошці пошани (2007). Перемож. Всеукр. 
конкурсів «Дир. школи» (2012), «Вчит.-новатор» (2015), ла-
уреат ІІ етапу Всеукр. конкурсу «Вчит. року-2014» в номін. 
«Дир. школи». 

Н. БАЧИНСЬКА

Жукович Леонард Васильович

12 05.1938, с. Осична 
Комсомольського р-ну Ві-
нницьк. обл. Помер 07 02. 
2016.

Закінч. Кам-Под. пед. 
ін-т (1966), спец. «Вчит. 
історії та укр. мови та лі-
тер.».

Спец. вищ. кат., вч.-
методист. 

1955-1957 рр. – вч. Ве-
ликолазучинецької шк. Ма-
нуїльського р-ну Хм. обл., 
1970–1974 рр. – дир. Гна-
товецької сер. шк. Хм. обл. 
1974-1980 рр. – дир. екс-

перимент. Вовковинецької шк.-інтернату для дітей сиріт та 
дітей позбавлених батьків. піклув. Деражн. р-ну. 1980–1983 
рр – нач. від. осв. Деражн. рай. ради; 1983–1985 рр. – дир. 
Юхимовецької ЗОШ І-ІІ ст. Волочиськ. р-ну; 1985-2003 рр 
– дир. Волочиської ЗОШ І-ІІІ ст. №5; 2004-2014 рр. – зав.
Волочиського центру дистанц. Навч. Відкритого Міжнар. 
ун-ту «Україна», який під його керівн. став одним із кращих 
в обл. Депутат Гнатовецької сільради Хм. обл., Вовкови-
нецької селищ. ради Деражн. р-ну та Волочиської міськра-
ди, Волочиськ. райради. З 2005 р. – голова рай. правл. Укр. 
соц.-демокр. партії у Волочиськ. р-ні.

Відмін. осв. УРСР (1977), орд. Труд. Черв. Прап. (1978), 
почес. грам. РДА, райради та грамоти рай. від. осв. (2000-
2003); Грамота обл. упр. осв. (1998) та МОН України (1978), 
Диплом І ст. президента ун-ту «Україна» Таланчука П.М. 
(2009).

В. ЄМАЄВ

Жулкевський Віктор Казимирович 

24.09.1959, с. Мотрунки 
Красилів. р-ну Хмельн.обл.

Закінч. Хм. пед. уч-ще 
(1978), спец. «Вчитель по-
чат. класів», Терноп. держ. 
пед. ін-т (1990), спец. «Ма-
тем.».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
старш. вчит. 

Розпоч. пед. діяльність 
у Морозівській 8-річній шк. 
(1978), прац. у Михайлів-
ській ЗОШ І-ІІІ ст. Красилів. 
р-ну: вчит. матем. та заст. 
дир. шк. з навч.-вих. робо-
ти. У 2004-2015 рр. – вчит. 
інформ. та матем. у Лажів-

ській ЗОШ. Неоднораз. перемож. постійно діючої педвист. 
«Осв. Хмельн. на шляхах реформ.», очолював творч. гру-
пу вчит. матем. р-ну з розробки електрон. посіб.

Авт. метод. матеріалів, розміщ. на сайті «Метод. пор-
тал».

Почесн. грамоти: Старокост. район. від. осв. (1999) та 
РДА (2010, 2013).

Л. ЯРОЩУК

Журавська Ніна Іванівна

22.06.1951, с. Стуфчин-
ці Хмельн. р-ну Хмельн.
обл.

Закінч. Хмельн. пед. уч-
ще (1970), спец. «Педагогі-
ка і психол. поч. навчання», 
Кам.-Под. пед. ін-т (1977), 
спец. «Вчит. історії та сус-
пільствознавства».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчитель-методист.

Прац. учит. Гнатівської 
шк. Хмельн. р-ну (1970-
1974) та Вовковинецької 
шк.-інтерн. Деражн. р-ну 
(1974-1977). З 1977 р. – у 
Хмельн. ОІППО: методист 
з вих. роботи (1977-1982), зав. сектора суспільствознав-
ства (1982-2012). 

Авт. посіб. «Хмельн. – наш рідний край», числен. метод. 
рекоменд.

Відмін. осв. України (2010), Почесна грамота МОН Укра-
їни (1996), упр осв. і науки Хмельн. ОДА (1994).

Г. КЕНЦ



266

Енциклопедiя освiти Хмельниччини

Жухевич Валентин Іванович

04.12.1959, с. Неми-
ринці Городоцького р-ну, 
Хмельн. обл.

Закінч. Вінницький 
держ. пед. ін-т ім. М. Ост-
ровського (1981), вчит. іс-
торії та суспільствознав-
ства.

 Викл. вищ. кваліф. кат., 
викл.-методист.

Прац. у школах Хмельн. 
(1981-1984) вчит., заст. 
дир. та дир. У 1985-1994 
рр., 2010-2013 рр. – роб. 
в органах держ. влади та 
місц. самовряд. Полон-
ського району: заст. міськ. 

голови, секретар, перший заст., голова Полонської райра-
ди, перший заст. голови Полонської РДА. У 1994-2010рр. 
– дир. ліцею, з 2014р. – викл. сусп. дисциплін.

Статті: «Мотивація педаг. та стимулювання інтересу до 
безперервного підвищ. профес. майстерн.»//Професій-
на освіта №1-2, 2010, «Шляхи та засоби стимулюв. (за-
охочення) самоосв. педагогів». // Всеукр. інтернет-конфер. 
«Метод. засади підвищ. кваліф. пед.  працівн. системи 
профес. осв.» (2016). 

Медалі «За вагомий внесок у розвиток профес. осв.» 
(2010), «90 років Полонському району» (2013), Почесн. 
грамоти ОДА, РДА, занесено на районну Дошку пошани 
(2010).

Л. СОСУЛЯ

Завальнюк Олександр Михайлович

28.11.1951, м. Сміла, 
Черкас. обл. 

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1972), історик. 

Докт. іст. наук (2011), 
проф. (2006).

Учителював: від 1979 р. 
– у Кам.-Под. пед. ін-ті (нині
КПНУ): асист., ст. викл., до-
цент, професор, декан іс-
тор. фак-ту (1993-2001), 
ректор ун-ту (2001-2012). 
Наук. дослідж.: становлен-
ня і функціонування нац. 
університет. осв. у 1917-
1921 рр., історія укр. шк. у 
1917-1921 рр., збройна бо-
ротьба за укр. державність 

у 1919-1920 рр., наук. краєзнавство. Кер. наук. шк. «Украї-
на наприкінці ХІХ ст. – в 30-х рр. ХХ ст.». 

Акад. трьох академій: Акад. наук вищої осв. України, 
Міжнар. кадрової акад. та Акад. пед. та соціал. наук (2008). 
Підготував 1 доктора і 7 канд. наук. 

Авт. понад 700 наук. пр., зокр., монографій: «Земства 
Поділля в добу Укр. революції 1917-1920 рр.» (2009), 
«Утвор. і діяльність держ. укр. університетів (1917-1921 
рр.)» (2011), «Укр. Галицька Армія на Поділлі» (2012); навч. 
посіб. «Новітня аграрна історія України» (2004). 

Заслуж. прац. осв. України (2004). Грам. (2004) та Почес. 
грам. Верх. Ради України (2011), почес. грам. і грам. МОН 
України, Хм. ОДА та облради. Орден Св. Рівноапостольно-
го князя Володимира IV ст. (2002), Почес. нагорода «Свя-
та Софія» (2003), Срібна медаль «Незалежність України» 
(2003), Золота медаль «За заслуги в освіті» (2005), Знак 
Ярослава Мудрого (2005), орден «За заслуги ІІІ ст.» (2009), 
«Лідер України» (2009) та ін.

С. КОПИЛОВ

Завада Григорій Іванович

15.09.1956, с. Лука Бар-
ська Барськ. р-ну Вінниц. 
обл.

Закінч. Вінницьк. держ. 
пед. ін-т (1979), вчит. гео-
графії і біології. 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист.

Прац. вчит. географії Ко-
билецько-Полянської СШ 
Рахівськ. р-ну Закарпат. 
обл. (1979-1981), заст. дир. 
Лозівської СШ Деражнян. 
р-ну (1981-1996), дир. Вов-
ковинецької шк.-інтернат 
для дітей-сиріт Хмельн. 
обл. (1996-2006).

Відмін. народ. осв. УРСР (1986). Грам. МОН України, 
орд. «За труд. досягнення» (2002).

М. СОЛОВЕЙ

Задворний Іван Федорович

29.02.1924, с. Купіль Во-
лочиськ. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Ужгород. держ. 
ун-т (1951), історико-філо-
лог. фак. 

Прац. дир. Свалявської 
сер. шк. Закарпатськ. обл 
(1951-1954). У 1959-1972 
рр. – редактор Кам.-Под. 
міськрайон. газети «Пра-
пор Жовтня», секретар 
міськкому КПУ. У 1972-1986 
рр. – дир. Кам.-Под. спец. 
шк.-інтернату для слабозо-
рих дітей. Під його кер. до-
будований гуртож, побуд. 
їдальню на 120 посад. місць, акт. залу, баню, пральню, 
переоблад. котельню, гараж, заасфальт. шкільне подвір’я.
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Учасник ІІ світ. війни. Орден Слави ІІІ ст. (1943), мед.: 

«За відвагу» (1943), «За бойові заслуги» (1944), «За пере-
могу» (1945).

Грамота Президії Верх. Ради УРСР (1980).
Т. ЛЯМЕНКО

Задорожний Роман Володимирович

17.10.1962, с. Швайківці 
Чортків. р-ну Терноп. обл.

Закінч. Терноп. мед. ін-т 
(1991), спец. «Лікувальна 
справа». 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
викл.-методист.

З 1992 р. – викл. тера-
пії, а з 2005 р. – зав. практ. 
навч. Чемеров. мед. ко-
леджу. Учасник проф. МО 
зав. практики та викл. те-
рапії навч. мед. закладів 
І-ІІ р.а. регіон. та всеукр. 
рівнів. Організ. підгот. сту-
дентів до участі у Всеукр. 
конк. фах. майстерн. «Ес-

кулап» серед мед. навч. закладів України І-ІІ р. а.
Співавт. підруч.: «Внутр. хвороби» (2005), «Практикум із 

внутр. медицини: Терапія» (2015).
Грамота МОЗ України (2012), похвальні та почес. грам. 

департ. охорони здоров’я та департ. осв. Хмельн. ОДА 
(2004, 2007, 2013).

Г. БОЙЧУК

Зазуліна Людмила Василівна

29.08.1952, с. Алексан-
дрівське Ставропольського 
краю (Росія).

Закінч. Одеський держ. 
ун-т ім. І. І. Мечнікова 
(1976), спец. «Біолог, викл. 
біології та хімії».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист; канд. пед. 
наук (2000), доцент (2004). 

З 1976 р. прац. за фа-
хом у шк. Одещини, у 1978-
2003 рр. – у ЗОШ №3, ЗОШ 
№11, ЗОШ №17 м. Хмельн.; 
1988-1993 рр. – заст. з 
навч. роботи ліцею №17. З 
1993 р. – в ХОІППО: мето-
дист лабор. інновац. пед. 
технологій, з 1994 р. – ст. викл., з 2002 р. дотепер – доцент 
каф. пед. та психол. У 2001-2015 рр. – секр. Вченої ради 
ін-ту. З 2009 р. – член-кор. Укр. Акад. Акмеологічних Наук.

Розробник курсів з пит. діалогізації пед. процесу, сучас-
них пед. технологій; пед. проектів, портфоліо, запровадж. 
акмеологічних засад, моніторингу інновац. діяльності; те-

ор.-дидакт. та організаційного забезп. олімпіади з пед. та 
психології тощо. Авт. та наук. керівник ДЕР з ОКН, моделі 
Школи повного дня тощо.

Авт. 4-х посіб. та бл. 60-ти публік.; наук.-метод. посіб. 
«Курс «Педагогічна інноватика» в системі підвищ. кваліф. 
вчит.» посів І місце на всеукр. конк. наук.-метод. розробок 
(2011).

Почес. грам. упр. осв. і науки Хмельн. ОДА (2007) та 
Хмельн. облради (2014). Лаур. «Премії ХОІППО за ваго-
мий внесок (успіхи) у розв. систем. підвищ. кваліф. кадрів» 
(2015). 

І. ВАШЕНЯК

Зайонц Інна Миколаївна

11.05.1968, м. Славута 
Хмельн. обл. 

Закінч. Терноп. держ. 
пед. ін-т ім. Я. Галана 
(1990), спец. «Вчит. біології 
та хімії».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
учитель-методист. 

Прац. вчит. біології, заст. 
дир. з наук.-метод. роботи 
Славут. обл. ліцею. У 2005 
р. очолила новоствор. за-
клад – НВК «СЗОШ, ліцей 
«Успіх». Закл. – дипломант 
громад. акції «Флагмани 
осв. і науки України-2009», 
перемож. Всеукр. фест. 

«Інновацій в упр. діяльн.», Міжнар. виставки навч. закл. 
«Сучасна осв. в Україні-2010», перемож. Всеукр. конк. 
«Модель школи ХХІ ст.-2014», перемож. Всеукр. акції «До-
бро починається з тебе». За вагомий внесок у розвиток імі-
джу осв. України заклад внесено до каталогу кращих шк. 
країни. Заклад визнано «Шк. року-2016» за результ. участі 
школярів у олімп. та конк.

Відмін. осв. України (2007), грам. МОН України (2006, 
2011), перемож. обл. ет. Всеукр. конк. «Вчитель року-1997», 
дипломант обл. акції «Жінка року-2007», дипломант 10 
фах. конк. та фестивалів.

Т. ДУБІНА
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Зайцева Тетяна Григорівна

21.09.1966, м. Шепет. 
Хмельн. обл.

Закінч. Чернів. ун-т 
(1988), спец. «Викл. біоло-
гії».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
учит.-методист.

Учит. біології та еколо-
гії Шепетівського НВК №1 
у скл.: «ЗОШ І-ІІ ст. та лі-
цей» (1993-2011). Підгот. 
59 перемож. олімп. обл. і 
Всеукр. рівнів, 1 перемож. 
і 1 учасн. Міжнар. олімп. з 
біології та екології. Її ви-
пуск. – Президентські сти-
пендіати: Н. Буга (2006), Д. 

Зайцев (2007), О. Поворознюк (2009). Делегат ІІ Всеукр. 
з’їзду прац. осв. України (2001). У 2011-2014 рр. – заст. го-
лови м. Шепетівка.

Заслуж. учит. України (2001), Відмін. осв. України (2002), 
Почес. грам.: Хмельн. ОДА, обл. ради, Шепетів. міськра-
ди, МОН України (2000, 2006); Грам. Президента України 
(2001), орд. «За заслуги» ІІІ ст. (2007), мед. «20 років неза-
лежності України». 

Л. ДАЦКО

Заплотинська Людмила Володимирівна

06.04.1952, с. Веснянка 
Старокост. р-ну Хмельн. 
обл.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т ім. В.П. Затонського 
(1975), спец. «Фізика та 
електротехніка».

У 1975-1976 рр. – вчит. 
фіз. в Іллядівській СШ 
Старосиняв. р-ну. З 1976 
р. прац. у Веснянській СШ 
Старокостянт. р-ну: вчит. 
фіз. та матем., з 1982 р. – 
заст. дир. шк. з навч.-вих. 
роботи, у 1987-2008 рр. 

дир. Веснянської ЗОШ І-ІІІ ст. Під її кер. вихованці шк. нео-
днораз. учасн. та перемож. МАН обл. та Всеукр. етапів. Де-
путат райради двох склик. 

Відмін. освіти України (2004), грам. відділу осв. Ста-
рокост. РДА (2004), Почесн. грамоти: Старокост. райра-
ди (2002), упр. осв. і науки Хм. ОДА (2002), МОН України 
(2006).

О. ЗАГОРСЬКА

Зайчук Валентин Олександрович

27.08.1949, м.Старокост. 
Хмельн. обл.

Закінч. Київ. держ. пед. 
ін-т (1971), філологічний 
факультет 

Канд. пед. наук (1994).
Прац. на Київщині: слю-

сар будів. упр. Жовтневого 
р-ну м. Києва (1966-1967), 
вчит. Лебединської і Музи-
чанської СШ (1971-1973), 
заст. дир. Гореницької 
СШ (1973-1975), дир. Бо-
ярської школи №3 (1975-
1982). У 1982-1991 рр. 
– заст. і перший заст. нач.
Київ. обл. упр. освіти. 1991-1992 рр. – заст. Міністра освіти 
України, голова комітету з ПТО, перший заст. міністра осві-
ти України: міністр і держ. секретар. МОН України (1999; 
2001-2002). У 2000-2001 рр. – Надзвич. і Повноваж. посол 
України в Литов. Республ. У 2002-2015 рр. – кер. апарату 
Верх. Ради України. Член-кор. НАПН України. 

Заслуж. прац. осв. України (1999).
М. СОЛОВЕЙ

Засекін Олександр Федорович

10.09.1939, с. Коса Реш-
нівка Шепет. р-ну Хмельн. 
обл.

Закінч. Хм. пед. уч-ще 
(1966), спец. «Вчит. почат. 
класів», Кам.-Под. пед. ін-т 
ім. В.П. Затонського (1973), 
спец. «Історія».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист. 

Прац. робіт., заст. брига-
дира Шепет. цукр. заводу 
(1957-1964). У 1966-1969 
рр. – дир. Липівської поч. 
школи Полон. р-ну, з 1969 
р. –у Понінків. сер. шк. учит. 
історії, організ. позаклас. та 
позашк. роботи (з 1973 р.), у 1974-2001 рр. – дир. Полон. 
СШ №1. Розбудував шк., зміцнив її матер. базу, вдало по-
єднував у собі вимоглив. і розуміння. 

Відмін. народ. осв. УРСР, грамоти обл. упр. осв., МОН 
України.

І. МОЛОДОЖЕНЯ



269

Провiднi освiтяни областi
Збрицька Ядвіга Адамівна

02.01.1936, с. Абрикосів-
ка Кам.-Под. р-ну Хмельн. 
обл. Померла 15.11.2013, 
м. Хмельн.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
уч-ще (1955), Кам.-Под. 
держ. пед. ін-т (1970), 
спец. «Вчит. математики», 
Хмельн. гум.-пед. акад. 
(2002), магістр упр. навч. 
закл.

Спец. вищ. кваліф. кат., 
викладач-методист. 

Прац. вчит. почат. шк. 
м. Кам.-Под., з 1968 р. – у 
Хмельн. пед. уч-щі: викл., 
зав. шкільн. відділення 
пед. уч-ща (з 1974 р.), з 
1987 р. – заст. дир. з навч. 

роботи. Під її кер. впроваджув. нові технол., активні форми 
та методи навч., нестандартні форми провед. пед. та ме-
тод. рад. Після реорганіз. закладу у Хмельн. гуманіт.-пед. 
ін-т (2000) очолила навч.-метод. відділ. 

Здійсн. дієвий контроль за навч.-вихов. процесом, уза-
гальнювала матеріали для метод. рад, корегувала діяльн. 
всіх 17 каф., вела стат. звітність в закладі, викл. методику 
почат. курсу матем., кер. диплом. роботами студ.

Відмін. народ. осв. УРСР (1980), грам. МОН України, 
обл. ради та ОДА, орд. «Знак Пошани» (1987), нагр. знак 
«В. Сухомлинський» (2006). 

Л. МАШКІНА

Зведенюк Микола Андрійович

27.01.1950, с. Пліщин 
Шепетів. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Терноп. пед. ін-т 
(1975), кваліф. «Вчитель 
біології».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист. 

Прац. у Шепет. р-ні: 
худ. кер. Плесенського 
буд. культури (1982-1985), 
з 1985 – вч. біології, хімії 
Пліщинської ЗОШ І-ІІІ ст. 
Ефективно здійснює еко-
лог. вихов. школярів. Орга-
ніз. роботу шк. лісництва, 
яке визнано зразковим. 
Під його кер. при шк. створ. 
дендропарк. Індивідуаліза-
ція навч.-вихов. процесу в позауроч. час забезпечує пе-
ремогу учнів-членів МАН на обл., всеукр. конк. НДР. Його 
учні – учасники та перемож. республ., міжнар. конк. (за 5 
років – 11 перемож. І ет., 10 – ІІ ет. конк.-захисту НДР учнів-
членів МАН). Команда учнів. лісництва отрим. Гран-Прі VIII 
Всеукр. конк. учнів. лісництв (2014), за підсум. ІХ Всеукр. 
зльоту лісництво «Пліщинське» посіло І м. (2015).

Авт. низки публік. щодо формув. наук. світогляду учнів 
через систему роботи учнів. лісництв (2015-2016).

Грам.: МОН України (2006, 2014, 2015), Департ. осв. і на-
уки Хмельн. ОДА (2012, 2016), обл. організ. лісівників Укра-
їни (2014), Націон. ун-ту біотехнологій та природокорист. 
(2009, 2010), Шепетів. РДА (2008). Лаур. прем. ім. Остров-
ського (2006), відзнач. на район. Дошці пошани (2014).

А. ОЛЕКСІЙЧУК

Звірок Василь Павлович

19.02.1956, с. Чере-
шенька Деражнян. р-ну 
Хмельн. обл.

Закінч. Кременецьке 
пед. уч-ще (1975), Кам.-
Под. пед. ін-т (1984), фак-т 
фізвиховання.

У 1980 р. як кращий 
спортсмен ніс олімп. вогонь 
на Хмельн.. Пед. талант 
вчит. фізвих. виявився під 
час праці в Деражнянській 
СШ №3, в якій працює з 
1986 р. донині (ЗОШ І-ІІІ с. 
№3). Його вихованці – нео-
днораз. чемпіони р-ну, обл. 
з легкої атлетики, захища-
ли честь області на всеукр. 

спорт. змаг. «Старти надій»(1989, 2003, 2007, 2008). У 2008 
р. команда стала чемп. України в змаг. «Ігри чемпіонів». 
Деражн. НВК №3 входить в десятку кращих шкіл України в 
змаг. «Козацький гарт».

Заслуж. вчит. України (2008).
Г. ДУДАР, Т. РУДЗІК

Зданевич Лариса Володимирівна 

27.06.1968, м. Хмельн. 
Закінч. Хмельн. пед. 

уч-ще (1987), Рівнен. пед. 
ін-т ім. Д. З. Мануїльського 
(1991), спец. «Педагогіка і 
психологія (дошкільна)». 

Докт. пед. наук (2014), 
проф. (2015). 

З 1991 р. – у ХГПА: 
викл., ст.викл, доц., з 2000 
р. – зав. каф. дошк. пед., 
психол. та фах. методик.

Чл. редколегії збірн. 
наук. праць ХГПА «Пед. 
дискурс». Член спец. вч. 
ради, вч. та метод. рад ХГПА, Житом. держ. ун-ту ім. І. 
Франка. Заст. голови Регіон. лаборат. соц.-пед. проблем 
адаптації студ. до навч. в умовах ВНЗ Ун-ту менеджменту 
осв. НАПН України. Член сектору дошк. осв. Всеукр. гром. 
експерт. ради з питань осв. і науки, кер. секції планування 
сім’ї та родин. вих.; Чл. ЦК та Ради Вищ. шк. ЦК Профсп. 
прац. осв. і науки України.
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Авт. моногр. «Проф. підгот. майбутніх виховат. до робо-
ти з дезадаптованими дітьми: теорія і метод.» (2013. – 564 
с.), співавт. «Дитина в дошк. роки : комплексна освіт. про-
грама» (2016. – 160 с.), колект. моногр. «Моделі підготовки 
майбутніх виховат. дошк. навч. закладів до проф. діяль-
ності» (2016. – 476 с.)

Відмін. освіти України (2005), нагр. знак «Софія Русо-
ва» (2006); медаль М. Дарманського «За наполегливість у 
науці» (2014); почесні грамоти МОН України (2004, 2009); 
НАПН України (2006); упр. осв. і науки ХОДА (2006, 2008, 
2013), ЦК Профсп. прац. осв. і науки України (2006, 2011); 
Грамота Ін-ту пед. АПН України (2006); обл. орг. профсп. 
прац. осв. і науки України (2006 – 2015); лауреат Хмельн. 
обл. премії ім. М. Дарманського в галузі осв. та науки в 
ном. «Кращий науковець» (2013); нагр. знак «За багаторіч-
ну працю по підгот. пед. кадрів» (ХГПА, 2016).

Л. ПІСОЦЬКА

Здоровецька Валентина Олексіївна

28.06.1948, с. Свіршків-
ці Чемеров. р-ну Хмельн. 
обл.

Закінч. Хм. пед. уч-ще 
(1979).

Прац. виховат. та вихо-
ват.-метод. ясла-садка №1 
«Дзвіночок» смт. Чемерів-
ці (1979-2008). За її кер. 
опрацьовано і впровадж. в 
практ. роботи закладу ін-
новац. технол. М.Зайцева 
«Чит. з раннього віку» та 
М.Монтессорі «Сенсорне 
вихов. змалку». Забез-
печ. метод. наочність ДНЗ 
власн. розробками.

Авт. метод. розробок: «Перспект.-календар. планув. за 
прогр. «Малятко»; плани роботи гуртків «Папер. мозаїка», 
«Чарівні кульки»; «Економ. вихов. дошкільника».

Неоднораз. нагородж. грам. райво, облуо (1982, 1995) 
та Почесн. грам. Мін. освіти УРСР (1985), Відмін. осв. 
УРСР (1989).

О. ДЕМЧИШИН

Зеленюк Валентина Миколаївна

23.02.1950, с. Волиця 
Красил. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Хмельн. пед. уч-
ще (1969), Кам.-Под. пед. 
ін-т (1975), спец. «Учит. 
укр. мови та літ-ри».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчитель-методист (2005).

Прац. у Волицькій СШ 
(нині ЗОШ І-ІІІ ст.) Краси-
лів. р-ну: піонервожатою, 
вчит. нім. мови (1969-1972), 
вчит. укр. мови та літ-ри (з 
1972 р. дотепер). Працює 

Зеленюк Іван Степанович

13.09.1909, с. Хоптин-
ське Балаганського повіту 
Іркут. губернії (Росія). По-
мер 05.12.1966, м. Кам.-
Под.

Навч. в Акад. комуніст. 
вихов. ім. Н. К. Крупської, 
закінч. Чернів. держ ун-т 
(1946), історик.

Канд. іст. наук (1952), 
доцент (1955). 

З 1928 р. – робіт. Джу-
ринецького цукрозаводу, з 
1930 р. – культпроп Шар-
городського РК ЛКСМУ, 
район. інспектор, вчит., 
зав. Сапіжанської чотирирічної шк. Джуринецького р-ну, з 
1934 – помічник завполітвід. Теофіпол. МТС, 1935 – 1-й 
секр. Остропол. РК ЛКСМУ, 1938 – 1-й секр. Чорноострів. 
РК КПУ, 1939 – 1-й секр. Снятин. РК КПУ, 1940 – голова 
Чернів. міськради, 2-й секр. Чернівец. ОК КПУ, з 1944 – 1-й 
секр. Чернівец. ОК КПУ. У 1947-1966 – дир., ректор Кам.-
Под. вчительськ. ін-ту. Організатор відбуд. та розв. навч.-
матер. бази, якісного кадр. забезпечення, розгорт. наук.-
досл. роботи, соціальн. забезпечення студ. і викл., підвищ. 
авторитету ін-ту. Наук. дослідж.: регіон. історія, іст. рево-
люц. подій 1917-1919 рр., іст. краєзнавство.

Депутат Верх. Ради УРСР (1939-1947), депутат Верх. 
Ради СРСР (1946-1950). 

Авт. більше 60 наук. пр.: «Боротьба трудящих Буковини 
проти румунських окупантів у період 1918-40 рр.» (1951), 
«В боях за жовтень: Спогади учасників революц. боротьби 
на Поділлі» (1958), «1917 рік на Поділлі» (1966). 

Учасн. бойових дій ІІ світ. війни (1941-1944): батал. ко-
місар, комісар дивізії. Нагород. 4 бойовими орд. (Орден 
Вітчизняної війни І ст., 1944), та мед. «За перемогу над Ні-
меччиною».

А. ФІЛІНЮК

за авт. прогр. «Школа олімпійського резерву», яка зайняла 
І м. на обл. конк. авт. програм. У 2011-2015 рр. 26 її учнів 
були перемож. та приз. район. олімп. і конк., 12 – призе-
ри обл. олімп. Учениця Сторожук О., учасн. ІV ет. Всеукр. 
конк., стала стипенд. Каб. міністрів (2011).

Пед. досвід «Інновац. технології на уроках укр. мови і 
літ-ри» визнано кращим у р-ні, присуд. І м. на обл. конк. 
ППД. Залучається до чит. лекцій в Хм. ОІППО, в ун-тах 
США (2016). 

Авт. розроб. уроків, що друк. в період. виданні «Уроки 
мудрості і добра», у збірн. наук. та наук.-метод. праць «Від 
Шевченка до сьогодення». Співавт. метод. посіб. з укр. літ-
ри для 6 кл. (2014). 

Почес. грам. Мін-ва осв. УРСР (1983), Відмін. осв. Украї-
ни (1991), грам. Хм. ОДА, нагруд. знак «В. Сухомлинський» 
(2010).

В. СТОРОЖУК
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Провiднi освiтяни областi
Зикєєва Тетяна Миколаївна

27.12.1905, м. Деражня. 
Померла 31.03.1979, м. Де-
ражня.

Закінч. учительський ін-
т, спец. «Вчит. рос. мови та 
літ-ри». 

Після закінч. ін-ту все 
життя прац. вчителем рос. 
мови та літ-ри в Деражн. 
СШ. Відповідальний та са-
мовідданий педагог. Її пед. 
принцип: навчити дітей у 
школі, вдома вони мають 
відпочивати. Сама жила 
скромно, але матер. допо-

магала дітям з бідних сімей.
Заслуж. учит. УРСР (1954). 

Т. РУДЗІК, В. КУЦЮК

Зикєєва Юлія Олександрівна

16.04.1875, м. Пенза (Ро-
сія). Померла 12.07.1957.

Закінч. Калузьку жіночу 
гімназію із золотою медал-
лю (1893), Всеукр. заочний 
ін-т народ. осв. (1932).

У 1893-1901 рр. прац. 
вчит. У 1901 р. переїжджає 
в Україну, прац. вчит. рос. 
мови та літ-ри у м. Дераж-
ня, (більше 60 років). Віді-
грала значну роль у створ. 
першої гімназії ім. Т. Шев-
ченка у м. Деражня (1918). 

Відм. народ. осв., За-
служ. учит. УРСР (1952), 
орд. Леніна і «Знак Пошани», мед. «За доблесну працю у 
Великій Вітчизн. війні 1941-1945 рр.».

Т. РУДЗІК, В. КУЦЮК

Зима Наталія Володимирівна 

14.07.1968, м. Старо-
кост. Хмельн. обл.

Закінч. Київ. держ. ун-т 
ім. Т. Шевченка (1990), 
спец. «Хімік, викладач».

У 1990-2000 рр. – наук. 
співробітник НДІ «Уконд» 
ВО «Катіон», з 2000 р. – 
учит. хімії Технолог. бага-
топроф. ліцею з загаль-
ноосв. кл. ім. А.Мазура 
м. Хмельн. Вимогливий 
педагог, уміє бачити кож-
ного учня, захопити спіль-
ною працею, викликати 

Зіньківський Василь Васильович

4(16).07.1881, м. Про-
скурів. Помер 05.08.1962, 
м. Париж.

Філософ, психолог, цер-
ковний і державний діяч.

Закінч Київ. ун-т св. Воло-
димира (1910), істор.-філо-
лог. фак-т; стажув. у Німеч-
чині та Італії (1913-1914).

Захист. магістерську 
дисерт. «Пробл. психічної 
причинності» (1915).

З 1910 р. розпоч. труд. 
діяльн. у Київ. ун-ті св. Во-
лодимира на посаді викл. 
загал. психології. Розроб. 
лекц. курс з дисц., у якому 
відобразив тісний зв’язок психол. з історією пед. учень 
та заг. релігійну спрямованість. З 1915 р. – проф. каф. 
філософії ун-ту. Читав курс психол. та логіки. У 1918 р. 
увійшов до складу уряду П. Скоропадського, обійняв по-
саду Міністра віросповідань. Порушував пит. українізації 
богослужіння, перекладу Біблії та богослужбових книг на 
укр. мову. У 1919 р. виїхав до Белграда, де в ун-ті викл. 
філософію. З 1926 р. прац. у Парижі, проф. філософії 
Богословського православ. Ін-ту. В 1942 р. прийняв сан 
священика. 

Авт.: «Про соц. вихов.» (1920), «Психол. дитинства» 
(1924), «Проблема вихов. у світлі християнської антропо-
логії» (1934).

М. СОЛОВЕЙ

почуття радості пошуку, упевненості. Її учен. Ганзюк Х. 
–перемож. Всеукр. етапу Міжнар. конк. Інтел-Еко в 2012
р. (ІІ м.) та в 2013 р. (І м.), у конкурсі GENIUS Olympiad 
(США, 2012, бронз. медаль) та I-SWEEP (США, 2013 р., 
ІІ м.). Її учні – перемож. Всеукр. форуму учн. та сту-
дент. молоді «Дотик природи» та у Всеукр. олімпіади 
«DreamEсо» (конкурс міжшк. наук. проектів з питань за-
хисту довкілля). 

Переможець обл. етапу та лауреат всеукр. етапу конк. 
«Вчит. року-2015» в номін. «Хімія», премія Хмельн. місь-
кради (2015-2017).

Т. МИХАЙЛІВ
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Енциклопедiя освiти Хмельниччини

Зотова Олена Василівна

07.08.1970, с. Хорохо-
рин Луцьк. р-ну Волин. обл. 

Закінч. Волин. держ. ун-т 
ім. Л.Українки (1995), ква-
ліф «Вчит. біол. і географ».

З 1995 р. прац. у Хм. обл. 
еколого-натураліст. центрі 
учнів. молоді: зав. відділ. 
с/г, з 2003 р. дотепер – ме-
тодист. Персонально за-
безпеч. діяльн. експерим. 
майданчика НАПН України 
на базі закладу. Презент. 
діяльн. закладу на міжнар. 
та всеукр. освіт. виставках, 

за результ. яких заклад отримав 2 золот. та 3 сріб. медалі.
Авт: навч.-метод. посіб. «Організ. і зміст еколого-нату-

раліст. та дослід. роботи з учнями і юннатами на шк. навч.-
дослід. земельних ділянках» (2000. – 227 с.); співавт.: 
збірки метод. розробок і докум. «Організ. діяльн. учнів. ліс-
ництв на базі навч. закладів та лісогосподарських підпр.» 
(2016. – 156 с.), «Юннати Хмельн. (нарис з історії юннат. 
руху Хмельн. обл.) (2011. –160 с.) та ін.

Відмін. осв. України (2000), нагруд. знаки: «А.С. Мака-
ренко» (2008), «В.О. Сухомлинський» (2010). Перемож. 
всеукр. конк. пед. майстерн. «Джерело творчості» (І м., 
2010). Поч. відзн.: «Ніка» (2010), «Пед. Оскар» (2016).

Л. ДЕМЧУК

Зьолка Валентин Леонідович

26.05.1969, с. Маниківці 
Деражн. р-ну Хмельн. обл. 

Закінч. Свердловс. 
вище військ.-політ. танко-
во-артилер. уч-ще (1990), 
офіцер-вчитель; Хмельн. 
ін-т регіон. упр. та права 
(1999), юрист. 

Полковник юстиції, докт. 
юрид. наук (2015), доц. 
(2007). 

З 1990 р. – на військ. по-
садах, з 1993 р. – у НАД-
ПСУ ім. Б. Хмельн.: з 2000 
р. – на викл. посадах; з 
2005 р. – нач. каф. Наук. 
інтереси: питання охорони 
націон. інтересів України у 

прикордон. сфері, адмін.-правов. регулювання забезп. на-
ціон. безпеки України у прикордонній сфері, організ.-пра-
вов. аспекти запобігання корупції у прикордонній сфері. 

Авт. монографії «Охорона національних інтересів Укра-
їни у прикорд. сфері (адміністрат.-правовий аспект)». – 
Хмельн., 2015. – 672 с.; навч.-метод. посіб. «Запобігання 
та протидія корупції. Одеса, 2013; «Шляхи удосконал. пра-
вової регламентації взаємодії громадян та Держ. прикорд. 
служби України в сфері охорони держ. кордону України». 
– 2014.

О. АНДРОЩУК

Зубова Жанна Олександрівна

02.04.1967, с. Крупець 
Славут. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Читинський держ. 
пед. ін-т (1989), кваліф. 
«Учит. фізики і матем.».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист.

Прац. у Славут. р-ні: у 
1992-1999 рр. – уч. фізи-
ки та матем. Полянської, 
Крупецької шк., дир. Стри-
ганської ЗОШ І-ІІ ст. (1999–
2001), дир. Крупецького 
НВК (2001–2010). За її кер. 
введено в експлуат. ново-
збудоване приміщ. шк. в с. 

Крупець, створ. суч. навч. заклад. Каб. фізики Крупецького 
НВК зайняв І м. серед 100 кращих ЗНЗ України у конкурсі 
«Кращий каб. фізики ЗНЗ» (2015). У 2010–2014 рр. – нач. від. 
осв. Славут. РДА. Оптиміз. мережу навч. закладів, зміцн. їх 
матер.-техн. базу, досягнуто 100% охоплення дошк. освітою 
дітей віком від 3-х до 6-ти років. З 2014 р. – методист, виконує 
обов’язки зав. РМК. Депутат Крупецької сільради 4-х склик.

Грам. МОН України (2005), Поч. грам. Департ. освіт. і на-
уки Хм. ОДА (2015), лауреат район. пед. премії ім. Д. Глю-
зицького (2006, 2013). 

Д. БОЙЧАК

Івасечко Олена Борисівна

20.10.1964, с. Устя 
Кам.-Под. р-ну Хмельн. 
обл.

Закінч. Рівнен. пед. ін-т 
(1986), спец. «Пед. і пси-
хол. дошкільна», кваліф. 
«Викл. дошк. пед. і пси-
хол., методист по дошк. 
вихов.».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
старш. виховат.

Прац. у м. Кам.-Под.: 
1983-1988 рр. – виховат. 
ДНЗ №16, з 1988 доте-
пер – виховат.-методист 
ДНЗ №20. Кер. МО вихо-
ват. ДНЗ м. Кам.-Под. та 
базового дитсадка з упро-
вадження міжнар. прогр. «Крок за кроком». Учасник засід. 
колегії МОН України (2011).

Авт. прогр. дух.-морал. вихов. дошкільників «Джерела 
духовності». 

Лауреат премії Верх. Ради України (2011).
С. КОНФІТОВСЬКА
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Провiднi освiтяни областi
Івасюк Микола Михайлович

27.02.1952, с. Боричівка 
Теребовлян. р-ну Тернопіл. 
обл.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1987), спец. «Історія».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист.

Прац. у Вербецькій не-
повн. СШ: вчит. історії та 
географії (1987-1989), заст. 
дир. (1989-1992); заст. дир. 
Летичів. ЗОШ І-ІІІ ст. №3 
(1992-1996), дир. Летичів. 
ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 (1996-2004). 
Сприяв перетвор. закладу в 
інновац. та отрим. статусу 

ліцею (1997). Запровадж. проф. навч. учнів за 4 профілями 
(фізико-матем., інформ.-технолог., істор., біолого-хім.). 

Очол. від. культури (2004-2008) та від. осв. Летичів. РДА 
(2008-2013). Під його кер. від. осв. спрямовував свою роб, на 
викон. комплекс. регіон. і район. програм у галузі осв., забез-
печ. результат. навч.-вихов. процесу, ефект. використ.матер.-
техн. бази та коштів на фінансування і розв. осв. в р-ні.

Грам. Хмельн. ОДА (2005, 2012), Летичів. РДА та Лети-
чів. райради (2009, 2012).

С. КОРЖИК

Івах Іван Вікторович

26.01.1918, с. Балакири 
Городоц. р-ну Хмельн. обл. 
Помер 11.10.1989. 

Закінч. Ніжинський пед. 
ін-т (1939), вчитель фізики. 

Канд. пед. наук (1961). 
Прац. учит. фізики у СШ 

№ 5 і № 9 м. Кам.-Под. З 
1950 р. – у Кам.-Под. пед. 
ін-ті (нині КПНУ): викл. каф. 
фізики, заст. дир. з наук.-
навч. роботи (з 1959 р.), 
у 1967-1977 рр. – ректор. 
1968-1983 рр. – зав. каф. за-
гальнотехнічних дисц. Наук. 
дослідж.: теорія і методика 
навч. фізики, техн. дисц.. 
Обирався депутатом міськ. та обл. рад народ. депутатів, чле-
ном міськкому партії, делегатом ІV Всеукр. з’їзду вчителів. 

Авт. наук. праць та навч. матер.: навч. посіб. «Вивч. 
теми «Криволінійний та обертальний рух» в серед. школі» 
(1963), посіб. для вчителів «Методика розв’язув. задач з 
фізики» (1966), «Збірн. запитань і задач з фізики для VI-VII 
класів» (1962), «Збірн. запитань і задач з фізики. Для 6-8 
класів» (1968).

Учасник бойових дій ІІ Світ. війни. Бойові нагор.: медаль 
«За відвагу» (1943), ордени «Черв. Зірки» (1944), Великої 
Вітчизн. війни ІІ ст. (1945), Слави II ст. (1945).

Відмін. народ. освіти УРСР, орд. Труд. Черв. Прапора 
(1971), медаль А.С.Макаренка (1977).

В. ФЕДОРЧУК

Івахненко Олександр Іванович

05.06.1974, м. Славута 
Хмельн. обл. 

Закін. Кам’ян.-
Подільське вище військ. 
уч-ще (1988), вчитель біо-
логії. 

Прац.: з 1988 – команд. 
взводу в/ч 72471 (Біло-
рус. В.О., м. Могильов), 
з 1992 – команд. роти в/ч 
72471 (м. Славути), з 2001 
– участь у миротв. континг. 
(Піденний Ліван), з 2002 – 
участь в миротв. континг. 
(Ірак), з 2003 - команд. 
роти в/ч 72471 (м. Славу-
ти), з 2006 – керівник фіз..
вих. ДПТНЗ «Славутський 

професійний ліцей». 
Нагороджений: орд. «За мужність» ІІІ ступеня (Указ Пре-

зидента України від 07.05.2004 року № 637), грам. Хмельн. 
обласн. орган. профспілк. праців. освіти і науки Укр. (2015).

Пр.: методичні розробки: «Організ. спорт. гурткової 
роботи» (2014 р.), методич. посібн. циклу уроків на тему 
«Баскетбол» (2012 р.).

Т. ГОЛУБ

Івчук Лідія Костянтинівна

13.10.1947, м. Полонне 
Хмельн. обл.

Закінч. Київ. держ. ін-т 
фіз. культури (1989), спец. 
«Фіз. культура».

З 1973 р. – тренер-ви-
кладач Полон. ДЮСШ. 
Метою діяльн є сприяння 
всебічному розв. здоров’я 
учнів, підвищ. рівня фіз. 
підгот., формув. й поліпш. 
осн. життєво важл. рухових 
навичок, умінь. На тренув. 
забезпечує інтенсивний 
розв. в учнів осн. рухових 
якостей з урахув. сенситив-
них періодів розв. дітей шк. віку. Серед її учнів МСМК Рус 
І., учасн. чемпіон. Європи з легкої атлет. (2015); Аврамчук 
І. – учасн. чемпіон. світу з легкої атлет. (2015).

Відмін. осв. України (2002), лаур. район. премії ім. Л. 
Українки (2002).

С. БАДРАК
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Енциклопедiя освiти Хмельниччини

Ількова Світлана Миколаївна

23.04.1969, с. Западин-
ці Красилів. р-ну Хмельн. 
обл. Померла 27.04.2016, 
м. Хмельн.

Закінч. Рівнен. держ. 
пед. ін-т (1990), спец. «Пед. 
і психол. (дошкільна).

Спец. вищ. кваліф. кат. 
У 1990-1991 рр. – ви-

ховат. Хмельн. дит. садка 
№58, виховат. та виховат.-
метод. (1991-1995), практ. 
психолог ДНЗ №32 м. 
Хмельн. (1995-2016).

Вміло організ. пед. ді-
яльність на нових заса-

дах, створювала інновац. середовище, використ інновац. 
пед. технології ТРВЗ, Ейдетику, розвив. ігри. Кер. метод. 
об’єднання м. Хмельн. 

Авт. «Розвиток пізнав. сфери старших дошкільнят. Ко-
рекційно-розвивальна програма» (2008).

Відзначена на Дошці пошани м. Хмельн. (2014).
І. НАЩУБСЬКА

Кабанова Марія Миколаївна

08.02.1958, с. Жаглівка 
Городоц. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1979), вчит. поч. кла-
сів. 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вч.-методист. 

З 1979 р. – вчит. поч. 
класів Ямпільської школи-
інтернату, з 1998 р. – заст. 
дир. Білогір. ЗОШ І-ІІІ ст., з 
2003 р. – заст. нач. райвід. 
осв. 2003-2014 рр. – нач. 
від. осв., молоді та спор-
ту Білогір. РДА. За період 
роб. на пос. начальника 
збер. мережу загальноос-

вітніх навч. закладів, здійснено перші кроки щодо її опти-
мізації, розшир. мережу ДНЗ (відкрито 7 ДНЗ), введено 
в експлуат. нове приміщ. Гулівецької ЗОШ І-Ш ст. (2010). 
Створено парк шкільн. автобусів, суттєво зміцнено навч.-
мат. базу ЗНЗ р-ну.

Н. АРТЕМЧУК

Іова Валентина Юліанівна

12.03.1950, с. Гвардій-
ське Хмельн. р-ну Хмельн. 
обл.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1973), спец. «Вчит. іс-
торії та суспільствознав-
ства». 

Спец. вищ. кваліф. кат. 
Прац. вчит. історії на 

Дунаєвеччині (1973-1974), 
виховат., вчит. історії та 
суспільствознавства, заст. 
дир. у Городоцькій СШ №1 
Хмельн. обл. (1974-1990). 

З 1990 р. – у ХОІППО: 
метод. від. вихов. роботи (1990-2003), зав. наук.-метод. 
відділу (2003-2008), доц. каф. пед. та психол. (2008-2010), 
зав. НМЦ вихов. роботи та захисту прав дитини (2010-
2015), методист НМЦ (2016). Під її кер. впровадж. інновац. 
технології громадянського, правового вих., дослідн. проек-
ти, організ. всеукр., міжнар. конф. 

Авт. 130 публік., зокрема, 8 наук.-метод. посіб. із грифом 
«Рекоменд. МОН України». 

Відм. освіти України (1995), нагр. знак «В. Сухомлин-
ський» (2007), Поч. грам. МОН України (1995), НАПНУ 
(2009, 2013), департ. осв. і науки Хмельн. ОДА (2000, 2006, 
2015).

І. ГІДЖЕЛІЦЬКИЙ

Кабачинський Микола Ілліч

10.01.1964, с. Зіньків 
Віньков. р-ну Хмельн обл. 

Закінч. Київ. держ. ун-т 
ім. Шевченка (1985), істо-
рик; Полтав. ун-т економіки 
і торгівлі (2011), менеджер-
економіст.

Полковник запасу, докт. 
іст. наук (2007), проф. 
(2008). 

З 1985 р. – на військ. по-
садах; з 1987 р. – на викл. 
посадах; з 2009 р. – прорек-
тор з наук. роботи Хмельн. 
кооперат. торгов.-екон. ін-
ту; з 2012 р. – проф. каф. 
НАДПСУ ім. Б. Хмельн. Наук. інтереси: питання історії при-
корд. варти України. 

Авт. монографій «Історія охорони корд. України». – 
Хмельн., 2005; «На варті рубежів Батьківщини: Прикорд. 
війська України в 1991-2003 роках». – Хмельн., 2006; навч. 
посіб. «Політичні аспекти формування та охорони держ. 
кордону». – Хмельн., 2015.

О. АНДРОЩУК
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Провiднi освiтяни областi
Кадук Любов Трохимівна

12.03.1946, м. Почаїв 
Тернопільської обл.

Закінч. Кременецький 
пед. ін-т (1969), спец. «Учит. 
математики».

Спец. вищої кваліф. кат, 
ст. учит.

1969-1980 рр. – вчит. 
матем. на Чернівеччині й 
Тернопільщині, 1985-1986 
рр. – інспектор райвно, 
1980-1985 рр. зав. РМК на 
Тернопільщині, 1986-1994 
рр. – зав. РМК Білогір. р-ну. 
У 1994-2011 рр. – дир. Біло-
гірської СШ, Білогірського 

НВК. У 2001 р. з її ініціативи в шк. було організ. гімназію і 
навч. заклад, який тримав статус «Білогірський НВК «Се-
редня загальноосв. шк. І-ІІІ ст. ім. І. О. Ткачука, гімназія». 
2003 р. організ. місцеву громаду на участь у проекті Укр. 
фонду соц. інвестицій, результатом якого став капремонт 
та переобладнання шкільн. приміщ. 

Відмін. народ. осв. УРСР (1991).
І. ДІДУХ

Кальмуцький Микола Апполінарійович

05.12.1938, с. Іванківці 
Хмельн. р-ну Хмельн. обл. 
Помер 03.05.2002.

Закінч. Хмельн. музичне 
уч-ще (1962), спец. «Керів-
ник хору», Кам.-Под. пед. 
ін-т (1973), спец. «Історія».

Спец. вищ. кваліф. кат.
Прац. у Хмельн. ІУВ (те-

пер – Хмельн. ОІППО): ме-
тодист музики кабінету вих. 
роботи (1962-1994), зав. 
каб. естет. вих. (1994-1999), 
методист НМЦ вих. робо-
ти та позашкіл. осв. (1999-
2002). Здійснював метод. 
супровід викл. музики в 
школі, організ. фестив., оглядів худож. самод. Прац. над 
вивч. та впровадж. народнопісенного багатства України та 
Поділля, прилученням дітей і учн. молоді до традицій, зви-
чаїв та обрядів народу.

Авт. метод. порад, рекомендацій з питань художньо-ес-
тет. вих. школярів.

Відмін. осв. УРСР (1976), грам. МОН України, Хмельн. 
облвно. 

А. ХАРЧЕНКО

Кам’янчук Михайло Антонович

22.09.1943, с. Калюс 
Новоушиц. р-ну Хмельн. 
обл. 

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т (1965), спец. 
«Вчит. фізики і основ ви-
робн.».

З 1970 р. – вчит. матем. 
і фізики Калюської СШ, 
заст. дир. (1972-1974), дир. 
(1974-1975). 1975-1996 
рр. – дир. Струзької ЗОШ. 
Згуртував пед. колектив, 
зініціював будівн. нового 
навч. закладу на 460 учн. 
місць (1980). За підсумка-
ми роботи шк. неоднораз. 

відзначали на обл. та район. Дошці пошани. За першість 
у Всесоюз. конк. досвід роботи шк. презентували на ВДНГ 
УРСР та СРСР (1985). 1996-2000 рр. – заст. голови Ново-
ушиц. РДА.

Грам. Мін. осв. УРСР (1975, 1986), Відмін. народ. осв. 
УРСР (1973), «Отличник просвещения СССР» (1984). Ка-
валер орд. Труд. Черв. Прап. (1978), орд. «Знак Пошани» 
(1982), пам’ят. знак «90 років Новоушиц. р-ну» (2013). Від-
знач. у район. книзі «Труд. слави».

Т ПАВЛІШЕНА

Кандирал Валентина Василівна

26.10.1953, с. Новосе-
менів Білогір. р-ну Хмельн. 
обл. 

Закінч. Вінниц. держ. 
пед. ін-т ім. Островського 
(1974), спец. «Вчит. мате-
мат.»

Спец. вищої кваліф. кат., 
ст. вчит.

У 1974-1977 рр. – вчит. 
матем. Питівської СШ Ка-
линівського р-ну Вінниць-
кої обл. З 1977 р. – вчит. 
матем. Ямпільської ЗОШ. 
Одна із перших в закладі 
успішно впроваджувала у 
навч. процес «математично-життєві» проекти як ефект. за-
сіб прикладної спрямованості матем. та реалізації діяль-
нісного та особистісно-орієнтованого підходів до викла-
дання предмета. Створ. один із кращих каб. матем., який 
став творчою лаборат. вчит. матем. р-ну. Її учні – приз. та 
перемож. обл. олімп. та конк.-захисту наук.-дослідн. робіт 
МАН з матем. 

Відмін. народ. осв. УРСР (1988).
Н. АРТЕМЧУК
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Кандирал Павло Дмитрович

24.09.1952, с. Горбівці 
Літин. р-ну Вінниц. обл.

Закінч. Вінниц. держ. 
пед. ін-т (1974), фізико-ма-
тем. фак. 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист.

У 1974-1977 рр. – орга-
ніз. позаклас. роботи, вчит. 
матем. у Пиківській СШ 
Калинівського р-ну Вінниц. 
обл. 1977-1982 рр. – вчит. 
мат. в Дідковецькій 8-річній 
шк. Білогір. р-ну Хмельн. 
обл. 1982-2012 рр. – дир. 

Ямпільської спец. загальноосв. шк.-інтернат Білогір. р-ну. 
За період роботи побуд. нові приміщ., переобладн. існуючі, 
змінено інтер’єр, створ. суч. матер.-техн. базу Ямпільської 
спец. загальноосв. шк.-інтернат.

Почес. грам. упр. осв. і науки Хмельн. ОДА (2003; 2008).
О. БОНДАР

Капелюх Тетяна Миколаївна

22.03.1973, м. Шепетів-
ка Хмельн. обл. 

Закінч. Київ. держ. лінг-
вістичний ун-т (1996), спец. 
«Інозем. мова і літ-ра», 
кваліф. «Вч. англ. мови». 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
старший вчит.

Прац. в Шепет. р-ні: з 
1990 – педагог-організ. 
Корчицької ЗОШ І-ІІІ ст., 
вч. англ. мови Мокіївської 
ЗОШ І-ІІІ ст. (1991-1997), 
вчит. англ. мови Шепетів-
ської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 ім. 

М. Островського (1997-2006). З 2006 р. – дир. Плесенської 
ЗОШ І-ІІІ ст. Член творчої майстерні кер. обл. «Шлях до 
успіху», член виконкому Плесенської сільради, делегат ІІ 
Всеукр. з’їзду педпрацівників (2001). 

Авт. статей, де висвіт. інновац. упр. досвід, здійснення 
інклюз. навч. (надрук. в наук.-метод. журн. «Пед. вісник» 
(2011-2013)).

Почес. грам. упр. осв. і науки Хмельн. ОДА (2009). Пере-
мож. район. та учасн. обл. конк. «Упр. оскар» (2011). Від-
знач. на район. Дошці пошани (2012), лаур. район. премії 
прац. осв. ім. Островського. Перемож. ІІ (обл.) етапу Все-
укр. конк. «Учит. року-2014» в номін. «Дир. шк.», лаур. обл. 
конк. упр. проектів «Заклад успішної особистості». Подяка 
Хмельн. обл. від. Комітету з фізвиховання та спорту за І м. 
в обл. конк. «На кращу організ. та провед. заходів «Фести-
валю освіт. спорту» в номін. «Сільські ЗНЗ» (2015). 

С. ГРИЦЮК

Каневський Іван Пахомович

14.03.1939, с. Кугаїв-
ці Чемеров. р-ну Хмельн. 
обл. Помер 27.03.2011, с. 
Оринин.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1971), спец. «Пед. і 
метод. почат. навч.»; Луць-
кий держ. пед. ін-т (1987), 
спец. «Вчит. географії». 

Старший учит. (1989).
З 1964 р. прац. у Оринин. 

шк.-інтернаті: учителем ма-
люв. і праці, виховат., вчит. 
географії (1982-1995), заст. 
дир. з вих. роботи (з 1971 
р.), заст. дир. з навч. робо-
ти (1992-1994). Голова Орининської сільради (1978-1982). 
Депутат Кам.-Под. райради. Почесн. громад. с. Оринин. 
Почесн. ветеран 4-ї танк. армії.

Авт. добірок та нарисів, що надрук. у м. Кам.-Под., Че-
мерів., Вінниці, Умані, в Росії: «Танк «Іван Качур» ішов на 
Берлін», «Квіти безсмертника», «Герої не помирають», 
«Пам’яті Шептія». 

Мед. «Ветеран праці» (1989), грам. Мін-ва осв. УРСР, 
упр. осв. Хмельн. обл., Кам.-Под. р-ну.

Н. ІВАХНЮК

Капиця Віра Феодосіївна

13.08.1955, с. Чижівка Із-
яслав. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Рівнен. держ. 
пед. ун-т (1988), фах – 
«Викл. дошк. пед. і психол., 
методист по дошк. вихов.».

Спец. вищ. кваліф. кат. 
1973-1978 рр. – вихо-

ват. у ДНЗ № 23 «Вогник» 
м.Хмельн. З 1978 р. – у м. 
Шепет.: виховат. в ДНЗ №3 
«Ластівка» (1978-1984), 
зав. ясла-саду №5 «Олен-
ка» (1984-1992), учит.-ло-
гопед ДНЗ №1 «Дзвіночок» 
(1992-1997), зав. ДНЗ №6 
«Білочка» (1997-2014). Енергійна, ділова, глибоко обізна-
на з тонкощами дошк. справи, здатна спрямув. колектив в 
потрібне русло, зробити заклад конкурентоздатним. Під її 
кер. колектив ДНЗ неоднораз. був відзначений міськ., обл. 
та держ. нагородами.

Г. КРОТОВИЧ 
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Провiднi освiтяни областi
Каплун Віталій Григорович

11.08.1938, с. Каскада 
Новоушиц. р-ну Хмельн. 
обл.

Закінч. Львів. лісотехн. 
ін-т (1960), спец. «Лісоінже-
нерна справа»; аспірантура 
Львів. лісотехн. ін-т (1966).

Канд. техн. наук (1968), 
докт. техн. наук (1991), 
проф. (1991).

З 1960 р. прац. на різних 
посадах Заволжського де-
ревооброб. з-ду №3 тресту 
№15 «Будіндустрія» (Горь-
ков. обл., Росія).

З 1966 р. прац. у Хмельн. 
філіалі Укр. поліграф. ін-ту 
ім. І. Федорова (згодом на 
його базі створ. самостійний 

ВНЗ, який неоднораз. реорганізов., нині – ХНУ): асистент, 
старш. викл., доцент (1968-1978), зав. каф. деталей машин 
та теорії механізмів і машин (1972-1988), проректор з наук. 
роботи (1994–2008), проф. каф. машинознавства (2008-
2015), нині – дир. НДІ трибології і матеріалознавства.

За його ініціат. в ун-ті створені та успішно прац. під його 
кер. спільна МОН і НАН України лаборат. прогресив. методів 
зміцн. (1998) та Подільськ. фізико-технол. центр (1993), де 
створ. новітні технол. зміцнення поверхонь деталей машин, 
інструм. і оснащення; Територ. Інновац. центр «Поділля» 
(для впровадж. результ. наук. досліджень, нових технол. та 
проходж. студентами практики) (1993), Регіон. інформ.-ін-
новац. центр енергозбереж. (2002). Під його кер. закладені 
основи матер.-техн. бази каф. машинознавства, викон. 10 
держбюджетних і 22 госпдоговірні теми НДР, які впровадж. у 
виробн., підгот. та захищ. 5 канд. та 1 докт. дисерт.

Авт та співавт. 242 наук. праць, в т. ч. 25 авт. свідоцтв і 
патентів. 

Нагр. знак «За відмінні успіхи в роботі» (1978), «Вете-
ран праці» (1987), Заслуж. проф. Технолог. ун-ту Поділля 
(1999). 

П. МЕЛЬНИК

Карапозюк Ганна Володимирівна

26.04.1958, с. Богданів-
ка Волочиськ. р-ну Хмельн. 
обл.

Закінч. Київ. держ. пед. 
ін-т ім. М.Горького (1979), 
спец. «Українська мова та 
література».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
виховат.-методист.

У 1985-1996 рр. – мето-
дист-логопед у дошк. закла-
ді №49 м. Хмельн. З 1997р. 
– зав. ДНЗ №54 м. Хмельн.
Впровадж. фінансову са-
мост. закладу; з її ініціат. 

Каратаєва Марія Іванівна

04.01.1950, с. Смо-
трич Дунаєвецький р-ну, 
Хмельн. обл.

Закінч. Рівнен. держ. 
пед. ін-т (1976), спец. «Ви-
кладач педагог. та психол. 
Дошкільної освіти».

Спец. вищ. кваліф. кат.
Прац. у м.Хмельн.: ви-

хователем ДНЗ №18 (1968-
1974), метод. ДНЗ №13, 
№31 (1974-1976). З 1976 р. 
– у Хмельн. ОІППО: метод.
дошк. вих. (1976-2001), 
зав. сект. дошк. осв. (2001-
2011), зав. НМЦ дошк., 
поч., спец. та інклюз. осві-

ти (2011-2015), з 2015 р. дотепер – метод. цього ж центру. 
Здійснює наук.-метод. супровід модернізації змісту дошк. 
осв., забезпечує інновац. спрямованість метод. служби, 
розробку та реалізацію інтеграційних проектів у обл.

Авт. понад 90 наук.-метод., навч. посіб., збірок, публіка-
цій у період. виданнях.

Відм. осв. України» (1996), нагр. знак «Софія Русова» 
(2008), почес. грам., подяки МОН України, (2002, 2006, 
2008, 2010), обл. упр. осв. і науки Хмельн. ОДА та обл. 
ради (2002, 2004, 2010, 2013, 2014, 2016). 

А. ГАЛАС

розроблено та впровадж. ідею ств. реабілітаційних груп ви-
хідного дня для дітей з обмеж. можлив. (досвід був опуб. в 
газеті «Дитячий садок» (2003) та посіб. «Нові форми здобут-
тя дошк. освіти» (2005), презент. на семінарі, організ. МОН в 
м. Київ (2007). Делегат І Всеукр. з’їзду працівників дошк. осв.

Авт. низки статей щодо досвіду роботи. 
Відмін. осв. України (2009), грам.: МОН України (2002, 

2004), обл. ради (2007), міськради (2007, 2008, 2012), Ін-ту 
іннов. технол. і змісту осв. України (2007), відзн. на Дошці 
пошани «Кращі осв. міста» (2010). 

О. КУШЛАК

Карван Раїса Йосипівна

05.01.1944, м. Хмель-
ницький. 

Закінч. Хм. пед. уч-ще 
(1963), Кам.-Под. пед. ін-т 
(1973), спец. «Вчит. історії і 
суспільствознавства».

З 1971 р. – викл. ПТУ 
обл. управл. побут. об-
слугов., з 1973 р. – мето-
дист ПТУ. У 1982-1993 рр. 
– заст. дир. з навч.-вихов.
роботи ПТУ № 10. З 1993 
р. – дир. уч-ща № 10 (нині 
– Хм. центр ПТО сфери
послуг).
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Завдяки їй в закладі створено сучасні умови для проф. 
підгот. учнів: майстерні-ательє, перукарні, запроваджено 
випікання хлібобулочних кондитер. виробів під реаліз. на-
селенню, збільшено обсяги осв. платних послуг. Завдяки 
цьому навч. заклад увійшов в 100 найкращих ПТНЗ України.

Авт. посібника «Основи професійної етики» (2014). 
Відмін. нар. осв. України (1991), знак «А.С. Макаренко» 

(2006), Грам. МОН України (2010), Поч. грам. Хмельн. ОДА 
(2009, 2012, 2013), грам. Хмельн. облради (2014), грамота 
департ. осв. і науки Хмельн. ОДА (2013, 2015).

Н. НЕРОДА

Карван Станіслава Людвіківна

25.07.1949, м. Хмельн.
Закінч. Київ. держ. ун-т 

ім. Т.Г. Шевченка (1974), 
спец. «Філолог».

Прац. викл. Хм. пед. 
уч-ща (1974-1976); у 1976-
1988 рр. – на звільненій 
комсом. і парт. роботі; у 
1988-2003 рр. – дир. Хм. 
ОУНБ ім. М. Островського. 
Брала участь у 18-ти між-
нар., всеукр., регіон. істор.-
краєзнавч. конференц., 
член ред. колегій.

Лаур. обл. прем. ім. М. 
Смотрицького в галузі бі-
бліот. справи (1996). По-
чес. грам. Мін-ва культури України (1998, 2001), грамоти 
ОДА, облради, управ. культури.

Н. СИНИЦЯ

Карнаухова Марина Миколаївна

26.12.1961, м. Міас Че-
лябінськ. обл. (Росія).

Закінч. Ленінград. держ. 
пед. ін-т ім. О. І. Герцена 
(1985), спец. «Вчит. біології 
та хімії».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
учит.-методист. 

1985-1993 рр. – вчит. 
біології та хімії Лодейно-
польського ПТУ №185 
(Ленінград. обл.) та Ло-
дейнопольської СШ № 
68 (1993-1995). З 1995 р. 
– вчит. біології НВК №2 м.
Хмельн. Володіє сучас. 
формами та метод. робо-

ти, використ. диферент. та індивід. підхід до кожного учня, 
працює над розв. еколог. свідомості та крит. мислення через 
сист. тв. завдань, проблем. ситуацій. Очолює пед. майстер-
клас вчит. біології шкіл м. Хмельн. по впровадж. ІКТ. Її учні 
– неоднораз. перем. конк.-захисту МАН та олімп. з біології .

Авт. електронного метод. посіб., з підбіркою мультимед. 
презентацій для курсу біології та низки статей щодо досві-
ду роботи. 

Відмін. осв. України (1999), грам. МОН України (2001, 
2005), Ін-ту педагогіки НАПНУ (2005, 2008), лаур. премії 
міськ. голови (2011). 

М. ПЕТРОВСЬКА

Карнафель Владислав Станіславович.

09.06.1930, с. Новосе-
лиця Полон. р-ну Хмельн. 
обл.

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист. 

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1955), спец. «Вчит. фі-
зики та математики».

Прац. учит. Хорошівської 
СШ Білогір. р-ну (1955-
1957), заст. дир. Новосе-
лицької СШ (1985-1990), 
інспект. шкіл Білогір. (1957-
1958) та Полон. район. від. 
народ. осв. (1958-1966), 
зав. район. від. осв. Полон. 
райвиконкому (1966-1985). 
Неординарна особистість, талан. пед. і організ. осв. За його 
участі відбул. становл. і розвиток метод. служби р-ну. Як 
кер. освіти р-ну особливу увагу приділяв роботі з кадрами 
та зміцн. навч.-матер. бази шкіл. За цей час побуд. понад 10 
шкіл і дошк. закладів, 4 багатокварт. Буд. для вчит., здійсне-
но прибуд. клас. кімнат, майстерень, їдалень. 

Відмін. осв. УРСР (1974).
Н. ТЕРЕЦЬ

Карпенко Галина Семенівна

19.03.1942, с. Лепесівка 
Білогір. р-ну Хмельн. обл. 
Померла 23.01.2006.

Закінч. Кам.-Под. культ.-
освітнє уч-ще (1961); Кам.-
Под. пед. ін-т (1967), ква-
ліф. «Вчит. поч. класів».

З 1961 р. – старша піо-
нервожата Ямпільськ. дит. 
буд. З 1962 р. – виховат. Ям-
пільськ. шк.-інтернату, вчит. 
поч. класів (1963-2003). Де-
легат Всесоюз. з’їзду вчит. 
(м. Москва, 1978).

Заслуж. вчит. УРСР 
(1980).

О. БОНДАР
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Катеринчук Іван Степанович

10.04.1960, с. Загінці Де-
ражн. р-ну Хмельн.обл. 

Закін.: Житомир. вище 
військ. уч-ще радіоелектро-
ніки протиповітр. оборони 
(1981), інженер; Військ. 
акад. протиповітр. оборони 
ім. Жукова (1992). 

Полковник запасу, докт. 
техн. наук (2006), проф. 
(2007). 

З 1981 р. – на військ. по-
садах; з 1996 р. – у НАДПСУ 
ім. Б. Хмельн.: з 1996 р. – на 
викл. посадах, з 2008 р. – 
нач. каф., з 2011 р. – заст. 
ректора; з 2015 р. – проф. каф. Наук. інтереси: питання інф. 
технологій, мат. моделювання, високотехнол. зразків озбро-
єння і військ. техніки, моделювання процесів забезп. націон. 
безпеки та охорони держ. кордону, інтелект. систем підтримки 
прийняття рішень. Академік Акад. зв’язку України. 

Авт. праць: «Інтелектуальна автоматизована система 
контролю знань: лінгвістична підсистема». – Херсон, 2011; 
«Методика експертизи телекомунікаційних систем в умо-
вах невизначеності». – К, 2011; «Інформаційні телекомуні-
кац. системи як об’єкт системних досліджень в інтересах 
охорони держ. кордону». – К., 2016.

Заслуж. прац. осв. України (2009), Лаур. Держ. премії 
України в галузі науки і техніки (2011).

О. АНДРОЩУК

Катренюк Клавдія Володимирівна 

28.02.1954, с. Решнівка 
Старокост. р-ну Хмельн. обл. 

Закінч. Кам.–Под. пед. 
ін-т (1979), спец. «Учит. іс-
торії, суспільствознавства 
та права».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
учит.-методист. 

Прац. вчит. почат. кл. Мо-
розівської ЗОШ Старокост. 
р-ну (1973-1975). З 1975 р. 
прац. в Миролюбненській 
ЗОШ: вчит. історії; з 1994 
р. – дир. Миролюбненської 
ЗОШ І-ІІІ ст. Член групи 
творчо прац. дир. шк. обл. 
(1998-2012). Матеріали з 

досвіду інновац. упр. діяльн. узагальнено в збір. «Флагмани 
освіти України» (2009). Шк. отрим. статус «Школа сприяння 
здоров’ю» (2006-2012). з 2012 р. – освіт.-інформ. центр шк. 
сприяння здоров’ю. Пед. колектив шк. відзнач. на Дошці по-
шани «Гордість Старокост. краю» (2013).

Авт. доробок з іст. України, друк. в журн. «Пед. вісник» 
(2002). 

Відмін. осв. України (2004). Грам. МОН України (1987р.), 
Хм. обл. упр. Осв. (2004р.), Старокост. райради (1996),

Л. ДЕХТЯР

Каушанська Белла Липівна 

26.05.1944, м. Суми.
Закінч. Сумськ. держ. 

пед. ін-т ім. А.С. Макарен-
ка (1968), спец. «Біологія». 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
учит.-методист.

Прац. з 1968 р. в м. 
Кам.-Под. учит. біології, 
хімії, англ. мови 8-річної 
шк. №14 (нині – Кам.-Под. 
НВК №14 у складі спеці-
аліз. ЗОШ І ст. з поглиб. 
вивч. англ. мови та гімна-
зії). Навч. і вихов. процес 
здійснює на основі тех-
нол. навч. як дослідження. 
Нею створ. матер. і ди-
дакт. база, що сприяє ефект. навч., провед. лаборат. робіт 
і практ. досліджень. На базі каб. було проведено Всеукр. 
олімп. з біології (1999). Вихованці – пост. приз. і перемож. 
ІІ, ІІІ і IV етапів Всеукр. олімп. з біол., в 2005 р. учень Де-
ніс Є. – перемож. міжнар. олімп. з біол. (Китай) та екології 
(Туреччина).

Заслуж. учит. України (2006), лаур. Соросів. премії 
(1999).

М. КИРИК

Качковська Наталія Броніславівна 

10.07.1978, м. Кам.-Под.
Закінч. Кам.-Под. держ. 

пед. ун-т (2000); магістра-
туру Кам.-Под. держ. ун-ту 
(2004), спец. «Пед. і ме-
тод. серед. осв. Образотв. 
мист.».

З 2000 р. прац. у Кам.-
Под. Центрі дит.та юнац. 
творчості кер. гуртка об-
разотв. та декор.-приклад. 
мист. «Колорит», який отр. 
звання народ. худож. ко-
лектив (2015). Її вихованці 
– неоднораз. перемож. обл., 
всеукр. та міжнар. конк.

Авт. трирівневої навч. прогр. гуртка, електрон. посіб. 
«Специфічні можливості використ. техніки пісочної анімації 
в контексті арт-терапії», 11 наук. публ., зокрема: «Кераміч-
на іграшка на Поділлі» (2012); «Символізм традиц. народ. 
іграшки» (2013).

Нагороди: 15 дипл., 12 грамот, подяк міськ., обл. та все-
укр. рівнів, відзнака Кам.-Под. міськ. голови «За заслуги 
перед міськ. громадою» (2015). Перемож. обл. етапу та 
ІІІ місце у всеукр. етапі конк. пед. майстерн. педагогів по-
зашк. навч. закл. «Джерело творчості» у номін. «Кер. гурт-
ка» (2016).

В. СЕМЕНИШЕНА
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Квасовська Ганна Трохимівна

20.02.1919, м. Ізяслав 
Хмельн. обл. Померла 
19.12.2016.

Закінч. Острізьке пед. 
уч-ще (1947), спец. «Вчит. 
почат. класів».

У 1947-1987 рр. прац. 
вчит. почат. класів Ізяслав-
ської СШ №3 (1954 р. змі-
нено назву школи на №2 
і присвоєно ім’я М. Ост-
ровського). Її пед. кредо: 
«Навчаючи – виховувати, 
виховуючи – вчити». До-
свід роботи представлено 
на обл. виставці, на рес-

публік. виставці в павільйоні «Народ. освіта». Делегат ІІІ 
з’їзду вчит. УРСР (1966), Всесоюз. з’їзду вчит. (Москва, 
1968). Її метод. розробки надрук. в журналі «Почат. шко-
ла», в обл. газеті «Радянське Поділля».

Заслуж. вчит. УРСР (1968), Відмін. народ. осв. УРСР 
(1970). Мед.: «За доблестный труд», «За труд. доблесть», 
А. С. Макаренка. 

Н. ШЕВЧУК

Квятківська Марія Францівна

03.01.1961, с. Чухелі Во-
лочиськ. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Кам-Под пед. 
ін-т (1985), спец. «Вчитель 
російської мови та літера-
тури».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчитель-методист. 

Працювала у школах 
Хмельн. р-ну: ст. піонерво-
жата (1978-1981), вчит. рос. 
мови (1982-1985); методист 
Хмельн. РМК (1986-1989), 
його завідувач (1989-1997), 
методист каб. кер. кадрів 
Хмельн. обл. ІУВ (1999-
2000).

Досвідчений учитель та кер. Новацією в роботі стало 
налагодження патронажу «Місто-селу», співпраця школа-
школа на етапі створення закладів нового типу. Зазнали 
корекції активні форми метод. роботи у взаємодії РМК з 
ХОІППО. 

Почесна грам. Мін. освіти України (1984, 1991), обл. упр. 
освіти (1983), Відм. освіти України (1996). 

В. ГУМЕНЮК

Кеба Олександр Володимирович

31.07.1959, м. Старо-
кост. Хмельн. обл. 

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т ім. В.П. Затонсько-
го (1980), спец. «Рос. мова 
і літ-ра».

Докт. філол. наук (2003), 
проф. (2005).

Учит. рос. мови і літ-ри у 
Новосільській СШ Ярмолин. 
р-ну Хмельн. обл. З 1987 
р.– Кам.-Под. держ. пед. ін-
ті (нині КПНУ): асист., зав. 
каф. рос. і зарубіж. літ-ри, 
декан фак-ту інозем. філо-
логії, проректор з наук. ро-
боти, зав. каф. германських 

мов і зарубіж. літ-ри. Дослідник зарубіжн. літ-ри, проблем 
теорії та методології літературозн. Наук. дослідж.: історія 
світ. літ-ри ХХ ст., порівняльне літературознавство. Акад. 
АНВО України. Підгот. 1 доктора і 13 канд. наук.

Авт. понад 200 наук. пр., зокр., монографій «Творч. Ан-
дрея Платонова в контексте мировой литературы ХХ века» 
(2009), «Лирика Иннокентия Анненского: худож. семантика 
и структура» (2009), навч.-метод. посіб. «Методологія су-
часного літературознавства» (2015). 

Відмін. осв. України (2003), Поч. грам. Мін-ва осв. і на-
уки, молоді та спорту України (2002) та Верх. Ради України 
(2003), нагруд. знак «За наук. досягнення» (2009). 

В. КШЕВЕЦЬКИЙ

Кенц Галина Іванівна

26.06.1958, с. Ста-
ра Ушиця Кам.-Под. р-ну 
Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. пед. ін-т 
(1977), спец. «Вчит. історії та 
суспільствознавства». 

Прац. учит. Гатнян-
ської школи Деражн. р-ну 
(1979-1987), заст. дир. та 
вчит. ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 м. 
Деражні (1987-1993, 2000-
2002), методистом та зав. 
Деражн. РМК (1993-2000), 
заст. дир. ЗОШ № 2 м. 
Хмельн. (2002-2003). З 
2003 р. – у Хмельн. ОІППО: 
зав. сектора навч. роботи (2003-2013), методист НМЦ сусп. 
дисциплін (з 2013 дотепер).

Авт. метод. посіб.: «Історія рідного краю. 10 кл.» (2014), 
«Історія рідного краю. 11 кл.» (2014), «Настільна книга мето-
диста» (2015), «Компетентнісно орієнтовані завдання. Істо-
рія України. 8 кл.» (2015), численних метод. рекомендацій.

Відмін. осв. України (2001), Поч. грам. МОН України 
(2006), Подяка Хмельн. ОДА (2015), грам. (2013) та Почес. 
грам. (2016) департ. осв. і науки Хмельн. ОДА.

Т. РУДЗІК
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Провiднi освiтяни областi
Кириленко Володимир Анатолійович

09.01.1974, м. Василь-
ків Київ. обл. 

Закінч.: Васильків. 
військ. авіаційно-техн. 
уч-ще (1994), технік-ме-
ханік; Київ. ін-т Військ.-
повітряних сил (1999), 
офіцер військ. упр.; НАД-
ПСУ ім. Б. Хмельн. (2012), 
магістр з військ. спец. 

Полковник, докт. військ. 
наук (2010), проф. (2015). 

З 1994 р. – на військ. по-
садах; з 2003 р. – у НАД-
ПСУ ім. Б. Хмельн.: з 2003 
р. – ст. наук. співроб. наук.-
досл. від., з 2010 р. – нач. 
каф., з 2014 р. – заст. рек-

тора (проректор) з наук. роботи. Наук. інтереси: питання 
щодо інф.-аналіт. забезп. операт.-служб. та операт.-бойо-
вої діяльності органів охорони держ. кордону. Член екс-
перт. ради МОН України. 

Авт. монографій «Теоретичні основи інформаційно-ана-
літ. забезпеч. процесів охорони держ. кордону (у контек-
сті завдань націон. безпеки України в прикорд. сфері)». 
– Хмельн., 2009; «Технічний контроль та інформац. забез-
печ. процесів охорони держ. корд. України». – Хмельн., 
2011; навч. посіб. «Охорона державного кордону». – 
Хмельн., 2013. 

О. АНДРОЩУК

Кириленко Сергій Миколайович 

13.03.1935, м. Гайсин  
Вінниц. обл.

Закінч. Київ. ун-т ім. 
Т.Шевченка (1962), спец. 
«Вчит. фізики».  

Спец. вищ. кваліф. кат.
Труд. діяльн. здійсн. у 

СШ №1 м. Славута: вчит. 
труд. навч., фізики, заст. 
дир. з навч.-вихов. роботи 
(1969-1980), дир. школи 
(1980-1997). Під його кер. 
шк. активно впровадж. су-
час. пед. технології навч. 
Заклад набув статусу пі-
лотної шк. по впровадж. 
інформ. технол. в області; 
створив одне з кращих в 
р-ні учнів. лісництво, примноживши гектари лісових маси-
вів Славутчини. Був головою профсп. комітету, секр. пар-
торганізації. 

Відмін. народ. осв. УРСР (1986), Почес. грам. Мін-ва на-
род. осв. УРСР (1981).

Т. ДУБІНА

Кирилюк Віра Михайлівна 

25.12.1944 р, с. Іршики 
Старокост. р-ну Хмельн. 
обл.

Закінч. Хм. пед. уч-ще 
(1963), спец. «Вчит. почат. 
класів»; Житомир. пед. ін-т 
(1971), спец. «Вчит. укр. 
мови та літ-ри».

У 1963-1966 рр. – вчит. 
укр. мови й літ-ри Бичів-
ської неповної СШ Любар-
ського р-ну Житомир. обл. 
У 1966-1974 рр. – вчит. укр. 
мови й літ-ри Коритенської 
8-річної шк. Білогір. р-ну. 
З 1974 р. – вчит. укр. та 
нім. мови в Іршиківській 
9-річній шк., з 1976 р. – в 

Іршиківській СШ вчит. укр. мови й літ-ри, вчит. музики. З 
1985 р. – вчит. і заст. дир. по вих. роботі. Прац. над пробл. 
формув. в учнів креат. мислення засобами слова на уроках 
укр. мови, літ-ри та у вихов. роботі. 

Авт. метод. посіб. «Поетична вітальня» (2003). 
С. МЕЛЬНИЧУК

Кирилюк Людмила Валентинівна

17.08.1976, м. Шепетівка 
Хмельн. обл. 

Закінч. Житомир. держ. 
пед. ін-т ім. І. Я. Франка 
(1998), спец. «Математика 
і фізика».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
учит.-методист. 

З 1998 р. – учит. матема-
тики НВК №1 м. Шепетівка. 
Щорічно готує перемож. 
ІІІ ет. Всеукр. олімпіади з 
матем., обл. заоч. конк. 
«Юний матем.», обл. Інтер-
нет-олімпіади. Нею створ. 
сайт кл. кер., сайт та блог 
учит. матем. Створ. каб. матем., який у 2013 р. став пере-
мож. обл. конк. на кращий каб. матем.

Авт. праць: «Шляхи досягнення успіху» (2009); «Проек-
тування уроку матем. в умовах компетентнісно орієнтова-
ного підходу до навч.» (2010); «Застосування нестандарт-
них форм навч. на уроках матем.: теорія, практика, досвід» 
(2011).

Почес. грам. Хмельн. ОДА (2014), премож. обл. конк. в 
ном. «Кращий клас. кер.-2014», перемож. обл. ет. Всеукр. 
конк. «Учит. року-2016» в номін. «Математика». Лаур. обл. 
премії ім. М. Дарманського (2014).

Г. КОНОВАЛОВА
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Кирилюк Наталія Леонідівна

17.06.1958, с. Клубівка 
Ізяслав. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1980), спец. «Вчит. іс-
торії та правознавства». 

Прац. у Ізаслав. р-ні: з 
1976 р. – ст. піонервожата 
Щуровецької 8-річної шко-
ли; у 1994-2003 рр. – сіль-
ський голова с. Клубівка. 
З 2005 р. – нач. відділу 
освіти, молоді та спорту 
Ізяслав. РДА. Завдяки їй 
проведено реконстр. Із-
яславської ДЮСШ (2007), 
приміщ. кінотеатру «Друж-

ба» під Буд. творчості дітей та юнацтва м. Ізяслав (2013).
Регіон. грам. (2010) та грам. МОН України (2012).

Ж. СУГОНЯКО

Киричук Олена Олексіївна

21.10.1938, с. Бабино 
Старосиняв. р-ну Хмельн. 
обл. Померла 04.02.2004.

Закінч. Київ. держ. ін-т 
культури (1959), спец. «Бі-
бліотекар-бібліограф».

Прац. у 1959-1976 рр. 
зав. сільським клубом, зав. 
Красилів. РДБ. З 1976 р. – у 
Хм. обл. бібліот. для дітей: 
гол. бібліотекар, заст. дир. 
з наук. роб-ти, з 1983 р. – 
дир. Хм. обл. бібліот. для ді-
тей ім. Т.Г.Шевченка. Біблі-
от. стала провідним інформ. 
та культ.-освіт. центром для 
дітей із сучасним обладн. та новітніми комп’ют. технол.

Заслуж. прац. культури України (1987).
А. ЗАХАРЕНКО

Кільдеров Яків Денисович

07.01.1920, с. В.-
Дубровка Пензенської обл. 
(Росія). Помер 22.05.2007 
р. с.Волоське Деражн. 
р-ну.

Закінч. Томське арти-
лер. училище (1939-1941), 
курси молодш. політруків 
(1941), Кам.-Под. учит. ін-т 
(1948), істор. фак-т; Аба-
канський пед. ін-т (1956).

З 1944 р. – працюв. 
військ. кер. у школі в  
с. Волоське Деражн. 
р-ну. З 1963 р. – дир. 

Кіницький ЯрославТимофійович

09.02.1939, с. Раково 
Старосамбір. р-ну Львів. 
обл.

Закінч. Укр. поліграф. 
ін-т ім. І. Федорова (1961), 
спец. «Поліграфічні маши-
ни», аспірант. при Укр. по-
ліграф. ін-ті ім. І. Федорова 
(1971). 

Канд. техн. наук (1971), 
доц.(1975), проф. (1991), 
докт. техн. наук (1994). 

З 1961 р. прац. май-
стром, констр. комбінату 
друку (м. Казань, Росія). З 
1962 р. – інженер-констр. 
з-ду автонавантажувачів (м. Львів). З 1963 р. – у м. Хмельн. 
на загально-технічному фак-ті Укр. поліграф. ін-т ім. І. Фе-
дорова (згодом на його базі створ. самост. ВНЗ, який нео-
днораз. реорганізов., нині – ХНУ): асистент, старш. викл., 
доц., з 1982 р. – зав. каф. «Деталі машин і теорії механізмів 
і машин» (нині – каф. машинознавства).

Під його кер. викон. багато тем НДР як за держ. замовл., 
так і на госпдоговірних засадах, підгот. та захищ. 2 канд. 
дисерт.

Бере акт. участь у громад. житті ун-ту та за його меж-
ами. 8 років був на громад. засадах головою профкому, 5 р. 
– заст. голови. Член спеціаліз. вченої рад по захисту докт.
і канд. дисерт. при ХНУ та при Націон. ун-ті «Львівська по-
літехніка» (15 років), член Міжнар. федерації з теорії меха-
нізмів і машин та Націон. комітету з машинознавства. 

Авт. (співавт.) більше 170-ти наук. і наук.-метод. робіт (в 
т.ч. 4 підр., 7 навч. посіб., 3 моногр., 11 авт. свідоцтв і па-
тентів на винаходи). 

Нагруд. знак Мін-ва вищ. та серед. спец. осв.  
СРСР «За високі показники в роботі вищої школи» 
(1981), Відмін. народ. осв. України (1994), лауреат премії  
Мінвузу України «За навч.-метод. роботу» (1989)  
та обл. прем. «За наук. роботу» (2004, 2009),  
Заслуж. проф. ун-ту (ХНУ, 1999). Людина Року Хмельн. ре-
гіону в номін. «Науковець» (2008), відзнач. на обл. Дошці 
пошани (2009).

М. ВОЙНАРЕНКО

8-річної школи с. Мойсєєвка Красноярського краю. З  
1965 р. – повертається на Поділля, прац. дир. Вівсяниківської 
8-річної шк. Деражн. р-ну, яка була в аварійному стані. За два 
роки побуд. нову шк. З 1967 р. – на посаді дир. та вчит. історії 
Волоськівської 8-річної шк. Деражн. р-ну, де прац. до виходу 
на пенсію в 1981 р.

Учасник ІІ світ. війни. Нагородж. двома орд. Черв. Зірки, 
«Вітчизн. війни ІІ ступеня», «Богдана Хмельн.».

Т. РУДЗІК, В. КУЦЮК
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Клец Микола Захарович

09.08.1949, с. Малі Ма-
цевичі Старокост. р-ну 
Хмельн. обл. 

Прац. на різних роботах, 
у т.ч. фотокореспондентом 
Старокост. район. газ. 

Член НСПУ з 2003 р. 
Поет, прозаїк.

Авт. книг «Вечірній ме-
нестрель», «Крила незем-
ні», «Таємничість», «Біль», 
«Розкуті октави», «Одкро-
вення від Бориса», «Яблу-
неве багаття», «Журавлі 
над планетою», «Logos – 

імператив небесний і земний», збір. поезій для дітей «Чо-
му-чому зелен-пломінь?..».

Лауреат обл. літер. прем. ім. М.Годованця.
В. ГОРБАТЮК

Климчук Валентин Іванович 

16.04.1945, с. Білогород-
ка Ізяслав. р-ну Хмельн. 
обл.

Закінч. Терноп. держ. 
пед. ін-т (1970), фак-т фіз. 
вихов.; Київ. держ. пед. ін-т 
(1980), фак-т географії.

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист.

1970-1980 рр. –  уч. фіз. 
культури с. Білогородка 
Ізяслав. р-ну. З 1980 р. – 
дир. Плужнянської загаль-
ноосвіт. санаторної шк.-
інтернату І-ІІ ст.

Відмін. осв. УРСР (1987), заслуж. прац. осв. України 
(2001), грамоти: обл. упр. освіти і науки Хм. ОДА (2009), 
ОДА (1998; 2013), Хм. облради (2010; 2013), МОН України 
(1995; 1999), почесна грам. Федер. профсп. України (2011), 
орд. Святого Рівноапостольного кн. Володимира Вел. ІІІ ст. 
(2015). 

О. ГУРСЬКА

Климчук Василь Васильович

02.09.1957, с. Віль-
ховець Новоушиц. р-ну 
Хмельн. обл. 

Закінч. Чернів. держ. 
ун-т ім. Ю.Федьковича 
(1985), кваліф. «Викладач 
історії». 

У 1979-1985 рр. прац. 
вчит. історії у Ставчанській 
та Бучайській 8-річній шк. 
Новоушиц. р-ну. У 1985-
1986 рр. – дир. Шебути-
нецької 8-річної шк. У 1986-
1992 рр. – інспектор шкіл 
Хм. обл. від. народ. осв. 
З 1992 р. – дир. Хм. обл. 
еколого-натураліст. центру 
учнів. молоді. Творч. гру-

пою під його кер. реаліз. 4 наук.-освіт. проекти спільно з 
НАПН України. Підгот., видрук. та безоплатно передано 
до освіт. закладів області 28 книг природ.-краєзнав. змісту 
(заг. наклад 40 тис. прим.). Вперше в Україні створ. елек-
трон. бібліотеку оцифрованої літ-ри із заг. доступом через 
мережу інтернет.

Співавт. навч. посіб.: «Профілактика виробн. і дит. трав-
матизму в школі, збереж. життя і здоров’я школярів» (1991. 
– 56 с.), «В гармонії з природою» (1999. – 160 с.), «Юннати 
Хмельниччини (нарис з історії юннат. руху Хмельн. обл.) 
(2011. –160 с.), «Ліси Хмельниччини» (2016. – 264 с.) та ін.

Відмін. народ. осв. УРСР (1991) та осв. України (2005), 
Почес. грам. Каб. Міністрів України (2006), числен. відзнак. 
НАПН України, МОН України, обл. рівня.

Л. ДЕМЧУК

Кмитюк Олена Володимирівна

26.02.1970, м. Кімри Ка-
лінінської обл. (Росія).

Закінч. Рівнен. держ. 
гуманітарний ун-т (2015), 
фах «Організатор дошкіль-
ної освіти, вихователь ді-
тей дошкільного віку, спе-
ціаліст». 

Спец. І кат., вихователь- 
методист.

З 1989 р. – виховат. 
дошк. навч. закладу (ясла-
садок) №2 «Казка». Лау-
реат Всеукр. конкурсу «Ка-
лейдоскоп екологічних ідей 
з дошк. виховання» (2014). 

Диплом ІІІ ст. обл. ви-
ставки пед. ідей і знахідок (2012), учасн. Всеукр. конк. «Ка-
лейдоскоп екологічних ідей» (2015). 

Л. ОГОНОВСЬКА
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Коваленко Леонід Антонович

12.03.1907, с. Ступич-
на Черкас. обл. Помер 
22.06.1985.

Закінч. істор. фак-т Київ. 
ун-ту (1936), історик.

Докт. іст. наук (1965), 
проф. (1966). 

За україноцентризм в 
істор. студ. потрапив до 
«чорного» списку націона-
лістів (1947) й піддавався 
цькуванням. Працював: 
1945-1947 – ст. наук. спів-
робіт. в Ін-ті іст. АН УРСР; 
1947-1956 – доц., зав. каф. 
загальної іст. Житомир. 
пед. ін-ту; 1956-1961 – доц. 
каф. загальної іст. Ужгород. 
ун-ту; у 1961-1985 рр. прац. в Кам.-Под. пед. ін-ті (нині – 
КПНУ): доц., зав. каф. заг. іст. (з 1962). Став «батьком» 
істор. фак-ту («дідом Леонідом»). Наук. дослідж.: історія 
України, історіографія, краєзнавство. 

Авт. 109 праць: «Поет, новатор і патріот» (1946); «Ис-
ториография Украины» (друк. в кн. «Очерки истории ис-
торической науки в СССР». – 1955, 1960, 1963); моногр. 
«Велика Французька буржуазна револ. і громадсько-політ. 
рухи на Україні в кінці XVIII ст.» (1973); навч. посіб. «Історі-
ографія історії Укр. РСР від найдавніших часів до Великої 
Жовт. соціаліст. Революції» (1983).

Фронтовик (1941-1944), інвалід 2-ої групи. 
Неодноразово відзнач. держ. нагородами СРСР.

В. СТЕПАНКОВ

Ковалінський Іван Васильович

20.03.1945, с. Влаша-
нівка Славут. р-ну Хмельн. 
обл. Помер 20.12.2014.

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т (1970), спец. «Фіз. 
вихов.». 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
ст. вчит.

З 1970 р. до останніх 
днів життя прац. вчит. фіз. 
вихов. Михнівської ЗОШ І-ІІІ 
ст.

Відмін. осв. України 
(1998), мед. «За труд. до-
блесть» (1987), грам., ди-
пломи район. та обл. адмі-
ністрацій.

В. МИРОНОВ

Коваль Антоніна Володимирівна

28.01.1958, с. Полянь 
Славут. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Рівнен. держ. 
ін-т культури (1995), спец. 
«Бібліотекар-бібліограф 
публічної бібліотеки».

Кваліф. кат. «провідний 
бібліотекар» (2009).

Прац. в с. Полянь Сла-
вут. р-ну (1986) З 1988 
– бібліот. Нетішин. ЗОШ
І-ІІІ ст. №3, з 1995 – зав. 
бібліот. Нетішин. ЗОШ І-ІІІ 
ст. №4.

Почес. грамота упр. осв. 
і науки ОДА (2009), Грам. 
упр. осв. і науки ОДА (2011, 2013), Диплом ІІ ступеня (2014).

Л. КРАВЧУК

Коваль Людмила Миколаївна

19.01.1958, с. Кам’янка 
Город. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Хмельн. коопе-
рат. технікум (1976), Львів. 
торг.-економ. ін-т (1980), 
спец. «Товарознавство 
і організ. торгівлі продо-
вольчими товарами»; Пол-
тав. кооперат. ін-т (1998), 
спец. «Профес. навчан-
ня», кваліф. «Викладач 
маркетингу та організації 
комерц. діяльності».

Докт. економ. наук 
(2015).

Фахову діяльність роз-
почала заст. голови правл. 

з торгівлі Ружичн. споживч. тов-ва Хмельн. р-ну, товарозн. 
Хмельн. універс. міжрайбази, заст. голови правління з кадрів 
Хмельн. район. споживчого тов-ва. З 1988 р. – у Хмельн. 
кооперат. технікумі (нині – Хмельн. кооперат. торг.-економ. 
ін-т): викл., заст. дир., дир. (2003-2008); з 2008 р. – ректор.

Сутність розвитку і діяльності закладу під її кер. – досягн. 
стратегічних цілей: осучаснення матер.-техн. бази закладу, 
його реорганіз. з метою забезпеч. ступеневої підгот. від мо-
лодшого спец. до магістра; упровадж. інновац. пед. техно-
логій та забезпеч. взаємозв’язку «осв.-наука-виробництво» 
шляхом використ. технологій продуктивного навч.

Наук. інтереси: мале підприємництво, його розв. і держ. 
підтримка; упр. ринками економ. ресурсів, зокрема – в 
аграрній сфері; маркетинг у діяльн. підприємств, питання 
брендингу. 

Авт. понад 80 наук. праць: Управління персоналом у ХХІ 
ст.: кадрова політика, мотивація, оплата праці: моногра-
фія – Полтава, 2010; Маркетингові дослідж. в торговельній 
мережі: монографія – Хмельн., 2013; Ринки економічних 
ресурсів в аграрній сфері економіки: потенціал, реформи, 
перспективи: монографія – Львів, 2014. 
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Відмін. осв. України (2010), Заслуж. прац. осв. Украї-

ни (2013), «Знак пошани» Центр. спілки споживчих тов-в 
(2008), лауреат обл. премії ім. М. Дарманського у номін. 
«Кращий дир. ВНЗ І-ІІ р. а.» (2009), нагр. знак «За наук. до-
сягнення» МОН України (2012), подяки МОН України (2012, 
2013), почесні грам. Хмельн. ОДА та облради, Хмельн. 
міськради; грам. і подяки Укоопспілки, Хмельни. обл. спіл-
ки споживчих тов-в.

О. ДЗЯНА, В. ЦЕРКЛЕВИЧ

Ковальчук Андрій Костянтинович

08.12.1930 р., с.Троя-
нівці Теофіпол. р-ну 
Хмельн. обл. Помер 
13.05.2014.

Закінч. Одеськ. держ. 
ун-т (1960), спец. «Вчит. хі-
мії та біології сер. школи та 
фізіолог рослин».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
учит.-методист. 

У 1960-1999 рр. прац. 
учит. хімії Теофіпольської 
ЗОШ І-ІІІ ст. №1. Створив 
у шк. зразковий каб. хімії 
(1979), шкільний кінотеатр 
(1975). За його акт. участі 
у смт. Теофіполь встановлено пам’ятник загиблим воїнам-
афганцям, переймен. одну із вулиць ім’ям його учня Г. По-
пружного, який загинув в Афганістані.

Відмін. народ. осв. УРСР (1984). 
О. СТАНЧУК

Ковальчук Валерій Віталійович

04.10.1961, с. Припутня 
Ізяслав. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Львів. держ. ун-т 
(1984), спец. «Викл. історії і 
суспільствознавства». 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
старш. вчит.

Прац. вч. історії та пра-
вознавства Тернавської 
СШ (1984-1985), у 1985-
2015 рр. – Клубівської ЗОШ 
І-ІІІ ст. Заснував перший 
осередок МАН України в 
р-ні (1997), ініціював від-
новл. Ізяслав. краєзнавч. 
музею, виступив співорга-

ніз. міжнар. істор.-краєзнавчої конф. «Метафора спільного 
дому. Заславщина всіх культур» (2006), член комісії по за-
твердж. герба м. Ізяслав, член Націон. Спілки краєзнавців 
України. Членами наук. осередку МАН Клубівської ЗОШ 
І-ІІІ ст. реаліз. проект «Історія навколо нас», дослідж. іс-
торію регіону з тем: «Археолог. пам’ятки Ізяславщини», 
«Князі Заславські в історії України» та ін.

Співавт. книги «Ізяславщина крізь плин віків». 
Н. ЯКУБОВСЬКА

Ковальчук Надія Іванівна

01.10.1942, с. Кіндратка 
Ізяслав. р-ну Хмельн. обл. 

Закін. Рівнен. держ. пед. 
ін-т (1966), спец. «Викл. 
пед. та психол. дошк. осві-
ти, методист дошк. освіти». 

1968-1984 рр. – інспек-
тор-метод. з дошк. вихов. 
Ізяслав. райвід. нар. осв. 
1984-1999 рр. – зав. Із-
яслав. дошк. закладу №7. 
Внесла вагомий особистий 
внесок у формув. та розв. 
мережі дошк. закладів р-ну, 
особливо у сільській місц., 
створ. їх матер. бази, за-
безпечення фах. підготовки виховат. У 1990-х рр. – депутат 
Хм. облради.

Відмін. народ. осв. УРСР (1976), відзнаки Хм. обл. упр. 
осв. (1989), Мін-ва народ. осв. УРСР (1990). 

О. ПУГАЧ

Ковальчук Станіслав Францович

17 06 1937, с. Волу-
дринці Ярмолин. р-ну 
Хмельн. обл.

Закінч. Дрогобиц. пед. 
ін-т ім. І. Франка (1960), 
спец. «Фізика та матем.».

Прац. уч. фізики, ма-
тем. в Полянській СШ, 
дир. Старокривинської 
СШ. У 1976-1988 рр. – зав. 
відділом освіти Славут. 
райвиконкому. 1988-1992 
рр. – заст. голови викон-
кому Славут. Міськради, 
заст. гол. Славут. РДА, 
дир. Славут. краєзнав. му-
зею.

Авт. низки книг: «Славу-
та: минуле і сучасне» (2003), співавт. «Шолом, Славутча-
ни» (2001).

Відмін. народ. осв. УРСР (1982), мед. А. С. Макаренка 
(1987), знак Славут. міської ради «За заслуги перед сла-
вутчанами» (2009), лаур. район. пед. премія ім. Д. П. Глю-
зицького (2013), Почесний громад. Славут. р-ну (2009).

Д. БОЙЧАК
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Ковальчук Ярослав Феодосійович

04.09.1928, с. Шмирки 
Волочиськ. р-ну Хмельн. 
обл. Помер 23.09.2006.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1953), фіз.-матем. 
фак-т. 

Прац. заст. дир. шк. у 
с. Гатно Деражнянського 
р-ну, інспект. район. від. 
народ. осв. у с. Базалія, 
з 1956 р. – дир. шк. у с. 
Шмирки. У 1963-1981 рр. 
очолював від. осв. Воло-
чиського р-ну, 1982-2000 
рр. – голова райкому 
профсп. прац. осв.. 

Відм. народ. освіти.
Н. КРАЙДУБА

Ковач Степан Іванович

16.02.1933, с. Синевір-
ська Поляна Міжгірськ. р-ну 
Закарпат. обл.

Закінч. Ужгород. держ. 
ун-т (1956), спец. «Хімік-
органік і вчит. хімії».

Спец. вищ. кваліф. кат.
З 1956 р. – в Сатанів-

ській СШ: вчит. хімії (1956-
1965); заст. дир. з навч. роб. 
(1965-1972), дир. (1972-
1999), 1999-2012 рр. – вчит. 
хімії Сатанів. ЗОШ І-ІІІ ст. У 
1970-80 рр. шк. займала І 
м. в обл. з оснащення каб. 
ТЗН (4 лінгафонних каб., 
кіноапарати, КІПШ, кодос-
копи, епіпроектори, контр. 
машини КІСІ), була учасником ВДНГ СРСР (нагород. Ве-
ликою бронз. медаллю). Досвід роботи переймали пед. ко-
лективи з Прибалтики, Молдови, інших обл. України. 

Брав акт. учать у громад.-політ. житті селища, рай., обл. 
Неоднораз. депутат Сатанівської селищ., Городоц. райра-
ди. Виконував обов’язки заст. голови Сатанів. селищної 
ради. Делегат: ІІІ з’їзду вчит. УРСР (1977), VІІ з’їзду пед. 
тов-ва УРСР (1983), ІІІ Всесоюз. з’їзду вчит. (м. Москва, 
1978).

Авт. статей, надрук. у фах. пед. вид. (1970 р., журн. Мін. 
осв. СРСР «Химия в шк.» та ін.).

Мед. «За трудову доблесть» (1970), Золота мед. ВДНГ 
СРСР (1979), Почесн. грам. Хмельн. обкому КПУ (1972), 
Грам.: Хмельн. обл. від. осв. (1981,1984), Мін-ва осв. УРСР 
(1975), премії: Мін. осв. УРСР (1982,1989), Хм. обл. від. 
осв. (1959, 1973, 1976, 1978), Заслуж. вчит. України (1983). 

В. ГАРМІДЕР

Ковтуняк Василь Сергійович

14.01.1954, с. Писарівка 
Кодимського р-ну Одесь-
кої обл. 

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т ім. В.П. Затон-
ського (1976), спец. «Істо-
рія». 

У 1976-1980 рр. – учит. 
історії та педагог-організ. 
Краснознаменської СШ 
Снігурів. р-ну Миколаїв. 
обл., 1980-1982 рр. – заст. 
дир. з НВР Тимківської СШ 
Кодимського р-ну, 1982-
1984 рр. – заст. голови к-пу 
ім. Чапаєва с. Тимків.

У 1984-1988 рр. – учит. 
історії, виховат. ГПД Староушицької СШ, з 1988 р. – її дир.

Прац. над пробл. «Інновац. технол. –  шлях до само-
реаліз. особист.». Учні шк. – постійні учасн. та перемож. 
район. та обл. предмет. олімп., конк.-захисту наук.-досл. 
робіт МАН. 

Матеріали з досв. роботи занес. до збірн. ХОІППО 
«Флагмани осв. Хмельн.» (2009). Делегат ІІ Всеукр. з’їзду 
учит. (2001).

Відмін. осв. України (2004), Почес. грам: Хмельн. облуо 
(2000), Кам.-Под. райво (2000), Хмельн. ОДА (2004, 2010), 
грам: райво (2009), облуо (2006), НЕНЦУМ (2007, 2010, 
2011, 2012). 

Г. ГОЛЮК

Козак Антон Рафаїлович

25.09.1948, с. Проскурів-
ка Ярмолин. р-ну Хмельн. 
обл. 

Закінч Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т (1971), спец. «Вчит. 
фізики і електроніки»

1979 р. створив і відкрив 
у р-ні новий заклад – МНВК. 
У 2001 р. при МНВК ство-
рює загальноосв. заклад 
нового типу – ліцей. Оби-
два заклади (професійний 
і профільний) об’єднуються 
під спільною назвою: Ярмо-
линецький технологічний 
ліцей.

Член НСЖУ. 
Авт. 8 книг з краєзнавства. 
Відмін. народ. осв. (1986), мед. «Ветеран праці» (2002), 

нагр. знаки «Антон Макаренко» (2007) та «Іван Ткаченко» 
(2009), Подяка Президента України (2009), Почесн. грома-
дянин Ярмолинець (2010). 

Г. РОМАНОВА
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Козак Едуард Антонович

01.05.1941, с. Веснянка 
Старокост. р-ну Хмельн. 
обл. Помер 13.05.1983, м. 
Старокост. 

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1962), спец. «Фізика, 
основи виробництва». 

1962-1963 – вч. фізики 
Пасічнянської сер. шк. Ста-
росиняв. р-ну. З 1965 р. – вч. 
фізики Старокост. ЗОШ №1. 

Відм. народ. осв. УРСР 
(1974), орд. «Знак Поша-
ни» (1978). Заслуж. вчит. 
УРСР (1982). 

Н. ҐУДЗЬ

Козак Лідія Григорівна

25.08.1955, м. Теофі-
поль Хмельн. обл. Померла 
30.04.2013.

Закінч. Кам.-Под. культ.-
освіт. уч-ще (1975), спец. 
«Культ.-освіт. робота», ква-
ліф. «Клубний прац., кер. 
самодіял. Хореограф. ко-
лективу».

1978 – 2012 рр. – кер. 
гуртків бального танцю та 
виразного читання Буд. ди-
тячої творчості м. Славути.

Чудовий педагог, проф. 
кер. гуртка. Внесла ваго-
мий особист. внесок у розв. 
дит. хореографії. Започатк. в місті гуртки бальн. танцю. Її 
вихованці – неоднораз. призери обл. мист. конк., учасн. 
всеукр. оглядів. 

Неоднораз. відзнач. дипл. та грам. різних рівнів.
Т. ДУБІНА

Козека Іван Степанович

01.06.1921, с. Ставча-
ни Новоушиц. р-н Хмельн. 
обл. Помер 28.04.2004.

Закінч Тульчин. пед. 
школу (1940), спец. «Учи-
тель почат. класів», Кам.-
Под. учительський ін-т 
(1950), спец. «Викл. історії 
5-7 кл.»; Кам.-Под. пед. 
ін-т (1954), спец. «Викл. іс-
торії 5-10 кл.».

Спец. вищ. кваліф. кат.
1939-1940 – учит. почат. 

класів Жванської СШ Мур. 
Куриловецького р-ну Ві-

нниц. обл. У 1946-1949 рр. учит. та зав. Ставчанської шк.; 
1949-1958 рр. – дир. Браїлівської 7-річної шк.; 1958-1980 
рр. – дир. Ставчанської 8-річної шк. Побудував 2 корпуси 
приміщення цієї шк. Досвідч. управлінець, мудрий кер., ав-
торитет. фах. у галузі історії.

Учасник ІІ світ. війни, дійшов до Берліна. Бойові наго-
роди: мед. «За оборону Москви», «За оборону Сталінгра-
да», «За відвагу», орд.: Великої Вітчизн. війни І-ІІ ст. та Б. 
Хмельницького.

Відмін. народ. осв. УРСР (1965), грам. Мін-ва народ. осв. 
УРСР (1972), почесн. грам. Хмельн. обл. від. народ. осв.

С. БАЛЯ, Т. ПАЛЯРУШ

Козирська Алла Іванівна

26.10.1958, с. Балин Ду-
наєвец. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Тернопіл. пед. 
ін-т ім. Я.Галана (1984), 
спец. «Біологія».

У 1995-2012 рр. – зав. 
Дунаєвец. РМК, у 2012-
2014 рр. – зав. комун. 
установи Дунаєвец. район. 
ради «РМК». 

Метод. робота здійсню-
валась як комплекс. наук.-
метод. сервіс, диференц. за 
змістом та призначенням. 
Заклад – призер обл. огляду-
конк. діяльн. методкабінетів 
на кращу організ. метод. ро-
боти з пед. кадрами (2013), лауреат Премії ХОІППО (2013) .

Відмін. осв. України (1995). Лауреат прем. ім. М.С. Май-
дана (1994), нагруд. знак «В. Сухомлинський» (2008).

К. ЛАБУТЕНКО

Козлова Олена Володимирівна 

11.03.1970, м. Кам.-Под. 
Хмельн. обл.

Спец. вищ. кваліф. кат., 
старший вчит.

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т ім. В.П. Затонсько-
го (1993), кваліф. «Вчит. 
рос. мови та літ. і англ. 
мови»; магістратуру Кам.-
Под. держ. ун-ту ім. І. Огієн-
ка (2012), спец. «Упр. навч. 
закладом»; Кам.-Под. держ. 
аграрно-техн. ун-т, Ін-т біз-
несу і фінансів (2012), спец. 
«Облік і аудит».

У 1993-1999 рр. – вчит. 
англ. мови в Кам.-Под. обл. 

спеціаліз. пед. ліцею-інтернату. У 2008-2009 рр. – заст. 
дир. з навч.-вих. роботи комун. закладу освіти Хм. обл. 
ради «Кам.-Под. загальноосв. школа-інтернат І-ІІ ст. №2». 
З 2009 р. – директор шк.-інтернату.

Здійснила масштабний реорганізац. процес: освітній, 
технічний, ментальний. Свою діяльн. на посаді дир. розпо-
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чала з ремонтів та відновлення функц. аварійн. корпусів та 
приміщень закладу, придбання сучас. навч. обладнання, 
комп’ют. техніки та вироб. устаткування. Усі приміщ. закладу 
вирізняються неповторною естетикою, суч. дизайном і не-
стандарт. меблями, стендами, ескізи яких розроб. особисто. 
Залуч. більше 800 тис. грн. від благод. фондів і спонсор-
ських організ. На 80% оновлено пед. колект. закладу. У 2013 
р. здійснено паспортизацію будівлі навч. закладу – пам’ятки 
архітектури кін. ХІХ-поч. ХХ ст. «Гімназія Славутинської», 
визначено перелік реставраційно-відновл. робіт. 

Почесні грам.: Департ. осв. і науки Хм. ОДА (2015), Хм. 
обл. благод. фонду «МіСт» ім. М. Савенка (2013), упр. осв. 
і науки Кам.-Под. міськ. ради (2009; 2011); грам.: Хм. обл. 
упр. ліс. та мисливськ. господарства (2015), Хм. облради 
(2012); подяки: МОН України (2010), Мін-ва України у спра-
вах сім’ї, молоді та спорту (2010).

В. ВЛАСЮК

Козубняк Володимир Романович

04.08.1948, с. Веселів-
ка Красил. р-ну Хмельн. 
обл. Помер 29.03.2008, м. 
Хмельн.

Закінч. Івано-Франків-
ський пед. ун-т (1970), 
спец. «Вчит. історії».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
учит.- методист.

Працював у м. Хмельн. 
вчит. історії (1970-1981) 
та дир. (1981-1983) ЗОШ 
№4, дир. ЗОШ №12 (1983-
1989), дир. ЗОШ №16 
(1989-1992); з 1992 р. і 
до останніх хвилин життя 
очільник освіт. галузі міста. 

Депутат Хмельн. міськради 5 скликань, голова Коорди-
нац. ради з питань осв. Асоціації міст України та громад. 
Розробник «Програми переходу закладів освіти на новий 
зміст, структуру та 12-річ. термін навч.», «Вчитель» тощо. 

Заслуж. прац. осв. України (2004), Відмін. осв. України 
(2005), орд. «За сумлінну працю» (2007), нагр. знак «За 
розбудову закладів недерж. форми власності» (2002).

І. КОЗУБНЯК

Козубська Наталія Миколаївна

08.11.1957, с. Оженіно 
Ост. р-ну Рівн. обл.

Закінч. Львів. держ. 
ун-т (1981), ф-т ін. мов; 
Кам.-Подільський пед. ун-т 
(1997), спец. «Практична. 
психологія».

Практ. психолог вищ. кат.
 Прац. в Нетішинському 

проф. ліцеї вихователем 
(1984-1996), пр. психоло-
гом (з 1996 р.).

 Призер обл. та місце-
вих конк. пед. інновацій, 
номінант міського конк. 
«Людина року» (2009), дипл. та золота медаль  VII Між-
народної виставки «Сучасні заклади осв. - 2016» у ном. 
«Психосоціальна підтримка дітей і молоді, що знаходяться 
в складних життєвих обставинах».

О. СЕМЕНИШЕНА

Козюк В’ячеслав Йосипович 

26.07.1929, с. Слобід-
ка-Малієвецька Солобков. 
р-ну Кам.-Под. обл. Помер 
у 2013 р., смт. Дунаївці 
Хмельн. обл. 

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т (1952), істор.-фі-
лолог. фак-т.

З 1952 р. – вчит. Ярмо-
лин. СШ № 1, перший секр. 
Ярмолин. РК ЛКСМУ. 

У 1955-1958 рр. – дир. 
Гірчичнянської СШ. У 1958-
1981 рр. – дир. ст. Дунає-
вец. шк., у 1981-1993 рр. 
– вчит. історії та правознав-

ства. За час роботи на посаді дир. преклав чимало зусиль 
та енергії в питанні побуд. нового приміщ. шк. на 500 місць.

Делегат Всесоюз. з’їзду вчит. (1978). 
Відмін. народ. осв. УРСР (1962), мед. «За доблестный 

труд» (1970), грам.: Мін. осв. УРСР (1966), Мін. осв. УРСР 
та Укр. республ. комітету профсп. (1975), знач. «Ударник 
9-ї п’ятирічки» (1976).

І. ЗАГОРОДНА

Ковальська Оксана Павлівна

25.05.1970, м. Хмель-
ницький.

Закінч. Хмельн. пед. учи-
лище (1989), спец. «Викла-
дання в почат. класах»; Кам.-
Под. держ. пед. ін-т (1994); 
магістратуру Хмельн. гум.-
пед. ін-ту (2004), спец «Упр. 
навч. закладом».

Канд. пед. наук (2012).
Спец. вищ. кваліф. кат., 

вчит.-методист. 
Прац. у м. Хмельн.: вчит. 

почат. класів ЗОШ №25 
(1989-2006), заст. дир. з ви-

хов. роботи НВК №2 (2006-2009), методист Хмельн. міськ. 
упр. освіти (2009-2011), старшим викл., доцентом каф. ме-
неджменту освіти ХОІППО (2011-2016), зав. каф. теорії і мето-
дик дошкільної та почат. освіти (з 2016), вчит. основ здоров’я 
НВК № 2 (за сумісництвом) з 2006 р. дотепер. Методист-ко-
респ. каф «Психологія та упр. освітою» ХОІППО (2004-2012). 

Авт. посіб. «Підготовка керівника до управління право-
вою освітою учнів у ЗНЗ» (2012) та понад 40 наук. статей, 
тез, метод. матеріалів. 

Грамоти: МОН України (2015), УМО (2014), Хмельн. 
міськ. упр. освіти (2008); почес. грамоти: НАПНУ (2010), 
Хмельн. ОДА (2001, 2013), подяки виконкому Хмельн. 
міськради (2007, 2008, 2009). 
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Колесник Іван Дмитрович

29.09.1942, с. Чепелів-
ка Красилів. р-ну Хмельн. 
обл. 

Закінч. Кам.-Под. техні-
кум підгот. культ.-освітніх 
прац. (1961), кваліф. «Ме-
тодист-організ. клубної ро-
боти»; Кам.-Под. пед. ін-т 
(1994), кваліф. «Вчит. до-
поміжної школи, олігофре-
нопедагог дошк. закладів». 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
старший вчит. 

З 1961 р. – зав. сіль-
ським клубом в с. Лагодин-
ці Красилів. р-ну. З 1962 р. 
– худож. кер. буд. культури
смт. Антоніни Красилів. 
р-ну. З 1963 р. – виховат. 
Антонінської спец. шк.-інтернат. З 1967 р. – вчит. музики та 
проф.-труд. навч. Антонін. спец. шк.-інтернат. 

Поч. грам. обл. упр. осв. і науки (2004).
І. ЖУК

Колісник Володимир Володимирович 

23.10.1964, с. Рухотин 
Хотинськ. р-ну Чернівец. 
обл. 

Закінч. Чернівец. держ. 
ун-т (1990), хімічн. фак-т.

Спец. вищ. кваліф. кат.
Прац. у Дунаєвец. р-ні 

у Воробіївській ЗОШ І-ІІ 
ст.: вчит.  хімії (1990-1994), 
заст. дир. з навч. роботи 
(1994-2000). У 2000-2004 
рр. – дир. Січинецької ЗОШ 
І-ІІ ст. 

2004-2013 рр. – заст. 
нач. від. осв. Дунаєвец. 
РДА. З 2013 р.- заст. нач. 
упр. молоді та спорту, нач. 

від. осв. Дунаєвецької РДА. З 25.03.2015 р. по 12.01.2016 
р. – нач. упр. осв., молоді та спорту Дунаєвец. РДА.

З 13.01.2016 р. – нач. упр. осв., молоді та спорту Дуна-
євец. міськради.

Відзнаки район. та обл. рівнів. 
Л. ФУРМАН

Колісник Степан Трохимович

25.12.1935, с. Яцківці Ду-
наєвецького р-ну Хмельн. 
обл.

Закінч. Балинське 
профтехуч-ще (1959), спец. 
«механізатор»; Орехово-
Зуєвський індустр.-педа-
гог. технікум профтехосв. 
(1968), спец. «технік-ме-
ханік, майстер виробн. на-
вчання»; Кам.-Подільський 
пед. ін-т ім. В. П. Затонсько-
го (1980), спец. «вчит. сусп. 
дисциплін».

З 1959 р. прац. у Балин-
ському ПТУ № 36 на поса-
дах майстра виробн. навч., 
заст. дир. з навч.-вих. р-ти, 
викл. історії, зав. істор.-краєзнавчим музеєм.

Член краєзнавців України з 2009 р., автор 11 книг з іс-
торії с. Балин.

Медаль «Ветеран праці» (1990), похвальні грам. Зане-
сений на обл. Дошку пошани прац. профтехосв. (1977), на 
районну Дошку пошани (1980).

М. КОЗЯРУК

Колодніцький Василь Іванович

10.04.1961, с. Рункошів 
Кам.-Под. р-ну Хмельн. 
обл.

Закінч. Рівнен. пед. ін-т 
(1984), спец. «Загально-
техн. дисц». 

Прац. учит. Цвітоської 
СШ (1984-1987), пізніше 
– Цвітоського НВО (1988-
2010), інспект. шк. Славут. 
райвно, голов. спец. від. 
осв. Славут. РДА (1988-
2010), у 2010-2014 рр. – 
заст. голови  Славут. РДА. 
Займався організ. навч.-
вихов. процесу з труд. 
навч. Школярі р-ну – по-
стійні перемож. обл. олімп. 

з труд. навч., його учень – перемож. Всеукр. олімп. (1998). 
Завдяки йому забезпеч. 100% охоплення учнів стар. шк. 
проф. навч., здійсн. оптимізація мережі навч. закладів р-ну.

Відмін. осв. України (2001), лаур. район. пед. премії іме-
ні Д. П. Глюзицького (2002).

О. ЗУБОВА
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Коломієць Василь Микитович

27.04.1944, с. Кривохи-
жинці Вінниц. обл.

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т (1968), спец. «Вчи-
тель фізики».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист.

В 1968 р. почав трудову 
діяльність на посаді вчит. 
фізики Перегінської непо-
вної СШ Ярмолин. р-ну. У 
1976-2004 рр. – зав. Яр-
молин. рай. від. осв. За 
цей період побудовано та 
введено в дію 7 нових шк., 
8 дошк. закладів, 13 шк. 

об’єктів (спортзали, їдальні, майстерні, 18 шк. капітально 
відремонтовано). В пустуючих колгосп. конторах розміще-
но ще 6 шк. У селах району побудовано десять 4-кварт. 
буд. для вчит. Розпочав комп’ютеризацію шк. р-ну. 

Заслуж. прац. осв. України (2002)
Г. РОМАНОВА

Коляновський Афанасій Миколайович 

06.08.1925, с. Тернавка 
Смотриц. р-ну Кам’янець-
Поділ. обл. (нині с. Тома-
шівка Дунаєвец. р-ну). По-
мер 05.02.2013.

Закінч. Кам’янець-
Поділ. учит. ін-т (1949), 
Кам’янець-Поділ. пед. ін-т 
(1953), спец. «Вчит. укр. 
мови та літ-ри».

Прац. вчит. укр. мови 
та літ-ри в Удріївецькій та 
Томашівській СШ Дунає-
веччини. 

Член НСПУ з 1995 р., 
поет і прозаїк. 

Авт. книг поезій: «Сльозою згірклою не змилось» (1990), 
«Повернення до себе» (1992), «На грані часу» (1993), «За 
словом слово» (1994), «Вибір» (1995), «Підкова на щастя» 
(1996), «З дерева буття» (1997), «Очима пам’яті», (1997), 
«Велінням совісті» (1998), «Цвітовидь райдужна» (1999), 
«Літоспад» (2000), «Живу своїм» (2004), «Сміх під стра-
хом» (2005), «Сонети» (2009), «Вибрані твори» (2009); про-
зових книг: «Нерідний дід» (1999, 2002), «Квінтет» (2003), 
«На рідних стежках» (2006), «Незігране танго» (2007), «Під 
плакучою вербою» (2009), «Вибрані твори» (2011).

Учасн. ІІ Світ. війни, бойові нагор.: орд. Слави ІІІ ст., Ві-
тчизн. війни І ст., мед. «За відвагу».

Відмін. народ. осв. УРСР. Лауреат обл. літ. прем. ім. М. 
Годованця (1997), ім. В Булаєнка (2012). Почес. відзнака 
НСПУ. У Томашівській ЗОШ І-ІІІ ст. (Дунаєвец. р-ну) об-
ладн. клас-музей А. Коляновського (2004).

В. ПРОКОПЧУК., В. ГОРБАТЮК

Комаринська Аліса Олександрівна

17.05.1969, смт. Лозове 
Деражнян. р-ну Хмельн. 
обл.

Закінч. Хм. гум.-пед. ака-
демію (2008), спец. «Дошк. 
вихов.».

Спец. І кат., старший ви-
хователь.

1989-1995 рр – виховат. 
у Летичів. яслах-садку №1 
«Сонечко», 1995-2003 рр. 
– виховат. у Летичів. яслах-
садку №2 «Берізка». 

З 2004 р. – виховат.-
методист Летичів. центру 
розв. дитини  «Калинонь-
ка». Систем. працює над 
впровадж. у практику робо-

ти ДНЗ ППД. Кер. творч. групи педагогів Летичів. р-ну по 
впровадж. прогр. розвитку дітей старш. дошк. віку «Впев-
нений старт» (2013). Узагальн. матеріал занесено до кар-
тотеки ППД ХОІППО.

Керівник район. МО вихов. сер. та стар. груп. Очол. 
творчу майстер. по вигот. декорацій до свят. ранків, сезон. 
виставок, конк., інтернет-конф. Добрий наставник молоді, 
дизайнер, режисер масових заходів.

Поч. грам. Хмельн. ОДА (2003. 2008), Летичів. сел. ради 
(2005, 2009, 2011, 2013), від. осв. Летичів. РДА (2009).

М.КАЧАНЮК

Комарістова Світлана Миколаївна

11.10.1964, м. Хмель-
ницький.

Закінч. Хм. ін-т побут. 
обслуговув. (1987), спец. 
інженер-технолог швейного 
виробництва.

Спец. вищ. кваліф. кат., 
викл.-методист.

Прац.з 1989 р. майстром 
виробн. навч. в ДНЗ «Хм. 
центр ПТО сфери послуг». 
Учасник творчих груп з 
розробки держ. стандартів 
профтехосв. професії «За-
крійник», учасник Всеукр. 
наук.-практ. конф., обл. ви-
ставки матеріалів КМЗ «Пе-
дагогічні ідеї та знахідки».

Авт. метод. посібників: «Конструювання, моделювання 
жіночих брюк на типові і нетипові фігури» (2013), «Побудо-
ва конструкцій чоловічих сорочок по системі М.Мюллер та 
син» (2015); навч.-наочного посібника «Побудова конструк-
цій чоловічих пальт по системі М. Мюллер та син» (2016).

Поч. грам. МОН України, упр. осв. і науки Хмельн. ОДА 
(2005, 2006, 2009, 2011), грам. Хмельн. облради (2012).

Є .ЦАРЬОВА
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Кондратьєв Радомир Іванович

16.08.1926, м. Ізяслав, 
Хмельн. обл.

Закінч. Львів. держ. ун-т 
ім. І.Франка (1956), юрист.

Докт. юрид. наук (1980), 
проф. (1981).

З 1956 р. – стажер про-
куратури м. Тернопіль. З 
1957 р. – поміч. прокурора 
Скалатського р-ну. З 1959 
р. – прокурор Лановецько-
го р-ну. З 1961 р. – проку-
рор Теребовлянського р-ну.  
З 1965 р. у Львів. держ. 
ун-ті ім.І.Франка: викл., ст. 
викл., доцент, проф., зав. 

каф. цивільного права та процесу, у 1991-1996 рр. – проф. 
каф. труд., господарського та еколог. права. З 1996 р. у – 
Хмельн. ун-ті управління та права: проректор з наук. та 
наук.-метод. роботи, перший проректор (2005-2010), зав. 
кафедри теорії та історії держави і права. Коло наук. інтер-
есів: філософія права, проблеми теорії держави і права в 
контексті соціальної правової держави, взаємодія грома-
дянського суспільства і держави. Підготував 5 канд. наук.

Авт. понад 200 наук. праць: Локальні норми права. – 
Хмельн., 2001. Соціальна держава в теоретико-правових 
і філософських дослідженнях // Вісник Хмельницького 
інститут регіонального управл. та права. – 2004. Теорія 
антропоцентризму і наукові засади нормативно-правово-
го регулювання суспільних відносин // Часопис Хмельн. 
універ-ту. управл. та права «Університ. наукові записки». 
– 2005.

Заслуж. юрист України (2007), мед.: «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1954 
гг.»(1946), «Сорок лет победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» (1985), «50 лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1995), медаль Жу-
кова (1998), «Захиснику Вітчизни (1999), Почес. грам. ВР 
України (2003), нагр. знаки МОН України «За наукові досяг-
нення» (2005, 2006, 2007), Хмельн. ОДА «75 років Хмель-
ницькій області» (2012).

Ю. ТОПОЛЬ

Кондратьєва Людмила Миколаївна

20.09.1955, м. Славута 
Хмельн. обл.

Закінч. Рівнен. держ. 
пед. ін-т (1978), спец. 
«Вчит. укр. мови та літ-ри».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
старший вчит.

Прац. у м. Славута: 
1973-1979 рр. – старша 
піонервожата ЗОШ № 2, 
вчит. укр. мови та літ-ри 
ЗОШ № 4 (1979-1985), 
заст. дир. з навч.-вих. 
роб. ЗОШ № 4 (1985-
1993). 1993-2000 рр. – 

методист міськ. упр. осв. З 2000 р. – дир. ЗОШ І-ІІІ ст. 
№ 6. Заклад увійшов до Всеукр. мережі Шкіл сприян-
ня здоров’ю. Акт. впроваджує сучас. інновац. технол. у 
навч.- вихов. процес, одним з перших в обл. запровад. 
інклюзивну осв.

Відмін. осв. України (1993), нагр. знак «В. Сухомлин-
ський» (2008), відзн. Славут. міськради «Знак пошани» 
(2015).

Т. ДУБІНА

Конет Іван Михайлович

16.09.1951, с. Лисівці За-
ліщицьк. р-ну Терноп. обл. 

Закінч. Чернів. ун-т 
(1973), математик. 

Докт. фіз.-матем. наук 
(2008), проф. (2010).

Учителював; від 1976 
р. – у Кам.-Под. пед. ін-ті 
(нині – КПНУ): асистент, ст. 
викл., доцент, проф. кафе-
дри (1998), заст. декана з 
наук. роботи (2002-2007), 
нач. наук.-дослідн. сектору 
ун-ту (2007-2012), зав. каф. 
алгебри і матем. аналізу 
(2011-2015). Від 2013 р. – 
проректор з наук. роботи. 

Наук. дослідж.: звичайні диференціал. рівняння, дифе-
ренціал. рівняння з частин. похідними, теорія інтегральних 
перетворень, елемент. математика, іст. математики, мето-
дика навч. математики. Академік АН ВШ України (2012). 
Підготував 2 канд. наук. 

Авт. понад 500 наук. пр., зокр., монографій: «Ін-
тегральні перетворення типу Мелера–Фока» (2002), 
«Температурні поля в кусково-однорід. циліндр. облас-
тях» (2004), «Гіперболічні крайові задачі матем. фізики 
в кусково-однорід. простор. середовищах» (2013), «Па-
раболічні крайові задачі в кусково-однорід. середови-
щах» (2016).

Відмін. осв. України (1998), Заслуж. діяч науки і тех-
ніки України (2015), нагруд. знак «За наук. досягнення» 
(2009), почес. грам. і грам.: МОН України (2001 та 2010), 
Хмельн. ОДА та облради (2012). Лаур. обл. прем. ім. 
М. Дарманського в номін. «Кращий науковець» (2015). 
Викл. року ун-ту (2004, 2007, 2009, 2011). Перемож. 10 
обл. конк. НДР.

C. КОПИЛОВ
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Коновалов Андрій Анатолійович
08.01.1962, м. Верхній 

Тагіл Свердловської обл., 
РРФСР.

Закінч. Тернопіл. пед. 
ін-т ім. Я. Галана (1988), 
спец. «Вчит. математики».

У 1987-2001 рр. прац. у 
ЗОШ №25 м.Хмельн. вчит. 
інформатики та фізики. З 
2001 р. – у Хмельн. ОІП-
ПО: метод. з інформ., зав. 
лаборат. ІКТ. Розроб. бага-
торангової локал. мережі з 
виходом в Інтернет, орга-
ніз. доступу до серверу, до 
мережевих принтерів, до 

серверів організ. дистанц. навч., відеоконференцзв’язку та 
сервера обл. факультативу з програмув. Постійно працює 
над удосконал. комп’ют. парку ін-ту.

Авт. посіб. «Мобільний Інтернет» (2010).
Почес. грам. МОН України (2008), Подяка ІІТЗО (2014).

О. СОЛОГУБ

Копилов Анатолій Олексійович

14.07.1936, м. Шепетівка 
Вінниц. обл. (нині Хмельн. 
обл.). Помер 21.12.2007.

Закінч. Чернів. ун-т 
(1963), істор. фак-т.

Канд. іст. наук (1967), 
проф. (1991). 

Історик-славіст, талано-
витий організ. науки та осв. 
З 1963 р. пропрацював усе 
життя у Кам.-Под. пед. ін-ті 
(нині – КПНУ): асист. (1963-
1967), ст. викл. (1967-1969), 
доц. (1967-1991), проф. 
(1991-2007). Обіймав по-
сади: 1968-1975 – декан 
істор. фак-ту; 1975-1977 
– проректор, 1977-2001 –
ректор. 

Належав до типу «творчих особистостей (Д. Тойнбі)». 
Обдар. менедж., вольов., енерг., наділений стратег. мисл., 
виступав носієм «життєвого пориву», уособлюючи інте-
лект. еліту сусп. Фундатор істор. фак-ту та подільск. краєзн. 
руху. Промотор трансфор. периферійного пед. ін-ту в один 
з провід. пед. ВНЗ України. У 1980-90-ті відігр. визнач. роль 
у розвит. освіти Хмельн. обл. Основ. риси його концепції 
менедж. діяльн.: визнач. оптим. стратег. мети і шляхів її 
досяг., постійно підтрим. творч. потенц. колект., доскон. во-
лодіння інструментарієм адмін. роб., несприйняття кабін. 
стилю кер., рішуч. і цілеспрям., жорстк. вимоглив., людян., 
демократ. спілкув., самостійність у прийнятті ухвал, гнучк. 
тощо. Вони у поєдн. з харизмою особист. витворили образ 
Людини-легенди. Наук. дослідж.: новітня іст. Болгарії, істо-
ріографія, краєзнавство. 

Авт. 114 праць, зокр., монографій: «Отечественный 
фронт и народно-демократ. револ. в Болгарии» (1985) 
та «Хотинське повстання» (1989); «Starania o otwarcie 
Uniwersytetu Państwowego w Kamieńcu Podolskim w 1918 
roku» (1996), «Кам.-Под. держ. укр. ун-т: від ідеї заснуван-
ня до ліквідації (1917-1921 рр.)» (1999).

Заслуж. прац. осв. (1993). Нагородж. числен. орденами, 
медалями, почесн. відзнаками СРСР і України.

В. СТЕПАНКОВ

Копилов Сергій Анатолійович

23.06.1963, м.Слов’янськ 
Донец. обл. 

Закінч Київ. ун-т (1985), 
істор. фак-т. 

Канд. іст. наук (1988), 
докт. іст. наук (2006), проф. 
(2006). 

У 1985-1987 – асист., 
стажист-дослід. Луцьк. пед. 
ін-ту. Від 1988 – у Кам.-Под. 
пед. ін-ті (нині – КПНУ): 
асист., ст. викл., доц., проф. 
2002-2012 – декан іст. фак-
ту, 2006-2015 – зав. каф. 
всесв. іст., від 2012 – рек-
тор. Наук. дослідж.: укр. 

історична славістика XVIII-XX ст., новітня іст. країн Цен-
трально-Східної Європи, історіографія. Підгот. 3 канд. наук.

Авт. понад 180 пр., зокр., монографій «Проблеми історії 
слов’янських народів в історичній думці України (остання 
третина XVII – початок ХХ ст.)» (2005) та «Леонід Антоно-
вич Коваленко: вчений, педагог, особистість» (2008); навч. 
посіб. та підруч.: «Новітня історія країн Європи та Америки 
1945-2002 рр.» (2004), «Новітня історія країн Європи і Аме-
рики 1918-1945 рр.» (2008), «Новітня історія країн Європи 
та Америки на початку ХХІ ст.» (2015). 

Мед. АН УРСР (1986), відмін. осв. України (1997), на-
груд. знак «П. Могила» (2008). 

В. СТЕПАНКОВ

Кордонський Іван Семенович

01.04.1922, с. Куражин 
Новоуш. р-ну Хмельн. обл. 
Помер 02.10.2004.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
уч-ще (1947), Кам.-Под. 
учит. ін-т (1951), Кам.-
Под. пед. ін-т (1956), спец. 
«Вчит. математики».

Після демобіліз. у квітні 
1946 р. розпоч. пед. діяльн. 
вчит. поч. кл. Гарячинецької 
почат. шк., з серпня 1946 р. 
очолив Куражинську поч. 
шк., 1949-1950 рр. – інспек-
тор шкіл Новоушиц. р-ну, 
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1950-1951 рр. – дир. Куражинської 7-річної шк., 1951-1952 
рр. – зав. навч. частиною Калюської СШ, 1952-1957 рр. – 
дир. Пилипохребтіївської СШ, 1957-1982 рр. – зав. райвід-
ділом нар. освіти Новоушиц. р-ну. Велику увагу приділяв 
зміцн. навч.-матер. бази навч. закладів. За час його керівн. 
у р-ні побуд. 27 загальноосв. шкіл. У 1980 р. р-н зайняв І м. 
в Україні з підгот. закладів осв. до нового навч. року.

Учасн. бойових дій ІІ світ. війни. Нагородж. бойовими 
орд. та мед. (1941-1945 рр.), мед. «За доблесну працю» 
(1970), орд. «Знак Пошани» (1981), відмін. народ. осв. 
УРСР (1960), відмін. осв. СРСР (1972).

М. ВЛАСОВА

Коржик Світлана Анатоліївна

25.02.1969, с. Ялинівка 
Летичів. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Київ. держ. ін-т 
культури (1992), бібліоте-
кар-бібліограф; Вінниц. 
держ. пед. ін-т ім. М. Ко-
цюбинського (1997), «Вчит. 
географії», Відкритий Між-
нар. ун-т розв. людини 
«Україна» (2006), юрист.

Спец. вищ. кваліф. кат., 
старший вчит.

1992-2007 рр. – учит. 
географії та біології Яли-
нівської ЗОШ І-ІІ ст.; 2007-
2008 рр. – юрист від. осв. 
Летичів. РДА; 2008-2010 
рр. – методист РМК; 2010-
2016 рр. – зав. РМК від. 

осв., молоді та спорту Летичів. РДА; з січня 2016 р. – зав. 
методкабінету від. осв., молоді та спорту Летичівської се-
лищ. ради; з жовтня 2016 р. – нач. відділу освіти, молоді, 
спорту та культури Летичів. РДА.

Твор. пошук, прагнення до неординар. розв’яз. метод-
проблем, пробудж. в пед. мотивації до самоосв., розв. у 
них бажання самовдосконал. та підвищ. профмайстернос-
ті – стиль її роботи. Презент. досвід роботи з пит. «Підвищ. 
ефект. наук.-метод. роботи засобами інфор.-комунікац. та 
хмарн. технологій» на засід. НМР Хмельн. ОІППО (2015). 
Адмініструє сайт РМК, який отрим. приз. місця в обл. конк. 
сайтів: 2014 р. – ІІІ м., 2015 р. – І м.

Грам.: Хмельн. ОДА (2013), Хмельн. облради (2012), Ле-
тичів. РДА та Летичів. райради (2013), Департ. осв. і науки 
Хмельн. ОДА (2015), від. осв., молоді та спорту Летичів. 
РДА (2012, 2013, 2014, 2015), від. осв., молоді та спорту 
Летичів. селищ. ради (2016). Лаур. прем. Хмельн. ОІППО 
(2015).

Т. ПОПАДЮК

Коріньовський Віктор Григорович

28.11.1937, с. Дубівка 
Чемеров. р-ну Хмельн. 
обл.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1966), істор.-філо-
лог. фак-т та ВПШ ЦК КПУ 
(1971). 

Прац. водієм у колгоспі 
(1955-1961), учит. Голо-
вчинецької шк.-інтернат 
Летичів р-ну (1966), секр, 
1-й секр. РК ЛКСМУ (1966-
1971), зав. від. і секр. По-
лон. РК КПУ (1971-1985), 
нач. від. осв. Полон. РДА 
(1985-1997). В осв. осн. зу-
силля зосередив на зміцн. 

матер. бази навч. закладів. За його кер. збуд. 6 шк., 4 ДНЗ, 
добуд. 3 шк. та відкрито Полон. турист. станцію. Значної 
уваги надавав вдосконал. упр. функцій від. осв. та дир. 
шк., співпраці закладів осв. з підпр.-шефами. 

Відмін. народ. осв. УРСР (1987), мед. «За доблестный 
труд» (1979, 1983), численні грам. Мін-ва осв., обл. упр. 
осв., РДА, Почес. громад. м. Полонного (2009).

Н. БАГІНСЬКА

Корнатовський Павло Михайлович

01.09.1952, с. Чернігівка 
(Казахстан).

Закінч. Петропавлів-
ський пед. ін-т (1973), фі-
зико-матем. фак-т, спец. 
«Фізика».

З 1976 р. прац. у шк. 
Шепетівщини. У 1988-1997 
рр. – нач. від. осв. Шепе-
тів. РДА. Цілеспрям., на-
полеглива і прац. людина, 
мудрий кер. Його діяльн. 
відзнач. системністю, по-
слідовністю, новаторством, 
здатністю генерувати ідеї 
та пропозиції і сприяти їх 
реаліз. Кер. діяльн. спря-
мовував на розв. осв. у р-ні, 
вдоскон. навч.-вихов., наук.-метод. забезпеч. осв. процесу 
у шк. Завдяки його зусиллям заверш. будів. Плесенської 
шк., збуд. нове приміщ. Судилківської та Великомедведів-
ської шк.

Відмін. осв. УРСР (1991) та України (2012). Численні 
грам. Мін-ва осв. УРСР, України, обл. упр. осв. 

Т. ЯКОВЧУК
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Енциклопедiя освiти Хмельниччини

Короткий Григорій Борисович

31.01.1952 смт. Нова 
Ушиця Хмельн. обл. 

Закінч. повний курс Но-
воушиц. загальноосв. труд. 
політехнічної шк. (1969). 

У 1971-1974 рр. – кер. 
гуртка Новоушицького Буд. 
піонерів. 1975-1985 регу-
лювальник радіоапаратури 
(з-д «Катіон», м. Хмельн.). 
1985-1988 – кер. гуртка 
автомоделістів Хмельн. 
обл. СЮТ. У 1988-1992 
рр. – інструктор-методист 
облспорттехклубу ДТСА-
АФ. 1992-1993 – керівник 
гуртка КЮТ (з-д ХРТЗ, 
м.Хмельницький). 1993-1999 рр. – кер. гуртка трасового 
моделювання, 1999-2012 рр. – методист, з 2012 р. – май-
стер Хм. обл. центру наук.-техн. творчості учнів. молоді.

Канд. в м/с (1980), м/с СРСР з автомодельного спорту 
(1988), м/с України з автомодельного спорту (1995).

Почесні грам.: МОН України (2007), упр. осв. і науки 
Хмельн. ОДА (2007), облради (2008); грам. Хмельн. ОСТК 
ТСОУ (1997).

Г. ГОНЧАРУК

Коротун Михайло Володимирович

04.02.1952, с. Цикова 
Чемеров. р-ну Хмельн. 
обл.

Закінч. Хм. пед. уч-ще 
(1971), спец. «Вчит. почат. 
класів», Львів. держ. ун-т 
(1982), спец. «Матем».

З 1974 р. прац. у Ла-
жівській ЗОШ: вчит. фіз. 
вихов., вчит. математ. та 
креслення, у 1985-1990 рр. 
– дир. шк., заст. дир. шк. з
навч.-вих. роботи (1990-
1995, 2002-2012). У своїх 
учнів виховує любов до ма-
тем. наук, про що свідчать 
результ. предм. олімп. та 

конк. Бере активну участь у громад. житті шк. та села, де-
путат сільськ. та райради кількох склик.

Авт. навч. посіб. «Дидактичні мат. з алгебри та початків 
аналізу» (2011). 

Почес. грам.: Старокост. райвід. осв. (2000, 2011), упр. 
осв. Хмельн. ОДА (2001).

Р. РУРА

Корчемний Антон Юхимович

19.12.1888, с. Котюр-
жинці (нині Красилів. р-ну 
Хмельн. обл.). Помер у 
1971 р.

Закінч. церковно-пара-
фіяльну шк. (1900), дво-
класну шк. с. Мончинці, яка 
в той час прирівнювалася 
до 7-річки та надавала пра-
во бути вчит. або писарем. 
Екстерном склав екзаме-
ни на звання сільськ. вчит. 
(Петербург, 1912); заочно 
навч. Бердичів. пед. ін-і.

Прац. вчит. церковно-
парафіяльних шк.: с. Пень-
ківці (1905), с. Сорокодуби 
(1906), с. Котюржинці (1907) (нині – Красилів. р-ну Хмельн. 
обл.).

З 1908 р. прац. у м. Петербурзі на військ. заводі, після 
револ. 1917 р. – продовжував роботу на заводі та вів за-
няття заводського лікнепу. 

У 1920 р. повернувся в с. Котюржинці та почав віднов-
лювати зруйновану війною шк., яка стала 7-річною та була 
в числі кращих в р-ні. 

Мед. «За доблестный труд в Великой отечественной 
войне» (1946), орден «Знак Пошани» (1948), Заслуж. учит. 
шк. УРСР (1948), Відмін. народ. осв. (1954).

Н. ЯСТРЕМСЬКА

Корчик Олександр Леонтійович

01.06.1920, с. Ожарівка 
Старосиняв. р-ну Хмельн. 
обл. Помер 18.03.1998, м. 
Шепетівка.

Закінч. Вінниц. пед. ін-т, 
спец. «Учит. укр. мови та 
літ-ри».

Прац. у м. Шепетівка: 
заст. дир. з навч.-вихов. 
роботи, учит. укр. мови і літ-
ри ЗОШ №3 (1961-1963), 
дир. ЗОШ №4 (1963-1980). 
Під його кер. у закладі до-
будовано другий поверх 
та спорт. зал (1970). 1965-
1978 рр. – кер. міськ. МО 

учит. укр. мови та літ.
Друк. в місц. та республ. пресі, зокрема, в журн. «Укр. 

мова і літ-ра», «Радянська шк.».
Відмін. народ. осв. УРСР (1970). Почес. грам. Мін-ва 

осв. УРСР (1965, 1971) та грам. район. та обл. рівня. 
Л. ПІСТРЮГА
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Провiднi освiтяни областi
Костогриз Сергій Григорович

30.01.1941, с. Вовчок 
Бершадськ. р-ну Вінниц. 
обл. 

Закінч. Львів. лісотехн. 
ін-т (1963), спец. «Лісо-
інженерна справа», аспі-
рант. Львів. лісотехн. ін-ту 
(1969).

Канд. техн. наук (1969), 
докт. техн. наук (1995), 
проф. (1997).

З 1963 р. прац. на різних 
посадах у Гузеріпльському 
ліспромгоспі (Краснодар. 
Край, Росія). З 1969 р. – у 
Хмельн. технол. ін-ті побут. 
обслугов. (нині ХНУ): роз-
поч. роботу асистентом каф. опору матеріалів і деталей 
машин, згодом – старш. викл., доц., професор, декан ме-
хан. фак-ту (1975-1982), проректор з навч. роботи (1982-
2002), перший прорект. (2002-2013), з 2013 р. дотепер – 
проф. каф. машинознавства.

Викл. та адмін. діяльність поєднував з акт. наук.-дослід. 
роботою: здійсн. кер. госпдоговірними НДР з проблем ди-
наміки технол. обладнання машинобудування. Під його 
наук. кер. захищено 5 канд. та 1 докт. дисерт.

Авт. (та співавт.) бл. 250 наук. робіт (серед них навч. по-
сіб. «Історія інженерної діяльності», співавт. 5-ти моногра-
фій) та 35 винаходів, багато з яких запровадж. у виробн. 

Орд. «Знак Пошани» (1981), грам. мін-ва осв. України 
(1992, 2012), відмін. осв. України (1994), Заслуж. прац. 
осв. України» (2000), почесні знаки «Винахідник СРСР» 
(1985) та «Творець» (Держ. служба інтелект. власн. Укра-
їни, 2010).

В. КАРАЧУН

Костюк Сергій Федорович 

02.02.1933, с. Харківці 
Старосин. р-ну Хмельн. 
обл.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1957), спец. «Анато-
мія і фізіологія людини. 
Фізичне виховання», Кре-
менецький пед. ін-т (1967), 
спец. «Хімія. Біологія. 
Основи с/г виробництва».

1957-1967 рр. – вч. ана-
томії і фізіології людини 
Старосин. сер. шк. 1967-
1969 рр. – директ. Уласово-
Русанівської 8-річної шк. 
1970-1997 рр. – зав. РМК 
при Старосин. від. осв.

Відмін. осв. УРСР (1985).
Л. ДАЦЮК

Котвіцька Галина Миколаївна

29.12.1935, с. Ляхів-
ці Хмельн. обл. Померла 
17.11.2000, смт. Білогір’я 
Хмельн. обл.

Закінч. Львів. держ. ун-т 
(1959), спец. «Учит. геогр.».

Спец. вищої кваліф. кат., 
учит.-методист. 

У 1959-1965 рр. – вчит., 
потім дир. Микласької 
8-річної шк., 1965-1972 рр. 
– зав. Білогірським райвно. 
З 1972 р. – вчит. геогр. Бі-
логірської сер. шк. Багато 
зусиль доклала для орга-
нізації та діяльності турист. 
гуртка в шк., учасники яко-
го неоднораз. виборювали  
призові місця у змаган. різних рівнів. Її учні (Загоруйко В. 
та Бондар О.) у складі команди Хмельн. обл. стали учасн. 
Респуб. зльоту юних геологів у м. Антрацит Луган. обл. і 
вибороли призове місце у змаганнях з мінералогії і петро-
графії (1985).

Відмін. народ. осв. УРСР (1986).
І. ДІДУХ

Коханівська Василина Аввакумівна

24.04.1931, с. Онишківці 
Гриців. р-ну Кам.-Под. обл. 
(нині Хмельн. обл.).

Закінч. Житомир. пед. 
ін-т (1957), спец. «Викл. 
нім. мови».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист.

У 1955-1996 рр. – вч. 
нім. мови Грицівської СШ, 
за сумісництвом – вч. нім. 
мови Грицівського ПТУ № 
38. У 1986-1989 рр. – вч. 
Ленковецької ЗОШ І-ІІІ ст., 
1989-1996 рр. – метод. Гри-

цівського ВПУ № 38. 1996-2006 рр. – вч. Грицівської ЗОШ 
І-ІІІ ст. Її вихованці – учасн. та перемож. учн. олімп. з нім. 
мови обл. та всеукр. рівня. Очолювала район. шк. ППД 
(1981-1989).

Учасник ІІ світ. війни.
Відмін. народ. осв. УРСР (1979), мед. А. Макаренка 

(1986), мед. «Ветеран праці» (1996), грам. МОН (2003), 
лаур. прем. ім. Островського (2003).

О. ПОЛЄВА



296

Енциклопедiя освiти Хмельниччини

Коханко Октавіан Михайлович

31.03.1943, с. Ріпен-
ці Кам.-Под. р-ну (нині 
Хмельн. обл.). Помер 
25.07.2007, м. Хмельн.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1965), фіз.-матем. 
фак-т. 

Канд. пед. наук (1998), 
доцент (2002).

Прац у Шарівській СШ 
вчит. матем. і заст. дир. 
(1965-1968), інспект. Ярмо-
лин. райвно (1968-1970), 
зав. від. пропаганди, секр., 
другим секр. Ярмолин. 

райкому партії (1970-1985). З 1985 р. до виходу на пенсію 
(2002) – нач. упр. профтехосв. (1985-1988), генеральний 
дир. проф.-техн. уч-щ агропромисл. комплексу (1988-1900), 
заст. нач. упр. осв. і науки Хмельн. ОДА (1990-2002). Ви-
вчав досвід підгот. робіт. кадрів у США, Німеччині та Бель-
гії (1995-1998). Під його кер. були створені перші в Україні 
вищі ПТНЗ (Балинське вище проф. уч-ще-агрофірма, Дзе-
ленецьке ПТУ з розширеним с/г виробн.), впровадж. інно-
вац. технол. підгот. робіт. кадрів. У 2002-2007 рр. – доцент, 
проф., зав. каф. пед. і психол. ХНУ.

М. СОЛОВЕЙ

Коцяр Петро Данилович

19.02.1902, с. Браїлівка 
Новоушиц. р-ну Хмельн. 
обл. Помер 22.11.1980.

У 1928 р. склав іспити на 
зв. учит.; закінч. Кам.-Под. 
пед. ін-т (1933).

У 1921 р. – статист в ор-
ганах нар. осв. 1923-1933 
рр. – зав. початк. шк. в с. 
Щербівці. З 1933 р. – вчит. 
матем., зав. навч. частини 
Струзької 7-річної шк. З 
вересня 1945 р. – викл. ма-
тем. у 5-9 кл. Струзької СШ. 
З 1946 р. до виходу на пен-
сію у 1962 р. – завпед цієї 
ж школи. Кер. метод. комісії 
з матем., розроб. методики 
навч. учнів розв’язув. задач 
з письм. поясненням, метод. навч. грамоти аналітико-син-
тет. методом.

Пропагандист, лектор, член редколегії газ. «Радянське 
життя». Учасник ІІ світ. війни. 

Заслуж. вчит. шк. УРСР (1958).
О. ТАРЧИНСЬКА

Кочергіна Ліна Миколаївна

30.07.1969, м. Шепетів-
ка Хмельн. обл.

Закінч. Переяслав-
Хмельн. філіал Київ. пед. 
ін-ту ім. М. Горького (1991), 
спец. «Рос. мова та літ-
ра».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
учит.-методист. 

З 1991 р. прац. в м. Ше-
петівка: учит. рос. мови та 
літ-ри ЗОШ № 7, з 1993 
р. – учит. укр. мови і літ-ри 
НВК № 1. 

Авт. прогр. факульт. кур-
су «Орфографічний прак-
тикум 10-11 кл.».

Учасник та лаур. Все-
укр. конк. «Учит. року» (1997, 2000, 2007) у номін. «Укр. 
мова та літ-ра». 

Почесн. грам. Хмельн. ОДА (2007), Грам. Хмельн. об-
лради (2007), дипл. літ.-худ. журналу «Дніпро» (2012), по-
дяка МОН України (2012), Подячні дипл. Ліги укр. меценатів 
(2012, 2013). Відзначено на «Алеї педслави» упр. осв. м. 
Шепетівка (2015). Лаур. прем. ім. М. Дарманського (2016).

Л. ДАЦКО

Кошка (Солоцька) Оксана Анатоліївна

26.09.1976, с. Сивороги 
Дунаєв. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Подільський 
держ. ун-т (1998), спец. «Іс-
торія і основи правознав-
ства».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист.

Прац. вчит., дир. шк. на 
Дунаєвеччині (1998-2003), 
зав. Хмельн. РМК (2003-
2012), з 2012 р. – в ХОІППО: 
методист, зав. НМЦ коорди-
нації роботи методичних 
та загальноосв. установ і 
закладів осв. Нею зреалі-
зована модель діяльності 
РМК як регіон. наук.-метод. центру, розроблено стратегію 
діяльності метод. служб в ОТГ.

Авт. посіб.,  публікацій у фах. виданнях.
Почесна грам. управл. осв. і науки Хмельн. ОДА (2011), 

грам. Деп. осв. і науки, молоді та спорту Хмельн. ОДА 
(2013), лаур. прем. Хмельн. район. ради (2016).

З. ЧОРНОБАЙ
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Провiднi освiтяни областi
Кошман Василь Іванович

02.11.1935, с. Великі 
Петрівці Сторожинецького 
р-ну Чернівецької обл.

Спец. вищ. кат.; педагог. 
звання «Викл.-метод.».

Закінч. Чернівецький бу-
дів. технікум (1956), спец.– 
«технік-будів»., Моск. Все-
союз. заочний інж.-будів. ін-т 
(1964), спец. – «Промислове 
та цивільне будівництво», 
кваліф. -  інженер-будів.

Прац. у  Кам.-Под. СМУ-2 
ст. виконробом (1959-1966); 
ПТУ -1 викл. спецтехнол. 

(1966-1973), зав. філіалами Хмельн. СПТУ № 4 (1973-
1975), СПТУ № 6 (1975-1987); заст. дир. з НВР Кам.-Под. 
ПТУ № 26 (1987-2001); бібліотекарем Кам.-Под. профес. 
будів. ліцею (2001-2005).

Авт. посібн.: «Спеціальна технологія штукатурних і обли-
цюв. робіт» (2004), «Спеціальна технологія столярних, тес-
лярських, склярських і паркетних робіт»(2004), «Матеріалоз-
навство для столярів-теслярів» (2005), «Матеріалознавство 
для штукатурів, облицювальників, мозаїчників» (2007). 

Кравчук Василь Іванович 

08.06.1929, с. Кіндратка 
Ізяслав. р-ну Хмельн. обл. 
Помер 25.10.2015.

Закінч. Рівнен. пед. ін-т, 
спец. «Вчит. музики».

Прац. вчит. музики у Ріп-
ківській СШ Ізяслав. р-ну, 
дир. Ізяслав. дит. муз. шк.

Член НСПУ з 1988 р. 
Поет, гуморист, прозаїк.

Авт. книг «Павук і муха» 
(1979), «За власним бажан-
ням», «Золотиста нитка 
в’ється» (1985), «Номенкла-
турна лічилка» (1987), «Не 
такі вже ми й старі» (1988), 
«Ціна любові» (1990), 
«Останній візит душогуба» (1993), «Фарбування і кохан-
ня», «Вибране» (1995), «Веселі Василі» (1996), «Втеча від 
погибелі», «Любов і біль землі моєї» «Любов наша Горинь 
– трикнижжя» (1997), «Третя місячна ніч», «Дні непокори»
(1999), «Обоє рябоє» (2001), «Берег вічності» (2002), «Си-
ньоцвіт Горині» (2003), «На теплих крилах лелек» (2006), 
«Пам’ять коренів роду» (2009), «Віра, Надія, Любов» (2009), 
«Біла троянда» (2010), «Веселі ізяславці» (2011), «До тебе, 
Тарасе, ідемо» (2014). Видав книги для дітей «Квокче квочка 
в холодочку» (1989), «Жайворонкова школа» (1994), «Йшов 
грибочок на горбочок» (1995), «Чия хатка краща» (2002).

Заслуж. прац. культури України. Лаур. літ. прем. 
ім.С.Олійника, С.Руданського, М.Годованця, Н.Забіли, 
Я.Гальчевського «За подвижництво у державотворенні» 
(1996). Почесн. гром. м.Ізяслав.

В. ГОРБАТЮК

Кравчук (Ковальчук) Лідія Антонівна

10.10.1940, с. Михайлів-
ка Ярмолин. р-ну Хмельн. 
обл. Померла 04.09.1998, 
с.Михайлівка Ярмолин. 
р-ну.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т.

У 1958 р. розпочала 
труд. діяльність вчит. фіз. 
вихов. Баламутівської шк. 
Ярмолин. Ружичн. р-ну, піз-
ніше – ст. піонервож. Мани-
ковецької 8-річної шк. Де-
ражнян. р-ну, після закінч. 
ін-ту – вчит. рос. мови та 

літ-ри Маниковецької СШ. З 1978 року – дир. цієї шк. Під 
її кер. проведено реконструкцію приміщ. і терит. закладу. 
У 1983 р. переведена до Центр. ІУВ (м. Київ), згодом – до 
Укр. ін-ту підвищ. кваліф. кер. кадрів осв., з 1997 р. – у 
Держ. академії кер. кадрів осв. 

25.05.1999 р. на фасаді Маниковецької сер. шк. відкри-
то меморіальну дошку її пам’яті.

Т. РУДЗІК, В. КУЦЮК

Кравчук Людмила Степанівна

29.07.1978, с. Адамівка, 
Віньков. р-ну, Хмельн. обл. 

Закінч. Волинський 
держ. ун-т (2000), спец. 
«Біологія», кваліф. «Біолог, 
вчитель біології». 

Спец. вищ. кваліф. кат. 
(2014), канд. пед. наук 
(2013), доц. (2015).

Прац. у Хмельн. ін-ті соц. 
технологій Ун-ту «Україна» 
лаборантом (2003), мето-
дистом (2004), заступ. зав. 
кафедри фіз. реабілітації 
(2006), зав. каф. здоров’я 
людини і фіз. реабілітації (2011), професором цієї ж каф. 
(2016).

Під її кер. в ін-ті впроваджув. технології корекційно-реа-
білітаційного супроводу навч. діяльності студ. з ДЦП, осв. 
технології ортопедагогіки; забезпечувалась участь у все-
укр. моніторингових дослідж., розроблялись та реалізову-
вались корисні моделі та винаходи. 

Авт. понад 50 наук. статей, наук.-метод. посібн. та ме-
тод. рекомендацій. 

Почес. грам. упр. осв. Хмельн. ОДА (2005, 2007, 2015, 
2016) та обл. ради (2015), президента Ун-ту «Україна» 
(2009, 2011). 

О. ФАНДУЛЬ
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Кравчук Олександр Максимович

10.05.1940, с. Яблунівка 
Деражн. р-ну Хмельн. обл. 
Помер 02.05.1999, м. Де-
ражня.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін.-т ім. В. П. Затонсько-
го (1964), фізико-матем. 
фак-т. 

Спец. вищ. кваліф. кат.
З 1965 р. – вчит. фізики 

Зяньковецької та Яблу-
нівської шк. 1965-1981 рр. 
– дир. Вовковинецької,
Зяньковецької, Деражнян-
ської ЗОШ № 2. З 1984 р. і 
до кінця свого життя – дир. 
Деражн. ЗОШ І-ІІІ ст. №1 
(за винятком 1994-1995 

рр. – заступн. голови Деражн. РДА з питань осв., медицини 
та культури), очолював тов-во «Знання». Умілий, принцип., 
ініціат., вимогливий та відданий справі кер. Відзначався 
людяністю, вмінням вислухати кожного і допомогти.

Відм. народ. осв., мед. «За труд. доблесть». 
Т. РУДЗІК, В. КУЦЮК

Красіцький Володимир Деонисович

19.09.1936, смт. Ста-
ра Ушиця Кам.-Под. р-ну 
Хмельн. обл. Помер 
24.10.1993, м. Хмельн.

Закінч. Горьков. держ. 
ун-т ім. В. Лобачевського 
(1967), спец. «Вчит. історії 
та правознавства».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
учит.-методист.

Прац. вчит. історії СШ 
№ 2 м. Горького (1967-
1969), дир. шк.-інтернату, 
заст. зав. від. осв. м. Горь-
кого, дир. СШ № 1, №16 
м.Кам.-Под. (1974-1981), 
зав. Хмельн. міськ. від. осв. 
(1986-1992), нач. упр. осв. Хмельн. ОДА (1992-1993). Запо-
чатк. продукт. працю на уроках труд. навч., удоск. систему 
націон. вих. через діяльність дит.-юнацьких братств, ство-
рив обл. заклади нового типу для розвитку здібн. і обдарув. 
учнів, розв. методи демокр. упр. Неоднораз. обирався де-
путат. Кам.-Под. і Хмельн. міськрад.

Заслуж. вчит. УРСР (1986), Відмін. народ. осв. УРСР 
(1981), мед. «За доблестный труд» (1970), Поч. грам. МОН 
України, Хмельн. ОДА, Хмельн. облради та ін. 

П. КРАСІЦЬКИЙ

Красномовець Людмила Вереміївна 

6.06.1947, м. Бійськ Ал-
тайського краю (Росія).

Закінч. Житомир. пед. 
ін-т (1971), спец. «Вчит. 
рос. мови та літ-ри». 

Спец. вищ. кваліф. кат. 
Прац. вчит. нім. мови та 

рос. мови і літ-ри на Сла-
вутчині (1965-1970), вихов. 
Берездівської шк.-інтернат 
(1970-1971), секр. комітету 
комсом. Славут. швейної 
фабрики (1972) та інструкт. 
Хмельн. обкому комсом. 
(1973-1975). З 1975 р. – у 
Хмельн. ОІУВ (нині ХО-

ІППО): зав. від. вихов. роботи (1975-2003), зав. сектора 
позашк. осв. НМЦ вихов. роботи та захисту прав дитини 
(2003-2014). Під її кер. впроваджув. обл. програма націон. 
вихов., інтерактивні методики вихов. роботи, проекти шк. 
європ. клубів, організ. всеукр., міжнар. конф.  

Авт. 100 публік., зокрема, 5 наук.-метод. посіб. із грифом 
«Рекоменд. МОН України».

Відмін. осв. України (1993), нагр. знак «Софія Русова» 
(2007), мед. «За трудову доблесть» (1986), Поч. грам. МОН 
України (1997, 2002), НАПНУ (2007, 2012), департ. осв. і на-
уки Хмельн. ОДА та облради (2000, 2007, 2012).

В. ІОВА

Красноштан Софія Карпівна 

13.02.1942, на Вінниччи-
ні.

Закінч. Рівнен. держ. 
пед. ін-т ім. Д.З. Мануїль-
ського (1985), спец. «Дошк. 
пед. та психологія».

Спец. вищ. кваліф. кат.
У 1962-1986 рр. – ви-

ховат. ДНЗ №3, методист 
ДНЗ №20 м.Хмельн. У 
1986-2000 рр. – дир. Хм. 
дит. будинку. Налагод. у за-
кладі чітку систему організ. 
вихов. роботи з дітьми, що 
потребують соц. захисту та 
особл. уваги.

Відмін. народ. осв. УРСР 
(1988), мед. «За доблесний труд» (1987), грам.: Президії 
Верх. Ради УРСР (1989), Мін. осв. України (1994), Почес. 
грам. упр. осв. і науки Хмельн. ОДА (1997).

С. ВЄРЯСОВА
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Провiднi освiтяни областi
Красуцький Мар’ян Іванович

05.01.1943, с. Воско-
давинці Красилів. р-ну 
Хмельн. обл. 

Закінч. Вінниц. пед. ін-т 
(1977), спец. «Вчит. укр. 
мови та літерат.».

Письменник. З 1967 
прац. у редакціях район. 
та обл. газет. У 1978-2008 
рр. – ред. міськрайонної 
газ. «Край Кам’янецький». 
Бере активну участь у ви-
пуску наук. збірн. Кам.-
Под. націон. ун-ту ім. І. Огі-
єнка, проводить змістовну 

роботу серед студентів, учнів шк. Обирався депут. міської 
та район. рад. Почес. проф. Кам.-Под. націон. ун-ту ім. І. 
Огієнка (2003).

Авт. 6 романів, 12 повістей, збірок оповід., новел, нари-
сів, багатьох публік. на теми осв. і науки, зокр., романи: 
«Довга дорога в-ночі» (1998), «Павутиння» (2001), «Крик 
білої ворони» (2001), «Біг з перешкодами» (2002); пові-
сті: «Земля, на якій живу» (2003), «Калини грона червоні» 
(2012).

Заслуж. журн. України (1994). Орд. «За заслуги» III ст. 
(2001), Почес. знак НСПУ (2003), мед., почес. грам. і грам. 
Хмельн. облради і ОДА. Відзнач. на обл. Дошці пошани. 
Лаур. Всеукр. премій ім. Я. Галана, ім. Ю. Яновського, ім. І. 
Огієнка, обл. ім. М. Годованця, ім. В. Булаєнка, ім. Г. Костю-
ка, «Золоте перо». Почес. громад. Кам.-Под. р-ну.

С. КОПИЛОВ

Крет Віталій Васильович

20.01.1935, с. Мирівка 
Волочиського р-ну Хмельн. 
обл. Помер 07.11.1991. 

Закінч. Кам.-
Подільський пед. ін-т 
(1968), вч. історії та сус-
пільствознавства. 

Спец. вищ. кат.
1954-1957 рр. – вч. Ла-

дичинської сер. шк. на 
Тернопільщині; 1957-1975 
р. – вч. Лонковецької, Тар-
норудської шк. Волочиськ. 
р-ну; 1975-1985 рр. – ме-
тодист район. від. народ. 
осв.; 1985-1991 рр. – зав. 
райметодкабінету від. осв. 

Відмін. народ. осв. УРСР (1975). Мед. «Ветеран праці» 
(1984).

Г. КРЕТ

Кривега Володимир Ілліч 

07.11.1946, с.Пеньківці 
Волочиськ. р-ну Хмельн. 
обл.

Закінч. Житомир. тех-
нікум землевпорядкуван-
ня (1965), Львів. с/г ін-т 
(1985), спец. «Інженер-
землевпорядник», Націон. 
ун-т «Львівська політехні-
ка» (2006), спец. «Інженер-
геодезист».

Прац. топографом, 
землевпорядником у Та-
джикистані, у проект. орг. 
м.Хмельн. Нині – пенсіо-
нер. Член НСПУ з 2005 р. 

Прозаїк, гуморист
Авт. книг «Вибрики землемірського Пегаса», «Ще 

один вибрик землемірського Пегаса», збір. для дітей 
«Скільки є в Бужка приток», «Лукава білочка», «У селі 
над Бугом».

В. ГОРБАТЮК

Крузер Анатолій Іванович

20.03.1958, с. Приворот-
тя Кам.-Под. р-ну Хм. обл. 
Пом. 14.02.2016, м. Неті-
шин.

Закінч. Хмельн. технол. 
ін.-т побут. обсл, інженер- 
механік (1980).

Прац. на посадах ін-
женера-механіка Збо-
рівського райпобуткомб. 
Терн. обл.(1980), інже-
нера-технолога елек-
тромех. заводу м. Кам.-
Подільського (1984). З 
серпня 1984 р. в Нетішин. 
проф. ліцеї (ПТУ-23) на 
посадах майстра в/н, викл., заст. дир. з НВР, директо-
ра(1993-2016).

Створив якісну систему профес. підготовки роб. ка-
дрів. 

Заслуж. прац. осв. України, нагрудний знак «Відмін. осв. 
України» (2000).

О. СЕМЕНИШЕНА
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Крупник Валентина Олександрівна

02.10.1949, с. Чорниводи 
Городоц. р-ну Хмельн. обл

Закінч. Львів. ун-т 
(1975), спец. «Рос. мова та 
літ-ра».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист. 

З 1985 р. – вч. рос. мови, 
дир. Городнявського НВК 
«Середня ЗОШ І-ІІІ ст., ко-
легіум» (лауреат Всеукр. 
конкурсу «Сто кращих шк. 
України – 2006», перемож. 
обл. конкурсу «Панорама 
творчості»). За її акт. учас-
ті створено перший в обл. 

освіт. округ (2003), розроб. Полож. про освіт. округ. Презен-
тована у виданні  «Хто є хто на Хмельн.» (2007). Віце-пре-
зидент Асоціації кер. інновац. закл. осв. обл., президент 
клубу дир. опорних шк. «Співробітництво» (2006-2013). 
Депутат район. ради п’яти скликань.

Авт. низки публік. у вид. «Сільська школа» (2004), «Дир. 
школи» (2004), «Пед. вісник» (2009).

Відмін. осв. України (2003), нагр. знак «В. Сухомлин-
ський» (2008), Поч. грам. Мін-ва осв. СРСР (1985), Мін. на-
род. осв. УРСР (1989), МОН України (1999), Хмельн. ОДА 
(2004, 2006, 2012) та упр. осв. і науки Хм. ОДА (1999, 2000, 
2004, 2007), Шепетів. РДА (2015), лаур. прем. ім. Остров-
ського (2004), відзнач. на район. Дошці пошани особисто 
(1978, 2001) та очолюваний нею навч. заклад (2007, 2011).

Т. ЯКОВЧУК

Крушановська Тетяна Петрівна

22.12.1968, с. Гуменці 
Кам.-Под. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Рівнен. держ. 
пед. ін-т (1996), спец. 
«Викл. пед. та психол. 
дошк., виховат.».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
виховат.-методист.  

З 1999 р. дотепер прац. 
зав. ДНЗ №16 «Айболить» 
м. Кам.-Под. Демонструє 
високий професіон., кре-
ативність, творчість, ком-
петентнісний підхід. Під її 
кер. створені комфортні 
умови для вихов. гармо-
нійно розвинутої особист. 
Дошк. заклад – перемож. Всеукр. фест.-огляду «Україна – 
рідний край» (2015).

Авт. метод. посіб.: «Моніторинг осв.-вихов. процесу засобо-
ми ІКТ – складова пед. та упр. діяльн.» (2014. – 71 с.), «Рухливі 
та народ. ігри дітей дошк. віку» (2015), прогр. гуроткової роб. З 
дітьми старш. дошк. віку «Казочка-навчалочка» (2014).

Почес. грам. МОН України (2004), лаур. обл. прем. ім. М. 
Дарманського «Кращий зав. дошк. навч. закладу» (2012), 
відзн. міськ. голови «За заслуги перед громадою» (2013). 

О. ВІНЦЮК

Кудрявцев Михайло Григорович
18.03.1945, с. Івча Лі-

тин. р-ну Вінниц. обл. 
Закін. Кам.-Под. пед. 

ін-т (1969), спец. «Рос. 
мова і літ-ра».

Докт. філол. наук (1997), 
проф. (2001). 

Учителював; від 1987 – 
у Кам.-Под. пед. ін-ті (нині 
– КПНУ):  викл., ст.викл.,
доцент, професор; 1997-
2015 – зав.каф. історії 
укр. літ-ри і компаративіс-
тики. Літературознавець. 
Наук. дослідж.: проблеми 
теорії літ-ри, зокрема сти-

лів, жанрів, напрямів; творчість І.Франка, Лесі Українки, 
О.Гончара, Б.Олійника, Л.Костенко та ін.; компаративісти-
ка. Кер. наук. школи «Проблема традицій та новаторства в 
літ-рі: компаративні аспекти». Підгот. 8 канд. наук.

Авт. публіцист. роману «Пам’ять (Код Іуди)» (2007). 
Авт. понад 200 наук. пр., зокр., монографій «Ідеї, кон-

флікти, характери: Фрагменти з історії української новіт-
ньої драматургії» (1995), «Драма ідей в укр. новітній літ-рі» 
(1997), «Історизм і міфотворчість: питання історії, теорії 
літератури та компаративістики» (2012); посіб. для вчит. 
«Інтелект. драма: драмат. творчість Лесі Українки» (2000).

О. РАРИЦЬКИЙ

Кукурудзяк Микола Григорович

01.03.1938, с. Острівча-
ни Кам.-Под. р-ну Хмельн. 
обл. Помер 23.06.1999.

Закінч. Чернів. ун-т 
(1966), історик. 

Докт. іст. наук (1987), 
проф. (1988). 

Учителював. З 1974 р. – 
у Кам.-Под. пед. ін-ті (нині 
– КПНУ):  від 1984 – зав.
каф. загал. історії. Наук. 
дослідж.: політика уряду 
Австро-Угорщини на Бу-
ковині, історія розвитку 
міст Буковини, Галичини і 
Правобережної України у ІІ полов. ХІХ – поч. ХХ ст., соц.-
економ. становище робітників і селян Буковини, історія 
Поділ. краю ХХ ст., револ. боротьба трудящих Болгарії та 
Румунії у ХХ ст. 

Авт. понад 150 наук. пр., зокр., монографій «Робіт. рух 
на Північній Буковині наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст.» (1982), 
«З історії націон. шк. і пед. думки в УНР» (1997); навч. по-
сіб. «Історіографія історії Західної Європи і Америки ново-
го часу» (1993). 

Відмін. народ. осв. УРСР (1986), грам. Мін-ва осв. УРСР 
(1978, 1981).

С. КОПИЛОВ
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Провiднi освiтяни областi
Кулик Раїса Іванівна

16.02.1956, с. Миньківці 
Дунаєв. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Чернів. держ. 
ун-т (1979), спец. «Геогра-
фія», кваліф. «Географ, 
викл. географії».

Спец. вищ кваліф. кат., 
вчит.-методист.

У 1979-1983 рр. прац. 
учит. географії Дунаєв. СШ 
№2; у 1983-1985 рр. – учит. 
географії Хмельн. СШ № 16; 
1985-1998 рр. – учит. геогр. 
Хмельн. СШ № 2; у 1998-
2008 рр. – учит. географії та 

економіки, зав. каф. природн. дисц. Хм. НВК №2. З 2001 р. 
дотепер прац. у Хмельн. спеціаліз. ліцеї-інтернаті поглиб. під-
гот. в галузі науки: учит. економіки (за сумісн.), з 2008 р. – зав. 
каф. природ. дисц. Має здобутки учнів на олімп. усіх рівнів.

Авт. статей, що друк. у фах. журн. «Комп’ютер у школі та 
сім’ї» (2007), «Геогр. та економ. в рідній шк.» (2016) та ін., 
співавт. спецкурсу з економ. «Власна справа» (2003).

Відмін. осв. України (2006); Поч. грам. МОН України 
(2001, 2003); нагруд. знак «Подяка МОН України» (2007), 
грам. Хмельн. ОДА (2012, 2013).

В. ПАВЛИШИНА

Кулинич Омелян Іванович

29.09.1940, с. Сіде Сам-
бір. р-ну Львів. обл.

Закінч. Самбірський ста-
тистичний техн-м (1957), 
Львів. держ. ун-т ім. 
І.Франка (1968), економіст.

Докт. екон. наук (1990), 
проф. (1991), акад. Між-
нар. кадрової акад. (1998).

З 1957 р. прац. у район. 
стат. органах Терноп., Рів-
нен. та Львів. обл. З 1972 
р. – асистент каф. статис-
тики і фінансів Полтав. філії 
Львів. торговельно-економ. 
ін-ту. З 1977 р. – доц., зав. 
каф. статистики і фінансів Полтав. кооперативного ін.-ту. З 
1994 р. – проф. департ. економіки Кіровоград. ін-ту с/г маши-
нобудування. З 1997 р. – у ХУУП: зав. каф. математики, ста-
тистики та інформац. технологій (1997-2009), зав. каф. держ. 
упр. та місцевого самоврядування (2009-2010), проф. каф. 
матем., статистики та інформ. технол. (2011). Сфера наук. 
інтересів: наук.-практ. аспекти застосування створених авто-
ром двох методів статистики: рівнянь залежностей та комп-
лексних статист. коефіцієнтів. 

Авт. 260 наук. і навч.-метод. праць: Економетрія: навч. по-
сіб. – Москва, 2001. Теорія статистики: підручник. – К., 2015. 

Медаль «Ветеран праці» (1986), нагр. знак МОН України 
«За наукові досягнення» (2007).

Р. КУЛИНИЧ

Кулинич Роман Омелянович

29.07.1979, м. Полтава.
Закінч. Харків. наці-

он. ун-т ім. В.М. Каразіна 
(2001), економіст, Хмельн. 
ун-т упр. та права (2011), 
юрист.

Доктор екон. наук 
(2011), проф. (2015).

З 2001 р. – у ХУУП: 
асист., ст. викл., доцент, 
зав. каф. матем., статисти-
ки та інформ. технол. Член 
Хмельн. обл. організ. Спілки 
економістів України (2015), 
робочої групи при Хмельн. 
ОДА з упровадж. системи 
Прогнозування-Програму-
вання-Бюджетування в ді-

яльності Хмельн. ОДА (2016). Наук. інтереси: теорет. та при-
кладні аспекти застосування методу статистичних рівнянь 
залежностей та комплексних статист. коефіцієнтів. 

Авт. 145 наук. і наук.-метод. праць: Статистична оцінка 
чинників соціально-економічного розвитку: монографія. – К., 
2007. Статистичні методи аналізу взаємозв’язку показників 
соц.-економ. розвитку: монографія. – ВПД «Формат», 2008. 

Почес. грам. Хмельн. ОДА (2012) та Хмельн. облради 
(2013), грам. упр. осв. і науки Хмельн. ОДА.

О. КУЛИНИЧ

Кульбаба Лариса Миколаївна

10.02.1963, м. Потсдам 
(Німеччина).

Закінч. Львів. держ. ун-т 
(1985), спец. «Викл. історії».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
учитель-методист.

1985-1991 рр. – учит. іс-
торії Бучманівської СШ №8 
(Олевськ. р-н, Житомир. 
обл.). З 1991 р. по сьогод-
ні – в НВК №9 м.Хмельн., 
виховат. ГПД, вчит. історії (з 
1995 р.).

Виховала призерів та 
перемож. ІІ, ІІІ ет. Всеукр. 
олімп. з історії та І, ІІ етапів 
конк.-захисту учн. наук.-до-
слідн. робіт МАН. Поширює 
ППД з питання «Створення поля креат. обдаров. дитини» 
серед освітян України у фах. виданнях, на наук.-теорет., 
практ. семінарах, конф.

Дипломи та грам. Каб. Мін-в України, Центру досліджен-
ня історії Поділля Ін-ту історії України НАНУ, Хмельн. об-
лради, упр. осв. Хмельн. міськради. Лаур. премії ХОІППО 
(2012), перемож. Всеукр. конк. «Панорама творчих уроків 
«Я – віртуоз у викл. предмета» (2015), відзначена на міськ. 
(2008) та обл. (2013) Дошках пошани «Кращі осв.». 

І. КОЛЕСНИК
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Енциклопедiя освiти Хмельниччини

Кульбовський Микола Михайлович

13.11.1935, Житомир. 
обл. 

Закінч. Львів. консерва-
торію ім. М. Лисенка (1964). 

З 1970 р. – викл. Хм. 
медуч-ща по класу диригу-
вання, заст. дир. з навч. ро-
боти, кер. хору училища. 25 
р. поспіль очолював роботу 
ДМШС при ХМУ. Компо-
зитор, журналіст, краєзна-
вець, член НСЖУ та Міжре-
гіон. спілки письм. України. 

Авт. обробок укр. пісень 
та оригінальних муз. тво-
рів, що увійшли у збір. В. 
Крушельницького «Музич-

но-пісенна творчість митців Хмельниччини» (1997), книг «З 
подільського кореня», «Подільська Шевченкіана» (2001, 
2006), «Перлина Поділля» (2006), «Зерна» (2004), «Хмель-
ницький кетяг калиновий» (мистецький путівник вулицею 
Проскурівською) (2004), істор. роман «Веремія» (2008), 
«Тарасикові пригоди» (2007), «Воронець» (2004), «Тончик» 
(2009), книги до 55-р. ювілею ХМУ ім. В.І. Заремби «Музич-
не гроно» (2014), понад 600 статей-розвідок, нарисів про 
хмельн. письмен., художн., диригентів, артистів.

Лаур. міськ. прем. ім. Б. Хмельницького, обл. прем. ім. Т. 
Шевченка (2004).

Т. КРУЛІКОВСЬКА

Курманський Юрій Іванович

10.09.1963 р. с. Івашківці 
Хмельн. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Львів. держ. ун-т 
ім. І. Франка (1991), ква-
ліф. «Викладач матем.». 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист.

У 1984 р. розпоч. пед. 
діяльність учит. поч. класів 
СШ №4 м. Ашхабад; прац. 
заст. дир. школи з вихов., 
навч.-вихов. роботи. У 1996-
2008 рр. – дир. Хм. ЗОШ 
№4 (нині Хмельн. технолог. 
багатопроф. ліцей). У 2008-
2011 рр. – начальник упр. осв. Хмельн. міської ради. З 2012 
р. – дир. Хмельн. спеціаліз. ліцею-інтернату поглиб. підгот. 
в галузі науки. Новатор педагог. ідеї створення проф. стар-
шої шк., вмілий менеджер з питань упр., ефективно організ. 
і спрямовує діяльн. педколективу на вдосконал. навч.-вихов. 
процесу на основі новітніх пед. технологій. Депутат Хмельн. 
міськради 2-х склик., прац. у комісії з питань реформ. осв.

Відмін. осв. України (1998), Поч. грам.: Хмельн. міськ., 
обл. упр. осв. (2001, 2002, 2004, 2006), МОН України (1997), 
Хмельн. міськради (2004, 2005, 2007). Дипломи щодо за-
нес. на Дошку пошани прац. осв. м. Хмельн. (2004-2007).

В. ПАВЛИШИНА

Куровський Олефір Якович

15.12.1907, с. Гаврилів-
ці Подільськ. губернії. 

Закінч. Вінниц. пед. ін-т 
(1941) спец. «Вчит. фізики і 
математики».

Пед. діяльність роз-
поч. вчит. фіз. і математ. 
Грим’яцької шк. Віньков. 
р-ну (1930), у 1944-1948 
рр. – завуч і вчит. фіз. та 
математ., а у 1948-1971 
рр. – дир. цієї шк., яка була 
однією з кращих у р-ні. Та-
лановитий організ., твор-
чий педагог. 

Відмін. народ. осв. 
Узбецької та Української 
РСР (1965), заслуж. пра-

цівник культури СРСР. Учасн. бойових дій ІІ Світ. війни. 
За бойові та труд. заслуги нагородж. орд. Червона Зірка, 
«Знак Пошани», багатьма мед., Почес. грам. Президії ВР 
УРСР, грам. Мін-ва осв. та ЦК галузевої профсп., десят-
ками поч. нагород нижчого рівня. Унікальною відзнакою є 
вітальна телеграма від Й. В. Сталіна (1944).

М. РЕЧІЦЬКА

Кухарчук Надія Миколаївна

23.05.1959, с. Русивель 
Гощанського р-ну Рівнен. 
обл.

Закінч. Рівнен. пед. ін-т 
(1978), спец. «Укр. мова і 
літ-ра», кваліф. «Вчит. укр. 
мови та літ-ри».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист.

Прац. вчит. на Рівнен. 
(1976-1988). З 1988 р. – у 
м. Нетішин: вчит. укр. мови 
та літ-ри ЗОШ №2 (1988-
1994), з 1994 р. – зав. ме-
тод. каб. від. осв. м. Неті-
шина.

Творча особистість, три-
має руку на пульсі розви-
тку осв., вміє реалізов. стратегічні завдання у сьогодення.

Авт. посіб. та публік. у фах. період. виданнях.
Почес. грам.: упр. осв. Нетішинськ. міськради (1995, 

2000), МОН України (2001), Нетішинськ. міськради (2005, 
2009, 2014), Хмельн. облради (2016); подяки МОН України 
(2015, 2016).

О. ПЕТРУК
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Провiднi освiтяни областi
Кучеренко Микола Васильович

01.01.1938, с. Скибен-
ці, Погребищенського 
р-ну, Вінниц. обл. Помер 
05.07.2010, м. Хмельн.

Закінч. Вінниц. торг.-
кооперат. технікум, Львів. 
торг.-економ. ін-т (1964), 
спец. «Економіка торгівлі».

У 1968-1974 рр. очо-
люв. планово-економ. від., 
у 1974-1977 рр. – оптово-
торг. контору Хмельн. обл. 
спілки споживч. тов-в.

У 1977-2003 рр. – дир. 
Хмельн. кооперат. техніку-
му (нині – Хмельн. коопе-
рат. торг.-економ. ін-т); у 

2003-2010 рр. – почес. дир.
Голов. результат діяльності на посаді – висока якість 

фах. знань випускн., побудова освіт. процесу у тріаді: освіт. 
технології – інновації практ. діяльності – запит ринку праці 
та забезп. ефективність освіт. діяльності в умовах конку-
рентного ринкового середовища. 

Заклад під його кер. наростив якість пед. потенціалу, 
модерніз. інфраструктуру: здано в експлуат. студ. гуртож. 
(1993), закладено фундам. фізкульт.-оздоровчого комплек-
су, створено другу навч.-виробн. базу – НВК кафе «Мер-
курій» (2001). 75 % прац. системи споживчої коопер. обл. 
– випуск. закладу. У перші роки незалеж. України технікум 
перебудував діяльність як суб’єкт ринкової економіки. За-
провадж. проведення на базі кооперат. організацій економ. 
конф., виїзних засідань пед. рад дозволили подолати труд-
нощі із забезпеч. навч.-метод. літ-рою з питань приватиз., 
конкуренції, інвестиц. політики тощо. Депутат Хмельн. 
міськради кількох скликань.

Орд. «Дружби народів» (1986), Відмін. радян. спожив. 
коопер. (1970), мед. «Ветеран праці» (1987), «За доблесну 
працю» (1970), «Знак пошани» Укоопспілки (2003).

Л. КОВАЛЬ

Кучерук Олексій Степанович

15.09.1919, с. Коритне 
Білогір. р-ну Хмельн. обл. 
Помер 29.04.2006.

Закінч. Вінниц. мед. ін-т 
(1952), лікар. 

Докт. мед. наук (1975), 
проф. (1982). 

Від 1978 – у Кам.-Под. 
пед. ін-ті (нині – КПНУ): 
доцент, професор; 1981-
1997 – зав. каф. анатомії 
і фізіології людини. Наук. 
дослідж.: фармакологія, 
фізіологія і анатомія люди-
ни. Фундатор наук. школи 
«Методологія і методика вивч. анатомії і фізіології людини 
у вищ. навч. закладі».

Кучерук Тамара Максимівна

15.01.1941, с. Вільшани-
ця Білогір. р-ну Хмельн. обл. 

Закінч. Кам-Подільський. 
пед. ін-т (1967), вч. фізики, 
математики. 

Ст. учитель. 
1965-1981 рр. – вч. матем. 

та організатор з вих. роб. Бі-
логір. сер. школи. 1981-1984 
рр. – зав. фільмотекою Біло-
гір. райвно. 1984-1996 рр. – 
інспектор Білогір. райвно. З 
її ініціат. як інспектора-мето-
диста з труд. навч. в шк. р-ну 
створено зразкові майстерні 
з обробки деревини та ка-

бінети обслуг. праці. Організовано роб. пришкільних ділянок 
з вирощ. лікар. рослин, відкрито каб. профорієнт. осв.: авто-
справа, тракторна та токарна справа.

Відмін. народ. осв. УРСР (1991).
Н. АРТЕМЧУК

Авт. понад 100 наук. пр., зокр., навч.-метод посіб. «Фізі-
ологія системи крові» (1990), «Фізіологія залоз внутрішньої 
секреції» (1992), «Фізіологія системи дихання» (1996).

Учасник бойових дій ІІ світ. війни. Бойові нагор.: мед. 
«За бойові заслуги», «За оборону Сталінграда», «За пере-
могу над Німеччиною», орден Вітчизн. війни І ст. 

Заслуж. прац. осв. України (1993).
С. КОПИЛОВ

Кучинська Ірина Олексіївна

31.03.1964, м. Кам.-Под. 
Хмельн. обл. 

Закінч. Луцький держ. 
пед. ін-т ім. Лесі Українки 
(1986), спец. «Педагогіка і 
методика почат. навч.».

Докт. пед. наук (2012), 
проф. (2014). 

Учителювала; від 1995 
р. – у Кам.-Под. націон. ун-
ті ім. І. Огієнка; від 2013 – 
зав. каф. педагогіки дошк., 
почат., серед. і вищ. осв. та 
упр. навч. закладом. Наук. 
дослідж.: педагогіка вищ. 
шк., теорія і методика вихов., громадян. вихов. учнів. мо-
лоді в умовах сьогодення. 

Авт. понад 70 наук. пр., зокр., моногр. «Виховання гро-
мадянськості в Україні (друга половина ХІХ–ХХ ст.)» (2009), 
навч. посіб.: «Духовні джерела Івана Огієнка» (2004), «Істо-
рико-виховні особлив. розвитку ідей громадянськості в Украї-
ні (друга половина ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.)» (2014), «Громадян-
ське вихов. в Україні: минулий досвід та суч. потреби» (2015).

Мед. «За вагомий внесок у розвиток осв. та науки» 
(2008).

С. КОПИЛОВ
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Кушнір Віктор Олександрович

14.06.1955, с. Гальчинці 
Теофіпол. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Чернів. держ. 
ун-т (1981), спец. «Укр. 
мова і літ-ра».

Спец. вищої кваліф. кат.
Прац. вчит. укр. мови 

та літ-ри В’язовецької сер. 
шк. Білогір. р-ну (1981-
1982), вчит.  укр. мови та 
літ-ри Великолазучинської 
8-річної шк. Теофіп. р-ну 
(1982-1984). З 1984 р. – 
дир. Єлизаветпільської 
8-річної шк. Теофіп. р-ну. У 
1986 р. –  вчит. укр. мови та 

літ-ри сер. шк. №24 м. Хмельн. У 1986-2015 рр. – методист 
укр. мови та літ-ри ХОІППО. Прац. над пит. удосконал. ви-
клад. курсу мови та літ-ри, впровадж. в практику роб. вчит.-
словесників обл. інновац. техн. виклад. предмету, інтеракт. 
навч., особист. зорієнт. навч., комп’ют. технол. навч.

Відм. осв. України (1993), Почес. грам. МОН України 
(2003, 2005, 2006), грам. Хмельн. РДА (2005).

Н. ЗАРІЧНА

Кушнір Неоніла Микитівна

04.05.1932, с. Веснянка 
Старокостянт. р-ну Хмельн. 
обл. 

Закінч. Кам.-Под. пед. 
уч-ще (1951), спец. «Вихов. 
дошк. установ».

З 1951 р. – виховат. Во-
лочиського дит. садка № 1. 
У 1956 р. очолила заклад. 

Мед. «За доблесний 
труд» (1970), мед. «Вете-
ран праці» (1981), Грам. 
Мін-ва осв. УРСР (1977), 
Відмін. осв. УРСР (1982).

Л. ЧЕРНИЧЕНКО

Кшемінська Вікторія Володимирівна

14.06.1946, с. Берегово 
Закарпат. обл.

Закінч. Хмельн. пед. уч-
ще (1974), кваліф. «Вихо-
ват. дит. садка». 

46 років прац. у Дунаєв. 
ДНЗ №1 «Ромашка»: вихо-
ват. (1967-1981), виховат.-
метод. (1981-2013).

Її діяльн. відзнач. твор-
чим підходом до прове-
дення пед. заходів, до-
сконалою метод. Під її 
кер. заклад презент. свою 

роботу на обл. семінарі методистів та спец. дошк. осв. 
(1999), займав призові місця у район. етапі конк. худож. 
самодіяльн. Педагоги ДНЗ – неоднораз. перем. обл. етапу 
виставки педінновацій. Лаур. обл. конк. на кращий метод. 
кабінет ДНЗ (1999). Кер. район. творч. групи виховат. мо-
лодш. та серед. груп (2003-201). 

Авт. статей, опубл.у пед. період. пресі. 
Відмін. осв. України (1997), нагр. знак «Софія Русова» 

(2007), Почесн. грам. Мін. осв. України (1994).
Т. ВІЛЬЧАНСЬКА

Лабунець Віктор Миколайович

29.09.1955, с. Іваниничі 
Дубинськ. р-ну Рівнен. обл. 

Закінч. Рівнен. держ. ін-т 
культури (1983), кер. орк. 
народ. інструментів. 

Докт. пед. наук (2015), 
проф. (2016). 

З 1983 – викл. по класу 
народ. інструм. та диригу-
вання у Кам.-Под. культ-
освіт. уч-щі; від 1988 – у 
Кам.-Под. пед. ін-ті (нині – 
КПНУ): 2004-2014 зав. каф. 
теор. іст. муз. і гри на муз. 
інструм. Від 2014 – декан 
пед. фак-ту. Наук. дослідж.: 
проблеми інструм.-виконав. підгот. майбут. вчит. музики. 

Авт. понад 100 наук. пр., зокр., монографій «Інтегрова-
не навч. майбутніх учит. музики: теорія і практика» (2013), 
«Інновац. технології інструментально-виконавської підгот. 
майбутнього вчит. музики: теорія та методика» (2014), навч. 
посіб. «Метод. основи ансамблевої гри (народно-інструм. 
ансамблі)» (2013), «Ансамблева гра в класі гітари» (2015).

Почес. грам.: упр. культури Хмельн. ОДА (2003), ЦК 
Профспілки прац. осв. і науки України (2003), Хмельн. ОДА 
(2010, 2013), грам. виконкому Кам.-Под. міськради (2008). 
дипломи: лаур. ІІІ Всеукр. фестив. самодіяльних колекти-
вів профсп. (2003), лаур. ІV Всеукр. фестив. аматор. ко-
лект. культурно-освіт. закладів профсп. (2005), лаур. V Все-
укр. фестив. аматор. мист. (2007). Відзнака міського голови 
м. Кам.-Под. «За заслуги перед міською громадою» (2011).

С. КОПИЛОВ

Лавренюк Аркадій Олександрович

04.09.1936, с. Невірків 
Корецького р-ну Рівнен. 
обл.

Закінч. Київ. держ. ун-т 
ім. Т. Шевченка (1958), 
спец. «Математика», ква-
ліф. «Математик, учит. се-
редньої школи».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
доцент (1997).

Працював викл. матем. 
Дубнівського пед. уч-ща 
(1958-1965), заст. дир. Дуб-
нівської СШ №1 Рівнен. 
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обл. (1965-1969), вчит. матем., заст. дир. СШ №3 м. Хмельн. 
(1969-1976). З 1976 р. – у Хмельн. ІУВ (нині – ХОІППО): 
заст. дир. (1976-1986), дир., ректор (1986-2005), проректор 
з навч. роботи (2005-2009), доц. каф. (2009-2015). 

У складі робочої групи при Мін-ві осв. СРСР брав участь 
у розробці стратегії реалізації реформи осв. (1984). Спря-
мовував роботу ін-ту на реаліз. завдань наук.-метод. за-
безпеч. системи підвищ. кваліф. кер. і пед. кадрів в умовах 
здійснення реформ загальноосв. і проф. шк. (1984-1990) 
та становлення націон. системи осв., підвищ. ефектив. ро-
боти ін-ту в кінці 1990-х рр. – на поч. ХХІ ст. Здійснив за-
ходи щодо реорганізації ІУВ у сучасний заклад вищої осв. 
– ОІППО.

Співавт. наук.-метод. посіб. «Післядипломна педагогіч-
на осв. України: сучасність і перспективи розвитку» (2008. 
– 230 с.); «Математика. Алгебраїчні рівняння та нерівно-
сті» (2014. – 172 с.); «Моніторинг якості математичної 
осв. в загальноосвітній школі» (2013. – 120 с.); «Методи 
розв’язування основних типів задач з параметрами» (2016. 
– 68 с.).

Відмін. осв. УРСР (1968), Відмін. осв. України (1994), 
орд. «Знак Пошани» (1981), Почес. грам. Президії Верх. 
Ради УРСР (1986), грам. МОН України. 

М. СОЛОВЕЙ

Лавріна Ольга Сергіївна

Закінч. Житомир. держ. 
пед. ін-т (1980), спец. 
«Вчит. укр. мови та літ-ри»; 
Кам.-Под. пед. ін-т (1986), 
спец. «Рос.мова і літ-ра».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист.

Розпоч. пед. діяль-
ність в Остропільській 
СШ: виховат. ГПД, вчит. 
укр. мови та літ-ри (з 
1983 дотепер), заст. дир. 
з навч.-вихов. роботи, у 
2002-2016 рр. – дир. Ста-
роостропіл. НВО «Дошк. 
заклад, ЗОШ І-ІІІ ст., гім-
назія». Під її кер. ств. 
шк. нового типу на селі 

з дошк. закладом і класами гімназії. У 2007-2011 рр. 
функціонував осв. округ. Команда вчит. та учнів під її 
кер. – неоднораз. перемож. олімп., конк., турнірів, МАН, 
ярмарку пед. інновацій, вихованці – конкурентоспромож. 
при вступі до ВНЗ та на ринку праці. Пед. колектив шк. 
було відзнач. на район. Дошці пошани «Гордість нашого 
району» (2011). Делегат ІІ Всеукр. з’їзду прац. осв. і на-
уки України (2001), член Асоціації кер. інновац. закладів 
осв., член виконкому Староостропіл. сільської ради, де-
путат район. ради двох склик.

Відмін. осв. України (1998). Грам.: Старокост. район. від. 
осв. (1982, 1983), обл. від. осв. (1985-1990), МОН України 
(1993). 

М. СПЕКТОРУК

Лаган Станіслав Петрович

16.03.1931, с. Ільківці, 
Теофіпол. р-ну, Хмельн. 
обл.

Закінч. Чернів. держ. 
ун-т (1964), іст. фак-т.

З 1970 р. – дир. Теофіп. 
сер. шк. №1, у 1971-1994 
рр. – зав. Теофіпол. район. 
від. народ. осв. З його ініці-
ат. в р-ні збудов. 20 нових 
серед. і неповних серед. шк. 
на 6031 учн. місць, 6 НВК 
«Школа-дитсадок», 16 дит. 
ясел-садків, 6 чотириквар-
тирних житл. будинків, 9 шк.. 
їдалень, добуд. 3 школи на 

390 учн. місць, розпоч. спорудж. 3 шк. на 480 учн. місць.
Відмін. народ. осв. УРСР (1975), мед. «За доблесну пра-

цю» (1970), Грам. Президії Верх. Ради УРСР (1988), чис-
ленні почес. грам. Мін-ва народ. осв. УРСР та облвно. 

М. МАРЧУК

Лазорко Віра Михайлівна

12.12.1927, м. Проскурів 
(нині м. Хмельн.). Померла 
16.02.2013, м. Хмельн.

Закінч. Чернів. держ. 
ун-т (1952), спец. «Філолог, 
викл. нім. мови та літ-ри».

Прац. учит. на Волині, з 
1954 р. – у Хмельн. ОІУВ 
(нині ХОІППО). Пройшла 
шлях від методиста до дир. 
ін-ту (1964-1986), до 1998 
р. – методист каб. школоз-
навства..

За період її кер. заклад 
перетвор. з навч.-метод. у на-
ук.-метод. і утвердив себе як 
провідний центр підвищ. ква-

ліф. пед. кадрів та зосередив роботу на осн. напрям.: підвищ. 
кваліф. пед. прац.; вивч., узагальн. і впровадж. ППД та досягн. 
психол.-пед. науки; організ. експеримент. роботи; надання ме-
тод. допом. РМК/ММК в організ. метод. роботи та самоосв. 
пед. кадрів. Системним стало навч. кер. закладів осв. за спец. 
прогр. Змінено підхід до орг. роботи з обдар. дітьми, укоріни-
лась практ. проведення обл. олімп. З її ініціат. підтримано по-
чин ІУВ Білорусії «Робота з пед. кадрами: творч. характер», що 
створило передумови моделюв. роботи над пед. проблемами 
і позит. вплинуло на розв. закладу. Ін-т долучено до розробки 
докум. щодо реаліз. осн. напрямів реформи шк. (1984).

Позит. напрацюв. колективу, аналіз пробл. осв. висвіт. 
нею у всесоюз. «Учительской газете» (1984).

Відмін. народ. осв. УРСР (1964), орд. «Знак Пошани» 
(1971), мед. «Ветеран труда» (1982), мед. А.С.Макаренка 
(1982), грам. різних рівнів.

Л. КОВАЛЕНКО
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Лаптін Петро Фролович

24.12.1912, с. Івча Лі-
тин. р-ну Вінниц. обл. По-
мер 16.12.1986.

Закінч. іст. фак-т Київ. 
ун-ту (1937), історик.

Канд. іст. наук (1948), 
проф. (1976). 

У 1939-1941 рр. – ст. 
викл. Київ. пед. ін-ту, 1941-
1943 рр. – ст. викл. Ново-
сибір. пед. ін-ту, 1948-51 
– викл. Київ. вчит. ін-ту.
У 1951-1986 рр. прац. у 
Кам.-Под. пед. ін-ті (нині 
– КПНУ): доц., зав. каф.
загал. іст. (1952-1956), 
проф. (1976-1986). Наук. 

дослідж.: історіографія, медієвістика, методика викл. істо-
рії у ВНЗ. 

Авт. 48 наук. праць, зокр., монографій «Община в рус-
ской историографии последней трети XIX – начала ХХ в.» 
(1971); «Проблемное преподавание и изучение истории 
в высшей шк.» (1988); «Спецсемінар з історії серед. віків 
для істор. факультетів пед. інститутів» (1952), «Економізм» 
і проблеми держави західноєвропейського середньовіччя 
в рос. ліберально-буржуазній позитивістській історіографії: 
конспект лекцій з курсу історіографії» (1965). 

Відмін. народ. осв. УРСР (1972).
В. СТЕПАНКОВ

Левко Лариса Афанасіївна

05.01.1969, смт. Ста-
ра Ушиця Кам.-Под. р-ну 
Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т ім. В. П. Затонсько-
го (1990), спец. «Вчит. по-
чат. класів» 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист.

Труд. шлях розпоч. вчит. 
поч. кл. в с. Подільське 
Кам.-Под. р-ну. З 1991 р. – 
вчит. поч. кл. Староушиць-
кої шк. Працює над пробле-
мою «Еколог. вихов. молодших  школярів». Її учні – члени 
Староушицького осередку Всеукр. дит. спілки «Еколог. вар-
та», постійні учасн. і переможці предм. тижнів, район., обл. 
та всеукр. конкурсів, наук.-практ. конф. з цього напрямку.

Авт. низки друк. праць, які відзначені Дипл. І ст. у конк. 
друк. продукції «Осв. Хмельн. на шляхах реформ.», над-
рук. у фах. жур. 

Грам.: район.(2013) та обл. упр. осв. (2013), МОН Укра-
їни (2015), Націон. еколого-натураліст. центру учн. молоді 
(2015).

В. КОВТУНЯК

Ленська Тетяна Миколаївна

09.07.1979, м. Красилів 
Хмельн. обл.

Закінч. Хмельн. Тех-
нол. унів-т Поділля (2001), 
спец. «Пед. і метод. серед. 
освіти, труд. навч.».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
кер. гуртка-методист.

Прац. у Красилів. ра-
йон. буд. творчості дітей та 
юнацтва з 2006 кер. гурт-
ків «Укр. народ. вишивка», 
«Худож. вишивка», якому 
у 2016 р. присв. звання 
«Зразк. худож. колектив». 
Її вихованці – неоднораз. 
перемож. та призери все-
укр., обл. конк., виставок.

Авт. метод. посібн. «Побут. вишивка на Поділлі» (2009), 
«Укр. народ. одяг на поштових марках» (2011), «Вишивка 
шовк. стрічками» (2013).

Лауреат обл. етапу конк. метод. матер. на туристсько-
краєзнавчу тематику (2009). Неоднораз. перемож. і призер 
обл. виставки «Хмельн. на шляхах реформ.» (2009, 2011, 
2013); обл. етапу Всеукр. конк. майстерн. пед. прац. по-
зашк. навч. закладів «Джерело творчості» у номін. «Керів-
ник гуртка» (2016).

Б. БОГОМАЗ

Леончук Наталія Олександрівна

08.01.1974, м. Полонне 
Хмельн. обл.

Закінч. Львів. держ. ун-т 
ім. І. Франка (1996), ква-
ліф. «Філолог. Викладач 
рос. мови і літ-ри».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист. 

З 1997 р. дотепер прац. 
вчит. рос. мови та заруб. 
літ-ри у Полонській ЗОШ 
І-ІІІ ст. № 4. 

Авт. низки публік. (2013-
2016).

Лаур. Хм. обл. прем. 
ім. М. Дарманського у но-
мін. «Кращий клас. кер.» 
(2012), район. прем. ім. Л. Українки (2013).

Т. БУЧИНСЬКА
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Лесик Алла Борисівна

02.11.1963, м. Полонне 
Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1985), спец. «Матема-
тика і фізика».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчитель-методист.

З 1994 р. – учит. мате-
матики Полонської ЗОШ 
І-ІІІ ст. №7. Нею охоплено 
широкий спектр стратегій 
навч.; продук. оригінальні 
інновац. ідеї, які активно 
впровадж. і поширено у 
проф. середовищі. Її учні 
– перемож. район. та обл.
олім., конк.-захисту НДР 

МАН. Акт. учасн. та призер район. та обл. пед. виставки. 
Кер. МО вчит. матем. 

Авт. низки праць.
Грам. Полон. район. від. нар. осв. (1990), Полон. райра-

ди та РДА (2008), Полонської РДА та райради (2012). По-
чес. грам. обл. упр. осв. і науки Хмельн. ОДА (2001).

А. МИКУЛЯК

Лесик Іван Іванович

17.01.1936, с. Білилівка 
Ружинського р-ну, Жито-
мир. обл. Пом. 22.02.2000.

Закінч. Київ. будівельний 
технікум (1962), Одеськ. ін-
женерно-будівельний ін-т 
(1974), спец. «Пром. та 
цив. будівництво».

Прац. 1962-1967 рр. 
майстером виробн. навч. 
Козятинського ПТУ; 1967-
1971 рр. – заст. директ. з 
навч.-вихов. роботи, а у 
1971-1999 рр. – дир. Воло-
чиського ПТУ № 5.

Організував створ. зраз-
кової матер.-техн. бази для 
профес. підготовки будівельників.

Відм. осв. України (1979), Заслуж. прац. профтехосв. 
(1995). 

М. КОСТЮК

Лєбєдєв Валентин Петрович

18 .05.1935, м. Ярос-
лавль (Росія). 

Закінч. Ярослав. пед. 
ін-т ім. К.Д. Ушинського 
(1958), фак-т фіз. вихов. 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
військ. кер.-методист.

Викл. курс «Захист Ві-
тчизни» Ізяслав. СШ №2 
ім. М. Островського (1979), 
заснував військ.-патріот. 
клуб парашут. спорту «Кас-
кад» (1968). М/с з гімнаст. 
та акробат. (1957).

Грам.: ЦК ДТСААФ Укра-
їни, МОН України, обл. від. 

осв., ЗОК ЗС України, диплом облради за ІІІ м. у ярмарку 
пед. ідей, мед. Жукова за підготовку юнаків до служби у 
військах спец. призначення (1998), відзнач. в Книзі пошани 
в/ч 53554 за участь у перепідгот. приписного складу, Лист 
подяки Мін. оборони СРСР за підсумками навчань «Десна 
– 75» (1975).

Н. ШЕВЧУК

Лис Леонід Сергійович

18.04.1933, м. Ізяс-
лав Хмельн. обл. Помер 
11.12.2007.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1954), вчит. історії.

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист (1992).

Прац. в Михлянській 
ЗОШ І-ІІІ ст. Ізяслав. р-ну 
(1956-2006): вчит., заву-
чем, директором (1964-
2006). Мудрий, знаючий, 
відповідальний, вимогли-
вий, володів інновац. ме-
тодами й технологіями, 
широким спектром стра-
тегій навч., знавець своєї справи. Користувався заслуж. 
авторитетом, повагою серед колег, учнів, батьків, громад-
ськості села. 

Відмін. народ. осв. СРСР (1985). Почес. грам.: Мін-ва 
народ. осв. УРСР (1968, 1986), РК КП України (1969, 1972), 
Ізяслав. район. від. народ. осв. і обкому галуз. профсп. 
прац. (1983), обл. від. народ. осв. і обкому профсп. прац. 
осв. (1983).

М. ЛИСЮК
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Лисак Микола Петрович

15.06.1932, с. Кути 
Буцьк. р-ну Київ. обл. По-
мер 15.04.2007.

Закінч. Уман. учител. 
ін-т (1952), Вінниц. пед. ін-т 
(1961), вчит. фізики.

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчитель-методист.

Прац. у Летичів. р-ні: 
1954-1956 рр. – учит. фізи-
ки Вербецької СШ, 1956-
1962 рр. – дир. Чаплянської 
7-річної шк, 1962-1998 рр. 
– учит. фізики Летичівської
СШ №1.

Голова міжшкільного 
МО вчит. фізики, його ви-
хованці – неоднораз. пе-

ремож. рай., обл. та респуб. олімп. з фізики. Роботу вчит. 
характериз. творче ставл. до роботи, постійне підвищ. сво-
го наук. і фахового рівня, широке урізноманітнення форм і 
методів роботи.

Відмін. народ. осв. УРСР (1971), грам.: МОН України 
(1973), обл., район. від. осв. (1960-1999), мед.: А.С. Мака-
ренка (1976), «Ветеран праці» (1985), «Захиснику Вітчиз-
ни» (1999); лаур. Гранту Соросів. Прем. в обл. точних наук 
(1997).

Г. КУНИНЕЦЬ

Лисенко Марія Іванівна

09.08.1911, с. Благодат-
не Ольгінськ. р-ну Донец. 
обл. Померла в 1996 р.

Закінч. Київ. пед. інс-т 
(1951), фах «Рос. мова і 
літ-ра».

Прац. у м. Славута: 
1948-1950 рр. – дир. Сла-
вутського дитбудинку, 
1950-1958 рр. – зав. райвід. 
нар. осв. З 1958 р. – вчит. 
рос. мови і літ-ри в СШ № 
5. У 1962-1974 рр. – дир.
СШ № 3. Досвідчений пед. 
та організ. осв., таланови-
тий кер., цілеспрямов. і рі-
шуча жінка. Домоглася ви-
діл. коштів з фондів мін-в і 
відомств СРСР для підпр., на яких прац. батьки учнів шк., 
що дало можливість у 1972 р. побуд. нове приміщ. шко-
ли за адресою вул. Свердлова, 2А (сучасна назва – вул. 
М.Лисенко).

Акт. громадськ. діяч, з 1950 р. – депутат район. та місь-
кради 12 скликань, у 8-ми скликаннях – гол. постійної комі-
сії з народ. осв. 

А. СУКАЧ

Лівчинський Володимир Дмитрович

28.08.1951, с. Вільхів-
ці Чемеров. р-ну Хмельн. 
обл.

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т ім. В. П. Затон-
ського (1977), спец. «Вчит. 
історії».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист. 

1977-1981 рр. – вчит. 
історії Великокалениць-
кої ЗОШ І-ІІІ ст., заст. 
дир. з навч.-вих. роб. 
(1981-1985), дир. цієї ж 
шк. (1985-2013). Високок-
валіф. педагог, таланов. 
кер. Під його кер. побуд. 

новий корпус шк., створ. істор.-краєзн. музей, закладе-
но дендропарк, шк. еколог. напрямку стала відома на 
всеукр. рівні.

Відмін. осв. України (1996), Почес. Грам. МОН України 
(1996), лаур. район. прем. ім. Л. Українки (2010). Перемож. 
район. етапу Всеукр. конк. «Директор року-2005».

А. ШОСТАК

Лісова Галина Григорівна 

06.07.1938, с. Нова 
Синявка Старосин. р-ну 
Хмельн. обл.

Закінч. Київський держ. 
ун-т (1960), спец. «Вчит. 
рос. мови та літ-ри». 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчитель-методист.

.1960-1974 рр. – вч. рос. 
мови та літ-ри Новосиняв-
ської сер. шк. 1974-2013 
рр. – дир. Новосинявської 
ЗОШ І-ІІІ ст. Прац. над удо-
сконал. програм із світ. 
літ-ри. Під її кер. написано 
низку робіт з Малої Акаде-
мії Наук. Нині її учні доцен-
ти, прац. у ВНЗ України.

Авт. низки статей у фах. виданнях («Майбуття», «Педа-
гогічний вісник», «Колос»).

Відмін. осв. УРСР (1985), грам. МОН України (1994), 
Дипл. І, ІІ ст. переможця обл. пед. виставки «Осв. Хмельн. 
на шляхах реформування» ХОІППО (2010). 

Т. БЕСЕДА



309

Провiднi освiтяни областi
Лісовий Іван Михайлович

5.03.1931, с. Калачків-
ці Кам.-Под. р-ну Хмельн. 
обл. Помер 19.03.2010.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1956), спец. «Мате-
мат. та фізика середньої 
школи».

Прац. учит. матем. і фі-
зики в Чаньковецької сер. 
шк. Дунаєв. р-ну (1956-
1959). З 1959 – у Хмельн. 
ОІППО: методист фізики 
(1959-1965), зав. кабін. фі-
зики (1965-1989), методист 
(1989-2000). Осн. увагу 
приділяв оптимізації навч.-
вих. процесу, впровадж. 
перед. пед. досвіду вчит. 

фізики України і Хмельн. обл., впровадж. ТЗН.
Авт. фах. статей, посіб.
Відмін. народ. осв. (1970).

В. ГУДЗЬ

Лісовський Михайло Іванович

30.05.1951, с. Пільний 
Мукарів Дунаєвецького 
р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-
Подільський держ. пед. ін-
т, спец. «Українська мова і 
літ-ра» (1972).

Прац. вчит. у м. Добро-
пілля, Донецької області 
(1972-1974), заст. дир. з 
НВР Дзеленецького СПТУ 
№ 7 (1974-1976), дир. 
Плужненського профес. 
аграрного ліцею (з 1976 р.).

Ініціатор утв. творчих 
груп з підгот. матеріалів на 
Міжнар. виставки «Сучасні заклади профес. осв.» 2010, 
2013, 2016 рр., де навч. заклад відзначений Срібною та 
Бронзовою медал. Розширив та зміцнив матеріальну базу 
закладу.

Нагрудні знаки: «Відмін. народ. осв.», «А. С. Макарен-
ко»; грам. МОН України, департаменту осв. і науки Хмельн. 
ОДА.

Лісогор Галина Станіславівна

22.06.1949, м. Ош (Кир-
гизстан).

Закінч. Ошський держ. 
пед. ін-т (1970 р.), спец. 
«Вчит. рос. мови та літ-ри 
серед. шк.».

Прац. вчит. рос. мови та 
літ-ри в м. Ош Киргизької 
РСР, м Кіровабад (Гянджа́) 
Азербайджан. РСР. З 1987 
р. прац. в Хмельн. обл. уні-
версальній наук. бібліот.: 
ст. бібліотекар, зав. секто-
ром, з 1995 р. – зав. від. 
чит. залу гуманіт. профілю. 

Кер. клубу пед. майстерності «Пошук».
Почес. грам. Мін-ва культури України (2005), грам. ОДА 

(2001, 2006), облради (2009, 2014), обл. упр. культури.
Н. СИНИЦЯ

Літвіннікова Ольга Іванівна

20.08.1938, с. Горки, нині 
Нижньогород. обл. (Росія). 

Закінч. Самарканд. ун-т 
(Узбекистан, 1966), мовоз-
навець. 

Докт. філол. наук (1995), 
проф. (1997). 

Викл. у Самарканд ун-ті, 
Глухів. пед. ін-ті (Сум. обл.). 
У 1979-1997 рр. прац. – у 
Кам.-Под. пед. ін-ті (нині – 
КПНУ): зав. каф. рос. мови, 
декан філол. фак-ту. 1997–
2001 – проф. каф. рос. і заг. 
мовознавства Нижнього-
род. лінгвіст. ун-ту; від 2007 
– проф. каф. теорії та іс-
торії рос. мови Єлец. ун-ту 
(РФ). Наук. дослідж.: заг. мовознавство, рос. діалектологія. 

Авт. праць: «Русский диалектный инверсарий» (1979), 
«Русские говоры Хмельн. обл. как объект лингвисти-
ческого краеведения» (1990), «Словообразовательные 
варианты в системе русского диалектного глагола» (1994).

В. КШЕВЕЦЬКИЙ
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Лозовий Віталій Станіславович

29.04.1959, м. Кам.-
Под. Хмельн. обл. 

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т (1986), історик. 

Докт. іст. наук (2010), 
проф. (2012). 

Від 1986 – у Кам.-Под. 
держ. музеї-заповід.; від 
2000 – у Кам.-Под. ун-ті; від 
2013 – у Націон. ін-ті стра-
тег. дослід. (м. Київ). Наук. 
дослідж.: український наці-
он.-визвол. рух поч. ХХ ст., 
Укр. революція 1917-1921 
рр., проблеми розвитку 
освіт. і наук. систем. Підгот. 
1 доктора і 3 канд. наук.

Авт. понад 180 наук. пр., зокр., монографій «Внутр. та 
зовн. політика Директорії УНР» (2005), «Аграрна револ. в 
Наддніпрянській Україні: ставлення селянства до влади в 
добу Центр. Ради (березень 1917-квітень 1918 р.)» (2008), 
«Місцеві органи держ. влади гетьманату Правобережної 
України (квітень-грудень 1918 р.)» (2015); «Безпекові ви-
міри гуманіт. політики України: збірн. наук.-експерт. мат.» 
(2015).

Нагруд. знак «За вагомий внесок у розв. осв. та науки в 
Кам.-Под. націон. ун-тові ім. І. Огієнка», грам., подяки різ-
них рівнів.

В. ДУБІНСЬКИЙ

Лотоцький Іван Іванович

10.10.1932, с. Покутин-
ці Віньков. р-ну Кам.-Под. 
(нині Хмельн.) обл. 

Закінч. Львів. с/г ін-т 
(1961), спец. «Агроном-еко-
номіст».

Канд. економ. наук 
(1969), докт. економ. наук 
(1996), проф. (2000).

1968-1970 рр. – асистент 
каф. економ. і організації с/г 
Кам.-Под. с/г ін-ту, з 1970 
р. – доц. каф. економіки 
с/г, з 1976 р. – перший де-
кан економ. фак-ту, з 2002 
р. – зав. каф. соц.-трудових 
відносин і статистики, у 2007-2012 рр. – зав. каф. економ. 
підприємства і соц.-трудових відносин ПДАТУ.

Авт.: «Трансформація особистих селянських госпо-
дарств» (2007), «Проблеми формув. продуктивної зайня-
тості сільськ. насел.» (2009), «Проблеми та шляхи підви-
щення ефективності використ. людських ресурсів аграрних 
підприємств (2012).

Сріб. мед. ВДНГ (1973), Заслуж. прац. осв. України 
(2004), Почес. грам. Верх. Ради України (2004).

МІСЮК М.В.

Лукащук Олександр Ілліч

02.05.1926, с. Мякоти 
Ізяслав. р-ну Хмельн. обл. 
Помер 23.04.2011, с. Іван-
ківці Хмельн. р-ну Хмельн. 
обл.

Закінч. муз. училище.
У 1944 р. добровіль-

но пішов на фронт, до 
1957 р. служив у військ. 
частинах при музичних 
ротах. У 1988-2011 рр. 
– керівн. гуртків район.
Будинку піонерів (шко-
лярів) Хмельн. р-ну. Ви-
ховав хор, який отримав 
статус «Народного». 
Організував оркестр ду-

хових інструментів (при НВК с. Іванківці Хмельн. р-ну) 
та очолив його. Оркестру тричі присвоювалось звання 
«зразковий» (1990-2000), він щорічно ставав перем. обл. 
оглядів-конк. духових оркестрів. 

Заслуж. праців. культури України (1986), Відмін. осв. 
України (2000). 

З. ДОВГАНЮК

Лукін Олександр Павлович

22.07.1935, м. Вороши-
ловськ, Краснодар. край 
(Росія). 

Закінч. Одес. консер-
ваторію ім. А. Нежданової 
(1961) по класу балалайки. 

З 1961 р. – викл. Хм. 
медуч-ща, зав. від. «На-
род. інструменти», кер. на-
род. оркестру. Відомий по-
дільський композитор. 

Авт. муз. творів: «Кон-
церт для балалайки з 
фортепіано», «Варіації 
для балалайки на теми 
народних пісень», «Росій-
ська фантазія» для домб-
ри, «Концерт для баяну 
з оркестром», «Україн-
ська фантазія» для оркестру нар. інструментів, скрип-
ковий квартет, хори, романси на вірші М.Рильського, 
Р.Рождєственського, Ф.Любиченка. Співпр. з поетами 
Г.Ісаєнко (пісня «Криниченька»), Б.Грищуком («Ти не 
забудь мене»), В.Семеновським («Їхав хлопець понад 
Бугом»).

Орд. «Знак Пошани» (1979), Лаур. обл. прем. ім. 
В.І.Заремби (2005).

Т. КРУЛІКОВСЬКА
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Лупійчук Алла Вікторівна 

19.12.1956, с. Миньківці 
Дунаєв. р-ну Хмельн. обл. 

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1978), спец. «Вчит. укр. 
мови та літ-ри». 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
учитель-методист.

Прац. у м. Кам.-Под.: 
1980-1981 рр. – старша пі-
онервож. НВК №16, з 1981 
р. – вчит. укр. мови та літ-
ри. Впровадж. технол. роз-
вивального навч., інтеракт. 
методи. Її учні – учасн. і 
перемож. ІІІ-ІV етапів пред-
мет. олімпіад, Всеукр. кон-
курсу-захисту НДР МАН 

України. З 1996 р. – кер. міськ. МО вчит.укр. мови та літ-
ри. Очол. профспіл. комітет закладу, член президії міськ. 
профспілк. організ. прац. осв. Член ревіз. комісії обл. 
профспілк. організ. прац. осв. і науки. Делегат V республ. 
з’їзду прац. осв. УРСР.

Авт. посіб.: «Орфограф. та пунктуаційний тренінг з укр. 
мови» (2005), «Готуємось до ЗНО. Створюємо власне ви-
слов.» (2010), «Мовний тренінг. Укр. мова» (2015), «Держ. 
підсумк. атестація з укр. мови. Збір. диктантів» (2015).

Відмін. народ. осв. УРСР (1988), Заслуж. прац. осв. 
України (2001). Лаур. Республ. прем. ім. М. Островського 
(1987). 

В. НІКОЛАЙЧУК

Луцюк Валерій Іванович

15.07.1949, с. Малі Ма-
цевичі Старокостянтинів-
ського р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Подільський 
с/г ін-т (1980), Київську 
пед. академію (1987), спец. 
«Механізація с/г».

Викл. вищ. кат., «викла-
дач-методист».

Прац. майстером вироб. 
навч. Новоселицького про-
фес. аграрн. ліцею (1975-
1976), заст. дир. з НВР 
(1986-1998), викл. спец. 
дисциплін (з 1998 р).

Перемож. Всеукр. конк. навч. літ-ри для ПТНЗ. Автор 
навч. посібн.: «Організація і технологія механізованих ро-
біт с/г виробництва» (2008), «Агротехнологія» з грифом 
МОН, «Дидактичний комплекс «ТО машин та ремонту ма-
шин» (2011),  «Інтерактивне навчання на уроках «Агротех-
нологія»  (2008), які видані на регіон. рівні.

Т. ЛУЦЮК

Лучинська Емілія Петрівна

02.03.1931, с. Лука Ми-
хайлів. р-ну Кам.-Под. 
обл. (нині Ярмолин. р-ну 
Хмельн. обл.).

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1957), учит. укр. мови 
та літ-ри.

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист.

Прац. у Летичів. р-ні: з 
1952 р. – учит. укр. мови 
та літ-ри Лошковецької 
8-річної шк., з 1960 р. – у 
Летичів. СШ №1 учит. укр. 
мови та літ-ри, заст. дир. по 
навч.-вихов. роботі (з 1966 

р.). Досвід. педагог, мудрий кер. Впровадж. ППД, організ. 
роботу МО, семін.-практикуми, кер. шк. молод. учит. 

Відмін. осв. УРСР (1974), грам. район., обл. від. осв. 
(1960-1990), орд. Труд. Черв. Прап. (1978), мед. «Захис-
нику Вітчизни» (1999), «65 років Перемоги у ВВВ 1941-45 
рр.» (2010).

Г. КУНИНЕЦЬ

Любинський Олександр Іванович

20.10.1968; с. Шрубків Летичів. р-ну Хмельн. обл. 
Закінч. Кам.-Под. держ. с/г ін-т (1992), спец. «Зооінженер». 
Докт. с/г наук (2010), проф. (2011). 
Дослідник еколог. генетики, розвед. та селекції тварин, 

збереж. біорізноманіття та моніторингу генофонду до-
маш. тварин. У 1992-2012 рр. прац. у Подільському держ. 
аграрно-техн. ун-ті: молодш. наук. співробіт., асист., доц., 
зав. каф., проф.. З 2012 прац. у Кам.-Под. націон. ун-ті ім. І. 
Огієнка: 2012-2015 – зав. каф. географії та екології, з 2015 
– зав. каф. екології. Академік Міжнар. акад. аграр. освіти

Луценко Лариса Перівна

04.02.1956, м. Чернівці
Закінч. Чернівець-

кий держ. ун-т ім. 
Ю.Федьковича (1977), 
спец. «Нім. мова»; стажу-
вання з питань дидактики 
та методики (Гете-інститут: 
Дюсельдорф, Бонн, Гам-
бург, 2004-2010).

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист. Сертифікат 
на рівень володіння нім. 
мовою С1.

Прац. у м. Хмельн.: вчит. 
нім. мови СЗОШ №6 (1981-
1990), заст. дир. СЗОШ №6 (1990-2002). 

З 2002 р. у ХОІППО: методист нім. та франц. мови, ст. 
викл. кафедри теорії та методики сусп.-гум. дисцилін. Тре-
нер спец. прогр. з підготовки метод.-мультиплікаторів при 
Гете-інст. (Німеччина). Організ. семінари-тренінги, практи-
куми за інтеракт. методикою для вч. нім. мови області.

Відмін. осв. України (1998), нагр. знак «Софія Русова» 
(2012), Почес. грам. МОН України (1996, 2002).

В. БЕРЕКА
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Любінська Людмила Григорівна

17.05.1959, с. Боришківці 
Кам.-Под. р-ну Хмельн. обл. 

Закінч. Уман. пед. ін-т 
(1981), спец. «Біологія з 
додатковою спец. основи 
с/г»; аспірант. Ін-ту ботані-
ки ім. М.Г.Холодного НАН 
України (1987); докторант. 
Київ. націон. ун-ту ім. Т. 
Шевченка (2010).

Докт. біол. наук (2013), 
доц. (2002). 

Ботанік, фахівець у га-
лузі природоохорон. спра-
ви та флористики.

Прац. зав. відділом фло-
ри Кам.-Под. ботан. Саду (1981-1984, 1987-1991). У 1991-1995 
рр. – доц. каф. екол. та безпеки життєдіяльності Кам.-Под. с/г 
ін-ту; 1996-2002 – заст. дир. з наук. роботи Націон. природ. пар-
ку «Подільські Товтри». З 2002 р. прац. у Кам.-Под. націон. ун-
ті ім. І.Огієнка: зав. каф. біол. і геогр. (2004-2006), проф. (2011-
2014), з 2014 – зав. каф. біол. і методики її викл. 

Авт. понад 200 наук. і метод. праць: «Природ. ціннос-
ті НПП «Подільські Товтри»» (1999), «Біорізноманіття 
Кам.-Под.. Попередній крит. інвентаризаційний конспект 
рослин, грибів і тварин» (2004), «Фітобіота Нац. природ. 
парку «Подільські Товтри». Судинні рослини» (2009), «Упр. 
водно-болотними угіддями Кам’ян. Придністров’я» (2011), 
«Водно-болотні угіддя Поділля» (2014).

Відмін. осв. України (2008), почес. грам.: Хмельн. ОДА 
(2002, 2005, 2016) та Кам.-Под. міськради (2010). Грамота 
(2012) та Подяка Хмельн. ОДА (2014). Подяка (2012) та Дипл. 
Хмельн. обл. ради (2013). Лаур. прем. ім. П. Бучинського. 

М. МАТВЄЄВ

Магера Валентина Никанорівна

15.11.1943, с. Могилівка Дунаєвец. р-ну (нині Хмельн. 
обл.). 

Закінч. Кам.-Под. держ. пед. ін-т (1967), спец. «Укр. 
мова та літ-ра».

Спец. вищ. кваліф. кат., вчит.-методист.

Магера Микола Никанорович 

01.09.1922, с. Могилів-
ка Дунаєвец. р-ну Хмельн. 
обл. Помер 12.06.2008, м. 
Дунаївці.

Закінч. Київ. держ. ун-т 
ім. Т. Г. Шевченка (1951). 

Прац. коректором і літ. 
редактором вид-ва «Наук. 
думка», у 1951-1956 рр. – 
вчит. укр. мови і літ. Вінь-
ковецької СШ, дир. шк. ро-
біт. молоді у Віньківцях, у 
1956-1958 рр. – методист 
Хмельниц. ОІУВ, інсп. шкіл 
обл. від. осв. (1958-1967), 
у 1967-1984 рр. – викл. 
Хмельниц. пед. уч-ща. 

Член НСПУ з 1983 р., 
поет, прозаїк.

Співавт. програм з укр. мови і метод. посіб., за якими 
багато років працювали педуч-ща України.

Авт. біля 30 окремих вид.: «Мати» (1971), «Журавка» 
(1973), «Чубчик» (1982), «Юрасик» (1984), «Друзі» ( 1987), 
«Добра дівчинка» (1988), «Кам’янецькими стежками» 
(1989), «Хлопчаки» (1990), «Я хочу жити» (1990), «Баті-
жок» (1990), «Зелені паляниці» (1991), «Хитрий горобчик» 
(1993), «Привіт тобі, сонце!» (1995), «З давніх літ» (1995), 
«Читаночка» (1995), «Казки» (1996), «Хоробрі з найхоро-
бріших» (1997), «Вибрані твори» (1998), «Маленька хрес-
томатія» (1999; 2004), «Мій Т. Шевченко» (2002), «Їх щастя 
попереду» (2003), «Моє воскресіння» (2003), «Безсмертний 
корінь» (2003), «Дві повісті: З давніх літ. Пастушки» (2005), 
«Пісня про кохання» (2005), «Квітка папороті» ( 2006).

Учасн. ІІ Світ. війни. Бойові нагороди: орд. Слави ІІІ 
ст.(1944), Вітчизн. війни І ст. (1945), медалі.

Відмін. народ. осв. УРСР (1969), мед. А. С. Макаренка 
(1973), орд. «За заслуги» ІІІ ст., Почес. грам. МНО УРСР. 
Лаур. район. прем. ім. М. Смотрицького (1992), Хмель-
ниц. міськ. ім. Б. Хмельницького (1977), обл. прем. ім. Т. 
Шевченка (2000). Почесн. громад. м. Дунаївці (2002). Його 
ім’ям названа вул. у м. Дунаївці (2016).

В. ПРОКОПЧУК, В. ГОРБАТЮК

(2011), член Міжнар. асоці-
ації екологів ун-тів (2013).

Авт. понад 230 наук. пу-
блік.: монографій «Методи 
селекції укр. черв.-рябої 
молоч. породи» (2005) та 
«Історія, селекція та біол. 
особл. абердин-ангусів 
України» (2011); «Інтер’єр 
сільськогоспод. тварин» 
(2009), «Генофонд сіль-
ськогоспод. тварин» 
(2013), навч. посіб. «Осно-
ви екології» (2015).

М. МАТВЄЄВ

У 1963-2012 рр. – вчит. 
укр. мови та літ-ри Дунає-
вец. НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., гім-
назія».

Кер. клубу укр. філологів 
р-ну «Словесник», кер. ра-
йон. МО вчителів укр. мови.

Її учні – постійні призе-
ри ІІІ ет. Всеукр. олімп. з 
укр. мови та літ-ри, всеукр. 
конк. з укр. мови.

Заслуж. вчит. УРСР 
(1987). Лаур. прем. ім. М. 
Смотрицького (1990).

Л. ФУРМАН
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Мазур (Череповська) Марія Іванівна 

08.09.1944, с. Женишків-
ці Віньк. р-ну, Хмельн. обл.

Закінч. Уманський пед. 
ін-т (1971) спец. «Хімія, біо-
логія».

Спец. вищ. кваіф. кат., 
вчитель-методист. 

1963-2013 рр. – вч. хімії 
та біології Ілятківської ЗОШ 
І-ІІ ст. 

Відмін. народ. осв. Укра-
їни (1979), «Отличник про-
свещ. СРСР» (1982), почес. 
грам. Держ. комітету Укра-
їнської РСР і президії рес-
публ. ради Укр. тов-ва охо-
рони природи (1988),. Хм. 

обл. упр. по народній осв. (1988), Грам. упр. осв. Хмельн. 
ОДА (2004). 

Л. РЕВНЮК

Мазур Єлізавета Арленівна

05.09.1947, с. Бала-
банівка Новоушиц. р-ну 
Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т (1968), спец. «Ма-
тематика». 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист.

Працювала вчит. мате-
мат. у Струзькій СШ Ново-
ушиц. р-ну (1968-1970), на 
комсомол. роботі у Хмельн. 
РК ЛКСМУ (1970-1974); 
вчит. математ. (1975-1976) 
та заст. дир. (1976-1985) 
Ружичанської СШ Хмельн. 
р-ну, у 1986-2004 рр. – дир. 
Ружичанської ЗОШ І-ІІІ ст. Завдяки їй створ. загальноосвіт. 
навч. заклад «Школа-родина».

Авт. посіб., публік. у фах. період. виданнях.
Відмін. осв. України (1990). Почес. грам. МОН України 

(1995).
І. ПОДЛЮК

Мазур Микола Петрович

07.12.1951, с. Кременчуки 
Красилів. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Хмельн. технол. 
ін-т побут. обслуг. (1974), 
спец. «Технол. машино-
буд., металорізальні вер-
стати та інструм.»; аспі-
рантура Тульськ. політехн. 
ін-ту (1981), стажування у 
Франції (1989).

Канд. техн. наук (1981), 
докт. техн. наук (1999), 
проф. (2001).

У 1974 р. – інженер-тех-
нол. на Хмельн. заводі тер-
мопластавтоматів. З 1975 
р. – у Хмельн. технол. ін-ті 

побут. обслугов. (нині ХНУ): асистент (1975-1978), старш. 
викл., доцент каф. технол. машинобудування (1981-1983), 
з 1983 р. – заст. декана механ. фак-ту. 

У 1989-1993 рр. – проф. Ін-ту механіки м. Ум-Ель-Буагі 
(Алжир). Читав лекції з технол. машинобуд., метрології, 
осн. і базовим технол. 

Після повернення до Хмельн. технол. ін-ту з 2000 р. 
прац. проф. каф. технології машинобуд., у 2000-2014 рр. 
– зав. цієї ж каф. З 2001 р. також виконув. обов’язки кер.
центру дистанц. навч., який з 2004 р. перетворено у фак-т 
заочно-дистанц. навч. Дотепер –декан цього фак-ту. Викл. 
та адмін. діяльність поєднував із акт. наук.-дослід. робо-
тою. З 2001 р. очолює наук. школу трибології процесу рі-
зання, був відповід. виконавцем держбюджетних тем і кер. 
госпдоговірних тем. Під його кер. захищ. 2 канд. дисерт.

Авт. бл. 200 наук. праць і винаходів, співавт. 7 навч. посіб. і 
монографій та 2-х підруч. Видав кілька підруч. франц. мовою 
(з технол. машинобуд., метрології, осн. і базовим технол.).

Відмін. осв. України (2000). Почес. грам.: Мін-ва осв. 
України (1994), Хмельн. міськради (2002), Почесн. диплом 
міжнар. виставки ВНЗ «Сучасна осв. в Україні» (2004), По-
чес. знак «Ветеран ХНУ» (2016).

М. ВОЙНАРЕНКО

Майдан Марко Степанович 

20.06.1913, с. Пушкарів-
ка (нині Сумськ. р-н Сумськ. 
обл.). Помер 10.02.1945, 
Угорщина.

Закінч. робітфак; при-
родн. фак-т Сумськ. пед. 
ін-ту. 

У 1937-1940 рр. – учит., 
завуч Великожванчицької 
СШ Дунаєвец. р-ну (тоді 
Кам’янець-Поділ. обл.). 

Учасн. ІІ Світ. війни 
(1943-1945). Загинув на 
підступах до Будапешта. 
Бойові нагор.: мед. «За бо-
йові заслуги», «За відвагу» 
(1943), орд. Червоної Зірки 
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(1944), Герой Радянянського Союзу (1945). 
Великожванчицькій СШ присвоєно його ім’я (Ріш. Ради 

Міністрів УРСР, 1985), на приміщ. шк. встанов. мемор. до-
шку (1987). У с. Лунно встанов. пам’ят знак, на братській 
могилі – мемор. плиту, у с. Пушкарівка – бюст. Дунаєвец. 
район. ВНО встанов. премію його ім. (1990), перший лаур. 
– вчит. фізики Миньковец. СШ Онищук А.М.

В. ПРОКОПУК

Майдачевська Галина Пилипівна

26.05.1941, с. Долинці 
Красилів. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1964), спец. «Учит. іс-
торії, рос. мови і літ-ри».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
учит.-методист.

Учит. сусп. дисц. ЗОШ 
№8 м. Шепетівка (1974-
2009). 

Постійний чл. колегії 
відділу осв., атестац. комі-
сій. Мудрий наставник. До-
сконале володіння ефект. 
формами, метод. організ. 
уроку, зокрема бінарних. Її 

учні – щорічні перемож. обл. і Всеукр. етапів олімп. з історії 
та правознавства. Делегат V з’їзду вчит. УРСР (1987).

Авт. публік.: «Бінарні уроки в шк.» (1995), «Збірн. завд. 
для підгот. олімпіади з історії і права» (1998), «Шепетів. не-
крополь (з історії братської могили на 603 км)» (2000). 

Заслуж. учит. УРСР (1982), ветеран пед. праці (2000). По-
чес. грам.: Шепетівської міськради (1975, 1979, 1999), обл. 
від. народ. осв. (1976), МОН України (1995), облради (1997). 

О. КУРГАНСЬКИЙ

Майзліш Марк Семенович 

05.09.1949, м. Полонне 
Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т (1976), спец. 
«Учит. математики».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист.

У 1976-2011 рр. – учит. 
матем. в шк. м. Шепетівки, 
з 1989 р. – у ЗОШ №1 ім.М. 
Островського. 

Його учні щорічно є  
призерами і перемож. ІІІ та 
IV ет. учн. олімп. з матем., 
обл. конк.-захисту НДР 
МАН України. Акт. пропа-
гандист ППД. 

Авт. практич. доробок з пит. «Нестандарті прийоми 
розв’яз. рівнянь» (2009, 2011).

Відмін. народ. осв. УРСР (1990). Почесн. грам. МОН 
України (2000), відзначено на «Алеї слави» Шепетів. міськ. 
управл. осв. (2007).

Т. ПАРФЕНЮК

Майстер Аркадій Олександрович

11.06.1950, с. Водички 
Хмельн. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Київ. держ. ін-т 
фіз. культ. і спорту (1971), 
спец. «Вчит. фіз. вихован-
ня». 

Прац. тренером з вес-
лув. на байдарках і каное 
ДСТ «Колос» (1967-1968), 
«Динамо» (1971-1975), 
ДЮСШ № 2 (1975-1985). З 
1985 р. – тренер з веслув. 
ДЮСШ упр. осв. Хмельн. 
міськради.

Підгот. м/с та виховав 
чемп. світу, Європи та 
України (Кондратюк А., 

Гроцька Н., Кондратюк М., Безпалько Н., Харусь Х.), Гри-
щун І. – майстра спорту міжнар. класу, члена націон. збір-
ної команди України з веслув. на байдарках і каное (з 2009 
р.), учасн. міжнар. змагань найвищих рангів (здійсн. її під-
гот. до ХХХІ літніх Олімп. Ігор). 

Відмін. осв. України (2003), Заслуж. тренер України 
(2005), грам., відзн. та прем. міськ. та обл. голови, упр. мо-
лоді та спорту, Мін-ва молоді та спорту України. Отримує 
стипендію Президента України. 

За рейтингом олім. видів спорту Хмельн. обл. визнаний 
кращим тренером (2016).

Л. УСПІНСЬКА

Макогон Людмила Василівна

15.10.1944, с. Вовковин-
ці Деражн. р-ну Хмельн. 
обл.

Закінч. Уман. пед. ін-т 
(1968), спец. «Вчитель хі-
мії».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
старш. вчит. (1989).

Прац. вчит. хімії Гуків-
ської СШ (1968-1994). З 
1994 р. – на пенсії. Її учні – 
неоднораз. учасн. та пере-
мож. район. та обл. етапів 
всеукр. предм. олімп. з хімії 
та біології, конк.-захисту 
НДР учнів-членів МАН. До-
сягнення учнів презент. на ВДНГ (м. Київ). 

Регіон. та галуз. нагороди різних рівнів.
Н. РАТУШНЯК
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Провiднi освiтяни областi
Маланчак Леся Іванівна

18.07.1964, с. Пере-
можне Городоцьк. р-ну 
Львівськ. обл.

Закінч. Львівськ. коопе-
рат. технікум (1984); Ки-
ївський торг.-економ. ін-т 
(1992), спец. «Техн. і ор-
ганіз. гром. харчув., інж.-
технолог»; Кам.-Под. держ. 
у-т ім. І. Огієнка (2005), 
спец. «Управл. навч. за-
кладом, керівник навч. за-
кладу». 

Труд. діяльність: Краси-
лів. комбінат гром. харч.: 
адміністратор (1984-1991), 
зав. виробн. (1992-2001); 

Красил. філія Старокост. ПТУ №1: викладач (2001-2002), ст. 
майстер (2002-2003), зав. філією (2003-2005); ДПТНЗ «Кра-
силівський профес. ліцей» – дир. з 2005 р. і по тепер. час.

У 2006-2007 рр. – кер. соц. проектів «Знайди себе», 
«Шанс», «Успіх» за фінанс. підтр. Мін-ва у справах між-
нар. розвитку Великобританії (DFID). Засн. та кер. Красил. 
район. молодіжн. громад. організ. «Молодь за майбутнє». 
Керівник обл. ради директорів ПТНЗ.

Відм. осв. України (2007), відзначена на обл. Дошці по-
шани (2008).

Т. ПТАШКА

Малинич Борис Олексійович

24.03.1938, с. Жденієво 
Воловецького р-ну Закар-
пат. обл.

Закінч. Ужгород. держ. 
ун-т (1962), спец «Рос. 
мова та літ-ра».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист.

Вчит. рос. мови та літ-
ри ЗОШ м. Вілок (Закар-
пат. обл.), шк.-інтернату 
м.Хмельн. (1962-1967); у 
1967-2003 рр. – у Хмельн. 
ОІППО: методист каб. пе-
дагог., вих. роботи, ППД, 
зав. каб. вечірніх шк., курс. 
підготовки і школознавства, інновац. закладів осв.

Активізував та налагодив систему метод. роботи з пед-
кадрами обл. з питань пед., школознавства, вих. роботи; 
післядипл. пед. освіти кер. вечір. шкіл, педпрацівників ін-
новац. закладів осв.

Авт. більше 40 посіб., наук.-метод. розробок, статей з 
актуальних питань підвищ. кваліф. прац. осв.

Відмін. осв. СРСР (1963), подяки та грам. упр. осв. і на-
уки Хмельн. ОДА (1964-2001).

В. ГУМЕНЮК

Малинич Людмила Миколаївна. 

17.09.1941, с. Пихівка 
Новохоперського р-ну Во-
ронезької обл., Росія.

Закінч. Ужгород. держ. 
ун-т (1963), спец. «Рос. 
мова та літ-ра».

Спец. вищ кваліф. ка-
тег., вчитель-методист.

Вчит. рос. мови та літ-
ри у ЗОШ № 9, № 11 м. 
Хмельн., заст. дир. з навч. 
роботи (1963-1981); у 
1981-1992 рр. – зав. ме-
тод. каб. Хмельн. міськвід. 
осв.; 1992-2006 рр. – про-
ректор з навч.-метод. ро-
боти Хмельн. ОІППО.

Упроваджувала інновац. підходи до організ. та упр. піс-
лядипл. пед. осв., метод. роботою в закладах осв., підвищ. 
кваліф. педкадрів; забезпечила розробку наук.-метод. ас-
пектів оновленої осв.

Відмін. осв. УРСР (1979), Відмін. осв. України (2003), 
подяки Хмельн. обл., міськ. від. осв. (1980-1982); орд. 
«Знак Пошани» (1986); грам. упр. осв. і науки Хмельн. ОДА 
(2006), Мін-ва осв. та ЦК профсп. прац. осв. вищої шк. та 
наук. закладів.

Авт. більше 30 посіб., метод. розробок, статей з питань 
упр. якістю осв., її змісту та організації, наук.-метод. роботи 
в закладах осв., упр. діяльності кер. шк. та ін.

В. ГУМЕНЮК

Малиновський Володимир Петрович

01.03.1943, с. Нестерівці 
Дунаєв. р-ну Хмельн. обл. 

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1971), історик. 

З 1971 р. – викл. Ніжин-
ського пед. ін-ту (Черні-
гів. обл.), з 1972 р. прац. у 
Хмельн. обл. центрі туриз-
му і краєзнавства учнів. 
молоді: – методист краєз-
навчого відділу, з 1993 р. 
– заст. дир. центру, У 2005-
2015 рр. – методист краєз-
навч. від. 

Авт. наук. статтей істор.-
краєзнав. змісту (2011). 

Відмін. осв. України 
(1996).

Н. КОЛЕСНИК
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Енциклопедiя освiти Хмельниччини

Малиновський Микола Феліксович

08.08.1939, с. Рідкодуби 
Хмельн. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Київ. держ. ун-т 
ім. Т.Г. Шевченка (1966), 
спец. «Викл. філософ. 
дисц. та історії».

Спец. вищої кваліф. кат., 
вчитель-методист.

У 1958-1960 рр. – вчит. 
початк. кл. Горбівської 
8-річки (Глибоцьк. р-н Чер-
нів. обл.). У 1961-1965 рр. 
– вчит. укр. мови та літ-ри
Череповецької 8-річної шк., 
у 1965-1966 рр. – завуч Во-
дичківського дит. будинку 

Хмельн. р-ну, 1966-1970 рр. – дир. Новосільської СЗОШ 
Ізяслав. р-ну, дир. Польовогринівецької 8-річної шк., за-
вуч Ружичнянської СШ, Хмельн. СЗОШ № 19 (1973-1985). 
Інспектор, пізніше – провідний спец. Хмельн. район. від. 
осв. (1985-1999). З 1999 р. – вчит. історії та правознавства 
Хмельн. СЗОШ № 19 І-ІІІ ст. ім. ак. М.Павловського. Поза-
штат. кореспондент газети «Прибузька зоря», друк. у рес-
публ. газеті «Радянська зоря».

Грам. МОН УРСР (1977), Відмін. осв. УРСР (1986). Грам. 
(1989) та Почес. грам. (2007) обл. упр. осв. і науки.

Г. КУХТЮК

Малініна Зоряна Станіславівна

20.04.1976, смт. Летичів 
Хмельн. обл.

Закінч. Вінниц. держ. 
пед. ун-т ім. М. Коцюбин-
ського (1999), спец. «Учит. 
укр. мови, літ-ри, та заруб. 
літ-ри». 

Спец. І кат.
Прац. в Летич. р-ні учит. 

укр. мови та літ-ри Сусло-
вецької СШ (1996–1998). У 
2000-2002 рр. – учит. укр. 
мови та літ-ри Миронів-
ської СШ Ямпільськ. р-ну 
Вінниц. обл. У 2003-2006 
рр. – пед.-організатор Ле-
тичів. РЦТДЮ. З 2008 р. 
зав. ДНЗ №3 «Журавлик».

Досвід. висококваліф. кер. з прац. закладу створ. ком-
форт. умови для перебув. дітей в ДНЗ. За період перебув. 
на посаді онов. приміщ. закладу, оформ. ігрові кімнати, 
спальні, придбано сучас. побут. техніку. Депутат Летичів. 
селищ. ради VI склик.

Грам.: Летичів. селищ. ради (2008, 2012, 2013), Лети-
чівської РДА (2015), від. осв. Летичів. РДА (2012), громад. 
організ. Летичева (2011, 2015. 2016).

Г. ЮЗЬКОВА

Малінова Олена Миколаївна 

22.03.1958, с. Буденець 
Сторожинец. р-ну Чернів. 
обл.

Закінч. Кіцманський 
техн-м (1977), спец. «Агро-
хімік».

З 1999 р.– зав. ДНЗ 
с. Суслівці Летичів. р-ну. 
Досвід., творчий, ініціат., 
відповід. кер. Створила в 
колективі позитив. мікро-
клімат, сформувала ко-
манду однодумців. Значну 
увагу приділ. створ. матер. 
бази ДНЗ, організації харч. 
дітей, зміцн. та збереж. 
здоров’я дітей та прац. 

Справедлива і тактовна, цінує ініціат. та творчі почин. пра-
цівників закладу. Депутат сільської ради.

Грам. та мед. МОН України (2013) за перемогу в проекті 
«Флагмани осв. і науки України», грам. від. осв., молоді та 
спорту Летичів. РДА (2011, 2014).

Г. ЮЗЬКОВА

Маліш Петро Іванович 

27.01.1953, с. Меденичі 
Дрогобиц. р-н Львів. обл. 

Закінч. Львів. держ. ун-т 
ім.І.Франка (1979), фак-т 
журналістики. 

Прац. у Хмельн. обл. 
мол. газ. «Корчагінець» 
(коресп., зав. від., відповід. 
секр., у 1983-1990 рр. – ре-
дактор), заст. ред. ново-
створеної міськ. газ. «Віль-
не слово», у 1993-1998 рр. 
– редактор газ. «Майбуття»
та журн. «Пед. вісник». З 
1998  р. – власкор газ. «Ви-
сокий Замок» у Хмельн. обл., заст. ред. обл. газ. «Поділь-
ський кур’єр», зав. від. у часописі «Подільські вісті». Член 
НСПУ з 2014 р. Прозаїк.

Авт. книг «Печаль месника: історична повість у нове-
лах-легендах» (1996), «Осічка» (2006), «На зламі» (2006), 
«Розгул червоного диявола» (2008), «Розгул диявола три-
ває» (2011), «СТАЛІНо́їди» (2013), «Сиділа високо крику-
ха» (1995), «Зерно для хом’ячків» (2008), «Чому вовк без 
сорочки» (2008), «Як комар збирав нектар» (2010).

Лаур. прем.: «За подвижництво у державотворенні» 
ім.Я.Гальчевського (2004), міськ. літер. ім. Б. Хмельницького 
(2007), «Скарби землі Болохівської» (2010), Хмельн. міськ. 
прем. ім. М. Орловського (2011), обл. прем. ім. Д. Прилюка 
(2015). Мед. Всеукр. тов-ва «Просвіта» ім. Т. Шевченка «Бу-
дівничий України» (2001), золота мед. укр. журн. (2014).

В. ГОРБАТЮК
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Провiднi освiтяни областi
Мамаєва Лідія Тимофіївна

23.10.1922, с. Ходорівці Кам.-Под. р-ну Хмельн. обл. По-
мерла в 1986 р.

Закінч. Тульчин. пед. уч-ще (1939), спец. «Вчит. молод-
ших класів», Кам.-Под. пед. ін-т (1953), спец. «Російська 
мова і література».

У 1933-1941 рр. – вчит. молод. кл. в с. Лісківці. З 1947 
р. – вчит. молод. кл. Ходоровецької шк., з 1953 р. – дир. шк.

Учасник ІІ світ. війни (була санінструктором в діючій ар-
мії).

Орд. Черв. Прапора, мед. «За визволення Варшави», 
мед. «За взяття Берліна».

І. ХАВРУН

Мамлюк Володимир Іванович

12.12.1926, с. Піль-
ний Олексинець Городоц. 
р-ну Хмельн. обл. Помер 
26.03.2000 р.

Закінч. Хмельн. пед. уч-
ще (1954), Житомир. пед. 
ін-т (1960), спец. «Вчит. 
матем.».

Все життя прац. у Піль-
ноолексинецькій шк. Го-
родоц. р-ну: ще навч. у 
ін-ті – вчит. фіз. культури, 
з 1960 р. – вчит. матем., за-
вуч (1964-1970), дир.(1970-
1986). У 1987-1988 рр. – 
вчит. матем. Як дир. почав 
розбудову шк. Під його кер. 
і при безпосеред. участі 

зведено два крила: спорт. зал, молодші класи, каб. інозем. 
мови, рідної мови та літ-ри (1976). Багато уваги приділяв 
кадр. питанням, формув. творчий пед. колектив. Серед ви-
пуск. школи – науковці канд. та докт. наук, викл. провідних 
ВНЗ України, Голубовський А. П., Дрозда В. Ф., Огороднік 
А. Д., Чабан В. П., Мамлюк О. В. (докт. техн. наук, проф., 
член-кор. НАН України).

Грам. район. та обл. від. осв., відзнач. на район. Дошці 
пошани (1984).

Т. МЕЛЬНИК, О. ТКАЧУК

Маначинська Елеонора Яківна

09.08.1937, м. Чигирин 
Черкаської обл.

Закінч. Київ. пед. ін-т ім. 
М. Горького (1959), спец. 
«Математика і креслен-
ня», викладач математики, 
креслення, астрономії. 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вч.-методист.

З 1959 р. – вч. матем. а у 
1965-1988 рр. – заст. дир., 
вч. матем. Волочиськ. СШ 
№1 Хм. обл.. 1981 р. – зав. 
райвно Волочиського р-ну; 
2002-2015 рр. – вч. матем. 
Обухівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 

Київської обл. У 1978 р. – делегат ІІІ Всесоюз. з’їзду вчит. 
у Москві.

Диплом ІІст. Гол. комітету ВДНГ УРСР за створ. с-ми р-ти 
з активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках матем., 
розробку наоч. посібників, демонстрація досвіду р-ти на ВДНГ 
України в експозиції павільйону «Народна освіта» (1981).

Відмін. народ. осв. УРСР (1977); орд. «Знак Пошани» 
(1978); мед. «За доблестный труд» (1970); мед. «Ветеран 
труда»(1984); Почесна грам. МОН СРСР (1973); Грамота 
МОН УРСР (1974); грам. Хмельн. облвно (1969-1971). 

А. ЯРОЦЬКА

Мариніна Вікторія Іванівна

11.07.1969, с. Старий-
Остропіль Староконстян-
тинівського р-ну, Хмельн. 
обл.

Закінч. Кам.-
Подільський держ. пед. ін-т 
ім. В.П. Затонського (1991), 
спец. «Вчитель математи-
ки і фізики», магістратура 
Кам.-Подільського держ. ун-
ту (2005), спец. «Педагогіка 
і методика середньої освіти. 
Фізика».

Спец. вищ. кат.; пед. 
звання «викладач-мето-
дист».

У 1991-1996 рр. – ви-
хов. ГПД Кам.-Подільської 
ЗОШ №17, 1996-2002 рр. – вчит. математики Кам’янець-
Подільської ЗОШ №17, 2002-2003 рр. – вчит. фізики та ін-
форматики Кам.-Подільського ПТУ №15. З 2003 р. – вчит. 
фізики та інформатики Кам.-Под. проф. художнього ліцею, 
з 2015 р. – держ. навч. закладу «Подільський центр про-
фесійно-технічної освіти».

Упорядник навч.-метод. посібн. «Розв’язування задач 
профес. змісту з фізики». 

Грамоти департ. осв. і науки ОДА, наук.-метод. центру ПТО 
та підвищ. кваліф. інженерно-педаг. прац. у Хм. обл. (2005). 

С. БОДНАР
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Маркова Світлана Василівна

22.01.1969, смт. ст. Ду-
наївці Дунаєв. р-ну Хмельн. 
обл.

Закінч. Хмельн. пед. уч-
ще (1988), спец. «Учит. по-
чаткових класів», Чернів. 
держ. ун-т (1994), спец. «Іс-
торик, викладач історії».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист (2000), канд. 
іст. наук (2002), доцент 
(2005), докт. іст. наук (2016).

Прац. у м. Хмельн. вчит. 
почат. класів СШ №20 
(1988–1992), вчит. предмета 
«Людина і суспільство» ПТУ 
№7 (1994–1996), викл. історії 

України, заст. дир. Хмельн. кооперат. технікуму (1996–2002), 
викл. сусп. дисц., заст. дир., першим заст. дир. ХІ МАУП (2002–
2008), з 2011 р., по тепер. час – доц. каф. теорії та методик 
викл. сусп.-гуманіт. дисциплін ХОІППО. Фундатор проведення 
12 наук. зібрань м. Хмельн. («Трагічні події 30-х років як за-
сіб формування тоталітарної системи в Україні», «Голодомор 
1932–1933 рр.: передумови, перебіг, наслідки» та ін.)

Авт. 92 статей, 4 монографій, співавт. 3 підр., 2 розд. 
у «Книзі пам’яті про жертви Голодомору 1932–1933 рр. в 
Україні (Хм. обл.)». 

Відм. осв. України (2004), почесний проф. МКА (2006), 
нагр. знак МОН «За наукові досягнення» (2007), Лаур. 
прем. «За подвижництво у державотворенні» ім. Я. Галь-
чевського у номін. «За наук.-досл. діяльність» (2011), 6 по-
чес. грам. та 8 подяк обл. упр. осв. і науки Хмельн. ОДА, 
Хмельн. ОДА та облради, грам. Ін-ту історії України НАН 
України за моногр. «Голодомор на Поділлі 1932–1933 рр.», 
орд. УПЦ Св. Рівноапостольного Вел. князя Волод. ІІІ ст.

І. ВАШЕНЯК

Марущак Світлана Миколаївна

01.06.1967, смт. Меджи-
біж Хмельн. обл.

Закінч. Хмельн. гум.-
пед. акад. (2010), спец. 
«Дошк. вихов.», кваліф. 
магістр пед. осв., викл. 
дошк. пед. і психол.

З 1986 р. – виховат. 
Летичів. ясла-садка №4 
«Дзвіночок», з 2005 р. – 
його завідувач. Досвід. ви-
сококваліф. сучасний кер., 
забезп. реалізацію держ. 
політики у галузі дошк. осв. 
Депутат Летичів. селищ. 
ради 7 склик., делегат ІІ 
Всеукр. з’їзду пед. прац. (2001).

Грам.: МОН України (1997), обл. упр. осв. (2007), від. 
осв. молоді та спорту Летичів. РДА (2011, 2012), департ. 
осв. Хмельн. ОДА (2014), відзн. на Дошці пошани (2008). 

А. ПАВЛУНИК

Марченко Ганна Олексіївна

04.09.1957, с. Новомиро-
піль Житомир. обл.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т ім. В. П. Затонського 
(1978), спец. «Учит. мате-
мат.».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист.

З 1978 р. – вчит. матем. 
Котелянської шк. Полон. 
р-ну. З 1979 р. – секр., за-
ввід. шк. молоді і піонерів 
Полон. РК ЛКСМУ. З 1985 р. 
– організатор позакл. та по-
зашк. роботи Полон. ЗОШ 
№1. З 1989 р. – заст. дир. 
з навч.-вих. роботи закла-

ду. З 2001 р. – дир. Полон. гімназії. Ініціює розробку нових 
механізмів упр. діяльності, є стратегом і тактиком навч.-
вихов. процесу в гімназії.

Відмін. осв. України (1999), прем. ім. Л. Українки (2004), 
грам. Хмельн. обл. ради (2004).

С. ЖАЛЮК

Марчук Галина Лук’янівна 

02.04.1947, с. Шелехово 
Дераж. р-ну Хмельн. обл. 

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін.-т (1973), спец. 
«Вчит. математ.». 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчитель-методист.

З 1966 р. – старша піо-
нервож., у 1969-2011 рр. 
– вчит. матем., дир, заст.
дир. з навч.-вих. роб. Яблу-
нівської шк. Неодноразовий 
переможець обл. виставок 
пед. ідей.

Авт. збірн. «Народна ма-
тематика». 

Відм. народ. осв. (1987), 
Почес. грам. Мін-ва осв. УРСР за успіхи у Всесоюз. огляді 
«Кожному молодому трудівникові – середню осв.» (1984), 
двічі відзн. на район. Дошці пошани.

П. ФЕЩУК
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Марчук Людмила Миколаївна

14.10.1960, м. Дунаївці 
Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1981), спец. «Рос. 
мова та літ-ра». 

Докт. філол. наук (2008), 
проф. (2010).

У 1981-1988 рр. прац. 
учит. укр. мови і літ-ри у 
СШ № 2 м. Дунаївці. З 1988 
р. – у Кам.-Под. держ. пед. 
ін-ті (нині – КПНУ), з 2008 – 
зав. каф. укр. мови. Наук. 
дослідж.: категоріальна 
граматика, когнітивна лінг-
вістика, лінгвокультуроло-
гія. Кер. наук. школи «Ак-

туал. проблеми укр. мовознавства та лінгводидактики». 
Підгот. 5 канд. наук.

Авт. понад 180 наук. пр.: моногр. «Явление избыточности 
и экономии в многокомпонентном сложном предложении» 
(2012), навч. посіб. «Основи термінознавства» (2011), 
«Синтаксис складного речення» (2013), підруч. «Укр. 
мова у засобах масової комунікації» (2015). Співукладач-
ка «Рос.-укр. і укр.-рос. лінгвістичного словника» (1995), 
«Словника термінології сучас. журналістики» (2010) та ін. 

Почесна грам. та грам. МОН України (2009, 2011), грам. 
та диплом Хмельн. облради (2008, 2010, 2016), Почесні 
грам. Кам.-Под. міськради (2013, 2016). 

Б. КОВАЛЕНКО

Матеюк Олег Анатолійович 

26.07.1971, м. Любомль 
Волин. обл. 

Закінч. Хмельн. вище ар-
тилерійське команд. уч-ще 
ім. Яковлєва (1992), інже-
нер; Технол. ун-т Поділля 
(1999), практ. психолог. 

Полковник запасу, докт. 
психол. наук (2007), проф. 
(2010). 

З 1993 р. – у НАДПСУ ім. 
Б. Хмельн.: з 1997 р. – на 
викл. посадах, з 2006 р. – 
нач. ад’юнктури; з 2010 р. – 
проф. каф. Ун-ту економіки 
та права «КРОК»; з 2013 р. 
– зав. каф. Львів. держ. ун-
ту внутр. справ; з 2015 р. – 
проф. каф. НАДПСУ ім. Б. Хмельн. Наук. інтереси: питання 
методології психології; засад, принципів, методів та інстру-
ментарію проф. психол. впливу, нейролінгвістичного програ-
мування та гіпнозу, а також психоекології їх застосування. 

Авт: «Пропедевтика психологічного впливу як основного 
засобу взаємодії у інформаційному суспільстві». – К., 2015; 
«Копінг-стратегії поведінки прикордонників в емоційно-на-
пружених ситуаціях». – Луцьк, 2015. 

О. АНДРОЩУК

Матус Олена Олександрівна

31.12.1958, с. Гранів 
Гайсинського р-ну, Вінниц. 
обл. 

Закінч. Чернів. держ. 
ун-т (1983), спец. «Геогра-
фія», кваліф. «Викладач 
географії». 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист.

Працювала вчит. на Ві-
нничині (1981-1982), вчит. 
поч. класів у м. Нетішин 
(1982-1984), вчит. геогра-
фії (1984-2001), з 2001 р. 
– заст. дир. Нетішинської 
ЗОШ І-ІІІ ст. №1. З 2012 р. 

– дир. позашк. навч. закл. «Краєзнавчий центр» (м. Не-
тішин). Нею розроблено стратегію діяльності центру, за-
безпечено функціон. нових форм організ. навч.-виховн. 
процесу. 

Авт. посібників, публікацій у фахових періодичних ви-
даннях.

Відмін. осв. УРСР (1990). Грам. Хмельн. обл. центру ту-
ризму і краєзнавства, Хм. ОІППО, Націон. еколого-натура-
лістичного центру МОН України.

К. ФЕДОРЧУК

Мацевич Аполлінарій Федотович 

04.08.1926, с.Заозерне 
Тульчин. р-ну Вінниц. обл. 
Помер 27.02.1996.

Закінч. Літературний ін-т 
ім.О.М.Горького (1965). 

З 1969 р. проживав у 
м.Хмельн., у 1987 – ви-
їхав до Латвії. Член СПУ 
з 1967 р.

Авт. романів «Гро-
зове світання» (1962), 
«Гнів Немезіди» (1965) 
повістей «Ромен-зілля» 
(1968), «Глибока бороз-
на» (1974), «Толока» 
(1981), «Анатолій Свид-
ницький» (1984), «Над 
річкою Летавкою» (1985), збір. повістей і оповідань 
«Суворі акварелі» (1980), «Озеро Око» (1985), кн. ви-
браного (1976), нарисів «Маківський колос» (1982), 
«Летава» (1983), перекл. двотомника Хідира Дар’яєва 
«Доля» (1982, 1984) і ІІІ т. Сави Дангулова «Кузнецький 
міст» (в співавт., 1986), книг для дітей «Чотири приго-
ди Тимка Зозулі» (1965), «Знайдена шаблюка» (1967), 
«Пригоди Тимка Зозулі» (1974), «Романко і Сергійко» 
(1979), «Гойдарики» (1974).

Учасн. ІІ світ. війни. Лауреат обл. молодіж. премії.
В. ГОРБАТЮК
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Мачківський Микола Антонович 

10.01.1942, с. Хоросток 
Славут. р-ну Хмельн. обл. 

Закінч. Львів. держ. ун-т 
ім.І.Я.Франка, фак-т жур-
налістики. 

Прац. редактором Біло-
гірської район. газ., обл. 
– «Подільська панорама»,
літред. і літконсульт. обл. 
газ. «Радянське Поділля» 
(нині – «Подільські вісті»), 
«Корчагінець» («Ровес-
ник»), зав. кабін. молод. 
автора при Хмельн. ОО 
НСПУ, наук. співроб. муз. 
«Літературна Хмельниччи-

на», ред. вид-ва «Поділля».
Член НСПУ з 1979 р. Поет, прозаїк, літературознавець, 

критик, публіцист.
Авт. книг поезій «В житах», «Червоний рушник», «Живий 

дощ», «Зав’язь доброти», «Осіння радість», «Розімкнуте 
коло», «Вибране», «Далечінь», «Лугова незабудка», «Мо-
нолог тиші», «А трава – як любов», «Голубе небо і чорна 
земля», художньо-докумен. повісті «Сорокодуби», «За со-
нячний промінь тримаючись», «Живи – як сад», «Кунча, 
ХХІ», «Брат і сестра», романів «Пароль — «Проскурів», 
«Чорний дяк», «Провесінь в імлі», «До вежі черленої», 
«Коріятовичі», «Каратель», вірші до книжки-розмальовки 
для дітей «Я в команді – бомбардир». 

Лауреат Міжнар. літер. прем. ім. І. Кошелівця, міжобл. 
«Скарби землі Болохівської», обл. літ. прем. ім. М. Годо-
ванця, ім. В. Булаєнка, Хмельн. міськ. ім. Б. Хмельниць-
кого.

В. ГОРБАТЮК

Машкіна Людмила Андріївна

11.03.1947, смт. Вов-
ковинці Деражн. р-ну 
Хмельн. обл.

Закінч. Хмельн. пед. 
уч-ще (1968), спец. 
«Дошк. виховання», Хар-
ків. держ. пед. ін-т ім. 
Г.С.Сковороди (1973), 
спец. «Пед. і психол. 
(дошк.)», кваліф. «Викл. 
пед. і психол. в дошк. 
пед. училищах та мето-
дист з дошк. вихов.». 

Канд. пед. наук (2001), 
доц. (2005). 

З 1975 р. – в Хмельн. 
пед. уч-щі: викл., з 1985 р. – зав. заочним від., з 1989 р. 
– заст. дир. з навч.-вироб. роботи, з 2000 р. – проректор
з пед. практики у новоствор. Хмельн. гуманіт.-пед. ін-ті (з 
2006 р. – гуманіт.-пед. акад.). Член вченої ради ХГПА.

Коло наук. інтересів: інновац. підгот. студ., інновації у ви-
щій осв., організ. різних видів практики, питання іст. пед., 
актуальні проблеми дошк. освіти.

Авт. моногр. «Підгот. студентів до впровадж. пед. інно-
вацій в дошк. закладах» (2004. – 204 с.); навч. посіб. «Ор-
ганіз.-метод. засади пед. практики слухачів магістратури» 
(2007. – 151 с.), інформ.-метод. збірн. «Пед. практика в 
Хмельн. гуманіт.-пед. акад.» (2009. – 195 с.); співавт. «Соц.-
пед. патронат у системі дошк. освіти» (2008. – 232 с.).

Відмін. народ. осв. УРСР (1985), нагр. знак «За наукові 
досягнення» (2007), поч. грам. МОН України, Хмельн. об-
лради та ОДА. 

Ю. ТЕЛЯЧИЙ

Мельник Валерія Вікторівна

25.11.1955, м. Хмель-
ницький.

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т (1978), спец. «Вчит. 
рос. мови та літ-ри».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
канд. пед. наук (1998).

Прац. у м. Хмельн. вчит. 
почат. класів (з 1978 р.), з 
1979 р. – вчит. рос. мови 
та літ-ри СШ №22, вчит. 
рос. мови та літ-ри СШ 
№14 (1983-1986), заст. дир. 
з вих. роботи ЗОШ № 26 
(1986-1992).

З 1992 р. – у Хмельн. 
ОІППО: ст. викл., зав. каф. 

пед. і психології упр. осв. (2000-2005), проректор з наук. 
роботи, ЗНО та моніторингу якості освіти (2006-2013). У 
2013-2015 рр. – зав. новоствореної каф. теорії та методик 
дошк. та поч. осв.. Під її кер. в навч. закладах впроваджу-
вались технології проблемно-діалог., модульно-розвив., 
особистісно орієнт., інтеракт., діяльнісного, проблемно-
діалог., осмислено-концентр. навчання; розгорталась сис-
тема ЗНО в обл.; здійсн. міжнар. та всеукр. моніторингові 
дослідж., розроблялись та реаліз. регіон. проекти моніто-
рингу якості осв. 

Авт. понад 140 наук. статей, посіб. та метод. рекомен-
дацій. 

Почес. грам. та подяки упр. осв. і науки Хмельн. ОДА 
(1997, 1999), Хмельн. ОДА (2005, 2009) та облради (2010, 
2015), Почес. грам. МОН України (2000, 2003). 

І. ВАШЕНЯК
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Мельник Володимир Тимофійович

1946, с. Заборознівці Но-
воушиц. р-ну Хмельн. обл. 
Помер у 2011 р.

Закінч. Київ. держ. ун-
т. ім. Т.Г. Шевченка (1969), 
спец. «Викл. географії».

У 1982-1992 рр. очол. 
Струзький МНВК; у 1992-
1996 рр. – заст. голови Но-
воушиц. РДА. Уміло вдо-
сконалював зміст проф. 
підготовки учнів, навч.-
матер. базу для виробн. 
навч. з різних професій, 
забезп. неординарні шляхи 
співпраці з баз. підприємст.

Відмін. народ. осв. 
УРСР (1987), Почесн. грам.: Мін-ва народ. осв. УРСР 
(1985, 1990), Хмельн. ОДА (1995).

В. ВОЙТЕНКО

Мельник Денис Іванович 

08.07.1930, с. Миколаїв-
ка Старосин. р-ну Хмельн. 
обл. Помер 06.07.2007.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1954), спец. «Вч. фізи-
ки, матем.». 

1954-1958 рр. – вч. фі-
зики та матем. у Пиляв-
ській шк. 1958-1960 рр. 
– інспектор шк. Старосин.
район. від. народ. осв. 
1960-1967 рр. – дир. Те-
ліженецької 7-річної шк. 
1967-1996 рр. – зав. від. 
осв. Старосин. р-ну. За 
час перебув. на посаді 
було здано в експлуата-
цію 12 навч. закладів та 6 ДНЗ. 1996-2000 рр. – очо-
лював раду голів профком. та профорганізаторів прац. 
осв. р-ну.

Медаль Президії Верховної Ради СРСР «За доблес-
ний труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
(1946). 

Л. ФЕСЮК

Мельник Микола Романович

10.01.1947, с. Печеське 
Красилів. р-ну Кам.-Под. 
обл. (нині Хмельн.обл.).

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1976), спец. «Вчит. іс-
торії та правознавства». 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
старший учитель.

Прац. у Красилів. р-ні: 
1968 р. – учит. історії Вели-
козозулинецької СШ, з 1976 
р. – дир. Митинецької СШ, 
дир. Великозозулинецької  
СШ(1985-1994). За його 
кер. у школі організ. роботу 
лінгафоного каб., створ. за-
мкнуту шкільну радіосисте-

му та встановлено комп’ют. клас. У 1994-2005 рр. – нач. 
відділу освіти Красилів. РДА. Під його кер. в р-ні зросла 
мережа ДНЗ (з 34 до 41), реконстр. 4 сільськ. шк.; створ. 
10 НВО типу «ДНЗ – школа», «НВК «Красилів. ЗОШ І-ІІІ ст. 
№5 та гімназія», заверш. будівництво І черги Кузьминської 
ЗОШ І-ІІІ ст., впровадж. цільові проекти «Шкільний округ», 
«Інформатизація та комп’ютеризація навч. закладів», пер-
шими в обл. реаліз. проект «Локальна комп’ют. мережа» 
(2004), відкрито Центр соціальної реабілітації для дітей з 
особливими потребами (2002), розпочато впровадж. про-
грами «Шк. автобус».

Відмін. осв. України (1991), грам. упр. осв. і науки 
Хмельн. ОДА (2001, 2002, 2004) та Красилів. райради та 
РДА (2003, 2004), Подяка облради (2002).

Н. МЕЛЬНИК

Мельник Михайло Павлович

18.09.1930, с. Цвіклів-
ці Кам.-Под. р-ну Хмельн. 
обл. 

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1958), спец. «Укр. 
мова та літ-ра».

З 1953 р. прац. Хмельн.: 
вчит. Подолянської, дир. 
Пуклякської почат. шк. (ко-
лишній Оринин. р-н), пізні-
ше – вчит. укр. мови та літ-
ри Мар’янівської 7-річної, 
згодом Підпилип’янської 
СШ.

З 1957 р. – учит., дир. 
(1959-1968) Пашковецької 
8-річної шк. Старокостянт. 
р-ну. У 1968-1980 рр. – інспектор шк., заст. зав. (1980-1985) 
Хмельн. облвно обл. У 1985-1996 рр. – дир. Хмельн. пед. 
уч-ща. 

Відмін. народ. осв. УРСР (1970), орд. Труд. Черв. Прап. 
(1981), мед. «За доблесну працю» (1976), А. С. Макаренка 
(1986), почес. грам. Мін-ва осв. УРСР та України. 

О. ПОЛІЩУК
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Мельникова Світлана Іванівна

05.01.1946, с. Митин-
ці Красилів. р-ну Хмельн. 
обл.

Закінч. Кам.-Поділ. пед. 
ін-т (1969), спец. «Вчит. 
укр. мови та літ-ри».

Спец. вищої каліф. кат.
Прац. учит. укр. мови 

та літ-ри Лагодинецької 
8-річної шк. Красилів. р-ну 
(1969-1971). З 1971 р. – 
учит. укр. мови та літ-ри 
СШ №11 м. Хмельн. з 1983 
р. – в Хмельн. обл. ін-ті 
вдоскон. вчит. (тепер – ХО-
ІППО): метод. вихов. роб., 

методист, зав. каб. укр. мови та літ-ри, лаборат. мов і літе-
ратур, сектора навч.-метод. відділу (1992-2015). Під її кер. 
здійснювалось метод. забезпеч. післядипл. осв. вчит. укр. 
мови та літ-ри, методистів Р/ММК, техн. та метод. адап-
тація норм.-прав. бази, наук.-метод. засад вивчення держ. 
мови. 

Авт. наук.-метод. посіб., збірн., роб. зошитів, зошитів-
практикумів з укр. мови та літ-ри.

Відм. осв. України (2003), нагр. знак «В. Сухомлин-
ський» (2008), Почес. грам. МОН України (2003, 2006), 
грам. Хмельн. РДА (2001, 2005, 2014). 

Н. ЗАРІЧНА

Мельничук Василь Миколайович

15.11.1951, с. Кугаїв-
ці Чемеров. р-ну Хмельн. 
обл. 

Закінч. Київ. держ. ун-т 
(1973), географ-геоморфо-
лог.

Прац. вчитель географії 
Кутковецької, Кугаєвець-
кої та Чемеровецької шкіл 
Хм. обл. (1973-1979). У 
1979-1987 рр. – на парт. 
роботі, з 1987 р. – голо-
ва РК профсп. прац. осв. 
Чемеров. р-ну. Впродовж 
всієї каденції організація, 
яку він очол., забезпечує 
успішне виріш. різноманіт-
них освіт. питань та проблем.

Нагруд. знак ФПУ «Профспіл. відзн.» (2006), золота 
відзн. «Заслуж. прац. Профсп. прац. осв. і науки України» 
(2011).

А. ЯРИМЮК

Мельничук Галина Петрівна

20.01.1951, с. Кугаївці 
Чемеров. р-н Хм. обл. 

Закінч. Терноп. держ. 
пед. ін-т (1973), спец. «Вчи-
тель біології та хімії».

З 1973 по 2015 рр. – 
вчит. хімії та біології Чеме-
ров. СШ. Її учні – неодно-
раз. учасн. та переможці 
район. та обл. етапів все-
укр. предм. олімпіад. Бага-
то її випускників обирали 
майбут. професію, орієнт. 
на постать учит. та улюбле-
ного предмету, і нині прац. 
лікарями, вчит.

Відмін. народ. освіти 
УРСР (1990), лауреат премії ім. В. Сухомлинського (2013).

О. ПАЗИНЮК

Мельничук Степан Григорович

08.05.1937, с. Чорниво-
ди Городоц. р-ну Хмельн. 
обл. Помер 20.09.2006. 

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1971), спец. «Фізика».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист.

Прац. вчителем в СШ 
№1 м. Городок (з 1964 р.). 
У 1983-1989 рр. очільн. від-
ділу освіти Городоц. р-ну. З 
1990 р. – вчит. фізики СШ 
№1.

Відмін. осв. України 
(2002).

А. ГОРОБЕЦЬ

Мендерецький Вадим Владиславович

24.01.1962, с. Довжок 
Кам.-Под. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. пед. ін-т 
(1984), фізик. 

Докт. пед. наук (2008), 
проф. (2011). 

Прац. вчит. фізики у Кам.-
Под. р-ні: у Китайгород. СШ 
(1984-1985) та Кадиїв. СШ 
(1985-1989). Від 1989 – у 
Кам.-Под. держ. пед. ін-ті 
(нині – КПНУ): асистент, ст. 
викл., доцент, професор; від 
2008 – проф. каф. методики 
викл. фізики та дисц. тех-
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нол. освіт. галузі, водночас у 2009-2010 – зав. каф. психол. 
праці та упр. навч. закладами, у 2012 – зав. каф. заг. педа-
гогіки, педагогіки вищої шк. та упр. навч. закладом. Наук. 
дослідж.: методика навч. фізики; безпека життєдіяльності 
та охорона праці. Підгот. 2 канд. наук.

Авт. понад 300 наук. пр., зокр., навч. посіб. «Безпека 
життєдіяльності та охорона праці (практ. курс)» (2012), 
«Охорона праці в галузі» (2013), «Безпека життєд. та ци-
вільний захист і методика їх навчання» (2014), «Безпека 
життєд. (теорет. основи та практ. курс)» (2015).

Відмін. осв. України (2008), грам. МОН України (1990), 
Хмельн. облради (2008).

І. КОНЕТ

Мирна Лілія Анатоліївна

13.08.1958, с. Сокирин-
ці Чемеров. р-ну Хмельн. 
обл.

Закінч. Харків. держ. 
пед. ін-т ім. Г.Сковороди 
(1980), спец. «Вчитель біо-
логії і хімії».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчитель-методист.

Розпочала труд. діяль-
ність у 1980 р. вчит. біоло-
гії ЗОШ №11 м. Хмельн., з 
2004 р. – методист біол. і 
екології Хмельн. ОІППО. 
Нею розроблено систему 
підвищ. проф. рівня і пед. 
майстерності вчит. біології обл. Особлива увага – впро-
вадженню інновац. технологій при вивченні біології та 
системі роботи з обдар. дітьми (за 2010-2014 рр. учні 
обл. отримали 3 призові мед. на міжнар. олімп. з біол. та 
екології). Під її кер. функціонує творчий клуб «Сонях», 
який прац. над метод. забезпеч. викл. курс. за вибором, 
факультативів, спецкурсів з біології та екології. Вона є 
обл. координатором Всеукр. інтерактивного конк. «Коло-
сок», координатором осередку Всеукр. дит. спілки «Еко-
логічна варта».

Авт. навч. програм, посіб., публікацій у метод. та наук. 
фах. виданнях, більше 20 з яких мають гриф МОН Укра-
їни.

Відмін. осв. України (2001), Поч. грам. МОН Украї-
ни (2006) та МОНПС України (2008, 2009), Хмельн. ОДА 
(2016), грам. Хмельн. облради (2008), Ін-ту інновац. тех-
нол. і змісту осв. МОН України (2010), Ін-ту педагогіки НА-
ПНУ (2013).

В. ГУДЗЬ

Миронова Світлана Петрівна

06.07.1963, м. Пологи 
Запоріз. обл. 

Закінч. Київ. пед. ін-т 
(1988), спец. «Дефектоло-
гія». 

Докт. пед .наук (2007), 
проф.  (2008). 

Від 1988 – у Кам.-Под. 
держ. пед. ін-ті (нині – КПНУ): 
2009-2011 – зав. каф. педаго-
гіки і методики дошк. освіти, 
від 2011 дотепер – зав. каф. 
корекц. педагогіки та інклю-
зив. осв. Наук. дослідж.: олі-
гофренопедагогіка, корекц. 
педагогіка, дефектологія, 
інклюз. освіта. Кер. наук. 
школи «Психолого-пед. забезпечення навчально-корекційної і 
корекційно-вихов. роботи з дітьми, які мають вади психофізич-
ного розвитку». Підготувала 8 канд. наук.

Авт. понад 180 наук. праць, зокр., навч. посіб. «Форму-
вання самообслуговуючої діяльності у дітей-сиріт з вадами 
інтелекту» (2012) та «Інклюз. освіта: теорія та практика» 
(2014); підруч. «Методика корекц. роботи при порушеннях 
пізнавальної діяльн.» (2014) та «Корекційна психопедаго-
гіка. Олігофренопедагогіка» (2015); «Інклюз. навч. осіб з 
інвалідністю у системі вищої освіти України» (2015). 

Мед. «За труд. доблесть» (1986), почес. грам. МОН 
України, Хмельн. ОДА та облради. Золота мед. і диплом 
за особисту участь у ІІІ націон. виставці-презентації «Інно-
ватика в сучасній осв.» (2011) та IV націон. виставці-пре-
зентації «Інноватика в сучасній осв.» (2012).

С. КОПИЛОВ

Митюк Володимир Ілліч 
08.09.1936, с. Манятин 

Славут. р-ну Хмельн. обл. 
Закінч. Київ. держ. ун-т 

ім. Т.Г. Шевченка (1963), іс-
тор. фак-т. 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист, канд. пед. 
наук (1974).

Перший дир. шк. на 
Хмельн. з наук. ступенем. 

Труд. діяльність пов’язана 
з Славутчиною: дир. Велико-
правутинської ЗОШ (1965-
1976), дир. Цвітоської СШ 
(1976-2009), яка під його кер. 
стала першим на Хмельн. і в 

Україні НВО «ДНЗ, сер. ЗОШ І-ІІІ ст., шк. мистецтв». 
Авт. істор.-краєзнав. нарису «Дзвони благодаті над Цві-

тохою» (2002); наук. та публіцист. статей, надрук. в газ. 
«Радян. осв.» (1982), «Правда» (1983).

Відмін. народ. осв. УРСР (1972), мед. «За труд. до-
блесть» (1970), лаур. район. пед. прем. ім. Д. П. Глюзиць-
кого (2001). Почес. громадянин Славут. р-ну (2010). 

Л. ТИМЧУК
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Михайленко Раїса Василівна

15.05.1941, с. Куманів 
Городоц. р-ну Хмельн. обл. 

Закінч. Донецький ін-т 
радян. торгівлі (1966), то-
варознавець. 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
викл.-методист. 

Прац. інструктором ви-
робн. навч. Торгово-ку-
лінар. шк. (1963-1965); 
від 1965 р. – заст. дир. 
Хмельн. торгово-кулінар. 
уч-ща; від 1978 р. – у 
Хмельн. технікумі рад. 
торгівлі (нині – Хмельн. 
торгов.-економ. коледж 
КНТЕУ): зав. практикою, зав. заочн. від., заст. дир. з навч. 
роботи, викладач. 

Авт. метод. рекоменд. до проведення практ. занять та 
метод. реком. до самост. роботи студ. (1998).

Мед. «Ветеран труда» (1985), Значок «За отличные 
успехи в среднем спец. образовании» Минвуза СССР 
(1988). Заслуж. прац. народ. осв. (1992). Нагруд. знак «Пе-
тро Могила» (2007). 

Г. НАЙДУК

Михайлів Тарас Володимирович

07.09.1974, Івано-Фран-
ків. обл.

Закінч. Прикарпат. держ. 
пед. ін-т (1996), спец. 
«Вчит. історії та народо-
знавства». 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист.

Пед. діяльність розпоч 
у Старолисецькій ЗОШ 
І-ІІІ ст. З 2009 р. – у тех-
нолог. багатопроф. ліцеї з 
загальноосв. кл. ім. Арте-
ма Мазура (м. Хмельн.). 
Його учні – перемож. Все-
укр. етапу предмет. олімп. 
з історії та різноманітних 
Всеукр. конк.

Авт. підручн. та посібн.
Відмін. осв. України (2007), нагр. знак «В. Сухомлин-

ський» (2008), лаур. прем. Хмельн. міськради (2010, 2011, 
2013, 2015, 2016).

Т. МИХАЙЛІВ

Михайлова Оксана Антонівна 

26.09.1953, с. Лісоводи 
Городоц. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т ім. В. П. Затонського 
(1974), фіз.-матем. фак-т.

З 1982 р. – вчит. матем. 
СШ с. Лісоводи Городоц. 
р-ну, з 1987 р. – заст. дир. 
Лісоводської ЗОШ І-ІІІ ст., з 
2002 р. – дир. цієї ж шк. У 
2006 р. школа – лаур. конк. 
«100 кращих шк. України», 
2013 р. – учасн. загально-
націон. проекту «Флагмани 
осв. України». 

Делегат ІІ Всеукр. з’їзду 
прац. осв. (2001).

Відмін. осв. України (1992), Заслуж. прац. осв. України 
(2013).

Г. ІВАШКО

Міль Микола Сергійович

10.03.1956, с. Розсоша 
Хмельн. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т ім. В. П. Затонського 
(1977), спец. «Фізика».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист.

1977-1992 рр. – вчит. 
фізики Хмельн. СШ №22, з 
1992 до цього часу – вчит. 
фізики Хмельн. гімназії №1 
ім. В. Красицького. Актив-
ний розробник дидактично-
го забезпеч. навч. процесу, 
авт. навч. посіб. Постійно 
пошир. автор. напрац. під 
час проведення відкр. уро-

ків, міськ. метод. об’єдн. вчит. фізики. Доучається до за-
безпечення практ. частини всеукр. семінарів-практикумів, 
орг. і провед. ІІ та ІІІ ет. Всеукр. учн. олімп., конк.-захисту 
наук.-дослідн. робіт учнів-членів МАН України.

Авт. низки посіб.
Відмін. народ. осв. УРСР (1985); нагр. знак «В. Сухом-

линський» (2008); ювілейна відзн. «75 років Хмельн. обл.» 
(2012); відзначено на міськ. Дошці пошани «Кращі осв. міс-
та» (2014); лаур. Хмельн. обл. прем. ім. М. Дарманського 
в галузі осв. та наук., ном. «Кращий вчит.» (2015); грам. 
Хмельн. обл. ради (2015).

П. КРАСІЦЬКИЙ



325

Провiднi освiтяни областi
Мірошніченко Валентина Іванівна

05.09.1973, с. Адамівка 
Віньков. р-ну Хмельн. обл. 

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т ім. В. П. Затонсько-
го (1995), вчит.; Кам’ян.-
Поділ. держ. пед. ін-т 
(1996), практ. психолог. 

Полковник, докт. пед. 
наук (2013), доц. (2011). 

З 1996 р.– у НАДПСУ ім. 
Б. Хмельн.: з 1996 р. – на 
викл. посадах, з 2013 р. – 
нач. каф. Наук. інтереси: 
питання патріот., громад. та 
духовного вихов. особис-
тості, правової культури вій-
ськовослужбовців, формув. проф. компетент. особистості. 

Авт. : «Роль сімейного виховання у формуванні патріот. 
почуттів дитини». – Чернівці, 2014; «Любов та духовність 
як визначальні категорії патріот. виховання молоді». – Сє-
вєродонецьк, 2015; «Деонтологічні засади виховання май-
бутніх офіцерів-прикорд.». – Сєвєродонецьк, 2015.

О. АНДРОЩУК

Місінкевич Леонід Леонідович

02.04.1950, с. Приту-
лівка Дунаєв. р-н Хмельн. 
обл.

Закінч. Кам.-Под. с/г 
ін-т (1972), зоотехнік, Київ. 
ВПШ (1988), спец. «Викла-
дач наук. комунізму».

Докт. іст. наук (2010), 
проф. (2014).

Розпочав труд. діяльність 
у 1972 р. зоотехніком к-пу 
«Зоря» с. Тернава Дунаєв. 
р-ну. З 1974 р. – на ком-
сом. роботі: другий, перший 
секр. Дунаєв. РК ЛКСМУ, 
секр. Хмельн. ОК ЛКСМУ; 

з 1984 р. – на парт. роботі: інструктор, консультант Хмельн. 
ОК КПУ, другий секр. Дунаєв. РК КПУ; з 1991 р – заст. дир. 
Хмельн. обл. муз.-драм. театру, консультант інформ.-політ. 
служби Хмельн. ОДА. З 1993 р. – у ХУУП: організатор (мето-
дист) юрид. фак-ту, заст. дир. Хмельн. центру підвищ. кваліф. 
держ. службовців, ст. викл., доц., декан юрид. фак-ту (2002-
2003), проф., перш. проректор з наук. роботи (2010). Сфера 
наук. інтересів: історія нац. меншин, репресивна політика ра-
дянської доби, реабілітація жертв політ. репресій.

Авт. понад 140 наук. праць: Єврейська і польська наці-
ональні меншини Поділля (20 – 30-ті рр. ХХ століття): мо-
нографія. – К., 2001. Реабілітація жертв політичних репре-
сій в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ століття): 
монографія. – Хмельницький, 2009. Процеси реабілітації 
в Україні жертв політичних репресій радянської доби: мо-
нографія. Кн. 6. Реабілітовані історією. Хмельницька об-
ласть. – Хмельницький, 2015.

Диплом І ст. ВДНГ УРСР (1986), Відмін. осв. України 
(2000), Грам. ВР України (2005), Почес. відзн. Мін-ва куль-
тури і мистецтв України «За досягнення в розвитку культу-
ри і мистецтв» (2004), Почес. грам. МОН України (2007), 
подяка КМУ (2003), Почес. грам. Хмельн. облради, Лаур. 
премій Хмельн. обл. організації Націон. спілки краєзнавців 
України в галузі істор.-краєзнавчих досліджень ім. акад. І. 
Винокура (2013) та ім. Святого Володимира за краще на-
ук.-правниче видання в Україні у номін. історія держави і 
права, історія правових і політичних учень (2014).

О. ОМЕЛЬЧУК

Можейко Галина Панасівна

03.08.1952, ст. Тягун Со-
рокінського р-ну Алтайськ. 
краю (Росія).

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т ім. В. П. Затон-
ського (1975), спец. «Учит. 
рос. мови та літ-ри».

Спец. вищ. кваліф. кат, 
учит.-методист.

1993-2014 рр. – дир. НВК 
№1 м.Шепетівка. У закл. 
створ. медіацентр, 2 комп’ют. 
каб., всі оснащені комп’ют. 
технікою. Заклад атестовано 
з відзнакою (2005), у 2006 р. 
– лауреат Всеукр. конк. «Сто
кращих шкіл України» у номін. «Школа шкіл». Президент асо-
ціації дир. ліцеїв, гімназій, колегіумів Хмельн. обл. 

Авт. праць: «Упр. учнів. та пед. творчістю» (2000); «Тех-
нол. концентр. навч.» (2005); «Прогр. розв. проф. навч.» 
(2008); «Технол. концентр. навч.: теорія і практ.» (2008). 

Заслуж. прац. осв. України (2008), Почес. грам. Хмельн. 
обл. упр. осв. і науки (1998, 2000), ОДА (2003), обл. ради 
(2004), МОН України (2006). Лаур. обл. конк. «Учит. року-
2000» у номін. «Дир. шк.». Відзначена на обл. Дошці пошани 
«Кращі люди Хмельн.» (2009), в Держ. книзі «Велич та поша-
на» (2012), Всеукр. календарі «Працею звеличені! Україною 
вшановані!» (2012), ювілейна відзн. «75 років Хмельн. обл.».

Г. ПЕТРУК

Мойсієнко Віталій Миколайович

30.03.1956, с. Шевчен-
кове Коростенськ. р-ну 
Житомир. обл. Помер 
07.08.2012.

Закінч. Житомир. пед. 
ін-т (1981), спец. «Вчит. ма-
темат.».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист.

Прац. у Полонськ. р-ні: 
вчит. матем. і фізики Бі-
лецької 8-річної школи 
(1981-1985); дир. Полон-
ської 8-річної школи №4 
(1985-1986); інспектор шк. 
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Полонськ. райвно (1986-1989); голова район. ради голів 
профкомів установ народ. осв. (1989-1990); заст. дир. по 
навч.-вихов. роботі Новоселицької СШ (1990-1998); дир. 
Новоселицької ЗОШ (1998-2012). Неординарна особис-
тість, талановитий менеджер, авторитет. кер. та умілий пе-
дагог. З його ініціат. та під його кер. на базі Новоселицької 
ЗОШ створ. перший в р-ні освіт. округ. Активно впровадж. 
сучасні інформ. технології: укомплектовано 3 комп’ют. 
класи, створ. шкільну мережу, сайт шк., започатк. випуск 
електрон. газети. Заклад та його учні – перемож. та приз. 
обл. конк. У 2010 р. заклад проатестовано з відзнакою, а 
колектив відзнач. на район. Дошці пошани.

Лаур. район. пед. прем. ім. Л. Українки (2012). Численні від-
знаки МОН України, обл. упр. та Департ. осв., район. від. осв.

О. ВЕЛЬГАС

Монастирська Марія Омелянівна

14.10.1926, с. Летава 
Чемеров. р-ну Хмельн. 
обл. Померла у 2014 р.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1947), філолог. фак-т.

З 1954 р. до виходу на 
пенсію (1998) прац. вчит. 
укр. мови і літ-ри Летав-
ської СШ та Кугаєвецької 
СШ. В Кугаєвецькій СШ 
була кер. літер. гуртка, чле-
ни якого підтримували тісні 
зв’язки зі спілкою письм. 
України. З її ініціат., за акт. 
участі літгуртківців та спри-
яння місц. художника Тра-

ча П. І. в шк. було створ. Шевченкову світлицю (1990), яка 
функціонує і нині. 

В. ПОВАР

Мормолюк Микола Павлович

06.02.1939, с. Баглайки 
Красил. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1970), спец. «Учит. істо-
рії та суспільствознавства».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист (1990). 

Прац. у Западинській 
СШ Красилів. р-ну: учит. 
труд. навч. (1963-1966), 
вчит. історії та геогр.

Відмін. народ. осв. УРСР 
(1985), грам. райвід. осв., 
обл. упр. освіти, Мін-ва осв. 
УРСР, мед. «За трудову доблесть» (1986), «Ветеран праці» 
(1988), Почес. грам. Укр. держ. центру туризму та краєз-
навства учн. молоді (2010).

Т. МАЗОРЧУК

Мороз Сергій Григорович

23.11.1952, с. Карабіївка 
Теофіпол. р-ну Хмельн. обл. 

Закінч. Терноп. пед. ін-т 
(1984), спец. «Учит. матем.».

У 1969-1970 рр. – вчит. 
труд. навч. та креслення 
в Ільковецькій допоміжній 
шк.-інтернаті. 1970-1971 рр. 
– вчит. матем. Великолазу-
чинської 8-річної шк., у 1973-
1986 рр. – Волицької 8-річної 
шк. У 1986-2015 рр. – дир. 
Волице-Полівської ЗОШ І-ІІІ 
ст. Депутат Теофіпол. райра-
ди (1998-2010). Запровадив 
у шк. інтеракт. технології осо-
бистісно-орієнт. навч., про-

ектні технології, щорічні шоу проекти: «Танцюю з учителем», 
«Наша школа має таланти», «Талановита родина». 

Відмін. народ. осв. УРСР (1989). Грам. Хмельн. об-
лвно та обкому профсп. прац. осв. (1984), Теофіпол. 
райво (1988) та від. осв. Теофіпол. РДА, почес. грам. 
Теофіпол. РДА (1996) та Хмельн. ОДА (2004). Мед. «За 
трудову відзнаку» (1986). Тричі відзнач. на район. Дошці 
пошани. 

А. МЕЛЬНИК

Мороз Тетяна Віталіївна

10.06.1956, м. Хмель-
ницький

Закінч. Житомирський 
держ. пед. ін-т ім. І.Франка 
(1978), спец. «Англійська та 
німецька мова»; Літні курси 
з метод. викл. англ. мови 
при Американській Раді 
(2008), Британській Раді 
(2013). 

Спец. вищ. каліф. кат., 
вчит.- методист. 

Прац. вч. англ. мови 
у Розсошанській ЗОШ 
Хмельн. р-ну (1978-1980), 
Хмельн. ЗОШ №5 (1981-
1982), ЗОШ №24 (1983-
2002). 

З 2003 р. у ХОІППО: методист англ. та іспан. мови, ст. 
викл. кафедри теорії та методики сусп.-гум. дисцилін. На-
лагодила співпрацю з предст. зарубіжних видавництв та 
Літнім Міжнар. ін-том вчителів (Канада). Організ. семіна-
ри-практикуми для вч. англ. мови з питань викл. у початк. 
школі.

Відмін. осв. України (2005), нагр. знак «Софія Русова» 
(2012), Почес. грам. МОН України (1996, 2007).

В. БЕРЕКА
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Мосіюк Володимир Миколайович

31.08.1959, с. Плоска 
Славут. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Київ. держ. ун-т 
ім.Т.Г. Шевченка (1981), 
викл. геогр.

У 2002-2016 рр. – дир. 
Мирутинського НВК Славут. 
р-ну, вч. геогр. За його кер. 
зміцнено матер.-техн. базу 
закладу, реконструйовано 
котельню (2008), побуд. га-
раж (2009), відремонтовано 
приміщ. їдальні (2010), від-
крито дошк. навч. заклад 
(2013). Його учні майже що-

річно є призерами обл. олімп. з геогр. З 2016 р. – нач. від. осв., 
молоді та спорту, культури та туризму Берездів. сільради.

Лаур. район. пед. прем. ім. Д. П. Глюзицького (2007), 
грам.: Славут. РДА (2009, 2014), від. осв. Славут. РДА 
(2009), Славут. район. організ. профсп. прац. осв. (2013).

С. ГНАТЕНКО

Мотрук Олеся Станіславівна

16.01.1973, м. Хмельн.
Закінч. Кам.-Под. держ. 

пед. ін-т (1995), спец. 
«Вчит. укр. мови та літ-ри».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
старший вчит.

Прац. вчит. укр. мови 
та літ-ри Хмельн. ЗОШ 
I-III ст. № 15 (1994-2000) 
та Хмельн. гімназії № 2 (з 
2000 р. дотепер). Працює 
над пробл. «Розвиток кре-
ативності на уроках укр. 
мови та літ-ри». Брала акт. 
участь в експер. діяльнос-
ті пед. колективу гімназії з 
пробл. «Особистісно орієн-
тована система громад. виховання гімназистів» та «Ство-
рення моделі Школи толерантності». Постійний учасн. 
радіо- і телепередач («Криниця», «Рідна мова»). Її учні 
неоднораз. переможці творч. конк. та олім., Всеукр. конк.-
захисту учн. наук. робіт. Учасник всеукр. та міжнар. конф.

Її тв. доробок надрук. у навч.-метод. посіб. 
Грам. МОН України (2007, 2016), лаур. персон. Прем. 

Хмельн. міськради (2012, 2016).
Н. ОСАТЮК

Моцик Марія Адамівна

04.11.1956, с. Бережки Рівнен. обл. 
Закінч. Рівнен. держ. пед. ін-т (1977), спец. «Вчит. рос. 

мови та зарубіж. літ-ри».
Спец. вищ. кваліф. кат., вчит.-методист.
Прац. в системі осв. Нетішина з 1984 р. вчит., органі-

затором виховн. роботи, заст. дир., дир. У 1995-2001 рр. 
– дир шк. № 3; Нетішинського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. та ліцей»,

Мудрий Петро Карпович

28.08.1930, с. Кугаївці 
Чемеров. р-ну Хмельн. 
обл. 

Закінч. Кам.-Под. ін-
дустр. технікум (1950), 
спец. «Механік по облад-
нанню», Кам.-Под. пед. ін-т 
(1963), фіз.-матем. фак-т.

З 1953 р. – військ. кер. 
Кутковецької СШ, вчит. 
фізики. З 1958 р. – дир. 
Івахновецької 7-річної шк. 
У 1973-1992 рр. – зав. Че-
меров. від. народ. осв. За 
роки роботи побуд. 15 та 
добудовано 7 шк., 7 май-
стерень, 1 гуртож. для 
учнів, 6 житл. буд. для вчит., побуд. і організ. роботу навч.-
виробн. комбінату – всього 45 об’єктів. 

Відмін. народ. осв. (1975), грам.: Мін-ва осв. УРСР 
(1977, 1985), обл. упр. народ. осв. (1987). 

О. ПАЗИНЮК

Нагабась Євген Олексійович

28.07.1942 р., с. 
Дерев’яни Кам.-Под. р-ну 
Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін.-т, спец. «Історія і сус-
пільствознавство».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист.

З 1967 р. учит. праці Гру-
шецької СШ, у 1975-2009 
рр. – її дир. Один з перших 
в р-ні проявив ініціативу 
щодо реформ. школи. У 
2001 р. заклад реорганіз. у 
НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., агротехн. 
ліцей». В старш. кл. введе-
но технолог. профіль навч., випускники отримують права 
тракториста-машиніста с/г виробн. кат. «А1». У 2009-2015 
р. – вчит. історії та правознавства Грушківського НВК.

Відмін. народ. осв. УРСР (1982).
В.МИКОЛАЙЧУК

відкриття якого ініціювала 
і підготувала (2001-2002). 
У 2002-2014 рр. – нач. від. 
осв. м. Нетішин.

Редактор зб. «Учит., пе-
ред ім’ям твоїм…», «Осв. 
Нетішина на шляхах ре-
форм.», «Дошкілля Неті-
шина».

Відм. осв. України 
(2000), Заслуж. прац. осв. 
України (2006).  

В. ФОРСЮК
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Нагайчук Марія Іванівна 

11.09.1952, смт. База-
лія Теофіп. р-ну, Хмельн. 
обл.

Закінч. Кам.-Под. 
держ. пед. ін-т ім. В. П. 
Затонського (1973), спец. 
«Українська мова та літ-
ра».

Спец. вищ. кат., вчит.-
методист.

1973-1975 рр. – вчит. 
укр. мови та літ-ри Велико-
лазучинської ЗОШ І-ІІІ ст. 
Теофіп. р-ну. 1975-2010 рр. 

– Пилявська ЗОШ І-ІІІ ст. Старосин. р-ну.
Авт. друк. уроків з літ-ри рідного краю («Педагогічний ві-

сник», 1996), тест. завд. з укр. мови («Тестова перевірка 
знань, умінь і навичок учнів» (1997), «Літ-ра рідного краю» 
(1999), конспектів уроків з курсу за вибором «Культура 
мовлення» (2008).

Відмін. осв. України (2006), почес. грам. Мін-ва осв. 
УРСР (1982), Мін-ва осв. СРСР (1984).

Н. САВЧУК

Наголюк Надія Миколаївна

19.08.1949, с. Сушівці 
Білогір. р-ну Хмельн. обл. 

Закінч. Терноп. пед. ін-т 
(1972), вч. матем., фізики. 

Ст. вчит. 
З 1972 р. – вч. фізики 

і матем. Козлинецької 
8-річної шк. Маневицько-
го р-ну Волин. обл., з 1975 
р. – дир. В’язовецької 
восьмирічної шк. Білогір. 
р-ну. З 1984 р. – методист 
Білогір. РМК, 1984-2009 
рр. – зав. Білогір. РМК. 
За час діяльності на цій 
посаді розширено спектр 
осв. послуг райметодслужби щодо можливостей проф. 
рівня педпрацівників у міжкурсовий період. На базі сай-
ту РМК організовано діяльність дистанційного центру 
докурсової підгот. Розп. розбудову мережевої моделі 
райметодслужби.

Н. АРТЕМЧУК, 
Л. ФЕСЮК, 
П. ФЕЩУК

Нагорічна Ольга Федорівна

15.04.1955, с. Клинини 
Волочис. р-ну Хмельн. обл. 

Закінч. Хмельн. пед. уч-
ще (1973), спец. «Виховат. 
дит. садка»

З 1973 р. прац. старшою 
піонервож. Новоставець-
кої ЗОШ І-ІІІ ст., з 1974 р. 
– дир. будинку піонерів Те-
офіп. р-ну. У 1974-2008 рр. 
– дир. Теофіп. районного
Центру дитячої творчості. 
Сприяла розв. діяльності 
пед.-організ. щодо розви-
тку творчої особистості ди-
тини. 

Почес. грам. обл. упр. осв. (1975), Грам. Мін-ва осв. 
СРСР (1979), Значок ВЛКСМ (1985).

Т. ГЕРАСИМЧУК

Нагорний Іван Михайлович 

7.07.1965, с. Кузьмин 
Красилів. р-ну Хмельн. 
обл.

Закінч. Донец. держ. 
мед. ін-т ім. М. Горького 
(1992), спец. «Лікар-стома-
толог».

Лікар вищ. кат., виклад.-
метод., канд. мед. наук 
(2010).

Прац. у Хмельн. обл. 
лікарні на посаді лікаря-
хірурга щелепно-лицьо-
вої хірургії, викл. стома-
тології Хмельн. базового 
мед. уч-ща (за сумісниц.), 
виконує обов’язки дир. 
Хмельн. базового мед. 
коледжу. Маючи глибокі фах. знання, широку ерудицію 
у наук.-предм. галузі та послуговуючись суч. принц. ме-
недж., забезп. високу результат. пед. діяльності навч. 
закладу. Депутат Хмельн. обл. ради VІ склик.

Авт. багатьох наук. праць у галузі медицини.
Заслуж. лікар України (2009). Почес. грам.: упр. осв. 

і науки ОДА (2010), Хмельн. ОДА (2010), МОЗ України 
(2011).

Т. ТАРАСЕНКО
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Нагорнюк Валентин Іванович

21.01.1921, с. Город-
ків Житомир. обл. Помер 
09.04.2015, м. Деражня.

Закінч. спецкурс при 
Бердичівському педтех-
нікумі по підгот. вчит. 1-4 
кл. (1939), Житомирський 
учит. ін-т (1948), Львівськ. 
ун-т ім. І. Франка (1966), іс-
тор. фак-т.

У 1939 р. розпочав труд. 
діяльність вчит. почат. кла-
сів в с.Городківка. Прац. 
дир. шкіл Житомир. обл. та 
Явтухської, Кальнянської, 
Копачівської шк. Хмельн. 
обл. У 1965-1978 рр. – кер. 

від. осв. Деражн. р-ну. За цей час у р-ні побуд. 12 приміщ. 
ЗОШ на 4000 учн. місць, відкр. 2 шк. робіт. молоді (Дераж-
ня, Вовковинці).

Відм. народ. осв. УРСР (1975), перемож. обл. змагання 
по підгот. шк. р-ну до нового навч. року (1973, 1974), грам. 
облвно, обкому профсп. прац. осв., райкому партії і райви-
конкому, мед. «За доблесну працю у Великій Вітчиз. війні 
1941-1945 рр.».

Т. РУДЗІК, В. КУЦЮК

Назарчук Адам Адамович 

02.04.1945, с. Лихосівка 
Чуднів. р-ну Житомир. обл. 
Помер 07.04.2013.

Закінч. Житомир. держ. 
пед. ін.-т (1967), спец. «Вчит. 
англ. мови».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист, канд. пед. 
наук (2010).

З 1967 р. – вчит. англ.. 
мови Глезненської СШ (Лю-
барськ. р-н Житомир. обл.). У 
1973 р. – вчит. англ. та іспан. 
мови, а з 1974 р. – заст. дир. з 
навч.-вих. роботи Хмельн. СШ № 21. З 1994 р. – заст. дир. 
з навч.- вих. роботи Хмельн. СЗОШ № 1.

Науковець, який займався проблемами метод. вихов. 
молоді.

Профе. та громад.-політ. діяльність педагога вирізн. 
глибиною, високою пед. майстерн. та нестандарт. творчим 
підходом. Акт. впровадж. новітні техн. на уроках гуманіст. 
циклу.

Автор низки опублік. праць.
Відмін. осв. України (1999).

А. ДИМІНСЬКА

Найдук Галина Іванівна

22.10.1959, с. Ломачен-
ці Віньков. р-ну Хмельн. 
обл. 

Закінч. Донецьк. ін-т 
радян. торгівлі (1981), 
інженер-технолог; Тер-
ноп. акад. народ. госп-ва 
(2004), магістр з менедж-
менту організацій. 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
викл.-методист (2000).

Прац. інженером-техно-
логом у Хмельн. тресті їда-
лень (1981-1983); від 1983 
р. – у Хмельн. технікумі 
рад. Торг. (нині – Хмельн. 
торгов.-економ. коледж 

КНТЕУ): викладач, зав. технолог. від., заст. дир. з навч. ро-
боти (з 2000 р. дотепер). Член експерт. комісії МОН Украї-
ни, голова Метод., Адміністрат. рад, орг.-метод. комісії ко-
леджу по контролю.

Авт. навч. посіб. та опор. конспектів, співавт. збір. По-
ложень щодо навч.-вихов. роботи у ХТЕК КНТЕУ (2016).

Відмін. осв. України (2004). Почесні грам.: КНТЕУ (2009), 
МОН України (2004), Хмельн. ОДА (2004, 2011, 2013).

Н. ТРІШКІНА

Наконечний Анатолій Васильович

23.08.1946, с. Адамівка 
Віньков. р-ну Хмельн. обл. 
Помер 15.11.2007, смт. 
Віньківці Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т ім. В. П. Затонського 
(1970), спец. «Вчит. історії 
та суспільствознавства».

У 1966-1972 рр. прац. 
вчит. історії у шк. Віньков. 
р-ну. У 1972-1974 рр. –дир. 
Карачіївецької 8-річної шк.. 
У 1974-1990 рр. – на пар-
тійній роботі. 1990-2003 рр. 
– зав. від. осв. райвиконко-
му, нач. від. осв. РДА Вінь-
ков. р-ну.

Був одним з організ. перебудови упр. сферою осв., дбав 
про створ. потужної матер.-техн. бази закладів осв., забез-
печував розвиток осв. на основі нових концепцій розвитку, 
запровадж. у навч. процес сучасних пед. технологій та 
комп’ютеризації навчальних закладів.

Відмін. осв. України, почес. грам. обл. рівня та МОН 
України.

Л. БРОШКО
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Наконечний Дмитро Стахович

12.07.1933, с. Красносіл-
ка Старокост. р-ну Хмельн. 
обл.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1969), спец. «Історія і 
суспільствознавство». 

У 1954-1960 рр. прац. 
учит. 1-4 кл. Бережківської 
7-річної шк. Рівнен. обл. З 
1960 р. прац. у Сахновець-
кій шк. Старокост. р-ну: 
вчит. праці, з 1969 р. – вчит. 
історії, з 1971 р. – організ., з 
1991 р. – заст. дир. позакл. 
та позашк. роботи, у 1993-1996 рр. – дир. У 2003-2011 рр. 
– дир. Красносілецького істор.-краєзн. музею, створеного
ним на основі зібраних архів. матеріалів. 

Авт. книги-літопису про минуле та сьогодення сіл «Крас-
носілка – Сахнівці» (2002), «Земля, село і люди» (2011). 

Грам.: Мін-ва осв. УРСР (1985, 1987), Хмельн. обл. від. 
осв. (1975, 1977, 1993, 1996), Старокост. РДА (1982, 1988), 
мед. «Ветеран праці» (1986).

Л. ПЛОЩИНСЬКА

Накутна Галина Аркадіївна

01.01.1965, смт. Чеме-
рівці Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. педа-
гог. ін-т (1989).

Спец. вищ. кваліф. кат., 
викл.-методист.

З 1986 р. – викл. соці-
ально-економ. дисц., а з 
2005р. – заст. дир. з гума-
ніт. осв. та вихов. Чеме-
ров. мед. коледжу. Умілий 
організ. вихов. процесу, 
постійно приділяє увагу 
удосконал. системи вихов. 
р-ти, добору оптим. її форм 
та методів та впровадж. їх 
в практику. Здійснює пед. 

керівн. органів студент. самовряд., кер. роботою кураторів-
початківців.

Авт. метод. розробок вихов. заходів, метод рекоменд. 
кураторам академ. груп «Організ. роботи системи само-
вряд. на рівні академгрупи», збірн. метод. рекоменд. «На 
допомогу куратору групи».

Почесні грам.: упр. осв. і науки Хм. ОДА (2009), МОН 
України (2011, 2014), департ. охорони здоров’я (2013).

Г. БОЙЧУК

Насмінчук Галина Йосипівна

09.11.1953, смт. Чеме-
рівці Хмельн. обл. 

Закінч. Чернів. держ. 
ун-т (1976), спец. «Укр. 
мова та літ-ра». 

Канд. філол. наук (1989), 
проф. (2013). 

З 1980 – у Кам.-Под. 
держ. пед. ін-ті (нині – 
КПНУ): викл., ст. викл., до-
цент, проф., заст. декана 
з навч. роботи фак-ту укр. 
філології та журналістики. 
З 2016 дотепер – проф. 
кафедри історії укр. літ-ри 
і компаративістики. Наук. 
дослідж.: проблеми сучас. 
літерат. процесу, еволюція 
укр. істор. роману, компа-
ративні аспекти. Підготувала 3 канд. наук.

Авт. бл. 200 наук. пр., навч. посіб. «Еволюція укр. істор. 
роману» (2007), «Література народів Сходу» (2012), «За-
рубіж. літ-ра ранніх епох: Античність, Середньовіччя, Від-
родження» (2013). 

О. РАРИЦЬКИЙ

Натальська Лідія Дмитрівна

23.02.1953, с. Несвоя 
Новоселиц. р-ну Чернів. 
обл.

Закінч. Чернів. держ. 
ун-т (1975), спец. «Романо-
герм. мови та літ-ра», 
кваліф. «Філолог та викл. 
франц. мови».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
старший вчит.

З 1975 по 2011 рр. – вчит. 
франц. мови Зарічанської 
ЗОШ І-ІІІ ст. Її учні – нео-
днораз. учасн. та перемож. 
район. та обл. учнів. конк. 
та змагань, предм. олімп.

Орд. Трудової слави 
ІІІ ст. (1986).

О. ПЕТРИЧКО
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Наугольний Валентин Андрійович 

15.02.1938, м. Ар-
темівськ Донецьк. обл. 
(нині м. Бахмут). Помер 
24.04.1998 р., м. Хмельн.

Закінч. Вінниц. пед. інс-т 
(1961),спец. «Вчит. фізи-
ки».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
учит.-методист.

Пед. діяльн. розпоч. у 
1961 р. вчит. фізики в шк.-
інтернаті №2 м.Хмельн., 
прац. виховат., учит., заст. 
дир. почат. кл. у шк. №9, 
дир. шк. № 6. У 1983-
1986 рр. – нач. упр. осв. 
м.Хмельн. З 1986 р. очолив сер. ЗОШ №26 м.Хмельн., що 
стала однією з кращих шк. міста. Очолював творчу групу 
дир. «Пошук», де ділився своїми знаннями та досвідом.

Депутат міськради кількох скликань. 
Відмін. народ. осв. УРСР, СРСР, України, Грам. міськ., 

обл. від. осв., МОН України; визнавався кращим дир. шк. 
УРСР (1989).

В. КОПІЯ

Недошитко Михайло Іванович

06.02.1954, с. Малий Хо-
дачків Терноп. р-ну Терноп. 
обл.

Закінч. Криворізький 
гірничорудний ін-т (1977), 
спец. «Гірничий інженер-
маркшейдер»; Кам.-Под. 
с/г ін-т (1994), спец. «Еко-
номіст-організатор с/г ви-
робництва».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист.

Прац. у Кам.-Под. ін-
дустр. технікумі (нині Кам.-
Под. індустр. коледж): викл. 
(1977-1980; 1982-1992), 

зав. відділ. маркшейдерської справи і землевпорядкуван-
ня (1992-1998), заст. дир. (1998-2010), з 2010 р. дотепер 
– директор. З його ініціат. у коледжі відкр. дві нові спец. За-
клад під його кер. розшир. матер. базу, збагач. Комунікац. 
технологіями, мультимед. засобами навч.; поповнюється 
книжк. фонд бібліот. Проводить роботу, спрямовану на 
розшир. міжнар. зв’язків коледжу. Очолював робочу групу 
з розробки складових частин (ОКХ, ОПП, ЗД) галуз. стан-
дарту спец. «Обробка природ. каменю» (2014).

Авт. посіб., публік. у фах. період. виданнях.
Відмін. осв. України (2005). Поч. грам. МОН України 

(2004), Грам. упр. осв. і науки Хмельн. ОДА (2011).
Н. ЧЕРВОНОГРАДСЬКА

Нелюбов Руслан Миколайович

22.09.1953, м. Полон-
не Хмельн. обл. Помер 
02.04.2015.

Закінч. Київ. держ. ін-т 
культури ім. О.Є.Корнійчука 
(1975), ДАКККіМ (2008).

З 1975 р. прац. викл. на-
род. інстр., а з 2004 р. – дир. 
Кам.-Под. коледжу культу-
ри і мистецтв. Під його кер. 
проведено обл. конк. вико-
навців на народ. інструмен-
тах «Подільський дивоцвіт», 
всеукр. молод. фестиваль-
конк. декоративно-прикл. 
мистецтва «Барви України», 
наук.-метод. семін. з про-
блем розв. поч. мистецької осв. «Укр. народ. муз. виконав-
ство», відкрито музей коледжу. Заклад став одним із кращих 
навч. закл. культ.-мистец. галузі України. 

Відмін. осв. України (2005), Заслуж. прац. культури 
України (2013), почес. грам. Мін-ва культ. та ЦК профсп. 
прац. культури (1989), Кам.-Под. міськ. голови «За заслуги 
перед міською громадою» (2011), Хмельн. обл. прем. ім. П. 
А..Фараонова (2011), відзнач. на обл. Дошці пошани «Кра-
щі люди Хмельн. в сфері осв.» (2013), Почесний громад. м. 
Полонного (2009).

Н. ЛУГАЧОВА, Л. ГРИГОРКІВ

Ненцінський Анатолій Йосипович 

20.07.1944, с. Веснянка 
Старокост. р-ну Хмельн. 
обл.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1969), спец. «Вчит. 
укр. мови і літ-ри».

Прац. у ред. район. газ. 
у Старокост. та Кам.-Под., 
обл. газ. «Подільські вісті».

Член НСПУ з 1979 р. 
Поет, гуморист.

Авт. книг «Вірність» 
(1975), «Передчуття по-
льоту» (1980), «Атакуючий 
ряд» (1984), «Комаргород» 
(1992), «Весталка» (1994), 
«Закон руки» (1997), «Це 
не ваше тіло!» (2000), 
«Шкереберть з перевер-

том» (2007), «Полиновий плин» (2009), «Голоси з останніх 
меж» (2014), збір. для дітей «Руки виросли в пенька» (2015).

Заслуж. журн. України. Лаур. обл. літ. прем. ім. В. Була-
єнка, ім. М. Годованця, Хмельн. міськ. прем. ім. Б. Хмель-
ницького.

В. ГОРБАТЮК
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Непочатова Тетяна Сергіївна

20.04.1947, смт. Дераж-
ня Хмельн. обл.

Закінч. Крим. держ. пед. 
ін-т (1970), спец. «Матема-
тика».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчитель-методист.

Прац. вчит. матем. Де-
ражн. СШ № 1 та Деражн. 
СШ № 2 (1970-1978). У 
1978-2011 рр. – у Хмельн. 
ОІППО: методист, зав. 
каб. (сектором) матем. 
За її ініціативи організ. 
Інтернет-олімп. з матем., 
проведені в Інтернет-
режимі контрольні зрізи 
знань учнів. 

Авт. і співавтор посіб. з матем., публікацій у фах. видан-
нях.

Відмін. народ. осв. (1982), Відмін. осв. України (1999), 
почес. знак «Василь Сухомлинський» (2006), грам. МОН 
України. 

В. ГУДЗЬ

Нестеровська Людмила Іванівна 

20.11.1934, с. Курники 
Волочиськ. р-ну Хмельн. 
обл.

Закінч. Хмельн. пед. 
уч-ще (1951), Київ. пед. 
ін-т ім. М. Горького (1966), 
спец. «Учит. початк. кла-
сів».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-метод.

З 1963 р. – учит. почат. 
кл. у СЗОШ І-ІІІ ст.№ 7 м. 
Хмельн. З 1982 р. – заст. 
дир. з навч.-вих. роб. в по-
чатк. кл. У 2010-2014 рр. 
– вчит. початк. кл. у СЗОШ
І-ІІІ ст. № 7 м. Хмельн. У 
пед. діяльн. застосовувала нестандарт. форми проведення 
уроку. Оптимально поєднувала вибір репродукт. і проблем-
но-пошук., словесних і практ. методів навч., раціонально 
добирала груп. та індивід. форми роб.

А. CМЕРТЮК

Нетреба Віктор Васильович

11.06.1963, с. Проску-
рівка Ярмолинецький р-ну, 
Хмельн. обл.

Технолог. унів. Поділля 
(1995-2001). Спец. – «Ви-
робництво електронних 
засобів», квал. – інженер 
електрон. апаратобуду-
вання.

Старший майстер Хм. 
проф. ліцею електроніки, 
педагогічне звання «Май-
стер виробн. навч. ІІ кате-
горії».

Досвід роботи Нетреби 
В.В. з комплексно-мето-
дичного забезпеч. уроків 

виробн. навч. рекомендовано науково метод. центром 
ПТО для впровадж. в навч. процес ПТНЗ обл.

Почес. грам. МОН України (2000), Почес.  
грам. Хмельн. ОДА (2004), Почес. грам. департаменту 
осв. і науки Хмельн. ОДА (2013), Грам. Хм. обл. ради 
(2014). 

СЕМЕНОВА Ж.В.

Нечай Михайло Анатолійович

20.11.1952, с. Хоровець 
Славут. р-ну Хмельн. обл.

Закін. Кам.-Под. пед. ін-т 
(1987), спец. «Уч. історії та 
суспільствознавчих дисц.».

У 1982-1988 рр. – уч. іс-
торії Хоровецькоитї ЗОШ 
І-ІІІ ст. 1988-1996 рр. – голо-
ва Хоровецької сільради. З 
1997 р. – дир. Хоровецько-
го НВК. Його учень Коршук 
Р. зайняв ІІІ м. у Всеукр. 
олімпіаді з історії (1996), 
випускник 2013 р. Гонча-
ренко І. склав ЗНО з історії 
на 200 б.

Грамоти: від. осв. Славут. РДА (1999, 2002), упр. осв. 
і науки Хмельн. ОДА (2004), Славут. РДА (2006), Хмельн. 
облради (2013); Почес. грам. Хм. ОДА (2007), район. пед. 
прем. ім. Д. П. Глюзицького (2005). Перемож. район. акції 
«Мої знання і праця для тебе, Україно» в номін. «Кращий 
кер. року» (2001, 2014). 

Т. РУБАС
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Нечипорук Іван Костянтинович 

10.03.1950, с. Грушківці 
Летич. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Запорізький пед. 
ін-т(1971), спец. «Учитель 
укр. мови та літ-ри».

1973-1977 рр. – вчит. 
укр. мови та літ-ри Щер-
банської 8-річної шк. 1977-
1979 рр. – вчит. укр. мови 
та літ-ри Старосин. 8-річ-
ної шк. №2. 1979-2008 
рр. – інспектор, провідний 
спец. Старосин. від. осв. 

Авт. ряду друк. розробок 
уроків, низки статей у фах. 
виданнях («Педагогічний 
вісник», «Колос»).

Відмін. осв. УРСР (1985), лаур. район. пед. прем. ім. Д. 
І. Мельника (2010), грам. Хмельн. ОДА (2010). 

Л. ДАЦЮК

Нечитайло Віталій Васильович 

07.06.1941, с. Пилипів-
ка-1 Чуднів. р-ну Житомир. 
обл. 

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т (1968), спец. 
«Вчит. історії і суспіль-
ствознавства».

Докт. іст. наук (2007), 
проф. (2008). 

З 1978 р. дотепер прац. 
у Кам.-Под. держ. пед. ін-ті 
(нині – Кам.-Под. нац. ун-т 
ім. І. Огієнка): ст. викл., 
доц., зав. кафедри, проф. 

Член НСПУ з 1996 р. 
Поет, прозаїк, гуморист, пу-
бліцист.

Авт. книг «Зимовий по-
кіс», «Шовкові віжки» (1993), «Суниця в кропиві» (1994), 
«Веселий трикутник» (у співавт., 1995), «Любасні фокуси» 
(1997), «Золота карета» (2002, 2012), «Сонце купається в 
житі» (2003), «Скарб Вірменської дзвіниці» (2011), повісті 
для дітей «Хліб від зайця» (2010).

Лаур. обл. літер. прем. ім. В. Булаєнка (1966) та ім. М. 
Годованця (1993).

В. ГОРБАТЮК

Нижник Віктор Михайлович

21.05.1960, с. Чепоноси 
Хотин. р-ну Чернів. обл.

Закінч. Чернів. індустр. 
технікум (1979), спец. 
«Організ. і нормув. праці», 
Хмельн. технол. ін-т побут. 
обслуг. (1987), спец. «Ор-
ганіз. і нормув. праці», ас-
пірантура Хмельн. технол. 
ін-ту (1993), докторантура 
(2001).

Канд. економ. наук 
(1993), доц. (1995), докт. 
економ. наук (2001), проф. 
(2003).

Наук.-пед. діяльн. роз-
поч. 1987 р. в Хмельн. 
технол. ін-ті (нині – ХНУ): 

молодш. наук. співробіт. науково-дослідного сектору, асис-
тент, викл., старш. викл. каф. організації  і нормув. праці. З 
2002 р. – проректор з економ. питань і соц. розвитку ун-ту, 
з 2008 р. – проректор з фінанс.-економ. діяльності, з 2010 
р. – проректор з наук.-пед. роботи.

Наук. та пед. діяльність поєднує з розв. і станов. каф. 
міжнар. економ. відносин ун-ту, яку очолює з 2002 р. до те-
пер. часу. У 2005-2015 рр. каф. під його кер. викон. кілька 
НДР з держбюджетної та госпдоговір. тем, організ. та прове-
дено 10 міжнар. наук.-практ. конф. Під його наук. кер. підгот. 
і захист. 40 канд. дисерт. та 2 докт. дисерт. з економ. наук.

Акад. Академії наук Вищої школи України (з 2006 р.), 
акад. Академії економ. наук України (з 2008 р.). Член ре-
дакц. колегій наук. видань («Вісник ХНУ», «Університ. наук. 
записки», часопис ХУУП). 

Авт. понад 180 наук. праць, в т.ч. 14 моногр., 6 підр. 
Почес. грам.: МОН України (2009), ВР України (2011), 

Хмельн. обл. та міськ. рад; орд. Князя К. Острозького (Акад. 
соц. упр., 2007), лаур. прем. С. Подолинського (2005).

ВОЙНАРЕНКО М.П.

Ніжнік Надія Олександрівна

05.07.1956, с. Селичів 
Славутського р-ну Хмельн. 
обл.

Закін. Тернопільський 
ун-т (1979), вчитель біології. 

Вчителювала з 1979 – 
у Берездівській сер. шк. 
(Хмельн. обл.): з 1980 – ви-
хователь садочка № 11 м. 
Славути, з 1987 – вихов. дит. 
сад. № 5, з 1988 – кер. гурт-
ка в Буд. дит. творч., з 1991 
– методист в Еколог. центрі
школяр., з 1994 – заст. дир. 
з ВР школи № 7, з 1995 – ди-
рект. Буд. дит. творч., з 1997 
– директ. ЗОШ № 8, з 2000
– директ. Технічн. Ліцею, з 2005 – директор  ДПТНЗ «Славут-
ський профес. ліцей». 
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Пр.: методичні розробки: «Використ. інновац. технологій на 
уроках біології» (2014 р.), методичні посібники: «Використ. ін-
теракт. технол. навч. на уроках біології та екології» (2012 р.), 
«Викорис. інтерак. техн. у навч.-вих. процесі як засіб формув. 
здатності до самореал. учнів» (2014 р.), «Бінарний урок як ме-
тод стимулюв. та мотивації учня до навч. діяльності» (2015 р.)

Нагороджена Почесною грам. МОН України, Почес. 
грам. ОДА, Почес. грам. міськради, знаком «Відмін. осв. 
України» у 1996 р., ювілейною пам’ятною відзн. «200 років 
з дня народження Т. Г. Шевченка» у 2014 р.

Г. ГОЛУБ

Новіков Анатолій Євгенович

01.01.1956, смт Чадир-
Лунга (Молдова). 

Закінч. Київ. держ. ін-т 
фіз. культури (1979), спец. 
«Фіз. культура і спорт».

З 1986 р. прац. у Хм. обл. 
центрі фіз. вихов. учнів. 
молоді: тренер-викл. від. 
легкої атлет. (1986-1993, 
з 1997 р. дотепер), заст. 
дир. Центру (1993-1996). У 
2011-2012 рр. – старш. тре-
нер збір. команди України 
з легкої атлет. з бігу на 400 
метрів та естафети. Підгот. 
ним дівчата-естафетниці 
здобули 4 місце на Олімп. 

іграх у Лондоні (2012).
М/с СРСР з легкої атлет. – десятиборство(1975). За-

служ. тренер України (2010). Екс-рекордсмен України з 
десятиборства, з легкої атлет. серед юнаків. Бронз. призер 
чемпіон. Європи серед юніорів з десятиборства (1975). По-
чес. громад. штатів Техас (1974) і Небраска (1975) (США). 
Один з кращих тренерів Європи з легкої атлет. (2012). Від-
знач. тренерською нагородою Європ. легкоатлет. асоціації 
(сертифікат та сріб. значок ЄА) (2012).

А. БУРЧАК

Новченкова Катерина Дмитрівна

25.07.1951, м. Дніпро-
петр.

Закінч. Дніпропетр. 
держ. ун-т (1974), спец. 
«Хімік. Викладач хімії», 
магістратуру Хмельн. гум.-
пед. академії (2003), спец. 
«Упр. навч. закладом», .

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчитель-метод.

Труд. діяльність розпоч. 
в Дніпропетров. СШ № 42. 
У 1980-1994 рр. – вчит. хі-
мії в Хмельн. СШ №12. 
З 1994 р. і по тепер. час 

– вчит. хімії Хмельн. ліцею №17. Викл. діяльність не при-
пиняла, обіймаючи кер. посади: заст. дир. (1982-1986) та 
дир. СШ №12 м. Хмельн. (1986-1992); зав. інформ.-метод. 
каб. (1992-2000); заст. нач. упр. освіти Хмельн. міськ.ради 
(2000-2011). На посаді дир. шк. запровадж. сучасні інно-
вац. технол. розвитку закладу. Член Клубу творчо працюю-
чих кер. обл. «Співробітництво».

Депутат Хмельн. міськради (2002-2006). 
Співавт. міськ. Програм розв. осв.: «Обдарованість», 

«Вчит.», «Інформатиз. та комп’ютериз. осв. закладів міс-
та», «Проф. навчання» та ін. Авт. низки публік.

Відмін. осв. України (2001), Заслуж. прац. осв. (2002), 
Почес. відзн. Хмельн. міськ. голови (2010), Вчит. Сороса 
(1994); нагруд. знаки «Софія Русова» (2007) та «В. Сухом-
линський» (2008), грам. міськ. та обл. упр. осв.

Т. БАШКІРЦЕВА

Огієнко Іван Іванович

15.01.1882, містеч. Бру-
силів Радомищл. повіт Київ. 
губерн. (нині Житомир. 
обл.). Помер 29.03.1972, 
Вінніпег (Канада). 

Закінч. Київ. військ.-
фельдшерську шк. (1900), 
фельдшер. курс; Київ. ун-т 
св. Володимира (1909), іс-
тор.-філолог. фак-т; навч. 
на Вищих пед. курсах 
(Київ, 1909-1910).

Захистив диплом. пра-
цю ««Ключ розуміння» Іоа-
никія Галятовського», докт. 
філософії (1931, Брно, Че-
хословаччина).

1909-1911 рр. – учит. у Київ. комерц. уч-щі. З 1911 р. – 
проф. стипендіат, з 1915 – магістрант рос. мови і словес-
ності, з 1916 – приват-доцент ун-ту св. Володимира. Член 
УНТ, Істор. тов-ва Нестора-літописця. У 1917 р. самовіль-
но почав викладати лекції укр., восени обраний лектором 
укр. мови і секретарем істор.-філолог. фак-ту Київ. народ. 
укр. ун-ту, членом Шк. ради при Генерал. секретарстві 
осв. справ. З літа 1918 – екстраординарний проф. Київ. 
держ. укр. ун-ту, лектор Укр. пед. академії. З 12.05.1918 
р. – відповідальний за заснув. Кам.-Под. держ. укр. ун-ту 
(К-ПДУУ), з 22.05.1918 – в.о. ректора, з 14.10.1918 – рек-
тор. З 19.06.1918 – член Комісії у справах вищих шк. і наук. 
інституцій при Мін-ві осв. УНР, з 17.08.1918 – голова Комі-
сії зі збудування К-ПДУУ. Доклав великих зусиль до вироб. 
проекту «Закону про заснув. Кам.-Под. держ. укр. ун-ту», 
вирішення упр., матер.-техн., кадрового питань, формув. 
студент. контингенту, провед. свята відкриття, організ. бі-
бліот., навч.-вихов., наук.-дослід. і лекційно-пропаганд. 
роботи у виші, налагоджував  стосунки з європ. ун-ми. За-
початк. багатотомні «Записки» і Наук. тов-во К-ПДУУ (дві 
секції), організ. друк матеріалів про життя закладу в місц. 
пресі. Викл. історію укр. мови. Прочитав десятки публіч. 
лекц., виступав у публіч. дискусіях. Підтримував Кам.-Под. 
народ. укр. ун-т. Був почесним дир. університ. гімназії для 
дорослих. Дбав про поліпш. матер. становища членів труд. 
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колективу, особливо студентства. Розпоч. підгот. заходи із 
спорудж. університетських навч., госп. і житлових корпусів.

Двічі був міністром: осв. (січень-квітень 1919) та ісповідань 
(верес. 1919-верес. 1922). Запровадж. укр. держ. мову у прак-
тику діяльн. навч. закладів і церков. богослужіння. Організував 
переклад Св. Письма на укр. мову. За польськ. адмініструван-
ня на Поділлі посідав посаду Головноуповноваженого уряду 
УНР (лист. 1919-жовт. 1920), допомагав коштами укр. військо-
вим, різним інституціям, виділяв кошти на матер.-техн. базу 
К-ПДУУ, підвищ. зарплат і стипендій, захищав права українців.

З лист. 1920 р. в еміграції. Викл. у Варщав. ун-ті (1926-
1932), видавав і редагував укр. часописи «Рідна мова» 
(1933-1939) і «Наша культура» (1935-1937). У 1940-1944 
рр. – єпископ, архієпископ, митрополит Холмський і Під-
ляський Правосл. Церкви у Польщі. Член НТШ (1922), 
Польськ. мовознавч. тов-ва (1931). Очол. Тов-во допомоги  
укр. студентам у Варшаві (1929-1931). У 1945-1947 рр. – у 
Щвейцарії. У 1947-1972 – в Канаді: митрополит Укр. греко-
правосл. церкви, засновник наук.-популяр. журн. «Слово 
істини» (1947-1951), «Наша культура» (1951-1953), «Віра 
й культура» (1953-1967). Член Ін-ту дослідів Волині, Наук.-
богосл. тов-ва, УВАН, декан богосл. ф-ту Манітоб. ун-ту, 
керівник Колегії св. Андрія. Переклав Біблію українською, 
став пожиттєвим членом Британ. і Закорд. Біблійн. тов-ва.

Авт. 1800 наук. пр., зокр. «Укр. культура» (Київ, 1918), «Іс-
торія укр. мови» (Кам.-Под., 1919), «Історія укр. друкарства» 
(Львів, 1925), «Костянтин і Мефодій, їх життя та діяльність» 
(Варшава, 1928), «Пам’ятки старослов’янської мови 10-11 
вв.», тт. 1-2. (Варшава, 1929), «Укр. літерат. мова ХVІ століття 
і Крехівський Апостол», тт. І-V (Варшава, 1930-1934), «Склад-
ня укр. мови», тт. 1-2 (Варшава,1937-1938), «Укр. церква під 
монголами в ХІІІ-ХІV ст.» (Одеса,1942), «Слово про Ігорів 
похід. Велична пам’ятка укр. літ-ри ХІІ віку» (Вінніпег, 1949), 
«Культурні впливи України на Московію» (Вінніпег, 1951), 
«Укр. церква за Б. Хмельницького: 1647-1657» (Вінніпег, 
1955), «Князь К. Острозький і його культурна праця» (Вінніпег, 
1958), «Релігійність Тараса Шевченка» (Вінніпег, 1964), «До-
християн. вірування укр. народу» (Вінніпег,1965).

О. ЗАВАЛЬНЮК

Окончик Ірина Борисівна

07.10.1949, с. Понінка 
Полон. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Тираспіл. пед. 
ін-т ім. Т. Шевченка (1971), 
спец. «Вчит. географії та 
біології».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
учит.-методист.

1972-2014 рр. – учит. 
геогр. та економіки По-
нінківської СШ. Впровад. 
рейтингову сист. оцінюв. 
знань учнів, застосов. не-
стандартні форми уроків 
та впровадж. досвід В.Ф. 
Шаталова щодо склад. 
опор. конспектів на уро-

ках геогр. Особл. увага –роботі з обдар. дітьми. Учні 
– учасн. та призери обл. та всеукр. олімпіад з геогр.
та економіки (2005-2007). Делегат ІІ з’їзду прац. освіти 
України (2001).

Авт. низки публік., що виход. друком з 1991.
Мед. «За труд. доблесть» (1981), грам. Мін-ва осв. 

СРСР (1982), Почесн. грам. упр. осв. Хмельн. ОДА (1999), 
відмін. осв. України (2000), лаур. район. прем. ім. Л. Укра-
їнки (2005). Двічі відзнач. на район. Дошці пошани (1988, 
2007).

О. ГОНЧАРЕНКО 

Окунєвський Олег Антонович

10.08.1954, м. Шепетів-
ка Хмельн. обл.

Закінч. Шепетів. інду-
стріальний технікум (1978), 
Хм. технол. ін-т (1985).

Прац. 1982-1985 рр. 
– кер. підпр. Шепет. водо-
канал, 1985-1989 рр. май-
стер в/н СПТУ-20, з 1989 р. 
– дир. Шепетівського про-
фес. ліцею.

Створив зразкову сис-
тему профес. підгот. учнів. 
Учасник VII Міжнар. ви-
став. «Сучасні заклади 
осв.-2016».

Відмін. осв. України.

Олександрова Тамара Опанасівна

01.05.1928, м. Балаклія 
Харківської обл.

Закінч. Харків. держ. бі-
бліот. ін-т (1951), спец. «Бі-
бліотекознавець».

У 1951 р. розпоч. діяль-
ність у Хмельн. обл. біблі-
от. для дітей, де очолила 
метод. службу, у 1967-1983 
рр. – дир. бібліот. За її кло-
потанням бібліот. отримала 
нове приміщ. (1974), створ. 
інтер’єр, «кімнату казок». 
Запровадж. диференц. 
система обслугов. читачів, 
сучасні форми роб., вида-
ються бібліограф. та метод. посіб.

Заслуж. прац. культури України (1978).
А. ЗАХАРЕНКО
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Олексієнко Борис Миколайович

02.04.1940, с. Чухелі Во-
лочиськ. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Алма-Атинське 
вище прикорд. командне 
уч-ще КДБ СРСР (1961), 
Військова акад. ім. М. В. 
Фрунзе (м. Москва, 1971).

Генерал-полковник за-
пасу, докт. військ. наук 
(1996), проф. (1994). 

Служив у Захід., Закав-
казькому, Забайкальсько-
му, Півн.-Захід. прикорд. 
округах на посадах заст. 
нач. прикорд. застави, 
заст. нач. школи сержант-
ського складу, нач. штабу 
загону, нач. загону, заст. ко-

мандувача військ. округу – нач. оперативно-військ. відділу 
тощо. У 1984-1987 рр. – голова делегації радян.-турецької 
комісії від Міноборони СРСР.

Викл. діяльн. почав у 1990 р. на посаді нач. каф. тактики та 
оперативного мист. прикордонних військ Військ. акад. ім. М. 
В. Фрунзе. З 1992 р. – ректор ін-ту (згодом – Акад.) Прикорд. 
військ України (м. Хмельн.), у 1999-2001 рр. – голова Держ. 
комітету – командувач Прикорд. військ України. Після звіль-
нення в запас прац. на викл. та наук. посадах в НАДПСУ ім. 
Б. Хмельн.: 2006-2011 рр. – проф. каф. оперативного мист.; з 
2011 р. – провідний наук. співроб. наук.-дослідного від.

Наук. консультант (кер.) понад 10 докт. та канд. дисерт., 
з 1999 р. – член спеціаліз. вчених рад із захисту докт. та 
канд. дисерт. у галузях військ., техн. наук та держ. упр. 
Голов. редактор редкол. фах. наук. видання «Збірн. наук. 
праць Націон. акад Держ. прикорд. служби України. Серія: 
військ. та техн. науки». 

Академік: Укр. еколог. акад. наук (1995), НАПНУ (1999), 
МКА (1999), Міжнар. акад. комп’ют. наук і систем (2000). 

Почес. звання: Почес. співроб. держбезпеки (1978), Почес. 
радист (1982), Заслуж. прац. народ. осв. України (1996), По-
чес. прикорд. України (1998), Почес. громадянин м. Хмельн. 
(2000), Почес. митник України (2009), Почес. член Ради ко-
мандувачів Прикордонними військами (2010). Лаур. Міжнар. 
прем. ім. В. Вернадського (1996). Орд. Червоної зірки (1977, 
1984), Б. Хмельн. ІІІ ст. (2009), МКА «За розвиток науки і осв.» 
(2000), Святого Дмитра Солунського IV ст. (2000), Святого 
Станіслава ІІІ ст. (2006); Почес. грам. Кабінету Мін-в України 
(2000), почес. відзнаки Мін-ва внутр. справ України (2001) і 
СБУ (2001), мед. і відзн. Держ. прикорд. служби України.

О. АНДРОЩУК

Олендра Євгенія Іванівна

26.10.1947, с. Пилипи Олександрівські Віньков. р-ну 
Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. культурно-освітнє уч-ще (1969), спец. 
«Кер. самодіяльного хорового колективу», Кам.-Под. пед. 
ін-т (1976), спец. «Вчит. рос. мови та літ-ри». 

Спец. вищ. кваліф. кат., ст. вчит.
З 1972 р. прац. у Пилипо-Олександрівській шк. вчит. 

рос. мови та літ-ри, музики. Кер. народ. фолькл. ансам. 

Оленкевич Юлія Вікторівна

Нар.1921 р. Померла 
04.2015 р.

Закінч. Одеськ. держ. 
ун-т ім. І. Мєчнікова (1946).

Прац. вчит. укр. мови і 
літ-ри СШ № 1 м. Городок. 
Відзнач. творч. підходом 
до праці, впровадж. нові 
методи, цікаві пед. знахід-
ки. 

Делегат Всесоюз. з’їзду 
вчит. (м. Москва, 1968 р.).

Заслуж. вчит. УРСР 
(1964), мед. А. Макаренка 
(1965).

С. СТАНИЦЯ

Олійник Валентина Василівна

03.03.1974 с. Маків Ду-
наєв. р-ну Хмельн. обл. 

Закін. Кам.-Под. держ. 
пед. ун-т (1998), спец. 
«Вчит. укр. мови і літ-ри, 
зарубіж. літ-ри». 

В и к л а д ач - м етод и с т 
(2010), канд. пед. наук 
(2011), доцент (2013). 

З 2002 – у Хмельн. ін-ті 
МАУП: з 2004 – на викл. 
посадах; з вересня 2016 
– зав. каф. психол. Наук.
інтереси: історія укр. мови, 
сучасні норми слововжи-
вання укр. мови, історія пед. та психол., загальна педаго-
гіка. 

Авт. навч.-метод. посіб. «Т. Г. Шевченко: погляд крізь 
століття» (2015), метод. розробок «Тарас Шевченко – про-
рок України» (2014); «Мова – основа культури кожної нації» 
(2014).

«Джерело» та зразкового 
дит. гурту «Джерельце». У 
1977-2006 рр. – дир. Пили-
по-Олександрівської ЗОШ 
І-ІІІ ст. Запорука її успіху – 
професіоналізм, пед. май-
стерність та любов до своєї 
справи.

Відмін. народ. осв. 
УРСР (1981), відмін. осв. 
СРСР (1984), перем. гро-
мадсько-мистецької обл. 
акції «Жінка року» в но-
мінації «Жінка-працівник 
культури» (2003).

Н. КАБАСЬ
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Олійник В’ячеслав Трохимович

10.01.1927, с. Собківці 
Волочиськ. р-ну Хмельн. 
обл.

Закінч. Одеську вищу 
партшколу (1958), Кам.-
Под. педінститут (1964), 
іст. фак-т.

З 1958 р. – редакт. рай-
газети Базалійського р-ну, 
у 1959-1963 рр. – на парт. 
роботі (секр., другий, пер-
ший секр. Базалійського 
РК КПУ), 1963-1975 – дир. 
Старокост. СШ №1, 1975-
1980 – заст. зав. Хмельн. 
облвно, 1980-1992 – секр. 

виконкому Хмельн. облради. Понад 6 років – радник голо-
ви ОДА.

Учасник ІІ Світової війни. 
Заслуж. вчит. УРСР (1975), орд. Вітчизн. війни, «За муж-

ність», Труд. Черв. Прап. (1971), Дружби народів (1986), 
почес. знак «За сумлін. працю».

В. ҐУДЗЬ

Олійник Марія Богданівна

14.06.1947,смт. Ярмолин-
ці Хмельн. обл. Померла 
07.10.2012.

Закінч. Одеський держ. 
ун-т ім. І. Мечникова (1970), 
механіко-матем. фак-т. 

З 1971 р. – вчит. матем. 
Соколівської СШ. Ярмолин. 
р-ну. У 1974-2012 рр. – вчит. 
матем. Ярмолин. СШ №1. Її 
учні – призери ІІ та ІІІ етапів 
олімпіади з математики.

Відмін. осв. УРСР (1981), 
Заслуж. вчит. УРСР (1986), 
почес. грам. район., обл. та 
республ. рівнів. 

Г. РОМАНОВА

Олійник Таміла Гнатівна

28.08.1950, м. Кам.-Под. 
Хмельн. обл. 

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т (1972), спе. «Вчи-
тель історії та суспільствоз-
навства; (1992), дефекто-
лог, олігофренопедагог. 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист.

1973-1982 рр. – секре-
тар міськкому профсп. прац. 
осв., зав. бібліот. 1982-1994 
рр. – інспектор-метод. з дошк. 
осв.. відділу осв. м. Кам.-Под. 
1994-2006 рр. – заст. зав. від. 
осв. м. Кам.-Под. З 2006 р. – 
зав. Кам.-Под. МПМПК. 

Під її кер. розроб. інновац. програму «Інклюз. навч. і ви-
хов. дітей, що потреб. корекції психофіз. розвитку в умовах 
загальноосв., дошк., позашк. навч. закладів м. Кам.-Под.» 
(2010-2013 рр.), міськ. проект «Дистанційна осв. дітей з 
особл. потр. у розвитку». Член делегації з обміну досв. 
щодо інлюз. навч. і вихов. дітей з аутизмом (м. Варшава, 
2015). Систематично створ. метод. посіб. на допом. педпра-
цівникам, батькам. Організ. і проводить семін., наради, МО, 
конф., круглі столи в галузі корекц. пед. та спец. психол. 

Відмін. народ. осв. УРСР (1985), відмін. осв. України 
(2002), нагр. знак Софії Русової (2006), Почесн. грам. МОН 
України (2006).

Г. СИНЯВСЬКА

Орд. УПЦ свят. Димитрія (Туптала), Митрополита Рос-
товського (2011); дипл. ІІ ст. Хмельн. обл. громадськ. комі-
тету (2014); грам. Ради дир. ВНЗ І-ІІ р. Хмельн. обл. (2012); 
Почесні грам. Департ. осв. і науки Хмельн. ОДА (2014), 
Хмельн. ОДА (2016).

В. ПАРАНДІЙ

Олійник Валерій Цезарович

20.06.1957, с. Миньків-
ці, Дунаєв. р-н, Хмельн. 
обл.

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т (1996), іст. фак-т., 
учит. іст.; Хмельн. приват-
ний ін-т бізнесу (2004), 
спец. з обліку і аудиту; 
Львів. регіон. ін-т держ. 
упр. Націон. академії 
держ. упр. при Президен-
тові України (2009), ма-
гістр держ. упр.

Труд. діяльн. розпочав 
у 1999 р. учит. Шаровеч-
ківської ЗОШ Хмельн. р-ну. 

У 1999-2010 рр. прац в Хмельн. РДА: зав. організ. відділу 
секретаріату, нач. від. організ. і кадрової роб. апарату, заст. 
кер. апарату, нач. від. організ.-кадрової роб., заст. голови; 
2011 – заст. голови Олешинської сільради Хм. р-ну; 2011-
2015 рр. – нач. упр. осв. Хм. міськради; 2015-2016 рр. – 
нач. від. осв., молоді та спорту Хм. РДА. З 2016 р. – т.в.о. 
заст. голови, заст. голови Хм. ОДА з гуманіт. питань. 

Депутат Хм. райради 4-5 скликань.
С. БІЛОШИЦКИЙ

Олуйко Віталій Миколайович

02.01.1961, смт Ямпіль, Білогір. р-н, Хмельн. обл.
Закінч. Кам.-Под. с/г ін-т (1983), інженер-механік, «Мех-

ніз. с/г»; ХУУП (1995-1999), юрид. фак-т.
Докт. наук з держ. упр. (2006), проф. (2006).
Труд. діяльн.: 1985-1987 рр. – перший секр. Білогір. 

райкому ЛКСМУ; 1987-1991 – другий секр., перший секр. 
Хм. обкому ЛКСМУ; 1991-1992 – голова координац. ради 
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Омелич Михайло Мефодійович

15.10.1919, с. Красного-
рівка Полтав. обл. Помер 
21.02.2002, м.Деражня.

Закінч. Лубенський учит. 
ін-т, Вінниц. педінститут, 
спец. «Вчитель фізики».

З 1940 р. – дир. та вчит. 
фізики у Мегетенській 7-річ-
ній шк. (Полтав. обл.). У 1940 
р. призвано в ряди Червоної 
Армії. З 1941 р. – курсант 
Харків. військ. авіашк.. Піс-
ля війни – дир. та вчит. фізи-
ки у Приморськ. краї (Росія). 
У 1945 р. відкликаний Мін. 
освіти УРСР і направлений 
вчит. в с. Явтухи Деражнян. 
р-ну, пізніше – її завуч, дир., 
зав. Деражнянським райв-

но. З 1955 р. – секретар Деражнян. райкому партії, голова 
райвиконкому. 1961-1980 рр. – дир. Деражн. СШ №1. 

Відмін. народ. осв., орд. Черв. Зірки, «Знак Пошани», 
«За мужність», мед., персон. пенсіонер республ. значення.

Т. РУДЗІК, В. КУЦЮК

Омельчук Олег Миколайович

03.11.1976, с. Нове Село Ізяслав. р-ну Хмельн. обл.
Закінч. Київ. ун-т ім. Т. Шевченка (1998), юрист.
Докт. юрид. наук (2014), проф. (2015), акад. Акад. наук 

вищої осв. України (2015).
З 1998 р. – викл. Акад. прикорд. військ України ім. Б. Хмель-

ницького. З 2001 р. – у ХУУП: ст. викл., доц., проф., декан 

Онищук Людмила Петрівна

12.09.1969, с. Злазне 
Костопіл. р-ну Рівнен. обл.

Закінч. Дубнівське 
культ.-освітнє уч-ще (1988), 
спец. «Кер. самодіяльного 
драм. колект.».

1989-1998 рр. – ху-
дож. кер. Буд. культури 
с. Злазне Костопіл. р-ну 
Рівнен. обл. 2007 р. – 
кер. хореограф. та драм. 
гуртків Ізяслав. район. 
Буд. творчості. Її вихо-
ванці – учасн. і перемож. 
всеукр., обл., район. кон-
курсів: «Ритми часу» (ІІ 
м. – 2011; ІІ м. – 2013), 
фест. «Золотий танок» 

(І м. у 2-х номінаціях, 2012), Всеукр. фест. «Галиць-
кі фрески» (2013), Всеукр. фест. «Битва хореографів 
України – 2016» (м. Львів, ІІ м.).

Грам. Хмельн. ОДА (2011), Ізяслав. район. ради та РДА 
(2014), від. осв. молоді та спорту Ізяславської РДА, відзнач. 
на район. Дошці пошани «Кращі люди району» (2012).

С. КУШНІРУК

Орлов Олівер Олексійович

28.10.1931, м. Ленськ, Якутія (Росія). 
Закінч. Саратов. економ. ін-т (1960), спец. «Економіка 

промисл.».
Канд. економ. наук (1965), докт. економ. наук (1980).
Прац. у Донецьк. держ. ун-ті: доцент (1969-1971), зав. 

каф. економ. і організ. промисл. виробн. (з 1971 р.). Кер. 
госпдоговірних робіт (у співдружності з Київ. заводом 
«Маяк», Маріупол. заводом важкого машинобуд.), кер. 
наук. теми народногосподар. значення «Розробка і впро-
вадж. АСУ на підпр. «Союзгазмашпрому». 

Подільської спілки молоді; 
1992-1994 – секр. Хм. ОДА; 
1994-1995 – кер. справами 
Хм. облради народ. депу-
татів. 1995-1998 рр. – заст. 
голови з організ.-кадров. 
роб., заст. голови з організ.-
кадров. роб. та політ.-пра-
вових питань, кер. секрет. 
(апарату) Хм. ОДА; 2000 
р., 2006-2008 рр. – ректор 
ХУУП; 2002 р. – голова на-
глядової ради ХУУП; 2002-
2006 рр. – народ. депутат 
України, голова підкомітету 
з питань держ. буд-ва та 
адмін. реформи; 2004-2005 

– голова Хм. ОДА. З 2009 р. – голова Хм. обл. територіал.
відділу. Антимонопольного комітету України.

Акад. Української Акад. з наук держ. управ. (2006).
Авт. понад 100 наук. праць та 117 законопроектів. 

«Влада» (2002), «Державне управління в Україні» (2002), 
«Адміністративно-територіальний устрій Поділля» (2005), 
«Основи місцевого самоврядування» (2008), «Громадські 
організації та органи державного управління: питання вза-
ємовідносин» (2009), «Історія державної влади» (2012).

С. БІЛОШИЦКИЙ

юрид. фак-ту (2004-2009), 
ректор ун-ту. Підготував 4 
канд. наук. Наук. інтереси: 
філософія права, криміналь-
не право, кримінологія, кри-
мінально-виконавче право.

Авт. понад 120 наук. праць: 
Поведінка людини: філософ-
сько-правовий вимір: мого-
графія – Хмельн., 2012. Спі-
вавт.: Філософсько-правове 
розуміння мети покарання: 
монографія. – Хмельниць-
кий, 2014. Кримінологія: За-
гальна та Особлива частини: 
підручник. – Хмельн., 2014.

Заслуж. юрист України (2016), орд. УПЦ та Укр. коза-
цтва, почес. грам. МОН України (2011, 2012, 2013. 2014), 
Хмельн. ОДА (2004), та міськради (2007). Прем. ім. Свято-
го Володимира за краще наук.-правниче видання в Україні 
у номінації філософія права (2013, 2014, 2015, 2016).

Л. МІСІНКЕВИЧ
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Провiднi освiтяни областi
З 1983 р. – у Хмельн. тех-

нол. ін-ті побут. обслугов. 
(нині ХНУ): зав. каф. еконо-
міки підпр. і підприємництва 
(1983-2015), з 2015 р. доте-
пер – проф. каф. маркетин-
гу і товарознавства. 

У 1987 р. створив галу-
зеву лаборат. Мін-ва побут. 
обслугов. УРСР (обсяг фі-
нанс. – 500 тис. карб. на 5 
р.). Під його кер. захищ. 36 
канд. та 3 докт. дисерт. 

Визнаний фах. у галузі 
ринкових методів планув. 
на підпр., оцінки інновац.-
інвестиц. рішень, ціноутво-

рення з використ. маржинального підходу. Організ. міжнар. 
наук.-практ. конф. «Пробл. планування виробн. в ринкових 
умовах». Акад. Академії економ. наук України (з 2006 р.).

Авт. першого в Україні підруч. «Планув. діяльн. промисл. 
підприємства» (2002, перевид. у 2006 р.); авт. (співавт.) бл. 
350 наук. видань (за ост. 5 р. опублік. 7 моногр. і бл. 30 
статей, у т.ч. одна моногр. і 4 статті в інозем. виданнях).

Відмін. осв. України (1999), Почес. грам. МОНУ (1981), 
Хмельн. обл. та міської рад, пам’ят. мед. «20 років незалежнос-
ті України», орд. Князя К. Острозького (Акад. соц. упр., 2016).

М. ВОЙНАРЕНКО

Орловська Надія Михайлівна

20.01.1950, с. Андрійківці 
Хмельн. р-ну Хмельн. обл. 

Закінч. Хмельн. пед. уч-
ще (1970), Кам.-Под. пед. 
ін-т (1976), спец. «Історія». 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-метод., методист-ко-
респондент. 

Прац. у м. Хм.: вчит. поч. 
шк. СШ №18 (1973-1979), 
заст. дир. ЗОШ №15 (1979-
1995), дир. гімназії № 2 – 
Асоційованої шк. ЮНЕСКО 
(1995-2013), де ініціювала 
проведення ДЕР всеукр. 
рівня з проблем вихован-
ня. Досвід гімназії занесено до картотеки МОН та ХОІППО. 
Закад – неоднораз. лаур. міжнар. виставки «Сучасні закла-
ди осв.», на її базі проведено три всеукр. конф. З 2013 р. 
– зав. сект. позашк. осв. ХОІППО.

Авт. статей з питань осв. та вихов., надрук. у фах. ви-
даннях, співавт. навч.-метод. посіб. «Школа толерантності: 
шлях до формування толерантного суспільства» (2012. – 
502 с.), «Від громадянина України до громадянина світу» 
(2005. – 517 с.), схвалених наук.-метод. радою МОН. Депу-
тат Хм. міськради 4-х скликань.

Відмін. осв. України (1995), мед. «Трудова слава» (2013), на-
груд. знак «В. Сухомлинський» (2006), Грам. Верх. Ради Укра-
їни (2010), Подяка Президента України (2007), відзнаки МОН, 
Хмельн. облради, ОДА. Лаур. обл. конк. «Людина року – 2007» 
(номін. «За виховання інтелектуальної еліти») та Хмельн. обл. 
прем. ім. М. Дарманського в галузі осв. та науки (2013).

В. ІОВА

Осадчий Олександр Борисович

11.11.1956, с. Вишеньки 
Ост. р-ну., Рівн. обл.

Закінч. Рівненський 
держ. пед.. ін-т, матем. ф-т 
(1979).

Прац.  вихователем Не-
тішин. проф. ліцею (1984), 
з 1994 – заст. дир. з НВР. 

Викл. вищої кат., пед. 
звання – «старший викла-
дач». Підгот. метод. реко-
менд. «Використ. інтеракт. 
методів навч. на уроках 
матем.», «Особл. внутрілі-
цейного контролю».

Грам. МОН України, Хмельн. ОДА, Хмельн. обл. упр. 
осв. і науки, виконкому Нетішин. міськради. 

О. СЕМЕНИШЕНА

Осадчук Людмила Андріївна

30.06.1952, с. Хролин 
Шепетів. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Укр. ордена 
Труд. Черв. Прапора с/г 
акад. (1978), спец. «Еко-
міст бухг. обліку».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
викл.-методист

Труд. діяльн. розпочала 
з посади голов. бухг. кол-
госпу (1978), з 1980 р. – 
викл. спец. дисц. Шепетів. 
с/г технікуму бухг. обліку, з 
1987 р. і до нині – зав. ден-
ного від. Шепет. коледжу 
Подільськ. держ. аграр.-
тех. ун-ту. Член метод. ради Навч.-метод. центру з підгот. 
молодш. спец. МОН України (з 1987 р.).

Відмін. аграр. осв. та науки ІІ ст. (2007).
В. ДМИТРИК

Осипова Ольга Юріївна

28.07.1938, м. Кам.-Под. 
Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т (1960), спец. «Вчит. 
матем.».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
викл.-методист. 

Прац. вчит. матем. 
Хмельн. СШ №10 (1964-
1966), з 1966 р. – викл. ма-
тем. Хмельн. електромехан. 
технікуму (нині – Хмельн. 
політехн. коледж нац. ун-ту 
«Львів. політехніка»). При-
діл. значну увагу застосув. 
суч. техн., добивається міц-



340

Енциклопедiя освiти Хмельниччини

них знань студентів, про що свідчать результати міськ. та обл. 
олімп., де її студ. посідають призові місця. 

Авт. метод. виклад. окремих тем курсу матем., надрук. в 
метод. збірн. Мін-ва освіти СРСР.

Мед. «За доблесну працю» (1991). Відмін. осв. України 
(1995), Заслуж. прац. осв. України (2015). Численні почес. 
грам. обл. упр. осв., Мін-ва осв. 

В. ОВЧАРУК

Остапчук Міра Йонівна

30.04.1961, с. Ма-
лий Скнит Славут. р-ну 
Хмельн. обл.

Закінч. Хмельн. пед. уч-
ще (1980), спец. «Виховат. 
дошк. установ»; Рівнен. 
пед. ін-т (1990), спец. «Викл. 
психол. та пед. дошкілля». 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
виховат.-методист. 

Почала труд. діяльн. в 
м. Славута у 1980 р. в ДНЗ 
№ 6 «Золота рибка»: ви-
ховат., виховат.-методист 
(1991-1997), з 1997 р. – за-
відувач. Заклад – пере-
мож. Всеукр. конк.-огляду 

кращих відеоматеріалів «Здоров’язбережувальні технол. у 
дошк. навч. закладах», обл. конк.: «Кращий ігр. майданчик», 
«Кращий психолог. кабінет»,  «Кращі дидакт.  посібники за 
прогр. Впевнений старт», «Краще метод. забезпеч. осв. 
роботи в дошк. навч. закладі, постійний перемож. у різних 
номін. рейтингу осв. закладів України на інтернет-порталі.

Авт. метод. посіб., відзнач. на обл. виставці пед. ідей 
«Хмельн. на шляхах реформ.»: «Оздоровлення дітей разом 
з батьками» (2013, дипл. I ст.); «Бережемо зір дітей» (2016).

Відмін. осв. України(1993), нагр. знак «Софія Русова» 
(2009), сріб. мед. Козацтва Запорозького «Берегиня ко-
зацького роду»(2010), «Знак Пошани» (2011) , ювіл. відзн. 
«75 р. Хмельн. обл.» (2012), «Людина року-2002», лаур. 
прем. ім. М. Дарманського в номін. «Кращий зав. дошк. 
навч. закладу» (2009).

Т. ДУБІНА

Очеретянко Віктор Іванович 

02.07.1970, м. Чуднів 
Житомир. обл.

Закінч. Вінниц. держ. 
пед. ін-т (1992), спец. «Вчит. 
історії, суспільствознавства 
і права», Академію держ. 
упр. при Президентові 
України (1997), спец. «Ма-
гістр держ. управління».

Канд. іст. наук (1999), ст. 
наук. співробітник (2011).

Проф. діяльність розп. 
у 1992 р. вчит. історії СШ с. 
Карпівці Чуднів. р-ну Жи-
томир. обл. У 1992-1998 

рр. – на держ. службі. Обіймав посади: консультанта з 
правових пит. Чуднівської райради; заст. гол. виконкому 
Чуднівської селищної ради; консультанта орг.-кадрового 
від. Хмельн. ОДА та кер. робочої групи Координаційної 
ради з питань внутр. політики при Президентові України 
у Хмельн. обл. З 1998 р. – наук. співробітник НАН Украї-
ни; 2010-2014 дир. департ. осв. і науки Хмельн. ОДА. За 
його каденції заклади осв. обл. успішно впровадж. нові 
держ. стандарти осв., розширилася мережа ДНЗ, осв. 
обл. утримувала лідерство в охопленні учнів дошк. та 
позашк. осв., оздоровленням. З 2014 р. – перший про-
ректор ХОІППО.

Авт.: монографії «Загратована думка» (2000), понад 30 
наук. статей.

Відмін. осв. України (1997), Подяка Президента України 
(1999). 

М. CОЛОВЕЙ

Павич Ніна Миколаївна

18.04.1965, с. Хребтіїв 
Новоушиц. р-ну Хмельн. 
обл.

Закінч. Хмельн. техно-
лог. ін-т (1990), спец. «Інже-
нер-технолог швейного ви-
робн.»; Хмельн. гум.-пед. 
акад. (2016), спец. «Упр. 
навч. закладом».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист.

Прац. вчит. труд. 
навч. ЗОШ І-ІІІ ст. №24 
м. Хмельн. (1990-1992). 
З 1992 р. по тепер. час 

–методист труд. навч., креслення та технол. Хмельн.
ОІППО, старш. викл. каф. теорії та методик природ.-ма-
тем. дисц. і технол. Постійний член творч. груп при МОН 
України. Акт. учасн. освіт. міжнар. і всеукр. проектів: 
«Intel® Навч. для майбутнього» (2005); «Рівний доступ 
до якісної осв.» (2007); «Інтегр. Вивч. економіки в шкіл. 
курсі труд. навч.» (2009); «Нова укр. школа» (2017).

Авт.: трьох підручн., 10 посіб., 50 публік. у фах. період. 
виданнях; співавт. навч. прогр. з труд. навч. для учнів 5-9 
кл. та профільн. програм технолог. профілю навч.

Почес. грам.: МОН України (2002), упр. осв. і науки 
Хмельн. ОДА (2009), Хмельн. облради (2013), Хмельн. 
ОДА (2014), Націон. еколого-натураліст. центру МОН 
України (2014). Лаур. «Прем. ХОІППО за вагомий вне-
сок (успіхи) у розвиток системи підвищ. кваліф. кадрів» 
(2012).

О. ПОПИК
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Павлишина Валентина Миколаївна

08.08.1955, с. Кочубі-
їв Чемеров. р-ну Хмельн. 
обл..

Закінч. Кам-Под. держ. 
пед. ін-т (1976), кваліф. 
«Вчит. фізики».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист.

З 1976 р. прац. у Хмельн. 
шк. інтернаті №1: вчит. фі-
зики, з 1990 р. – заст. дир. 
З 1993 р. прац. у Хмельн. 
спеціаліз. ліцею-інтернаті 
поглиб. підгот. в галузі на-
уки: заст. дир. з навч. робо-
ти, директор (1998-2012), з 
2012 р. – заст. дир. з наук.-

метод. роботи. За час кер. закладом колектив ліцею-інтер-
нату досягав вагомих здобут. у роботі з обдар. учнями обл. 
Було добуд. приміщ. закладу. Депутат Хмельн. міськради 
(1990). 

Відмін. народної осв. УРСР (1983), грам.: МОН Украї-
ни (2001, 2005), Хмельн. обл. упр. осв. (2000, 2001, 2005, 
2008, 2010, 2014), Хмельн. облради та ОДА (2000, 2002, 
2004, 2007, 2008, 2010, 2012); Почес. грам. Верх. Ради 
України (2011). Відзн. на обл. Дошці пошани (2010).

Л. СЕМЕНЮК

Павлишина Світлана Андріївна 

18.04.1972, смт. Чеме-
рівці Хмельн. обл. 

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т ім. Затонського 
(1994), спец. «Вчит. укр. 
мови та літ-ри». 

У 1995-1999 рр. – вчит. 
укр. мови та літ-ри Чеме-
ров. НВК №1. З 1999 р. – 
методист (1999-2002), за-
відувач (2002-2008) РМК 
від. осв. Чемеров. РДА, 
заст. нач. (2009-2010), на-
чальник від. осв., молоді 
та спорту Чемеровецької 
РДА (2010-2015). У 2015 р. 
прац. експертом Хмельн. регіон. Офісу реформ, з грудня 
2015 р. очолює Чемеров. райраду.

Відмін. осв. України (2007).
Г. ПРОЦІВ

Павлова Галина Олександрівна 

12.06.1959, с. Ямпіль-
чик Чемеров. р-ну Хмельн. 
обл.

Закінч. Джезказганське 
пед. уч-ще (1983), спец. 
«Дошк. вихов.»; Харків. фі-
нанс.-економ. ін-т (1998), 
спец. «Бух. облік».

Розпоч. труд. діяльн. в 
дошк. закл. м. Джезказган 
(Казахстан): прац. нянею 
(1981-1983) та виховат. 
(1983-1991). З 1991 р. – на 
Чемеровеччині: виховат. 
Чемеров. ДНЗ №2 «Черво-
на калина» (1991-1993), у 
1993-2010 рр. – зав. в Бе-

режанського дит. садка «Білочка». Родзинка успіхів як ви-
ховат. та завідуючої – робота з батьками та дітьми. Значна 
увага приділялась родинному вихов.

Неоднораз. нагородж. грам. райво, обл. упр. осв. і науки 
Хмельн. ОДА.

О. ГУРАЛЬ

Павлюк Анатолій Іванович

22.03.1953, с. Пашуки 
Шепетів. р-ну Хмельн. обл..

Закінч. Новоушицький 
с/г технікум (1975), спец. 
«Механізація с/г».

З 1975 р. прац. вч. труд. 
навч. Мокіївської ЗОШ І-ІІІ 
ст. Шепетів. р-ну, на базі 
якої створ. центр зовн. про-
філізації. Забезп. проф. 
навч. учнів п’яти шк. Ше-
петів. р-ну. Доцільно ви-
корист. навч.-метод. базу, 
системат. забезпечує її 
зміцнення.

Грам.: упр. осв., моло-
ді та спорту Шепетів. РДА, 
обл. упр. осв. (1990), МОН 
України, (1992, 2007, 2011), 
ВР України (2015).

Т. МИХАЙЛЮК
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Павлюк Олександра Василівна

16.09.1954, с. Перерос-
ле Білогір. р-ну Хмельн. 
обл.

Закінч. Київ. держ. ун-т 
ім. Т.Г. Шевченка (1978), 
спец. «Викл. біології та хі-
мії»

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист. 

З 1978 р. – учит. біології 
Новоселицької ЗОШ І-ІІІ ст. 
Полон. р-ну. Має власний 
стиль роботи, забезп. ви-
соку результат. навч. Вті-
лює в практику інновац. за-
думи та ідеї. Значну увагу 

приділяє еколог. вихов., природоохор. роботі. Близько 120 
її учнів обрали професії за проф. навчання. Понад 20 років 
очолює раду школи. 

Авт. елективних курсів. 
Відмін. осв. України (1998), лаур. рай. пед. прем. ім. Л. 

Українки (1996), мед. «За труд. відзнаки» (1986).
Н. ТЕРЕЦЬ

Павчишина Людмила Володимирівна

16.02.1951, смт. Чеме-
рівці Хмельн. обл.

Закінч. Київ. пед. ін-т 
(1976), кваліф. «Викл. 
дошк. пед. та психол. в пед. 
уч-щі і методист по дошк. 
вихов.».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
виховат.-методист.

Прац. у Чемеров. дошк. 
закладі ясла-садок №1 
«Дзвіночок»: виховат.-мето-
дист (1975-1980), завідувач 
(1980-1090). У 1990-2016 
рр. – зав. Чемеров. ясла-
садка №2 «Червона кали-
на». Завдяки їй у закладі створ. чудові умови для дошк. 
освіти, залучено кошти мецената та зроблено кап. ремонт 
(2014). Заклад неоднораз. відзнач. на обл. рівні. На його 
базі провед. всеукр. семінар з дошк. вихов. (1993), обл. се-
мінар методистів район. відділів осв. з дошк. вихов. (2011). 
Заклад став перемож. обл. конк. на кращий ігр. майданчик 
(2011). Значну увагу приділяла кадр. роботі: виплекала 4-х 
виховат.-методистів.

Відмін. народ. осв. УРСР (1987), відзнач. на район. Дош-
ці пошани «Разом у майбутнє» (2007). Почес. грам. Департ. 
осв. і науки Хмельн. ОДА (2011), лаур. обл. прем. ім. М. 
Дарманського (2011).

Т. САПРУН

Пазюк Ліна Олексіївна

23.07.1974, с. Гуменці 
Кам.-Под. р-ну Хмельн. 
обл.

Закінч. Кам.-Под. пед.  
ін.-т (1995), спец. «Фіз. ви-
хов.», Чернів. націон. ун-т 
ім. Ю. Федьковича (2001), 
спец. «Викл. біології і хімії».

Прац. вчит. фіз. вихов. 
Гуменецької ЗОШ І-ІІІ ст., 
з 2000 р. – вчит. біології 
Гуменецького НВК, у 2004-
2005 рр. – методист від. 
осв. Кам.-Под. РДА.

З 2005 р. дотепер – дир. 
Гуменецького НВК «ЗОШ 
І-ІІІ ст., гімназія». Під її 
кер. розбуд. заклад, де 

формується людська індивід., особистість, що відкриває 
широкі перспективи для самореалізації, надає можливість 
кожному учневі розвиватися відповідно до своїх природ. 
можливостей. Заклад дає учням глибокі знання, розвиває 
творчі і інтелект. здібності, дає можливість одержати до-
вузів. підгот. за напрям.: філолог. та технолог. Випускники 
отрим. сертифікати: технології штукатур. робіт, маляр. ро-
біт, лицювальних робіт. Діє прогр. роботи з обдар. молод-
дю, приз. олімп., конк.-захистів НДР МАН нагородж. грош. 
прем., цінними подар. Впродовж 5-ти років у закладі було 
148 призерів район. олімпіад, 21 – обл., 1 – всеукр. етапу, 
18 приз. район. етапу МАН, 9 – обл. етапу.

Заклад тримає лідер. позиції серед закл. осв. р-ну, отри-
мув. неодноразове схвалення своєїдіяльн. під час прове-
дення пед. конк., перевірок, семінарів різних рівнів.

Авт. друк. праць з питань упр. закладом: «Внутрішкільний 
контроль – на допомогу дир. шк.» (2013); «Рейтинг школяра» 
(2015); «Проф. навч. в сільській шк» (2015); «Імідж шк.» (2014).

Перемож. район. та лаур. обл. конк.: на кращу модель 
закладу осв. «Панорама творчості» (2010), «Упр. Оскар» 
(2011), «Учит. року – 2014» у номін. «Дир. шк.».

Н. ЖЕЛІЗНИК

Паламарчук Володимир Васильович

24.03.1979, с. Миролюб-
не Старокост. р-ну Хмельн. 
обл.

Закінч. Хм. націон. ун-т 
(2007), спец. «Учит. труд. 
навч. і основ інформат.».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
учит.-методист.

Здійсн. труд. діяльність 
у Старокост. р-ні: з 2000 
р. – в Коржівській ЗОШ І-ІІ 
ст. У 2001-2005 рр. – вчит. 
Морозівської ЗОШ І-ІІ ст. З 
2005 р. по тепер, час – вчит. 
Миролюбненської ЗОШ І-ІІІ 
ст. Перемож. район. етапу 
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Всеукр. конк.: «Учит. року-2006» (номін. «Кер. гуртка»), 
«Учит. року-2007» (номін. «Труд. навч.»), «Учит. року-2014» 
(номін. «Труд. навч.»). Учасн. обл. етапу Всеукр. конк. 
«Учит. року-2014» (номін. «Труд. навч.»).

Авт. друк. статей (2015, 2016).
Подяка. Хмельн. облради (2012), грам. від. осв. Старо-

кост. РДА (2006, 2007, 2012). Перемож. обл. пед. вистав-
ки «Осв. Хмельн. на шляхах реформ.» (2007, 2008, 2010, 
2011, 2013). 

Л. ДЕХТЯР

Паламарчук Іван Антонович

21.09.1909, с. Святець 
Теофіпол. р-ну Хмельн. 
обл. Помер 30.05.2002.

Закінч. Святецьку 7-річ-
ку (1927), Жижниківську 
профтехшколу (1930), 
спец. с/г; Бердичівський 
учит. ін-т (1936).

Як молод. спец. направ. 
на роботу вчит. хімії і заву-
чем по навч.-вихов. роботі 
в Шибенську 7-річну шк. Те-
офіпол. р-ну (1930-1938). У 
1938-1941 рр. – дир. Воро-
нівецької 7-річки. Після ві-
йни прац. завучем та вчит. 
хімії у с. Святець. За його 

плечима 56 років пед. діяльності. Протягом 20 років – де-
путат сільради. Прагнув, щоб село зростало культурно, 
духовно, панувала краса, багатство, добро для кожного 
мешканця.

Учасн. бойових дій ІІ світ. війни, воював у загоні Сніжин-
ського (партизан. об’єдн. ім. С. А. Олексенка), з 172-ю стрі-
лецькою дивізією дійшов до Берліна.

Н. МАСТІЙ

Паламарчук Людмила Іванівна

6.12.1948, с. Руські Кома-
рівці, Ужгород. р-ну Закар-
пат. обл. Пом. 12.11.2012.

Закінч. Вінницький держ. 
пед. ін-т ім. М. Островсько-
го (1970), вчит. рос. мови та 
літ-ри. 

Викл. вищ. кваліф. кат., 
викл.-методист (2003).

У 1970 – 1975 рр. – вчит. 
рос. мови та літ-ри в шк. З 
1975 р. працює у Полон-
ському СПТУ-5 викладачем 
рос. мови та літ-ри, з 1985 
р. – зав. навч. частиною, у 
2003 –  2012 рр. – заст. дир. з навч. роб. Розробила держ. 
стандарти з професії «Тракторист-машиніст шир. профі-
лю», навч. плани підгот. робітн. з професій «Формувальник 
фарфор. та фаянсових виробів», «Перукар-модельєр».

 Мед. «За трудову доблесть» (1988), грам. МОН України 
(2005, 2010), Хмельн. обл. управ. осв. і науки (2008), «Від-
мін. осв. України» (2001)

Л. СОСУЛЯ

Паламарчук Олександр Андрійович

02.10.1954, с. Нефедів-
ці Кам.-Под. р-ну Хмельн. 
обл. 

Закінч. Кам-Под. пед. 
ін-т (1973), істор. фак-т. 

Викл. вищ. кваліф. кат., 
старший викладач.

Працює в Кам.-Под. мед. 
уч-щі з 1979 р. Куратор 10 
акад. груп спец. «Лікув. 
справа». Брав акт. участь у 
будів. гуртож. і спорт. комп-
лексу «Гіппократ». Кер. 
роб. групи щодо підгот. 
наук. роботи: «Боротьба з 
інфекц. хворобами на По-
діллі в ХІХ-ХХІ ст.» (ІІІ м.. 
на Всеукр. краєзн. конкурсі, 

2015), авт. фільму про істор. віхи уч-ща. 
Авт. численних публік. у період. виданнях Івано-Франк. 

держ. мед. ун-ту: «Галицький лікар. вісник» та «Архів клі-
нічної медицини». 

В. КЛИМ

Панасюк Олена Леонтіївна

09.09.1961, м. Здолбунів 
Рівнен. обл.

Закінч. Рівнен. пед. ін-т 
(1983), спец. «Рос. мова і 
літ-ра», кваліф. «Вчит. рос. 
мови та літ-ри»; Київськ. 
Європейський ун-т (2002), 
спец. «Економ. підприєм-
ства».

Спец. вищ. кваліф. 
кат., ст. вчит. (1988), вчит.-
методист (1991).

Сходинками до пед. 
олімпу були: робота вихо-
ват. ДНЗ №38 м. Рівного, 
вч. рос. мови та літ-ри у 
Квасилівській СШ Рівнен. 
обл. (1985-1988), методис-
том ПТУ м. Нетішина (1988-
1993), нач. від. осв. м. Нетішина (1993-2002). Талановитий 
педагог, менеджер освіти, ініціатор інновац. освіт. заходів.

Авт. статей, публік. у фах. період. виданнях.
Відмін. осв. України (2001). Почес. грам.: Нетішинськ. 

міськради (1994, 1996, 1999), МОН України (1996, 2000), 
упр. осв. Хмельн. ОДА (1997, 1999, 2000), Хмельн. облра-
ди (1998, 2001).

О. ПЕТРУК
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Пантелеймонов Борис Миколайович 

03.03.1948, м. Хаба-
ровськ (Росія). Помер 
13.04.2016.

Незакінч. Рівнен.ін-т 
водного госп., землевпо-
рядкування та зрошування 
(1967-1970).

З 1967 р. – кер. гурт-
ка СЮТ, у 1970-1971 рр. 
дир. СЮТ. Після служби у 
Збройн. силах прац. кер. 
гуртка «Авіамоделювання» 
та «Автомоделювання» в 
Буд. піонерів м. Славути. З 
2008 р. – кер. гуртка СЮТ.

Його вихованці – пере-
мож. обл. та Всеукр. змагань з автомод. спорту, щорічні пе-
ремож. Всеукр. заочних виставок «Наш пошук і творчість – 
тобі, Україно!», «Початкове техн. моделюв.». Вдосконалені 
ним винахідн. ідеї його учнів займали перші місця у конкур-
сі робіт МАН. Сприяв розв. гуртка в новій площині, вдоско-
наливши автотрек для моделей, створ. комп’ют. прогр. для 
тренувань, що використ. на Всеукр. змаганнях. Щорічно 
презент. свої напрац. на обл. семінарі кер. гуртків, ділився 
пед. досвідом з колегами, демонстр. майстер-класи. 

Грамоти: ХОЦНТТУМ (2009-2015), Славут. упр. осв. 
(2011), міського голови (2013), Всеукр. центру позашк. осв. 
(2014).

О. БЕРЕЖНА

Панчук Людмила Сергіївна

11.01.1972, м. Славута 
Хмельн. обл.

Закінч. Рівнен. держ. 
пед. ін-т (1995), спец. «Вчит. 
праці і загально-технічних 
дисциплін». 

Труд. діяльність розпоч. 
в м. Славуті. З 1999 р. – 
кер. гуртка клубу «Юний 
технік» м. Нетішина.

Авт. метод. посіб.: «Пра-
вила та прийоми роботи в 
радіоаматорському ефірі» 
(2012), «Спортивне орі-
єнтув. як засіб оздоровл. 
учнів. молоді»(2014).

Грам. та подяки Хмельн. 
ОДА, Департ. осв. і науки, Укр. Держ. центру позашк. осв. 
(2008-2016).

С. СИВАКІВСЬКА

Панчук Тетяна Остапівна 

02.01.1946, с. Брикуля 
Шепет. р-ну, Хмельн. обл.

Закінч. Львів. держ. ун-т 
ім. І. Франка(1973), спец. 
«Матем. Викл. матем.».

Спец. вищ. кваліф. кат.
У 1969-1970 рр. прац. 

вчит. матем. Самчинецької 
неповн. СШ. У 1970-1972 
рр. – вчит. фізики та матем. 
Жабецької неповн. СШ. 
З 1972 р. прац. в Стець-
ківській СШ: вчит. матем., 
організатор позакл. та по-
зашк. вих. роботи (1980-

1988), у 1988-2009 рр. – заст. дир. шк. по навч.-вих. роботі. 
Відмін. осв. України (1998). Неоднораз. нагород. грам. 

обл. (2007-2008) і район. від. осв. (1979, 1983). 
С. ВАЩУК

Парандій Валентина Олександрівна

09.06.1978, м. Хмельн. 
Закінч. Київ. нац. ун-т ім. 

Т. Шевченка (2001), спец. 
«Викл. історії, історик»; 
Міжрегіон. Акад. управ. 
персоналом (2011), спец. 
«Кер. навч. закладу». 

Канд. іст. наук (2013), 
доцент (2016).

З 2001 – на виклад. і 
кер. посадах у Хмельн. 
ін-ті МАУП; з 2008 – дир. 
Хмельн. коледжу МАУП. 
Наук. інтереси: історія 
України, культурологія, кра-
їнознавство. 

Авт. навч.-метод. посіб-
ників «Культурологія» (2005); «Історія України» (2007).

Лаур. прем. ім. Якова Гальчевського «За подвижництво 
у державотворенні» (2014), орд. УПЦ «За заслуги перед 
Святою Церквою» (2014); мед. МКА «За заслуги в осв.» 
(2016); Почес. грам.: Хмельн. міськради (2002, 2004, 2007, 
2009, 2011), упр. осв. і науки Хмельн. ОДА (2010, 2011), 
Хмельн. ОДА (2016).

В. ОЛІЙНИК



Пархоменко Олександр Миколайович

06.03.1972, с. Побереж-
на Богуславського р-ну 
Київ. обл.

Закінч. Корсунь-Шев-
ченк. пед. уч-ще, Уман. 
пед. ін-т (1996), спец. 
«Вчит. труд. навч.».

У 1991-2010 рр. – вчит. 
труд. навч. Зарічанської 
ЗОШ І-ІІІ ст. Чемеров. р-ну. У 
роботі використ. інтеграль-
ну технол., інтелект. навч. 
предмета, блочний виклад 
матеріалу. Його учні – нео-
днораз. учасн. та перемож. 
район. та обл. учнів. конк. та 
змагань, предм. олімп.

Відмін. осв. України (2007), Заслуж. вчит. України (2007). 
Перемож. Всеукр. конк. «Вчит. року-2007» у номін. «Труд. 
навч.». 

О. ПЕТРИЧКО

Пасічник Галина Казимирівна

22.08.1954, с. Кугаїв-
ці Чемеров. р-ну Хмельн. 
обл.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т ім. В. П. Затонського 
(1975), спец. «Вчит. мате-
мат.».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист.

Прац. у Чемеров. р-ні. 
Труд. шлях розпоч. вчит. 
математики Івахновецької 
8-річної шк. (1975-1978), 
прац. секретарем Чеме-
ров. РК ЛКСМУ (1979-
1984). З 1984 р. прац. 
в район. від. осв. та РМК: методист, зав. Чемеров. РМК 
(1997-2002), заст. нач. упр. осв. (2004-2009). Координувала 
діяльн. пед. колективів р-ну щодо забезпеч. їх проф. розви-
тку, підвищ. проф. компетент. За час її кер. метод. службою 
набуває масштабного значення район. пед. виставка. РМК 
– акт. учасник виїзних обл. семінарів з обміну досвідом.

Відмін. народ. осв. УРСР (1989), Заслуж. вчит. України 
(2004). Грам. МОН (1994, 2000).

Г. ПРОЦІВ

Пастух Ігор Маркович

09.05.1940, с. Миколаїв 
Хмельн. р-ну Хмельн. обл. 

Закінч. Львів. лісотехн. 
ін-т (1961), механ. фак-т; 
аспірантуру Львів. лісо-
техн. ін-ту (1969).

Канд. техн. наук (1971), 
докт. техн. наук (2008), доц. 
(1978), проф. (2010).

Прац. у вироб. об’єдн. 
«Таджикмеблі» (м. Душан-
бе, Таджикистан). 

З 1972 р. – у Хмельн. 
технол. ін-ті побут. обслугов. 
(нині ХНУ): старш. викл., 
доц., проф. каф. машиноз-
навства (з 1977 р. дотепер), 

за сумісн. – зав. Подільського наук. фізико-технол. центру ХНУ 
(з 1992 р. дотепер). Розробив наук. основи метод. та практ. 
впровадж. автоматиз. засобів контролю знань з дисц. Впро-
вадж. обчисл. техніки в навч. процес завершилася розробкою 
метод. посіб. з цього питання та серії програм. Продуктів (як 
для ЕОМ поперед. поколінь, так і для сучасних ПЕОМ). Авт. 
серії інновац. метод. розробок з курс. проектування з машиноз-
навства для всіх техн. спец. ун-ту. Приділяє багато уваги створ. 
матер.-техн. бази каф.

Авт. та співавт. бл. 300 наук. робіт, у т. ч. 2-х моногр., 41-
го патента та автор. свідоцтва на винаходи, 26-ти робіт з 
метод. вищої школи. 

Відмін. осв. України (2000), Заслуж. викл. ун-ту (ХНУ, 2003), 
лаур. прем. МОН України за наук.-метод. роботу (2002).

П. МЕЛЬНИК

Пастух Людмила Василівна

09.10.1968, с. Лісоводи 
Городоц. р-ну Хмельн. обл.

Львів. держ. ун-т ім. І. Я. 
Франка (1990), спец. «Іс-
торик. Викл. історії та сус-
пільствознавства»; Кам.-
Под. пед. ін-т (1996), спец. 
«Практ. психол.»; Аспіран-
тура ДВНЗ УМО (2015), 
спец. «Педагог. та вікова 
психол.».

Практ. психолог вищ. 
кваліф. кат. Канд. психол. 
наук (2016).

1996-2001 рр. – практ. 
психолог Лісоводської ЗОШ Городоц. р-ну Хм. обл. З 2002 
р. дотепер – зав. обл. центру практ. психол. та соціал. р-ти 
Хмельн. ОІППО. Осн. увага у проф. діяльності – розв. та 
зміцнен. психол. служби системи осв.; метод. забезпеч. 
фах. становлення та кваліф. зростання  практ. психологів, 
соціал. педагогів закл. осв., методистів психол. служби РМК.

Авт. 34 наук. публік., 4 з яких – у збірн., включ. до між-
нар. наукометричних баз.

Відзн. упр. осв. і науки Хмельн. ОДА (2008-2012), Грам. 
НАПНУ (2011) та УМО НАПНУ (2014).

І. ВАШЕНЯК

Провiднi освiтяни областi
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Пацалюк Валентина Захарівна

17.09.1947, с. Ставища-
ни Білогір. р-ну Хмельн. 
обл.

Закінч. Кременецький 
пед. ін-т (1969), вчитель 
матем. та фізики. 

Ст. вчитель. 
З 1969 р. – вч. матем. 

Великоборовицької сер. 
школи Білогір. р-ну. 1975-
1986 рр. – дир. Семенів-
ської серед. школи Білогір. 
р-ну. З 1986 р. – інспектор 
райвно Білогір. р-ну, 1996-
2003 рр. – нач. райвідділу 
освіти. За час роботи на 
цій посаді збережено та 

розширено мережу ДНЗ, розпочато газифікацію шкільних 
приміщень, технологічно обладнано шкільні харчоблоки. У 
2001 р. Білогір. ЗОШ І-ІІІ ст. реорганізовано у НВК «ЗОШ 
І-ІІІ ст., гімназія». Створено район. наук. тов-во Хм. регіон. 
відділення МАН.

Н. АРТЕМЧУК

Пачковська Софія Павлівна

18.03.1958, с. Кащинці 
Білогір. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Хмельн. пед. уч-
ще (1977), Ровенський пед. 
ін-т (1987), спец. «Викл. 
психол. та пед. дошкільної, 
методист з дошк. вихов.».

Спец. вищ. кваліф. кат.
Прац. у Базалійсько-

му дошк. закладі «Беріз-
ка» Теофіпол. р-ну з 1977 
р.: муз. кер., із 1978 р. –  
завідувачка. За роки ро-
боти на посаді завідуючої 
сформ. пед. колектив – 
дружню команду однодум-
ців. Особистим прикладом 
заохочує колег оволодівати 
мист. комунікації, навч. та вихов., впровадж. в роботу ППР, 
підвищ. власний проф. рівень. 

Численні грам., дипломи, подяки різних рівнів.
О. РУДЮК

Паштепа Іван Петрович

11.08.1948, с. Рахнівка 
Дунаєв. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т ім. В. П. Затонсько-
го (1972), фіз.-матем. фак-т.

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист. 

1966-1967 рр. – вчит. 
фіз. вихов. в Рахнівської 
СШ. З 1972 р. – у Маківській 
СШ Дунаєв. р-ну:– вчит. 
матем. (1972-1973), вихов., 
вчит. фізики (1974-1978), 
з 1979 р. – дир. У 1994 р. 
Маківську ЗОШ І-ІІ ст. ре-
організ. у коледж – сер. 
загальноосв. навч. заклад 

з ранньою профілізацією. Уперше в обл. ввів технологію 
модульно-розвив. навч. У 2002-2004 рр. – заст. нач. відділу 
осв. Дунаєв. РДА. У 2004-2011 рр. – нач. відділу культури і 
туризму Дунаєв. РДА. 2011-2016 рр. – дир. комун. установи 
«Районний культ.-мист., просвітницький центр». 

Делегат Всесоюз. з’їзду праців. народ. осв. (1988), де-
легат І Всеукр. з’їзду прац. осв. (1992), учасник багатьох 
всеукр. та міжнар. наук.-практ. конф. Член колегії обл. упр. 
культури, туризму і курортів. 

Відмін. народ. осв. УРСР (1982), Заслуж. вчит. УРСР 
(1985).

К. ЛАБУТЕНКО, 
Д. КРИЛОВА

Пащенко Алла Миколаївна

30.01.1959, м. Кам.-
Под. Хмельн. обл. 

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т (1981), спец. «Пед. 
і методика почат. навч.». 

Спец. вищ. кваліф. кат.
Прац. в НВК №13 у скла-

ді спеціаліз. ЗОШ І-ІІІ ст. з 
поглиб. вивч. польськ. мови 
та гімназія (м. Кам.-Под.): 
з 2003 р. – вчит. почат. кл., 
з 2005 р. дотепер – пед.-
організатор. Відзнач. ви-
соким професіонал., ініці-
ативна, творча, досконало 
володіє ефект. формами, метод. організ. позаурочн. діяльн. 

Відзн. Кам.-Под. міськради «Честь і шана» (2005), по-
чес. грам.: упр. осв. і науки Хмельн. ОДА (2005), виконкому 
Кам.-Под. міськради (2009), Грам. Хмельн. облради (2009). 
Лаур. прем. ВР України (2015). Диплом міськ. голови «За 
заслуги перед міськ. громадою» (2016).

І. ОХОТА

Енциклопедiя освiти Хмельниччини
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Пекач Леонід Володимирович

05.07.1939, с. Ногачівка 
Славут. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1966), фізико-матем. 
ф-т.

З 1967 – вч. фізики та 
матем. Старокост. СШ № 
1, 1970-1975 рр. – заст. 
дир. з навч.-вихов. роботи. 
З 1975 – дир. Старокост. 
СШ №1. Депутат міськради 
2-х скликань, член викон-
кому Старокост. міськради 
(1982-1994).

Відм. народ. осв. (1980), 
Заслуж. вчит. України 

(1998), Почес. громад. м. Старокост. (2000). 
Н. ҐУДЗЬ

Пелех Роман Іванович

07.12.1933, с. Мацошин 
Львів. обл.

Закінч. Львів. держ. ун-т 
ім. І. Франка (1956), спец. 
«Укр. мова та літ-ра».

Спец. вищ. каліф. кат., 
вчит.-методист.

З 1956 р. – вчит. укр. 
мови і літ-ри в сільських 
шк. Полон. р-ну, 1975-
1992 рр. – зав. Полон. 
РМК. З 1989 р. – гол. ра-
йон. тов-а «Просвіта» ім. 
Т. Шевченка, кер. літ.-
мистец. об’єднання «По-
лонь» (з 1989). 2002-2014 
рр. – методист з орг. істор.-краєзн. роб. в Полонській 
СЮТ «Обрій». 

Авт. краєзн. нарисів з історії Волині, Поділля, Полонщи-
ни, співавт. книг «Полонне. Історія і сучасність» (2006), зб. 
«Трилисник».

Заслуж. прац. осв. України (2005), лаур. район. пед. 
прем. ім. Л. Українки (2002).

М. ГАПОНЮК

Перепелюк Петро Григорович

01.06.1916, с. Заставля 
нині Дунаєв. р-ну Хмельн. 
обл. Помер 10.10.1993, 
смт. Дунаївці Хмельн. обл.

Закінч. Кам-Под. пед. 
ін-т (1935), фізик.-матем. 
ф-т, Ніжин. держ. пед. ін-т 
ім. Гоголя (1937).

У 1937-1940 рр. – вчит. 
матем. Глуховецької шк. 
Комсомол. р-ну Чернігів. 
обл. 1948-1954 рр. – вчит. 
та дир. сер. шк. робіт. моло-
ді м. Дунаївці. У 1955-1980 
рр. – зав. райвідділом осв. 

Дунаєв. р-ну. За його кер. значно зміцнено навч.-матер. 
базу шкіл р-ну, придбано обладнання, наочність, ТЗН для 
каб. Збуд. нові навч. приміщ., відкрито ГПД, налагоджено 
харчування уч. 1-4 кл., запровадж. виробн. навч. Після ви-
ходу на пенсію прац. методистом Дунаєв. РМК та інструкт. 
райвиконкому (1980-1981).

Учасн. бойових дій ІІ світ. війни, нагородж. орд. Вітчизн. 
війни ІІ ст., Черв. Зірки, мед.: «За бойові заслуги», «За обо-
рону Кавказу». 

Два орд. Черв. Прап., мед. «За трудову відзнаку». 
К. ЛАБУТЕНКО, 

В. КУЧЕРЯВА

Перетятко (Каневська) 
Людмила Володимирівна 

28.09.1938, с. Аннопіль 
Тульчин. р-ну Вінниц. обл.

Закінч. Уманський пед. 
ін-т (1963), спец. «Вчит. хі-
мії та біології». 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист (1984).

У 1963-1995 рр. – вчит. 
хімії і біології Орининської 
шк.-інтернату Кам.-Под. 
р-ну. Створ. в школі зразк. 
хім. кабінет. Її учні – при-
зери район., обл. олімпіад 
з хімії, випускники обира-
ли для навч. ін-ти з проф. 
предметом хімія. Є серед випуск. доктори та канд. хім. та 
мед. наук.

Відмін. народ. осв. УРСР (1977), СРСР (1986).
Н. ІВАХНЮК

Провiднi освiтяни областi
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Перчак Світлана Володимирівна 

24.02.1973, с. Правдівка 
Ярмолин. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т (1995), спец. 
«Учит. почат. класів». 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист.

Працювала учит. почат-
кових класів Правдівської 
ЗОШ І-ІІІ ст., з 2013 р. – 
заст. дир. цього ж закладу. 

Авт. метод. добірки 
«Сходинки до інформати-
ки».

Лаур. обл. туру Всеукр. 
конк. «Учит. року 2008».

Г. РОМАНОВА

Петляк Адам Андрійович

21.10.1925, с. Свіршків-
ці Чемеров. р-ну Хмельн. 
обл. Помер 23.11.1990.

Закінч. Івано-Франк. 
держ. пед. ін-т, істор. фак-т. 

Прац. вчит. історії та гео-
графії, у 1962-1977 рр. – 
дир. Голенищівської допо-
міжн. шк.-інтерн. Чемеров. 
р-ну. 

Під його кер. на тери-
торії шк. побуд. два навч. 
корпуси та їдальню, поса-
джено пришк. сад.

Відмін. народ. осв. 
УРСР, грам. за сумлінну 
роботу по навч. і вихов. підростаючого покоління. 

А. СТЕПАНИК

Петречук Лариса Антонівна

05.10.1950, с. Купель Во-
лочиського р-ну, Хмельн. 
обл.

Закінч. ПТУ облпобу-
туправління м. Хмельн. 
(1969); Хмельн. міжобл. 
навч.-виробн. комбінат 
(1970), спец. «Перукар ши-
рокого профілю»; Київський 
технолог. технікум (1998), 
кваліф. «Перукар-моде-
льєр», коледж Київ. націон. 
ун-ту технологій і дизайну 
(2008), спец. «Перукарське 
мистецтво і декоративна 
косметика».

Вища кваліф. кат., ст. викладач.
З 1987 р. – майст. виробн. навч. ДНЗ «Хм. центр проф.-

тех. освіти сфери послуг» (в групах з професії «Перукар», 
«Перукар, манікюрник»). 

Член збірної команди України в Олімпійських інтернац. 
змаган. з перукар. мистецтва на фестивалі краси «Невские 
Берега» (2008), яка посіла V м. серед 2000 учасників; член 
Спілки перукарів Укр.; має власну автор. Школу. Її учні – 
призери всеукр. та обл. конкурсів фах. майстерності: І м. 
у чемп. України з перукар. мистецтва «Світ краси-2004», 
м. Київ; ІІ м. на ювілейному чемп. «Кубка Києва» у номін. 
«Весільна зачіска» (2005); І м. міжн. чемп. з перукар. мис-
тецтва «Your Hair Awards», м. Київ (2007). 

Авт. навч. посіб. «Технології виконання модельних за-
чісок з довгого волосся» (2011), «Інновації у перукар. мис-
тецтві. Нетрадиційні методи проведення уроків» (2011), 
«Збірник тестових завдань з професії «Перукар» (2013), 
навч.-наоч. посіб. «Сучасний підхід до стрижки волосся» 
(2016).

Відмін. осв. України (2002), Подяка Прем’єр-мін. України 
(2012), Грам. Ін-ту ПТО НАПН України (2013), Дипл. Спілки 
перук. України (2005).

Є .ЦАРЬОВА

Петропавловська Галина Іванівна

09.04.1943, с. Малин-
ки Красилів. р-ну Хмельн. 
обл.

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т (1965), спец. 
«Вчит. історії, укр. мови та 
літ-ри».

Труд. діяльність розп. у 
Воєводській СШ (1963), з 
1965 р. – вчит. історії Воро-
новицької шк., з 1969 р. – 
Путильської СШ, з 1974 р. 
– вчит. історії, згодом заст.
дир. по навч.-вихов. роботі 
Ярмолин. СШ № 1. Делегат 
ІІІ Всесоюзного зїзду вчит. 
в м. Москва.

Орд. «Знак Пошани»(1978) і «Жовтневої революції». 
А. КОЗАК

Петрук Ганна Григорівна

04.10.1955, с. Ленківці, Шепетів. р-ну Хмельн. обл.
Закінч. Кам.-Под. держ. пед. ін-т ім. В. П. Затонського 

(1992), спец. «Учит. поч. класів, укр. мови та літ-ри»; (2005), 
спец. «Упр. навч. закладом» кваліф. «Кер. навч. закладу».

Спец. вищ. кваліф. кат., учит.-методист. 
Учит. поч. класів, укр. мови та літ-ри СШ №2 м.Шепетівки 

(1975-1978), Судилківської СШ (1980-1991), Шепетів. НВК №3 
(з 1991). З 1992 р. – зав. метод. кабінету Шепетів. упр. осв.
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Уперше в місті та обл. 
запровадж. освіт. техноло-
гії: модульно-розвив. навч. 
в пансіоні, ОКН та «Віль-
ний вибір» у НВК №1, роз-
вив. навч. у ЗОШ №1, НВК 
№3. 

Під її кер. методкабі-
нет – учасник обл. конк.: 
огляду-конк. діяльн. ме-
тодкабінетів «На кращу ор-
ганізацію метод. роботи з 
пед. кадрами» (2011, 2012, 
2013 – ІІІ м.), сайтів метод. 
кабінетів (2016 – І м.); ви-
ставки пед. інновацій; фа-

хової майстерності «Учит. року» (52 лаур. та перемож. за 
25 років).

Авт. публік.: «Організація метод. роботи з пед. кадрами 
(2004), «Осв. Шепетівки в цифрах і фактах» (2008), «Осв. 
в Шепетівці» (2007, 2010), ряду розробок з питань метод. 
діяльн.

Відмін. осв. України (1998), почес. грам.: МОН України 
(1995, 2000), Хмельн. ОДА (2005, 2010), обл. ради (2004), 
обл. упр. осв. і науки (1999, 2005).

О. КОШКА

Петрук Олександр Іванович

01.11.1922, с. Богданівка 
Волочиського р-ну Хмельн. 
обл. Помер у 2004 р.

Закінч. Кременецький 
педагог. учит. ін-т (вступив 
у 1948 р.).

Труд. діяльність розп. 
1949 р. у Богданівській СШ 
вч. матем. Прац. у шк. с. 
Великий Лазучин та с. По-
півці Базалійського р-ну. З 
1955 р. – дир. Авратинської 
сер. шк. У 1961-1963 рр. –
зав. Волочиським район. 
від. народ. осв. З 1963 р. – 
ІІ секретар райкому партії, 
з 1973 р. – заст. голови Во-
лочиського райвиконкому. 
З відкриттям Волочиської 
СШ № 5 – її дир. (1975-1985), вчит. матем. (1985-1991). 

Учасник ІІ світ. війни (пройшов усю війну зв’язківцем). 
Відмін. народ. осв. УРСР (1957). 

Н. КРАЙДУБА

Петрушенко Ольга Олександрівна.

10.03.1978, м. Кремен-
чук Полтав. обл. 

Закінч. Вінниц. держ. 
пед. ун-т (2004), спец. 
«Пед. і методика серед. 
осв. Мова і літ-ра (англ.), 
кваліф. «Вчит. англ. мови 
та зарубіж. літ-ри».

Спец. вищ. кваліф. кат. 
(2015), канд. філолог. наук 
(2010), доц. (2013). 

Прац. у Хмельн. ін-ті 
МАУП (2004-2008, старш. 
викл. каф. філології та 
українознавства), Хмельн. 
кооперат. торг.-економ. ін-
ті (2008-2011, старш. викл. 

каф. сусп. наук), з 2011 р. – в ПВНЗ «Хмельн. економ. ун-т» 
(проректор з наук.-метод. роботи, доц. каф. гуманітар. під-
гот. і туризму за суміщ.).

Авт. бл. 70 наук. праць: монографії «Лексико-семантич-
на польова структура «час» у сучасній лінгвостилістичній 
парадигмі» (2013); навч. посіб. «Англ. мова за проф. спря-
мув.» (2015).

С. МЕЛЬНИЧУК

Печенюк Василь Іванович

16.01.1949, с. Стецева 
Снятин. р-ну Івано-Франк. 
обл. 

Закінч. Львів. с/г ін-т 
(1971), спец. «Агрономія», 
кваліф. «Вчений агроном».

Канд с/г наук (1977), 
доц. (1982).

Прац. у 1971-1974 рр. в 
упр. с/г Хотинського р-ну 
Чернів. обл. та Чернів. фі-
ліалу ін-ту «Укрземпроект» 
на посадах агронома. З 
1974 р. – у Кам.-Под. с/г 
ін-ті (з 1995 р. – Под. держ. 
агр.-техн. ун-т): аспірант, з 
1977 р. – асистент, з 1980 
р. – доц., у 1983-2011 р. – декан агрономічного фак-ту, дир. 
ін-ту агротехнологій. Вніс вагомий вклад в розвиток закла-
ду: за його безпосередній участі відкр. 5 спец., змінено ста-
тус ін-ту на акад. та ун-т. 

Авт.: «Біологізація землеробства та виробництво еко-
логічно чистої продукції» (1997), «Раціональні сівозміни 
в сучасному землеробстві» (2003), «Наукові основи зем-
леробства» (2005), «Обробіток ґрунту в адаптивно-ланд-
шафтних системах землеробства» (2011).

Мед. «За трудову відзнаку» (1986), Почес. грам. ВАК 
України (1997) та ВР України (2009), відмін. осв. України 
(1998), «Знак Пошани» (2004), Заслуж. прац. осв. України 
(2006), відмін. аграр. осв. і науки України ІІІ ст. (2008).

Р. ГАВРИЛЯНЧИК
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Печенюк Майя Антонівна

5.02.1946, с. Проскурів-
ка Ярмолин. р-ну Хмельн. 
обл. 

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т (1973), спец. «Му-
зика і співи».

Канд. пед. наук (1989), 
проф. (2011). 

Від 1973 – у Кам.-Под. 
держ. пед. ін-ті (нині – 
КПНУ): виклад. вокалу, 
метод. муз. вихов., метод. 
наук. досліджень, мисте-
цтвознавства. Від 2015 – 
зав. каф. муз. мистецтва. 
Наук. дослідж.: теорія та 

методика муз. вихов., муз. краєзнавство. Кер. наук. шко-
ли «Проблеми естет. вихов. молоді засобами музики у шк. 
різного типу навч. і вищих закл. осв.». Підгот. 5 канд. наук. 
Член всеукр. муз. спілки (від 2005), всеукр. спілки краєз-
нав.

Авт. понад 250 наук. пр.¸зокр., навч.-метод. посіб. «Дзвін-
кі голоси: муз. хрестоматія» (для уч. з 1 по 8 кл., – всього 9) 
(1999-2003), монографій «Актуальні питання естет. вихов. 
молоді засобами музики» (2014) та «Інновац. підходи до 
фах. підгот. вчит. мист. дисц.» (2015), співавт. навч.-метод. 
посіб. «Буквар сопілкаря» (1998, 2004). 

Відмін. осв. України (2003), лаур. обл. прем. в галузі муз. 
мист. ім. В. Заремби (2004), знаки «Честь і шана» (2005), 
«ім. С. Русової» (2006), «Викл. року» (2003).

В. ЛАБУНЕЦЬ

Печеровий Дмитро Миколайович

10.02.1935, с. Жванець 
Кам.-Под. р-ну Хмельн. 
обл. Помер 09.06.2001.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1957), фізико-матем. 
фак-т.

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-метод.

З 1957 р. – у СШ № 14 
м. Хмельн.: вчит. матем., з 
1960 р. – заст. дир. з навч.-
вих. роб., у 1968-2001 рр. – 
дир. Багато уваги приділяв 
ключовим перспект. про-
блемам розв. осв., зміцн. 
навч.-матер. бази шк., 
впровадж. нових форм ор-
ганіз. навч.-вих. процесу. Завдяки йому добуд. шк. їдальню 
(1979), уведено в експлуат. приміщ. почат. шк. (2000). 

Відмін. осв. України. 
А. КОНОНЮК

Пила Василь Іванович

13. 01 1932, м. Чернігів.
Закінч. Київ. лісогоспо-

дарський ін-т. (1955), інже-
нер.

Докт. економ. наук 
(1987), проф. (1994).

З 1955 р. – інж., ст. інж., 
нач.- виробн.-тех. від., гол. 
інж. підприємства лісоза-
готівель Свердлов. обл.; 
з 1961 р. – ст. інженер Ук-
рголовлісзбуту Укр. Рад-
наргоспу; з 1963 р. – ст. 
економіст план. комісії 
Південно-Західного еко-
ном. р-ну УРСР. З 1970 р. 
– у Наук.-дослід. ін-ті Дер-

жплану УРСР: ст. наук. співроб., вчений секр., зав. відділом 
територіального планування. З 1991 р. – у Наук.-дослід. 
економ. ін-ті Мінекономіки України: заст. дир., зав. відділу, 
заст. зав. від. регіональної політики. У 2009 р. – дир. Ін-ту 
міжнар. економіки та інформ. технол. Міжрегіон. Акад. упр. 
персоналом. З 2011 р. – зав. каф. держ. упр. та місцевого 
самовряд. ХУУП. Сфера наук. інтересів: проблеми розви-
тку і розміщення продуктивних сил, зонування і транскор-
доне співробітництво. 

Підготував 2 докт., 17 канд. наук.
Авт. 170 наук. праць: Регулювання правовідносин у сфе-

рі державних закупівель в ЄС та Україні: монографія – К., 
2005. Науково-методичні засади оцінки непродуктивного 
відпливу капіталу за межі України. – К., 2008.

Орд. СРСР «Знак Пошани» (1986), мед. «В пам’ять 
1500-річчя Києва», нагруд. знаки Мінекономіки України «За 
сумлінну працю» ІІ та ІІІ ст. (2000, 2002), нагруд. знак МОН 
України «Петро Могила» (2006), Почес. грам. Хмельн. ОДА.

І. КОВТУН

Пилипчук Валентина Мартинівна

11.05.1960, с. Стригани 
Славут. р-ну Хмельн. обл. 

З 1987 р. прац. у м. 
Славута в ДНЗ № 7 «Дюй-
мовочка»: виховат.-ме-
тод., з 1997 р. – його за-
від. Її кер. започат. новий 
етап розвитку проф. рівня 
колективу. У 1999 р. закл. 
реорганіз. в ясла-садок № 
7 та передається в комун. 
власність територ. гро-
мади (прац. його кер. до 
2011 р.). Ініціювала створ. 
в м. Славута Центру ран-
нього розв. дитини «Ди-
восвіт», прац. його завідувачем у 2011-2013 рр. 

Т. ДУБІНА
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Пинда Наталія Михайлівна

03.04.1961, с. Клименто-
вичі Шепетів. р-ну Хмельн. 
обл. 

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т ім. В П. Затонсько-
го (1987), спец. «Історія», 
кваліф. «Вчит. історії і сус-
пільствознавства».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
учит.-методист.

З 1980 р. прац. у м. Ше-
петівка учит. почат. кл. СШ 
№5. З 1992 р. – заст. дир. 
з навч.-вих. роб. НВК № 1.

Розробила сист. роб. 
почат. кл. за технол. осо-

бистісної орієнтації педпроцесу «Вільний вибір». У 2012 
р. творчий доробок з пробл. «Інновації в упр. діяльності» 
внесено у каталог ІV Міжнар. фестив. педінновацій. Підгот. 
4 перемож. IV ет. та 12 перемож. ІІІ ет. Всеукр. олімп. юних 
істориків.

Відмін. осв. України (1996), Почес. грам. МОН України 
(2000, 2011), дипл. IV Міжнар. фестив. педінновацій за пе-
ремогу в ном. «Інновації в упр. діяльності» (2012). Лаур. 
обл. ет. Всеукр. конк. «Учит. року-2004» у ном. «Заст. дир. 
з навч.-вих. роб.», лаур. обл. конк. «Почат. шк. ХХІ ст.» у 
номін. «Творчий кер.-2008».

В. ГАРБАРЕЦЬ

Пирха Іван Іванович

14.08.1934, с. Талаїв-
ка Сумської обл. Помер 
20.09.1997.

Закінч. Луганск. педін-
ститут (1956), спец. «Вчит. 
геогр.». 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист. 

1956-1958 рр. – вч. геогр. 
Пеньківської СШ Старо-
кост. р-ну, 1959-1967 – дир. 
цієї ж шк. 1967-1973 рр. – 
дир. Староостропільської 
СШ, 1981-1983 рр. – заст. 
дир. з навч.-вих. роботи 
Старокост. шк. № 5. 1983-
1995 рр. – дир. Старокост. 
ЗОШ І-ІІІ ст. № 7.

Відмін. осв. УРСР (1983), Почес. грам. МОН України 
(1987), мед. «Ветеран праці» (1983), Заслуж. прац. народ. 
осв. Української РСР (1989).

І. СЛОБОДЯН

Пирха Людмила Михайлівна

15.03.1935, с. Бродецьке 
Козятин. р-ну Вінниц. обл.

Закінч. Житомир. пед. 
ін-т (1956), філолог. фак-т.

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчитель-методист.

Труд. діяльність розпоч. 
Старокост. р-ні у 1956 р. в 
Пеньківській СШ вчит. рос. 
мови та літ-ри. З 1967 р. 
прац. в Остропільській СШ: 
вчит. рос. мови та літ-ри, у 
1974-1980 рр. – дир. У 1980-
1996 рр. – зав. Старокост. 
район. відділом освіти. За 
період її кер. в школах міста 

та району побуд. 6 шк. І-ІІІ ст., 6 шк. І-ІІ ст., 3 дит. садки, до-
буд. 4 шк. І-ІІІ ст., відкр. 2 почат. школи, побуд. 2 пришк. ін-
тернати, 2 буд. для вчит., закуплені в селах 2 хати для моло-
дих спец., побуд. 2 індивід. газові котельні, 3 їдальні, добуд. 
2 спортзали. Створ. 2 МНВК у вивільнених старих приміщ. 
шк. Закуплено обладн. для проведення теор. та практ. за-
нять. Творч. вчит., умілий організат. пед. процесу. 

Після виходу на пенсію прац. методист. Старокост. ра-
йон. Центру дит. творчості (1996-2013).

Відмін. осв. УРСР (1976), мед. А. Макаренка (1990), 
грам. Мін-ва осв. та облво. Її прізвище занес. в Енциклоп. 
«Кращі люди України» (2009). Почесн. громад. м. Старо-
кост. (2009).

Б. МАКАР

Півторак Любов Юхимівна

01.01.1946, с. Балин Ду-
наєвец. р-ну, Хмельн. обл. 

Закінч. Кам.-Под. педа-
гог. ін-т (1966), спец. вищ. 
кат., викл.-методист. 

Прац. вчит. матем. Че-
чельницької восьмир. шк. 
Дунаєв. р-ну (1966-1968), 
вчит. матем. Балинської 
СШ Дунаєв. р-ну (1968-
1970), вчит. матем., вихов. 
гр. прод. дня Грицівської 
СШ Шепетів. р-ну (1970-
1976), викл. матем. Гри-
цівського СПТУ № 8 (1976-
1983), викл. матем. СПТУ 
№ 4 м. Хмельн. (1983-
1984). З 1984 р. – викл. матем. ДНЗ ВПУ № 11 м. Хмельн. 

Авт. збірника «Інтеграл та його застосування» (2013), спі-
вавт. збірн. завдань «Сто практичних задач з матем.» (2007). 

Відм. профтехосв. СРСР (1984), Грам. управ. осв. і на-
уки Хмельн. ОДА (2004).

І. КИРИЛЮК
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Піголь Лідія Трохимівна 

14.03.1955, с. Манятин 
Славут. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Хмельн. пед. 
уч-ще (1973), фах. «Дошк. 
вихов.», Рівен. пед. ін-т 
(1979), фах. «Укр. мова і 
літ-ра». 

Прац. виховат. дит. садка 
с. Іванівка, уч. укр. мови і літ-
ри Крупецької СШ Славут. 
р-ну. З 1978 р. – у від. осв. ін-
спект.-методист з дошк. вих., 
метод. з укр. мови і літ-ри, 
у 1992-1997 рр. – зав. РМК, 
1997-2010 рр. – гол. спец. 
від. осв. Славут. РДА. З 2010 
р. – метод. Славут. РМК. 

Відмін. народ. осв. УРСР (1991), лаур. район. пед. прем. 
ім. Д. П. Глюзицького (2013), Грам. ВР України (2016).

Ж. ЗУБОВА

Підлісна Антоніна Іванівна

03.04.1946, с. Скіпче Го-
родоц. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1969), спец. «Вчит. іс-
торії».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит-методист. 

У 1969-1993р.р. прац. 
вчит. історії в Хмельн. шк.-
інтернат №1. З 1993 р. – 
вчит. історії Хм. спеціаліз. 
ліцею-інтернату поглиб. 
підгот. в галузі науки. Ра-
зом з учнями шк.-інтернату 
№1 3 роки прац. в архео-
лог. експедиції на Дністрі 
від Ін-ту археології АН України, зав. шк. музеєм червоного 
козацтва. Підгот. десятки учасн. і призерів олімп. усіх рів-
нів, конк.-захистів МАН, 3 призери олімп. з історії IV рівня, 
5 призерів конкурсу-захисту МАН ІІІ рівня. Її учні – учасни-
ки і призери Всеукр. турнірів юних істориків.

Авт. праць: «Роль музею черв. козацтва в патріот. вихов. 
учнів» (1980), «Роль Всеукр. турнірів у вихов. творч. зді-
бностей учнів» (2008). 

Відмін. народ. осв. УРСР (1983), Почес. грам. МОН 
України (2000), нагруд. знак «В. Сухомлинський» (2007).

Л. СЕМЕНЮК

Підфігурний Ілля Андрійович

09.05.1920, с. Жучківці 
Фельштинского р-ну Кам.-
Под. обл. (нині Хмельн. 
р-ну Хмельн. обл.). Помер 
28.05.1999, с. Жучківці 
Хмельн. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Станіславський 
пед. ін-т (1953), спец. 
«Вчит. історії».

У 1953-1956 рр. – вчит. 
історії Жучковецької 8-річ-
ної шк., 1956-1980 рр. дир. 
цієї ж шк. Під його кер. 
пед. колектив досяг ваго-
мих успіхів у навч. та вих. 
школярів, зросла проф. 

майстерність педагогів. Після досягнення пенс. віку продо-
вжував працювати вчит. правознавства у цій же шк. (1980-
1985).

Неоднораз. обирався депутатом Жучковецької сільради 
та Чорноострівської райради.

Відм. народ. осв. УРСР (1965), заслуж. вчит. Української 
РСР (1977), грам. Мін. осв. і ЦК профсп., обл. упр. народ. 
осв. і обкому профсп., неоднораз. відзнач. на район. Дошці 
пошани (1960-1980 рр.).

О. ХОМАНЕЦЬ

Підченко Костянтин Олексійович

19.01.1929, с. Кобижча 
Бобровицького р-ну Черніг. 
обл. – Помер 06.12.2004.

Закінч. Київ. ін-т фіз. 
культури (1952), спец. «Фіз. 
культура», кваліф. «Викла-
дач фіз. виховання». 

Вчит.-методист, суддя 
республ. категорії з пла-
вання та легкої атлетики.

Прац. викл. кафедри 
фіз. вих. Проскурівсько-
го (Хмельн.) пед. уч-ща 
(1952-1961), зав. кабінету 
фіз. вих. Хмельн. ін-ту удо-
сконал. кваліф. вчит. (1961-
1990).

Проф. діяльність спрямовував на пошук шляхів удоско-
нал. проф. майстерності вчит. і тренерів ДЮСШ.

Авт. опублікованих методик викл. фіз. культури на уро-
ках у шк., в позакласній роботі та в ДЮСШ. 

Учасник ІІ світ. війни.
Відмін. осв. УРСР (1990), Грам. облвно, МОН (1960-

1990), ювілейна мед. «50 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.» (1995), пам’ят. знак «50 років 
визволення України» (1995), мед. «Ветеран праці» (1995).

С. ПІДЧЕНКО

Енциклопедiя освiти Хмельниччини
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Пісоцька Леоніда Станіславівна

27.10.1953, с. Кам’янка 
Городоц. р-ну Хмельн. обл. 

Закінч. Хмельн. пед. уч-
ще (1971), Рівнен. держ. 
пед. ін-т ім. Д. З. Мануїль-
ського (1977), кваліф. «Викл. 
дошк. педаг. і психол., мето-
дист дит. садка», Хмельн. 
гум.-пед. акад. (2003), ма-
гістр упр. навч. закл. 

Канд. пед. наук (2004), 
доц. (2006). 

З 1971 р. – виховат. дит. 
садка № 21 м. Хмельн., з 
1977 р. – у Хмельн. пед. уч-
щі (тепер – ХГПА): викл., з 
1985 р. – зав. дошк. від., з 

2000 р. по тепер. час – декан фак-ту дошк. осв.
Член ред. колегії збір. наук. праць ХГПА «Пед. дискурс»; 

спеціаліз. вченої ради, вченої та метод. рад ХГПА, з 1991 р. – 
очільн. метод. об’єдн. зав. дошк. від. пед. уч-щ Захід. регіону.

Авт. монограф. «Актуальні пробл. упр. розвитком дошк. 
освіти в Україні» (2009. –173 с.), навч. посіб. «Соц. психо-
логія» (2015. – 98 с.), співавт. навч. посіб. для студ. вищих 
навч. закл. «Професійна підготовка працівників дошк. осв.: 
організаційно-педагогічний аспект» (2014. – 191 с.) та комп-
лекс. освіт. програми «Дитина в дошк. роки» (2016. – 160 с.).

Відмін. народ. осв. УРСР (1991), нагр. знаки «За наук. 
досягнення» (2006), «Софія Русова» (2011), «За наполе-
гливість у науці» (ХГПА, 2005), «За багаторічну працю з 
підгот. пед. кадрів» (ХГПА, 2016); відзн. на обл. Дошці по-
шани «Кращі люди Хмельн.» (2010).

Л. ЗДАНЕВИЧ

Піщук Наталія Андріївна 

03.01.1962, м. Кам.-Под. 
Хмельн. обл.

Закінч. Луцьк. держ. ун-т 
(1982), спец. «Учит. англ. 
мови».

Проф. діяльність у м. 
Кам.-Под. розпоч. в ЗОШ 
№5. У 1994-2014 рр. – 
вчит. англ. мови Кам.-Под. 
ліцею. Тут здійснила свої 
перші експерим., використ. 
найкращі зразки навч. літ-
ри Оксфорд. та Кембридж. 
ун-тів. Створ. власну сист. 
підгот. уч. до Всеукр. пред-
мет. олімпіад: 5 призерів ІV 
ет. Всеукр. олімп. з англ. мови, 3 призери ІІІ (заключного) 
етапу Всеукр. конкурсу-захисту НДР МАН.

Авт. 30 наук.-метод. праць.
Почес. грам. МОН України (2000), Заслуж. вчит. України 

(2007). Лаур. III (заключ.) туру Всеукр. конк. фах. майстерн. 
«Вчит. року-2015» у номін. «Клас. кер. 10-11 кл.».

Т. КОВАЛЬСЬКА

Плаксій Зінаїда Миколаївна

28.07.1957, с. Копитинці 
Летичів. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Хм. пед. уч-ще 
(1976), шк. від., Кам.-Под. 
пед. ін-т (1982), кваліф. 
«Вчит. історії та правознав-
ства». 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист. 

З 1976 р. прац. вчит. Сус-
ловецької ЗОШ І–ІІІ ст., з 
1987 р. – заст. дир. з НВР. 
Організ. краєзнавчу роботу, 
з 1995 р. учні прац. в істор. 
секції МАН. Дослідж. іст. сіл 
Копитинці, Суслівці, роки 
Голодомору 1932–33 рр., 
долю земляків у роки ІІ світ. 

війни, остарбайтерів, повоєнної відбудови та ін. Перемож. 
обл. конк. «Реабілітовані історією», «Діти війни очима сучас-
них дітей», «Жива історія краю», «1939-1945 Ніколи знову». 

Авт. елективного курсу «Остарбайтери – жертви тоталі-
таризму», оповід. «Утікала Настя з тайги». 

Почесн. грам. Летичів. від. осв. (2015), РДА (1996, 2002, 
2008, 2016), обл. упр. осв. (2004), Держ. архіву Хмельн. 
обл. (2014). 

Т. ПРУС 

Плотнікова Алла Миколаївна

15.02.1963, с. Ріпна Во-
лочиськ. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Хмельн. пед. уч-
ще (1982), Кам.-Под. пед. 
ін-т (1989), спец. «Рос. 
мова та літ-ра».

З 1982 р. працює у м. Во-
лочиськ: вихователь ДНЗ 
«Калинка» (1982-1984); ви-
хователь ГПД (1984-1987), 
вчит. рос. мови та літ-ри 
(1987-1992), заст. дир. з 
НВР (1992-1997) Воло-
чиської ЗОШ І-ІІІ ст. №1.

З 1997 р. – на адмін. по-
садах у Волочиськ. РДА: 
нач. від. сім’ї та молоді (1997-2000), гол. спец. від. осв. 
(2000-2003), заст. нач. від. осв. (2003-2010), нач. від. осв. 
(2010-2015). Від 2015 р. . – нач. від. осв., молоді та спорту 
Волочиської міськради. Нею розроб. та коригувалась стра-
тегія розв. осв. галузі р-ну та ОТГ, яка визнавалась однією 
з кращих в обл. у заг. серед., дошк., позашк. осв. (8-й рік 
поспіль 1 місце в обл. по роботі МАН) та спорті.

Авт. публік. у фах. період. вид., у пресі, на радіо та телебач. 
Почес. грам.: МОН України, ОДА (2011, 2012, 2015), ра-

йон. та міськради (2011, 2016), Департ. осв. і науки ОДА, 
Волочиськ. РДА (2016). Почесн. знак обл. організ. профсп. 
прац. осв. і науки України (2016). 

К. МЕЛЬНИК
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Побережна Віталіса Антонівна

05.10.1954, с. Дерев’яне 
Кам.-Под. р-ну Хмельн. 
обл.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1975), спец. «Вчит. по-
чат. класів». 

З 1985 р. очолює Кам.-
Под. район. Будинок шко-
ляра. Заклад неоднораз. 
здобував приз. місця у 
конк., змаган., оглядах. 

Відмін. осв. України 
(1999), грам. МОН України 
(2012, 2015).

А. ШВЕЦЬ

Повар Таміла Михайлівна

08.07.1948, смт. Чеме-
рівці Хмельн. обл. 

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т ім. Затонського 
(1970), спец. «Вчит. укр. 
мови та літ-ри». 

У 1970-1978 рр. – вчит. 
укр. мови та літ-ри Вовко-
винецької шк.- інтернат. У 
1978-1982 рр. заст. дир. з 
навч.-вихов. роботи Зарі-
чанської СШ. У 1982-1992 
рр. – голова Кугаєвецької 
сільської ради. У 1992-
2004 рр. – нач. відділу осві-
ти Чемеров. РДА. За роки 
її кер. було збережено та 
вдосконалено мережу загальноосв. навч. закладів; створе-
ні і успішно функц. заклади нового типу (2 ліцеї, колегіум, 
гімназія, НВК «Школа – дит. садок». 

Відмін. народ. осв. УРСР (1982), мед. «За труд. до-
блесть» (1986), Заслуж. прац. осв. України (2003). 

Г. ПРОЦІВ

Подгорнюк Діана Миколаївна

06.1981, с. Лісові Гри-
нівці Хмельн. р-ну Хмельн. 
обл. 

Закінч. Хмельн. гум.-
пед. академію (2013), спец. 
«Управл. навчальним за-
кладом».

З 2009 р. – зав. Лісово-
гринівецьким ДНЗ «Ромаш-
ка». Компетентний кер., 
забезпечує висококваліф. 
упр. навч.-вих. процесом, 
контр.-аналіт. діяльність у 
закладі, працює над зміцн. 
та оновленням матеріал.-

техн. бази закладу, забезпеченням здорових та безпечних 
умов праці та вихов. Спрямовує роботу колективу на ство-
рення атмосфери затишку та комфорту.

Дипл. ІІІ ст. від. осв. Хмельн. РДА (2011), Подяка (2013) 
та Грам. (2015) від. осв., молоді та спорту Хмельн. РДА, По-
чесн. грам. Хмельн. РДА (2014), Дипл. І ст. ХОІППО за пед. 
виставку «Осв. Хмельн. на шляхах реформув.» (2015).

О. ПАШКОВСЬКА

Подчинюк Микола Тимофійович

28.05.1946, с. Думанів 
Кам.-Под. р-ну Хмельн. 
обл. Помер 2014 р.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1968), істор. фак-т. 

Розпоч. пед. діяльн. у 
с. Думанів Кам.-Под. р-ну 
вчит. музики і співів (1963). 
Прац. дир. Мануїльської 
СШ Теофіпол. р-ну (1981-
2011). Делегат ІІ Всеукр. 
з’їзду вчит. (2001). Займав-
ся актив. громад. роботою. 
Депутат сільської та район. 
рад кількох склик.

Численні грам. та дипл. різних рівнів. 
Н. МАСТІЙ

Покотильський Сергій Юрійович

23.04.1963, м. Кам.-Под. 
Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. с/г ін-т 
(1985), спец. «Економіка і ор-
ганіз. с/г»; Кам.-Под. пед ін-т 
(1994), спец. «Фіз. культура». 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист.

Прац. у Кам.-Под. індустр. 
технікумі (нині Кам.-Под. ін-
дустр. коледж): викладач 
(1992-2000), з 2000 р. – кер. 
фіз. вихов. З 2008 р. доте-
пер – викладач-методист. 
Голова міськ. МО викладачів 
фіз. культури, тренер збір. 
команд з баскетболу, футзалу, які є чемпіонами м. Кам.-Под. 
та обл. серед ВНЗ І-ІІ р.а. Багато років визнавався одним з кра-
щих тренерів м. Кам.-Под.

Відзн. за заслуги перед міськ. громадою (2007). Канд. в 
майстри спорту з гандболу.

Н. ЧЕРВОНОГРАДСЬКА

Поліщук Олександр Сергійович

28.08.1979, с. Великий Чернятин Старокост. р-ну 
Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. держ. пед. ун-т ім. І. Огієнка (2001), 
спец. «Пед. і методика серед. освіти, історія»; магістратура 
Київ. націон. ун-т ім. М. Драгоманова (2002), спец. «Істо-
рія»; Хмельн. ун-т упр. і права (2006), спец. «Правознав-
ство»; аспірант. Ін-ту вищої освіти НАПНУ (2009).
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Канд. філософ. наук 
(2009), доц. (2011), докт. 
філософ. наук (2016).

Наук.-пед. дільн. розпоч. 
у 1998 р. Хмельн. гуманіт.-
пед. акад.: викл., доц. каф. 
сусп. дисц. З 2011 р. – де-
кан фак-ту мистецтв.

Авт. понад 150 наук. 
праць: моногр. «Соціаліза-
ція особистості в умовах по-
літизації укр. сусп.» (2011), 
«Колект. дія: соц. пізнання і 
практ. (досвід філософ. кон-
цептуалізації)» (2015), співавт. моногр. «Становл. майбут. вчит. 
як суб’єкта цілісної пед. діяльн.: соціогуманіт. вимір» (2011), 
навч. посіб. «Політологія» (2011),

Грам. упр. осв. і науки Хмельн. ОДА (2010, 2011) та об-
лради (2009), НАПНУ (2016).

Ю. ТЕЛЯЧИЙ

Пономаренко Антоніна Павлівна

14.03.1916, с. Оринин 
Оринин. р-ну Кам.-Под. 
обл. (нині Хмельн. обл.). 
Померла у 1997 р.

Закінч. Кам.-Под. зо-
отехн. ін-т (1934), Тульчин-
ську пед. шк. (1938). 

1937-1941 рр. – вчит. поч. 
кл. Оринин. шк. У 1969-1979 
рр. – вчит. поч. кл. Оринин. 
шк.-інтернату. Багато зроби-
ла для згурт. учнів. та вчит. 
колективів, патріот. вихов. 
учнів та організ. їх праці.

Заслуж. вчит. шк. УРСР; 
мед.: «А.С. Макаренка», «За 

доблесну працю у Великій Вітчизн. війні 1941-1945 рр.», «Ве-
теран праці» та ін. Її ім’я відзначено в «Ленін. книзі пед. слави».

Н. ІВАХНЮК

Попадюк Тетяна Володимирівна

06.08.1970, с. Ставниця 
Летичів. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Ізмаїльський 
держ. пед. ін-т (1991), спец. 
«Рос. мова та літ-ра», (1993) 
«Укр. мова та літ-ра».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
старший вчит.

У 1991-2005 рр. прац. 
у Меджибізькій ЗОШ І-ІІІ 
ст.: учит. укр. мови та літ-
ри, педагог-організатор. 
З 2005 р. – дир. Требухо-
вецької ЗОШ І-ІІІ ст.

Здібний адміністратор 
та організ., умілий педагог. 
Учасн. Міжнар. виставки 
«Сучасні заклади осв.» (2015).

Авт. друк. метод. посіб. «Шк. майбутнього – шк. здоров’я» 
(2013); публ. у зб. «Сільська шк. – колиска розуму, джерело 

почуттів», у п’ятому довід.-біограф. вид. «Флагмани осв. і 
науки України».

Орд. «Івана Богуна» (2010), мед. «Флагман осв. і науки 
України» (2013), Почесн. грам. Департ. осв. і науки Хмельн. 
ОДА (2013). Неоднораз. перемож. обл. пед. виставки 
«Осв. Хмельн. на шляхах реформув.». Перемож. район. 
етапу конк. «Вчит. року» (2015) у номін. «Дир. шк.» (ІІ м.).

Л. КИРИЛЬЦЕВА

Попик Олександр Федорович

26.04.1961, с. Олексіївка 
Старосин. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. пед. ін-т 
ім. В. П. Затонського (1983), 
спец. «Матем. і фізика».

Розпоч. труд. діяльн. у 
Бабинській СШ Старосин. 
р-ну: вчит. матем. та фізи-
ки (1983-1986), організ. по-
заклас. та позашк. роботи 
(1984-1986). У 1986-1988 
рр. – дир. Пилявської непо-
вної серед. шк.; методист, 
зав. Старосинявського РМК 
(1992-2002), голов. спец. від. 
осв. Старосиняв. РДА (2002-

2009), заст. нач. упр. осв. і науки Хмельн. ОДА (2009-2011).
З 2011 р. прац. у ХОІППО: зав. НМЦ координації діяльності 

Р/ММК та упр. навч. закладами (2011-2012), з 2012 р. – про-
ректор з наук.-метод. роботи (з травня 2013 р. до жовтня 2014 
р. викон. обов’язки ректора ін-ту). Під його кер. здійснюєть-
ся наук.-метод. супровід реалізації обл. Програми розвитку 
осв. до 2020 рр., в межах якої виконуються проекти: «Проф. 
навч.», «Обдар. дитина», «Дитина з особл. потребами», 
«Психол. супровід освіт. процесу», «Вихов. Позашк. осв.».

Авт. наук.-метод. праць, які надрук. в обл. та всеукр. 
наук.-пед. виданнях.

Почес. грам. МОН України (2005), Департ. осв. і на-
уки Хмельн. ОДА (2007, 2013, 2014), Хмельн. ОДА (2008), 
Хмельн. облради (2014).

В. БЕРЕКА

Посікера Олександр Панасович 

17.09.1953, с. Піліс-
ний Мукарів Дунаєв. р-ну 
Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. ін-
дустр. технікум (1973), 
спец. – «Електробладнан-
ня промислових підпри-
ємств і установок; технік-
електрик».

Прац.: електромонтаж. 
дільн. СУ 4466, електро-
монтер (1975-1976); май-
стер вироб. навч. в Кам.-
Под. ПТУ № 6 (1976-1994); 
електоромонтер в приват. 
фір. (1994-2005); майстер 
виробн. навч. в Держ. навч. закл. «Подільський центр 
професійно-техн. осв.» (2005-2016).

Відмін. народ. осв. УРСР (1991).
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Постовіт Володимир Михайлович  

01.04.1964, с. Глушківці 
Ярмолин. р-ну Хмельн. обл. 

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т ім. В. П. Затон-
ського (1986), спец. «Вчит. 
матем. і фізики»

Спец. вищ. кваліф. кат., 
ст. вчит.

Розп. труд. діяльність у 
1986 р. вчит. фізики та ма-
тем. Глушковецької СШ. З 
1992 р. – інспект.-методист, 
спец. (1994) Ярмолин. від. 
осв. З 2002 р – голов. спец. 
від. осв. РДА, з 2004 р. – 
його начальник. З 2005 р. 

– заст. дир. Ярмолин. НВК з наук.-метод. роботи, з 2008 р.
дир. НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 та гімназія». 

Відмін. осв. України (2007).
А. КОЗАК

Починок Діна Тимофіївна

15.01.1925, м. Боровичи 
Новгород. обл. (Росія).

Закінч. Кам.-Под. техні-
кум підготовки культоосвіт. 
працівників (1952).

Прац. в бібліот. Кам.-
Подільського, Славути, 
Грицева, Волочиська. За-
вдяки її зусиллям у Воло-
чиську побуд. двоповерх. 
приміщ. район. бібліот. 
(1961). З 1972 р. – в обл. 
бібліот. для дітей, у 1977-
1985 рр. – дир. обл. бібліот. 
для юнацтва. Організатор 
клубу ветеранів «Бойова подруга» (1996).

Заслуж. прац. культури України (1968). Мед. «За обо-
рону Ленінграда» (1944).

В. ТАРЧЕВСЬКА

Приказюк Віктор Броніславович

24.12.1958, с. Голосків 
Летич. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-
Подільський с/г ін-т (1982), 
спец. механізація с/г, інже-
нер-механік.

Трудовий шлях: інже-
нер-механік к-пу «Шлях 
перемоги» с. Пархомів-
ці Хмельницького р-ну 
(1978-1989); головний ін-
женер к-пу ім. Ватченко 
с. Голосків Летичівсько-
го р-ну (1989-1996); гол. 
КСП «Україна» с. Голосків 
(1996-1998); дир. ТОВ Аг-

рофірма «Маяк» с. Голосків (1998-2001); дир. СПП Агро-
фірма «Обрій» с. Голосків (2001-2008); з 2008 р. по тепер. 
Час – ген. Дир. ТОВ «Агрофірма «Обрій». Основний ро-
ботодавець для спец. – випускників Голосківського проф.-
техн. ліцею.

Мед. «За працю та звитягу» (2001); Відм. техн. служби 
(2003). Депутат VI склик. Хмельн. облради (2012-2015).

Присяжнюк (Антонович) Марія Петрівна

22.04.1936, м. Деражня 
Хмельн. обл. 

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т ім. В. П. Затон-
ського (1936), Спец. «Вчит. 
укр. мови».

Труд. шлях розпоч. у 
1955 р. вчит. укр. мови та 
літ-ри Пирогівської 8-річ-
ної шк. (Віньков. р-ну), у 
1956-1967рр. – вчит. Кор-
начівської 8-річної шк. 
(Ярмолин. р-ну), у 1968 
р. – перший і єдиний ме-
тодистом РМК у смт. Вінь-
ківці, з 1971 р. – зав. РМК 
від. осв. Віньков. р-ну та його засновник. З її ініціат. організ. 
ефективну роботу шк. ППД, навчання педагогів на семіна-
рах-практикумах, випуск район. метод. бюлетенів.

Л. БРОШКО

Приходько Руслана Вікторівна 

28.04.1969, м. Кам-Под. 
Хмельн. обл. Померла 
01.03.2016.

Закінч. Чернів. націон. 
ун-т (1995), філолог. фак-т.

З 1993 р. – методист та 
кер. гуртків Чемеров. Буд. 
школярів, з 2016 р. – заст. 
дир. з навч. роб.

Фіналіст Всеукр. конк. 
проф. майстерн. пед. по-
зашк. навч. закл. «Джерело 
творчості» у номін. «Ме-
тодист» (2009), перемож. 
обл. етапу цього конк. у но-
мін. «Кер. гуртка» (2016), щорічно отрим. приз. місця в пед. 
виставці «Осв. Хмельн. на шляхах реформув.», відзнач. на 
район. осв. Дошці пошани «Разом у майбутнє» (2010).

О. СОПІЛЬНИК

Енциклопедiя освiти Хмельниччини

356



Продеус Микола Микитович

17.02.1916, с. Балаки-
ри Кам.-Под. повіту По-
дільськ. губернії. Помер 
01.07.1982, м. Кам.-Под.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1935).

Прац. зав. Городоцьким 
райвно (1947-1957), Кам.-
Под. міськвно (1957-1980).

Сформував ефект. сис-
тему упр., спрямовану на 
поліпшення якості осв., 
удоскон. кваліф. рівня кер. 
шк., впровадж. передового 
пед. та упр. досвіду, підне-
сення дієвості інспектор. контролю. Організ. створ. матер. 
бази для політехніч. навч. учнів: у Городоц. р-ні у 1957 р. 23 
шк. мали теплиці, в усіх були зразкові навч.-досл. ділянки і 
майстерні. У м. Кам.-Под. у 1958-1980 рр. з його ініціативи 
побуд. 8 шк., 9 дошк. закладів, спорт. та муз. шк. Депутат 
багатьох скликань Городоц. район. та Кам.-Под. міської 
рад народних депутатів.

Заслуж. прац. народ. осв. УРСР. 
В. ВОЙТЕНКО

Прокопчук Віктор Степанович

20.07.1944, с. Блищанівка 
Дунаєвец. р-ну Хмельн. обл. 

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т (1967), історик, фі-
лолог. 

Докт. іст. наук (2009), 
проф. (2011). 

Прац. у Дунаєвец. р-ні: 
1969-1972 рр. – учит. іс-
торії, дир. Маківської СШ; 
начальник від. осв. Дунає-
вец. РДА (1980-1982, 1988-
2004). Від 1996 за суміс-
ництвом, з 2004 – у штаті 
Кам.-Под. пед. ун-ту (нині 

– КПНУ): доцент, проф. каф., дир. наук. бібліотеки. Наук.
дослідж.: історія краєзнавчого руху в Україні, регіоналісти-
ка, персоналії, бібліотекознавство. Член-кор. Укр. акад. іст. 
наук. Підгот. 3 канд. наук. Член НСКУ (1990), НСЖУ (1993).

Авт. понад 500 наук. публік. 65 окремих вид., зокр., мо-
нографій «Під егідою Укр. комітету краєзнавства» (2004), 
«Інституціоналізація краєзнавчого руху Правобережної 
України 20-х років ХХ – поч. ХХІ ст.: етапи, форми, напря-
ми діяльн.» (2009), «Дунаєвеч.: край і люди» (2013), «Істор. 
краєзнавство на Поділлі: історія і сучасність» (2014).

Відмін. осв. УРСР (1990), Заслуж. прац. народ. осв. Укра-
їни (1993), нагруд. знак «П. Могила» (2008). Лаур. прем.: 
ім. Ю. Й. Сіцінського Хмельн. ОДА та облради (2004), ім. 
акад. П. Т. Тронька Нац. спілки краєзн. України (2013), ім. 
проф. І. С. Винокура обл. орг. НСКУ (2015). 

І. КОНЕТ

Проскурівська Катерина Володимирівна

15.02.1947 с. Баранівка 
Ярмолин. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. пед. ін-т 
(1969), спец. «Вчит. історії». 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист.

У 1969-1975р.р. прац. 
вчит. історії та суспільноз-
навства Шарівської СШ, 
Соколівської СШ Ярмолин. 
р-ну Хмельн. обл. У 1975-
1979 рр. – відповід. секре-
тар у справах неповнолітніх 
при Ярмолин. райвиконко-
мі. У 1980-1989 рр. – заст. 
дир. з навч. роботи Ярмо-
лин. СШ № 2. У 1989-1992 
рр. – інспектор Ярмолин. райво. З 1993 р. прац. у Хмельн. 
спеціаліз. ліцеї-інтернаті поглиб. підгот. в галузі науки: заст. 
директора (1993-2010), з 2010 р. – вчит. історії. Багато уваги 
надає роботі з обдар. дітьми. Її учні посідали приз. місця на 
ІІ і ІІІ етапах конк.-захисту НДР учнів-членів МАН України.

Відмін. осв. України (2004), Грам. МОН України (2006), 
Подяка Націон. еколого-натураліст. центру (2010).

Л. СЕМЕНЮК

Пулатова Людмила Йосипівна

05.01.1972, с. Кудринці 
Хмельн. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Південноукраїн-
ський держ. пед. ун-т іме-
ні К.Д. Ушинського (2000) 
спец. «Укр. мова, літ-ра, за-
рубіж. літ-ра»; аспірант. На-
ціон. пед. ун-ту імені М.П. 
Драгоманова (2007).

Спец. вищ. кваліф. кат. 
(2007), канд. філол. наук 
(2009).

Прац. у м. Хмельн.: вчит. 
почат. класів ЗОШ №29 
(1990-1999), вчит. укр. мови, 
літ-ри та зарубіж. літ-ри 
гімназії № 2 (1999-2006). З 
2006 р. дотепер – у Хмельн. ОІППО: методист зарубіж. літ-
ри та мов націон. меншин (2006-2009), ст. викл. каф. мето-
дик навч. предметів, каф. теорії та методик сусп.-гуманіт. 
Дисц. (2009-2013), зав. каф. теорії та методик сусп.-гуманіт. 
дисц. ( з 2014 р. дотепер). Започатк. Обл. конкурс знавців 
мов націон. меншин, щорічну Всеукр. конф. «Формув. па-
тріотизму та збереж. націон. ідентичності особистості в 
умовах полікультурного середовища сучасної України», 
проект «Наук.-літер. студія як форма модернізації процесу 
вивч. літ-ри в школі», організатор конф., семінарів, тренін-
гів для учителів-гуманітаріїв області.

Авт. понад 100 наук. статей, наук.-метод. посібн. та ме-
тод. рекомендацій. 

Почес. грамоти: упр. освіти Хмельн. ОДА (2012), Хмельн. 
ОДА (2013), НАПНУ (2015), МОН України (2016). Лауреат 
премії Хмельн. ОІППО (2013).

І. ВАШЕНЯК
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Рабченюк Наталія Оксенівна

27.09.1965, с. Хвощівка 
Славутського р-ну Хмельн. 
обл.

Закінч. Хм. пед. уч-ще 
(1985), спец. «Дошкільне 
виховання» Рівненський 
держ. пед. ін-т (1987), спец. 
«Вчитель російської мови 
та літератури».

Спец. вищ. кваліф. 
кат., вихователь-методист 
(2011).

З 1984 р. – виховат. ДНЗ 
№ 1, 2 виховат.-методист 
ДНЗ № 8, 7 м. Нетішина, 
з 2012 р. – головний спец. 
дошк. вихов. від. осв. ви-
конкому Нетішинської місь-

кради. Керівник апробації Програми розвитку дитини до-
шкільного віку «Я у Світі» (2006-2008). 

Дипл. Міжнар. центру Всеукр. конк. освіт. програм 
(2009), Почесна грам. МОН України та Ін-ту інновац. тех-
нологій і змісту осв. (2010), Почесн. грам. Хмельн. ОДА 
(2011). Відзач. на Дошці пошани «Кращі люди Хмельн. в 
галузі осв.» (2011).

Н. ПОГОНЕЦЬ

Радушинська Оксана Петрівна 

27.09.1979, м. Старокос-
тянтинів Хмельн. обл.

Закінч. Укртелерадіоін-
ститут (Київ, 2001), спец. 
«Журналістика», Хмельн. 
ін-т соціал. технол. Відкри-
того Міжнар. ун-ту розвитку 
людини «Україна» (2008), 
спец. «Видавнича справа 
та редагування»; Ін-т фі-
лології та масових комунік. 
ВМУРОЛ «Україна» (Київ, 
2014); спец. «Журналісти-
ка»; (2016), магістр зі спец. 
«Журналістика».

Із 2002 р. прац. в ред. 
Старокост. міськ. газ. «Но-
вини Поділля». З 2004 р. – 
редактор-ведуча радіопрограм ДП „Старокостянт. район. 
телерадіокомпанія», редактор культурологічних програм 
Хмельн. ОТРК «Поділля-Центр». Член НСПУ (з 2006 р.). 
Поетеса, прозаїк.

Авт. поет. збірок: «На крилах мрій» (199), «Світанкові 
сни» (2000), «Казки яблуневого снігопаду» (2001), «Не-
співані пісні про щастя» (2002), «Сповідь дощу» (2003), 
«Навпіл iз долею» (2004), «Стукав сніг…» (2005), книги 
прозових творів та мініатюр «Блискавки третього покосу» 
(2009), книг для дітей «Сонячне зайченя» (2004), „Абетка 
для малят» (2005), «Віршики для малят» (2006), «Абетка 
дошколярика-пішоходика» (2006), «День полив’яної казки» 
(2011), «Щоденник Славка Хоробрика, або Пригоди хлоп-

Пунда Вадим Дмитрович

30.03.1957, с. Басівка 
Городоц. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1978), фізич. фак-т. 

Спец. вищ. кваліф. кат.
Труд. діяльність 

пов’язана з Городоччиною: 
вчит. фізики (1978-1981) 
та пед.-організатор (1981-
1983), дир. (1985-2001) 
Клинівської ЗОШ І-ІІІ ст., 
заст. дир. з вихов. роботи 
(2005–2006), соц. педагог 
Сатанівської ЗОШ І-ІІІ ст. 
(2006-2008), нач. від. осв. 
Городоц. РДА, дир. Са-
тановецької ЗОШ І-ІІ ст. 
(2010-2015), нач. від. осв. 

Городоц. РДА (2001-2005, 2009–2010, з 2015 р. до тепер. 
часу). Депутат Городоц. район. ради (1995-2005).

Почес. грам. МОН України (2008), Грам.: Хмельн. обл. 
від. народ. осв. (1985), Хмельн. обкому профсп. прац. осв. 
(1985), Городоцької РДА (2003). 

А. ГОРОБЕЦЬ

Пуцак Панас Климович

04.11.1918, с. Шибено 
Теофіпол. р-ну Хмельн. 
обл. Помер 18.12.1980.

Закінч. Бердичів. учит. 
ін.-т (1940), Кам.-Под. 
держ. пед. ін-т, спец. «Ма-
тем.».

Прац. у Теофіпол. р-ні. 
Із 1936 р. – вчит. матем. 
Лисогірської неповної СШ, 
із 1945-го – завуч Святець-
кої 7-річної шк. Із 1946 р. 
– дир. Воронівецької 7-річ-
ної шк. У 1951-1961 рр. – 
дир. Гаврилівської СШ, з 
1961 р. – дир. Шибенської 
СШ. Докладав чимало зу-

силь для відбуд. приміщ. Гаврилівської і будів. Шибенської 
шк., спалених під час війни. Тут особливо проявився його 
талант організат., пед. і виховат. Обирався депутатом ра-
йон. і сільської рад багатьох склик.

Відмін. народ. осв. УРСР, нагород. мед., .грам. та подя-
ками різних рівнів. 

С. САВЧУК
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чика-міліціонера» (2012), «Зелен-день, або Чарівні русал-
чині коралі», «Вірші про звіряток» (2013), «Чини тільки до-
бре», «Хто як говорить», «Улюблені іграшки», «Хто це?», 
«У саду і на городі», «Веселкові кольори» (2014), «Мете-
лики у крижаних панцирах» (2015), «Павучок без імені», 
«Піввеселки у подарунок» (2016). У співавт. з композито-
рами створ. бл. 100 пісень. Окремі вірші перекладено нім. 
та рос. мовами. Авт. компакт-диска для дітей дошк. та мо-
лодш. шк. віку «Намисто українських свят. Народ. та сучас-
ні свята: традиції, значення, обрядовість» (2010).

Лаур. Всеукр. фест. «Повір у себе» у номінації «Літера-
турне мистецтво» (1999), переможн. літ. конк. «Рукомесло 
– 2004», дипл. Міжнар. конк. «Гранослов» (2004), лаур. VI,
ІХ і Х Всеукр. творчих конк. «Укр. Мадонна» (2005, 2007, 
2009), перемож. Студ. фест. творч. «Сяйво надій» (2005), 
лаур. прем. ім. Я. Гальчевського «За подвижництво у дер-
жавотворенні» (2006), прем. Кабміну за особливі досягнен-
ня молоді у розбудові України (2007), перем. літер. конк. 
від мист.-літер. Інтернет-порталу «Захід-Схід» (2008), конк. 
«Різдвяне диво» (2009), Міжнар. літер. конк. «Православна 
моя Україна!» (2009), 30-го Літер. Конкурсу Світ. Федерації 
Укр. Жіночих Орг. ім. М. Бек (Канада) (2009), ІІ-го Всеукр. 
конк. на кращі твори для дітей молодш., серед. та старш. 
шкільн. віку «Золотий лелека» (2009), Міжнар. літер. укр.-
нім. прем. ім.О.Гончара (2009), Хмельн. міськ. прем. ім. Б. 
Хмельницького (2009), Всеукр. прем. «Жінка ІІІ тисячоліт-
тя» (2009), Всеукр. літ. конк. «Прекрасне поруч» (2010), 
Міжнар. фест. «Кришталеві джерела» (2010), літ. прем. 
НСПУ «Благовіст» (2012). Почесн. громад. м.Старокост.

В. ГОРБАТЮК

Радченко Людмила Гнатівна

20.04.1945, м. Лосіно-
Петровське Щолкінського 
р-ну, Москов. обл. (Росія). 

Закінч. Львів. консерва-
торію ім. М. Лисенка (1969), 
спец. «Викл. фортепіано». 

1965-1970 рр. – викла-
дач Хм. мед. уч-ща по кла-
су фортепіано, 1970-1978 
рр. – викл. каф. фортепі-
ано Ростов. держ. муз.-
педагог. ін-ту. З 1981 р. – у 
. Хм. муз. уч-щі: зав. від. 
«Фортепіано» (1981-1996), 
заст. дир. з навч.-вих. робо-
ти (1996-1999), у 1999-2007 рр. – дир. Хм. муз. уч-ща ім. 
В. І. Заремби. Вмілий організ., висококваліфік. спеціаліст, 
музикант, кер. За її кер. заклад став потужним центром ви-
конав., просвіт. та метод. роботи. Ініціювала присвоєння 
закладу ім’я видат. укр. композитора, земляка В. І. Зарем-
би (2000), стала одним із ініціаторів та співорганіз. Всеукр. 
конкурсу укр. солоспіву ім. В. І. Заремби (2002), спрямов. 
на розв. молодих співаків, популяр. укр. та світової вокал. 
музики. Конкурс став традиц. на Хмельн. 

Відмін. осв. України (1999), Почес. відзн. Мін. культури і 
мистецтв «За досягнення в розвитку культури і мистецтва» 
(2004).

Т. КРУЛІКОВСЬКА

Райтаровський Михайло Филимонович

19.06.1947, с. Рудка Ду-
наєвец. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1974), спец. «Фізика та 
електротехніка».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист.

Прац. вчит. математики 
Новоушиц. СШ №2 та зав. 
фільмотекою Новоушиц. 
райво (1974-1975), зав. Но-
воушиц. РМК (1975-2004), 
вч. фізики Новоушиц. НВК 
«ЗОШ І-ІІІ ст. №1, гімназія». 
Як кер. РМК ініціював ак-
тивну трансформацію наук. 
ідей в практику роботи 

навч. закладів, впровадж. технологій модульного та осо-
бистісно орієнт. навч., ІКТ.

Відмін. осв. УРСР (1984). Грам. район. від. осв. та обл. 
упр. осв.; Почес. грам. Мін-ва народ. осв. УРСР (1979). Від-
знач. на район. Дошці пошани (2008).

А. МІХАЛЕВСЬКА

Ратушняк Оксана Григорівна

05.09.1973, с. Пирогівці 
Хмельн. р-ну Хмельн. обл. 

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т ім. В. П. Затон-
ського (1995), спец. «Ма-
тем.». 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-метод.

З 1995 р. – у Хмельн. 
гімназії № 1 ім. В. Красиць-
кого: вчит. матем. (1995-
2005 рр., з 2013 р. і до цьо-
го часу), заст. дир. з наук. 
роботи (2005-2013).

Ефективно використ. 
ІКТ, створює власне ди-
дакт. мультимед. забезп. навч.-вих. процесу. Розроб. 
оптимальну модель підгот. учнів до напис. і захисту наук.-
дослідн. робіт у відділ. МАН України. Активний учасн. за-
сідань міськ. та обл. метод. об’єднань учит. матем., кер. 
наук.-практ. консультпункту з підгот. наук. робіт МАН Укра-
їни, член постійно діючого обл. семінару-практикуму вчит. 
матем. з розв’яз. олімп. задач, член журі ІІ та ІІІ ет. Всеукр. 
предмет. олімп. з матем. та ІІ ет. конк.-захисту учн. наук. 
робіт МАН, викл. міськ. фізико-матем. шк. 

Авт. низки статей. 
Грам. міськ. голови (2016) та Хмельн. ОДА (2011), по-

чес. грам.: вик. комітету Хмельн. міськради (2008), упр. осв. 
Хмельн. ОДА (2006, 1999), МОН України (2002), диплом 
«Кращі осв. міста» (2011), перемож. обл. етапу та дипломант 
всеукр. етапу конк. «Вчит. року-2016» в номін. «Матем.».

О. ГОРЕНКО
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Рачок Тетяна Миколаївна

23.10.1950, м. Благові-
щенськ (Росія).

Закінч. Житомирський 
пед. ін-т (1971), спец. «Вчи-
тель англ. мови».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист.

Прац. у загальноос-
вітніх та вищих навч. за-
кладах викл. англ. мови, 
метод. Закарпатського 
ІППО (1982-1987), зав. 
сектором наук.-метод. за-
безпеч. упр. загальноосв. 
закладів ХОІППО (1987-
2015). Під її кер. розро-
блена система роботи з 

кер. кадрами осв. обл., організовано діяльність обл. 
клубів дир. та їх заст., творчої майстерні керівн. «Шлях 
до успіху», Асоц. керівн. інновац. закладів Хмельн. 
обл., розроблялись та впроваджув. інновац. осв. про-
екти. 

Авт. понад 25 наук. статей, посіб. та метод. рекоменда-
цій. 

Відм. осв. України» (2004), Почес. грам. та под. обл. упр. 
осв. і науки Хмельн. ОДА (1992, 2000), Почес. грам. МОН 
України (2002). 

В. ГУМЕНЮК

Ребрина Віталій Арсенович

09.02.1957, с. Лука Ко-
ропецького р-ну Терноп. 
обл. 

Закінч. Тернопіл. пед. 
ін-т ім. Я. Галана (1979), 
спец. «Вчит. матем. та фі-
зики», Москов. держ. ун-т 
(1987), спец. «Вчит. інфор-
мат.».

Прац. у СШ Хмельн. 
р-ну: вчит. матем., педа-
гог-організатор, дир. шко-
ли. З 1983 р. – у Хмельн. 
ОІППО: методист з мате-
матики, методист з інфор-
мат., з 1986-го – зав. каб. 
інформат., який неодно-
разово реограніз. в лабораторію, відділ, центр. Запро-
вадив в обл. Інтернет-олімп., вебінари в упр. та метод. 
роботі.

Співавт. посіб. з інформат. для 10 кл. (2008). Авт. бл. 40 
статей в наук. та наук.-пед. виданнях.

Відмін. народ. осв. УРСР (1991), Відм. осв. України 
(1995), грам. МОН України (2001), Почес. грам. МОН Укра-
їни (2006), нагр. знак «В. Сухомлинський» (2008). Отримав 
цінний подар. ВР України (2005).

О. СОЛОГУБ

Ревуцький Володимир Васильович

21.03.1960, смт. Підво-
лочиськ Терноп. обл.

Закінч. Терноп. пед. ін-т 
ім. Я. Галана (1982) спец. 
«Матем. і фізика», вч. ін-
формат. Спец. вищ. кат., 
вч.-методист.

1982-1983 рр. – вч. фі-
зики Маначинської ЗОШ, 
заст. дир. з навч.-вих. р-ти, 
з 1985 р. – дир. шк. З 1989 
р. – дир. новобудови Воло-
чиської ЗОШ № 6 (з 1998 р. 
ЗОШ № 6 – заклад нового 
типу – Волочиський колегі-
ум, з 2000 р. – Волочиський 
НВК у складі ЗОШ І ст. та 

гімназії). Загалом 27 р. на посаді дир.
2002 р. – учасник прогр. «Громадські зв’язки» (Community 

Connections Program) – програми громадської дипломатії, 
яка фінанс. Агентством США з міжнар. розв. (USAID).Член 
обл. клубу творчо працюючих кер. «Громадські зв’язки в 
осв.».

Почес. грам. МОН України (2006). Лаур. прем. ХОІППО 
(2013). Відзн. на район. Дошці пошани (2001).

І. ЯЦИНА 

Решетнікова Марія Йосипівна

06.02.1950, с. Семирівка 
Яворів. р-ну Львів. обл. По-
мерла 10.01.2011.

Закінч. Львів. торг.-
економ. ін-т (1979), спец. 
«Товарознавство і органі-
зація торгівлі продоволь-
чими товарами»; Москов. 
кооперат. ін-т (1986), спец. 
«Викладання технології 
приготування їжі».

Розпочала труд. шлях 
у ресторані «Веселка». У 
1972-1981 рр. – майстер, 
ст. майстер, викл. Хмельн. 
кооперат. уч-ща (нині – 
Хмельн. кооперат. торг.-економ. ін-т), заст. дир. (1987-
1992), зав. від. підготовки прац. масових професій (1992-
1998), зав. бухгалтерського від. (1998-2001), у 2001-2011 
рр. – викл., заступник дир. з питань гуманітарної осв. та 
вихов. 

Доклала значних особистих зусиль до відкриття нових 
спец. з підготовки фах. сфери виробн. та сервісу; як педа-
гог-новатор виключну увагу приділяла практ. наповненню 
змісту викл. фах. дисц. На посаді заст. дир. активно, на ви-
сокому організаційному та наук.-метод. рівні реаліз. ідею 
зростання коледжу до ін-ту. Здійснила вагомий особистий 
внесок у здобуття коледжем нагород на Міжнар. виставках 
«Сучасна осв. в Україні» у номін. «За високі творчі досяг-
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нення в інновац. оновленні націон. системи осв. України» 
(2009, 2010), та почесного звання «Лідер сучасної осв.» 
(2008).

Почес. грам.: МОН України (2007), упр. осв. і науки 
Хмельн. ОДА (1995, 2001), Хмельн. міськради (2006), Цен-
тральної спілки споживчих тов-в та ЦК профсп. прац. спо-
живчої кооперації (2005), Хмельн. облспоживспілки (1987, 
2000, 2005, 2008, 2010).

Л. КОВАЛЬ, В. ЦЕРКЛЕВИЧ

Решетюк Григорій Михайлович

31.07.1943, с. Сиворо-
ги Дунаєв. р-ну Кам.-Под. 
обл. (нині Хмельн. обл.).

Закінч. Київ. ін-т харч. 
пром-сті (1971), спец. «Тех-
нол. бродильних вироб-
ництв». 

Канд. економ. наук 
(2000).

Прац. техн. кер. Яр-
молин. харчокомбінату 
(1962-1964), зав. вироб. 
Кам.-Под. пивзаводу (1964-
1976), зав. промислово-
трансп. від. Кам.-Под. місь-

кради (1976-1983). У 1983 р. очолив Кам.-Под. технікум 
харч. пром-сті. Чимало уваги приділяє розвитку матер. 
бази коледжу, збільшенню кількості спец., необхідних ре-
гіону. Під його кер. технікум після атестації здобув статус 
коледжу (1993) та здійснює підгот. фахівців за рівнем бака-
лавра. Завдяки співпраці з Націон. ун-том харч. технологій 
відкрито філію НУХТ (2004).

Співавт. підруч. «Економіка підприємств харч. про-
мисл.» (1998) та 4-ох посіб.

Заслуж. прац. осв. України (1993).
Н. КУНДИЛОВСЬКА

Рибак Іван Васильович

01.01.1951, с. Зіньків 
Віньков. р-ну Кам.-Под. 
(нині Хмельн.) обл. 

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т (1972), історик. 

Канд. іст. наук (1982), 
проф. (2008).

1976 – у Кам.-Под. держ. 
пед. ін-ті (нині – КПНУ): 
викл., ст. викл., доцент, 
проф.; від 2005 – зав. каф. 
іст. нар. Росії та спец. іст. 
дисциплін (з 2014 – архі-
вознавства, спец. іст. та 
правознав. дисц.). Наук. 
дослідж.: новітня аграрна 
історія України, теорія і ме-
тодологія архівознавства, іст. пострадянських країн кін. ХХ 
– поч. ХХІ ст. Кер. наук. школи «Аграрна історія України».

Член-коресп. УАІН (1999). Підгот. 5 канд. наук.
Авт. понад 300 наук. пр., зокр., навч. посіб. «Країни СНД і 

Балтії у постсоюзний період» (2010); монографій: «Повсяк-
денне життя подільського селянина в доколгоспний період 
(1921-1928 рр.)» (2012), «Сільськогосподарське виробн. на 
Поділлі та Південно-Східної Волині у добу непівського аг-
ропереходу: стан, труднощі та пробл. розвитку (1921-1929 
рр.). Історико-економ. дослідження» (2013), «Поділ. село 
під владою компартійної номенклатури: поселенська ме-
режа, населення, виробнича і соціальна сфера (1961-1991 
рр.)» (2015).

Почес. грам. МОН України (2006) та ВР України (2006). 
Лаур. прем. ім. Д. Яворницького.

В. ДУБІНСЬКИЙ

Рибій Діна Юріївна

27.02.1941, м. Полонне 
Хмельн. обл.

Закінч. Київ. пед. ін-т 
(1963), спец. «Дошк. осві-
та». 

Прац. інспектором-ме-
тодистом від. осв. Полон. 
р-ну (1977-1999). Сприя-
ла розшир. мережі дошк. 
навч. закладів у сільськ. 
насел. пунктах. Сприяла 
побуд. дошк. закладів у 
с. Кустівці, Вел. Каленичі, 
Мала Шкарівка, Котелян-
ка. У 1990 р. на базі відділу 
освіти Полон. р-ну організ. 

та проведено Всеукр. семінар інспекторів дошк. осв. обл. 
управлінь. Роботу дошк. закладів р-ну було визнано най-
кращою. У 1990 р. дошк. навч. заклад в с. Вел. Каленичі 
став перемож. Всесоюз. конк. дошк. закладів (ІІІ м.).

Відмін. осв. УРСР (1976), Заслуж. прац. осв. України (1992).
О. САЛЮК 

Риголь Ольга Іванівна

14.11.1939, с. Васьківчи-
ки Красилів. р-ну Хмельн. 
обл. Померла 30.12.2011.

Закінч. Хм. пед. уч-ще 
(1960), Львів. держ. ун-т ім. 
І. Франка (1965), вч. укр. 
мови і літ-ри. Спец. вищ. 
кат., вч.-методист.

1960-1965 – вч. поч. кл. 
Щаснівської, Ульянівської 
та Авратинської сер. шкіл 
Волочиськ. р-ну. 1965-2010 
рр. – вч. укр. мови та літ-ри 
Волочиської ЗОШ №1. Ор-
ганізатор і учасник обл. се-
мінарів на базі Волочиської 
СШ № 1 та навч. закладів 
м. Хмельн.
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1987-1990 рр. – лектор курсів підвищ. кваліф. вчит. у 
Київ. педагог. ін-ті ім. М. Горького (нині Драгоманова) та 
член екзаменац. комісії Кам.-Под. пед. ін-ту.

Заслуж. учит. УРСР (1987), почес. громадянин м. Волочиськ 
Хмельн. обл. (2013), портрет розміщено на «Алеї слави» міста.

А. ЯРОЦЬКА

Ринда Ніна Петрівна  

15.03.1949, с. Балин Ду-
наєвецького р-ну, Хмельн. 
обл. 

Закінч. Чернів. мед. ін-т 
(1976), фак-т «Лікувальна 
справа». 

Викл. вищ. кваліф. кат., 
виклад.-методист. 

В Кам.-Под. мед. уч-щі 
прац. з 1979 р. Куратор 10 
акад. груп різних спец. При-
ймала акт. участь у будівн. 
гуртож. і спорт. комплексу 
«Гіппократ». Протягом 26 
років була головою цикл. 
комісії акушерсько-хірург. 

дисц. Постійний настав. молодих виклад. Її студ. –постійні 
перемож. конкурсів фах. майстер. Акт. займається наук. та 
метод. роботою. Кер. студ. наук.-пошук. групи. 

Авт. посіб. та метод. рекоменд. 
Почес. грам. упр. охорони здоров’я ОДА (2006), упр. 

осв. і науки ОДА (2008), викон. комітету Кам.-Под. міськра-
ди (2013), Хмельн. базового мед. коледжу за навч. міні-по-
сіб. «Патологічне акушерство» (2008).

В. КЛИМ

Риндик Семен Дмитрович

02.06.1892, с. Заставля 
Дунаєвец. волості. Помер 
02.01.1980, с. Заставля Ду-
наєвец. р-н. 

Закінч. Шамовську учит. 
семінарію на Херсонщині. 

Пед. працю розпоч. на 
Дунаєвеч. учит. Міцівецько-
го однокласного народ. уч-
ща Мін-ва народ. осв., учит. 
у Рахнівці, Нігині, Удріївцях, 
Городку, Миньківцях, з 1918 
р. – у рідному с. Заставля. 
Включився в акт. просвіт. 
життя, очолив Дунаєв. осе-
редок «Просвіти». Брав участь у хорі, допомагав формува-
ти просвіт. книгозбірню, виступав з лекціями перед молод-
дю, робітниками, перед вояками ІІ корпусу УГА, підрозділи 
якого квартирували в Дунаївцях. 1929 р. заарештований 
і звинувач. в належ. до Спілки визвол. України, за відсут. 
складу злочину відпущ., у 1937 р. виїхав на Кавказ. Після 
ІІ Світ. війни прац. учит. почат. класів Дунаєвец. СШ №1. 

Один із перших у р-ні Заслуж. учит. шк. УРСР (1957). 
В. ПРОКОПЧУК

Розгон Василь Григорович

10.01.1951, с. Стара 
Чортория Любар. р-ну Жи-
томир. обл. 

Закінч. Львів. культосвіт-
нє уч-ще (1967), від. народ. 
інструментів, Кам.-Под. 
пед. ін-т (1975), спец. «Му-
зика і співи», кваліф. «Вчит. 
музики і співів серед. шк. та 
пед. уч-щ».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
викл.-методист.

1969-1970 рр. – худож. 
кер. буд. культури с. Стара 
Чортория (Любар. р-н Жи-

томир. обл.). З 1976 р. – у Хмельн. пед. уч-щі (тепер – ХГПА): 
викл. музики, очільн. муз.-пед. від. (1994–2007), яке реорга-
ніз. у муз.-пед. фак-т. З 2007 р. – викл. на фак-ті мистецтв.

Грам. Хмельн. обл. упр. народ. осв. (1991).
О. ПОЛІЩУК 

Ройзман Вілен Петрович

31.03.1935, смт. Летичів 
Хмельн. обл.

Закінч. Харків. авіаційн. 
ін-т (1958).

Канд. техн. наук (1964), 
докт. техн. наук (1979), 
проф. (1980).

У 1958-1970 рр. прац. 
в машинобуд. конструкт. 
бюро «Прогрес» (м. Запо-
ріжжя), брав участь у створ. 
авіац. двигунів для літаків 
АН-10, АН-12, АН-24, ІЛ-18, 
ЯК-40, АН-124 та ін. 

У 1970-1987 рр. – зав. каф. 
опору матеріалів, деталей 
машин та креслення Хмельн. вищ. артилерійського команд. 
уч-ща. З 1987 р. – у Хмельн. технол. ін-ті побут. обслугов. (нині 
ХНУ): зав. каф. приклад. механіки (1987-2010), з 2013 р. – зав. 
каф. радіоелектрон. апаратів та телекомунікації, з 2014 р. – 
зав. каф. радіотехніки та зв’язку. 

Провідний вчений в галузях балансувальної техніки і 
міцнісної надійності в радіоелектроніці (єдиний в Україні 
докт. наук з цих галузей), досвідч. виховат. наук. кадрів. Під 
його кер. захищ. 20 канд. та 4 докт. дисерт. Часто виступав 
офіц. опонентом в Україні та за її межами. Гідно представ-
ляв нові наук. розробки на міжнар. конф., форумах і кон-
гресах (у Швейцарії, США, Мексиці, Канаді, Японії, Китаї, 
Австрії, Ізраїлі, Польщі, Франції, Німеччині, Литві та  ін.).

Авт. бл. 400 наук. праць і винаходів, монографічних уза-
гальнень, підруч., посіб. Співавт. монографії «Основи ба-
лансування техніки» – у 2-х томах (1975), яка на той час 
стала енциклопед. посіб.

Заслуж. діяч науки і техн. України (1994), диплом Між-
нар. Алфьоровського фонду підтримки осв. та науки (2011, 
єдиний лауреат в Україні).

П. МЕЛЬНИК
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Романова Тамара Василівна

20.05.1956, с. Кадиївці 
Кам.-Под. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Хмельн. технолог. 
ін-т побут. обслуг.(1986), 
спец. «Інженер-технолог».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
старший вчит.

З 1986 р. – вчит. труд. 
навч. Довжоцького НВК 
«ЗОШ І-ІІІ ст., колегіум». Ор-
ганіз. виставки творч. робіт 
учнів на район. та обл. рівні. 
Учні – перемож. район. і обл. 
конк., Всеукр. учн. олімп. (у 
2010-2011 н.р. учен. 11 кл. 
Пилипчук І.– ІІІ м. на IV ет. 
Всеукр. олімп. з труд.навч.).

І. ХУДНЯК

Романюк Лідія Сергіївна

02.02.1933, с. Шарлаївка 
Теофіпол. р-ну Хмельн. обл. 

Закінч. Бердичів. пед. 
ін-т (1958), спец. «Вчит. фі-
зики і матем.».

Прац. у Теофіпол. р-ні: 
учит. матем. Новоставець-
кої 8-річної шк. (1958-1959), 
Волице-Полівської 8-річної 
шк. (1959-1960), Бережи-
нецької неповної серед. шк. 
(1960-1961). У 1973-1988 
рр. – дир. Волицької непов. 
СШ. Депутат сільради.

Відмін. народ. осв. УРСР (1984), Почес. грам. Мін-ва 
осв. УРСР (1982), грам. обл. та район. від. осв. (1971, 1975, 
1987, 1988), обл. організ. тов-ва «Знання», значок Фонду 
миру; мед.: «Ветеран праці», «Захисник Вітчизни» (1994). 

Т. ЯЩУК 

Романюк Людмила Яківна

09.03.1959, смт. Білогір’я 
Хмельн. обл.

Закінч. Хмельн. пед. уч-
ще (1978), спец. «Вихова-
тель дошкіл. закладу». 

З 1978 р. – виховат. Со-
снівського дошк. закладу 
колгоспу «Україна». У 1984-
1988 рр. – виховат. ГПД 
Соснівської 8-річної шк. У 
1988-2008 рр. – зав. Со-
снівським ДНЗ «Перлинка». 
За цей час заклад отримав 
статус експеримент. май-
данчика регіон. рівня з про-

блеми «Формування у дітей загальнолюдських цінностей у 
контексті гуманізації пед. процесу сучасного ДНЗ». На за-
кладу проводились обл. семінари метод. з дошк. вихов. та 
нач. район. та міськ. упр. освіти.

Нагородж. грам. райво, облуон, МОН України. 
H. ЛОСОВСЬКА

Росквас Анатолій Іванович

23.12.1965, с. Басів-
ка Городоцького р-ну, 
Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. с\г ін-т 
(1989), спец. «Інженер-ме-
ханік».

З 2007 р. прац. дир. 
Хмельн. профес. ліцею 
електроніки, викл. вищ. 
кат., викл.- методист. 

 Під його керівництвом 
у навч. закладі проведена 
реконструкція навч. при-
міщень, інженерно-техн. 
комунікацій, реалізовано 
комплекс заходів з енер-
гозбереження.

Почес. грам.: обл. управ. осв. (1996, 2000), МОН Укра-
їни (2003), Хмельн. ОДА (2011,2015), департ. осв. і науки 
(2011); Грам. Хмельн. облради (2012).

Ж. СЕМЕНОВА

Рощук Олександр Степанович

28.09.1960, с. Рукшин 
Хотин. р-ну Чернів. обл. 

Закінч. Кам-Под. вище 
військ.-інж. командне уч-
ще (1981), Військ.-інженер. 
ін-т при Подільській держ. 
агр.-тех. акад. (2002); спе-
ціальність «Організ. техн. 
забезпечення військ»; 
Кам.-Под. держ. ун-т 
(2006), спеціальність «Пси-
холог». 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
учит.-метод.

У 1981-2000 рр. прохо-
див військ. службу на офі-
церських посадах. Ство-
рив та став першим очільн. Кам.-Под. ліцею з посиленою 
військ.-фіз. підготовкою (2000). З початку діяльн. закладом 
підгот. більше 3000 ліцеїстів, понад 1,5 тис. з яких стали 
кадр. військ. та праців. правоохоронних органів та силових 
структур. Креативний кер., турботливий наставник, втілює 
в життя ліцею гасло «Вчитись перемагати».

Авт. посіб.: «Викл. предмета «Захист Вітчизни» у військ. 
ліцеї» (2012), «Ліцей – шк. новаційно-інноваційн. культури» 
(2013).
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Мед.: «За бездоганну службу» ІІІ ст. (1988), «За бойо-
ві заслуги» (1989), «За військову службу Україні» (1998), 
«10 років Збройним силам України» (2001), мед. «25 років 
незалежності України» (2016), почес. грам.: МОН України 
(2010), облради та ОДА.

В. СІНЬКОВ

Роюк Олександр Агейович

13.09.1955, с. Малий 
Правутин Славут. р-ну 
Хмельн. обл.

Закінч. Хмельн. пед. 
уч-ще (1975), спец. «Вчит. 
початкових класів», Тер-
ноп. пед. ін-т (1984), спец. 
«Вчит. хімії та біології». 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист.

Труд. діяльність розп. на 
Вінниччині, з 1989 р. – вчит. 
біології шк. №3 м. Нетіши-
на, з 1992 р. – дир. цієї шк. 
З 1995 р. – дир. ЗОШ № 4. 

З 2003 р. очолює Нетішинський НВК «ЗОШ І-ІІ ст. та ліцей».
Відмін. осв. України (2001), Почес. грам. упр. осв. і науки 

Хмельн. ОДА, відзн. на обл. Дошці пошани «Кращі люди 
Хмельн.» (2006).

Л. ДОБРОВОЛЬСЬКА

Рубан Володимир Костянтинович

18.06.1928, м. Київ. По-
мер 26.03.2004, с. Копистин 
Хмельн. р-ну.

Закінч. Славутське пед. 
уч-ще (1949), Бердичів. 
держ. учит. ін-т (1954), Кам.-
Под. пед. ін-т (1962), спец. 
«Рос. мова і літ-ра». 

1962-1967 рр. – вчитель 
рос. мови і літер. у Полон-
ському р-ні. 1967-1975 р. – 
дир Редвинецької 8-річної 
шк., 1975-1976рр. – дир. 
Малиницької СШ, 1976-
1989 рр. – дир. Копистин-
ської 8-річної шк. Хмельн. р-ну. Займався громад. та літера-
турною діяльністю, кер. пошуковою краєзнавчою роботою, 
створ. у шк. краєзнавчий музей (1980) – єдиний шк. музей 
на Хмельн., де працювали документалісти з Москви. Ре-
зультати пошуків висвітлено у книзі «Відповідальне дору-
чення» (з досвіду роботи слідопитів, Київ, «Молодь»,1987). 
В експозицій музею зібрано книги, газети, фотознімки, кар-
тини, спогади про героїв та ветеранів Великої Вітчизняної 
війни, остарбайтерів, в’язнів концтаборів.

Відмін. народ. осв. УРСР (1987), мед. «Ветеран труда» 
(1984). Неоднораз. нагородж. Почес. грам. від. осв.

А. БОЙКО

Руда Надія Миколаївна

01.11.1949, с. Мокіївці 
Шепетів. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. 
держ. педінститут ім. 
В.П.Затонського (1974), 
спец. «Учит. матем.».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
учит.-методист. 

Прац. інспектором Ше-
петів. міськвно, дир. ЗОШ 
№4, зав. заг. від. виконкому 
Шепетів. райради, зав. Ше-
петівським міськвно (1983-
1998), нач. упр. осв. викон-
кому Шепетів. міськради 
(2004-2006). Уперше в місті 
та обл. запровадж. освіт. 
технології: модульно-роз-

вив. навч. в пансіоні, ОКН та «Вільний вибір» у НВК №1. 
За її сприяння побуд. та введ. в експлуат.: НВК№1, школа-
інтернат, добуд. СЗОШ №2, ДНЗ: №№ 1, 4, 5, 7, 10. Делегат 
V з’їзду вчит. УРСР (1987).

Авт. ряду розробок з питань упр. діяльн.
Відмін. осв. України (1995), мед. А. С. Макаренка (1990), 

Почес. грам. МОН України (1995), дипломант обл. мис-
тецької акції в ном. «Жінка-педагог-2001».

Г. ПЕТРУК

Рудзік Олександр Йосипович

04.12.1963, м. Деражня 
Хмельн. обл.

Закінч. Харківський ху-
дожньо-промисловий ін-т 
(1992), спец. «Інтер’єр та 
обладнання», кваліф. «Ху-
дожник декоративного мис-
тецтва». 

З 1992 р. – кер. гурт-
ків Деражн. БТДЮ. Його 
вихованці є щорічними 
перемож. район. та обл., 
всеукр. конкурсів, акцій, 
змагань. Перемож. обл. 
конк. педпрацівників по-
зашк. навч. закладів на 
кращі осв. проекти, про-
грами, посібники, методрозробки з наук.-техн. твор-
чості учнівської молоді, обл. заочного конкурсу серед 
педпрацівників позашк. навч. закладів «Нетрадиційне 
заняття гуртка», обл. виставки «Осв. Хмельн. на шля-
хах реформув.».

Авт. праць: «Технол. роботи лобзиком», «Обертове 
дерево», «Використ. методу творчих проектів в гуртк. 
роботі», «Метод. викон. плоско-рельєфної різьби на за-
няттях гуртка «Художня обробка деревини» засобами 
мультимедіа».

Т. ШЕВЧУК
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Провiднi освiтяни областi
Рудницький В’ячеслав Броніславович 

22.06.1940, с. Долиняни 
Вінниц. обл.

Закінч. Львів. держ. ун-т 
(1967), спец. «Механіка де-
форм. твердого тіла», аспі-
рантура Львів. держ. ун-ту і 
Варшав. ун-ту (1972).

Докт. матем. наук (1972, 
Польща), докт. техн. наук 
(1988), проф. (1990).

Прац. у колгоспі та шах-
тах Донбасу. З 1967 р. – у 
Хмельн. технол. ін-ті побут. 
обслугов. (нині ХНУ), прой-
шов шлях від викл. до проф., 
зав. каф. вищої матем.

Відомий фах. у галузі контакт. взаємодії твердих тіл, ав-
тор наук. шк. з цього напряму (ХНУ). Підгот. 5 канд. і 2 докт. 
наук. Учасн. багатьох міжнар. конф., симпозіумів, семін., 
член оргкомітетів та редакцій багатьох наук. журналів. Акад. 
Академії  наук Вищої школи України (з 1992 р.), дійсний член 
(акад.) Міжнар. Акад. Інформатизації (з 1997 р.). Веде вели-
ку сусп. роботу, член Міжнар. асоціації з обчисл. механіки, 
спеціаліз. Вченої ради по захисту канд. та докт. дисерт. ХНУ.

Авт. бл. 340 наук. публік. За його ред. і співавт. видано 55 
метод. посіб. та підруч. з курсу «Вища матем.», 3 монографії. 

Заслуж. прац. народ. осв. України (1992). 
П. МЕЛЬНИК

Рудницький Олександр Григорович

18.10.1953, с. Говори 
Віньков. р-ну Хмельн. обл. 

Закінч. Кам.-Под. ін-т ім. 
В. П. Затонського (1975), 
вчит. «Історії та суспіль-
ствознавства». 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист.

З 1975 р. – вчит. історії 
та суспільствозн. Садів-
ської сер. шк. Голопристан. 
р-ну Херсон. обл. З 1976 р. 
– вчит. історії Зіньківської
сер. шк. Віньков. р-ну. 1986-
2003 рр. – дир. Зіньків. НВК 
– інноваційного та пілотного закладу обл. 2003-2014 рр. –
нач. від. осв. Віньков. РДА. За час його кер. виконано зна-
чний обсяг робіт щодо створ. умов для навч. і вих. учнів, 
зазнала суттєвих змін матер. база освіт. закладів: введено 
в експлуат. Петрашівську ЗОШ І-ІІІ ст., заверш. реконструк-
цію Охрімовецького ДНЗ в ЗОШ І-ІІІ ст., проведено капіт. 
рем. приміщ. Слобідко-Охрімовецької ЗОШ І-ІІ ст. (2011).

Відм. осв. УРСР (1987), Почесн. грам.: Мін. осв. УРСР 
(1988), Віньков. РДА (2004), Хмельн. ОДА (2008, 2013), рай. 
орг. профсп. прац. осв. (2008, 2009), Хмельн. облради (2013), 
Департ. осв. і науки, молоді та спорту Хмельн. ОДА (2013), 
ювілейні мед. Відзначено на обл. Дошці пошани (1999), рай. 
Дошці пошани «Кращі люди Віньковеччини» (2012).

Л. БРОШКО

Рум’янцева (Кургузкіна) Тетяна Макарівна

29.01.1957, с. Пилипи-
Хрептівські Новоуш. р-ну 
Хмельн. обл.

Закінч. Чернів. держ. 
ун-т ім. Ю. Федьковича 
(1979), спец. «Географія», 
кваліф. «Географ, викла-
дач географії».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
учит.-методист.

З 1980 р. – вчит. геогр. 
Хмельн. спеціаліз. ліцею-
інтернату поглиб. підгот. в 
галузі науки. З 1996 р. ав-
тор і ведуча телепрограми 
«Подорожі планетою жит-

тя» (на каналі ОДТРК «Поділля-Центр»), яка неоднораз. 
була перемож. і дипломантом всеукр. і міжнар. конк. Її учні 
отримали 22 перемоги Всеукр. олімп. з геогр.; неоднораз. 
перемагали в конк.-захистах НДР МАН України, всеукр. 
геогр. турнірах. 

Заслуж. вчит. України (1999). Почес. грам.: Хмельн. обл. 
упр. осв. та ОДА (2008, 2011), Хмельн. обл. ради (2012), 
МОН України (1996, 1999). Перемож. обл. конк. «Учит. 
року-1996», «Учит. року-1999», Лаур. Всеукр. конк. «Учит. 
року-1996» у номін. «Географія». Лаур. міжнар. конк. шк. 
учит.в («Артек», 1998).

В. ПАВЛИШИНА

Руса Тетяна Василівна

02.04.1967, с. Бабино 
Старосин. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Кам’янець-
Подільський пед. ін-т 
(1988), вчит. укр. мови та 
літ-ри. 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчитель-методист, мето-
дист-кореспондент каф. 
менеджменту та освіт. тех-
нологій ХОІППО.

Вчит. укр. мови та літ-ри 
Пасічнянського НВК (1988), 
заст. дир. з вихов. роботи 
(1990), з 2006 до теп. часу 
– дир. цього ж НВК.

Налагоджено співпрацю з Америк. Корпусом Миру в 
Україні, розроблено прогр. та видрук. посібники з літ-ри рід-
ного краю, підгот. 7 переможців та призерів Всеукр. рівня.

Авт. понад 15 наук.-практ. публікацій у період. та фах. 
виданнях («Директор школи ліцею гімназії», «Варіатив-
ність інноваційність результативність аналітичність управ-
ління»).

Відмін. осв. України (2002), нагр. знак «В.Сухомлинський» 
(2011), мед. «За розбудову укр. козацтва на Хмельн.» 
(2013), почесні грам. упр. осв. і науки ОДА (2000), МОН 
України (2001; 2002); грам. Координаційної ради По-
дільської спілки молоді (2002), Фонду інтелект. співпраці 
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Енциклопедiя освiти Хмельниччини

«Україна-ХХІ століття» (2000), Всеукр. тов-ва «Просвіта» 
(2008), Департ. осв. і науки Хмельн. ОДА (2015); Дипл. ІІІ 
ст. Загальнонац. конк. «Українська мова – мова єднання» 
(2006), Лаур. район. пед. прем. ім. Д. І. Мельника (2010), 
обл. прем. ХОІППО (2015); переможець обл. етапу конк. 
«Вчит. року – 2014» у номін. «Дир. шк.», відзн. на район. 
Дошці пошани (2012).

Л. СЕМЕНЮК

Русий Ігор Петрович 

01.05.1965, смт. Анто-
ніни Красил. р-ну Хмельн. 
обл. 

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1990), спец. вч. істо-
рії, Київський ЦІППО при 
НАПН України (2002), спец. 
«Менеджмент організа-
цій».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист, член Спіл-
ки краєзнавців України.

1996-2006 рр. – дир. 
Пасічнянського НВК «ЗОШ 
І-ІІІ ст., технол. ліцей». 
2006-2010 рр. – нач. Ста-
росин. від. осв. 

Започатк. преміювання учнів та вчит., створено та на-
лагоджено роботу спорт. клубу «Самсон» (1997). Запо-
чатковано міжнар. співробіт. (1998), налагоджено роботу 
Дит. громад. організ. «Гарт», реаліз. проекти «Стежками 
козацької звитяги», «Сила. Краса. Здоров’я», «Музейна 
педагогіка», створено музей Знатних земляків та Музей с. 
Пасічна; реалізовано та відкрито спорт.-оздоровний центр, 
створено шк. Козацького гарту, започатковано район. ак-
цію підтримки здібних та обдарованих дітей Vivat. Відкрито 
перший локальний пункт дистанц. осв. від ХНУ (2002).

Відмін. осв. України (2001), грам. Мін. осв. і науки України 
(1998, 2001), Нагруд. знак «В. Сухомлинський» (2011), мед. 
«За розбудову українського козацтва на Хмельн.» (2013).

Н. МІЩИШИНА

Рущак Надія Борисівна

21.12.1951, с. Матусів 
Шполянського р-ну Черкас. 
обл.

Закінч. Терноп. пед. ін-т 
(1973), спец. «Матем. і фі-
зика». Вч. матем. та фізики. 

Спец. вищ. кат., вч.-
методист.

1973-1975 рр. – вч. ма-
тематики Копачівської ЗОШ 
І-ІІІ ст.; 1975-1981 рр. – се-
кретар-завід. від. учн. мо-
лоді і піонерів Волочиськ. 
райкому комс.; 1981-1987 
рр. – консульт. каб-ту полі-

тосв. Волочиськ. райкомітету КПУ; 1987-1990 рр. – секр. 
виконкому Волочиськ. райради; 1990-1992 рр. – заст. 
гол. Волочиськ. райради; 1992-1994 рр. – голова райра-
ди; 1994-2007 рр. – нач. від. осв. Волочиськ. РДА; 2007-
2015рр. – метод. райметодкабінету від. осв. Волочиської 
РДА. Під її кер. відкрито 3 шк. І-ІІІ ст. (Бальковецьку, Війто-
вецьку, Щаснівську), здійснено добуд. Полянської ЗОШ І-ІІІ 
ст., реорганіз. Волочиську ЗОШ № 6 у НВК; відновл. р-ту 
ряду призупинених ДНЗ, розпоч. комп’ютеризацію ЗНЗ. 
Делегат ІІ з’їзду вчит. України (2001).

Відм. осв. України (2001), грам. МОН України, Хмельн. ОДА. 
О. КІНЬ

Сабадаш Світлана Федорівна 

28.08.1949, с. Веселівка 
Красилів. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т ім. В. П. Затонського 
(1972), спец. «Вчит. рос. 
мови та літ-ри».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
старший вчит.

У 1979-1987 рр. – вчит. 
рос. мови та літ-ри Ямпіль-
ської ЗОШ І-ІІІ ст. У 1987-
1998 рр. – заст. дир. з навч.-
вих. роботи Ямпільської 
ЗОШ І-ІІІ ст. Упродовж 1999 
р. – заст. зав. загальним від. 
секретаріату ОДА. З 1999 по 
2004 рр. – заст. дир. з навч.-

вих. роботи Ямпільської ЗОШ І-ІІІ ст. З її ініціат. в шк. створе-
но зразковий метод. кабінет. Організовано роботу шк. пед-
майстерності, розпочата робота з наук.-дослідн. напрямку. 

Н. АРТЕМЧУК

Сабінська Валентина Василівна

01.01.1953, с. Крупець 
Славут. р-ну Хмельн. обл. 

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1975), спец. «Укр. 
мова та літ-ра».

Труд. діяльність розпоч. 
у 1975 р. вчит. укр. мови 
та літ-ри, згодом – мето-
дист ХОІППО. З 1981 р. 
прац. у від. осв. м. Сла-
вути: методист, інспектор, 
зав. ММК, гол. спец. упрл. 
осв. У 1996-2013 рр. – нач. 
упр. осв. м. Славута. Нині 
– методист інформ.-метод.
каб. Під її кер. осв. простір 
міста набув інновац. характеру, утверд. держ.-громад. 
модель упр. закладами, відбувся програ.-цільовий розв. 
осв. міста.

Депутат міськ. та обл. рад, чл. виконкому міськради.
Відмін. осв. УРСР (1986).

Т. ДУБІНА
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Провiднi освiтяни областi
Савицький Володимир Тадеушович

01.01.1950, с. Станісла-
вівка Віньков. р-ну Хмельн. 
обл.

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т ім. В.П. Затон-
ського (1975), історик; 
Хмельн. ін-т регіон. упр. та 
права (1999), юрист.

Канд. наук з держ. упр. 
(2006), доц. (2007).

Вихов. шк. інтерн., вчит. 
образотв. мист. Зіньків-
ської СШ Віньков. р-ну 
(1967-1968, 1971), інструк-
тор Хмельн. РК (1975), 
зав. заг. від. Хмельн. 

ОК ЛКСМУ (1977-1990), помічник, радник, заст. голови 
Хмельн. облради (1990-1992), зав. заг. від. Хмельн. ОДА 
(1992-1998), керівник заочного фак-ту (1998-2008) ХІРУП, 
проректор з нормативного та наук.-метод. забезп. ХУУП 
(2008). Досліджує проблеми організації діяльності органів 
публічного упр. та документаційного забезпечення.

Автор 27 наук. і навч.-метод. праць: Діловодство та ар-
хівна справа у вищій школі: довідник, 2005. Документацій-
не забезпечення діяльності органів державної влади та 
місцевого самоврядування України: монографія, 2008.

Орд. «Знак Пошани» (1986), почес. грам. КМУ (2008), 
МОН України (2007), Хмельн. ОДА (1998, 2000, 2002), об-
лради (2005).

Т. ТЕРЕЩЕНКО

Саврій Світлана Гаврилівна

27.05.1971, смт. Віньків-
ці Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1995), філолог.

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист. 

1991-2001 рр. – вчитель 
укр. мови та літ-ри Вінько-
вецької  ЗОШ І-ІІІ ст. Хм. 
обл. З 2002 р. – зав. РМК 
відділу освіти, молоді та 
спорту Віньков. РДА.

Авт. район. проектів 
«Дистанційне навчання», 
«Зоряний Олімп», автор 
метод. розробок: «Кни-
га внутрішньошкільного 
контролю», «Книга прото-
колів засідань  методичного об`єднання вчителів», які за-
йняли І місце на обл. пед. виставці та у 2009-2016 рр. вихо-
дять друком у видав. «Основа». Організувала масштабну 
роботу по озброєнню ІКТ педагог. працівників р-ну. Забез-
печує високу результативність наук.-метод. роботи в р-ні.

Лаур. прем. ХОІППО в номін. «За розробку інновацій-
но-дидактичного забезпечення навчального процесу в сис-
темі неперервного підвищ. кваліфік. керівних та педагогіч. 
кадрів осв.» (2012).

Л. БРОШКО

Савчук Валентина Миколаївна

25.04.1961, с. Поляхо-
ва Теофіпол. р-ну Хмельн. 
обл. 

Закінч. Чернів. держ. 
ун-т (1987), спец. «Геогра-
фія». 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
учит.-методист. 

Прац. у Теофіпол. р-ні: 
виховат. ГПД Бережи-
нецької 8-річної шк., учит. 
почат. класів, учит. геогр. 
Поляхівської шк. З 1997 р. 
– дир. Поляхівського НВК. 
Автор шк. проектів: «Шк.-
родина», «Шк. успішної 
особистості», «Шк. індивід. 
вибору». Її учні – неодно-

раз. призери обл. конк. та олімп. Відповідає образу ліде-
ра-реформатора, веде до успіху учнів. та пед. колективи. 
Учасник обл. наук.-практ. конф. Член АКІЗО.

Неоднораз. призер обл. виставки пед. інновацій.
М. МАРЧУК

Савчук Людмила Павлівна

01.10.1935, с. Шарівка 
Ярмолин. р-ну Хмельн. 
обл.

Закінч. СШ, займалась 
самоосвітою.

Прац. на Хмельн. міжм. 
телеф. станції, на Хмельн. 
з-ді ковальсько-пресового 
устатк. Інжен. від. зовніш-
ньої комплектації. Член 
НСПУ з 2006 р. Поетеса.

Авт. книг для дітей «Кен-
гуреня» (1969), «Вишень-
ка» (1972), «Йде Яринка» 
(1976), «Один, два, три» 
(1989), «Підростай, Іва-
ночку» (1990), «Бігла біл-
ка» (2002), «Сестричка», 
«Галя», «Поспитайте в Гриця» (2003), «Я втомилась», 
«Треба ділитись» (2004), «Літо, літечко» (2004, 2013), «Ко-
тик», «Так і ні», «Ручки-сестрички», «В Україні» (2005), 
«Абетка» (2007-2010), «Смачний малюнок», «Пори року 
(Зима, Літо, Осінь, Весна)», «Кого матуся цілувала», «Ко-
тикова служба» (2007), «Веселий Їжачок» (2008), «Святку-
вали птахи», «Горобчики» (2008), «Вухо-лапа-хвіст» (2010, 
колективна), «Котикова колисанка» (2010), «Сміхуни», 
«Сини» (2011), «Цікава абетка» (2012), «Ходить червень», 
«Веселі пісеньки» (2013), «Мудра мишка» (2014), «Засрі-
блилась зимонька», «Я – українка» (2015), «Буль-буль-
булі», «Веселий день», «Розгорлався півничок» (2016),

Лаур. Всеукр. конк. «Коронація слова» (2010), обл. літ. 
прем. ім. М. Годованця (2013).

В. ГОРБАТЮК
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Савчук Наталія Петрівна

15.10.1958, м. Ізяслав 
Хмельн. обл. 

Закінч. Житомир. держ. 
пед. ін-т (1981), спец. 
«Вчит. матем. і фізики»; 
Націон. Ун-т «Острозька 
академія» (2006), магістр 
релігієзнавства, викл. фі-
лософ. дисц. 

Спец. вищ. кваліф. кат.
Вч. матем. та христи-

янської етики Ізяслав. 
ЗОШ І-ІІІ ст. №1. Учасник 
І Всеукр. Міжконфесійної 
християн. конф. «Формув. 
основ християн. моралі і 
процесу духов. відроджен-

ня нації», Міжнарод. наук. форуму «Простір гуманіт. кому-
нікації» та ін. Організ. християнського табору «Вузенька 
стежка». 

Співавт. програми «Християнська етика» (5 кл.), посіб. 
«Основи християнської етики для 5 кл.» (2006). 

Дипл. за відмін. організ. відпочинку дітей (2010), грам. 
та дипл. різних рівнів за участь у фест., конк., олімп.

Т. ВІТРУК

Самокиш Михайло Іванович

22.02.1933, с. Лісні Хуто-
ри Носівського р-ну Черні-
гів. обл. 

Київ. Індустріально-пе-
дагог. технікум труд. ре-
зервів (1956), аспірант. при 
Всесоюз. НДІ льону.

Канд. техн. наук (1971), 
проф.

З 1956 р. прац. у Коло-
мийському техн. уч-щі № 4 
майстром виробн. навч., з 
1960 р. – заст. дир. З 1963 
р. – на Івано-Франк. держ. 
с/г дослід. станції: зав. від., 
голов. інженер-технолог 
від. механізації, зав. лаборат. механізації. 

З 1971 р. – в Кам.-Под. с/г ін-ті (з 1995 р. – Под. держ. 
агр.-техн. ун-т): доцент, зав. каф. с/г машин (з 1976), декан 
фак-ту механізації с/г (з 1977). З 1983 р. – ректор. Виявив 
себе як учений та кер. з масштабним мисленням. Зміцн. 
матер база ін-ту, відкр. нові спец., велика кількість прац. 
поліпшила свої житлові умови.

Тематика наук. діяльн.: дослідж. технолог. процесів та 
удосконалення техн. засобів у сфері механізації рослин-
ництва. Під його кер. та безпосередній участі розроблені 
робочі органи для сівби зернових культур (1976-1980). 
Здійснював кер. темою «Удосконалення та впровадження 
елементів прогресивних технологій і технічних засобів для 
комплексної механізації с/г виробництва, що забезпечує 
підвищення продуктивності праці та зниження собівартості 
продукції».

Авт. 120 публікацій, у т.ч. підручників, монографій та на-
укових статей.

Заслуж. прац. осв. України. Відмін. осв. і науки, інші 
держ. нагороди. Почес. ректор Подільської держ. аграрно-
техн. акад. (2002).

А. РУДЬ

Саприкіна Олена Яківна

28.01.1961, м. Славута 
Хмельн. обл.

Закінч. Рівнен. держ. 
пед. ін-т (1982), кваліф. 
«Вчит. матем.». 

Спец. кваліф. кат., вчит.- 
методист.

У 1982-1986 рр. – вчит. 
матем. Миньковецької шк. 
Славут. р-ну, 1986-1991 рр. 
– методист Славут. район.
та міськ. від. осв., 1991-
1996 рр. – заст. дир. ЗОШ 
№ 7 м. Славути; 1996-2009 
рр. – дир. ЗОШ № 7 м. Сла-
вути. З 2009 р. – дир. Сла-

вут. обл. ліцею-інтернату. Внесла вагомий внесок у розв. 
закладу: модерніз. та вивела на новий рівень матер. базу 
закладу. Забезпеч. реконстр. навч. корпусу, їдальні, гурто-
житку, будів. нового спального корпусу та естет. центру.

Відмін. осв. України (1998), нагруд. знак «В. Сухомлин-
ський» (2010), Почес. грам. МОН України (1996).

В. КАРНАУХ

Сваричевський Анатолій Володимирович

20.01.1930, с. Багови-
ця Кам.-Под. р-ну. Помер 
06.02.2014.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1953), фак-т фізвихо-
вання; (1962), спец. «Укр. 
мова і літ-ра».

Прац. зав. каб. з фіз. 
вихов. Хмельн. обл. ін-
ту вдосконалення вчит. 
(1953-1962). З 1959 р. – 
голова міськ. ради спорт. 
товариств. У 1962-1980 
рр. – викл. укр.мови та 
літ-ри Хмельн. технікуму 
рад. торгівлі. 1980-1996 
рр. – зав. каб. укр. мови та літ-ри Хмельн. обл. ін-ту вдо-
сконалення вчителів. У 1996-2009 рр. – заст. редактора, 
редактор журналу «Педагогічний вісник». Краєзн., педагог, 
публіцист. Член НСЖУ. 

Авт. авт. понад 80 статей, нарисів, рецензій, книг: «Буду 
жити: слідами Лесі Українки на Хмельниччині» (1991), 
«Шевченко і Поділля» (1994), «Себе Українкою звала» 
(2001), «На прекрасній Подолі» (2001). 

Н. ЗАРІЧНА
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Свідер Полікарп Іванович

05.04.1923, с. Хропото-
ва Чемеров. р-ну Хмельн. 
обл. Помер 17.02.2012.

Закінч. Київ. держ. ун-т 
ім. Т. Г. Шевченка (1950), 
спец. «Укр. мова та зару-
біжна літ-ра».

Докт. філол. наук (1986), 
проф. (1990).

Учителював; від 1950 – у 
Кам.-Под. технікумі підгот. 
культосвітніх прац. З 1952 
р. – на каф. укр. літ. Кам.-
Под. держ. пед. ін-ту (нині 
– КПНУ). У 1971-1974 рр.,
1980-1984 рр. – очолював 
каф. Наук. дослідж.: про-
блеми роду, родоводу в 

укр. націон. традиції. Кер. наук. школи «Текст як основна 
одиниця комунікації». Акад. АНВШ України (1997). Підгот. 
2 канд. наук. 

Авт. понад 40 наук. пр.: моног. «О. Копиленко. Життя і 
творчість» (1960); літер.-публіцист. нарис «Рід, родовід, 
покоління в укр. худож. слові» Ч. 1, 2. (2003, 2008).

Учасн. ІІ світ. війни. Бойові нагор.: орд. Вітчизн. війни І 
ст., мед. «За відвагу», «За бойові заслуги».

Відмін. народ. осв. УРСР (1981), Заслуж. прац. осв. 
України (1993). Орден Леніна. 

О. РАРИЦЬКИЙ

Свідерська-Лоб Світлана Михайлівна

15.01.1984, с. Райківці 
Хмельн. р-ну Хмельн. обл. 

Закінч. Хмельн. гуман.-
пед. акад. (2010), спец. 
«Управління навчальним 
закладом».

З 2007 р. – завідувач 
Райковецького дошк. за-
кладу «Пролісок». Досвід-
чений, креативний педа-
гог, вмілий організатор, 
вирізняється готовністю 
розв’язувати освіт. пробле-
ми, створювати умови для 
пед. творчості, стимулюва-
ти освіт. ініціативи та спря-
мовувати їх на розвиток за-
кладу. Під її кер. педагоги ДНЗ «Пролісок» неодноразово 
здобували перемоги у район. конкурсах. 

Авт. статей: «Мовні ігри та забави у роботі з дітьми» 
(2008), «Допомогти дитині створити себе», «Пам’ятка щодо 
подолання дитячих проблем» (2012), «Організація та управ-
ління взаємодії у роботі завідувача та батьків» (2015).

Почесн. грам. Райковецької сільради (2010), відзн. на 
Дошці пошани Хмельн. р-ну (2009), Почесн. грам. Хмельн. 
РДА (2013).

О. ПАШКОВСЬКА

Свіргунець Євген Михайлович

10.04.1939, с. Ружична 
Хмельн. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1965), фак-т фізвихо-
вання; аспірантуру Київ. 
держ. ін-ту фіз. культури 
(1979).

Канд. пед. наук (1982), 
доц. (1984).

Прац. за комсомол. пу-
тівками на будівн. шахт 
Донбасу (шахта ст. Що-
тово Антрацит. р-ну – нині 
Луганськ. обл.). Після за-
кінч. ін-ту прац. інструкто-
ром відділу студ. та учнів. 
молоді Кам.-Под. міськ. та 
Хмельн. обкому комсомолу 

(1965-1967).
З 1967 р. – у Хмельн. технол. ін-ті побут. обслугов. (нині 

ХНУ): сек-р комсомол. організ. ін-ту (з 1967 р.), голова обл. 
ради студ. спорт. тов-ва «Буревісник». 

З 1969 р. – зав. новоствореної каф. фіз. виховання. За 
його ініціат. та безпосередньою участю здійсн. проектув. і 
будівн. стадіону, спорт. майданчиків, створ. перших спорт. 
студ. команд та будів. загонів.

Висококваліф. пед., досвід. організат. і менеджер у 
сфері фіз. культури та спорту. За його сприяння більше 10 
викл. каф. захистили дисерт., 11 – нагородж. знаком «Від-
мін. осв. України». Збудовано стадіон, спорт. комплекс, 
спорт.-веслувальну базу, залучені кошти для закупівлі 
спорт.-оздоровчого табору, розбудовано футбол. майдан-
чик зі штуч. покриттям. Спорт. команди й окремі спортсме-
ни ун-ту стали кращими в обл. та країні, досягли результа-
тів міжнар. рівня; за його кер. каф. підгот. 14 заслуж. м/с, 
30 м/с міжнар. класу, 250 м/с, виховано 4 Олімп. Чемп., 20 
призерів Всесвіт. Універсіад.

Авт. понад 140 наук. праць, 2 навч. посіб. (у співавт.), бл. 
20-ти метод. розробок, 5 робіт надрук. за кордоном. 

Два орд. «Знак Пошани» (1976, 1986), Заслуж. прац. 
фіз. культури і спорту України (1995) та ін. нагор. держ., 
спорт. і громад. організацій.

М. ВОЙНАРЕНКО

Семенюк Василь Васильович

08.02.1950, с. Великий Бичків Рахів. р-ну Закарпат. обл.
Закінч. Ужгород. держ. ун-т (1976), спец. «Хімік, викл. 

хімії»; Терноп. держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка (2000), спец. 
«Теорія та історія пед.».

Спец. вищ. кваліф. кат., вчитель-методист, канд. пед. 
наук (2000).

1967-1969 рр. – Великобичківська СШ, старш. піонер-
вожатий, 1976-1977 рр. – Безименська СШ, вчит. хімії, 
1977-1978 рр. – Хоняківська СШ, вчит. хімії, 1978-1984 
рр. –Славут. райвідділ народ. освіти, інспектор шкіл, 
1984-1993 рр. – дир. Славутської школи-інтернату, у 
1993-2000 рр. – Славут. обл. спеціаліз. ліцею-інтерна-
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ту, 2000-2005 рр. – нач. 
відділу осв. Славут. РДА, 
2005-2007 рр. – гол. спец. 
Славут. РДА, заввідділом 
Славут. райради (2007-
2010), дир. Старокривин-
ської ЗОШ І-ІІІ ст. (2010-
2012), вчит хімії Славут. 
ЗОШ І-ІІІ ст. №7 (2012-
2015), з 2012 р. – вчит хімії 
Старокривинського НВК.

Авт. низки друк. праць.
Відмін. осв. України 

(1993), грам. ВР Украї-
ни (2015), почес. грам.: 
МОН (1999), упр. осв. і 
науки Хмельн. ОДА, Сла-
вут. РДА. Лаур. обл. прем. 

М. Смотрицького (1997), «Соросівський вчит.»(1992, 
1996).

О. ПАЛІЙ

Семенюк Галина Анатоліївна

11.09.1949, с. Брище 
Млинів. р-ну Рівнен. обл. 
Померла у 2011 р. 

Закінч. Рівнен. пед. ін-т 
(1971), спец. «Вчит. фізики 
та матем.».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист. 

У 1971-1974 рр. – вчит. 
матем. Судобицької шк. 
Дубнів. р-ну Рівнен. обл. З 
1974 р. – у СШ №1 м. Сла-
вута Хмельн. обл.: заст. 
дир. (1974-1975), вчит. ма-
тем. (з 1975 р.), заст. дир. 
з навч.-вих. роботи НВК 
«ЗОШ І-ІІІ ст., гімназія» 
(1998-2006). Проф. діяльн. характеризує глибоке знання 
предмету, досконале волод. метод. викладання, вміле 
поєднання навч. та вих. процесів на уроці. Досвід роботи 
з метод. використ. графо-проектора у навч.-вих. роботі 
вивч. обл. ІУВ. Педагог з акт. життєвою позицією.

Грам. Мін. осв. УРСР (1983), мед. «За труд. доблесть» 
(1983), орд. «Знак Пошани» (1986). 

Т. МАТВІЙКО

Семенюк Зоя Степанівна

23.02.1955, с. Волиця-Керекешина Старокост. р-ну 
Хмельн. обл. 

Закінч. Хм. пед. уч-ще, Кам.-Под. пед. ін-т (1983), спец. 
«Вчит. укр. мови та літ-ри».

Спец. вищ. кваліф. кат., старший вчит.
Прац. виховат. у дитсадку с. Самчинці Старокост.  

р-ну (1973-1976), з 1976 р. прац. у Поповецькій  

8-річній шк.: вчит. укр. мови 
та літ-ри, у 1988-2011 рр. –  
дир. Умілий кер. та му-
дрий наставник. Ре-
зультат її кер. – висо-
кий рівень знань учнів, 
школа – одна з кращих  
у р-ні. Депутат Старокост. 
райради, чл. виконкому  
та депутат Пашковецької 
сільради.

Авт. статей, друк.у газе-
тах «Життя Старокост.», 
«Подільські вісті». 

Відмін. осв. України 
(1992), грам. та дипл. Мін-

ва народ. осв. УРСР (1991), облно, райво; перемож. ХІ ра-
йон. виставки педінновацій. 

Л. СЕМЕНЮК

Семенюк Людмила Захарівна

05.09.1950, с. Залісся 
Чортків. р-ну Терноп. обл.

Закінч. Львів. ун-т ім. І. 
Франка (1973), спец. «Хі-
мія», кваліф. «Хімік, викла-
дач хімії».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист. 

З 1973 р. – вчит. хімії 
Кам.-Под. СШ №3. У 1987-
1993р.р. – заст. дир. в 
Хмельн. ПТУ № 8. З 1993 
р. дотепер прац. у Хмельн. 
спеціаліз. ліцеї-інтернаті 
поглиб. підгот. в галузі на-
уки: вчит. хімії, з 1998 р. – 
заст. дир. з навч. роботи.

Забезпеч. високу якість та результат. Її учні щороку є 
призер. обл. олімп. та конк.-захисту НДР учнів-членів МАН 
України, її випуск. Шелеп`юк А. – призер Міжнар. олімп. з 
хімії (бронз. мед., 2005 р.). Рецензент ряду видань з хімії 
на всеукр. рівні: «Збірник задач з хімії» (2005), «Зошит для 
лабор. та практ. робіт з хімії та домашніх експеримент. до-
сліджень, 11 клас» (2013).

Авт. числен. друк. матеріалів.
Відмін. осв. України (2003), Заслуж. учит. України (2005), 

Почес. грам. МОН України (1998, 2001, 2002, 2004), чис-
лен. грам. та подяки обл. упр. осв. та органів місц. само-
вряд.

В. ПАВЛИШИНА



371

Провiднi освiтяни областi
Семенюк Наталія Вікторівна

05.12.1974, с. Сорокодуби 
Красилів. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Київ. держ. ун-т ім. 
Т. Шевченка (1999), біолог.

Докт. філософ. наук 
(2015), доц. (2011).

Акушер поліклінічного 
від. Красилів. район. лікар-
ні (1994-1998). З 1999 р – у 
Хмельн. націон. ун-ті: асис-
тент, ст. викл., доц., проф. 
кафедри екології. З 2016 
р. – зав. кафедри безпеки 
життєдіяльності та фіз. ви-
хов. ХУУП.

Авт. 104 наук. праць: Фі-
лософія безперервної освіти: Монографія. – Київ, 2014 р. 
Біологія та екологія за комп’ютером: навч. посіб. – К., 2005.

І. КОВТУН

Сербін Семен Сергійович

04.02.1910, м. Троїцьк 
(сьогодні Челябінська обл., 
Росія). Помер 19.12.1986, 
м. Кам.-Под.

Закінч. Троїцьку СШ з пе-
дагог. ухилом (1928), курси 
агрономів аграрно-педагог. 
ін-ту (Оренбург, 1930).

Канд. біол. наук (1951), 
докт. біол. наук (1968), про-
фесор (1968).

У 1928 р. розпочав труд. 
діяльність дир. Фершампе-
нузької почат. школи На-
габайського р-ну Челябін. 
обл. 1930-1932 рр. – дир. 
шк. колгосп. молоді та діль-
нич. агрономом у с. Пречистинка Оренбур. обл.

З 1946 р. – на наук. роботі: наук. та старший наук. спів-
робітник Всесоюз. НДІ цукрового буряка. З 1956 р. – в Кам.-
Под. с/г ін-ті (з 1995 р. – Под. держ. агр.-техн. ун-т): заст. 
дир. з навч.-наук. роботи, у 1957-1980 рр. – дир. ін-ту. Од-
ночасно зав. каф. фізіології рослин, агрономії та ботаніки. 

Ініціював відкр. фак-тів: механізації с/г, економ. та вете-
ринарного. Докладав чимало зусиль до зміцн. матер.-техн. 
бази закладу (збудовано голов. корпус, навч. корпуси фак-
ту механізації с/г, гуртож., стадіон). 1966 р. на території ін-
ту закладено дендропарк. 

Очільн. власної наук. шк., кер. 21 аспіранта, консульт. 
виконавців 4 докт. дисерт.

Авт. понад 60 наук. праць. 
Учасн. ІІ світ. війни, нагородж. орд. Черв. Зірки, мед. «За 

перемогу над Німеччиною» (1945). Труд. відзнаки: два орд. 
«Знак Пошани», орд. Жовтневої револ., мед. «За доблесну 
працю». У 1988-1995 рр. щорічно проводився гандбольний 
турнір, присвячений його пам’яті.

М. АЛЄЩЕНКО

Середа Ярослава Володимирівна. 

05.05.1940, м. Галич Іва-
но-Франків. обл. Померла 
14.06.2008, м. Хмельн.

Закінч. Чернів. держ. 
ун-т (1964), кваліф. «Істо-
рик, вчит. серед. школи».

Розпоч. труд. діяльн. у 
1957 р. – старш. піонервож. 
Мединської 7-річної шк. 
(Гальц. р-н Станіслав. обл.). 

З 1964 р. вчит. історії СШ 
с. Сковородки Старокост. 
р-ну. У 1978-2008 рр. – ме-
тод. сектора суспільствоз-
навства Хмельн. ОІУВ (нині 
– ХОІППО). Голов. увага
практ. діяльн. – у підвищ. 

проф. рівня і правової культури пед. прац., передусім учит. 
правничих дисц. За її участі вчит. історії брали участь в реаліз. 
всеукр. програм «Практ. право», «Демокр. обміни», «Сучасні 
шк. – демократ. освіту», нею започатк. вивч. курсу «Досліджу-
ючи гуманіт. право», здійснено апроб. курсу та навч.-метод. 
комплексу «Ми – громад. України» і «Громад. осв.». Створ. 
клуб «Знахідки» з проблем роботи з обдар. дітьми.

Авт. метод. посіб. «Збірн. завдань для темат. перевір-
ки навч. досягнень учнів на уроках історії», «Сто юрид. 
задач», «Юрид. кросворди», «Правознавство в схемах і 
табл.», довід. з питань соц.-прав. захисту неповнолітніх 
«Ти – людина, отже, маєш права».

Відмін. народ. осв. УРСР (1991), відзнаки обл. та всеукр. 
рівнів (1970-2008 рр.)

І. ВАШЕНЯК

Сєроглазова Євгенія Ібрагімівна

20.09.1919, с. Ізмайлово 
Ульяновської обл. (Росія). 
Померла 07.12.2000, м. 
Хмельн.

Закінч. Куйбишев. пед. 
ін-т (1947), спец. «Дошкіль-
не виховання».

Прац. у м. Проскурів 
(нині – м. Хмельн.) зав. 
дошк. закладу №5 (1947-
1949), з 1949 по 1976 – на 
посадах метод., зав. каб. 
дошк. вих. Хмельн. ОІУВ. 
Організатор дошк. вихов. 
у обл., висвітлювала та 
демонструвала творчі здо-
бутки педагогів на пед. чи-
таннях, наук.-практ. конф., виставках ВДНГ. 

Учасник ІІ світ. війни (всю війну прослужила в санітар-
ному поїзді), нагород. орд. Великої Вітчизняної війни, мед. 
«За отвагу», «За победу над Германией».

Відмін. народ. осв. УРСР (1972), Почес. грам. МОН 
України. 

М. КАРАТАЄВА
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Сивак Олександр Вікторович

12.06.1959, с. Малиничі 
Хмельн. р-ну Хмельн. обл.

Закінчив Хмельн. ТУ 
№1 (1977), Київський 
індустріально-пед. техні-
кум (1980) за спец. монтаж 
та ремонт пром. устатку-
вання, кваліф. технік-меха-
нік, майстер виробн навч. 
Прац. з 1980 р. майстром 
виробн. навч. ВПУ № 11 
м. Хмельн. Під його керів-
ництвом виготовлені 4-ко-
лісне екологічне велотаксі, 
аеромобіль, трицикл, міні-
трактор, ковані вироби.

Нагород. Почесн. грам. управл. осв. і науки Хмельн. 
ОДА (2006), Почесн. грам. МОН України (2012).

І. КИРИЛЮК

Сивун Надія Яківна

06.05.1937, м. Станіслав-
ка Котовськ. р-ну Одес. обл. 
Померла 04.05.2013. 

Закінч. Балтське пед. 
уч-ще (1956), спец. «Вчит. 
початкових класів», Ураль-
ський держ. ун-т ім. О. М. 
Горького (1967), спец. «Фі-
лолог, вчит. рос. мов. і літ-
ри.»

Канд. пед. наук (1975), 
доц. (1979). 

З 1956 р. – вчит. поч. кла-
сів Єсенкольської СШ Кара-
баликського р-ну Кустанай. 
обл. (Казахстан); з 1960 р. 
– вчит. поч. класів СШ №13 м. Рудний Кустанай. обл., з
1962 р. – ст. піонервожата; з 1967 р. – нач. піонер. табору 
тресту «Соколоврудбуд». З 1967 р. – в Кустанай. пед. ін-ті 
викл., ст. викл. каф. пед. і психології (з 1972 р.); зав. каф. 
пед., теорії і методики піонерської і комсомольської роботи 
(1977-1984). З 1984 р. – в Хмельн. ОІУВ (нині – ХОІППО): 
методист, зав каб. (з 1985 р.), заст. дир. з навч.-метод. ро-
боти (1986-1988), доц. каф. пед. і психол. (1988-1992). Акт. 
працювала над проблемою диференціації навч. процесу, 
зв’язку і надання допомоги район. і міським метод. кабіне-
там, над впровадж. діагностичного вивч. діяльності викл. 
та вихователів, удосконаленням структури метод. роботи 
з пед. області. З 1993 р. – заст. дир. з навч.-метод. роботи 
Хмельн. обл. навч.-метод. центру працівників ПТО; у 1995-
2004 рр. – доц. каф. методики проф. навчання Наук.-ме-
тод. центру ПТО та підвищ. квал. інж.-пед. працівників у 
Хмельн. обл. Зробила вагомий особистий внесок у розбу-
дову системи підвищ. кваліф. педагогів закладів ПТО при 
Наук.-метод. центрі ПТО та підвищ. квал. інж.-пед. праців-
ників у обл.

Л. ШЕВЧУК

Сидлецька Ірина Йосипівна

29.11.1961, м. Полонне 
Хмельн. обл.

Закінч. П`ятигорський 
ін-т інозем. мов (1984), 
спец. «Англ., нім. мови».

Спец. вищ. каліф. кат., 
вчит.-методист (2008). 

Прац. у м. Ст. Оскол 
Бєлгород. обл. (Росія) вчит. 
англ., нім. мови (1984-1985 
рр. – СШ № 14, 1985-1992 
рр. – СШ № 21). З 1992 р. – 
вчит. англ. мови сер. ЗОШ 
І-ІІІ ст. № 3 м. Полонне. 
Розроблено низку трива-
лих і короткочасних проек-
тів для 10-11 кл. 

Авт. збірн. вправ для 9-11 кл. загальноосв. шкіл «Applying 
for a job» (2013).

Відмін. осв. України (2003), лаур. укр.-амер. прем. «За 
відмінні успіхи у викладанні англ. мови та краєзнавства 
США» (2002).

М. БАЙЦАР

Сидорчук Лідія Григорівна

01.09.1953, м. Шепетів-
ка Хмельн. обл.

Закінч. Чернівецький 
ун-т (1976), спец. «Філолог, 
викл. укр. мови та літ-ри».

Прац. в 1976-1979 рр. у 
шк. Криму. 1979 -1985 рр. 
– методист міськвід. осв.
м. Шепетівка. 1985-1989 
рр. – вихователь ПТУ-20, 
1989-2012 рр. – заст. дир. з 
НВР, з 2012 р. – заст. дир. з 
вихов. роб.

Практикує ефективні 
форми навч.-вих. робо-
ти з учнями. Орган. роб. 
гуртків: «Корчагінець», 
«Кетяг калини», «Літературна студія», «Історичне кра-
єзнавство», видання ліцейної газети «Робітнича гвар-
дія», яка нагороджена: дипл. І ст. Хм. ОДА (2012,2013) 
на обл. конк. молодіжних газет, лаур. XVI міжн. конк. шк. 
медіа (2014).
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Симчишин Олександр Сергійович

04.11.1980, с. Йосипівка 
Старосиняв. р-ну Хмельн. 
обл.

Закінч. Кам.-Под. держ. 
ун-т (2002), спец. «Історія 
та основи правознавства».

Канд. іст. наук (2006).
Прац. вчит. історії Па-

січнянського агротехноло-
гічного ліцею (2002-2003), 
редактором газ. Хмельн. 
обл. благодійного фон-
ду «Хесед-Бешт» (2003-
2006). У 2006-2014 рр. – в 
Хмельн. ін-ті соціальних 
технологій «Україна»: 

старш. викл. каф. загальноосвіт. дисц., доцент каф. право-
знавства, декан економіко-правового фак-ту. У 2014-2015 
рр. – перший заст. голови Хмельн. ОДА. З листопада 2015 
р. – Хмельн. міський голова.

Авт. численних наук. публік. у фах. виданнях.
Визнавався кращим студентом іст. фак-ту Кам.-Под. 

держ. ун-ту (2002), кращим викл. Хмельн. ін-ту соціаль-
них технологій «Україна» (2012). Почес. відзнаки: Мін-ва 
оборони України «За сприяння ЗСУ» (2016), оперативного 
командування «Захід» (2016), телевізійного проекту «Гор-
дість міста»; грам. та подяки різних рівнів та ін. 

О. ПОПИК

Cиниця (Мартинюк) Надія Миколаївна

11.11.1953, с. Жабче 
Старокостянт. р-ну Хмельн. 
обл.

Закінч. Київськ. ін-т куль-
тури (1977), кваліф. «Біблі-
отекар-бібліограф».

Прац. зав. бібліотекою 
с. Котюржинці Красилів. 
р-ну, у Хмельн. обл. базо-
вій профспілк. бібліотец: 
старш. бібліотекар, зав. 
відділом комплектуван-
ня, заст. дир. З 1988 р. – у 
Хмельн. обл. універсал. 
наук. бібліотеці: старш. бі-
бліограф, голов. бібліоте-
кар з питань коорд. бібліотек усіх систем і відомств, заст. 
дир. з наук. роботи та інформатизації, з 2004 р. – її дир. 
Голова обл. від. Всеукр. громад. організ. «Укр. бібліот. асо-
ціація».

Авт. понад 40 статей з питань бібліот. та істор. краєз-
навства. 

Заслуж. прац. культури України (2007). Почес. відзн. 
Мін-ва культури України «За багаторічну сумлінну працю в 
галузі культури» (2003). Лаур. обл. прем. ім. М. Смотриць-
кого (2003). Почес. краєзнавець України (2008). Відзнач. на 
обл. Дошці пошани «Кращі люди Хмельн.» (2011).

О. БАВОРОВСЬКА

Синчак Віктор Петрович

01.11.1955, с. Пиківська 
Слобідка, Літин. р-ну Ві-
нниц. обл.

Закінч. Кам.-Под. ПТУ 
№ 5 (1977), спец. «Налад-
чик контрольно-вимірю-
вальних приладів та авто-
матики», Кам.-Под. с/г ін-т 
(1990), спец. «Економіст».

Докт. економ. наук 
(2009), проф. (2011).

Розп. труд. діяльність у 
1977 р. робітником Кам.-
Под. електромеханічного 
заводу; з 1983 р. – майстер 
виробн. навч. в Кам.-Под. 
с/г ін-ті. У 1990-2001 рр. 

працював у Кам-Под. об’єднаній держ. податковій інспекції 
на посадах податкового інспектора, нач. відділу, заст. нач. 
інспекції; за сумісництвом – у Подільському держ. аграрно-
техн. ун-ті на виклад. посадах (1992-2001); з 2001 р. – зав. 
кафедри менеджменту, економічної теорії та фінансів 
ХУУП. Член спец. рад із захисту дисертацій на здобуття 
наук. ступеня докт. (канд.) економ. наук. Наук. інтереси: 
проблеми теорії та практики податкової системи.

Авт. 225 наук. праць: Еволюція наукової думки в оподат-
куванні та її реалізація у податкових системах: монографія. 
– Київ-Хмельн., 2006. Система оподаткування у сільському
господарстві України: теорія, методологія та практика: мо-
нографія. – Хмельн., 2008. Фінансовий менеджмент: навч. 
посіб. – Хмельн., 2013.

Відмін. осв. України (2006).
А. КОРЮГІН

Синюк Валерій Анатолійович

23.04.1959, смт. Антоні-
ни Красилів. р-ну Хмельн. 
обл.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т ім. В. П. Затонського 
(1983), спец. «Учит. рос. 
мови та літ-ри». 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист.

З 1983 р. прац. в Анто-
нінській ЗОШ І-ІІІ ст. Краси-
лів. р-ну вчит. рос. мови та 
літ-ри¸зарубіж. літ-ри, заст. 
дир. з навч.-вихов. роботи 
(з 2010 р. дотепер).

Акт. учасн. конкурсів і 
конф., ініціатор роботи над 
район. метод. проектом «Сучасний урок у метод. та дидакт. 
вимірах» (2011-2013), учасн. конк. проекту «Десять кра-
щих уроків року», присвяч. пам’яті акад. Д. І. Водзінського 
(2012-2013), кер. учнів. довгострок. проекту «Україна на 
шляху до євроінтеграції: осв. аспект»; проекту «Метод. 
пектораль» (2014), проекту «Метод. асамблея» (2016). Ме-
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тодист-коресп. та член експерт. ради каб. зарубіж. літ-ри 
та мов націон. меншин ХОІППО (з 2005).

Авт. числен. наук. та метод. публік., програм, в т.ч. з гри-
фом МОН України (2004-2016).

Відмін. осв. України (1999), Почес. грам. МОН України 
(2004), нагр. знак «В. Сухомлинський» (2009). Лаур. обл. 
етапу Всеукр. конк. «Вчит. року-1992».

Г. КУЗНЕЦОВА

Сиско Наталія Миколаївна

22.04.1973, м. Хмель-
ницький.

Закін. Технологічний 
ун-т Поділля (1995), інже-
нер-системотехнік; Кам. 
Поділ. пед. ін-т ім. В. За-
тонського (1997), практ. 
психолог. Канд. психол. 
наук (2013).

З 1995 р. – майстер ви-
робн. навч., викл. спец-
дисциплін ПТУ № 18 м. 
Хмельн.; 1997 – ст. викл. 
каф. методики проф. на-
вчання Хм. обл. центру 
навч.-метод. забезпеч. 
ПТО та підвищ. кваліф. 
інж.-пед. прац.; 2001- мето-

дист  психолог. служби наук.-метод. центру ПТО та підвищ. 
кваліф. інж.-пед. прац. у Хмельн. обл.; 2011 – зав. від. під-
вищ. кваліф. та дослід.-експерим. роботи цього ж центру. 

Пр.: Психологічні засоби профілактики наркотичної за-
лежності учнів професійно-технічних навч. закладів: дис. 
канд. психол. наук. – К., 2012. Профорієнтаційна робота 
в закладах профтехосвіти: метод. посіб. для керівників та 
пед. працівників закладів проф.-техн. освіти. – Хм, 2006. 
Психологічна профілактика наркотичної залежності учнів 
професійно-техн. навч. закладів: навч.-метод. посібник. – 
Хм., 2015. Співавт.: Форми та зміст курсового  підвищення 
кваліфікації керівних і педагогічних працівників закладів 
професійно-технічної освіти. – Хм., 2011.

Лаур. Держ. премії України в галузі освіти (2012). Поч. 
грамоти МОН України (2007, 2008), Хм. ОДА (2011), Подя-
ка Хмельн. облради (2016).

О. ШАМРАЛЮК

Сідлецький Олександр Сігізмундович 

10.08.1921, с. Грузевиця 
Хмельн. р-ну Хмельн. обл.. 
Помер 22.11.2006, с. Грузеви-
ця Хмельн. р-ну.

Закінч. Вінницький учит. ін-т 
(1947) фізико-матем. ф-т. 

З 1938 р. по закінч. десяти-
річки працював вчит. матем. і 
фізики у с. Миколаїв Хмельн. 
р-ну. З 1945-1981 рр. – дир. 
Грузевицької СШ. Досвідчений 
учит. та кер., самовіддано пра-
цював у шк., згуртував колек-

тив однодумців, створив атмосферу творчої праці пед. колек-
тиву, який досягав високих результатів в навч.- вих. процесі. У 
1980 р. в шк. працювало 16 вчит. – відмін. народ. осв. Делегат 
Всесоюзн. з’їзду вчит. (1978), учасник республ. нарад з обмі-
ну досвідом. Хмел. ін-том УКВ про нього було видано плакат 
«Вмілий організатор». 

Учасник ІІ світ. війни, нагородж. орд. «Вітчизняної війни», 
«Богдана Хмельницького», мед. «За відвагу», «За оборону 
Москви», «За оборону Сталінграда», мед. Жукова.

За трудову відзнаку (1953), Відмін. народ. осв. УРСР 
(1955), мед. «За трудову доблесть» (1970), Перемож. соцз-
магання (1973,1975), «Ударник 9-й 5-летки» (1976), орд. 
«Знак Пошани» (1976), мед. А. Макаренка (1980), мед. 
«Ветеран праці» (1981), Орд. Б. Хмельницького (1999).

Н. ТКАЧУК

Сілін Радомир Іванович

27.09.1931, м. Курськ 
(Росія).

Закінч. Львів. політехн. 
ін-т (1956), спец. «Технол. 
машинобуд., металорі-
зальні верстати».

Канд. техн. наук (1962), 
докт. техн. наук (1973), доц. 
(1964), проф. (1976).

З 1956 р. прац. у Львів. 
політехн. ін-ті асист. каф. 

У 1974-2001 рр. очільник 
Хмельн. технол. ін-т побут. 
обслугов. (нині – ХНУ). Як 
ректор виявив талант кер. 
і організ., вдало об’єднав 
зусилля профес.-викл. 

персоналу і спрямував їх на забезп. навч. процесу, НДР та 
створ. сучасної матер.-техн. бази ін-ту. За цей час було роз-
роб. генеральний план розв. закладу, згідно з яким побуд. та 
введено в експлуат. 4-й навч. корпус, 5-й студ. гуртож., наук. 
бібліот., спорт. комплекс, 2 житл. буд. для викл. та співробіт., 
створ. або удосконалені навч. лабор. та кабінети. Це дозво-
лило змінити статус ін-ту на Хмельн. технолог. ін-т (1989) та 
приступити до формув. нової концепції закладу як широко-
проф. ВНЗ, навч. і наук. центру з розробки новітніх технол. 
та підгот. відповідних фахівців. У 1994 р. ін-т одержує статус 
Технолог. ун-ту. З 2001 р. – радник ректора ХНУ.

Провідний вчений у своїй галузі автоматизації виробн. 
процесів у машинобудуванні. Очолює спеціаліз. вчену раду 
з захисту канд. і докт. дисерт. в галузі машинознавства. Об-
раний акад. 4-х різних Акад. наук України, Президентом 
Націон. комітету України з питань машинознавства.

Авт. бл. 250 наук. праць, у т.ч. 8 монографій, навч. посіб., 
49 авт. свідоцтв на винаходи.

Учасник бойов. дій ІІ світ. війни (липень 1943–серпень 
1945 рр.), син полку, пройшов шлях від Харкова до Від-
ня. Нагородж. мед. «За взяття Відня», «За перемогу над 
Німеччиною». 

Заслуж. прац. народ. осв. України (1993), Людина року 
(2000) та Людина тисячоліття (2000), Почес. громад. м. 
Хмельн. (1999), відзнач. 17-ма уряд. нагород., в т.ч. орд. 
«За заслуги» ІІІ-го і ІІ-го ст. (1997, 2001).

М. ВОЙНАРЕНКО
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Сінчук Надія Іванівна

22.06.1952, сел. Сама 
Івдельського р-ну Свердл. 
обл. (Росія).

Закінч. Київ. торг.-
економ. ун-т (1975), това-
рознавець. 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
викл.-методист (2011).

Прац. у Хмельн. центр. 
універмазі (1970-1979): 
продавець, товарознавець, 
зав. секцією; від 1979 р. до-
тепер – у Хмельн. технікумі 
рад. торгівлі (нині – Хмельн. 
торгов.-економ. коледж 

КНТЕУ): методист, зав. практикою, заст. дир. з навч.-вироб. 
роботи, інспектор навч. частини. Кер. секції пед. спрямуван-
ня Школи підвищ. пед. майстерності викладачів.

Авт. наскрізної прогр. практики, співавт. варіатив. компо-
нентів галуз. стандартів.

Відмін. осв. України (2015). Поч. грам. Хмельн. ОДА 
(2005), МОН України (2007).

Г. НАЙДУК

Сірий Віктор Миколайович

03.11.1935, с. Велика 
Левада Городоцького р-ну, 
Хмельн. обл.

Закінч. Київський держ. 
пед. ін-т ім. Горького, ф-т 
фізики. 

З 1969 р. у  сфері ПТО, 
викладач. У 1983-1985 
рр. – нач. управл. ПТО у 
Хмельн. обл.; 1985-1999 
рр. – дир. новостворено-
го Хмельн. ПТУ № 8, яке 
вело підготовку робітничих 
кадрів для регіонів Укр. 
Значну увагу приділяв роз-
витку мережі та зміцненню 
навч.-матер. бази ПТО.

Мед. «Відмінник ПТО СРСР», «Відмін. осв. України», 
«Ветеран праці».

Скалозубова Надія 
Миколаївна

Прац. піонервож. у Во-
лочиській СШ (тепер ЗОШ 
І-ІІІ ст. № 1), учит. історії та 
суспільствознавства у Во-
лочиській СШ № 5 (1975-
1980).

Орд. «Знак Пошани», 
Заслуж. вчит. УРСР (1965).

Н. КРАЙДУБА

Скиба Григорій Федотович

30.01.1919, с. Шаїнці 
Деражн. р-ну Хмельн. обл. 
Помер 09.12.1970, с. Со-
колівка, Ярмолин. р-ну.

Закінч. Хмельн. тех-
нікум політосв., Одеськ. 
держ. пед. ін-т (1941), фі-
лолог. фак-т.

Труд. діяльність розп. у 
Мовчанській 7-річці на Ві-
нниччині (1936). З 1946 р. 
– знову на пед. роботі: за-
впед і дир. шк. у с. Шарів-
ка, Ярмолин. р-ну, завуч у 
Ярмолин. СШ, 1952-1961 
рр. – дир. Соколівської 
СШ. Редактор учит. сати-
ричної газ. «Колючка» і 

колгосп. газети, позаштат. кореспондент район. газ. «Впе-
ред». Учасник обл. і республ. пед. читань. З 1966 р. – кер. 
шк. ППД з укр. мови та літ-ри, кер. метод. комісії вчит. мови 
і літ-ри Ярмолин. р-ну.

Учасн. ІІ світ. Війни, орд. Червоної Зірки, мед.: «За від-
вагу», «За бойові заслуги», «За оборону Сталінграда», «За 
взяття Праги».

Відмін. народ. осв. УРСР (1969). 
А. ЗАБОЛОТНА

Скиба Микола Єгорович 

01.01.1950, с. Камень 
Кролевец. р-ну Сумськ. 
обл. 

Закінч. Київ. техн. ін-т 
легкої пром. (1972), спец. 
«Інженер-механік». 

Докт. техн. наук (2005), 
проф. (1997), член-кор. 
НАПН України (2010).

З 1975 р. – у Хмельн. 
технол. ін-ті побут. обслу-
гов. (з 2004 р. – Хмельн. 
націон. ун-т): асистент, ст. 
викл., доц., проф. каф. 
машин та апаратів легкої 
промисл. 1985-2001 рр. – 
декан по роботі з інозем. студ., декан гум.-пед. фак-ту, 
проректор з навч. роботи. З 2001 по тепер. час – ректор 
ХНУ. За його керівн. заклад отримав статус держ. ун-ту, 
згодом – Націон. 

Коло наук. інтересів: фізико-механіка та фізико-
хімія натур. і штучн. композиц. матер., лінійна теорія 
в’язкопружності, теорія машин і механізмів, методи ре-
грес. та кореляц. аналізу. Започаткував власну наук. 
школу «Наук. та практ. основи переробки відходів ви-
робн. у легкій промисл.». Підготував 2 докт. і 7 канд. 
наук.
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Голов. редакт. журналу «Вісник» ХНУ; член редакц. ради 
журналів «Проблеми трибології» ХНУ, «Дидактика профе-
сійної школи». Голова ради із захисту канд. дисерт. (ХНУ). 
Член секції з легкої та харч. промисл. Комітету Держ. пре-
мій України в галузі науки і техн. Голова Ради ректорів ВНЗ 
Хмельн. обл., депутат Хм. обл. ради VI і VII скликань, голо-
ва пост. комісії з питань освіти, науки, культури, молоді та 
спорту. 

Авт. 134 наук. праць, 7 навч. посіб., 4 монографій: «Ви-
робн. литих деталей та виробів з полімер. матеріалів у 
взуттєвій та шкіргалантерейній промисл.» (2007), навч. 
посіб. «Теорія і практика проф.-орієнт. роботи з молод-
дю» (2007). Отримав 7 авт. свідоцтв і 14 патентів.

Винахідник СРСР (1985), відмін. осв. України (1994), 
Залуж. прац. осв. України (1999), Почесна грамота КМУ 
(2002), орд. «За заслуги» III ст. (2008), Почес. грам. 
ВРУ (2009), лаур. Держ. прем. України в гал. науки і 
техн. (2014), відзн. на обл. Дошці пошани «Кращі люди 
Хмельн.» (2007).

В. КАРАЧУН

Скобелєв Михайло Семенович

21.11.1918, с. Тим-
ків (нині Новоушиц. р-ну 
Хмельн. обл.). Помер 
26.12.1979, с. Миньківці, 
Дунаєвец. р-ну.

Закінч. Кам.-Под. пед-
технікум (1934), Київський 
держ. пед. ін.-т ім. Горького 
(1950).

Прац. учит. геогр. та 
історії Малопобіянської 
7-річної шк. (1934-1939). 

Після служби в армії та 
війни прац. учит., завучем 
Притулівської 7-річної шк.

З 1950 р. – у Миньковец. 
СШ Дунаєвец. р-ну: учи-
тель іст., з 1959 р. – дир. 

шк. посідала одне з провід. місць за результ. навч. і вихов. 
у р-ні та обл. За роки його кер. понад 500 випускників здо-
були вищу освіту, понад 300 закінч. технікуми, 218 стали 
пед., 9 – дир. шк., багато з них відзнач. держ. та галузеви-
ми нагородами. 

Учасник ІІ Світ. війни, відзнач. бойовими орд. і мед. 
Заслуж. вчит. УРСР, мед. А. С. Макаренка, орд. Леніна 

(1971).
П. ОНИЩУК, Ж. СЛОБОДЯНЮК

Скутська Світлана Зінов’ївна

28.01.1967, м. Полонне Хмельн. обл
Закінч. Кам.-Под. пед. ін-т (1994), спец. «Пед. і методика 

почат. навч.».
Спец. вищ. кваліф. кат., вчит.-методист,.
У 1986-2016 рр. – учит. почат. кл. Полонської ЗОШ І-ІІІ 

ст. № 2. Кер. район. МО вчит. почат. кл. «Шлях до творчос-

ті», «Шк. молодого вчит.». 
Прац. над проблемою ви-
корист. елементів театр. 
педагогіки. Суть досвіду – 
розвиток твор. здібностей 
уч., застосування в навч. 
діяльн. елементів драма-
тизації. 

Авт. низки друк. матер.
Відмін. осв. України 

(2003), Почесн. грам. 
МОН України (2005), 
лаур. район. прем. ім. Л. 
Українки (2005), перемож. 
обл. виставки педінно-
вацій (2005, 2007, 2010, 

2012), учасник Всеукр. огляду-конк. «Панорама творчих 
уроків» (2008).

Г. МЕЛЬНИК

Слівінська Юзефа Станіславівна

27.01.1962, м. Перво-
майськ Миколаїв. обл. 

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т(1984), фак-т фізвихо-
вання.

Прац. вчит. фізкультури 
Яблунівської, Коржовець-
кої шк. З 1985 р. – тренер-
викл. І кат. Деражн. ДЮСШ. 
Її вихованці – неоднораз. 
чемпіони та призери обл., 
всеукр. та міжнар. змагань. 
У 2015 р. її команда здобу-
ла І місце у «Дит. лізі Укра-
їни з волейболу» серед ді-
вчат 2002 р.н.

О. БІЛЯК

Слободян Валентина Михайлівна 

12.11.1953, с. Довжок 
Кам.-Под. р-ну Хмельн. 
обл.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1974), іст. фак-т.

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист. 

Труд. діяльність 
пов’язана з Кам’янеччиною: 
вчит. Староушицької сер., 
Великозаліснянської 8-річ-
ної шк., Заліської № 2 не-
повної СШ, у 1985-1995 
рр. – її дир. Під її кер. шк. 
здобула статус ЗНЗ І-ІІІ ст., 
було збуд. нове приміщ. У 

1995-2016 рр. – зав. метод. каб. Кам.-Под. міськ. упр. осв. і 
науки (з 1997 р. це – інформ.-метод., а з 2004 р. – НМЦ). У 
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2003 р. центр під її кер. став перемож. Всеукр. огляду-конк. 
метод. кабінетів (відділів) упр. осв. місц. рад та РДА і отри-
мав дипл. ІІ ст. МОН України та грам. АПН України (2003).

Авт. понад 20 наук.-метод. праць.
Відмін. осв. України (1994), грам. та поч. грам. МОН 

України, Хмельн. облради, Кам.-Под. міськради, відзн. 
Кам.-Под. міського голови «За заслуги перед міськ. грома-
дою» (2011).

С. ЗАЛЕВСЬКА

Слободян Ігор Іванович

07.06 1964, с. Воли-
ця Польова Теофіп. р-ну 
Хмельн. обл.

Закінч. Київ. держ. ун-т 
ім. Т. Г. Шевченка (1989), 
спец. «Біофізик», Волин. 
держ. ун-т ім. Лесі Українки 
(1995), спец. «Практ. пси-
холог». 

Ним започатк. діяль-
ність психол. служби у 
закл. освіти Красилів. р-ну 
(1990). З 1993 р. доте-
пер – дир. район. центру 
практ. психол. та соціал. 

роботи. Започатк. у р-ні випуск PSІ-проспекту «Світ пси-
хології» (2009). Член-коресп. Укр. Акад. Акмеологічних 
Наук (2010).

Авт. низки публік., що виход. друком у наук.-метод. 
журналах «Клас. кер.: усе для роботи» (2010), «Пед. 
майстерня» (2012), у наук.-практ. журналі «Обдар. ди-
тина» (2012). 

Грам. Красилів. РДА (2010), поч. грам.: упр. осв. і науки 
Хмельн. ОДА (2004, 2007, 2008), МОН України (2011). Ба-
гатораз. перемож. обл. ярмарку-конк. пед. ідей «Хмельн. 
на шляхах реформув.», лаур. прем. ХОІППО (2014), обл. 
етапу турніру методистів психол. служб «Моє покликання 
– методист» (2015).

Н. ГЛУЩУК

Слободян Фелікс Федорович

01.09.1948, с. Борбухи 
Ярмолин. р-ну Хмельн. 
обл.

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. інт ім..В.П.Затонського 
(1971), спец. «Вчит. фізики 
та електротехніки».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист.

Прац. вчит. фізики у Рів-
ненськ. обл. (1971-1972), 
з 1973 р. – в Старокост. 
р-ні: вчит. фізики і математ. 
с.Киселі (1973-1975), дир. 
шк. с. Левківка (1975-1982), 
в РК КПУ (1982-1991), вчит. 

Немиринецької шк. (1991-1992), заст. дир. СШ №9 м. Ста-
рокост. (1992-1996), дир. СШ №7 м. Старокост. (1996-1997); 
голова РК профсп. прац. осв. (1997-1998), зав. відд. осв. 
(1998-2005) та заст. зав. від. осв. Старокост. р-ну (2005-
2008), з 2008 р. – методист Старокост. РМК. Під його кер. 
відбувалось реформув. освіт. галузі, проводилась оптимі-
зація шкіл, створ. заклади нового типу, відновлювали робо-
ту дит. садки в селах, зміцнюв. матер.-техн. база закладів 
осв., розпоч. комп’ютериз. шк. та придбання шк.. автобусів, 
введено проф. навч., впровадж. нові технології.

Авт. публік. в пресі та період. виданнях.
Відмін. народ. осв. УРСР (1981). Численні відзн.: РК 

КПУ, райради та РДА (1973-2013), обл. упр. осв. і науки 
ОДА та ОДА (1976-2012), МОН України (1993, 2006).

Б. МАКАР

Слоневська Марія 
Миколаївна

08.06.1938, с. Говори 
Віньков. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1961), спец. «Виклад. 
рос. мови та історії».

З 1961 р. – вчит. Пилипо-
Олександрівської 8-річної 
шк. 1967-1995 рр. – вчит. 
рос. мови та літ-ри Вінько-
вецькій СШ.

Відмін. осв. УРСР, мед. 
«Отличник просвещения».

Л. ПОБЕРЕЖНА

Сльота Ганна Василівна

26.03.1950, с. Почапинці 
Чемеров. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1971), спец. «Вчит. іс-
торії». 

Труд. діяльн. розпоч. в 
одній із шк. Віннич. З 1975 
р. – інспектор-метод. Че-
меров. район. від. осв., у 
1987-2009 рр. – інспектор 
з пит. сусп. дошк. вихов. 
(до виходу на пенсію). 
Акт. сприяла становленню 
дошкілля в р-ні (52 дошк.
установи різної форми 
власн.: держ., відомчі, 
колгосп.).

Відмін. осв. УРСР (1987). Неоднораз. нагородж. По-
чесн. грам. МОН УРСР та України (1990, 1995), упр. осв. і 
науки Хмельн. ОДА (1997), р-ну. 

Н. ЗАГОРОДНЯ
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Слюзко-Плахтій Валентина Іванівна

07.08.1956, с. Ситківці Теті-
ївськ. р-ну Київ. обл. 

Закінч. Вінниц. держ. пед. ін-т 
ім. М.Островського (1980), спец. 
«Філологія», кваліф. «Учит. рос. 
мови та літ-ри».

Канд. пед. наук (2003), доц. 
(2006).

З 1981 р. у Хмельн. пед. уч-щі 
(тепер – ХГПА): викл., проректор 
з гуманітар. осв. і вихов. (з 2000 
р. дотепер). У час трансформ. 
закладу з пед. училища в акад. 
брала акт. участь у реформац. 
процесах. Очільн. профспілк. ор-
ганіз. закл. (1988-2002). Відзна-
чається оригінальним підходом 
до впровадж. концепт. засад ви-

хов. роботи з студ. та викл., має власні наук. обґрунтовані та впровадж. 
вихов. методики і технол. 

Авт. 75 наук. праць: «Формув. моральної свідомості молодш. шко-
лярів засобами дит. літ-ри» (2003); «Народ. педагогіка як засіб вихов.» 
(2004); «Сценарії вихов. заходів» (2015); «Вихов. робота в ХГПА: істо-
рія, реалії, перспективи» (2016).

Відмін. осв. України (1991), мед. «За наполегливість у науці» ім. М. 
Дарманського (ХГПА, 2010), мед. ім. В. Сухомлинського (2011), почес. 
грам. МОН України, НАПН України.            В. СЛЮЗКО

Смірнова Ірина Олександрівна

03.03.1963, м. Старокостянтинів Хмельн. обл.
Закінч. Кам.-Под. держ. пед. ін-т (1985), спец. «Вчит. рос. мови та 

літ-ри».
Спец. вищ. кваліф. кат., вчит.-методист. 
З 1986 р. по даний час працює вчит. заруб. літ-ри та рос. мови в 

Смішко Лариса Василівна

01.05.1960, с. Крупець Сла-
вут. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Рівнен. держ. пед. ін-т 
(1981), спец. «Викладач дошк. 
педагогіки і психології, методист 
по дошк. вих.».

Прац. в системі осв. Не-
тішина з 1981 р.: виховат., 
виховат.-методистом (1985-
1995), зав. ДНЗ № 5 (1995-
2005). За її ініціат. у закладі 
відкрито профілактично-реа-
білітаційний центр для дітей з 
порушенням постави та плос-
костопістю (2002), розпочато 

роботу з впровадження в практику роботи з дітьми дошкільного 
віку музейної педагогіки. У 2005-2009 рр. – головн. спец. від. осв. 
м. Нетішина.

Почес. грам. упр. осв. і науки Хмельн. ОДА (1998, 2002).
О. ДОВГУШКО

Смоленюк Петро Степанович

21.06.1950, м. Костянтинівка 
Донец. обл. Помер 12.11.2013, м. 
Хмельн.

Закінч. Київ. ін-т народ. госп-
ва ім. Д. С. Коротченка (1987), 
спец. «Економіка і планування, 
матер.-техн. постачання».

Канд. екон. наук (1986), до-
цент (1993). 

Прац. у Херсон. індустр. ін-ті 
(1987-1988, асист. каф.), Житомир. 
с/г ін-ті (1988-1989, асист. каф.), 
Хмельн. технолог. ін-ті (нині ХНУ) 
(1989-1991, викл.), Кам.-Под. с/г ін-
ті (1991, доц. каф.).

Заснув. Хмельн. приват. 

Смагін Ігор Іванович

27.11.1964, м. Хмельн. 
Закінч. Кам.-Под. держ. пед. 

ін-т (1991), спец. «Вчит. історії, 
права та суспільствознав.»; ма-
гістр. Укр. акад. держ. упр. (1999).

Канд. наук з держ. упр. (2002), 
доктор пед. наук (2014), доцент 
(2005).

Прац. у Житомир. обл.: вчит. 
історії ЗОШ № 9 м. Коростень, 
кер. служби у справах неповно-
літніх виконкому (1991-1997), зав. 
відділу сім'ї і молоді Коростен-
ської міськради (1997-1999), заст. 
голови з гуманітарних питань Ко-

ростенської РДА. З 2003 р. – у Житомир. ОІППО: проректор з наук. ро-
боти (2003-2014), з 2014 р. дотепер – ректор. Член роб. групи з ліценз. 
Хмельн. ОІППО (2015). 

Авт. понад 90 наук. праць, співавт. підручників з історії України для 
7, 8, 9 класів.

Грамоти та почесні грамоти: Держ. комітету України у справах сім’ї 
та молоді (1998), МОН України (2006, 2010), Житомир. ОДА (2009, 
2013), НАПН України (2009), Верховної Ради України (2010), Житомир. 
обл. ради (2014).

Сахновецькій ЗОШ І-ІІІ ст. Старо-
кост. р-ну. Організатор наук.-по-
шук. діяльності учн., кер. шк. НТУ 
«Смолоскип». 

Авт. понад 30-ти доробок, 
надрук. у журналах «Всесвіт. літ-
ра в навч. закл. України», «Зару-
біж. літ-ра» та «Все для вчит.».

Почес. грам. МОН України 
(2001, 2006), Хм. ОДА (2009, 
2010, 2014), Старокост. РДА та 
район. ради. (2000, 2001, 2004, 
2007). Двічі відзнач. на Дошці по-
шани «Гордість Старокост. краю» 
(2000, 2008). Перемож. обл. ета-
пу ХІІІ Всеукр. конк. «Вчит. року-
2008» (номін. «Світова літ-ра»), 

Всеукр. конк. «Мій друг – підручник» (2007), ХІ Міжнар. Пушкінського конк. 
(2011), призер конк. «Цікавинки навчання» (2005).    

А. МАНШИНА



Смотрицький Мелетій 
(світське ім’я Максим) Герасимович

Орієнт. 1578 р. (1572-1579 
рр.), точно не відомо (Смотрич, 
Кам’янець-Поділ., Острог). Помер 
09.01.1634 (за новим календа-
рем), Дермань.

Почат. знання здобув удо-
ма, навч. в Острозькій слов’яно-
греко-латин. акад., Віленській 
єзуїтській акад., слухав лекції у 
Лейпцизькому, Віттенберзькому 
і Нюрнберзькому ун-тах (1605-
1607) разом з княжичем Б. Со-
ломирецьким у статусі його вчит.

З родини укр. просвітників 
(батько – перший ректор Ост-
розької акад., дід Данило – дяк, 
дитинонаучитель, книжник, можливо й писар, дрібний шляхтич). Реліг. 
діяч, педагог, учений-філолог, письменник.

З 1608 р., поселившись у Вільно, включився в націон.-реліг. бороть-
бу, видав кілька анонім. трактатів та великий полемічний твір «Тренос». 
Рятуючись від переслідув., виїхав в Україну, викл. в Острозькій акад., 
був ректором Київ. братської школи. Повернувшись до Вільна, у Свя-
тодухів. монастирі прийняв чернецтво й ім’я Мелетій, викл. у Вілен-
ській шк. 1620 р. єрусалим. патріархом Феофаном висвячений у числі 
інших укр. ієрархів на архієпископа Полоцького, єпископа Вітебського і 
Мстиславського. Король Сигізмунд ІІІ хіротонії не визнав, тому зайняти 
єпархію не міг. Настоятель Святодухів. монастиря. Видав низку поле-
мічних творів на захист православ’я. У 1624-1626 рр. перебув. на Сході, 
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Смотрицький Герасим Данилович

Рік н. невід., Смотрич (нині 
смт. Дунаєвец. р-ну Хмельниц. 
обл.). Помер  1594 р., Острог.

Почат. освіту здобув удо-
ма від батька, продовжив у 
Кам’янец. шк. (за твердж. С.Д. 
Бабишена).

У 1860-і – сер. 1870-х рр. – 
міськ. писар (за трьох старост 
кам’янецьких). У 1576 р. запрош. 
князем Василем-Костянтином 
Острозьким переїхав до Остро-
га, був підскарбієм князя, отри-
мав від нього маєтність у складі 
сіл Баклаївки та Борисівки. Пер-

ший ректор Острозької слов’яно-греко-латин. академії (1580). Очолив 
гурток інтелектуалів, який зайнявся перекл. і редагув. «Біблії», надрук. 
1581 року старослов’ян. мовою, написав до неї віршов. і прозову перед-
мову. Добре володів старослов’ян., тогочасною укр. книжною мовами, 
знав грецьку, латин., арабську, польську, можливо, чеську. Учений, пе-
дагог, один з перших укр. полемістів, письменник – полеміст. 

Авт.: Передмови до Острозької «Біблії» (1581); збірки полемічних тво-
рів (1587, праця не раз перевид.), до неї ввійшли присвята Костянтину 
Острозькому, зверн. «До народів руських коротка й пильная передмов-
ка», «Ключ царства небесного, «Календар римський новий»; низки віршів 
на герб князів Острозьких та ін. творів, які не дійшли до нас.

В. ПРОКОПЧУК

Смолій Валерій Андрійович 

01.01.1950, с.Авратин Воло-
чиського р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. держ. пед. 
ін-т (1970), іст. фак-т.

Канд. істор. наук (1975), докт. 
істор. наук (1985), проф.

У 1970-1972 рр. прац. учи-
телем Волосівської 8-річної шк. 
(Житомир. обл.) та Богданів-
ської СШ (Тернопіл.обл.), асист. 
у Ніжинському пед. ін-ті.

Від 1972 р. – в Ін-ті історії 
АН УРСР (нині Інститут історії 
України НАН України): зав. відді-
лу (1986), заст. дир. (1991), від 
1993 р. дотепер – дир. 

З 1992 р. член-кор., з 1995 – академік НАН України. 
У 1997-1999 рр. – Віце-прем’єр-міністр України. Член Комітету з 

Держ. премій України в галузі науки і техніки (з 1997 р.). Член Президії 
НАН України (з 1998 р.).

Голова Укр. націон. комітету істориків. Член президії правління На-
ціон. спілки краєзнавців України.

Один з ініціаторів відновлення археографічної роботи в Україні. 
Взяв безпосередню участь у підгот. перевидання праць представників 
старшої генерації істориків (В. Антоновича, М. Грушевського, О. Єфи-
менко, М. Костомарова й ін.) та документ. пам’яток з іст. середньовічної 
і ранньомодерної історії України.

Авт. бл. 900 праць, зокрема, наук. (з іст. державотворення в Україні, 
іст. парламентаризму, формув. укр. козацької держави у 17 ст., іст. на-
ціон.-визвольного руху в Україні у 19 – на поч. 20 ст.), методологічних 
розробок, підруч. і посіб для шкіл та вишів; ініціатор та співавт. ряду 
колект. монографій. Відповід. редактор бл. 400 колект. та індивід. мо-
нографій, добірок документів, перевидань історіографічної спадщини, 
збірн. наук. праць тощо.

Заслуж. діяч науки і техніки України (1998). Ордени князя Ярослава 
Мудрого: II ст. (2014), ІІІ ст. (2011), IV ст. (2004), V ст. (1999). Ордени 
«За заслуги»: I ст. (2009) та II ст. (2006). Почесна відзнака Президента 
України (1996). Лауреат Держ. премії України в галузі науки і техніки 
(2001) за цикл праць «Україна крізь віки». 

І. ВАШЕНЯК

ін-т бізнесу (1992, нині – ПВНЗ «Хмельн. економ. ун-т») та став його 
першим дир. (1992-2012). Створив фінансово-економ. коледж (2003), 
який готує фах. за ОКР «Молодший спец.» із 8 спец.: «Облік і оподат-
кування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Маркетинг», 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Туризм». Акад. Укр. 
акад. економ. наук та акад. економ. кібернетики.

Авт. бл. 170 наук. праць: монографій «Інноваційно-інвестиційне 
забезпечення розвитку агротехнічного сервісу» (2004), «Інструктив-
не забезпечення розвитку ринку с/г продукції» (2005); навч. посіб. 
«Економічний аналіз використання виробничих ресурсів» (1994), 
«Бухгалтерський облік в основних галузях економіки України в умо-
вах формування ринкових відносин» (2001), «Фінансовий аналіз» 
(2002) – у 2004 р. відзначений Дипл. І-го обл. конкурсу наук.-дослід. 
робіт. 

Відмін. осв. України (2005), орд. «За розбудову осв. ім.М. Грушев-
ського» (2002), відзнач. «Золотим Знаком» президента Укр. союзу про-
мисловців і підприємців (2006).  

О. ПЕТРУШЕНКО
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Собчук Петро Степанович

08.04.1947, с. Сальни-
ця Хмельн. р-ну Вінниц. 
обл.

Закін. Вінницький пед. 
ін-т (1974), за фахом вчит. 
фізич. вих.; Кам.-Под. 
пед. ін-т (1983), за фахом 
вчит. іст. та суспільство.

З 1974 р. прац. вчит. 
фізвих. в Григоровецькій 
СШ. З 1979 року – заступ-
ником з ВР в СПТУ–1. З 
27.09.1984 по 30.03.1993 
р.р. – дир. Старокостян-
тинівського ПТУ–1.

Содомора Ніна Юліанівна

27.10.1960, с. Багатківці Те-
ребовлянського р-ну Терноп. 
обл.

Закінч. Тернопільський 
держ. пед. ін-т, спец. «Вчит. 
матем. і фізики» (1982).

Спец. вищ. кваліф. кат., ст. 
викл.

Прац. вчит. матем. Ізяс-
лавської СШ № 2 (1982-1983), 
– вчит. матем. Плужненської
СШ (1983-1993). З 1993 – викл. 
матем. Плужненського ПАЛ.

Учасник обл. конк., організ. 
проведення обл. вебінару з 
матем. (2014), перемож. обл. 
виставки матеріалів комплек-
сно-метод. забезп. предметів загальноосв. підготовки «Пед. ідеї 
та знахідки» (2015).

Відмін. осв. України.

Сокальська (Копай) Ольга Михайлівна

03.04.1950, с. Долинівка Че-
меров. р-ну Хмельн. обл. 

Закінч. Кам.-Под. пед. ін-т 
ім. Д. Затонського (1970), спец. 
«Вчит. матем.».

Спец. вищ. кваліф. кат.
З 1970 р. прац. вчит. ма-

тем. Гуківської СШ, у 1985-
2005 рр. – заст. дир. шк. з 
навч. роботи. Висококваліф. 
спец., знаючий вчит., грамот. 
кер. Її учні – неоднораз. учасн. 
та переможці район. та обл. 
етапів всеукр. предм. олімп. з 
математ. Освіт. діяльн. пере-
межовувала з громадською 
(прац. секретарем Гуківської 
сільради). 

Відмін. народ. осв. УРСР 
(1985), Отличник просвещ. СССР (1987).   Н. РАТУШНЯК

Соловей Микола Васильович 

11.08.1957, с. Харпачка Гайсин. р-ну Вінниц. обл.
Закінч. Вінниц. держ. пед. ін-т (1979)¸ кваліф. «Вч. географії і 

біології».
Канд. пед. наук (2001), доцент (2011). 
Прац. у Новоселицькій (Полон. р-ну) і Полонській ЗОШ №2,  

За роки керівн. вивів заклад на І місце серед всіх 
проф.-тех. училищ облі. Колектив ПТУ за покращ. якос-
ті підгот. кадрів неодноразово ставав переможцем та 
отримував перехідний Червоний прапор і грошову 
прем., яку перераховували у Фонд Миру. 

Нагород. почес. грам. та відзн.
Л. ШНИРА

Соболь Валерій Іванович 

08.09.1958, с. Бузовиця Кель-
менец. р-ну Чернів. обл.

Закінч. Чернів. держ. ун-т 
(1983), кваліф. «Біолог. Викл. біо-
логії та хімії». 

Спец. вищ. кваліф. кат., учит.-
методист.

Працює вчит. біол. Кам.-Под. 
ліцею (з 1990 р. дотепер). Автор 
інновац. технол. навч. «Спірале-
подібна система вивч. біології».

Авт. навч.-метод. забезп., за-
твердж. грифом МОНУ (підруч. 
біології для уч. 7 кл. загальноосв. 
шк. – перемож. Всеукр. конкурсу 
на кращий підруч. біології (2007)).

Відмін. осв. України (2000), відзн. на обл. Дошці пошани (2000); 
лаур.: обл. прем. ім. М. Дарманського у номін. «Кращий вчит.» (2009); 
прем. ХОІППО за вагомий внесок (успіхи) у розвиток сист. підвищ. ква-
ліф. пед. кадрів (2012); прем. ВР України (2013). Перемож. обл. туру 
Всеукр. конк. фах. майстерності «Вчит. року-1995», лаур. III (заключно-
го) туру Всеукр. конк. фах. майст. «Вчит. року-2000» у номін. «Біологія».

Т. КОВАЛЬСЬКА

мав зустріч з патріархом Константинопольським Кирилом Лукарисом, 
колишнім своїм остроз. учителем, все більше схиляючись до унії як за-
собу «примирення Русі з Руссю». У 1627 р. прийняв унію, посаду архі-
мандрита Дерманського монастиря, опублік. «Апологію», де обґрунтув. 
необхід. унії для примирення укр. суспільства. Папою Урбаном VIII удо-
стоєний почес. сану архієпископа Ієраполітанського. 

Авт. творів «Антиграфи» (1609); «Тренос» (1610); «Граматики сло-
венскія правильное сингтагма»(1619); «Казання на погреб о. Леонтія 
Карповича»(1620); «Виправдання невинності», «Оборона виправдан-
ня»(1621); «Спростування писань ущипливих» (1622); «Апологія», «Па-
ранезис»(1628); «Екзетезис»(1629) та ін.

КМУ присвоїв Смотрицькій ЗОШ І-ІІІ ст. його ім’я (1991), у школі ств. 
музей Смотрицьких. Від. осв. виконкому Дунаєв. райради встановив 
премію його імені (1988) для відзнач. творч. внеску у навч. і вихов. шко-
лярів; Хмельниц. ОДА і облрада – премію його імені для відзнач. кра-
щих бібліотек і бібліот. праців.(1993). 2008 р. урочисто відзнач. 430-річ-
чя (Указ Президента України від 24.04.2007 р. «Про увічнення пам’яті 
Мелетія Смотрицького»).   

  В. ПРОКОПЧУК
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Солодка Таїсія Степанівна

19.10.1951, м. Полонне 
Хмельн. обл.

Закінч. Терноп. держ. пед. 
ін-т (1973), спец. «Вчит. біо-
логії і хімії».

Спец. вищ. каліф. кат., 
вчит.-методист, 

З 1973 р. – вчит. біології та 
хімії в Буртинській ЗОШ І-ІІІ ст. 
Полон. р-ну, з 1976 р. – в По-
лонській ЗОШ І – ІІІ ст. № 6.

Пед.-новатор, експеримен-
татор, дослід., вміло впровадж. 
інновац. освіт. технол. в навч.-
вих. процес. Протягом 38 років 
є гол. район. МО вчит. біол.

Авт. низки публік.
Відмін. народ. осв. УРСР 

(1985), грам.: Хмельн. ОДА 
(2005), МОН України (2012), Почес. грам. Департ. осв. і науки Хмельн. 
ОДА (2012), дипл. ІІІ ст. ХОІППО (2015).           О. ЛОПАЧУК

Соломко Людмила Андріївна

11.04.1972, м. Хмельн.
Закінч. Вінниц. техн. ун-т 

(1995), спец. «Інженер-програ-
міст».

Виклад. вищ. кваліф. катег., 
викл.-метод. 

Прац. у Хмельн. ВПУ № 25 
майст.-виробн. навч. операт. ПК 
(1997-2000). З 2000 р. – викл. 
спецдисциплін Хмельн. політех. 
коледжу нац. ун-ту «Львів. по-
літехніка». З 2004 р. – голова 
цикл. комісії «Програмного за-
безпечення», голова міського 
МО виклад. предм. «Інформа-
тика». Неоднораз. учасн. Все-

Солоний Володимир Лук’янович

04.12.1923, с. Михнів Ізяс-
лав. р-ну Хмельн. обл. Помер 
28.06.2009.

Закінч. Кременецький учит. 
ін-т (1954), спец. «Учит. біол.».

У 1954-1979 рр. прац. ви-
кладачем природознавства і 
хімії Михнівської шк. Ізяслав. 
р-ну. Викл. біологію, труд. на-
вчання, кер. роботою на при-
шкільній ділянці. Підтримував 
зв’язки з Кам.-Под. с/г ін-том. 
Ставив досліди на пришкільній 
ділянці разом з вченими ін-у. У 
1960-70 рр. ділянка шк. була 
краща в обл. Разом з учня-
ми презентував здобутки на  

            зльотах юннатів.
Заслуж. вчит. УРСР (1969). 

            С. БІЛОУС

Солопчук Микола Сергійович

04.08.1950, с. Троянівка Ма-
невицького р-ну Волин. обл. 

Закінч. Кам.-Под. пед. ін-т 
(1975), спец. «Фіз. виховання»; 
аспірант. НДІ педагогіки (1991).

Канд. пед. наук (1991), проф. 
(2006). 

Учителював; від 1976 – у Кам.-
Под. держ. пед. ін-ті (нині – КПНУ): 
1976-1986 – викл. каф. фіз. вихов.; 
1986-1988 – стажер лабораторії 
фіз. вихов. НДІ педагогіки; 1991-
2002 – доцент, зав. каф. теорії і 
методики фіз. вих.; з 2002 – де-
кан фак-ту фіз. культури. Наук. 
дослідж.: фіз. культура, спорт, 
здоров’я людини, методика фіз. 
вихов. 

Авт. понад 100 наук. пр., навч. посіб.: «Історія фіз. культ. і спорту» 
(2001), «Основи наук.-метод. діяльності у галузі фіз. культ. і спорту» (2006), 
«Методика фіз. вихов. школярів» (2011), «Методика фіз. вихов. різних груп 
населення» (2012).

Відмін. осв. України (2005), Заслуж. прац. фіз. культ. і спорту України 
(2006), Почес. прац. фіз. культури і спорту України (2008). Почес. грам.: 
МОН України (2003), ВР України (2005), Каб. Мін-в України (2009), грам. 
Хмельн. ОДА та облради. Почес. відзн. НОК України «За внесок в олім-
пійський рух» (2006), міські відзн. «Честь і шана» (2010) та «За заслуги 
перед міською громадою» (2009).   

        С. КОПИЛОВ

укр. та міжнар. наук.-практ. конф. Прац. над дослідж. «Організація 
та провед. олімп. з інформ. та інформ. технол.». Її студенти займали 
приз. місця в обл. та Всеукр. олімп. з дисц. «Інформатика» за напр. 
«Користувачі». 

Грам. Хмельн. упр. осв. та науки ОДА (2011); Под. Хмельн. ОДА 
(2015);. грам. Спілки обл. рад дир. ВНЗ І-ІІ р.а. України (2016).

В. ОВЧАРУК

з 1985 р. – на посадах у держ. 
органах упр. осв.: інспектор 
Полон. райвно (1985-1986), ін-
спектор., голов. спец. обл. упр. 
осв. (1986-1999), нач. від. ПТНЗ 
(1999-2003), заст. нач. упр. осв. 
і науки Хмельн. ОДА (2003-
2007). Координував викон. за-
вдань реформи шк. в частині 
труд. навч. і проф. орієнтації 
учнів, розвиток заг., проф. та 
позашк. осв. обл., Держ. про-
грам «Вчит.», «Шк. автобус», 
комп’ютериз. ЗНЗ тощо. Адмін. 
роботу поєднував з наук. в Ін-ті 
педагогіки України (1992-1994) і 
наук.-пед. в ХНУ на кафедрах пед. і психол. (2002-2008), соц. ро-
боти і соц. пед. (2008-2016). З 2009 р. – проректор ХОІППО.

Авт. понад 70 наук. статей і навч. посіб.
Відмін. осв. УРСР (1989), Под. та Почес. грам. МОН України 

(1999, 2006, 2007), грам. НАПН України (2011).
О. ПОПИК
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Сорокань Зоя Олександрівна

30.01.1982.с. Ходорів-
ці Кам.-Под. р-ну Хмельн. 
обл. 

Закінч. Кам.-Под. держ. 
ун-т (2005), спец. «Викл. 
біології». 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
ст. учит.

З 2004 р. – в Ходоро-
вецькій ЗОШ І-ІІІ ст.: учит. 
біології, з 2013 р. – заст. 
дир. Її учні – учасн. та пе-
реможці район., обл. (3-4 
м.) олімп. із біології, каб. 
біології посів І м. у всеукр. 

он-лайн фотоконкурсі каб. біології (2015).
Грам.: від. осв. Кам.-Под. РДА (2009), від. сім’ї, молоді та 

спорту Кам.-Под. РДА (2011), Кам.-Под. РДА (2013)., між-
нар. клубу лідерів природозн. (2011), дипл. ІІІ ст. ХОІППО 
«Осв. Хмельн. на шляхах реформ.» (2011), обл. призер 
конк. «Вчит. року – 2012» у номін. «Біологія».

Д. ЖЕЛІЗНИК

Сорочан Мирослав Володимирович

05.01.1945, с. Купчинці 
Козівського р-ну Терноп. 
обл.

Закінч. Кременецький 
пед. ін-т (1968), фах «Біо-
логія і хімія».

Роботу у Славут. районі 
розпочав у 1979 р. учит. бі-
ології Іванівської СШ ім. Ге-
роя Радянського Союзу А. 
З. Одухи. У 1981–1992 рр. 
– інспектором шк. У 1992-
2000 рр. – очолював від. 
осв. Славут. РДА, у 2000-
2005 рр. – голов. спец. від. 
осв. 

За його кер. у 1990-х 
рр. збережено мережу ЗНЗ р-ну, кадр. потенціал, розвив. 
дошк. осв.

Відмін. народ. осв. УРСР (1987). Грам.: обл. від. народ. 
осв. (1984), МОН України (1995).

Д. БОЙЧАК

Співак Любов Миколаївна

24.06.1970, м. Кам.-Под. Хмельн. обл. 
Закінч. Кам.-Под. держ. пед. ін-т (1992), спец. «Психо-

логія». 
Докт. психол. наук (2016), доц. (2007). 
У 1992-2000 рр. – психолог у Кам.-Под. ЗОШ № 5. Від 

2000 – у Кам.-Под. ун-ті (нині – КПНУ). Наук. дослідж.: ві-
кова і пед. психол.

Авт. навч. посіб. «Діа-
гностика і корекція 
«Я-концепції» молод. шко-
лярів з низьким рівнем 
навч. досягнень» (2011), 
«Етнопсихологія» (2011), 
« Ге р о н т о п с и х о л о г і я » 
(2012), моногр. «Психол. 
розвитку націон. само-
свідомості особистості в 
юності» (2015).

Стипендіат Каб. Мін-в 
України для молодих уче-
них (2005-2007). Грам. 
МОН України (2008).

С. КОПИЛОВ

Ставінога Юхим Васильович

08.05.1922, с. Козачки Ле-
тичів. р-ну Хмельн. обл. По-
мер 22.10.2010, с. Іванківці 
Хмельн. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Вінницький держ. 
пед. ін-т ім. М. Островсько-
го (1953), спец. «Історія», 
кваліф. «Вчит. історії сер. 
школи».

Спец. вищ. кваліф. кат.  
У 1944-1947 рр. – вчит. 

1-4 кл., вчит. історії Козачан-
ської 7-річної шк. Летичів-
ського р-ну. З 1952 р. – вчит. 
історії Іванковецької сер. 
шк., у 1957-1993 рр. – її дир. 

Під час його керівництва збудовано нове приміщення шк. 
(1988), згуртовано колектив, сформовано матер.-техн. базу за-
кладу, колектив шк. неоднораз. відзн. одним із кращих у р-ні. 

Мед. «За доблесний труд» (1974), «Ветеран труда» 
(1982), орд. Вітчизн. війни.

З. ДОВГАНЮК

Станіслав Григорій Васильович

11.06.1960, смт. Понінка 
Полон. р-ну, Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т. (1982), іст. фак-т.

У 1982 р. – викладач іс-
торії Понінківського місько-
го ПТУ, у 1984 р – викладач 
історії Полонського про-
фес. аграрного ліцею, 1986 
р. призначено дир. Полон-
ської ЗОШ № 5, 2003 р. 
призначено дир. Понінків-
ського профес. ліцею, 2014 
р. призн. Дир. Хмельн. про-
фес. ліцею. З його ініціати-
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ви проліцензовано багато робіт. професій, які необхідні на 
ринку праці при сучасних умовах.

Грам. МОН (2004). Нагрудний знак «Відмін. осв. Украї-
ни» (2005), Нагрудний знак «А. С. Макаренко» (2008).

Старий Віктор Петрович

06.02.1955, с. Лівинці 
Кельменец. р-ну Чернів. обл.

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т (1976), спец. 
«Вчит. матем.».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист. 

Розпоч. труд. діяльність 
вчит. матем.у Криму. З 
1978 р. – у Шепет. р-ні: вч. 
матем. Вербовецької 8-річ-
ної шк., з 1979 – дир. Вовкі-
вецької 8-річної шк., з 1983 
– дир. Орлинецької СШ,
з 1990 – дир. Грицівської 
8-річної шк., з 1997 – дир. 

Грицівської гімназії, з 2000 р. – дир. Грицівської ЗОШ І-ІІІ 
ст. Апробовано в повному циклі технол. «Особистісно-орі-
єнт. навч. і вихов. уч.», створено модель освіт. простору, де 
шк. представлена як об’єкт розвитку, визнач. філософію, 
місію, стратегію діяльності; розроблено модель особистос-
ті випуск., в структурі якої чільне місце посідають знання, 
вміння та якості самовдосконалення. Колектив закладу під 
його кер. забезпечує високий рівень надання освіт. послуг. 
Депутат Шепетів. райради трьох скликань.

Почес. грам. Мін-ва осв. УРСР та МОН України(1982, 
2005), Відмін. народ. осв. УРСР (1987), лаур. прем. ім. Ост-
ровського (2005).

І. МАЛИШКО

Стародубець Ксенія Єрмолаївна

31.12.1921, м. Шепетів-
ка Хмельн. обл. Померла 
2008 р., м. Шепетівка.

Закінч. Брянське пед. 
уч-ще (1939), спец. «Учит. 
почат. класів».

Прац. вчит. почат. кла-
сів м. Млин Брянськ. обл. 
(1939-1944), в м. Шепет. 
учит. почат. класів СШ № 
1 м. Шепет. (1944-1949), 
СШ № 5 (1949-1987), НВК 
«ЗОШ-гімназія» вчит. по-
чатк. класів.

Забезпеч. учнів ґрунтов. 
знаннями, формув. морально-етичні норми, патріот. почуття. 
Вела активне громад. життя. Досвід роботи вчит. з пит. «Ро-
бота з жовтенятами» узагальн. Хмельн. ІУВ (1966), вивчався 
студ. Хмельн. пед. уч-ща. Делегат Всесоюз. з’їзд учит. 

Друк. в журн. «Начальная школа» (1976-1978).
Заслуж. учит. УРСР (1966). Мед. ім. А. Макаренка (1970).

Н. КАЧОРОВСЬКА

Стельмащук Ольга Петрівна

28.08.1949, Рихта Кам.-
Под. р-ну Хмельн.обл.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін.-т, спец. «Початкові кла-
си, образотворче навчан-
ня».

У 1970-1972 рр. – вихова-
тель Слобідсько-Рихтівської 
СШ, 1972-1973 рр. – вчит. 
почат. класів Мануїльської 
СШ Теофіп. р-ну, 1978-1985 
рр. – вчит. почат. класів За-
валецької СШ, 1985-1987 
рр. – вчит. почат. класів СШ 
№ 15 м. Кам.-Под., з 1987 
дотепер – у Жовтневій ЗОШ 

І-ІІІ ст. Кам.-Под. р-ну виховат. (до 1989), вчит. почат. класів.
Пріоритет її пед. діяльності – учень як особистість. Голо-

вне в роботі – пошук форм навч., які дають міцні знання, 
сприяють розв. і становл. дитини, своє завд. вбачає в тому, 
щоб навч. учнів самостійно прац. 

Очільн. район. творч. групи вчит.почат. класів «Пед. 
скарбничка», район. МО вчит.-початківців, кер. школи мо-
лодих та малодосвідчених вчит. у своїй шк. Завдяки постій-
номупед. пошуку, самоаналізу, крит. погляду на зроблене, 
гострому відчуттю новизни нині вона – одна з кращих учит. 
почат. класів Кам.-Под. р-ну. 

Авт. навч. посіб. «Активізація пізнавальних інтересів мо-
лодших школярів на уроках природничого циклу як один 
із засобів особистісно орієнтовного навчання і виховання» 
(2013. – 107 с.).

Відмін. осв. України (2000).
Л. СТОЛЯРЧУК

Степанець Галина Іванівна

08.09.1934, с. Гатна Де-
ражн. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Вінниц. пед. ін-т 
(1959), матем. 

Прац.: у Біляно-Шар-
городській (1959-1961) та 
Гонтівській СШ (1961-1965) 
(Могилів-Под. р-ну Вінниц. 
обл.): заст. дир., дир.

У 1965-1979 рр. – інспек-
тор шк. Хмельн. обл. від. 
народ. осв., у 1979-1980 
рр. – секр. Хмельн. обкому 
профсп. прац. осв., вищ. 
шк. та наук. установ, у 1980-
1994 рр. – заст. нач. упр. осв. Хмельн. ОДА. У 1997-2003 рр. – 
зав. орг.-метод. від. Хмельн. обл. еколого-натураліст. центру 
учн. молоді. З 2011 р. – відповід. секр. обл. ради ветеранів. 

Відмін. осв. УРСР (1968), орд. «Знак Пошани» (1976), 
мед.: А. Макаренка (1984), «Почесний ветеран УРСР» 
(1985); Почес. грам. ВР України (1987), Каб. Міністрів Укра-
їни (2010).

М. СОЛОВЕЙ, В. КЛИМЧУК
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Степаник Антоніна Станіславівна

30.10.1965, с. Романівка 
Чемеров. р-ну Хмельн. обл. 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист.

Закінч. Терноп. фінанс.-
економ. ін-т (1987); Кам.-
Под. пед. ун-т (2001), спец. 
«Вчит. поч. класів»; Кам.-
Под. нац. ун-т (2008), спец. 
«Вчит. допоміжної шк.»

Прац. нач. планово-ви-
робн. від. Гусятин. райпо-
буткомбінату Терноп. обл. 
(до 1998). З 1998 р. – вчит. 
Голенищівської спец. шк.-
інтернату. З 2007 р. – дир. 

закладу. Зміцн. матер.-техн. базу закладу, удосконалила 
сист. навч.-вихов. роботи педколективу.

Почес. грам.: упр. осв. і науки Хмельн. ОДА (2009, 2014, 
2015), МОН України (2010), Хмельн. облради (2016).

Н. ГРИЦЮК

Степанишин Анатолій Іванович

28.09.1932, с. Тхорів-
ка Сквирського р-ну, Київ. 
обл. Помер 2016 р. 

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1956), фізкультурний 
фак-т, Кременецький пед. 
ін-т (1968), біолог. фак-т.

Труд. шлях розп. у 1956 
р. вчит. біології Шарівської 
СШ. З 1959 р. – дир. Лисів-
ської 8-річної шк., з 1967 р. – 
дир. Шарівської СШ. За час 
його кер. шк. стала однією з 
кращих в р-ні.  Працювала 
перша учнівська виробнича 
бригада «Супутник». Делегат ІІІ Всесоюзного з’їзду вчит. (м. 
Москва, 1978 р.). 

Орд. «Знак Пошани» (1974), орд. Леніна (1978).
М. МАЗУР

Степанков Валерій Степанович

18.09.1947, с. Слобідка-Рихтівська Кам.-Под. р-ну 
Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. пед. ін-т (1969), історик. 
Докт. іст. наук (1993), проф. (1995).
Учителював; від 1970 – у Кам.-Под. держ. пед. ін-ті (нині 

– КПНУ): асистент, ст.викл., доцент, проф. каф. всесвітньої
історії (2006-2015); зав. каф. всесвіт. історії (1999-2006, від 
2015 дотепер). Наук. дослідж.: історія Укр. революції ХVІІ ст., 
Укр. держава ХVІІ-ХVІІІ ст., персоналії ХVІІ ст., історія коза-
цтва, Укр. державна ідея ХVІІ-ХVІІІ ст. Кер. наук. школи «Іс-
торія Укр. революції 1648-1676 рр. та Гетьманщини (друга 
пол. ХVІІ-ХVІІІ ст.)». Акад. УАІН (1999). Підгот. 4 канд. наук. 

Авт. понад 500 наук. пр.: «Богдан Хмельницький: соц.-
політ.п Портрет» (1993), «Антифеодальна боротьба у роки 

визвольної війни та її вплив 
на формув. Укр. держави 
(1648-1654)» (1996), «Укр. 
націон. революція XVІІ ст. 
(1648-1676 рр.)» (2009), 
«Петро Дорошенко. Політ. 
портрет» (2011).

Заслуж. прац. народ. 
осв. України (1993), Почес. 
грам. ВР України (2003), 
нагруд. знаки «За наук. до-
сягнення» (2006), «П. Моги-
ла» (2007); Орд. «За заслу-
ги ІІІ ст.» (2007). Відзнака 
Презид. України «Хрест 
Івана Мазепи» (2010). 

Лаур. Держ. прем. України в галузі науки і техніки (2000), 
обл. прем. ім. Ю. Сіцінського (2003) у галузі істор.-краєзн. 
роботи та ім. М. Дарманського (2009) у галузі осв. і науки.

С. КОПИЛОВ

Степанюк Віра Володимирівна

23.07.1949, смт. Білогір’я 
Хмельн. обл. 

Закінч. Хмельн. пед. уч-
ще (1991), спец. вихователь 
дошк. закладу. 1966-1969 рр. 
– піонервож. Шимковецької
8-річної шк. 1970-1974 рр. – 
виховат. дит. від. центр. рай-
лікарні. 1978-2012 рр. – дир. 
БТШ Білогір. райради. За 
період роботи на цій посаді 
заклад став центром роботи 
з лідерами учн. самовря-
дування та вихованцями. 
Його хореограф. колективи 
«Перлина» та «Перлинка» відомі на обл., всеукр. та міжнар. 
рівнях. Мистецтво бісероплетіння вихованців гуртка «Чарів-
ний бісер» – візитівка закладу, воно відзначено серед нар. 
ремесел історико-краєзнав. музею Білогірщини.

Н. АРТЕМЧУК

Степанюк Володимир Тимофійович

24.11.1925, м. Полонне 
Хмельн. обл.

Дир. проф.-тех. уч-ща 
№ 2 (1970-1986). 

Під його керівництвом 
уч-ще перейшло на 3-річ-
ний термін навчання (1979) 
і одержало назву СПТУ № 
2. Зміцнив навч.-матер.
базу закладу. 

Учасник Другої світової 
війни. 

Мед.: «За відвагу» 
(1944), «За перемогу над 
Німеччиною» (1945), «Ве-
теран праці» (1985). 
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Сторожук Валентина Борисівна

24.10.1952, м. Черемхо-
во Іркут. обл. (Росія).

Закінч. Іркутське пед. 
уч-ще (1973), спец. «Вихо-
ватель дитячого садка», Ір-
кут. держ. пед. ун-т (1979), 
спец. «Педагогіка і психо-
логія дошкільна».

Спец. вищ. кваліф. кат.
З 1979 р. – виховат. дит. 

садка м. Припять (Київ. 
обл.), з 1981 р. – на по-
саді виховат.-методиста, 
з 1982 р. посаді завідува-
ча. У 1988-2010 рр. – зав. 
ДНЗ (ясла-садок) «Золотий 
ключик» № 8 м. Нетішина. 

Відмін. народ. осв. УРСР 
(1991), грам. Хмельн. обл. упр. осв. та науки (1990, 2002).

О. ШЕВЧУК

Сторожук (Дзян) Людмила Германівна 

30.06.1942, с. Бабине 
Старосин. р-ну Хмельн. 
обл.

Закінч. Кременецький 
держ. пед. ін-т (1966), спец. 
«Вчит. хімії та біології». 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист (1996).

Розпоч. труд. діяльність 
1960 р. – вч. хімії та біології 
в шк. сіл Теліженці, Пилява, 
Паплинці Старосин. р-ну і 
сіл Грушківці, Новокостян-
тинів Летичів. р-ну Хмельн. 
обл. 1970-1976 рр. – завуч 
Бабинської 8-річної та се-
редньої (з 1974 року) шк. 
1976-2005 рр. – вч. біології, 
хімії, геогр. Бабинської шк. Підгот. призерів район. та обл. 
олімп. і конк. Створила кабінет біології, визнаний у 1980-х 
рр. одним з кращих у обл.

Заслуж. вчит. України (1986), Відмін. осв. УРСР (1982). 
Грам.: Хмельн. ОБЛУО (1969), Мін-ва осв. УРСР (1978), 
лаур. Соросівської прем. (1995).

В. КРАВЧУК

Стрільчук Серафим Іванович

1918, с. Моньки Красилів. р-ну Хмельн. обл. Помер у 
1999 р. (м. Москва, Росія), похований у смт. Антоніни Кра-
силів. р-н Хмельн. обл.

Закінч. Ніжинський пед. ін-т (орієнт. 1941), спец. «Хімія».
У 1950-1978 рр. прац. вчит. хімії, заст. дир. з навч.-вихов. 

роботи Антонінської СШ Красилів. р-ну.

Його учні – постійні 
учасн. та переможці ра-
йон., обл. та республік. 
предмет. олімпіад. 16 років 
був наук. кореспондентом 
Укр. НДІ педагогіки, лекто-
ром Хмельн. ОІППО 

Авт. числен. публік. у 
наук. виданнях, 3-х посіб. 
для вчит. хімії, зокрема 
«Уроки хімії у 8 класі. По-
сібник для вчит.» (1977).

Ветеран ІІ світ. війни, 
орден Червоної Зірки, мед. 
«За відвагу», «За оборону 
Сталінграда», «За взяття 
Будапешта», «За перемогу 

у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.».
Відмін. народ. осв. УРСР. 

В. СИНЮК

Струманський Василь Петрович

01.06.1947, с. Чабанів-
ка Кам.-Под. р-ну Хмельн. 
обл. Помер 06.12.2001.

Закінч. Київ. ін-т народ. 
госп-ва ім. Коротченка 
(1971), Укр. с/г акад. (1977), 
економ. фак-т.

Докт. пед. наук (1990), 
проф. (1991).

Розпоч. труд. діяльн. 
у буд. бригаді к-пу, прац. 
викл. Кам.-Под. техніку-
му харч. промисл., з 1979 
р. – у Кам.-Под. пед. ін-ті: 
старш. викл., доц., про-
фесор. Голова Ради наук. 
тов-ва ін-ту, декан фак-ту 
майбут. вчит., кер. секції тов-ва «Знання», обл. школи з 
проблем націон. вихов. при ХОІППО та психол.-пед. семі-
нару для викл. серед. спец. навч. закладів.

Учасн. бл. 80 всеукр. і міжнар. конф. (країн СНД, 
Німеччина, Чехословаччина, Південна Корея та ін.). 
Тематика наук. дослідж.: розвиток теорії та практ. по-
літехн. освіти, етнопедагогіка, народознавство, пробл. 
націон. вихов.

Авт. бл. 250 праць. в т. ч. 4 монографії («Духовність і 
техн. прогрес: проблема гармонізації» (1997. – 348 с.), 12 
навч.-метод. посіб.: «Народознавство Поділля» (1995. – 
448 с.), «На шляху громад. зрілості» (1999. – 186 с.), «Ви-
хов. робота в націон. шк. (1997. – 184 с.).

М. СОЛОВЕЙ
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Сухар Євгенія Григорівна

10.09.1959, с. Драганів-
ка Чемеров. р-ну Хмельн. 
обл.

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т (1980), спец. «Рос. 
мова та літ-ра»: (1994), 
спец. «Укр. мова та літ-ра».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист.

1980-2016 рр. – вчит. 
рос. мови, рос. і зарубіж. 
літ-ри Чемеров. НВК № 1. 
Створила каб. зарубіж. літ-
ри, який отримав І м. в рам-
ках фотоконк. загальноосв. 
навч. закл. України «Кра-
щий каб. світ. літ-ри ЗНЗ» 

на Інтернет-порталі рейтингу осв. закл. України (2013).
Авт. низки друк. метод. розроб. (2010-2013), зокрема: 

метод. посіб. «Стежинами Анни Ахматової (2010), «Твор-
чість М. Гоголя в культурологічному вимірі» (2010). 

Відмін. осв. України (2003).
Н. НАДОЛІНА

Сухарєва Людмила Григорівна

30.06.1956, с. Малинів-
ці Кам.-Под. р-ну Хмельн. 
обл. 

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1984), спец. «Вчит. укр. 
мови та літ-ри».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вихователь-методист.

Труд. діяльн. пов’язана 
з дошкіллям м. Кам.-Под.: 
прац. виховат. дит. садка 
№ 17, зав. дит. садків № 
7, № 27, № 30 (з 1984 р. 
дотепер). Організ. роботу 
першої у місті різновікової 
родин. групи. У 2004-2006 
рр. пед. колектив прац. над 
апробацією програми «Я у Світі». На базі ДНЗ проведено 
регіон., обл. та міські семінари.

Відмін. осв. України (1993), Почес. грам.: МОН України 
(2002, 2010), упр. осв. і науки Хмельн. ОДА (2004), відзн. 
міськ. голови «За заслуги перед громадою» (2008).

В. КАПЕЛЮХІВСЬКА

Суховецький Григорій Дмитрович

27.12.1924, с. Моньки Красил. р-ну Хмельн. обл.
Закінч. Рівнен. держ. ін-т (1954), спец. «Учит. укр. мови 

та літ-ри».
Прац. у Красилів. р-ні: дир. Западинської СШ (1961-1964), 

зав. Красилів. райвід. осв. (1964-1987). За роки його кер. в 

р-ні було збуд. 28 почат., 
неповн. серед. та серед. 
шк., 8 житл. буд. для сіль-
ських учит., створено навч. 
заклад «Школа-сад»; за-
провадж. кабінет. систему 
навч., створ. замкнуту теле-
віз. систему в Заслучнен-
ській і Лагодинецькій СШ, 
організ. роботу вироб. бри-
гад. Делегат ІІІ-ІV-V з’їздів 
учителів України, депутат 
район. ради 12-ти скликань.

Заслуж. учит. УРСР 
(1972), орд. Труд. Черв. 
Прап. (1980), мед. «А. С. 
Макаренко» (1982), відмін. 
осв. СРСР (1985).

Н. МЕЛЬНИК

Суходольська Ірина Юріївна

07.08.1960,. м. Старо-
кост. Хмельн. обл.

Закінч. Київ. держ. пед. 
ін-т інозем. мов (1982), 
спец. «Іноземні мови», ква-
ліф. «Вчит. англ. та франц. 
мов сер. шк.». 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист. 

З 1993 р. – вч. англ. мови 
Старокост. НВК «Спеціаліз. 
шк. І ст., гімназія» ім. Героя 
України С. М. Бондарчука, 
зав. кафедри вч. інозем. 
мов, голова метод. ради 
гімназії.

Авт. матеріалів до журналу «Відкритий урок: розробки, 
технології, досвід.

Відм. осв. України (2000), перемож. обл. етапу конк. 
«Учит. року – 2003», Дипл. ІІ ст. обл. пед. виставки (2013). 

А. ЯЦЮК

Танська Тетяна Вільгельмівна

24.08.1965, м. Кам.-Под. 
Померла 05.09.2013, м. 
Кам.-Под.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1987), спец. «Матема-
тика і фізика». 

З 1990 р. прац. у Кам.-
Под. спеціаліз. ЗОШ І-ІІІ ст. 
№ 5 з поглиб. вивч. інфор-
мат. вчит. фізики, заст. дир., 
дир. (2001-2013). Здібний 
адміністратор, таланов. 
пед., генератор ідей. За її 
ініціат. започатковано ряд 
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загальношк. заходів: Шк. безпеки, День науки, звіт. концерти, 
навч.-вихов. проект «Млин» тощо. Нею розроб. концептуаль-
ні засади навч.-вихов. діяльн. закладу, який під її кер. займав 
лідируючі позиції серед навч. закладів міста. З досвідом ро-
боти шк. знайомилися вітчизн. та інозем. делегації, презенту-
вали на Міжнар. фест. пед. інновацій (2011, 2012). 

Відзнака міськ. голови «Честь і шана» (2011), лаур. 
прем. ВР України (2012).

Н. ЗОЛОЧЕВСЬКА

Танчук Клавдія Василівна

12.02.1955, с. Сенігів 
Шепетів. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Рівнен. пед. ін-т 
(1981), спец. «Викл. пед. 
і психол., методист дошк. 
виховання».

1973-1976 рр. – виховат. 
дитсадків с. Плесна та м. 
Шепетів., 1979-1982 рр. – ме-
тодист ДНЗ № 12 «Орлятко» 
м. Шепетів. 1982-1988 рр. – 
методист дошк. осв. Шепе-
тів. міськвно. 1988-2015 рр. – 
зав. ДНЗ № 7 «Дюймовочка» 
м. Шепетів. У 2009 р. колек-
тив ДНЗ відзнач. на міській 
Дошці пошани.

Педагог високого рівня теорет. та метод. підготовки, 
професіон. Уміло делегувала повноваження, твердо та по-
слідовно контролювала, об’єкт. оцінювала результ. діяльн., 
виховувала самостійність, творчу ініціат. у всіх членів ко-
лективу. Брала участь у засід. НМР, виступала з раціоналі-
заторським пропозиціями на колегіях упр. осв., засід. МО.

Почес. грам.: упр. осв. і науки Хмельн. ОДА (2005, 2010), 
МОН України (2011).

Т. КОСОВСЬКА

Тарадуда Віталій Григорович

06.03.1961, с. Забороз-
нівці Новоушицького р-ну, 
Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. аграр-
но-технічний ун-т, спец. «Ін-
женер-механік».

Прац. майстром, кер. 
ПВП, викладачем (1983-
1998), заст. дир. (1998-2003), 
дир. Говорівського проф. 
аграр. ліцею (2003). Значну 
увагу приділив зміцн. навч.-
матер. бази закладу. 

Поч. грам. упр. осв. і на-
уки Хмельн. ОДА (2006), 
Поч. грам. Хмельн. ОДА 
(2009), грам. Хмельн. облради (2006), Грам. Віньковецької 
РДА (2012), Поч. грам. МОН України (2009), дипл. Міжнар. 
виставки «Сучасні заклади осв.» (2012, 2013, 2014).

Таралевич Данило Пилипович

04.01.1942, смт. Ста-
ра Ушиця Кам.-Под. р-ну 
Хмельн. обл. Помер 
28.03.2016.

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т ім. В. П. Затон-
ського (1975), спец. «Фіз. 
виховання»

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист (1994).

44 роки працював вчит. 
фіз. вихов. Його учні – нео-
днораз. переможці спорт. 
змагань з різних видів 
спорту, студенти фак-тів 
фіз. вихов., а сьогодні – 

вчит., тренери шк., вузів, ДЮСШ.
Заслуж. вчит. УРСР (1979), відмін. осв. УРСР (1982), 

грам. Мін. осв. УРСР та МОН України (1976, 1999, 2004), 
відзн. обл. та район. від. осв.

В. КОВТУНЯК

Тарасов Юрій Михайлович

10.07.1912, м. Липецьк 
(Росія). Помер 28.09.1995.

Закінч. Ленінград. ун-т 
(1936), наук. працівник 2-го 
розряду і викл. історії.

Докт. іст. наук (1981), 
проф. (1982). 

Викл., зав. каф. історії  
Ашхабадського пед. ін-ту. 
У 1947-1969 рр. – доцент 
Брест., Шадрин. і Челя-
бінськ. пед. ін-тів, Киши-
нів. ун-ту. З 1969 – доцент, 
проф. кафедри історії 
Сх. Європи та археології 
Кам.-Под. пед. ін-ту. Спе-
ціалізація – проблеми но-
вого часу. 

Авт. понад 100 наук. пр.: «История Кишинева» (1966), 
«Очерки истории Челябинской области» (1991), моногр. 
«Русская крестьянская колонизация Южного Урала: вто-
рая полов. ХVІІІ – первая полов. ХІХ в.» (1984). 

Учасн. бойових дій ІІ світ. війни і підпіл. руху. Нагород. 
бойовими і ювілейн. мед.

О. ЗАВАЛЬНЮК

Твердохлебова Галина Йосипівна

15.07.1943, с. Печанівка Житомир. обл. 
Закінч. Ніжинський держ. пед. ін-т (1966), філолог. фак-т.
Після закінч. ін-ту прац. вчит. (Миколаїв. обл.), пізніше 

секрет. райкому комсомолу. У 1975-1999 рр. – зав. метод. 
кабінетом Ярмолин. райво.
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На високому рівні здій-
снювала навч.-метод. 
забезпечення упр. діяль-
ності пед. та кер. кадрів 
закладів освіти р-ну. Сис-
темно удосконал. робота 
щодо підвищ. проф. май-
стерності освітян р-ну. 
На базі р-ну проводилися 
обл. семінари педпрац. 
різних фахів.

Відмін. осв. України, 
грам. обл. упр. осв., Мін-ва 
осв.

Г. РОМАНОВА

Телячий Юрій Васильович.

15.06.1970, с. Лисець 
Дунаєв. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Хмельн. пед. уч-
ще (1985), спец. «Почат. 
навч.», Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т ім. В. П. Затон-
ського (1996), спец. «Істо-
рія».  

Канд. іст. наук (2001), 
доц. (2005), докт. іст. наук 
(2015), проф. (2015).

З 1996 р. – вчит. іст. Ли-
сецької ЗОШ І-ІІІ ст. ім. В. 
Затонського Дунаєв. р-ну, 
з 1997 р. – дир. Михайлів-
ської ЗОШ І-ІІ ст. Дунаєв. 
р-ну, у 1999-2000 рр. – дир. 

Лисецької ЗОШ І-ІІІ ст. ім. В. Затонського. З 2000 р. – у 
Хмельн. гуманіт.-пед. ін-ті (тепер – ХГПА): викл., з 2001 р. – 
зав. каф. менеджменту освіти та зав. магістратури, вчений 
секр., з 2008 р. – проректор з наук.-пед. роботи. З 2016 р. 
– нач. упр. контролю за діяльн. вищих навч. закладів Держ.
інспекції навч. закладів України. 

Заст. голови Хмельн. обл. організ. Націон. спілки краєз-
навців України.

Авт. понад 250 наук. та наук.-метод. праць: «Укр. лі-
тер.-мистецька інтелігенція в націон.-культур. відродженні 
(1917-1921 рр.)» (2014. – 600 с.) та ін.; співавт.:  «Будівн. 
укр. загальноосв. школи в роки націон.-демокр. революції 
(1917–1920)» (2001. – 212 с.) «Волод. Затонський: нарис 
життя і діяльн. (1888-1938 рр.)» (2008. – 271 с.).

Нагр. знаки МОН України «За наук. досягнення» (2006), 
Відмін. осв. України (2011), мед. Держ. прикордон. служ-
би України «За віру та вірність» (2007), почес. відзн. «За 
наполегливість у науці» (ХГПА, 2014); почес. грам. МОН 
України (2000), Президії НАПНУ (2011); лаур. Хмельн. обл. 
прем. ім. К. Широцького в галузі мистецтвозн., фольклору 
та етнографії (2008) та ім. М. Дарманського в галузі осв. 
та науки в номін. «Кращий науковець» (2010). Почесний 
краєзнавець України (2016).

І. ШОРОБУРА

Теплінський Юрій Володимирович

24.03.1950, м. Кам.-
Под., Хмельн. обл. 

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1970), вчит. матем.; 
аспірант. Ін-ту матем. АН 
УРСР (1975).

Докт. фіз.-мат. наук 
(1992), проф. (1996). 

Учителював. Від 1971 – 
у Кам.-Под. держ. пед. ін-ті 
(нині – КПНУ):  асистент, 
ст.викл., доцент, проф.; 
від 1982 – зав. каф. ма-
тематики. Наук. дослідж.: 
диференціал.,  диференці-

ал.-різницеві рівняння. Кер. наук. школи «Аналіт. та якіс-
ні методи теорії диференціальних рівнянь». Підготував 5 
канд. наук.

Авт. понад 180 наук. пр., зокр., монографій «Счетные 
системы дифференциальных уравнений» (1993), «Еле-
менти матем. теорії еволюційних рівнянь у банахових 
просторах» (2008); навч. посіб. «Лекції з диференціальної 
геометрії» (1999), «Елементи конструктивної геометрії» 
(2005).

Відмін. народ. осв. УРСР (1990). Лаур. Держ. прем. 
України в галузі науки і техніки (1996), Заслуж. прац. на-
род. осв. України (1998), нагруд. знак «За наук. та освіт. до-
сягнення», мед. Президії НАН України ім. акад. М. В. Ост-
роградського (2001), акад. М. М. Боголюбова (2009), лаур. 
прем. ім. акад. М. М. Крилова (2010), Почес. грам., грам. 
МОН України, Хмельн. ОДА та облради.

І. КОНЕТ

Тертична Олександра Валентинівна

21.03.1952, м. Кадіївка 
Ворошиловградської обл.

Закінч. Комунарський 
гірничо-металург. ін-т 
(1975), спец. «Інженер-ви-
кладач маш.-буд. Дисци-
плін». 

Прац. майстром виробн. 
навч. (1975), викл. Хм. ТУ 
№ 7 (1976), методистом 
(1992), ст. викл. каф. ме-
тодики проф. навчання 
Хмельн. обл. навч.-метод. 
центру ПТО (1993), заст. 
дир. з наук.-пед. р-ти (2004-
2008), зав. лаб. наук.-ме-
тод. забезпеч. психолог.-
пед. підготовки, методистом наук.-метод. центру ПТО та 
підвищ. кваліф. інж.-пед. працівників у Хмельн. обл (2011). 

Пр.: Форми та зміст курсового підвищ. кваліф. керів-
них і педагог. прац. закладів профес.-техн. осв. / Шевчук 
Л.І., Джус Л.К., Каспрік Н.М., Супрун В.В., Тертична О.В., 
Шамралюк О.Л., Щерба А.П.; під заг. кер. та ред. В.В. Су-
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пруна. – Хмельн., 2011. Урок – як показник майстерності 
та профес. грамотності педагога // Науково-метод. вісник 
«Профес. осв.». – 2013. – №1-2. Методика уроку виробн. 
навчання: метод. посібник для майстрів вироб. навчання 
ПТНЗ – Хмельн., 2016.

Лаур. Держ. прем. України в галузі осв. (2012), нагр. 
знак «Відмін. осв. України» (2007), Поч. грам. Хмельн. ОДА 
(2011).

О. ШАМРАЛЮК

Теслюк Павло Микитович

18.01.1922, с. Гатна Де-
ражн. р-ну Хмельн. обл. 
Помер у 2009 р., с.Гатна 
Деражн. р-ну.

Закінч. Бердянськ. учи-
тельський ін-т (1954), Київ. 
держ. ун-т ім. Т. Шевченка 
(1959), спец. «Природо-
знавство і географія».

З 1945 р. – вчит. труд. 
навчання та відповід. за 
пришкільні ділянки с. Гатна 
Деражн. р-ну. З його ініці-
ат. закладається шк. сад, 
березовий парк, інші на-
садження. У 1966-1982 рр. 
– дир. цієї шк. Неоднораз.

обирався депутатом сілради. Учасник ІІ світ. війни.
Відмін. народ. осв.

Т. РУДЗІК, В. КУЦЮК

Тивоняк Людмила Тимофіївна

10.04.1953,смт. Ярмо-
линці Хмельн. обл. 

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1974). Спец. «Вчитель 
укр. мови  та літератури». 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчитель-методист.

З 1992 р. – учит. укр. 
мови і літ-ри Ярмолин. НВК 
«ЗОШ І-ІІІ ст. №1 і гімна-
зія».

Її вихованці – призери ІІІ 
етапу олімп. з укр. мови та 
літ-ри, лаур. Всеукр. конк. 
ім. П. Яцика. Досвід робо-
ти пропагується у період. 
пресі та фахових пед. ви-
даннях.

Депутат райради двох скликань, з 2010 р. – депутат се-
лищної ради. 

Заслуж. учит. України (2013). 
Г. РОМАНОВА

Тихомірська Людмила Костянтинівна

29.09.1945, с. Григорів-
ка Старокост. р-ну Хмельн. 
обл.

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т (1972), фізико-ма-
тем. фак-т.

Спец. вищ. кваліф. кат., 
старший вчит. 

З 1968 р. – вчит. матем., 
у 1972-1991 рр. – заст. 
дир. з навч.-вих. роб. Гри-
горівської неповної СШ. У 
1991-2002 рр. – дир. Гри-
горівської ЗОШ І-ІІІ ст. Іні-
ціювала побуд. нов. прим. 
шк., здійсн. газифік. прим. 
шк.

Грам.: Хмельн. упр. 
осв. і науки ОДА (2008), 

Хмельн. ОДА (2008), від. осв. і науки Старокост. РДА (2000, 
2001, 2002, 2008), райради (1989, 1997). Нагруд. знак «Ве-
теран праці» (2003).

Н. РОКОМАН

Тихончук Людмила Іванівна

23.08.1966, с. Ленківці 
Шепетів. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Київ. держ. ун-т 
ім. Т. Г. Шевченка (1988), 
спец. «Філолог, викл. укр. 
мови та літ-ри».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
учит.-методист.

Учит. укр. мови та літ-ри 
НВК № 1, заст. дир. Ше-
петів. медуч-ща, з 2010 р. 
– нач. упр. осв. виконкому
Шепетів. міськради.

Творчий, досвідч. педа-
гог, кер., наставник. За її 
сприяння реорганіз. НВО 
№ 2, 3 у ЗОШ № 1 і ДНЗ 
№ 11, ЗОШ № 8 і ДНЗ № 12, що збільш. мережу ЗОШ та 
ДНЗ, побуд. їдальню в ЗОШ № 4 та переобладнано – в 
ЗОШ № 6. 

Почес. грам.: МОН України (1999), Хмельн. обл. управл. 
осв. і науки (2004), Хмельн. ОДА (2005). Відзнач. на «Алеї 
педслави» міськ. управл. осв. (2007).

Г. ПЕТРУК
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Тищенко Віктор Іванович

16.03.1917, с. Хме-
льовик, нині Баришів. 
р-ну Київ. обл. Помер 
23.12.1987.

Закінч. літерат. фак-т 
Ніжинського пед. ін-ту 
(1940), спец. «Рос. мова та 
літ-ра». 

Докт. філол. наук (1976), 
проф. (1979).

З 1947 р. прац. у Кам.-
Под. пед. ін-ті (нині КПНУ 
ім. І. Огієнка): асистент, 
старш. викл., доцент каф. 
рос. мови і літ-ри, декан іс-
тор.-філолог. фак-ту (1962-
1967), проректор з навч. та 

наук. роботи (1967-1975), зав. каф. рос. і зарубіж. літ-ри (з 
1974 р.). Наук. дослідж.: теорія літ-ри, давня рос. літ-ра, 
усна народ. творчість. 

Авт. понад 90 наук. пр.: «Изучение “Слова о полку Иго-
реве” в 8 классе средней школы» (1957), «Істор. роман М. 
Старицького про Кармалюка» (1969).

Учасн. ІІ світ. війни. Мед. «За бойові заслуги», «Двад-
цять років Перемоги у Великій Вітчизн. війні».

Відмін. народ. осв. УРСР, Відмін. вищої шк., мед.: «За 
доблесну працю», А. С. Макаренка, грам. Мін-ва народ. 
осв. УРСР.

Б. КОВАЛЕНКО

Тіслін Олександр Миколайович

05.11.1950, м. Вінниця.
Закінч. Вінниц. пед. ін-т 

(1973), спец. «Фіз. вихов.».
Спец. вищ. кваліф. кат., 

«Майстер спорту СРСР» з 
веслування.

Працюв. у ДЮСШ упр. 
осв. Хмельн. міськради: 
тренер з веслування (1973-
1985), з 1985 р. – дирек-
тор. Під його кер. ДЮСШ 
набула вищої кат., статусу 
«спеціалізованої» (2010). 
Вихованці закладу – чле-
ни націон. збірн. команд 
України, учасники та приз. 
Олімп. ігор (2016).

Відмін. народ. осв. (1989), Відмін. осв. України (2000). 
Людина року (2013). Відзнач. на Дошці пошани «Кращі осв. 
м. Хмельн.» (2003). Ювілейна мед. «20 років незалежнос-
ті України» (2011). Почес. грам.: упр. осв. і науки Хмельн. 
ОДА (2000, 2002), ОДА (2001-2010), міського голови (2005-
2016), упр. молоді та спорту ОДА (2010, 2011, 2016), упр. 
осв. Хмельн. міськради (2000-2015), упр. молоді та спорту 
Хмельн. міськ. ради (2003-2015). 

Л. УСПІНСЬКА

Ткач Людмила Іонівна

04.03.1937, с. Ледян-
ка Красилів. р-ну Хмельн. 
обл.

Закінч. Терноп. пед. ін-т 
(1971). спец. «Викл. біоло-
гії».

У 1963-1970 рр. прац. 
в Бердянській СШ Чеме-
ров. р-ну; у 1971-1974 рр. 
– викл. Кам.-Под. радгосп-
технікуму; у 1974-1985 рр. 
– вчитель біології в Голо-
сківської СШ. З 1987 р. 
дотепер – дир. Кам.-Под. 
міськ. станції натуралістів. 
Під її кер. створ. Музей 
хліба, Музей кімн. рослин, 

контакт. зоопарк, закладено еколог. стежку, організ. школу 
верхової їзди.

Відмін. осв. України (1995), Заслуж. прац. осв. України 
(2000).

Н. ГІЛЬФАНОВА

Ткачук Василь Іванович

15.01.1959, с. Печиводи 
Славут. р-ну Хмельн. обл. 

Закін. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т (1986), фах «Фіз. 
виховання».

У 1986-1996 рр. – учит. 
фіз. вихов. Іванівської сер. 
загальноосв. шк. ім. Героя 
Радянського Союзу А. З. 
Одухи. У 1996-2016 рр. – ме-
тодист РМК Славут. від. осв.

Відмін. осв. Украї-
ни (2003), Почес. грам.: 
райвід. осв. Славут. РДА 
(2004), район. комісаріату 
(2007); грам.: Славут. РДА 
та райради (2010), обл. 
військ. комісаріату (2013), 
Хмельн. облради (2015).

        Ж. ЗУБОВА

Ткачук Іван Хомич

17.07.1929, с. Михнів Ізяслав. р-ну Хмельн. обл. Помер 
16.02.2014, м. Хмельн.

Закінч. Острозьке пед. уч-ще (1950), Київ. держ. ун-т ім. 
Т. Шевченка (1959), істор. фак-т.

Канд. іст. наук (1968), доц. (1969). 
Розпоч. труд. діяльн. у 1950 р. вчит. Хоровської СШ Ост-

розького р-ну, вчит. Зуборівської почат. шк., зав. почат. шк. 
с. Криволука Ізяслав. р-ну. У 1953-1960 рр. – на парт. робо-
ті: другий секр. Ізяслав. райкому ЛКСМУ, лектор, кер. лек-
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тор. групи, зав. від. обкому 
ЛКСМУ. 

У 1960-1962 рр. – кон-
сультант, зав. Хмельн. 
навч.-консульт. пункту Київ. 
держ. ун-ту. 

З 1962 р. прац. у 
Хмельн. на загальнотехн. 
фак-ті Укр. поліграф. ін-ту 
ім. І. Федорова (згодом на 
його базі створ. самостій-
ний ВНЗ, який неоднораз. 
реорганізов., нині – ХНУ): 
викл., доц. каф. історії 
(1969-2010), за сумісни-
цтвом очолював підгот. 
від. ін-ту (1975-1999) та 

музей історії ХНУ (2001-2010). Акт. займався краєзнавчою 
роботою.

Був одним із організ. першого в м. Хмельн. ВНЗ, завдяки 
йому підгот. від. ін-ту стало одним з кращих в Україні. Ним 
організ. музей історії закладу. 

Авт. численних стат. з історії краю, співавт. 2-томного 
збірн. докум. і матеріалів з історії ун-ту. 

Орд. «Знак Пошани» (1981), числ. відзн. різних рівнів. 
П. МЕЛЬНИК

Ткачук Ніна Марківна

19.03.1950, с. Ружична 
Хмельн. р-ну Хмельн. обл. 

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1976), спец. «Вчит. 
рос. мови та літ-ри».

Труд. діяльність роз-
поч. вчит. рос. мови та 
літ-ри у Турівській 8-річ-
ній школі Теофіпол. р-ну 
(1971-1977). Прац. ін-
спектором Теофіпол. ра-
йон. відділу освіти (1977-
1996). У 1996-2005 рр. 
очол. від. осв. Теофіпол. 
РДА. За її кер. удосконал. 
мережу загальноосвіт. 
закладів осв. до потреб і зручн. насел., підвищ. освіт.-
кваліфік. рівень пед. кадрів, затверд. Інновац. методики 
навч. і вихов. дітей типу «Школа-родина», «Адаптивна 
школа», заверш. газифікацію шк. котелень. Її поважали, 
їй довіряли, вона не словом, а ділом доводила, що є від-
повідал. кер., лідером, особистістю, яка здатна захис-
тити інтереси кожного і працювати задля процвітання і 
благополуччя дітей, вчит.

Відмін. осв. України (1991), Почес. грам. ВР України 
(1990). 

М. МАРЧУК

Томич Ірина Василівна

29.05.1967, м. Волго-
град (Росія).

Закінч. Івано-Франк. 
пед. ін-т ім. В. Стефа-
ника (1988), спец. «Учи-
тель рос. мови та літ-ри», 
Хмельн. гум.-пед. акад. 
(2003), спец. «Вчит. рос. 
мови та літ-ри».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчитель-метод.

1987-1990рр. – СШ №9 
м. Коломия (Івано-Франк. 
обл.), учит. рос. мови та 
літ-ри. У 1991-1996 рр. 
– ЗОШ №29 м. Хмельн.,
учит. рос. мови та заруб. 

літ-ри. З 1996 р. і – у НВК №9 м. Хмельн.: заст. дир. з вих., 
з навч.-вих.роб., дир. (з 2002 р.).

Ініціат., активна особистість, постійно перебуває у твор-
чому пошуку. Проблемами, баченням, досягнен. як з пред-
мета, так і з упр. діяльності ділиться у фах. виданнях. 

Грам. МОН України (2004), упр. осв. Хмельн. міськра-
ди, департ. осв. і науки Хмельн. ОДА, Хмельн. міськ. голо-
ви, Дипл. І ст. Всеукр. конк. «Дир. ХХІ ст.» (вид. «Шк. світ», 
2012), лаур. прем. ХОІППО (2015), відзн. на міськ. Дошці 
пошани «Кращі осв. міста» (2012).

І. КОЛЕСНИК

Торічний Олександр Володимирович

10.10.1963, с. Великий 
Ізюм Червоноармійськ. р-ну 
Кокчетав. обл. (Казахстан).

Закінч. Хмельн. вище ар-
тилерій. команд. уч-ще ім. 
Яковлєва (1985). 

Полковник запасу, докт. 
пед. наук (2013), проф. 
(2014). 

З 1993 р. – у НАДПСУ 
ім. Б. Хмельн.: з 1994 р. – 
на викл. посадах, з 1999 р. 
– на наук. посадах, з 2005
р. – нач. наук.-дослід. від., з 
2015 р. – проф. каф. Наук. 
інтереси: питання впровадж. сучасних пед. систем у військ. 
осв., форм. різних видів військ.-спец. компетент. майбутніх 
офіцерів-прикордон. у процесі неперерв. осв., теорет. і ме-
тод. засади навч. загальновійськ. і військ.-спец. дисц. 

Авт. монографій «Теорія і практика формування військо-
во-спеціальної компетентності майбутніх офіцерів-прикор-
донників у процесі навчання». – Хмельн., 2012; «Педагогіч-
ні умови формування інформаційної культури у майбутніх 
офіцерів-прикорд.». – Хмельн., 2013; навч. посіб. «Фінан-
сово-економічна діяльність Державної прикордон. служби 
України». – Хмельн., 2013.

О. АНДРОЩУК
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Торопов Євгеній Євгенійович

23.12.1949, м. Микола-
ївськ Волгоград. обл. (Ро-
сія).

Закінч. Хмельн. техно-
лог. ін-т побут. обслугов. 
(1973), спец. «Технол. ма-
шинобуд., металорізальні 
верстати та інструмент».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
викл.-методист. 

Прац. в Хмельн. по-
літех. коледжі нац. ун-ту 
«Львів. політехніка» з 1974 
р. на посадах: викл. (1974-
1979), зав. від. (1979-
1992). Розробив комплекс 
методик по використ. 

систем автомат. підгот. виробн. в навч. процесі. Кер. каб. 
«Системи автоматизов. проектув. технолог. проц.» з робо-
чими місц. техніка-технолога.

Почес. грам. МОН України (2005).
В. ОВЧАРУК

Трачук В’ячеслав Францович 

25.09.1931, с. Мала Тер-
навка Дунаєв. р-ну Хмельн. 
обл. Помер 04.08.2006.

Закінч. Київ. мед. ін-т 
(1955), лікар-хірург.

Викл. вищ. кваліф. кат., 
виклад.-методист. 

Прац. дир. Кам.-Под. 
мед. уч-ща (1970-1996). 
Практик. хірург, за сумісн. – 
лікар хірург Кам.-Под. місь-
кої лікарні. Велику увагу 
приділяв зміцн. матер.-тех. 
бази: у 1982 р. було збудов. 
гуртож. на 300 м.; у 1990 р. 
побуд. культ.-спорт. комп-
лекс «Гіппократ», площею 
1487 кв.м., який є гордістю закладу. Депутат Кам.-Под. 
міськради (1979).

Відмін. охорони здоров’я (1975), орд. «Знак Пошани» 
(1976), грам. обкому профсп. (1977), мед. «Ветеран праці» 
(1986). На вшанув. його пам’яті організ. щорічні турніри з 
баскетболу серед студ., викл. та випуск. уч-ща.

В. КЛИМ

Трачук Ганна Тимофіївна

23.05.1922, смт. Ярмо-
линці Хмельн. обл. Помер-
ла в 2003 р.

Закінч. Хмельн. пед. уч-
ще (1948).

У 1940-1941 рр. – вчит. 
почат. кл. Шарівської СШ. 
Під час війни – каторжні 
роботи в Німеччині.  

З 1945 р. – у Старо-
Соколівській почат. шк., 
пізніше - вчит. почат. кл. 
Буринецької почат. шк. У 
1947-1979 рр. – вчит. почат. 
класів Ярмолинецької СШ 
№ 1.

Заслуж. вчит. УРСР (1968). 
Г. РОМАНОВА

Трішкіна Ніна Іванівна

05.04.1962, м. Дніпро-
дзержинськ Дніпропетр. 
обл. 

Закінч. Київ. торг.-
економ. ун-т (1991), спец. 
«Товарознавство і органі-
зація торгівлі непродоволь-
чими товарами». 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
викл.-метод., канд. економ. 
наук (2006), доцент (2012).

Прац. в райпобутком-
бінаті м. Скадовська Хер-
сон. обл. на посаді зав. 
майстернями (1981-1984), 
у Хмельн. міськ. об’єдн. 
«Промтовари» контролером-касиром, зав. секцією, зав. 
магазином (1985-1990). З 1991 р. – у Хмельн. техніку-
мі рад. торгівлі (нині – Хмельн. торгов.-економ. коледж 
КНТЕУ): майстер виробн. навч., методист заочн. відділ. 
(1991-1996), викл. (1996-1998), заст. дир. з навч.-метод. 
роботи (2007-2008), дир. коледжу (з 2008 р. по даний час). 
Голова Ради директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредит. Хмельн. 
обл. (з 2014 р. дотепер).

Авт. більше 200 наук. та наук.-метод. праць, співавт. 
збір. Положень щодо навч.-вихов. роботи у ХТЕК КНТЕУ 
(2016). 

Відмін. осв. України (2015), нагр. знак НАПН України «К. 
Д. Ушинський» (2016). Почес. грам.: Київ. нац. торг.-економ. 
ун-ту (2005, 2012), МОН України (2007), Хмельн. міськради 
(2012), Хмельн. ОДА (2012). Перемож. обл. конк. «Людина 
року-2009» у номін. «Науковець», лаур. обл. прем. ім. М. 
Дарманського у номін. «Кращий дир. вищого навч. закладу 
І-ІІ рівнів акредитації» (2011).

Г. НАЙДУК
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Трофімова Валентина Юріївна

06.09.1948, м. Луцьк
Закінч. Луцьк. держ. 

пед. ін-т (1970), спец. 
«Вчит. англ. мови».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист. 

Прац. у шк. м. Славу-
та: вчит. англ. мови СШ 
№ 9 (1970-1983) та СШ 
№ 5, заст. дир. з навч.-
вих. роб. ЗОШ. І-ІІІ ст. № 
5 (1983-1999). 1999-2011 
рр. – дир. НВК «ЗОШ І-ІІІ 
ст., гімназія» № 5. Високо-
осв., ініціат., компетентний 
кер., творч. пед., мудрий 
наставник молоді. Голова 

асоціації кер. навч. закладів м. Славути (2003-2011). 
Авт. статей: «Акме-портфоліо як технологія особистісно-

професійного зростання вчителя», «Науково-методичний 
супровід інноваційної діяльності педагога».

Відмін. осв. СРСР (1986) та України (2003). Почесн. грам. 
Мін. осв. і науки України (1984, 1997, 2003). Перемож.: обл. 
виставки пед. інновац. «Осв. Хмельн. на шляхах реформ.» 
(2015), обл. конк. на кращу модель шк. ХХІ ст. (2014), обл. 
конк. проектів «Новітні форми метод. роботи» (2015).

Т. ДУБІНА

Троценко Любов Абрамівна

01.10.1930, м. Корос-
тень Житомир. обл.

Закінч. Львів. пед. ін-т 
(1953), спец. «Рос. мова і 
літ-ра».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист.

Розп. труд. шлях 1953 
р. у СШ №2 м. Рава-Русь-
ка Львів. обл. У 1960-1978 
рр. – вчит. рос. мови та літ-
ри Придніпровської СШ № 
27 м. Дніпропетровська, з 
1978 р. – вчит. у шк. Сла-
вутчини, з 1984-1992 р. – 
дир. СШ № 2 м. Нетішина.  

Відмін. народ. осв. УРСР 
(1985). Відзн. Верх. Ради УРСР, Каб. Мін-в України, МОН 
України, обл. упр. осв.

Л. КАСЯНЧУК

Троян Алім Миронович

30.06.1947, смт. Смотрич Дунаєв. р-ну Хмельн. обл. По-
мер 26.09.2009, м. Кам.-Под.

Закінч. Кам.-Под. пед. ін-т (1969), спец. «Учит. історії та 
суспільствознавства».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
учит.-методист.

У 1969 р. прац. учит. 
історії та суспільствоз-
навства Преображенської 
СШ Томаків. р-ну Дніпро-
петр. обл. Після строкової 
служби прац. у м. Кам.-
Под.: у 1971 р. – зав. шк. 
від. Кам.-Под. РКЛКСМУ, 
у 1971-1981 рр. – учит. 
геогр. та історії, організа-
тор позаклас. та позашк. 
роботи у ЗОШ № 3; дир. 
ЗОШ № 4 (1982-1984), з 
1984 р. – дир. ЗОШ № 9. 
Під його кер. було побуд. 

нове сучасне приміщ. шк. на 1147 учнів. 
Ним було розроблено та послід. втілено в життя бага-

то інновац. проектів, спрям. на оновл. змісту освіти, відкр. 
першу в Україні школу-комплекс естет. вихов. з поглиб. 
вивч. англ. мови. Досвід упр. діяльності вивчено Центр. ін-
том післядипл. осв. АПН України, ХОІППО.

Відмін. народ. осв. УРСР (1989), неоднораз. нагородж. 
грам. МОН України, Мін-ва культури і туризму України, обл. 
рівня. Лаур. І Всеукр. прем. по лінії Всеукр. пед. тов-ва, 
обл. прем. ім. М. М. Дарманського (2001), перемож. обл., 
дипломант Всеукр. конк. «Вчит. року-2001» в номін. «Кер. 
навч. закладу».

Н. ОСАДЧУК

Тюрін Володимир Петрович

05.01.1951, м. Кам.-
Подільський Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. ін-т ім. 
В. Затонського (1976), фіз.-
матем. фак-т; Акад. кер. 
кадрів МОН України (2000).

Прац. вчит. фізики СШ 
№ 22 м. Хмельн. (1976-
1977), викл. Кам.-Под. 
технікуму харч. технол. 
(1977-1979), вчит. СШ №16 
(1979-1983), заст. дир. СШ 
№7 (1983-1984), дир. СШ 
№15 м. Кам.-Под., нач. 
упр. осв. і науки Кам.-Под. 
міськради (1987-2011). 
Ним створена ефект. система упр. осв. в умовах міськ. 
територ. громади. Побудовано 3 шк., бл.10 ДНЗ, розви-
нуто мережу позашк. установ (зокрема, «Європ. шк. про-
грамістів»). Першим в обл. створено закл. нового типу, 
проведено комп’ютериз.

Відмін. осв. УРСР (1987), Заслуж. прац. осв. України 
(2004).

М. СОЛОВЕЙ
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Українець Гліб Якович

18.09.1951, с. Новосе-
лиця Полон. р-ну Хмельн. 
обл.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т ім. В. Затонського 
(1977), істор. фак-т.

Труд. діяльн. розп. у 1968 
р. піонервож. Микулинської 
шк. Полон. р-ну. Після служ-
би у ЗС СРСР прац. учит. 
історії та дир.: Котелянської 
непов. СШ (1977-1979), Но-
воселицької СШ (1979-1988, 
1994-2000). З 1988 р. – на 
кер. посадах органів держ. 
упр. та самовряд.: заст. го-
лови, голова Полонської 
райради (1988-1994), заст. голови Полон. РДА (2000-2010). 
За його ініціат. побуд. приміщ. 6 шк. р-ну, зокрема, Новосе-
лицька шк. на 640 місць, відкр. станцію юних туристів, шк.-
дит. садки у с. Черніївка, Дубове, Радгоспне, Титьків.

Відмін. осв. УРСР (1986), Почес. грам. Верх. Ради Укра-
їни (2004).

М. СОЛОВЕЙ

Уніловська Антоніна Олександрівна 

08.01.1933, с. Оринин 
Кам.-Под. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т ім. В. П. Затонського 
(1956), іст.-філолог. фак-т.

З 1956 р. – вчит. укр. 
мови та літ-ри Орининської 
СШ, у 1980-1988 рр. – заст. 
дир. з навч.-вих. роботи. Де-
легат V Всеукр. з’їзду вчит. 
(1977).

Перемож. соціаліст. зма-
гання (1975), орд. «Знак По-
шани»(1976), Труд. Черв. 
Прап. (1981).

В. ПІДГІРНИЙ

Урсу Наталія Олексіївна

01.01.1952, смт. Вулканешти Молдова. 
Закінч. Львів. ін-т приклад. та декор. мистец. (1975), ху-

дожник декор.-приклад. мист. 
Докт. мист. (2008), проф. (2011). 
Від 1992 – у Кам.-Под. пед. ін-ті (нині КПНУ ім. І. Огієнка): 

від 2004 – зав. каф. образотв. і декор.-приклад. мистец. та 
реставр. творів мистец. Наук. дослідж.: декор. і приклад. 
мист., проблеми відродж. націон. мист. спадщини, теорія і 
методика викл. образотворчого мист. Кер. наук. школи «Ху-
дож. спадщина України в контексті сучас. мистецтвознав-
ства». Підгот. 6 канд. наук.

Авт. понад 200 наук. пр.: 
монографії «Мистецька 
спадщина домінікансько-
го ордену XVIІ-XIХ ст. на 
території України» (2007) 
та «Володимир Гаґенмей-
стер. Життя і творчість» 
(2015); «Культурно-мист. 
спадщина Поділля у ху-
дож. фотогр. Михайла 
Грейма (др. пол. ХІХ – поч. 
ХХ ст.)» (2012), навч. посіб. 
«Нариси з історії образотв. 
і декорат.-прикл. мистец. 
Хмельниччини» (2012).

Відмін. осв. України 
(2002), нагруд. знак «За 
наук. досягнення» (2007). Подяка Прем’єр-міністра Укра-
їни за особистий внесок у підгот. спец. у галузі мист. осв. 
(2013), почес. грам. Хмельн. облради. Командорський 
хрест Міжнар. орд. св. Станіслава (2009). Лаур. прем. ім. 
акад. І. Винокура (2016).

В. ДАБУНЕЦЬ

Усова Людмила Миколаївна

13.08.1942, м. Балашов 
Саратовської обл. (Росія).

Закінч. Балашовський 
пед. ін-т (1963), спец. «Вчит. 
матем. та фізики».

У 1963-1966 рр. прац. 
виховат. дит. садка в смт. 
Дунаївці, у 1966-1974 рр. 
– зав. Дунаєвецької і Но-
воушицькї райфільмотек, у 
1974-2010 рр. – в Хмельн. 
обл. ІУВ (нині – ХОІППО): 
зав. кабінетом ТЗН (1974-
1992), методист інформ.-
метод. від. (1992-2010). 
Внесла вагомий вклад у ді-
яльність фільмотек області 
та впровадж. ТЗН у навч.-вихов. процес. Наук. кореспон-
дент НДІ пед. і психології (1987-1992). Протягом усіх років 
пише вірші, в яких відображає стан своєї душі і події, що 
відбув. в Україні. З 2010 р. – пенсіонерка.

Відмін. народ. осв. УРСР (1987), Грам. МОН (1971), 
нагр. знак «В. Сухомлинський» (2007).

В. РЕБРИНА

Уткіна Наталія Петрівна

02.05.1967, м. Шепетівка Хмельн. обл.
Закінч. Кам.-Под. держ. пед. ін-т ім. В. П. Затонського 

(1989), спец. «Пед. і метод. почат. навч.».
Спец. вищої кат., учит.-методист.
Прац. у м. Шепетівка: 1989-2001 рр. – учит. почат. кл. 

ЗОШ № 4, з 1996 рр. – заст. дир. з навч.-вих. роб. в почат. 
кл. З 2001 р. – учит. почат. кл. НВК № 1. Працює за технол. 
навч. учн. в системі «Вільний вибір». 
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Авт. «Формув. проф. 

компетентності пед. в умо-
вах упровадж. Держ. стан-
дарту почат. освіти» (2015). 

Грам. МОН України 
(2004), ВР України (2015), 
Почесн. грам. ВР України 
(2004), Інститутом інновац. 
технологій і змісту осв. у скл. 
автор. колективу НВК № 1 
грам. МОН України (2010), 
відзнач. на «Алеї педсла-
ви» упр. осв. м. Шепетівка 
(2007). Лаур. Всеукр. конк. 
«Вчит. року» (2004) у номін. 
«Почат. класи».

Н. ПИНДА

Фасоля Олег Іванович

23.03.1971, с. Нова Чор-
торія Любар. р-ну Жито-
мир. обл.

Закінч. Житомир. держ. 
ун-т ім. І. Франка (1993), 
спец. «Вчит. хімії та біоло-
гії».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
ст. вчит.

Прац. вчит. біології та хі-
мії Малошкарівської ЗОШ 
І-ІІІ ст. Полон. р-ну (1993-
1994), пізніше – її дир. 
(1994-1998). З 1998 р. – у 
Полонській РДА: зав. від. 
взаємодії з політ. партіями 
та громад. організ. (1998-
1999), зав. від. внутр. по-

літики (1999-2001). 2001-2002 рр. – редактор Полонської 
район. газети «Новий шлях». 2002-2003 рр. – перший заст. 
голови Полонської РДА. У 2003-2014 рр. – дир. Полон-
ської ЗОШ І-ІІІ ст. №2. З 2014 р. – дир. Департ. осв. і науки 
Хмельн. ОДА. Представник нової генерації пед., орієнто-
ваний на реалізацію компетентнісного підходу в галузі осв. 
За його керівництва розпочато реформування освітньої 
галузі Хмельн. відповідно до сучасних запитів суспільства 
(обл. стала пілотною з питань децентралізації), прийнято 
«Програму розв. осв. обл. на 2016-2020 рр.».

Грам. упр. осв. і науки Хмельн. ОДА (2005), Подяка від. 
осв. Полон. РДА (2006), грам. МОН України (2010), Подяка 
МОН України (2016). 

М. ГАПОНЮК

Фатєхова Марина Романівна

30.06.1956, м. Красилів 
Хмельн. обл.

Закінч. Ужгород. держ. 
ун-т (1978), спец. «Учит. 
укр. мови та літератури». 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист.

Прац. у м. Красилів: 
вчит. укр. мови та літ-ри 
СШ №1 (1978-1988), вчит. 
укр. мови та літ-ри СШ № 5 
(1988-1991).

У 1991-2006 рр. – зав. 
Красилів. РМК. Велику ува-
гу приділяла впровадж. по-
глиб. та проф. навч. в шк. 
р-ну, розшир. мережі гуртків, курсів за вибором, створенню 
системи націон. та громад. вихов. учнів, впровадж. педаго-
гіки життєтворчості, цільових проектів «Обдарованість» та 
«Шкільний округ»; розшир. мережі метод. роботи, активіза-
ції роботи з кер. та пед. кадрами р-ну.

Відмін. осв. України (1999). Почес. грам.: МОН України 
(1994), обл. упр. осв. (1998), РДА (2002). 

Н. ГЛУЩУК

Федоров Валерій Дометійович

22.07.1946, м. Вапнярка 
Вінниц. обл.

Закінч. Вінниц. пед. ін-т 
(1974), спец. «Вчит. англій-
ської мови»; Аспірантура 
Київ. держ. ун-ту (1980), 
спец. «Викладач-дослід-
ник».

Канд. психол. наук 
(1982), доцент (1983).

У 1974-1975 рр. – вч. 
англ. мови ЗОШ № 1 м. 
Хмельн. 1988-2001 рр. – 
доц. каф. педагог. і психол. 
Хмельн. обл. ІУВ. У 1991 р. 
ініціював створ. при каф. 
обл. центру практ. психол. 
та став його першим зав. 

на громадських засадах (1992-1993). 2001-2012 рр. – зав. 
каф. пед. і психол. ХОІППО. Під його кер. розроб. та стан-
дартизовано системи діагн. особистості дітей різних віков. 
періодів розвитку; створ. програми курсів підвищ. кваліф., 
у обл. вперше проведено всеукр. учнівську олімп. з пед. та 
психол.. Дійсний член Укр. Акад. Акмеологічних наук.

Авт. статей, монографій з проблем психол. менеджмен-
ту осв.: «Комунікативний простір становлення особистості: 
психотехнологічний ракурс» (2009); «Менеджмент закладу 
осв., менеджер закладу осв.: психологічні засади» (2004).

Л. ПАСТУХ
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Федоров Юрій Іванович 

07.05.1955, с. Кале-
тинці Ізяславського р-ну 
Хмельн. обл.

Закінч. Тернопіл. пед. 
ін-т (1977), спец. «Вчит. 
матем. та фізики»

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист. 

З 1985 р. – дир. Гвардій-
ської СШ (Гвардійського 
НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., гімна-
зія»).

Висококваліфіковано 
здійснює організ.-управл. 
діяльність на засадах осв. 
менеджменту за принци-
пами соціальної зумовле-

ності, науковості й компетентності. Стиль керівництва ві-
дображає вміння координувати і спрямовувати діяльність 
пед. колективу в позитивне русло в реалізації поставлених 
завдань.

Очолюваний ним заклад неодноразово ставав пере-
можцем всеукр. конк.: лаур. конк. «100 кращих шк. Украї-
ни 2006» у ном. «Шк. – соціокультурний центр села»; «Шк. 
педпошуку»; ювілейна відзнака Асоціації «Відроджені гім-
назії України» з нагоди 20-річчя; Грам. «Флагмани осв. і 
науки України» (2012); лаур. Всеукр. конк. «Шк. ХХІ ст. » 
(2014 р., ІІ м. в номін. «Шк. – соціокультурний центр села»); 
Всеукр. конк. «Первоцвіт-2012» (номін. «Родзинки особли-
вих досягнень»), навч. середовище для розвитку обдаров. 
дітей та молоді (напрям «Шкільна НАУКА» – І м., напрям 
«Шкільна ПРЕСА» – ІІІ м.); Всеукр. конкурс «Шк. ХХІ ст.» (ІІ 
м. в номін. «Шк. – соціокультурний центр села»).

Відм. осв. України (2001), Почесн. грам. упр. осв. та нау-
ки Хмельн. ОДА (2000), лаур. конк. «100 кращих керівників 
шк. України 2007» (номін. «Стратегія та розвиток навчаль-
ного закладу»); дипл. Всеукр. конк. «Директор ХХІ ст.» 
(2013); дипл. І ст. «Осв. Хмельн. на шляхах реформув.» в 
ном. «Управлінська діяльність» (2013). 

М. ЛЯХОВА

Федорчук Віктор Миколайович

10.09.1948, с. Мілівці 
Кам.-Под. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Київ. уч-ще енер-
гетиків (1967), спец. «Раді-
омеханік», Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т (1976), фізико-
матем. фак-т; аспірантуру 
Київ. НДІ психології УРСР 
(1982); Міжнар. шк. з пси-
хотерапії (1999), напрям 
«Клієнт-центрована психо-
терапія».

Канд. психол. наук 
(1982). 

Фахівець в галузі соціал. 
психол. особистості, тре-

нінгових технол.: спілкування, особист. зростання, підгот. 
спец. соціономічних спец. 

Прац. головою учнів. профкому і за сумісн. – викл. тех-
нічної механіки у Кам.-Под. техн. харч. пром. р. захистив 
канд. дис. З 1982 р. прац. в Кам.-Под. нац. ун-ті ім. І. Огі-
єнка. З 1989 р. очол. новостворену каф. психол. З 1997 
р. – проректор заочн. від., започатк. соц.-психол. службу 
ун-ту, відповідав за вихов. роботу та зв’язки з закладами 
осв. 2003-2010 рр. – проректор з навч.-метод. (наук.-пед.) 
роботи. З 2005р. – проф. каф. психол. освіти.

Авт. понад 120 наук. публік.: «Психолог. основы форми-
рования личности будущего рабочего» (1985), «Психолог. 
консультування. Психолог. служба молоді» (1996), навч.-
метод. посіб. «Соціально-психолог. тренінг «Розвиток ко-
мунікативної компетентності викл.» (2003), навч. посіб. 
«Тренінг особистісного зростання» (2014), монограф. «Ви-
моги до особистості ведучого тренінгу. Особистісно-про-
фесійний розвиток майбут. педагога» (2014). Співавт. енци-
клоп. словн. «Тренинги общения: классификация. Психол. 
общения» (2011). 

Учасн. бойових дій на терит. інших держав (1967-1969).
Відмін. осв. України (1997), Почес. грам.: МНО УРСР та 

МОН України (1987, 1998), ВР України (2003), Хмельниц. 
ОДА (2008); відзнака Кам.-Под. міськ. голови «За заслуги 
перед міською громадою» (2008), нагруд. знак «В. Сухом-
линський» (2009), Почесні дипломи МОН України, НАПН 
України за участь у Міжнар. виставках навч. закладів «Су-
час. осв. в Україні» (2008, 2009). 

В. ПРОКОПЧУК

Федорчук Володимир Анатолійович

04.01.1962, с. Параїв-
ка Кам.-Под. р-ну Хмельн. 
обл. 

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т (1984), вчит. фізи-
ки і матем. 

Докт. техн. наук (2011), 
проф. (2015). 

Учителював. Від 1984 
– у Кам.-Под. пед. ін-ті
(нині КПНУ ім. І. Огієнка): 
асистент, ст. викл., доцент, 
проф.; від 1997 – зав. каф. 
інформатики. Наук. до-
слідж.: матем. моделюван-
ня складних техн. систем; 
обчислювальні методи та 
методи комп’ют. аналізу 
динамічних систем. Кер. наук. школи «Інтегральні методи 
матем. і комп’ют. моделювання фіз. та інформац. проце-
сів». Підготував 2 канд. наук.

Автор понад 80 наук. пр., зокр., моногр.: «Когнитивное 
управление в интелектуальных обучающих системах» 
(2002), «Комп’ют. моделювання в задачах динаміки елек-
тромехан. систем» (2010), «Моделі динаміки електроме-
хан. систем» (2013). 

Почес. грам. МОН України (2003).
І. КОНЕТ
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Федорчук Любов Миколаївна

11.02.1937, с. Уласо-
во-Русанівка Старосиняв. 
р-ну Хмельн. обл. 

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1962), істор.-філоло-
гічний фак-т.

У 1966-1968 рр. – вчит. іс-
торії Уласово-Русанівської 
8-річної шк., у 1968-1970 
рр. – її дир. У 1970-2001 рр. 
інспектор Старосин. район. 
від. народ. осв.

Відмін. народ. осв. 
(1979, 1982), мед. «Вете-
ран праці» (1988), грам. 
різного рівня.

В. НІКОЛАЄЦЬ

Федун Юрій Юрійович

18.10.1934, м. Полонне 
Хмельн. обл.

Закінч. Львів. держ. ун-т 
ім. І. Франка (1964), спец. 
«Укр. мова та літ-ра».

Прац. вчит. укр. мови 
та літ-ри, заст. дир., дир. 
Полон. ЗОШ І-ІІІ ст. № 6 
(1963-1997). Виявляв ви-
сокий рівень профес., ініці-
ативи, творч., вмів продук. 
оригінальні, інновац. ідеї; 
активно впровадж. ефект. 
форми та методи організ. 
навч.-вихов. процесу. 

Відмін. осв. України (1996), Орд.Черв. Прапора (1981, 1986), 
мед. «За труд. отличие» (1971), «Ветеран Труда» (1985).

О. ЛОПАЧУК

Ференс Григорій Григорович

26.01.1946, с. Шишківці 
Городоц. р-ну Хмельн. обл. 
Помер 02.09.2014. 

Закінч. Чернівец. держ. 
ун-т (1969), спец. «Матема-
тика», кваліф. «Математик-
обчислювач».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист.

Прац. у Городоц. р-ні: 
вчит. математики (1969-
1973), дир. та заст. дир. 
шк. (1973-1986), методист 
та зав. метод. каб. від. 
осв. Городоц. РДА (1986-
2014). 

Авт. наук.-метод. посіб., дидактичних матеріалів з мате-
матики; шести поет. збірок: «Просто суєта», «Собор душі», 
«Чебрецева суть душі земної», «Душі так хочеться тепла», 
«Гармонія», «Притчі». Остання видана посмертно.

Відмін. осв. України (1993). Почес. грам.: МОН України 
(1996), від. осв. Городоц. РДА (2001), Хмельн. ОДА (2006).

О. НОВІКОВА

Філатенко Надія Степанівна

10.10.1945, с. Речиця 
Чорнобил. р-ну Київ. обл.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1974), спец. «Укр. мова 
та літ-ра». 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
старший вчит.

1964-1966 рр. – вихо-
ват., 1966-1967 рр. – вчит. 
рос. мови та літер. Ново-
сілецької 8-річної школи 
Деражнян. р-ну. З 1967 р. 
прац. у Вовковинецькій 
шк.-інтернат Летичів. р-ну: 
виховат. (1967-1975), вчит. 
укр. мови та літер. (1975-
1991), заст. дир. з вихов. роботи (1991-1998), вчит. укр. 
мови та літер. (1998-2011). В закладі нею створ. музей 
«Шевченкова світлиця»  (1990); заснов. фольклорно-етно-
граф. гурт «Чураївна» (1992), який став лауреатом міжнар. 
фольклор. конкурсу «Калинове намисто» (1993). Учасник 
республ. конф., присвяченої 150-річчю від дня народж. 
Т.Г.Шевченка. 

Відмін. народ. осв. УРСР (1987); прем. ім. В. П. Затон-
ського (1989). Відзн. у «Книзі пошани» шк. (1978). 

О. КОШЕЛЮК

Філінюк Анатолій Григорович

15.05.1953, с. Шекеринці 
Ізяслав. р-ну Хмельн. обл. 

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т (1978), історик. 

Докт. іст. наук (2013), 
проф. (2011).

Від 1978 – у Кам.-Под. 
пед. ін-ті (нині КПНУ ім. І. 
Огієнка): 1994-2006 – про-
ректор з наук. роб.; від 
2009 – зав. каф. іст. Укр. 
Наук. дослідж.: іст. Укр. кін. 
XVIII-XX ст., іст. краєзнав-
ство, теорія і методологія 
іст. Підготував 9 канд. наук. 
Академік АНВО України 
(2015). 

Авт. понад 350 наук. пр.: монографії «Торговельно-еко-
ном. зв’язки Правобережної України в умовах інкорпора-
ції та геополітики Російської імперії (кін. XVIII – 50-ті рр. 
XІX ст.)» (2006), «Правобережна Україна наприкінці XVIII 
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– на поч. ХІХ ст.: тенденції розвитку і соц. трансформації»
(2010); «Життя віддане справі: труд., громад. та наук.-пед. 
діяльність І. С. Зеленюка: іст. нарис» (2008); навч. посіб. 
«Правові основи вищої школи» (2012).

Відмін. осв. України (1997, 2003), Заслуж. діяч науки і 
техніки України (2005). Золота медаль Всеукр. тов-ва «Зна-
ння» (2009). Почес. грам.: ВР України (2003), Мін-ва на-
род. осв. УРСР та МОН України (1985, 1998, 2003, 2008), 
Хмельн. ОДА та облради.

В. ДУБІНСЬКИЙ

Фінько Галина Миколаївна 

10.08.1946, м. Акмо-
линськ (Казахстан).

Закінч. Кокчетавський 
держ. пед. ін-т ім. Ч. Ва-
ліханова (1969 р.), спец. 
«Рос. мова та літ-ра», ква-
ліф. «вчит. рос. мови та літ-
ри».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист (1991).

Прац. вчит. рос. мови 
та літ-ри в СШ м. Хмель-
ницького № 11, №20 (1971-
1985), заст. дир. з навч.- 
вих. роботи в початк. кл. 
СШ № 26 (1986-1993). 

У 1993-2015 рр. – в ХОІППО: методист почат. класів 
(1993-1996), зав. сектора поч. класів (1996-2011), ст. викл. 
каф. теорії та методик викл. природ.-матем. дисц. (2011-
2012), ст. викл. каф. теорії та метод. дошк. і поч. освіти 
(2012-2015). Здійснювала наук.-метод. керівн. впровадж. 
нових навч. планів та програм поч. класів, апроб. ново-
створених підр., запровадженням розвив. технологій навч. 
та вихов. молодших школярів.

Авт. понад 120 навч.-метод. посіб., підр. та рекоменд., 
збірок, наук. статей. 

Почес. грам. упр. осв. і науки Хмельн. ОДА (1998), МОН 
України (2001), Хмельн. ОДА (2005, 2010), почес. знак «В. 
Сухомлинський» (2006).

В. МЕЛЬНИК

Франко Анатолій Михайлович 

24.03.1968, м. Старокос-
тянт. Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1994), за фахом «Вчит. 
історії та правознавства». 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
старший вчит. 

З 1994 р. – дир. Драчів-
ської ЗОШ І-ІІ ст. Старо-
кост. р-ну, з 2000 р. – дир. 
Великочернятинської ЗОШ 
І-ІІІ ст. Під його кер. твор-
чий, згуртований педколек-
тив шк. постійно у пошуках 

найефект. інновац. шляхів навч. і вихов. учнів. молоді.
Голова. Старокост. МГО «Особистість плюс», член 

творч. майстерні дир. шк. Хмельн. обл. «Шлях до успіху», 
член Хмельн. обл. громадської ради, депутат Старокост. 
міськ. ради.

Грам., дипл.: Хмельн. ОДА (2003, 2011), Хмельн. обл-
ради (2013), Хмельн. упр. осв. і науки (2008), Голов. упр. 
Держ. служби України з надзв. ситуацій у Хмельн. обл. 
(2013), Хмельн. обл. еколого-натур. центр учн. молоді 
(2008), від. осв. (2001), Старокост. РДА (2003, 2004, 2011, 
2016).

О. БАЮН, А. ЛИЩУК

Франчук Тетяна Іванівна

03.05.1955, м. Старокос-
тянт. Хмельн. обл.

Закінч. Львів. держ. ун-т 
ім. І. Франка (1977), «Ма-
тем., викл. матем.». 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист. 

З 1980 р. – вчит. матем. 
Старокост. ЗОШ № 2 (по-
над 87% її випуск. навча-
ються у вузах, де матем. 
є проф. предметом). Під-
гот. неоднораз. перемож-
ців Всеукр. етапу олімп. з 
матем. та ІІІ етапу конк.-

захисту наук. робіт МАН.
Ініціатор створ. Старокост. ліцею ім. М. С. Рудяка (1998) 

та його перший дир. Формує власні та відроджує кращі 
традиції закладу, де під її кер. досягнуто значних результа-
тів у створ. комфорт. умов для навч. та якісної профілізації. 
Започатк. поглиб. вивч. матем. у закладі. Тісно співпрацює 
з благодійним фондом ім. М. С. Рудяка. 

Відмін. народ. осв. (1987), нагр. знак «В. Сухомлин-
ський» (2008), грам. Хмельн. обл. ради (2004, 2005), упр. 
осв. і науки Хмельн. ОДА(2010); Почес. грам. упр. осв. і 
науки Хмельн. ОДА (2003, 2006). 

Л. ШУЛЯКОВСЬКА

Фурман Наталія Володимирівна 

09.03.1964, с. Самчики 
Старокост. р-ну Хмельн. 
обл.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1986), спец. «Вчит. 
рос. мови та літ-ри».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист.

З 2000 р. прац. заст. дир. 
з навч.-вих. роб. Самчиків-
ської ЗОШ І-ІІІ ст. Старо-
кост. р-ну. Під її кер. прохо-
дять район., обл. та всеукр. 
семінари, традиційні обл., 
район. заходи («Зелена не-
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діля», «Маєток зустрічає гостей»), театр. екскурсії у Держ. 
істор.-культ. заповіднику «Самчики». Матеріали з досвіду 
інновац. упр. діяльності узагальнено в збірн. «Флагмани 
осв. Хмельн.» (2009). 

Співавт. прогр. громад. вихов. у дит.-юнац. об`єднанні 
«Оранта» (2005), авт. проекту «Перспективи розвитку сіль-
ського соціуму» (2008).

Грам.: МОН України (2009), Хмельн. облради (2008), 
Старокост. РДА (2005, 2006), Старокост. район. від. осв. 
(2007, 2013). Лаур. обл. етапу Всеукр. конк. «Вчит. року-
2004» (номін. «Заст. дир.»).

Л. КУЗЬМИЧ, Л. КОРОЛЬ

Футоряк Вікторія Іванівна

16.01.1934, м. Чита (Ро-
сія). Померла 08.04.2009. 

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т (1958), філо-
лог. ф-т; Київ. ун-т ім. О. 
М. Горького (1978), спец. 
«Сурдопедагог».

Прац. в Новоуш. шк.-
інтернаті для глухих дітей: 
вчит. (1961-1983), заст. дир. 
з навч.-вих. роботи (1983-
1984); дир. (1984-1988). 
Під її кер. проведено ка-
піт. ремонт старих приміщ. 
школи, підведено міську 
воду, облаштовано санвуз-
ли, переоблад. складські 
приміщ., переведено кух-

ню на електрообладнання, обладнано спортзал, столярну 
і швейну майст., бібліот., закуплено м’який інвентар.

Відмін. осв. УРСР (1987), грам. та подяки МОН України, 
Хмельн. обл. держ. адмін. та Хмельн. обл. упр. осв.

О. БІЛОГАШ

Халатова Валентина Миколаївна

10.10.1968, с. Малий 
Правутин Славут. р-ну 
Хмельн. обл.

Закінч. Хмельн. пед. уч-
ще (1998), спец. «Дошкіль-
не виховання».

Спец. вищ. кваліф. 
кат., вихователь-методист 
(2010).

З 1988 р. – виховат. ДНЗ 
№ 8 м. Нетішина. З 2000 
р. – виховат. у ДНЗ № 4 
«Вогник». Досвід роботи за 
темою «Формування еко-
логічного світорозуміння 
у дошкільників засобами 
пошуково-дослідницької 
діяльності» схвалено методкабінетом від. осв. та експерт-
ною комісією ХОІППО (2010).

Переможець міськ. конк. «Людина року» в номін. «Ви-
ховат. року-2009», у 2012 р. – лаур. ІІ ет. конк. «Виховат. 
року».

Грам. упр. осв. і науки Хмельн. ОДА(2010).
О. ГРИГОРУК

Халнепесов Сапарбай Ашірович

20.02.1962, м. Куня-Ур-
генч (Туркменія). 

Закінч. Хмельн. ун-т 
«Україна» (2012), спец. 
«Фізична реабілітація, вч. 
фіз. виховання», курси ін-
структорів фізкультури за 
прогр. методики провед. 
занять з бойових єдино-
борств (2009).

Вища тренерська кат.
З 2002 р. прац. трене-

ром Деражн. ДЮСШ. Під-
гот. 1 м/с міжнар. класу, 2 
м/с України , 22 канд. у м/с 
України, 10 – чемп. Європи 
та 8 чемп. світу із військ.-

спорт. бойового багатоборства. 
Держ. нагор. з нагоди 20-річчя Незалежності України.

О. БІЛЯК

Харламб Ісаак Йосипович

1899 р. н,. Помер 1971 
р., с. Косогірка Ярмолин. 
р-ну Хмельн. обл.

Закінч. в м. Одеса 3-річ-
ні курси по підготовці дітей 
у шкільних закладах.

У 1919 р. направлений 
в м. Фрампіль (нині с. Ко-
согірка) навчати грамоти 
єврейських хлопчиків. На 
поч. 1930-х рр. у Фрамполі 
починає діяти 7-ми річна 
укр. шк., і він став її очільн. 
У 1938 р. заклад реорга-
ніз. у СШ, а її дир. отримує  
держ. нагороду. Після війни 
звільнення України повер-
нувся у Фрампільську СШ директором.

У 1945-1946 рр. – зав. Ярмолин. район. від. осв. 
Учасник ІІ світ. війни, військовий санінструктор.
Відмін. народ. осв. (1945), мед. «За трудову доблесть» 

(1938), орд. Леніна (1952), Заслуж. вчит. УРСР (1953).
А. КОЗАК 
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Харченко Алла Анатоліївна

26.01.1958, м. Хмель-
ницький

Закінч. Рівненський держ. 
пед. ін-т ім. Д. З. Мануїль-
ського (1988), спец. «Викла-
дач дошкільної педагогіки та 
психології, методист по до-
шкільному вихованню»

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вихователь-методист.

З 1976 р. прац. у м. 
Хмельн. виховат. ясел-сад-
ка № 37, з 1981 р. – виховат. 
дит. дошк. закладу № 19. 

З 1988 р. – у Хмельн. 
ОІППО: ст. викл. каф. пед. 

і психол., метод. каб. дошк. вихов. (1989-1992), ст. викл. 
каф. пед. і психол. упр. осв. (1992-2014), з 2014 р. – ст. 
викл. каф. теорії та метод. дошк. та почат. осв. Ефектив-
но здійснює підгот. пед. прац. до впровадж. Держ. базових 
програм та інновац. осв. технологій у практику дошк. осв.

Авт. понад 50 наук. статей, посіб. та метод. рекомендацій.
Відмін. осв. України (2002); Почес. грам. та под. обл. 

упр. осв. і науки Хмельн. ОДА, Хмельн. ОДА та облради; 
грам. МОН України (2010).

О. РОМАНОВА

Харчук Антоніна Михайлівна 

27.021960, м. Єреван 
(Вірменія). 

Закінч. Хмельн. технолог. 
ін-т побут. обслугов. (1984), 
спец. «Технол. швейних ви-
робів», Кам.-Под. держ. ун-т 
(2005), спец. «Управління 
навчальним закладом», 
Львів. регіон. ін-т держ. упр. 
Нац. академії держ. упр. 
при Президентові України 
(2010), спец. «Держ. упр., 
магістр».

Труд. діяльність розпоч. у 
Хмельн. СПТУ №16 (1984-
1996). Прац. на посадах: 
майстра виробн. навч., ст. майстра, заст. дир. з навч. та метод. 
роботи. У 1996 р. – методист Наук.-метод. центру ПТО та під-
вищ. кваліф. інженерно-пед. прац. у Хмельн. обл. З 1996 р. – 
держслужбовець упр. осв. Хмельн. ОДА: провідний спец., нач. 
від. проф. осв., з 2004 р. – заст. директора – нач. упр. проф. 
осв. та ресурсного забезп. Департ. осв. і науки Хмельн. ОДА. 
Здійснила реформув. та реорганіз. проф. осв. обл. згідно уря-
дової прогр. та відповідно до запитів сучас. суспільства.

Авт. понад 30 наук.-метод. праць щодо організ. упр. ді-
яльності у навч. закладах системи ПТО.

Відмін. осв. України (1992), Почес. грам. МОН України 
(2005), нагр. знаки МОН України «За вагомий внесок у роз-
виток проф.-техн. осв.» (2005), «А. С. Макаренко» (2006).

О. РЯБЧУК

Харь Тетяна Степанівна

25.09.1950, м. Хмельн. 
Закінч. Бірський держ. 

пед. ін-т (1971), спец. «Рос. 
мова та літ-ра».

Спец. вищ. кваліф. кат. 
Прац. у м. Славута вчит. 

рос. мови та літ-ри загаль-
ноосв. СШ. № 5 (1971-
1979). З 1979 р. прац. 
методкабінеті упр. осв. м. 
Славута. У 1994-2008 рр. 
зав. метод. каб. Під її кер. 
розгортав. сервіс інформ.-
метод. служби упр. осв. 
та закладів осв. міста за 
напрям.: моніторинг., екс-

перт., консалтинговий. Методкабінет став лаур. обл. ета-
пу Всеукр. огляду-конк. міськ. та РМК від. осв. В роботу 
з педкадрами активно впровадж. сучасні пед. ідеї та осв. 
технол.

Відмін. осв. УРСР (1985).
Т. ДУБІНА

Хеленюк Юрій Андрійович 

05.05.1968, с. Борисів Із-
яслав. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Вінниц. держ. 
пед. ін-т (1993), спец. «До-
призовна і фіз. підготовка», 
кваліф. «Викладач поч. 
військ. навчання і фіз. ви-
хов».

Спец. вищ. кваліф. кат.
Прац. у Христівській 

ЗОШ І-ІІ ст. Ізяслав. р-ну: 
вчит. фіз. вихов. (1993-
1995), дир. (1995-1999). У 
1999-2000 рр. – методист 
Ізяслав. РМК, у 2000-2006 
рр. – нач. відділу Ізяс-
лавської РДА. З 2006 р. дотепер – дир. Ізяславськ. шк.-
інтернату. За його ініціат. започатк. ряд загальношкільних 
заходів, розроб. концепт. засади навч.-вихов. та корекц.-
реабіліт. діяльності школи, змодельовано інновац. форми 
організ. навч.-вихов. процесу. Прац. над вдосконал. навч.-
вихов. та корекц.-реабіліт. процесів у закладі, над зміцн. 
матер.-техн. бази.

Почес. грам.: Хмельн. обл. організ. профсп. прац. осв. і 
науки Укр. (2012, 2013, 2015), Департ. осв. і науки Хмельн. 
ОДА (2013). Відзн. на обл. Дошці пошани (2012).

О. ОСТАПЧУК
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Хоптинська Анатолія Михайлівна

12.07.1935, с. Рудня 
Летичів. р-ну Хмельн. обл. 
Померла 03.01.2012.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1967), учит. матем., 
креслення.

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист.

У 1967-1994 рр. прац. 
вчит. матем. Летичів. СШ 
№ 1. Відмінно волод. ме-
тод. викл. матем., засто-
сов. форми і методи ро-
боти з учн., що сприяють 
розвитку логіч. мислення 
та пізнав. актив. дітей.

Відмін. народ. осв. УРСР, грам.: Мін. осв. УРСР, обл., 
район. від. осв., лаур. Гранту Соросів. прем. в обл. точних 
наук (1997).

Г. КУНИНЕЦЬ

Хотячук Феодосій Максимович

29.03 1919, с. Белиженці 
Ізяслав. р-ну Хмельн. обл. 
Помер 02.11.2009.

Закінч. Одеськ. держ. 
ун-т ім. І. Мечникова, спец. 
«Вчит. матем.».

З 1937 р. – вчит. матем. 
с. Коритне Ізяслав. р-ну. З 
1940-х рр. – дир. шк., зго-
дом – дир. інших шк.: с. 
Ліщани (завдяки йому від-
крито 7-річку); с. Плужне 
(збудовано одну з найкра-
щих шк. – шк.-інтернат); с. 
Ріпки, с. Щурівчики, де збуд. 7-річну шк.; у 1953 р. – 10-річ-
ку, у 1967 р. – нове двоповерхове приміщ. 

Відмін. народ. осв. УРСР (1975).
Р. НОВОШИЦЬКА

Хохліч Микола Володимирович

15.10.1925, с. Дзірець 
Ізяслав. р-ну Хмельн. обл. 
Помер 02.05.2005. 

Закінч. Хмельн. пед. 
уч-ще (1954), вчит. фіз. ви-
ховання, Київ. ун-т (1965), 
вчит. історії і суспільствоз-
навства.  

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист.

Прац. у с. Білогород-
ка Ізяслав. р-ну. З 1965 р. 
– дир. 8-річної шк. с. Па-
шутенці Красилів. р-ну. У 

1969-1995 рр. – дир. ЗОШ № 11 м. Хмельн. У 1984 р. до-
свід шк. з вихов. роботи узагальн. на респуб. семінарі у 
м. Івано-Франк. За наслідками цього заклад одерж. статус 
Асоційованої шк. ЮНЕСКО (1985).

Відмін. осв. УРСР (1975), мед. «Ветеран праці» (1986).
Н. УДРА

Храпач Григорій Якович 

23.06.1924, с. Гелетинці 
Хмельн. р-ну Хмельн. обл. 
Помер 29.06.2013.

Закінч. Львів. держ. ун-т 
ім. І. Франка (1962). 

Прац. учит. у с. Гелетин-
ці Хмельн. р-ну. 

Член НСПУ. Поет, про-
заїк.

Авт. збір. віршів, загадок, 
казок, оповід. для дітей і 
юнацтва «Струмок», «Хто 
відгадає?», «Ластів’ята», 
«Коли ім’я гарне», «Коло-
покотьоло», «Жайворонки 

над нивою», «Так пахне хліб», «Чую тебе, земле», «Шап-
ка-невидимка», «Золотавка, або Пригоди молодої бджіл-
ки» (два вид.), «Джерело», «Разом прочитаєм – разом від-
гадаєм», «Заграю на дуду», «Сто загадок», «Цифротвір», 
«Абетка», «Під хрестом» (повість), «Грайлик», «Вибране», 
«Вибрані твори», «Ми живемо в Україні», «Ріка», «Тридз-
він» та ін. Окремі твори переклад. на мови народів Азії, 
Європи, Америки.

Учасн. ІІ світ. війни. Мав бойові нагороди. 
Диплом перемож. респуб. конк. на кращу книгу для дітей 

(1985), дипл. лаур. обл. літ. прем. ім. М. Годованця (1994), 
ім. Т. Шевченка (2000), ім. В. Булаєнка (2005), міськ. ім. Б. 
Хмельницького (1997). 

В. ГОРБАТЮК

Хричиков Борис Васильович

29.07.1922, м. Бежеця 
Брянська обл. (Росія). По-
мер 04.09.1995.

Закінч. Москов. обл. 
пед. ін-т ім. Н. К. Крупської 
(1951), спец. «Логіка, пси-
хологія, рос. мова».

Докт. філол. наук (1994).
З 1973 р. прац. у Кам.-

Под. пед. ін-ті (нині КПНУ 
ім. І. Огієнка): доц. каф. 
рос. мови, декан філолог. 
фак-ту (1978-1983). Наук. 
дослідж.: загальне мовоз-
навство, історія рос. літе-
рат. мови, діалектологія. 

Автор понад 30 наук. пр.: 
«Лексикология и семасиология: лекц. по курсу “Введение 
в языкознание”»: для студ. филолог. фак-та ун-та» (1966), 
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«Современный русский язык: сборник программ, заданий» 
(1975), моногр. «Категория модальности, ее объем и сред-
ства выражения в современном русском языке» (1994).

Учасн. ІІ світ. війни. Бойові нагор.: мед. «За оборону Мо-
скви», «За оборону Ленінграда», «За взяття Берліна», «За 
перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизн. війні 1941-
1945 рр.». Ювілейні мед. «Двадцять років Перемоги у Ве-
ликій Вітчизн. війні 1941-1945 рр.» (1965), «Тридцять років 
Перемоги у Великій Вітчизн. війні 1941-1945 рр.» (1975), 
«60 років Збройних Сил СРСР» (1978), знак «50 років ви-
зволення України» (1983), «Сорок років Перемоги у Вели-
кій Вітчизн. війні 1941-1945 рр.» (1985), «70 років Збройних 
Сил СРСР» (1988), Орд. Вітчизн. війни ІІ ст. (1985).

Мед. «За доблесну працю» (1970), знак «Перемож. со-
ціаліст. змагання 1976 р.», мед. «Ветеран праці» (1982). 

Б. КОВАЛЕНКО

Цалин Ірина Миколаївна

02.12.1937, м. Городен-
ка Івано-Франк. обл.  

Закінч. Чернівецький 
держ. ун-т (1959), філолог. 
ф-т.

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист.

У 1959-2002 рр. прац. у 
Пироговецькій ЗОШ І-ІІІ ст. 
учит. укр. мови та літ-ри 
(1959-1964), заст. дир. шк. 
з навч.-вих роботи (1964-
1986), дир. (1986-1995), 
учит. укр. мови та літ-ри 
(1995-2002).

Досвідчений учит. та 
кер., згуртувала колектив 
однодумців, створила ат-

мосферу творчої праці педколективу, який досяг високих 
результатів в навч.-вих. процесі. Шк. стала базою прове-
дення обл. семінарів, творчих зустрічей для вчит. та кер. 
навч. закладів р-ну та обл. Член наук.-метод. ради ХОІП-
ПО, член президії обкому профсп. прац. осв. і культури, 
гол. ради кер. Хмельн. р-ну, голова методоб’єднання вчит. 
укр. мови та літ-ри р-ну, депутат Хмельн. район. та Пиро-
говецької сільрад, активний член клубу «Співробітництво» 
(працював при ХОІППО).

Орд. «Знак Пошани» (1986), Відмін. народ. осв. УРСР 
(1973), Відмін. осв. СРСР (1980), Почес. грам. МОН Украї-
ни (1987, 1997), обл. упр. та рай. від. осв. (1966-2002). 

Л. ВОЙТЮК

Цвігун Анатолій Тимофійович

10.06.1954, с. Кульчиївці Кам.-Под. р-ну Хмельн. обл.
Закінч. Кам.-Под. с/г ін-т (1976), спец. «Зооінженерія».
Канд. с/г наук (1988), докт. с/г наук (1994), доц. (1995), 

проф. (1996).
З 1980 р. прац. в Кам.-Под. с/г ін-ті (з 1995 р. – Под. держ. 

агр.-техн. ун-т): молодш., старш. наук. співробітник каф. 
заг. тваринництва, з 1982 р. – асист. каф. годівлі с/г тварин, 

з 1993 р. – зав. каф. годівлі 
тварин та технології кор-
мів. У 1999-2010 рр. – про-
ректор з післядипл. осв. 
та дорадництва, з 2010 р. 
дотепер – зав. каф. годівлі, 
розведення тварин та тех-
нології кормів.

Член наук.-метод. комі-
сії із спец. «Зооінженерія» 
(1995-2000). Член експерт. 
ради ДАК України з атеста-
ції наук. кадрів з зоотехнії 
та ветеринар. медицини 
(2000), голова наук.-метод. 
комісії «Післядипломна 

освіта» (2007-2011), член ради НМЦ аграр. освіти України 
(2007-2011). Акад. Міжнар. Акад. Наук Екології і Безп. Жит-
тєдіяльності (з 2007 р.), член-кор. Націон. Акад. Агар. Наук 
України (з 2010 р.). Дослідж. особливості енергет. живлен-
ня с/г тварин. Підгот. 1 докт. та 12 канд. с/г наук.

Авт.: «Годівля с/г тварин. Довідник зооветспеціаліста» 
(2003), «Виготов. націон. м’ясних продуктів у дом. умовах» 
(2006), «Виробн. молока на малій фермі» (2008), «Норми і 
раціони повноцінної годівлі високопродуктивної вел. рога-
тої худоби» (2012).

Заслуж. прац. осв. України (2009), грам. та подяки Мін-
ва аграр. політики України, наук.-метод. центру аграр. осв. 
України, Хмельн. облради та ОДА, «Знак Пошани» Мін-ва 
аграр. політики (2003), орд. М. В. Ломоносова (2011).

В. ШУПЛИК

Цимбалістий Володимир Васильович

09.03.1951, с. Гусятин 
Чемеров. р-ну Хмельн. 
обл. 

Закінч. Тернопільський 
держ. пед. ін-т (1973), спец. 
«Учит. матем.».

1973-1984 рр. – вчит. 
матем., дир. Пилявківської 
шк. 1984-1996 рр. – дир. 
Старосин. СШ 1996-2006 
рр. – нач. від. осв. Старо-
син. РДА. 2006-2011 рр. 
– голова Старосин. рай.
ради. Лідерські й органі-
заторські здібності дали 
змогу створити сприятли-
ві умови для впровадж. повного забезпечення населення 
р-ну якісною осв., залежно від інтересів і здібностей дітей, 
побажань батьків, вимог державної політики. Пріоритет ді-
яльності – турбота про людину і сільську шк.

Відмін. осв. УРСР (1984), нагр. знак «В. Сухомлин-
ський» (2006).

Л. ЄВТУХ
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Провiднi освiтяни областi
Цимбалюк Борис Васильович 

12.01.1939, м. Кірово-
град. Помер 27.05.2010.

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т (1961), спец. «Фі-
зика, основи виробни-
цтва».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчитель-методист 

З 1970 р. – дир. Івашко-
вецької 8-річної шк. 

Організ. створ. МНВК 
(1980). 1982 р. – за два 
роки в районі почав пра-
цювати Струзький МНВН із 
достат. матер. базою (один 
із перших в обл.). 1982-

1999 рр. – дир. Новоуш. СШ № 1. Завдяки спільним зусил-
лям дир. та педколективу за короткий час шк. перейшла 
на каб. систему, учні були перемож. олімп. та конк. район., 
обл. та всеукр. рівнів. Депутат район. та селищ. рад.

Відмін. народ. осв. УРСР (1982), «Соросівський вчит.» 
(1997), Грам. Мін. осв. УРСР (1978), відзн. на обл. Дошці 
пошани (1977).

Т. КАЗЄВА

Цимбалюк Любов Василівна

30.09.1946, с. Ластівці 
Кам.-Под. р-ну Хмельн. 
обл.

Закінч. Кам.-Под. уч-ще 
культури (1965), спец. «Бі-
бліотекар», Кам.-Под. пед. 
ін-т (1978), спец. «Вчит. по-
чат. класів».

Кваліф. кат. «Провідний 
бібліотекар».

Прац. в м. Кам.-Под.: бі-
бліотекар ЗОШ № 3 (1965-
2003), з 2003 р. – зав. бі-
бліот. НВК № 13. Протягом 
38 років очол. МО шк. бі-
бліотекарів м. Кам.-Под. 

У діяльн. активно використ. інновац. методи роботи, бере 
участь сама та залучає учнів до різноманіт. конк. (зокрема, 
Всеукр. акція «Живи, книго!»).

Почес. грам.: МОН України (2000), упр. осв. і науки 
Хмельн. ОДА (2007), грам. упр. осв. і науки Хмельн. ОДА 
(2011), упр. осв. і науки Кам.-Под. міськради (2014). Ди-
плом Республіки Польща (2002). Призер Всеукр. конк. 
«Шкільна бібліотека» у номін. «Майстер бібліот. справи» 
(2011), перемож. обл. пед. вист. «Осв. Хмельн. на шляхах 
реформ.» (2016).

І. ОХОТА

Цимбалюк Людмила Іллівна

26.02.1948, с. Новичі 
Шепетів. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Рівнен. держ. 
пед. ін-т (1972), спец. 
«Викл. пед., психол., мето-
дист дошк. вихов.».

1972-1975 рр. – інспек-
тор-методист дошк. осві-
ти Тлумацького райвід. 
народ. осв. Івано-Франк. 
обл. 1975-2008 рр. – ін-
спектор-методист від. осв. 
Шепетівської РДА (з 1990 
р. – методист з дошк. осв.). 
Активізувала розвиток ме-
режі ДНЗ р-ну, запровадж. 

економ. доцільних організаційних форм здобуття дошк. 
осв. в нас. пунктах, де відсутні ДНЗ, відновлення діяльнос-
ті традиц. дитсадків. Сприяла оновл. навч.-вих. процесу в 
ДНЗ р-ну через застосування інновац. форм метод. робо-
ти, наук. досягнень та ППД.

Відмін. осв. України (1996), грам. та дип. МОН (2006), 
обл. упр. осв. (1998, 1999, 2007), РДА (1998, 2003, 2008), 
район. упр. осв. (1997, 2001). Відзн. на обл. Дошці пошани 
(2002).

Т. ЯКОВЧУК

Цяпенко Надія Іванівна

08.02.1949, с. Гвардій-
ське Хмельн. р-ну Хмельн. 
обл.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1972), спец. «Вчит. по-
чат. класів».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
ст. вчит.

З 1968 р. –вчит. почат. 
кл. в Доброгорщанській 
8-річній шк., з 1969 – біблі-
отекар Гвардійської СШ, з 
1970 р. – вчит. початк. кл. 
Гвардійського НВК.

Відповід., досвідч. педа-
гог, організ. навч.-вих. про-

цес з урахуванням вікових та психол. особливостей учня, 
будує навч. роботу у відповідності з суч. вимогами; вміло 
застосовує ІКТ під час занять, що дозволяє впроваджувати 
методи інтенсивного навч., значно підвищувати ефект. уро-
ків та якість знань учнів.

Почесн. грам. Мін. народ. осв. УРСР (1985), Відм народ. 
осв. УРСР (1990), Почесн. грам. Хмельн. ОДА (2004).

Ю. ФЕДОРОВ
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Енциклопедiя освiти Хмельниччини

Чайка Зоя Володимирівна

22.08.1963, с. Конотіп 
Шепетів. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Рівнен. держ. 
ін-т ім. Д. З. Мануїльського 
(1988), спец. «Викл. дошк. 
пед. і психол., методист по 
дошк. вихованню».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
виховат.-методист. 

Прац. у м. Шепетівка: 
1982-1988 рр. – виховат. 
ДНЗ № 8 «Михайлик», 
1988-2003 рр. – виховат.-
методист ДНЗ «Чебураш-
ка» (пізніше переймен. на 
ДНЗ № 1 «Перлинка»); з 
2003 р. – зав. цього ДНЗ. З 

2009 р. – кер. метод. об’єдн. зав. та виховат.-метод., член 
ради кер. дошк. закладів міста. 

Авт. «Інформ.-комунік. технол.: «Держ. програма «Я у 
Світі» (2011), «Упровадж. Інформ.-комунік. технол. у прак-
тику роботи з дітьми дошк. віку» (2011).

Почесн. грам.: департ. осв. і науки, молоді та спор-
ту Хмельн. ОДА (2013), Шепетів. міськради (2012). Лаур. 
прем. міськ. голови (2013).

Т. ОЛІЙНИК

Чайковський Михайло Євгенович

15.12.1963, с. Божиківці 
Деражнян. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Хмельн. електро-
механічний технікум (1984); 
Вінниц. державний пед. ун-т 
ім. М. Коцюбинського (2001), 
спец. «Історія»; Хмельн. 
гуманітарно-пед. ін-т (2004), 
спец. «Упр. навч. закладом».

Докт. пед. наук (2016), 
проф. (2015), дійсний член-
кор. Акад. інженерних наук 
України.

Прац. на Хмельн. раді-
отехнічному заводі (1983-
1990), інженером НПТКЦ 
«Іскра» (1990), комерційним дир. Молодіжного об’єднання 
«Атлант» (1990-1993), головою Подільського тов-ва ім.  Г. 
С. Сковороди (1995-1999). З 1999 . – ректор Хмельн. ін-ту 
соц. технологій ВНЗ «Відкритий міжнар. ун-т розвитку лю-
дини «Україна».

На громадських засадах очолює Подільське тов-во ім. 
Г. С. Сковороди.

Авт. понад 100 наук. праць, зокрема, з проблем соц.-
пед. роботи з молоддю з особл. потребами в умовах ін-
клюз. осв., розробки та впровадж. реабілітаційних заходів 
для осіб з особл. потребами: монографія «Соціально-пе-
дагогічна робота з молоддю з особливими потребами в ін-
клюзивному освітньому просторі», 2015. – 435 с.; навч. по-
сібники: «Особливості впровадж. інклюзії у вищому навч. 
закладі», 2015. – 152 с.; «Основи фізичної реабілітації», 
2015. – 282 с.; «Основи реабілітології», 2015. – 172 с. 

Заслуж. тренер України (2002), Відмін. осв. України 
(2003), нагр. знак «Петро Могила» (2008); Почес. грам. ки-
ївського міського голови, відзнаки Хмельн. ОДА, обл. ради, 
Хмельн. міської ради, за громадську діяльність обраний 
«Людиною року» (1999), лаур. обл. прем. ім. Я. Гальчев-
ського (2004), прем. ім. Б. Хмельницького (2012), прем. 
ім. М. Дарманського в номін. «Кращий науковець» (2016), 
отримав Хрест пошани «За духовне відродження» (2012).

О. ФАНДУЛЬ

Чаус Петро Андрійович

02.01.1945, с. Про-
скурівка Ярмолин. р-ну 
Хмельн. обл. Помер 
11.09.2012. 

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1968), спец. «Історія і 
суспільствознавство».

Спец. вищ. кваліф. кат.
Після закінч. ін-ту прац. 

у Віньков. р-ні: заст. дир. 
шк. с. Петрашівка (1968-
1969), заст. дир. по навч. 
роботі Великоолександрі-
ївської шк. (1969-1972). 
Прац. дир. Ізяславської 
шк.-інтернату (1972-1973 

та 1994-2006). 1973-1978 рр. – ІІ секр. Віньков. РК ЛКСМУ. 
У 1978-1986 рр. – інспектор шк. Віньков. райвно, заст. 

зав. від. осв. м. Ізяслав (1987-1992), зав. РМК райвно м. 
Ізяслав (1992-1994). Талановитий кер., організатор, пед. 
Приділяв значну увагу вдосконал. навч.-вихов. процесу у 
закладах осв., зміцн. їх матер.-техн. бази.

Депутат райради 4-х склик. 
Грам. Хмельн. облради (2002) та цінний подарунок.

О. ОСТАПЧУК

Червоноградська Ніна Володимирівна

22.01.1958, с. Колибаївка 
Кам.-Под. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1980), спец. «Матем. і 
фізика». 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист.

З 1980 р. прац. у Кам.-
Под. індустр. технікумі (нині 
Кам.-Под. індустр. коледж): 
викладач, з 1999 р. – мето-
дист. Кер. Кам.-Под. міськ. 
МО з предметів загально-
осв. циклу, організ. та про-
водить олімп., конк., конф., 
семін., виставки наук.-метод. матеріалів викладачів міста, 
член обл. атестац. комісії викл. ВНЗ.

Авт. посіб. та публік.
Відмін. осв. України (2004), Почес. грам.: МОН України 

(2015), Хмельн. обл. упр. осв. і науки (2013).
Л. ОГОРОДНІКОВА
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Провiднi освiтяни областi
Черкасова Валентина Олексіївна

06.11.1946, м. Заліщики 
Терноп. обл.

Закінч. Ленінград. вищу 
профспіл. шк. (1970), ква-
ліф. «Організ.-методист 
культурно-просвіт. роботи 
вищ. кваліф». 

Розпоч. труд. діяльність 
у 1963 р. У 1971-2010 рр. 
– дир. Буд. культури ПТО,
який згодом реорганіз. у 
ХДЦЕВУМ. За цей період 
організ. роботу гуртків худ. 
творчості, доклала зусиль 
щодо створ. творч. колек-
тивів, яким згодом присв. 
звання «Народ. худож. ко-
лектив» (ансамбль танцю 

«Поділля») та «Зразковий худож. колектив» (ансамбль 
танцю «Любисток», «Дивоцвіт» та  молодіж. фольклор. 
гурт «Ладовиці»). Вони стали лаур. та дипломант. багатьох 
міжнар. конк. та фестив. 

Авт. низки публ. з проблем худ.-естетичного вихов. учнів 
ПТУ. 

Відмін. осв. УРСР (1990), Заслуж. прац. осв. України 
(1997), нагруд. знак «Софія Русова»; грам. фестив. коміте-
ту фольклор фестив. (м. Атіна, Італія, 2001), Почес. грам.: 
МОН України, упр. осв. і науки Хмельн. ОДА (2004, 2005, 
2006).

В. ФІНОВСЬКА

Черкаський Микола Васильович

19.12.1957, с. Чере-
шенька Деражнянський 
р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Тернопільську 
академію нар. гос-ва 
(1998), фах «Фінанси і кре-
дит», економіст.

Працівник закладів куль-
тури Деражнянського р-ну 
(1975-1997), зав. від. куль-
тури Деражнянської РДА 
(1997-2002); дир. Хмельн. 
філармонії (2002-2008); 
нач. управл. культури і ту-

ризму Хмельн. ОДА (2008-2010); дир. ДПТНЗ «Деражнян-
ський ПАЛ» (2010).

Пр.«Діяльність бібліотек-музеїв – необхідність та вимо-
га часу» // «Готуємо кадри робітничих професій» // «Життя 
міста». –  03.10.2014. 

Заслужений прац. культури України (2009), Поч. грам. 
Кабінету міністрів України (2008), грам. Департ. осв. і науки 
ОДА (2012).

Черкашина Галина Порфирівна

Труд. шлях почався у 
1931 р. у с. Святець Тео-
фіп. р-ну, вчит. рос. мови 
та літ-ри. З 1947 р. – в СШ 
Чорному Острові. 

Заслуж. вчит. УРСР 
(1960).

О. ОСТРОВСЬКА

Черноус Валентина Юхимівна

16.05.1957, с. Іванківці 
Хмельн. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Київ. держ. ін-т 
культури (1979), спец. «Бі-
бліотекар-бібліограф».

Трудову діяльн. розпоч. 
у 1979 р. в Хмельн. обл. 
бібліот. для дітей ім. Т. Г. 
Шевченка, з 2004 р. – її дир.

Почес. грам. ВР України, 
Почес. відзн. Мін-ва куль-
тури і туризму України «За 
досягн. в розвитку культ. і 
мист.» (2005).

А. ЗАХАРЕНКО

Черняхович Наталія Анатоліївна

04.04.1962, м. Дунаївці 
Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т ім. В. П. Затонсько-
го (1992), спец. «Рос. мова 
та літ-ра».

Прац. нач. від. у справах 
сім’ї та молоді Летичів. РДА 
(1997); 1998-2001 рр. – за-
ввід. худ.-естет. вихов., мето-
дист Летичів. район. Центру 
творч. дітей та юнацтва; з 
2004 р. – його дир. Акт. ор-
ганізат. позашк. осв. в р-ні. 
Постійно дбає про збереж. 
єдиного позашк. осв. просто-

ру та розвиток мережі творч. об’єднань, забезп. оновл. прин-
ципів, змісту, форм та методів позашк. роботи. Акт. прац. з 
соц. середовищем; депутат Летичів. селищ. ради 3-х склик.

Відмін. осв. України (2005), відзн. на район. Дошці поша-
ни (2013), грам. облради і ОДА (2014), ОЦНТТУМ (2015).

Н. ВАСИЛИШИНА
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Чорненька Раїса Романівна

01.02.1946, с. Косогір-
ка Ярмолин. р-ну Хмельн. 
обл. 

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1967), фізико-матем. 
фак-т. 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
старший вчит.

У 1967-1974 рр. прац. 
вчит. матем. Добропіль-
ської СШ Донецьк. обл., 
організ. позакл. та позашк. 
роботи (1973-1974). З 1974 
р. по 2012 р. – у Вовкови-
нецькій шк.-інтернаті: вчит. 
матем. (1974-1977, 2002-

2012), виховат., старший виховат. (1977-1978), заст. дир. 
з навч.-вих. роботи (1996-2002). Організ. клуб «Пошук» 
по вивч. історії та долі військових, які проходили службу у 
військ. містечку у 1932-1941 рр.

Відмін. народ. осв. УРСР (1987). Почес. грам.: Президії 
Верх. Ради УРСР (1988), ЦК ЛКСМУ (1988), грам. Мін. осв. 
УРСР (1977; 1986). Відзн. у «Книзі пошани» шк. (1976).

О. КОШЕЛЮК

Чорний Анатолій Артемович

16.05.1946, м. Кам.-Под. 
Хмельн. обл. Помер – 
14.12.2009.

Закінч. Кам.-Под. ін-
дустр. технікум (1965), Київ. 
держ. ун-т ім. Т. Г. Шевченка 
(1972), спец. «Гідрогеологія 
та інженерна геологія»

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчитель-методист.

Пед. діяльність розп. у 
1969 р. в Кам.-Под. індустр. 
технікумі (нині Кам.-Под. 
індустр. коледж). Прой-
шов шлях від викл. до дир. 
(1996-2009). Як наук. кон-
сультант вход. до складу дорадчого коміт. з проблем еколо-
гії та охорони довкілля Націон. парку «Подільські Товтри». 
Брав участь у Міжнар. симпозіумі «Наука і підприємництво», 
міжнар. наук.-техн. конф. «Приладобудування-2001», Між-
нар. проф. форумі «Осв.-2003» (Німеччина-Австрія), Між-
нар. спеціаліз. форумі з питань осв. та інформ. технологій 
«EDUCATION» (Франція, 2003). Депутат Кам.-Под. міської 
ради кількох склик. Акад. Укр. акад. наук.

Авт. багатьох наук. та наук.-популяр. публік. 
Відмін. осв. України (1995), Заслуж. прац. осв. України 

(2001). Почес. Грам. Верх. Ради України (2005), нагруд. 
знак «А. С. Макаренко» (2006).

Н. ЧЕРВОНОГРАДСЬКА

Чорний Леонтій Ілліч

07.07.1941, с. Куро-
вечка Волочиськ. р-ну 
Хмельн. обл.

Закінч. Львів. держ. 
ун-т ім. І. Франка (1963), 
історик, ВПШ при ЦК Ком-
партії України (1972), ас-
пірантуру Акад. суспіль-
них наук (1985).

Канд. іст. наук (1985).
З 1967 р. – організат. 

позаклас. роб. та вчит. 
історії Качанівської сер. 
школи Підволочиськ. р-ну 
Терноп. обл., другий, пер-
ший секр. Підволочиськ. 

РК ЛКСМУ. З 1970 р. – секр., другий секр. Бучацького 
РК КПУ, зав. Будинку політосвіти Терноп. обкому КПУ. 
З 1982 р. ст. викл. ВПШ при ЦК КПУ, ст. викл. каф. сус-
пільних наук Терноп. обл. ін-ту вдосконал. вчит., рек-
тор ін-ту суспільно-політ. знань Хмельн. обкому КПУ. З 
1991 р. – зав. навч. частини госпрозрахункового Центру 
Хмельн. облвиконкому з перепідготовки кадрів, ділових 
та культурних зв’язків.

Ініціював (спільно з Андрушком В. К.) створення 
Хмельн. філії Одес. відкритого ун-ту (приватний ВНЗ), 
розробили та затвердили його Статут (1992). Став 
її першим дир., розбудував, а у 1995 р. за ініціативи 
засновників та підтримки облради та ОДА відбулась 
реорганізація приватного закладу у державний ВНЗ – 
Хмельн. ін-т регіон. упр. та права (з 2004 р. ХУУП). По-
дія передачі державі приватного навчального закладу 
стала в Україні прецедентом.

З 1995 р. – співдиректор з навч. роботи, з 2000 р. – 
проректор з навч. роботи, в. о. ректора (2006-2008), – 
проректор з навч. роботи ХУУП. 

Відмін. осв. України (1998), Почес. грам. ВР України 
(2006), нагр. знак Хмельн. ОДА «75 років Хмельн. обл.» 
(2012).

Л. МІСІНКЕВИЧ
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Чорноморець Володимир Васильович

03.01.1942. Помер 1989 
р., с. Малиничі Хмельн. 
р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Львів. держ. ун-т 
ім. І. Франка (1961), спец. 
«Рос. мова та літ-ра».

Працював у Львів. обл. 
завучем, з 1966 по 1975 
рр – дир. шк. З 1976 р. 
– дир. Малиницької СШ,
яку очолював до 1989 р. 
Як дир. розумів потребу 
кардинальних змін у сво-
їй роботі, у 1980-х рр. був 
справжнім кер.-реформ. 
Багато уваги приділяв 
впровадженню ТЗН: шк. 

першою у Хмельн. р-ні обладнала комп’ют. клас. 
Відм. народ. осв. (1986), неоднор. нагородж. грам. різ-

них рівнів.
Л. СУХОВЕЦЬКА

Чорпіта Ганна Василівна

02.09.1953, с. Лисків-
ці Кам.-Под. р-ну Хмельн. 
обл.

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т (1974), вчит. укр. 
мови та літ-ри.

Спец. вищ. кваліф. кат., 
ст. вчит.

У 1974-1976 рр. – вчит. 
укр. мови та літ-ри в с. 
Миколаївка Тарутин. р-ну, 
Одес. обл. 1976-2000рр. 
– вчит. укр. мови та літ-ри
Староушицької СШ. З 2000 
р. – в Грушківському НВК. Її 
учні – учасн. та переможці 
район., обл. олімп. з укр. 
мови і літ-ри, мовно-літер. конк. ім. П. Яцика та ім. Т. Шев-
ченка, конк.-захисту наук. робіт МАН України. Високими є 
результ. випускників у ЗНО.

Грам.: від. осв. Кам.-Под. РДА (2007, 2009), упр. осв. і 
науки Хмельн. ОДА (1997, 2005).

В. МИКОЛАЙЧУК

Чумак Василь Георгійович

12.09.1946, с. Новоселиця Полон. р-ну Хмельн. обл.
Закінч. Кам.-Под. держ. пед. ін-т (1980), спец. «Почат. 

класи».
Спец. вищ. кваліф. кат., вчит.-методист.
З 1968 р. дотепер – вчит. муз. мистецтва Новоселицької 

ЗОШ І-ІІІ ст. Ним засновано самодіяльний козац. ансамбль 
шумових інструментів «Веселі музики», диплом.т між-

нар., всеукр. конк., фестив. 
(Ялта, Вінниця, Польща, 
Закарпаття, Київ).

Авт. близько 150 пісень, 
сценаріїв, темат. виступів, 
посіб. для вчит. муз. мист.

Нагруд. знак з наго-
ди 70-річчя Хмельн. обл. 
(2012) та 70 річчя Полон. 
р-ну (2013), лаур. ра-
йон. прем. ім. Л. Українки 
(2015). Неоднораз. пере-
мож. район. та обл. виста-
вок «Осв. Хмельн. на шля-
хах реформ.».

Л. ІЗЕРСЬКА

Шайдюк Володимир Григорович

01.01.1955, с. Стро-
ки Теофіпольського р-ну 
Хмельн. обл. 

Закінч. Кам.-Под. с/г ін-т 
спец. механізація с/г ква-
ліф. інженер-механік.

Прац. викл. с\г профілю 
Теофіпольського профес. 
аграрно-пром. ліцею. З 
1999 р. – заст. дир. з навч.-
виробничої роботи. Підгот. 
метод. рекоменд. «Підготов-
ка учнів до практичної діяль-
ності та адаптації в житті».

Поч. грам.: Хмельн. ОДА 
(2014), упр. осв. Хмельн. 
ОДА (2010).

КОВАЛЬЧУК З.С.

Шайнога Віталій Мусійович 

26.06.1920, с. Човгу-
зів Теофіп. р-ну Хмельн. 
обл. Помер 14.02.2016, м. 
Хмельн.

Закінч. Одес. пед. ін-т 
(1940), спец. «Вчит. історії 
», ВПШ (1956).

У 1939-1941 рр. прац. 
вчит. історії., заст. дир. До-
мницької шк. Рибницького 
р-ну (Молдова), у 1942-
1944 рр. – дир. Новоуспен-
ської шк. Абулакського р-ну 
Оренбур. обл. (Росія), зав. 
від. пропаганди Кам.-Под. 
обкому комсом., першим 

секр. Проскурів. міськ. і Хмельн. обл. комітетів комсом., 
зав. від. обкому партії (1944-1965), зав. Хмельн. обл. від. 
осв. (1965-1987), методистом, ст. викл. каф. сусп. наук 
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ХОІППО (1987-2000). Голова правл. Хмельн. обл. від. Дит. 
Фонду України на громад. засадах (1987-2000). Депутат 
облради 3-х скликань.

Учасник ІІ світ. війни (1941-1942). 
Заслуж. прац. осв. УРСР (1970), Відмін. осв. СРСР 

(1986), орд. Леніна (1976), Труд. Черв. Прап. (1971), Ві-
тчизняної війни ІІ ст. (1985), «Знак Пошани» (1948), «За 
мужність» (1999) та 23 мед., грам. ВР України. Почес. гро-
мадянин Хмельн. (2001).

О. ПАСТЕРНАК

Шамільов Михайло Якович

08.01.1899, на Кавказі. 
Помер 1970 р.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1951), спец. «Вчитель 
історії».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
ст. вчитель.

Працював у Махачкалі 
(Дагестан, Росія) у район. 
відділі освіти (1934-1936), 
в управлінні держ. без-
пеки (1936-1938). З 1944 
– у Проскурові (нині – м.
Хмельницький), працює 
в органах держ. безпеки 
(1946), директором серед. 
школи робіт. молоді № 3, 
викладає історію (1958-

1961), перший дир. серед. школи-інтернату №1 (1961-
1970). Завдяки йому нова школа-інтернат набула досвіду 
роботи, започаткувала свої традиції, впроваджувала ха-
рактерні лише для цього закладу методи і форми роботи, 
тому стала відома у всьому місті своїми здобутками і до-
сягненнями.

Учасник бойових дій ІІ світ. війни (1941-1944).
Авт. посібників, публік. у фахових період. виданнях.

О. ГУЛЬКО

Шампаніна Поліна Сергіївна

05.02.1960, смт. Гриців 
Шепетів. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Прикарпат. ун-т 
ім. Стефаника (1994), спец. 
«Вч. історії, етики, психол. 
сімейного вихов., методист 
вихов. роботи».

З 1999 р. – дир. Гри-
цівської шк. сприяння 
здоров’ю Шепетів. р-ну. 
Заклад одним із перших в 
Україні отримав статус Шк. 
сприяння здоров’ю, колек-
тив двічі нагородж. грам. 
МОН України за перемогу у 

Всеукр. конк.-захисті моделі суч. навч. закладу – Шк. спри-
яння здоров’ю, дійсн. член Європ. та Націон. мережі шк. 
сприяння здоров’ю. 

Авт. низки освіт.-вихов. програм, неоднораз. учасн. все-
укр. та міжнар. наук.-практ. конф.

Відмін. осв. України (2002), перемож. обл. ет. Всеукр. 
конк. «Джерело творчості» в ном. «Дир. район. позашк. 
закл.» (2012), лаур. район. прем. прац. осв. ім. Островсько-
го (2013). Грам.: обл. упр. осв. Хмельн. ОДА (2003, 2012), 
Хмельн. ОДА (2009), Хмельн. обл. центру наук.-техн. 
творч. учн. молоді (2009), Хмельн. обл. центру туризму і 
краєзнавства учн. молоді (2016).

І. ЯКОВЧУК

Шамралюк Олена Леонідівна

03.09.1982, с. Бори-
сів, Ізяславського р-ну, 
Хмельн. обл.

Закін. Подільський дер-
жавний аграр.-тех. ун-т 
(2005), магістр з агроно-
мії; 2014 – навч. в аспіран-
турі Інституту ПТО НАПН 
України.

З 2005 р. – методист, 
2006 р. – зав. кабінету інно-
вац. технологій та передо-
вого педагог. досвіду, 2008 
р. – заст. дир. з наук.-ме-
тод. роботи, 2015 р. – ме-
тодист Наук.-метод. центру 

ПТО та підвищ. кваліф. інж.-пед. працівників у Хмельн. 
обл. Координує організ. та проведення дослідно-експери-
мент. роботи в ПТНЗ області, досліджує питання розвитку 
технологічної культури майстрів виробн. навчання. 

Пр.: Форми та зміст  курсового  підвищ. кваліф. керів-
них і педагог. прац. закладів проф.-тех. осв. / Шевчук Л.І., 
Джус Л.К., Каспрік Н.М., Супрун В.В., Тертична О.В., Шам-
ралюк О.Л., Щерба А.П.; під заг. кер. та ред. В.В. Супруна.  
– Хмельн., 2011. Метод. рекомендації щодо розробки на-
вчально-метод. літ-ри на регіональному рівні / О. Л. Шам-
ралюк, А. П. Лісіцина // Професійна осв. – 2015. – №1-2 
(44-45). Розвиток професійної компетентності педагогів 
шляхом їх залучення до науково-дослідницької та експе-
риментальної роботи //Методичні засади підвищення ква-
ліф. педагог. працівників системи професійної освіти: збір-
ник матеріалів Всеукр. інтернет-конференції / за заг. ред. 
Л. І. Шевчук/, Хм., 2016. 

Лаур. прем. України в галузі осв. (2012), Поч. грам. МОН 
України (2006, 2007), Поч. грам. Хмельн. облради (2012).

А. ЛІСІЦИНА
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Шаркевич Валентина Дмитрівна

06.09.1952, м. Нетішин 
Хмельн. обл.

Закінч. Хм. пед. уч-ще 
(1970) спец. «Вихователь 
дитячого садка», Рівнен-
ський держ. пед. ін-т (1978) 
спец. «Викладач дошк. пе-
дагогіки та психології. Ме-
тодист дошк. виховання».

Труд. діяльність розп. в 
1970 р. в Криму. З 1972 р. 
– виховат. дошк. закладів
м. Славути та м. Нетіши-
на, з 1981 р. – виховат.-
методист ДНЗ № 1, з 1986 
р. – методист з дошк. осв. 
метод. кабінету від. осв. м. 
Нетішина. 

Участь у Всеукр. експерименті з упровадж. Програми 
розвитку дитини дошк. віку «Я у Світі» (2004-2009).

Почес. грам. МОН України (2010). Нагороди обл. та місь-
кого рівнів.

М. ЮРЧУК

Шаронова Віра Олександрівна

17.11.1980, м. Кяхта, Бу-
рятська АР (Росія).

Закінч. магістратуру На-
ціон. пед. ун-ту ім. М. П. 
Драгоманова (2003), спец. 
«Муз. пед. та вихов.», ква-
ліф. «Викл. диригентсько-
хорових дисц., вчит. музи-
ки».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вихов.-методист.

Прац. муз. кер. у за-
кладах м. Хмельн.: ДНЗ 
№ 50 (2000-2002); НВК № 
2 (2002-2005), у НВО № 9 
(2005-2010), з 2010 р. – у 
ДНЗ № 33 «Джерельце».

Проявляє високий проф., використ. інтеракт. форми 
і методи вихов. і навч. дітей, впроваджує інновац. щодо 
формув. муз. обізнаності дошкільнят. Працює над впро-
вадж. ідей музикотерапії. Член творч. групи муз. кер., яка 
працює над розробкою парціальної програми з музикоте-
рапії. Учасн. ІІІ Всеукр. міжвузівського наук.-практ. семіна-
ру «Культурологічний та пед. аспекти впровадж. засобів 
музикотерапії у сист. дошк., шк. та вищої мист. освіти».

Авт. електрон. навч.-ігрового посіб. «Голоси тварин» та 
низки статей. 

Т. ЛИСА

Шатровський Іван Іванович

03.01.1945, с. Стара 
Пісочна Городоц. р-ну 
Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. пед. ін-т 
(1970), спец. «Математика», 
кваліф. «Вчит. математ. та 
звання вчит. серед. шк.».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
старш. вчит.

Прац. вчит. математ. Голо-
вчинецької шк.-інтернат Ле-
тичів. р-ну (1970-1971); заст. 
дир. з навч.-вихов. роботи 
Старопісочанської шк. І-ІІ ст. 
Городоц. р-ну (1971-1973).

У 1973-1987 рр. – на 
парт. роботі: інструктор, 

зав. ідеолог. від. МК КПУ м. Городок Хмельн. області. У 
1987-1994 рр. – зав. Городоцьким район. від. народ. осв. У 
1995-2015 рр. – вчит. математ. ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 м. Городка.

Пед. кредо: щоденно вчитися, постійно вдосконалювати 
свою майстерність, впровадж. нові ефект. форми і методи 
роботи з учнями, збагачувати їх творчим досвідом, форму-
вати в них потребу до саморозвитку і самовдосконалення 
відповідно з вимогами сьогодення.

Відмін. народ. осв. УРСР (1991). Грам. Хмельн. обл. упр. 
осв. (1989), Почес. грам. МОН України (2006), грам. район. 
від. осв.

А. ГОРОБЕЦЬ

Шахрай Володимир Дмитрович 

21.07.1951, с. Радісне 
Красилів. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Київськ. держ. 
пед. ін-т ім. М. Горького 
(1974), спец. «Учит. історії 
та суспільствознавства». 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист.

З 1974 р. прац. вчит. іс-
торії та правознавства у 
Мар’янівській СШ Хміль-
ницького р-ну Вінниц. обл. 
У 1975-1985 рр. – у Радіс-
ненській СШ Красилів. р-ну 
Хмельн. обл. 1987-1994 рр. 
– зав. Красилів. район. від.
осв. За роки його кер. створено Красилів. СЮТ, Антонін-
ську спорт. шк, відкрито оздоровчий табір «Подолянчик» та 
Буд. учит.; добуд. шк. №5, нові корпуси шк. №2 та №3 м. 
Красилова; введено в дію 5 шк., реорганіз. 6 шк. з 8-річних 
у середні; створено Центр практ. психології; при від. осв. 
створ. господарську групу. 

У 1994-1998 рр. – вчит. історії та правознавства Краси-
лів. ЗОШ І-ІІІ ст. №1. У 1998-2013 рр. – дир. Красилів. ЗОШ 
І-ІІІ ст. №2.

Відмін. осв. України (1984). Грам.: МОН України (2007), 
упр. осв. і науки Хмельн. ОДА (2012).

Н. ГЛУЩУК
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Швець Віталій Васильович

22.09.1984, с. Городище 
Шепетів. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ун-т (2006), спец. «Вч. фіз. 
культури, валеології та ор-
ганіз. турист. роботи».

Прац. вч. фіз. вихов. Го-
родищенської ЗОШ І-ІІІ ст. 
Шепетів. р-ну (2006-2007). 
З 2009 р. – вч. фіз. культу-
ри та труд. навч. Велико-
решнівського НВК. На базі 
шк. переоблад. спорт. зал 
та функц. район. навч.-
тренув. комплекс турист.-
оздоров. клубу «Горизонт», 
де проводяться район. та 
обл. змагання з пішохід. ту-

ризму в закритих приміщ. Педагог та його учні неоднораз. 
учасник та перемож. різн. конк.

Авт. низки статей, видрук. у наук.-метод.журн. «Фіз. ви-
хов. в рідній шк.» (2014).

Грам. та дипл. упр. осв., молоді та спорту Шепет. РДА 
(2008-2015), Департ. осв. і науки, молоді та спорту Хмельн. 
ОДА (2008-2013), обл. федерації футболу (2013), Обл. 
центру туризму і краєзнавства учн. молоді (2008-2015), 
Федерації Футболу України (2013). Перемож. обл., лаур. 
Всеукр. етапу конк. «Кращий інновац. урок фіз. культури та 
урок з елементами футболу» (2013). Лаур. прем. ім. Ост-
ровського (2013).

Т. КОЗАЧОК

Шевцов Микола Федорович

02.01.1949, с. Пирогівці 
Хмельн. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т (1979), спец. «Іс-
торія. Вчит. історії і суспіль-
ствознавства».

Спец. вищ. кваліф. кат.
Прац. вчит. у шк. Дераж-

нян. р-ну, дир. Деражнян. 
ЗОШ №3 (1985-1992), нач. 
Деражнян. район. від. осв. 
(1992-2002), вчит. Дераж-
нян. ЗОШ №3 (2002-2007), 
заст. нач. упр. осв. Хмельн. 
ОДА (2008). Успішно та 
ефект. вирішував концеп-
туальні питання галузі осв. 
в р-ні та обл. 

Відмін. народ. осв. УРСР (1990).
Г. ДУДАР, Т. РУДЗІК 

Шевчук Людмила Іванівна

09.03.1953, м. Хмель-
ницький.

Закін. Хмельн. ін-т по-
бут. обсл. (1975), інженер-
технолог; Академію ке-
рівних кадрів осв. (1997), 
менеджер освіти. Канд. 
пед. наук (2002), доц. 
(2006).

 З 1976 – інженер-тех-
нолог від. Хмельн. взут-
тєвої фабрики, 1977– бі-
бліотекар, 1978 –викл. 
спецдисциплін ПТУ № 6, 
м. Хмельн.; 1986 – зав. фі-
лії ПТУ № 16, м. Хмельн.; 

1990 - зав. каб. ПТО Хмельн. ОІУВ; 1992 – дир. обл.  навч.-
метод. центру ПТО; 1997 – дир. Хмельн. обл. центру навч.-
метод. забезпеч. ПТО та підвищ. кваліф. інж.-пед. праців-
ників. 1999 – дир. Хмельн. обл. наук.-метод. центру ПТО та 
підвищ. кваліф. інж.-пед. прац. (нині – Наук.-метод. центр 
ПТО та підвищ. квал. інж.-пед. працівників у Хмельн. обл.). 
Нею розроблена та реалізується система неперерв. розви-
тку проф. компетент. педагога, яка базується на врах. осо-
бистісних потреб педагогів, поточних і перспект. завдань 
навч. закладів ПТО регіону.

Пр.: Розвиток професійної компетентності викладачів 
спец. дисциплін закладів профтехосв. у системі післядип. 
осв. Дис. канд. пед. наук. – К., 2001. Аналіз куррікулума 
підготовки педагога проф. школи в Україні / Щербак О. І., 
Болюбаш Я. Я., Шевчук Л. І. та інші; за ред.. О. І. Щер-
бак. – К.: Наук. світ, 2003. Методологічні основи підготовки 
та підвищення кваліф. педагогічних працівників у системі 
проф. осв.: посібник. – Хмельн., 2006. Форми та зміст кур-
сового підвищ. кваліфік. керівних і пед. працівників закла-
дів проф.-тех. осв. / Шевчук Л. І., Джус Л. К., Каспрік Н. М., 
Супрун В. В., Тертична О. В., Шамралюк О. Л., Щерба А. П.; 
Під заг. кер. та ред. В. В. Супруна. – Хмельн., 2011. 

Лаур. Держ. прем. України в галузі осв. (2012), нагр. 
знаки : «Відмін. осв. України» (1998), «В. Сухомлинський» 
(2005), «А. С. Макаренко» (2008); мед. «К. Д. Ушинського» 
(2013), Поч. грам. МОН України, Хмельн. облради (2011), 
Хмельн. ОДА (2012).

А. ЛІСІЦИНА

Шевчук Людмила Олександрівна

25.01.1956, с. Стецьки Старокост. р-ну Хмельн. обл. 
Закінч. Кам.-Под. пед. ін-т (1982), спец. «Учит. історії і 

суспільствознавства».
Спец. вищ. кваліф. кат., учит.-методист (2010).
З 1975 р. прац. вчит. почат. кл. Білорукавської 8-річної 

шк. І-ІІ ст. Хмільницького р-ну Вінниц. обл. 
З 1979 р. прац. у Стецьківській СШ Старокост. р-ну (нині 

Стецьківський НВК): вчит. почат. кл. (1979-1981), з 1982 р. 
по даний час – вчит. історії і географії. Кер. краєзнавчого 
гуртка, зав. шк. музею, організатор вих. роботи, кер. НДР 
учнів-членів МАН України.
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Авт. низки статей, над-

рук. у період. виданнях, 
збірн. матеріалів конф. 
(2005-2011).

Відмін. осв. України 
(1993), грам.: МОН Укра-
їни (1992), Хмельн. обл. 
упр. осв. (2005-2016), Ста-
рокост. райради (2009) та 
РДА (2009, 2010); дипл., 
грам. Хмельн. обл. центру 
туризму (2008-2016) та 
ін.; перемож. обл. вистав-
ки «Осв. Хмельн.» (2007, 
2009, 2014). 

C. ВАЩУК

Шевчук Майя Василівна

14.01.1941, м. Славута.
Закінч. Одеський держ. 

ун-т ім. І. Мечникова (1962), 
філолог. фак-т.

Спец. вищ. вааліф. кат., 
вчит.-методист.

1962-1964 рр. – учит. 
укр. мови та літ-ри Вовко-
винецької шк.-інтернат, з 
1964 р. – Деражн. СШ № 
1. Її учні – переможці ра-
йон., обл. олімп. та конк. з 
укр. мови та літ-ри, конк.-
захисту наук. робіт МАН.

Делегат учит. та 
профсп. з’їздів, з’їзду то-
вариства «Знання», депу-
тат райради. 

Авт. посіб. «Дидактич-
ний матеріал з укр. мови і літ-ри для 6 кл.», співавт. по-
сіб.: «Літер. рідного краю», «Позакл. читання з укр. літер.», 
«Тестові завдання з укр. літер. для учнів 5-8 кл.»

Відмін. народ. осв. (1984), Відмін. осв. СРСР (1985), За-
служ. учит. України (1989).

О. КОСЕВИЧ

Шевчук Ніна Володимирівна

15.02.1973, м. Старокост. Хмельн. обл.
Закінч. Кам.-Под. держ. пед. ін-т. ім. В. П. Затонського 

(1995), спец. «Вчит. матем. і інформ.». 
Спец. вищ. кваліф. кат., вчит.-методист. 
З 1995 р. дотепер – уч. матем. (у класах з поглибл. 

вивч. матем.) Старокост. ліцею ім. М. С. Рудяка. З 2002 
р. – кер. наук. ліцейного тов-ва «Пошук»; наук. кер. наук.-
дослідн. робіт учнів-членів МАН України (36 перемож. ІІ 
етапу, 9 учасн. ІІІ етапу). Кер. автор. творч. майстерні вч. 
матем. обл. з питань формування конкурентоспромож-

ності випуск. засобами шк. 
матем.; кер. та організатор 
проблемних метод. се-
мінарів-практикумів, гол. 
міськ. методоб’єдн. вч. 
матем., активний учасник 
обл. та всеукр. семінарів 
і конф., щорічний дипло-
мант обл. виставки пед. ін-
новацій, чл. журі міськ. та 
обл. олімп. з матем. Лаур. 
ІІІ етапу Всеукр. конк. 
«Учит. року-2010» у номін. 
«матем.». 

Л. ШУЛЯКОВСЬКА

Шерстюк Петро Ярославович 

06.07.1956, с. Саджівки 
Гусятин. р-ну Терноп. обл.

Закінч. Терноп. мед. ін-т 
(1979), фак-т «Лікувальна 
справа».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
викл.-методист, канд. мед. 
наук (1997). 

3 1980 р. – викл. тера-
пії Чемеров. мед. уч-ща, з 
1982 р. – зав. спец. «Се-
стринська справа», з 1990 
р. – дир. Чемеров. мед. 
коледжу. З його ініціативи 
розшир. та зміцн. матер.-
техн. база. Соціал. та навч. 
інфраструктура, створена під його кер., відповідає сучас. 
вимогам та забезпечує інтелект. та культ.-побут. запити сту-
дентів.

Учасник «Школи організаторів охорони здоров’я» з акт. 
питань труд. законодавства. 

Авт. понад 30 статей в мед. наук. журн. та збірн., авт. та 
співавт. підруч. та посіб.: «Пропедевтика внутр. хвороб з 
доглядом за терапевт. хворими» (2001), «Внутр. хвороби» 
(2005), «Невідкладні стани у практиці терапевта і сімейно-
го лікаря» (2008), «Долікар. невідкладна допомога» (2009), 
«Мед. біологія» (2014).

Відмін. осв. України (2008), Заслуж. прац. охорони 
здоров’я України (2016), Почес. грам.: МОЗ України (2011), 
Департ. охорони здоров’я та департ. осв. Хмельн. ОДА, 
мед.: «12 років незалежності України», «25 років неза-
лежності України», відзнач. на обл. Дошці пошани «Кращі 
люди Хмельн.» (2008).

Г. БОЙЧУК
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Шилюк Володимир Іванович

30.06.1956, смт. Ми-
ропіль Дзержинськ. р-ну 
Житомир. обл. Помер 
16.08.2016.

Закінч. Житомир. пед. 
ін-т ім. І. Франка (1979), 
спец. «Вчит. фізики та ма-
темат.».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
старш. вчит.

Пед. діяльність відбу-
валась у Полонськ. р-ні: 
вчит. математ. Білецької 
8-річної шк. (1979-1983), 
вчит. фізики Кустовецької 
СШ (1983-1986), дир. Кус-

товецької ЗОШ І-ІІІ ст. (1986-2014). Працював над створ. 
позитивного іміджу шк.; згуртував навколо себе високо-
проф. колектив, що забезпечив високі досягн. навч.-вихов. 
процесу; створив Музей історії шк.; значно посилив матер.-
техн. базу шк.

Відмін. народ. осв. УРСР (1989). Лаур. район. прем. ім. 
Лесі Українки (1997). Численні відзнаки МОН України, обл. 
упр. та Департ. осв., район. від. осв.

С. ГАВАДЗА

Шилюк Олена Анатоліївна

20.01.1956, смт. Понінка 
Полон. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Житомир. держ. 
пед. ін-т ім. І. Франка 
(1978), спец. «Біологія, хі-
мія».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист. 

З 1978 р. – вчит. хімії та 
біології Кустовецької ЗОШ 
І-ІІІ ст. Полон. р-ну. Прац. 
над пробл. «Еколог. вихов. 
учнів. молоді». Її вихованці 
– учасн. та призери район.,
обл. та Всеукр. акцій, наук.-
освіт. проектів еколог. спря-
мування, конк.-захистів 
наук.-практ. робіт, НДР МАН, олімп. з хімії, біології, екології. 
Делегат V з’їзду вчит. УРСР (1987).

Відмін. осв. УРСР (1987), Відмін. народ. осв. СРСР 
(1989), грам. та под. Полон. район. від. осв., обл. упр. освіт. 
і науки, ХОЕНЦУМ, Націон. ЕНЦУМ., лаур. район. прем. ім. 
Л. Українки (1995).

С. ГАВАДЗЕ

Шинкарук Олег Миколайович

23.08.1970, с. Шрубків 
Летичів. р-ну Хмельн. обл. 

Закін.: Дніпропетр. вище 
зенітне ракетне команд. 
уч-ще військ протиповітр. 
оборони (1991), інже-
нер; Націон. акад. При-
корд. військ України ім. Б. 
Хмельн. (1999), офіцер 
військ. управл. 

Генерал-майор, докт. 
техн. наук (2001), проф. 
(2003). 

З 1991 р. – на військ. по-
садах; з 1993 р. – у НАД-
ПСУ ім. Б. Хмельн.: з 1993 

р. – на викл. посадах, з 2002 р. – нач. каф.; від 2007 р. 
– у ХНУ: з 2007 р. – зав. каф., з 2010 р. – проректор; з
2014 р. – ректор НАДПСУ ім. Б. Хмельн. Наук. інтереси: 
забезп. надійності радіотехн. систем, мат. моделювання й 
оптим. прийняття рішень, когерентна обробка сигналів в 
імпульсній радіолокації, націон. оборона та безпека держ. 
кордону. 

Академік Акад. наук прикл. радіоелектроніки, дійсний 
член Акад. інформатизації освіти.

Авт.: «Визначення впливу випадкових модуляційних 
складових імпульсних радіолокаційних сигналів на ступінь 
їх розрізнення». – Хмельн., 2013; «Програмно-алгоритмічна 
реалізація створення експертних систем для дослідження 
систем експлуатації технічних засобів охорони кордону». – 
Хмельн., 2014; «Аналіз досвіду створення та використання 
інтегрованих телекомунікацій системи «Гарт» в Державній 
прикордонній службі України». – Хмельн., 2015.

Заслуж. прац. осв. України (2015). 
О. АНДРОЩУК

Шинкарюк Анатолій Іванович

06.10.1952, м. Хотин Чер-
нів. обл. Помер 11.01.2015.

Закінч. Вінниц. держ. 
пед.. ін-т ім. М. Островсько-
го (1977), вчит. фіз. вихо-
вання.

Докт. психол. наук (2005), 
проф. (2006). 

Від 1977 прац. у Кам.-
Под. пед. ін-ті (нині КПНУ 
ім. І. Огієнка): 1982-1992 
– ст. викл., зав. каф. лег.
атлет. з метод. викл., 1992-
2002 – ст. викл, доц., про-
відний наук. співробіт. каф. 
психол., з 2002 – зав. каф. 
практ. психол. ін-ту соц. ре-
абіліт. та розв. дит., від 2006 – зав. каф. заг. та практ. пси-
хол., 2010-2012 – проректор із заоч. навч. та зв’язків з навч. 
закладами. Наук. дослідж.: заг. психол., суч. пробл. експер. 
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психол., психомотор. Фундатор наук. шк. «Сучасні пробл. 
експеримент. психології». Підгот. 5 канд. наук.

Авт. понад 170 наук. пр., зокр., монографій: «Розви-
ток моторики і психіки: Проблема активності та свободи» 
(2002), «Психомоторно-рівнева структура актив. та свобо-
ди суб’єкта» (2005); навч. посіб.: «Психологія діяльності» 
(2009), «Основи тілесно-орієнтованих психотерапевтичних 
технік» (2010), «Історія експеримент. психології (від пере-
думов до перших наук. шк.)» (2014).

С. КОПИЛОВ

Шипельська Людмила Іванівна

27.10.1946, м. Красилів 
Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. культ.-
освітнє уч-ще (1965), 
Бельцький держ. пед. ін-т 
ім. А. Руссо (1975), спец. 
«Пед. і психол. (дошкіль-
на)».

Прац. концертмейсте-
ром у Кам.-Под. культ.-освіт. 
уч-щі (1965-1967), у Мол-
дові: 1967-1972 рр. – муз. 
керівник ДНЗ № 1, № 7 та 
викл. муз. шк. м. Єдинці; 
1972-1986 рр. – муз. кер. 
ДНЗ № 1, ДНЗ № 2 м. Риш-
кани. З 1986 р. – муз. кер. 
ДНЗ № 10 м. Красилів. Ор-
ганіз. та кер. гуртків «Співа-

ночка» та хореограф.
Авт. наук.-метод. посібн. «Свята та розваги в дит. дошк. 

закладі», «Гра на дит. муз. інструментах» (2009. – 53 с.).
Заслуж. прац. осв. України (2012), Почес. грам. Мін-ва 

осв. і науки Молдови (1979), МОН України (1999).
А. МАРТИНОВА

Шитманюк Віта Володимирівна

02.01.1959, с. Жуків, 
Славут. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Хмельн. пед. уч-
ще (1977), Рівнен. держ. 
пед. ін-т ім. Д. З. Мануїль-
ського (1988), спец. «Викл. 
дошк. пед. та психол., ме-
тодист по дошк. вихован-
ню».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
виховат.-методист (2014).

Всі 38 років труд. ді-
яльн. пов’язано з ДНЗ № 9 
м. Славути: 10 років – ви-
ховат., 28 р. – завідувач. 
Творч., ініціат. пед., з креат. 
мисленням, акт. застосо-
вує  у роботі інновац. методи вивч. запитів пед. Кер. асоці-
ації зав. ДНЗ м. Славута. 

Авт. статей: «Економ. вихов. дошкільників» (2007), 
«Розв. творч. потенціалу шляхом впровадж. в практику 
проф. груп» (2005), «Соціаліз. дошкільника. Навч. розум-
ному прирокористуванню та енергозбереженню» (2015), 
«Іміджевий менеджмент дошк. навч. закл. засобами масо-
вої інформ.» (2015. – 103 с.)

Відмін. осв. України (1990), нагр. знак МОН України «С. 
Русова» (2009).

Т. ДУБІНА

Шкляр Микола Петрович

24.09.1957, с. Стрілків 
Стрийськ. р-ну Львів. обл.

Закінч. Дрогобиц. пед. 
ін-т (1988), фак-т загаль-
ноосвітніх дисц.; Кам.-
Под. пед. ін-т (1995), істор. 
фак-т.

Спец. вищ. кваліф. кат., 
ст. вчит.

Прац. вчит. Снітівської 
СШ Летичів. р-ну (1985-
1988): у від. осв. Летичів. 
РДА (1998-2013): інспек-
тор, голов. спец., мето-
дист, нач. від. З 2013 р. 
– дир. Голосківської ЗОШ

І-ІІІ ст. Забезпеч. функціонув. нових форм організації навч.-
вихов. процесу.

Авт. посіб. «Історія Летичівщини з найдавніших часів до 
початку ХХ ст.».

Відмін. осв. України (1991). Грам.: МОН України (2007), 
упр. осв. і науки Хмельн. ОДА (2007), Хмельн. облради 
(2012), Націон. еколого-натураліст. центру МОН України 
(2015), Хмельн. обл. центру туризму і краєзнавства (2015).

О. ФРОЛОВА

Шмігель Іван Гаврилович

14.05.1941, с. Кренци-
лів Городоц. р-ну Хмельн. 
обл. Помер 29.11.2015.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т ім. В. П. Затонського 
(1974), спец. «Вчит. почат. 
класів».

З 1974 р. прац. ст. піо-
нервож. Лісоводської шк., 
1982-2002 рр. – дир. Лісо-
вод. буд. дит. творч. 

Заслуж. прац. осв. Укра-
їни (2001).

О. МИХАЙЛОВА
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Шмідт Юхим Миронович

22.01.1934, м. Кам.-Под. 
Хмельн. обл. 

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1955), спец. «Вчит. фі-
зики та астрономії».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-метод.

1955-1958 рр. – вчит. 
фізики Ярмолин. СШ № 1, 
1955-1964 рр. – вчит. фі-
зики. Хмельн. СШ № 15, 
1964-1973 рр. – викл. фі-
зики та завуч Хмельн. СШ 
№ 17, 1973-1975 рр. – дир. 
Хмельн. СШ № 6, 1975-1996 
рр. – викл. фізики та астро-
номії Хмельн. ліцею № 17.

Послідовник П. Шаталова. Створена ним сист. опорних 
консп., застосув. методів диферент. та індивід. навч. до-
зволили вихов. покоління справжніх знавців фізики, серед 
яких 38 канд. та докт. фізич. та техн. наук. Кер. МО вчит. фі-
зики м. Хмельн., шк. кіностудії «Корчагинець», клубу КВК, 
шк. та міськ. фізичного клубу «Що? Де? Коли?»

Авт. низки праць.
Грам. Мін. осв. та науки СРСР та України, обл. та міськ. 

рівня, лаур. Соровської прем. міжнар. фонду «Відроджен-
ня» (1993, 1994).

С. ПОЛЯК

Шмурикова Ніна Миколаївна 

04.11.1953, с. Дацьки 
Чуднів. р-ну Житомир. обл.

Закінч. Ужгород. ун-т 
(1975), філолог. фак-т.

Прац. вчит. Хмельн. СШ 
№24, НВО №28. Метод.-
кореспонд. Ін-ту післяди-
плом. пед. освіти. З 2000 
р. – член обл. організації 
Всеукр. тов-ва «Просвіта» 
ім. Т. Шевченка, у 2005-
2013 р. – його голова. Член 
НСПУ з 2000 р.

Авт. поет. книг 
«Белоснежные птицы», 
«Легенда про Синь-
камінь», «Пензлі дощу» (1999), «На грані століть і тисячо-
літь» (2001), «Як сутінки у серці озовуться» (2003), «Езоп 
і Родопа» (2007), «Я родом з листопаду» (2013), книг для 
дітей «Хитрий зайчик» (1998), «Легенда про Добраду», 
«Познайомся з кольорами» (2000), «Де ти, Ясочко, бува-
ла?» (2001), «Мисливець Сивоок», «Царівна-пустельниця» 
(2002), «Віронька-зіронька», «Зозульчині черевички», «Мі-
сячна царівна» (2003), «Ганнуся у бабусі» (2004), «У чім се-
крет» (2008), «Квітовіршики», «Два Тараси», «Чарівна сопіл-
ка» (2010), «Юля з котиком дружила» (2011), «Ой, чому це 
плаче киця?» (2012), «Барвистий дивокрай» (2013), «Бабу-
сина казка» (2014), «Ясоччин дитсадок» (тексти до пісень), 
«Ой ти наша Ясочка, Ярослава» (2015), «Лорілея» (2016).

Хмельн. обл. дит. бібліот. ім. Т. Шевченка видала бібліо-
граф. покажчик її творів (2008).

Заслуж. прац. осв. України (2008), лаур.: Хмельн. пісен. 
конк. «Місто над Бугом», Хмельн. міськ. літ. прем. ім. Б. 
Хмельницького (2004), обл. ім. М. Годованця (2007), ім. Т. 
Шевченка (2011), ім. М. Федунця (2016), ІІ прем. Всеукр. 
конк. на кращі твори для дітей «Золотий лелека» (2008).

К. ГАЙДУЧЕНКО, В. ГОРБАТЮК

Шнайдер Володимира Іванівна

23.12.1941, с. Лигиня 
Дрогобиц. р-ну Львів. обл.

Закінч. Чечено-Інгусь-
кий держ. ун-т (1967), спец. 
«Філолог, викладач рос. 
мови та літ-ри».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчитель-методист.

З 1976 р. прац. вчит. за 
фахом у Червоноградській 
ЗОШ № 2 Львів. обл., з 
1980 р. – у Хмельн. ЗОШ 
№ 11. З 1984 р. – у ХОІП-
ПО: методист каб. шко-
лознавства, з 1990 р.– ст. 
викл. каф. пед. та психол. 

Розробник наук.-метод. комплексів для підвищ. кваліф. 
вчит.-логопедів, дефектологів, виховат. шкіл-інтернатів; 
цикл лекцій та тренінгів з інклюз. освіти. Тренер програми 
Всеукр. фонду «Крок за кроком». 

Авт. 10-ти посіб. зі спец. та інклюз. освіти та 20-ти наук.-
метод. статей.

Відмін. осв. України (2006), Почес. грам. МОН України 
(2004) та упр. осв. і науки Хмельн. ОДА (2009). 

Л. ЗАЗУЛІНА

Шнира Олег Олексійович

29.08.1965, с. Березівка 
Бердичів. р-ну Житомир. 
обл.

Закінч. Терноп. пед. ін-т 
(1989), спец. «Учитель фі-
зичної культури».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист.

Прац. учит. фіз. вихов. 
Ружичанської ЗОШ І-ІІІ ст. 
Хмельн. р-ну (1989-2002), 
метод. Хмельн. РМК (2002-
2004), дир. Ружичанського 
НВК (2004-2005), інструкт.-
метод. ДЮСШ Хмельн. 
РДА (2005-2007). З 2005 р. 
– у ХОІППО: методист фіз.
культури та допризов. підгот., з 2012 р. – голова профспілк. 
організ. Член журі Всеукр. олімп. з фіз. культури і спорту.

Авт. метод. посіб. та публік.
Відмін. осв. України (2005), грам. Департ. осв. і науки 

Хмельн. ОДА (1998, 2014), Почес. грам. МОН України (1999). 
І. ГІДЖЕЛІЦЬКИЙ
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Шоробура Інна Михайлівна

17.07.1970, м. Кам.-Под. 
Хмельн. обл. 

Закінч. Чернів. держ. 
ун-т ім. Ю. Федьковича 
(1992), спец. «Географія», 
кваліф. «Географ. Викл.».

Канд. пед. наук (2001), 
доц. (2005), докт. пед. наук 
(2007), проф. (2008).

Прац. вчит. геогр. та еко-
номіки в загальноосв. за-
кладах м. Хмельн. З 2001 р. 
– у Хмельн. гуманіт.-пед. ін-
ті (тепер – ХГПА): зав. каф. 
шкільн. пед. та психол., з 
2006 р. – проректор з навч. 
роботи, з 2009 р. – ректор. 

Очільн. метод. об’єднання викл. пед. та психол. ВНЗ І-ІІ р.а. 
Захід. регіону України, член журі Всеукр. олімпіад з пед., 
географії (серед студ. пед. ВНЗ). Член комісії з атест. наук.-
пед. кадрів, член трьох спеціаліз. вчених рад, заст. голови 
спеціаліз. вченої ради ХГПА, наук. кер. дисерт. досліджень. 
Дійсний член Акад. пед. та соц. наук (2005), акад. Акад. ви-
щої освіти України (2012), Акад. Укр. технол. акад. (2014).

Коло наук. інтересів: проблеми вищої осв. в Україні та 
за її межами, підгот. кадрів вищої осв., менеджмент вищої 
осв., географ. Дослідж., турист. сфера.

Авт. понад 300 наук.-пед. та метод. праць: навч. посіб. 
«Менеджмент» (2014. – 318 с.); співавт. навч. посіб. «Ме-
неджмент вищої осв.» (2015. – 259 с.) та «Менеджмент в 
осв.» (2015. – 366 с.); наук. вид. «Хмельн.: туристичний по-
тенціал» (2016. – 281 с.).

Відмін. осв. України (1999), нагр. знаки «За наук. досяг-
нення» (2011) та «В. Сухомлинський», лаур. міськ. прем. ім. 
Б. Хмельницького (2006), Заслуж. діяч науки і техніки (2014).

Л. МАШКІНА

Шпітько Сергій Михайлович 

04.08.1974, м. Ічня Чер-
нігів. обл. 

Закінч. Ніжин. держ. ун-т 
(2005), спец. «Вчит. історії 
та правознавства».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
кер. гуртка-методист.

З 1989 р. – педагог-орга-
ніз. Старокост. ЗОШ № 2, з 
2006 р. – кер. гурт. роб. Вели-
кочернятинської ЗОШ І-ІІІ ст.

Акт. впроваджує у проф. 
діяльність інновац. пед. 
технол. Пріоритет. напрям 
роботи – організ. діяльн. 
студії КВК (започатк. у 1999 
р.). У 2006 р. кер. дит. об’єдн. створено Старокостянт. ра-
йон. молодіж. організ. «Особистість плюс». Учасн. громад. 
об’єдн. є 10-ти кратними призерами Всеукр. фестивалю 
«Дружин юних пожежних» та «Юних інспекторів руху», 

«Молодь обирає здоров’я» та у профорієнт. заході «Турнір 
знавців професій». Театр. студія – неоднораз. перемож. 
театр. конк., конк. аматор. кіно та молодіж. проектів.

Грам.: МОН України (2003, 2004, 2005), Мін-ва України 
з пит. надзвич. ситуацій та у справах захисту насел. від 
наслідків Чорнобильської катастрофи (2011), Гол. управл. 
МНС України у Хмельн. обл. (2014), Департ. осв. та науки 
Хмельн. ОДА (2006), Старокост. міськ. управл. у справах 
сім’ї та молоді (2010).

О. БАЮН, А. ЛИЩУК

Штен Валентина Прокопівна

12.07.1941, c. Чаньків 
Дунаєв. р-ну Кам.-Под обл. 
(нині Хмельн. обл.).

Закінч. Хмельн. пед. 
уч-ще (1961), фак-т фіз-
виховання; Уман. пед. ін-т 
(1970), фак-т хімії та біо-
логії.

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист.

З 1979 р. – дир. Михай-
люцької шк. Шепетів. р-ну. 
Завдяки їй побуд. нове 
приміщ. шк. (1986). Зна-
чна увага приділялась пит. 
реалізації шк. реформи та 

забезпеч. відпочинку дітей. З 1987 р. – дир. Судилківської 
шк., завдяки їй заклад також отримав нове приміщ. 

Голова ради ветеранів пед. прац., ініціює випуск відеох-
ронік з історії осв. р-ну, що транслюються місцевою ТРК. 

Відмін. осв. УРСР (1987).
Т. ЯКОВЧУК

Штефанюк Марія Василівна 

22.09.1936, с. Вільхів-
ці Чемеров. р-ну Хмельн. 
обл. Померла 03.04.2001.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1957), спец. «Вчит. фі-
зики».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист.

У 1974-1998 рр. – вчит. 
фізики в Закупнянської СШ. 
На високому рівні володіла 
методикою викладання фі-
зики та астрономії. Її учні – 
неоднораз. призери район. 
та обл. етапів Всеукр. учн. 
олімп. з фізики. Делегат V 
з’їзду вчит. України (1987), 
лектор тов-ва «Знання».

Грам. Мін-ва осв. УРСР (1977), Мін-ва осв. СРСР (1978). 
Заслуж. вчит. УРСР (1978). орд. Дружби народів (1978).

Т. МИСЬКОВА
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Штефко Михайло Семенович

01.08.1947, с. Завалля 
Кам.-Под. р-ну Хмельн. 
обл. 

Закінч. Хм. електро-
механічний тех-ум (1983), 
спец. «Електромашинобу-
дування». 

З 1969 р. – керівник ав-
томодельної лабораторії 
Хм. обл. СЮТ (нині – Хм. 
обл. центр наук.-техн. твор-
чості учнів. молоді). 

Як кер. гуртка творчо 
працює над удосконал. про-
ведення занять. Забезпечує 
належний рівень творчих 
досягнень вихов., беручи 
участь у численних регіон. та всеукр. конк., методично вирі-
шує проблему організ. творчої діяльн. на заняттях. Стабільно 
високою є результат. роботи гуртка. Доробки вихованців – ав-
томат. станція «Луна-17» з «Луноходом-1» (експонати ВДНГ 
СРСР) – зберігаються у музеї С. П. Корольова (м. Житомир). 
Чемпіон та рекордсмен України з автомодельного спорту, 
неоднораз. учасник чемп. Європи та світу.

Майстер спорту України міжнар. класу з автомод. спор-
ту (1995). Грам. Укр. держ. центру позашкільної осв. (2009). 

Г. ГОНЧАРУК

Шуляк Віра Володимирівна

29.11.1950, с. Борщівка 
Теофіпол. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Тернопіль. пед. 
ін-т (1972), спец. «Вчит. хі-
мії та біології».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
учит.-методист. 

Освіт. роботу розпоч. у 
1972 р. в Ординецькій шк. 
Теофіпол. р-ну. З 1979 р. 
прац. в Теофіпол. ЗОШ № 
1. З 1992 р. – вчит. біології
та хімії у Теофіпол. ЗОШ 
І-ІІІ ст. № 3. Результ. своєї 
роботи презентувала на 
виставках в обл. станції 
юннатів, у м. Москва.

Заслуж. вчит. України (2004).
Л. ЛАГАН

Шумило Борис Семенович

15.01.1936, с. Лісоводи 
Городоц. р-ну Хмельн. обл. 
Помер 30.03.2015.

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т ім. В. П. Затон-
ського (1965), фізико-ма-
тем. фак-т.

Працював уч. фізики в 
шк. Городоц. р-ну (1965-
1969), з 1969 р. – дир. Кре-
мінянської шк., 1987-2002 
рр. – дир. Лісоводської шк. 
Городоц. р-ну.

Відмін. осв. УРСР 
(1975).

О. МИХАЙЛОВА

Шумський Валентин Олександрович 

28.08.1963, с. Гречана 
Старосиняв. р-ну Хмельн. 
обл.

Закінч. Хм. муз.уч-ще 
(1985), спец.«Викладач по 
класу народ. інструмен-
тів»; Кам.-Под. нац. пед. 
ун-т ім. І. Огієнка (2006), 
спец. «Пед. і метод. серед. 
осв. Музика». 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
учит.-методист.

Прац. в Орининській 
дит. муз. шк. викл. по класу 
струн. народ. інструментів, 
з 1993 р. – викл. по класу 
струн. народ. інструментів 

та кер. Народ. худ. колективу дит. оркестру народ. інструм. 
Кам.-Под. НВК № 9 ім. А. М. Трояна у складі СЗОШ І-ІІІ ст. 
з поглиб. вивч. англ. мови та шк. мистецтв.

Авт. репертуар. збір.: «Бірюльки» (2000), «Ой заграйте, 
музиченьки» (2006) «Веселі музиканти», «Біг часу» (2012).

Лаур. спец. прем. «Музичний педагог» дит. Міжнар. 
фест.-конк. «Сонце, радість, краса» (м. Несебр Болгарія, 
2011), грам. МОН України (2005). 

Н. ОСАДЧУК
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Провiднi освiтяни областi
Щербак (Борусевич) Галина Романівна

04.09.1925, с. Адамівка 
Віньков. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
уч-ще (1951), спец. «Вчит. 
1-4 класів».

Прац. ст. піонервож. 
(1948-1954), вчит. молод-
ших класів (1956-1981) 
Зіньківської СШ. Серед її 
вихованців – 14 вчит. та ба-
гато відомих людей. 

Делегат республ. з’їзду 
вчит. (1951). 

Значок ЦК ВЛКСМ «Кра-
щий піонерський вожатий» 
(1954), Відмін. народ. осв. 
УРСР (1966), Заслуж. вчит. 
УРСР (1975), мед. «Вете-
ран праці» (1980).

   А. БЕХ

Щербань Надія Михайлівна

03.11.1952, с. Привороття 
Кам.-Под. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т ім. В.П.Затонського 
(1975), спец. «Фізика та 
електротехніка».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист.

Прац. у Пеньківській 
ЗОШ І-ІІІ ст. Старокост. р-ну: 
вчит. фізики (1975-1978), 
директор (1978-2003). У 
2003-2014 рр. – зав. від. 
осв., нач. упр. осв. виконко-
му Старокост. міськради.

Під її кер. зміцнено 
матер.-техн. базу закл. осв. 

м. Старокост.: заверш. добудову ЗОШ І-ІІІ ст. №3, побуд. 
спорт. і акт. зали у ЗОШ І-ІІІ ст. №6, провед. реконстр. ЗОШ 
І-ІІІ ст. №7, 8 та стадіону «Центральний», відновлено ді-
яльн. стадіону «Поділля», роботу ДНЗ №9. За її ініціат. роз-
роблено концепцію розв. кожного навч. закладу, проведено 
комп’ютериз. закладів осв., у ЗОШ створено музеї історії 
закл. Планомірно провод. роботи по енергозбереженню, 
оптиміз. мережі закл. осв. Учні міста демонструють відмін-
ні результ. в обл. спартакіаді школярів, займають приз. міс-
ця за підсумками року. Зростає рівень майстерності педка-
дрів, рівень виступів учнів на обл. та всеукр. олімп., якості 
знань випуск. за результ. ЗНО. Свій досвід роботи презент. 
на обл. семінарі нач. упр. та від. осв. обл. (2009).

Депутат Старокост. райради (1990-1995, 1998-2003), 
Старокост. міськради (2006-2014).

Відмін. народ. осв. УРСР (1982), мед. «За трудову до-
блесть» (1986), грам. Хмельн. облради (2006), Почес. 
грам. Хмельн. ОДА (2009), Ювілейна відзнака «75 років 
Хмельн. обл.» (2012).

Н. СВЕРДЛЮК

Щербина Петро Федорович

22.02.1910, с. Полтав-
ка Покровськ. р-ну Уссу-
рійськ. краю (Росія). Помер 
15.11.2001.

Закінч. Москов. держ. 
ун-т (1941), викл. історії; 
Львів. ун-т (1948, 1952), ви-
кладач історії, юрист. 

Канд. іст. наук (1964), 
докт. юрид. наук (1977), 
проф. (1978). 

У 1944-1948 рр. – зав. 
від. осв. Дунаєвец. р-ну. У 
1949, 1964-1999 рр. –  ст. 
викл., доцент, проф. каф. 
історії Схід. Європи і архе-
ології Кам.-Под. пед. ін-ту 
(нині КПНУ ім.І. Огієнка), 1952 р.– викл. права Кам.-Под. с/г 
ін-ту. З 1992 р. – проф. Хмельн. ін-ту регіон. упр. та права, 
1999-2001 рр. – проф. Хмельн. ун-ту упр. і права. Наук. до-
слідж.: проблеми нового часу, правознавство. 

Авт. понад 100 наук. пр., монографій «Судебная ре-
форма 1864 г. на Правобережной Украине» (1974), 
«Буржуазные реформы 60-х годов ХІХ  в. на Правобереж-
ной Украине» (1987), навч. посіб. «Межпредметные связи 
в преподавании истории и права» (1987).

Мед. «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «Ветеран праці», «40 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», дві мед. «За долголет-
ний добросовестный труд», нагруд. знаки «За отличные успе-
хи в работе», «Высшая школа СССР», численні поч. грам.

О. ЗАВАЛЬНЮК

Щербіюк Лариса Геннадіївна

10.08.1948, с. Стовбець 
Вербського р-ну Рівнен. обл.

Закінч. Оренбур. держ. 
пед. ін-т (1980), спец. 
«Учит. труд. навчання»

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист.

З 1971 р. – викл. Хмельн. 
технолог. ін-ту побут. об-
слуг. У 1984-2012 рр. – учит. 
труд. навч. НВК «ЗОШ І-ІІІ 
ст. – гімназія» м. Шепетів-
ка. Творчий учит., підгот. 25 
перемож. міськ. етапу, 15 – 
обл. та 10 – Всеукр. етапу 
олімп. з труд. навч. Створ. 

гурток «Чарівна латочка», який мав звання «Зразковий ко-
лектив». Член роб. групи МОН України по створ. програми з 
труд. навч. для уч. 10-12 кл.

Авт. друк. матеріалів у виданнях: «Рукоділля» (2005), 
«Труд. підготовка в закладах освіти» (2006), «Вишиванка» 
(2006), газ. «Майбуття», «Подільські вісті», «Поділля Є».

Відмін. осв. України (1998). Почесн. грам.: МОН України 
(2000), Хмельн. ОДА (2003, 2007). Перемож. міськ. та лаур. 
обл. конк. «Вчит. року-2002» в номін. «Труд. навчання», 
лаур. конк. «Хмельничанин року-2007». 

Н. КАЧОРОВСЬКА
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Юзва Галина Михайлівна 

19.08.1957, с. Пасічна 
Старосиняв. р-ну Хмельн. 
обл.

Закінч. Хмельн. пед. уч-
ще (1987).

Прац. вихователем, з 
1990 р. – зав. Адампіль-
ським ДНЗ «Малятко». За 
період її роботи заклад пе-
реведено в нове приміщ., 
обладнане відповідно до 
сучас. вимог. Внесла зна-
чний внесок в розвиток 
дошк. осв., зуміла орга-
ніз. та домогтися творч. 
результативності в роботі 
колективу (96% дітей села 

охоплено дошк. вихов.).
Грам. район. від. осв. (2002, 2005, 2010), обл. упр. осв. і 

науки (2008), Старосин. РДА (2010), відзн. на район. Дошці 
пошани (2012).  

Г. ГРОХОЛЬСЬКА

Юрченко Марина Василівна

18.09.1976, с. Корит-
не Вижницьк. р-ну Чернів. 
обл.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1998), магістр пед. 
освіт., спец. «Викл. біоло-
гії» (2009). 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист.

З 1998 р. – у Старо-
ушицькій спец. шк. I-III ст. 
еколог. напрямку Кам.-Под. 
р-ну. Її вихованці – призери 
ІІ та ІІІ ет. олімп. з біології, 
конк.-захисту наук.-дослід-
них робіт МАН, міжнар. та 
всеукр. природоохоронних 
акцій та конк..

Авт. низки опубл. праць.
Відмін. осв. України (2008). Грам.: від. осв. Кам.-Под. 

РДА, Хмельн. ОЕНЦУМ, Упр. осв. і наук. Хмельн. ОДА 
(2013, 2014); Почесн. грам.: МОН України та Націон. ЕН-
ЦУМ (2003, 2004, 2007, 2007, 2012, 2015). 

В. КОВТУНЯК

Юрчик Наталія Леонідівна

14.04.1974, м. Хмельн.
Закінч. магістратуру 

Хмельн. гум.-пед. ін.-ту 
(2003), спец. «Упр. навч. 
закладом».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
виховат.-методист. 

У 1995-2002 рр. – ви-
ховат. ДНЗ № 30; у 2002-
2015 рр. – виховат.-метод. 
ДНЗ № 23; з 2015 р. – зав. 
в ДНЗ № 48 м. Хмельн.

Досягла успіхів в орга-
ніз. та вдосконал. навч., 
вих., наук.-метод. роботи, 
у коорд. дій пед. колект. та 

сім’ї з питань розвитку, вих. та навч. дітей дошк. віку. Пра-
цює над вивч. актуал. проблем дошк., володіє інновац. осв. 
метод. та технол. Досвід роботи висвітлюв. на стор. пед. 
посібн. та період. видань.

Дипл. та грам. упр. осв. Хмельн. міськради (2001, 2004, 
2005, 2010); грам. упр. осв. і науки Хмельн. ОДА (2006, 
2012, 2014); персон. премії Хмельн. міськради (2011, 
2012).

Г. ТКАЧ

Ющенко Володимир Петрович

23.01.1956, с. Зелений 
Гай Баранівського р-ну 
Житомир. обл.

 Закінч. Житомирський 
автодорожній технікум 
(1976), спец. «Технологія 
обслуговування і ремонту 
автомобілів».

Прац. в Нетішинському 
професійному ліцеї з 1988 
р. на посадах ст. майстра, 
майстра в/навчання. Впро-
вадж. у навч.-вих. процес 
інтерактивні методи на-
вчання. Автор метод. ре-
коменд. «Алгоритм роботи 
майстрів виробн. навч. у профес. ліцеї.

Нагр. знак «Відмін. осв. України» (2007).
О. СЕМЕНИШЕНА
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Провiднi освiтяни областi
Якимишина Ніна Георгіївна

22.12.1936, с. Горбасів 
Летичів. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед ін-т (1967), спец. «Пед. 
і методика почат. навч.», 
каліф. «Вчит. початк. кл. 
сер. шк.».

Спец. вищ. каліф. кат., 
зв. «вчитель-методист».

З 1956 р. прац. вчит. 
фізкультури у 5-7 кл. Бори-
сівської СШ Ізяслав. р-ну. З 
1966 р. – вчит. 1-4 кл. Кор-
жівської 8-річної шк. У 1968-
1996 рр – вчит. 1-4 кл. Сково-
родківської СШ (ЗОШ І-ІІІ ст.). 

Відмін. народ. осв. УРСР (1982). Неоднораз. нагород. 
грам. обл. і район. від. осв. 

С. КЛІМУХ

Якубовський Іван Володимирович

20.01.1963, с. Млинівці 
Кременец. р-ну Тернопіл. 
обл.

Закінч. Тернопіл. держ. 
пед. ін-т (1984), спец. «Вчит. 
загальнотехн. дисц.».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист.

З 1984 р. – вчит. труд. 
навч. та інформ. Клубів-
ської ЗОШ І-ІІІ ст. Ізяслав. 
р-ну. Перемож. обл. етапу 
Всеукр. конк. «Вчит. року-
2010». 

Авт. «Банку тестів із 
труд. навч. для комп’ют. 
тестування з допомогою 
контроль-діагност. системи 
TEST-W2», Електрон. навч. посіб. «Віртуальний географ. 
майданчик».

Дипл.: І ст. обл. виставки пед. ідей (2008), ІІІ ст. МОН 
України у Всеукр. конк. наук.-метод. розробок серед пед. 
прац. позашк. навч. закладів наук.-техн. напрямку (2008), ІІ 
ст. обл. пед. виставки (2009) та ін.

Н. ЯКУБОВСЬКА

Якубовський Степан Іванович

28.09.1932, с. Козин Бі-
логір. р-ну Хмельн. обл. 

Закінч. Острозьке пед. 
уч-ще (1953), Рівненський 
пед. ін-т (1964), вч. матем., 
фізики. 

Прац. вчит. матем. Дру-
гохотенської шк. (тепер Із-
яслав. р-ну) (1953-1954), 
служив у Рад. Армії (1954-
1957), після демобілізації 
продовж. працювати вчит. 
матем. Перерослівської і 
Шимковецької ЗОШ (1957-
1960). 1960-1971 рр. – дир. 
Шимковецької шк., 1971-
1996 рр. – зав. Білогір. 
райвно. Особливу увагу 
приділяв роботі з кадрами 

та зміцн. навч.-матер. бази шк. За цей час побудовано 14 
навч. закладів, сім 4-квартирних буд. для вчит., прибудови 
клас. кімнат, майстерень, дит. садочків. Розпочато буд-во 
Залузької та Гулівецької шк. Понад десять разів обирався 
депутатом райради.

Відм. осв. УРСР (1981). Грам. обл. упр. осв. і науки, 
МОН України, мед. «За трудову відзнаку» (1995). 

Н. АРТЕМЧУК, М. СОЛОВЕЙ

Ямчук Марія Іллівна

14.01.1945, смт. Ямпіль 
Білогір. р-ну Хмельн. обл. 

Закінч. Ужгород. держ. 
ун-т. (1969), спец. «Вчит. хі-
мії, біології».

Спец. вищої кваліф. кат., 
ст. вчит.

У 1969-1997 рр. – вчит. 
хімії та біології Ямпільської 
СШ. Її учні – переможці та 
призери обл. та Всеукр. 
етапів олімп. з хімії. Ініціа-
тор створ. в шк. каб. хімії, 
який став зразковим. На 
базі її досвіду проведено 
ряд обл. семінарів. У 1997-2004 рр. – заст. дир. з вих. ро-
боти Ямпільської СШ, яка стає центром роботи з лідерами 
учн. самовряд. та вих. підростаючого покоління. Органі-
зовано діяльність пошукових груп зі збору матеріалів для 
створ. шк. історико-краєзн. музею. Заклад стає базовим з 
питань системного підходу в організ. вих. процесу.

Н. АРТЕМЧУК
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Янчук Віра Олексіївна 

03.10.1957, с. Сково-
родки Старокостянт. р-ну 
Хмельн. обл.

Закінч. Одеський держ. 
ун-т (1980), спец. «Мате-
матика».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
старш. вчит.

З 1980 р. прац. у Сково-
родківській СШ (нині – Ско-
вородківський НВК): вчит. 
матем., з 1989 р. – заст. 
дир. з навч.-вих. роб., у 
1998-2014 рр. (до виходу 
на пенсію) – дир. Депутат 
Старокост. райради.

Заслуж. вчит. України 
(2014). Неоднораз. нагород. відзн. обл. та район. від. осв., 
район. та обл. рад і ОДА (1997-2014), райкому профсп. 
прац. осв. (1997, 1998). Відзнач. на район. Дошці пошани 
«Гордість нашого району» (2010).

С. КЛІМУХ

Яремчук Павло Якимович

26.05.1921, с. Віль-
ховець Новоушиц. р-ну 
Хмельн. обл. Помер 
07.10.2008.

Закінч. Краснодарськ. 
військ.-авіац. уч-ще (1941), 
Кам.-Под. вчит. ін-т  (1950), 
спец. «Вчит. рос. мови та 
літ-ри».

У 1945-1954 рр. прац. 
вчит. почат. військ. підгот. та 
фіз. культури Вільховець-
кої СШ Новоушиц. р-ну, у 
1954-1966 рр. – її дир. За-
вдяки його зусиллям вирі-
шено питання будівн. нової 
шк. (1970). З 1966 р. – заст. 
дир. шк. по виробн. навч. За 14 років створив зразкову ма-
тер. базу для виробн. навч., підгот. майже 500 механізато-
рів та ін. прац. с/г. Здійснював військ.-патріот. вих. учнів. 
Очол. раду ветеранів війни і праці, зав. сільськ. історико-
краєзн. музеєм. Обирався депут. сільськ. ради, був чл. ви-
конкому.

Учасник ІІ світ. війни. Нагородж. двома орд. Бойового 
Черв. Прапора, двома орд. Черв. зірки, орд. Великої Ві-
тчизн. війни ІІ ст.

Почес. грам. Мін-ва народ. осв. УРСР (1959), відмін. на-
род. осв. УРСР (1963).

І. ШЕВЧЕНКО

Яримюк Анатолій Степанович

10.08.1952, с. Карабі-
ївка Теофіп. р-ну Хмельн. 
обл. 

Закін. Хмельн. пед. 
уч-ще (1971), спец. «По-
чат. класи»; Кам-Под. пед. 
ін-т ім. В. П. Затонського 
(1975), спец. «Історія і сус-
пільствознавство».

Прац. у м. Хмельн.: вчит. 
історії і суспільст. ЗОШ № 
1 (1975), у 1976-1978 рр. 
– вчит. історії і суспільств.
ЗОШ № 1, у 1978-1983 
рр. – заст. дир. ЗОШ № 8, 

дир. ЗОШ № 6 (1983-1990, 1994-1995). У 1990-1994 рр. – 
заст. голови Хмельн. міськвиконкому. Від 1995 р. – голова 
Хмельн. обл. орг. профсп. прац. осв. і науки України, заст. 
голови ФПО, член президії ЦК Профсп. прац. осв. і науки 
України, член ради ФП України. Депутат Хмельн. міської 
ради трьох склик., член колегії Департ. осв. і науки ОДА.

Відмін. осв. України (1995), нагруд. знаки: ФПУ «Профсп. 
відзнака» (2002), ЦК Профсп. «Заслуж. прац. Профсп. 
прац. осв. і науки України» (2007), ФПУ «Заслуж. прац. 
профсп. України» (2012), ФПУ «За розв. Соціал. партнер-
ства» (2012). Почес. грам.: ФПО (2002, 2012), обл. упр. 
осв. (2007, 2012), Хмельн. міськради (2012), Хмельн. ОДА 
(2004, 2012).

С. КОЗУБНЯК

Ярощук Антон Каленикович

Жовтень 1891 р., с. Но-
воставці Теофіпол. р-ну 
Хмельн. обл. Помер у 
1967 р.

Закінч. диригентсько-
хоровий факультет Петро-
градської консерваторії. 

Із 1918 р. – вчит. почат. 
класів, кер. гуртків худож. 
самод. у закладах осв. м. 
Старокост. З 1929 р. – вчит. 
музики і почат. класів Ново-
ставецької шк. Теофіпол. 
р-ну. У 1955 р. створив хор, 
якому присвоєно звання 
«народний» (1964). Серед 
випуск. шк. – відомий поет 
Леонід Левицький.

   Є. ДЕМЯНОВА
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Провiднi освiтяни областi
Ясінський Іван Іванович

06.07.1944, с. Слобід-
ка-Гуменецька Кам.-Под. 
р-ну Хмельн. обл. Помер 
16.03.1997.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1972 р.), спец. «Історія 
та суспільствознавство».

У 1967-1981 р. – учит. 
історії та почат. військ. 
підгот. Голосківської СШ. 
У 1981-1984 рр. – її дир. 
У 1984-1985 рр. прац. ін-
структором Кам.-Под. рай-
кому партії.

У 1985-1997 рр. – очо-
лював від. осв. Кам.-Под. р-ну. Під його кер. відбулися по-
зитив. зміни в роботі навч. закладів: розроблена прогр., 
яка передбачала рівний доступ до почат. осв.

У 1986 р. навч. заклади р-ну одні з перших у обл. охо-
пили навч. 100% дітей 6-річного віку. Збільш. мережу ДНЗ. 
Під пост. контролем – будівн. нових шк. Приділяв багато 
уваги  зміцн. кадр. потенціалу. Започатковував нові теми, 
які сприяли розв. осв. р-ну, підносили імідж навч. закладів 
й тримали осв. процес у полі зору громадськ. 

Відмін. народ. осв. УРСР (1988), грам. МОН України, 
обл. упр. осв. 

Г. БОРАТИНСЬКА

Яськова Алла Олександрівна

11.08.1965, м. Полонне 
Хмельн. обл.

Закінч. Вінниц. пед. ін-т 
(1990), спец. «Учит. геогр.».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист. 

У 1987-1992 рр. – ви-
ховат. ГПД та вчит. геогр. 
Полон. ЗОШ № 3. З 1992 р. 
– вчит. геогр. Полон. ЗОШ
№ 7. Педагог з великим до-
свідом та високим рівнем 
проф. і почуття обов’язку. 
Її вихов. – неоднораз. пе-
ремож. ІІ, ІІІ, ІV ет. Всеукр. 
олімп. з геогр. та економ., 
учасн. та перем. конк.-
захисту ДЕР МАН, обл. заочн. конк.

Авт. 10 метод. розроб. реаліз. проблем інтеракт. навч. та 
розвитку творч. особистості. 

Грам. Хмельн. обл. від. осв. (1998).
В. КРИСЬКО

Яцюк (Ольховська) Наталія Віталіївна

17.04.1959, с. Бедриківці 
Городоцького р-ну Хмельн. 
обл. 

Закінч. Чернівецький 
держ. ун-т (1981), спец. 
«Хімік. Викладач».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист (2011).

З 1981 р. – вчит. хімії Ма-
линицької СШ, де працю-
вала до виходу на пенсію 
у 2015 р.

Активно впровадж. 
ІКТ: тренер осв. програми 
«Іntel® Навчання для май-
бутнього». Очол. творчу гру-
пу вчит. хімії Хмельн. р-ну.

Лаур. обл. конк. «Вчит. року» (2010).
А. ЗАЄНЦ

Яшкова Олена Артемівна

22.04.1940, м. Семенівка 
Семенів. р-ну Полтав. обл. 

Закінч. Кам-Под. пед. ін-т 
(1963), фіз.-матем. ф-т.

Викл. вищ. кваліф. кат., 
виклад.-методист. 

У 1994-2001 рр. прац. на 
посаді методиста Кам.-Под. 
мед. уч-ща. У 2010-2012 рр. 
– зав. від. «Лікув. справа»
та «Акушерська справа». 
Курат. 9 академ. груп різ-
них спец. Понад 30 р. очол. 
предметно-цикл. комісію 
загальноосв. дисц. Депутат 
Кам.-Под. міської ради 13 
склик.

Авт. 4 метод. посіб.: «Конспекти з фізики», «Збір. задач 
медико-біолог. змісту з фізики та біофізики», «Лаб. роботи 
з фізики», «Астрономія», друк. в збірн. «Університет в осо-
бах» і «Збір. наук. праць Кам.-Под. держ. ун-ту».

Відмін. народ. осв. УРСР (1976). Мед. «За доблесну 
працю» (1970), нагр. зн. «За отличные успехи в среднем 
спец. образовании СССР» (1987), поч. грам. міськ. голови 
(2013, 2014). 

В. КЛИМ
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Ящишена Світлана Степанівна 

25.03.1953, м. Хмель-
ницький. 

Закінч. Хмельн. техн. 
ін-т побут. обслуг.(1977 р.) 
за фахом: «Техн. швейних 
вироб.».

У 1976 р. – інженер-
технолог Хмельн. ШВО  
«Спецодяг», 1986 р. – 
майстер виробничого на-
вчання Хмельн. СПТУ № 
16 по підгот. кваліф. робіт. 
за професією: «Кравець». 
1977 р. майстер в/н ПТУ 
№ 8. Майстер найвищ. 12 
тариф. Розряд., кравець 6 
розряд. 

За впровадження ра-
ціональних пропозицій неодноразово нагород. грам. за 
участь в конк.-виставках творчих робіт учнів.

Ящишина Ірина Володимирівна

19.08.1963, м. Ізяслав 
Хмельн. обл. 

Закінч. Донец. ін-т ра-
дян. торгівлі (1984), спец. 
«Економіка торгівлі». 

Докт. екон. наук. (2013), 
проф. (2015).

Від 1988 – у Кам.-Под. 
пед. ін-ті (нині КПНУ ім. І. 
Огієнка): асистент, ст. викл. 
доцент, професор; зав. 
каф. економ. теорії (2003-
2006, 2012-2013); декан 
економ. фак-ту (2006-
2009, 2013-2015). З 2015 р. 
– зав. каф. економіки під-
приємства. Наук. дослідж.: 
соц. аспекти інновац. розвитку економіки, держ. та регіон. 
стратегування, трансформаційні процеси в економіці. 

Авт. навч.-метод. забезпеч. викл. шк. курсу «Економі-
ка», навч.-метод. забезпеч. для вчит., учнів 8, 9, 11-х класів 
ЗНЗ, монографії «Соц.-економ. розвиток Хмельн. в умовах 
трансформац. економіки» (2011), «Соціальне спрям. інно-
вац. економіки: досвід, тенденції, наслідки» (2012), навч.-
метод. посіб. «Організ. підприємн. діяльності в туризмі» 
(2015).

Почес. грам. Хмельн. ОДА (2008, 2013, 2014), Кам.-Под. 
міської ради (2007, 2015). 

В. ЛИСАК

Ящук Інна Петрівна

04.09.1972, м Хмельн.
Закінч. Хмельн. пед. уч-

ще (1991), спец. «Вчит. мо-
лодших класів», Кам.-Под. 
пед. ун-т (1995), спец. «Пе-
дагогіка та метод. викл. пе-
дагогіки».

Канд. пед. наук (2001), 
доц. (2005), докт. пед. наук 
(2011), проф. (2013).

З 1991 р. прац. вчит. 
почат. класів ЗОШ № 26 
м. Хмельн. З 1995 р. – у 
Хмельн. пед. уч-щі (тепер 
– ХГПА): голова профк.
студ., методист, заст. де-
кана фак-ту почат. навч. (з 

2000)., доц. каф. пед. та психол. (з 2001), декан фак-ту по-
чат. навч. (з 2003 р. дотепер). Проф. МКА (2009).

Регіон. партнер Міжнар. Благодійного Фонду «Україна - 
3000» по Хмельн. обл. (з 2004), представник Всеукр. бла-
годійної організ. «Асоціація благодійників України (з 2009),  
Член правління Всеукр. Центру гуман. педагогіки (2007). 
Член-кор. Міжнар. акад. наук пед. освіти (2012). Депутат 
Хмельн. обл. ради (з 2015 р., голова комісії з питань осв., 
науки, культ., молодіж. політики, спорту і туризму). 

Коло наук. інтересів: робота з майбут. пед., системи ви-
хов. та самовряд. студ. молоді, соціалізація та полікульт. 
вихов. сучасних студ. та школярів.

Авт. понад 200 наук. та наук.-метод. публікацій.
Нагр. знаки «За наук. досягнення» (2008), «За розбу-

дову осв.» (2010), Федерації профсп. України «Профсп. 
відзнака» (2014), мед. НАПН України «Ушинський К. Д.» 
(2016), відзн. Хмельн. ОДА (2002, 2005), Ін-ту пед. НАПНУ 
(2004, 2006), МОН України, Мін-ва у справах сім’ї, молоді і 
спорту (2008), Профсп. прац. осв. і науки України.

Л. МАШКІНА



Школа – це майстерня, де формується думка 
підростаючого покоління, треба міцно тримати її 
в руках, якщо не хочеш випустити з рук майбутнє.

А. Барбюс

Додатки
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Білогірський район

№ 
з/п Назва навчального закладу

Кількість учнів / 
вихованців 
у 1990 році

Кількість учнів / 
вихованців 
у 2016 році 

Кількість педаго-
гічних працівників 

у 2016 році
Загальноосвітні навчальні заклади

1. Білогірський НВК «середня ЗОШ І-ІІІ ст. ім. І.О. Ткачука, 
гімназія»

1121 662 67

2. В’язовецька ЗОШ І-ІІІ ст. 142 90 18
3. Великоборовицька ЗОШ І-ІІІ ст. 122 65 19
4. Вікнинська ЗОШ І-ІІ ст. 48 27 8
5. Вільшанецька ЗОШ І-ІІ ст. 46 36 12
6. Воробіївська ЗОШ І-ІІ ст. 82 52 12
7. Гулівецька ЗОШ І-ІІІ ст. 95 91 20
8. Денисівська ЗОШ І-ІІ ст. 84 62 13
9. Дідковецька ЗОШ І-ІІ ст. 98 64 13

10. Довгалівська  ЗОШ І-ІІІ ст. 110 62 15
11. Залузька ЗОШ І-ІІІ ст. 207 104 19
12. Йосиповецька ЗОШ І-ІІ ст. 49 34 9
13. Кащенецька ЗОШ  І-ІІІ ст. 122 55 18
14. Квітневська ЗОШ І-ІІІ ст. 119 94 15
15. Коритненська ЗОШ І-ІІ ст. 80 45 11
16. Малоборовицька ЗОШ І-ІІІ ст. 57 78 19
17. Микласька ЗОШ І-ІІ ст. 74 42 10
18. Перерослівська  ЗОШ І-ІІІ ст. 187 80 19
19. Семенівська ЗОШ І-ІІ ст. 86 34 10
20. Сивківська ЗОШ І-ІІ ст. 61 31 9
21. Соснівська ЗОШ І-ІІ ст. 77 54 14
22. Степанівська ЗОШ І-ІІ ст. 79 33 13
23. Сушовецька ЗОШ І-ІІІ ст. 107 66 18
24. Хорошівська ЗОШ І-ІІІ ст. 197 120 22
25. Шимковецька ЗОШ І-ІІ ст. 110 32 11

26. Юровецька ЗОШ І-ІІІ ст. 242 83 21
27. Ямпільська ЗОШ І-ІІІ ст. 671 355 36

Дошкільні навчальні заклади
1. Білогірський ДНЗ №1 «Сонечко» комб. типу 122 152 15
2. Білогірський ясла-садок №2 «Струмочок» 40 48 4
3. В’язовецький ДНЗ «Джерельце» - 25 2
4. Великоборовицький ДНЗ «Сонечко» 20 21 2
5. Веснянський ДНЗ «Зайчик» 16 8 1
6. Вікнинський ДНЗ «Сонечко» - 15 1
7. Вільшанецький ДНЗ «Золота рибка» 19 20 2
8. Воробіївський ДНЗ «Веселка» 25 23 2
9. Гулівецький ДНЗ «Капітошка» - 30 2

10. Денисівський ДНЗ «Струмочок» 20 19 2
11. Дідковецький ДНЗ «Малятко» 36 23 2
12. Довгалівський ДНЗ «Вишенька» 23 18 2
13. Жемелинецький ДНЗ «Казка» 15 22 2
14. Залузький ДНЗ «Ромашка2 30 18 2
15. Йосиповецький ДНЗ «Джерельце» - 10 2
16. Карасихський ДНЗ «Джерельце» 11 17 2
17. Кащенецький ДНЗ «Білосніжка» 14 15 2
18. Квітневський ДНЗ «Ромашка» 17 13 2
19. Коритненський ДНЗ «Берізка» 18 9 2
20. Корницький ДНЗ «Фіалка» 16 18 2
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21. Лепесівський ДНЗ «Веселка» 24 17 2
22. Малоборовицький ДНЗ «Сонечко» 20 15 2
23. Микласький ДНЗ «Малятко» 18 15 2
24. Мокроволянський ДНЗ «Капітошка» - 20 2
25. Окіпський ДНЗ «Сонечко» 28 20 2
26. Паньковецький ДНЗ «Пролісок» 10 20 2
27. Перерослівський ДНЗ «Дзвіночок» - 18 2
28. Погорілецький ДНЗ «Барвінок» - 13 1
29. Семенівський ДНЗ «Веселка» 17 16 2
30. Сивківський ДНЗ «Малятко» - 15 2
31. Соснівський ДНЗ «Перлинка» 24 19 2
32. Сушовецький ДНЗ «Сонечко» 23 20 2
33. Тростянецький ДНЗ «Ягідка» 10 - -
34. Хорошівський ДНЗ «Капітошка» - 24 2
35. Шимковецький ДНЗ «Калинка» - 18 2
36. Юрівський ДНЗ «Пролісок» - 29 2
37. Ямпільський ДНЗ «Росинка» комб. типу 76 100 12

Позашкільні навчальні заклади
1. Будинок творчості школярів 450 680 28
2. Дитячо-юнацька спортивна школа - 554 14

Віньковецький район

№ 
з/п Назва навчального закладу

Кількість учнів / 
вихованців 
у 1990 році

Кількість учнів / 
вихованців 
у 2016 році 

Кількість педа-
гогічних працівників 

у 2016 році
Загальноосвітні навчальні заклади, НВК

1. Вел.-Олександрівський НВК 89 51/23 14/1
2. Віньковецький НВК 1091 628 87
3. Говорівський НВК 68 6/15 2/1
4. Грим`яцький НВК 126 32/12 10/1
5. Дашковецький НВК 115 134 28
6. Женишковецька ЗОШ І-ІІІ ст. 191 93 17
7. Зіньківський НВК 350 228 31
8. Зорянський НВК 75 40/12 11/1
9. Калюсецький НВК 86 26/19 10/2

10. Карачієвецький НВК 115 26/16 10/1
11. Карижинський НВК 72 24/16 12/1
12. Ломачинецький НВК 15 5 1
13. Мд.-Олександрівська ЗОШ І-ІІІ ст. 121 96 20
14. Осламівська ЗОШ І-ІІІ ст. 198 130 22
15. Охрімовецький НВК 151 96/24 22/3
16. Петрашівський НВК 163 92/17 23/1
17. Пил.-Олександрівська ЗОШ І-ІІІ ст. 140 86 17
18. Подолянський НВК 101 94/18 22/1
19. Покутинецька ЗОШ І-ІІ ст. 96 26 7
20. Сл.-Охрімовецький НВК 117 76/24 17/2
21. Старонетечинецький НВК 65 53/18 12/1

  22. Яснозірський НВК 103 60/13 14/1
Дошкільні навчальні заклади

1. Адамівський ясла-садок 15 8 1
2. Вел.-Олександрівський ДНЗ 28 - -
3. Вел.-Олександрівський ДНЗ №2 12 - -
4. Віньковецький дит. ясла-садок №1 120 145 18
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5. Віньковецький дит. ясла-садок №2 168 137 18
6. Говорівський ДНЗ 12 - -
7. Гоголівський ДНЗ 15 - -
8. Грим`яцький ДНЗ 15 - -
9. Дашковецький ДНЗ 40 26 3

10. Женишковецький ДНЗ 35 27 1
11. Зіньківський дит. ясла-садок 86 60 5
12. Зорянський ДНЗ 26 - -
13. Калюсецький ДНЗ 18 - -
14. Карачієвецький ДНЗ 28 - -
15. Карижинський ДНЗ 21 - -
16. Мд.-Олександрівський дит. ясла садок 29 35 2
17. Новонетечинецький дит. садок 30 11 1
18. Осламівський дит. ясла-садок 112 35 5
19. Охрімовецький ДНЗ 35 - -
20. Петрашівський ДНЗ 22 - -
21. Пилипо-Олександрівський ДНЗ 26 19 1
22. Пирогівський ДНЗ 10 13 1
23. Подолянський ДНЗ 22 - -
24. Покутинецький ясла-садок 24 12 1
25. Сл.-Охрімовецький ДНЗ 22 - -
26. Станіславівський ДНЗ 16 - -
27. Старонетечинецький ДНЗ 25 - -
28. Фащіївський ДНЗ 15 - -
29. Яснозірський ДНЗ 18 - -

Позашкільні навчальні заклади
1. Будинок дитячо-юнацької творчості 1546 600 18

Волочиський район

№ 
з/п Назва навчального закладу

Кількість учнів / 
вихованців 
у 1990 році

Кількість учнів / 
вихованців 
у 2016 році 

Кількість педагогічних 
працівників у 2016 році

Загальноосвітні навчальні заклади
1. Авратинська ЗОШ 94 21 11
2. Баглаївська ЗОШ 6 - -
3. Бальковецька ЗОШ - 136 21
4. Богданівська ЗОШ 105 42 14
5. Бокиївська ЗОШ 59 37 10
6. Бронівська ЗОШ 21 - -
7. Бубнівська ЗОШ 161 113 14
8. В.-Жеребківська ЗОШ 8 - -
9. Видавська ЗОШ 71 - -
10. Війтовецька ЗОШ 167 129 17
11. Волочиська ЗОШ № 1 1209 766 76
12. Волочиська ЗОШ № 2 222 - -
13. Волочиська ЗОШ № 3 247 79 16
14. Волочиська ЗОШ № 4 315 - -
15. Волочиська ЗОШ № 5 1009 650 55
16. Волочиська ЗОШ № 6 (Волочиський НВК) 1148 822 69
17. Вочковецька ЗОШ 58 - -
18. Гайдайківська ЗОШ 19 - -
19. Глядківська ЗОШ 62 - -
20. Гречанська ЗОШ 75 29 9
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21. Дзеленецька ЗОШ 46 25 9
22. Завалійківська ЗОШ 105 78 16
23. Зайчиківська ЗОШ 10 - -
24. Зеленівська ЗОШ 64 - -
25. Іванівська ЗОШ 6 - -
26. Канівська ЗОШ 10 - -
27. Клининська ЗОШ 140 92 19
28. Копачівська ЗОШ 139 82 16
29. Копачівська ЗОШ 7 - -
30. Кривачинецька ЗОШ 107 41 13
31. Криштопівська ЗОШ 38 21 6
32. Купільська ЗОШ 184 184 25
33. Курилівська ЗОШ 63 59 12
34. Кушнирівська ЗОШ 3 - -
35. Кущівська ЗОШ 22 - -
36. Лозівська ЗОШ 90 53 12
37. Лонковецька ЗОШ 47 23 9
38. Маначинська ЗОШ 254 102 19
39. Мисловецька ЗОШ 18 35 9
40. Ясненська (Наркевицька) ЗОШ 306 253 20
41. Новогреблівська ЗОШ 10 - -
42. Ожиговецька ЗОШ 17 38 10
43. Павликовецька ЗОШ 54 - -
44. Пахутинецька ЗОШ 81 - -
45. Петриковецька ЗОШ 49 - -
46. Писарівська ЗОШ 258 154 18
47. Полянська ЗОШ 82 78 19
48. Поповецька ЗОШ 34 48 10
49. Порохнянська ЗОШ 22 16 7
50. Постолівська ЗОШ 4 - -
51. Ріпнянська ЗОШ 33 25 11
52. Ріпнянська ЗОШ 33 - -
53. Рябіївська ЗОШ 16 - -
54. Сарнівська ЗОШ 40 47 10
55. Сергіївська ЗОШ 8 - -
56. Соломнянська ЗОШ 192 93 19
57. Тарнорудська ЗОШ 119 78 15
58. Трительницька ЗОШ 66 - -
59. Федірківська ЗОШ 95 48 11
60. Холодецька ЗОШ 24 - -
61. Червонокутська ЗОШ 8 - -
62. Чухелівська ЗОШ 92 47 10
63. Шмирківська ЗОШ 128 56 12
64. Щаснівська ЗОШ 122 62 15
65. Юхимовецька ЗОШ 117 - -
66. Яхновецька ЗОШ 113 45 14

Дошкільні навчальні заклади
1. ДНЗ «Зірочка» № 1 м. Волочиськ 304 27
2. ДНЗ «Ромашка» № 2 м. Волочиськ 135 14
3. ДНЗ «Сонечко» № 3 м. Волочиськ 193 16
4. ЦРД «Калинка» № 4 м. Волочиськ 375 27
5. ДНЗ «Барвіночок» смт. Війтівці 41 4
6. ДНЗ «Сонечко» смт. Наркевичі 96 8
7. Авратинський «Сонечко» 14 1
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8. Бальковецький «Росинка» 36 4
9. Богданівський «Дзвіночок» 15 1

10. Бубнівський «Зернятко» 34 3
11. Гарнишівський «Джерельце» 29 3
12. Дзеленецький «Сонечко» 14 1
13. Завалійківський «Сонечко» 18 2
14. Клининський «Пролісок» 23 2
15. Копачівський «Дзвіночок» 35 3
16. Кривачинецький «Ялинка» 14 2
17. Купільський «Зернятко» 41 3
18. Курилівський «Малятко» 16 1
19. Лозівський «Берізка» 30 3
20. Лонковецький  «Веселинка» 19 1
21. Маначинський «Дзвіночок» 20 2
22. Ожиговецький «Сонечко» 11 2
23. Писарівський «Зоряночка» 40 5
24. Полянський «Веселка» 29 3
25. Поповецький «Дзвіночок» 16 1
26. Порохнянський 13 1
27. Ріпнянський «Капітошка» 17 2
28. Соломнянський «Носики-курносики» 37 3
29. Тарнорудський «Малятко» 22 2
30. Федірківський «Бджілка» 23 2
31. Холодецький «Дюймовочка» 12 1
32. Чухелівський 11 2
33. Шмирківський 14 1
34. Щаснівський «Віночок» 13 2
35. Яхновецький 13 1

Позашкільні навчальні заклади
1. Волочиська ДЮСШ 284 13
2. Волочиський БДЮТ 525 12
3. Волочиський МНВК 67 6

Городоцький район

№ з/п Назва навчального закладу
Кількість учнів / 

вихованців 
у 1990 році

Кількість учнів / 
вихованців 
у 2016 році

Кількість педагогічних 
працівників у 2016 році

Загальноосвітні навчальні заклади, НВК
1. Бедриковецька ЗОШ 231 88 23
2. Борщівська ЗОШ 68 45 14
3. Бубнівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-дит. садок» 50 42/15 13/1
4. Великокарабчиївська ЗОШ 107 11 3
5. Великолевадська ЗОШ 99 157 22
6. Великояромирська ЗОШ 255 117 21
7. Городоцька гімназія 743 363 39
8. Городоцька ЗОШ №2 902 465 56
9. Городоцька ЗОШ №3 379 137 24

10. Городоцька ЗОШ №4 1031 396 44
11. Жищинецька ЗОШ 151 104 22
12. Завадинецька ЗОШ 86 40 11
13. Іванковецький НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-дит. садок» 15 18 1
14. Кам’янський НВК «ЗОШ І-ІІ ст.-дит. садок» 15 15 1
15. Кремінянська ЗОШ 121 81 17
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16. Кузьминський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-дит. садок» 149 97/15 24/1
17. Купинська ЗОШ 72 44 12
18. Курівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-дит. садок» 106 40/15 14/1
19. Лісоводська ЗОШ 430 233 31
20. Лісогірська ЗОШ 114 60 19
21. Мудриголівська ЗОШ 121 30 10
22. Немиринеций НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-дит. садок» 119 48/10 14/1
23. Новопорічанський НВК «ЗОШ І-ІІ ст.-дит. садок» 105 26/14 9/1
24. Підлісноолексинецька ЗОШ 93 42 14
25. Пільноолексинецька ЗОШ 162 62 19
26. Скіпчанська ЗОШ 96 100 15
27. Тростянецький НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-дит. садок» 156 49/8 15/1
28. Турчинецька ЗОШ 101 51 16
29. Хоптинецький НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-дит. садок» 189 64/15 18/1
30. Чорнивідська ЗОШ 231 164 24

Дошкільні навчальні заклади
1. Бедриковецький ДНЗ «Ромашка» 20 22 2
2. Бубнівський ДНЗ 15 - -
3. Варовецький ДНЗ «Чебурашка» 9 - 1
4. Великолевадський ДНЗ «Каштан» 21 22 2
5. Великорабчіївський ДНЗ «Берізка» 15 15 2
6. Великояромирський ДНЗ «Білочка» 34 32 4
7. Городоцький ДНЗ «Берізка» 180 187 18
8. Городоцький ДНЗ «Казка» 290 305 28
9. Городоцький ДНЗ «Сонечко» 145 150 18

10. Городоцький ДНЗ «Ялинка» 32 34 6
11. Жищинецький ДНЗ»Дзвіночок» 17 23 3
12. Завадинецький ДНЗ «Сонечко» 15 15 2
13. Клинівський ДНЗ 32 34 4
14. Кремінянський ДНЗ 30 32 4
15. Кузьминський ДНЗ 15 - -
16. Купинський ДНЗ 15 15 2
17. Курівський ДНЗ 15 - -
18. Лісоводський ДНЗ «Сонечко» 56 61 7
19. Лісогірський ДНЗ «Малятко» 21 22 2
20. Мудриголівський ДНЗ «Веселка» 9 9 1
21. Немиринецький ДНЗ 12 - -
22. Новопорічанський ДНЗ 10 - -
23. Підлісноолексинецький ДНЗ 15 17 2
24. Пільноолексинецький ДНЗ «Барвінок» 18 21 2
25. Радковицький ДНЗ «Промінчик» 20 22 2
26. Сатанівський ДНЗ 100 103 11
27. Сатановецький ДНЗ 11 9 2
28. Сирватинецький ДНЗ «Сонечко» 22 23 2
29. Старопісочнянський ДНЗ 10 6 1
30. Тростянецький ДНЗ 7 - -
31. Хоптинецький ДНЗ 19 - -
32. Чорнивідський ДНЗ «Промінь» 30 36 4
33. Юринецький ДНЗ 36 34 4

Позашкільні навчальні заклади
1. Будинок творчості 976 859 10



430

Енциклопедiя освiти Хмельниччини

Деражнянський район

№ з/п Назва навчального закладу
Кількість учнів / 

вихованців 
у 1990 році

Кількість учнів / 
вихованців 
у 2016 році

Кількість педагогічних 
працівників у 2016 році

Загальноосвітні навчальні заклади, НВК
1. Богдановецький НВК «ЗНЗ І-ІІ ст. – ДНЗ» 104 48/27 12/1
2. Божиковецький НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» 150 68/21 18/1
3. Буцнівська поч. школа 14 - -
4. Вівсянецька восьмирічна школа 57 - -
5. Вовковинецька ЗОШ І-ІІІ ст. 288 300 39
6. Вовковинецька сер. шк.-інтернат 160 91 33
7. Волоський НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ» 160 109/16 23/1
8. Галузинецький НВК «ЗНЗ І-ІІ ст. – ДНЗ» 68 29/11 12/1
9. Гатнянська середня школа 76 - -

10. Городищенська восьмирічна школа 61 - -
11. Гришківська поч. школа 4 - -
12. Деражнянська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 ім. Героя Радянського 

Союзу П.Ф.Стрілецького
531 491 49

13. Деражнянський НВК «ЗОШ І – ІІІ ст. №2, гімназія» 632 342 49
14. Деражнянський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №3, ліцей» ім. Героя 

України І.Зубкова
832 425 43

15. Загінецький НВК «ЗНЗ І-ІІ ст. – ДНЗ» 61 41/14 15/1
16. Згароцький НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ» 69 62/26 13/1
17. Зяньковецький НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» 139 75/22 21/1
18. Кальнянський НВК «ЗНЗ І-ІІ ст. – ДНЗ» 99 36/14 17/2
19. Копачівський НВК «ЗНЗ І-ІІ ст. – ДНЗ» 75 49/25 15/2
20. Коржовецька восьмирічна школа 50 - -
21. Коричинецький НВК «ЗНЗ І-ІІ ст. – ДНЗ» 65 64/26 20/2
22. Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст. 303 153 23
23. Мазниківський НВК «ЗНЗ І ст. – ДНЗ» 85 10/15 4/1
24. Майдан-Чернелівецька поч. школа 8 - -
25. Макарівська ЗОШ І-ІІ ст. 58 62 15
26. Маниковецька ЗОШ І-ІІІ ст. 176 137 24
27. Нижнянський НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ» 123 37/18 14/1
28. Новосілецький НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ» 118 92/21 19/1
29. Радовецька ЗОШ І-ІІІ ст. 137 121 19
30. Радянська поч. школа 13 - -
31. Слобідко-Шелехівська поч. школа 8 - -
32. Теперівська поч. школа 32 - -
33. Шарківська поч. школа 18 - -
34. Шиїнецька поч. школа 10 - -
35. Шпичинецька ЗОШ І-ІІ ст. 89 52 13
36. Яблунівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст – ДНЗ» 76 138/32 23/2
37. Явтухівський НВК «ЗНЗ І-ІІ ст. – ДНЗ» 105 35/11 13/1
38. Яськовецька восьмирічна школа 108 - -

Дошкільні навчальні заклади
1. Богдановецький ДНЗ 16 - -
2. Божиковецький ДНЗ 30 21 1
3. Буцнівський ДНЗ 5 - -
4. Вовковинецький ДНЗ 90 68 6
5. Волоський ДНЗ 13 - -
6. Галузинецький ДНЗ 21 - -
7. Гатнянський ДНЗ 13 15 1
8. Городищенський ДНЗ 18 - -
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9. Деражнянський ДНЗ №1 172 146 11
10. Деражнянський ДНЗ №2 123 82 7
11. Деражнянський ДНЗ №3 92 93 8
12. Деражнянський ДНЗ №4 190 155 13
13. Деражнянський дошк. заклад (цукрового заводу) 429 - -
14. Загінецький ДНЗ 36 - -
15. Згароцький ДНЗ 10 - -
16. Зяньковецький ДНЗ 29 - -
17. Кальнянський ДНЗ 22 - -
18. Копачівський ДНЗ 35 - -
19. Коржовецький ДНЗ - 5 1
20. Коричинецький ДНЗ 42 - -
21. Літецький ДНЗ 20 - -
22. Лозівський ДНЗ 138 41 4
23. Майдан-Чернелівецький ДНЗ 12 31 3
24. Мазниківський ДНЗ 15 - -
25. Маниковецький ДНЗ 51 44 2
26. Нижнянський ДНЗ 35 - -
27. Новосілецький ДНЗ 27 - -
28. Пилипівський ДНЗ 23 - -
29. Підліснянський ДНЗ 10 - -
30. Радовецький ДНЗ 32 12 1
31. Слобідка-Шелехівський ДНЗ 15 - -
32. Шарецький ДНЗ 5 - -
33. Шиїнецький ДНЗ 13 - -
34. Шпичинецький ДНЗ 30 23 2
35. Яблунівський ДНЗ 14 - -
36. Явтухівський ДНЗ 64 - -
37. Яськовецький ДНЗ 9 - -

Позашкільні навчальні заклади
1. Деражнянський районний Будинок творчості дітей та 

юнацтва (Будинок піонерів)
455 1565 19

2. Деражнянська дитяча юнацька спортивна школа 416 467 6

Дунаєвецький район

№ 
з/п Назва навчального закладу

Кількість учнів 
/ вихованців у 

1990 р.

Кількість учнів 
/ вихованців у 

2016 році

Кількість 
педагогічних 

працівників у 2016 р.
Загальноосвітні навчальні заклади, НВК

1. Балинська ЗОШ І-ІІІ ст. 251 150 25
2. В.Жванчицька ЗОШ І-ІІІ ст. 315 128 23
3. В.Кужелівська ЗОШ І-ІІ ст. 101 36 12
4. В.Побіянська ЗОШ І-ІІІ ст. 168-24 95 20
5. Вихрівська ЗОШ І-ІІ ст. 78 69 20
6. Воробіївська ЗОШ І-ІІ ст. 116 43 19
7. Г.Яцковецька ЗОШ І-ІІ ст. 101 30 10
8. Ганнівська ЗОШ І-ІІІ ст. 108 81 22
9. Голозубинецька ЗОШ І-ІІІ ст. 135 141 31

10. Дунаєвецька  ЗОШ І-ІІІ ст. 444 290 35
11. Дунаєвецька ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 672 368 46
12. Дунаєвецька ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 890 543 58
13. Дунаєвецька ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 462 379 41
14. Дунаєвецький НВК 771 712 77
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15. Залісецька ЗОШ І-ІІ ст. 161 94 19
16. Зеленченська ЗОШ І-ІІІ ст. 167 76 21
17. Іванковецька ЗОШ І-ІІІ ст. 173 145 24
18. Лисецька ЗОШ І-ІІІ ст. 128 68 20
19. Лошковецька ЗОШ І-ІІ ст. 144 114 19
20. М.Кужелівська ЗОШ І-ІІ ст. 104 48 17
21. Маківський НВК 506 243 30
22. Малієвецький НВК «ЗОШ І-ІІ ст., дошк. заклад» 125 43 15
23. Миньковецька ЗОШ І-ІІІ ст. 288 158 27
24. Михайлівський НВК «ЗОШ І-ІІ ст., дошк. заклад» 115 47 14
25. Міцівецька ЗОШ І-ІІ ст. 179 89 20
26. Морозівська ЗОШ І-ІІІ ст. 141 86 22
27. Мушкутинецька ЗОШ І-ІІІ ст. 129 105 27
28. НВК «Рачинецька ЗОШ І ст.-ДНЗ «Берізка» 25 12 1
29. НВК «Сокілецька ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ» 25 10 1
30. Нестеровецька ЗОШ І-ІІІ ст. 201 122 24
31. П. Мукарівська ЗОШ І-ІІІ ст. 143 59 20
32. Рахнівська ЗОШ І-ІІІ ст. 150 82 19
33. Рачинецький НВК «ЗОШ І ст., дошк. заклад» 85 8
34. Рудська ЗОШ І-ІІ ст. 95 56 17
35. Січинецька ЗОШ І-ІІ ст. 135 73 22
36. Сл. Рахнівська ЗОШ І-ІІ ст. 92 79 21
37. Смотрицька ЗОШ І-ІІІ ст. 435 267 30
38. Сокілецький НВК «ЗОШ І-ІІ ст., дошк. заклад» 73 30 12
39. Ст.Гутянська ЗОШ І-ІІІ ст. 141 72 22
40. Ставищанська ЗОШ І-ІІ ст. 72 43 14
41. Тиннянська ЗОШ І-ІІІ ст. 139 109 28
42. Томашівська ЗОШ І-ІІІ ст. 212 117 22
43. Чаньківська ЗОШ І-ІІІ ст. 158 99 28
44. Чечельницька ЗОШ І-ІІ ст. 142 73 16
45. Шатавський НВК 230 190 30

Дошкільні навчальні заклади
1. ДНЗ №1 «Ромашка» 160 155 17
2. ДНЗ № «Берізка» 104 169 18
3. ДНЗ №4 «Теремок» 260 133 17
4. ДНЗ №5 «Усмішка» 150 97 15
5. Великожванчицький ДНЗ «Калинка» 20 35 3
6. Великокужелівський ДНЗ 36 16 2
7. Великопобіянський ДНЗ 48 21 2
8. Воробіївський ДНЗ «Берізка» 25 24 2
9. Ганнівський ДНЗ «Сонечко» 30 26 2
10. Гірчичнянський ДНЗ 25 19 2
11. Голозубинецький ДНЗ «Сонечко» 25 22 2
12. Демянковецький ДНЗ «Росинка» 12 15 1
13. Держанівський ДНЗ 15 18 2
14. Залісецький ДНЗ 40 31 3
15. Зеленченський ДНЗ «Каштанчик» 60 21 2
16. Іванковецький ДНЗ «Калина» 20 35 2
17. Лисецький ДНЗ 20 20 2
18. Малокужелівський ДНЗ «Пролісок» 18 11 1
19 Малопобіянський ДНЗ «Малятко» 30 12 1
20. Миньковецький ДНЗ «Калинка» 40 23 2
21. Мушкутинецький ДНЗ 15 26 2
22. Нестеровецький ДНЗ 40 31 3
23. Пільномукарівський ДНЗ «Сонечко» - 23 2
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24. Рахнівський ДНЗ «Журавлик» 20 32 2
25. Сиворогівський ДНЗ - 19 2
26. Січинецький ДНЗ «Веселка» - 19 2
27. Центр розв. дитини «Пролісок» 185 246 27
28. Чаньківський ДНЗ «Сонечко» 30 28 3

Позашкільні навчальні заклади
1. БТШ 1259 3100 68
2. СЮТ - 704 33
3. СЮН - 800 34

Ізяславський район

№ з/п Назва навчального закладу
Кількість учнів / 

вихованців 
у 1990 році

Кількість учнів / 
вихованців 
у 2016 році

Кількість педагогічних 
працівників у 2016 році

Загальноосвітні навчальні заклади, НВК
1. Білівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – д/с» 115 85/14 24/1
2. Білогородська ЗОШ І-Ш ст. 303 183 20
3. Білотинська НСШ 27 - -
4. Більчинський НВК «ЗОШ І-ІІ ст., ДНЗ» 58 24/7 13/1
5. Борисівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» 249 100/17 21/1
6. Васьковецький НВК «ЗОШ І-ІІ ст., ДНЗ» 96 57/26 21/3
7. Великопузирківський НВК «ЗОШ І ст., ДНЗ» 70 7/9 3/1
8. Великорадогощанська ЗОШ І-ІІ ст. 65 32 13
9. Вечірня школа 125 115 19

10. Двірецька ЗОШ І-ІІ ст. 72 41 12
11. Дертківська ПШ 27 - -
12. Дібровська ПШ 16 - -
13. Добринська НСШ 63 - -
14. Завадинецький НВК «ЗОШ І-ІІ ст., ДНЗ» 38 - -
15. Зубарівська ПШ 21 - -
16. Ізяславська №1 ЗОШ І-ІІІ ст. 597 337 39
17. Ізяславська №4 ЗОШ І-ІІ ст. 200 99 18
18. Ізяславська спец.-школа інтернат 102 79 59
19. Ізяславський НВК «ЗОШ І ст., ДНЗ № 3» 106 57/47 9/5
20. Ізяславський НВК «ЗОШ І ст., ДНЗ № 6» 287 170/112 15/9
21. Ізяславський НВК «ЗОШ І ст., ДНЗ № 7» 95 94/121 10/10
22. Ізяславський НВК «ЗОШ ІІ-ІІІ ст. №5, гімназія» 679 236 45
23. Ізяславський НВК «ЗОШ І-ІІІст. №2, ліцей» 863 477 54
24. Калитинецька ПШ 18 - -
25. Кам’янська ЗОШ І-ІІ ст. 28 21 5
26. Клубівська ЗОШ І-ІІІ ст. 311 144 23
27. Коминська ЗОШ І ст. 29 4 3
28. Криволуцька ПШ 18 - -
29. Кропивнянська ПШ 21 - -
30. Кунівська ЗОШ І-ІІІ ст. 222 133 24
31. Ліщанська ЗОШ І-ІІІ ст. 68 67 21
32. Лютарецький НВК «ЗОШ І ст., ДНЗ» 32 10/8 6/1
33. Мислятинська ЗОШ І-ІІІ ст. 91 75 22
34. Михлянська ЗОШ І-ІІІ ст. 174 155 25
35. Михнівська ЗОШ І-Ш ст. 248 106 21
36. Мокрецький НВК «ЗОШ І-ІІ ст., ДНЗ» 64 44 18
37. М’якотівська ЗОШ І-ІІІ ст. 75 104 22
38. Новосільська ЗОШ І-ІІІ ст. 200 85 22
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39. Пильковецька ПШ 12 - -
40. Підлісецька ПШ 14 - -
41. Плужненська школа-інтернат 204 173 25
42. Плужненський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., гімназія» 578 193 31
43. Поліська ЗОШ І-Ш ст. 71 56 15
44. Припутнівський НВК «ЗОШ І-ІІ ст., ДНЗ» 49 22/7 17/1
45. Радошівська ЗОШ І-ІІІ ст. 276 139 26
46. Ріпківський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ» 120 77/16 21/1
47. Сахновецька ЗОШ І-ІІІ ст. 159 118 24
48. Сморшківська ПШ 9 - -
49. Сошненський НВК «ЗОШ І-ІІ ст., ДНЗ» 28/5 11/1
50. Старогутинська ПШ 8 - -
51. Стороничівська ПШ 24 - -
52. Теліжинецька ЗОШ І-ІІ ст. 65 41 15
53. Тернавський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., ДНЗ» 108 64/13 20/1
54. Тишевичівська НСШ 45 - -
55. Топорівський НВК «ЗОШ І-ІІ ст., ДНЗ» 58 22/7 14/1
56. Христівська ЗОШ І-ІІІст. 85 77 19
57. Чижівська ПШ 27 - -
58. Шекеринецький НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., ДНЗ» 109 70/12 17/1
59. Щурівчицька ЗОШ І-ІІІ ст. 94 53 16
60. Щуровецький НВК «ЗОШ І ст., ДНЗ» 69 8/18 5/2

Дошкільні навчальні заклади
1. Білівський ДНЗ 32 - -
2. Білогородський ДНЗ №1 37 45 4
3. Білогородський ДНЗ №2 17 - -
4. Більчинківський ДНЗ 5 - -
5. Більчинський ДНЗ 22 - -
6. Борисівський ДНЗ 36 - -
7. Васьковецький ДНЗ 25 - -
8. Великопузирківський ДНЗ 14 - -
9. Великорадогощанський ДНЗ 9 - -
10. Двірецький ДНЗ 23 15 2
11. Добринський ДНЗ 18 - -
12. Зубарівський ДНЗ 12 - -
13. Ізяславський ДНЗ №1 127 161 13
14. Ізяславський ДНЗ №2 106 51 5
15. Ізяславський ДНЗ №3 195 - -
16. Ізяславський ДНЗ №4 78 161 14
17. Ізяславський ДНЗ №5 26 - -
18. Ізяславський ДНЗ №6 287 - -
19. Ізяславський ДНЗ №7 376 - -
20. Ізяславський ДНЗ №8 105 - -
21. Клубівський ДНЗ 54 41 5
22. Коминський НВК - 10 1
23. Кунівський ДНЗ 45 33 4
24. Ліщанський ДНЗ 30 24 2
25. Лютарський ДНЗ 30 - -
26. М’якотівський ДНЗ 45 44 3
27. Мислятинський ДНЗ 26 15 1
28. Михлянський ДНЗ 33 36 3
29. Михнівський ДНЗ 22 21 2
30. Мокрецький ДНЗ 30 - -
31. Новосільський ДНЗ 30 35 4
32. Плужненський ДНЗ 95 40 5



435

Додатки

33. Плужнянський ДНЗ №2 106 - -
34. Поліський ДНЗ 21 16 2
35. Припутнівський ДНЗ 26 - -
36. Путринецький ДНЗ 30 - -
37. Радошівський ДНЗ 67 40 5
38. Ріпківський ДНЗ 20 - -
39. Сахновецький ДНЗ 15 28 2
40. Сморшківський ДНЗ 22 - -
41. Теліжинецький ДНЗ 40 23 2
42. Тернавський ДНЗ 13 - -
43. Тишевичівський ДНЗ 7 - -
44. Христівський ДНЗ 19 21 2
45. Шекеринецький ДНЗ 33 - -
46. Щурівецький ДНЗ 28 - -

Позашкільні навчальні заклади
1. Будинок творчості дітей та юнацтва 540 1391 53
2. Дитячо- юнацько спортивна школа 240 470 15

Кам’янець-Подільський район

№ з/п Назва навчального закладу
Кількість учнів / 

вихованців 
у 1990 році

Кількість учнів / 
вихованців 
у 2016 році

Кількість педагогічних 
працівників у 2016 році

Загальноосвітні навчальні заклади
1. Баговицька ЗОШ І-ІІІ ст. 102 114 22
2. Боришковецька ЗОШ І-ІІ ст. 89 58 13
3. Великослобідська ЗОШ І-ІІ ст. 79 58 14
4. Врублівецька ЗОШ І-ІІІ ст. 124 81 18
5. Гавриловецька ЗОШ І-ІІ ст. 103 45  10
6. Гораївська ЗОШ І-ІІ ст. 76 27 8

7. Грушківський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів, агротехнічний 
ліцей» 189 116 23

8. Довжоцький НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., колегіум» 451 251 42
9. Жванецька ЗОШ І-ІІІ ст. 268 100 19

10. Жовтнева ЗОШ І-ІІІ ст. 230 128 24
11. Завалецька ЗОШ І-ІІІ ст. 135 53 15
12. Залісько-1 ЗОШ І-ІІІ ст. 173 82 18
13. Збручанський НВК «ЗОШ І-ІІ ст., ДНЗ» 46 17 7
14. Кадиєвецька ЗОШ І-ІІІ ст. 330 151 23
15. Кам'янська ЗОШ І-ІІ ст. 123 72 18
16. Княжпільська ЗОШ І-ІІ ст. 83 46 13
17 Крушанівська ЗОШ І-ІІ ст. 86 37 12
18. Кульчиєвецька ЗОШ І-ІІІ ст. 215 108 26
19. Ластовецький НВК «ЗОШ І-ІІ ст., ДНЗ» 52 30 10
20. Лісковецька ЗОШ І-ІІ ст. 96 42 13
21. Нагорянський НВК «ЗОШ І-ІІ ст., ДНЗ» 95 67 20  
22. Нефедівська ЗОШ І-ІІ ст. 103 37 13
23. Орининська ЗОШ І-ІІІ ст. 328 178 28
24. Пановецька ЗОШ І-ІІ ст. 249 69 17
25. Підпилип'янська ЗОШ І-ІІ ст. 92 31 9
26. Подільська ЗОШ І-ІІІ ст. 124 58 16
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27. Приворотська ЗОШ І-ІІІ ст. 246 93 25
28. Рихтівська ЗОШ І-ІІ ступенів 94 70 17
29. Рудська ЗОШ І-ІІ ст. 71 54 12
30. Слобідсько-Рихтівська ЗОШ І-ІІІ ст. 309 166 24
31. Сокільська ЗОШ І-ІІІ ст. 89 75 19

32. Староушицька СЗОШ І-ІІІ ступенів, екологічного 
напрямку 366 132 24

33. Устянська ЗОШ І ст. 26 13 3
34. Цвікловецький НВК «ЗОШ І-ІІ ст., ДНЗ» 77 40 9
35 Чабанівська ЗОШ І-ІІІ ст. 115 73 20
36 Чорнокозинецький НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів, ДНЗ» 125 55 12
37. Шустовецький НВК «ЗОШ І-ІІ ст., ДНЗ» 112 38 9

Дошкільні навчальні заклади
1. Баговицький ДНЗ «Колобок» - 17 3
2 Боришковецький ДНЗ «Веснянка» - 20 2
3. Великослобідський ДНЗ «Сонечко» 20 20 3
4. Врублівецький ДНЗ «Світанок» 22 15 3
5. Гавриловецький ДНЗ «Зернятко» - 16 1
6. Гораївський ДНЗ «Росинка» 32 11 3
7. Грушківський ДНЗ «Пролісок» 45 22 2
8. Довжоцький ДНЗ «Веселка» 122 136 12
9. Жванецький ДНЗ «Малятко» 96 68 7

10. Завалецький ДНЗ «Сонечко» 32 21 2
11. Залісько-1 ДНЗ «Золотий колосок» 30 32 3
12. Зіньковецький ДНЗ «Колобок» - 20 3
13. Кадиєвецький ДНЗ «Дюймовочка» 42 50 6
14. Кам'янський ДНЗ «Калинонька» - 20 1
15. Княжпільський ДНЗ «Світлячок» - 17 2
16. Крушанівський ДНЗ «Дзвіночок» 38 18 2
17. Кульчиївецький ДНЗ «Журавлик» 36 38 4
18. Лісковецький ДНЗ «Лісовичок» 18 16 2
19. Нефедівський ДНЗ «Козачата» - 17 2
20. Орининський ДНЗ «Калинка» 80 80 6
21. Пановеецький ДНЗ «Колосок» - 25 2
22. Підпилип'янський ДНЗ «Казка» - 11 1
23. Подільський ДНЗ «Барвінок» - 18 2
24. Приворотський ДНЗ «Берізка» 35 24 3
25. Рихтівський ДНЗ «Пізнайко» 15 28 2
26. Рудський ДНЗ «Зірочка» 55 25 3
27. Слобідо-Кульчиївецький ДНЗ «Веселка» - 38 3
28. Слобідо-Рихтівський ДНЗ «Теремок» 45 27 4
29. Сокільський ДНЗ «Соколятко» 35 15 3
30. Староушицький ДНЗ «Подолянчик» 150 51 1
31. Трасівський ДНЗ «Золотий ключик» 20 23 2
32. Устянський ДНЗ «Промінчик» 25 17 2
33. Чабанівський ДНЗ «Казковий світ» 57 15 2

Позашкільні навчальні заклади
1. Кам’янець-Подільський районний Будинок школяра 72 1265 57
2. Районна дитячо-юнацька спортивна школа - 450 9
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Красилівський район

№ 
з/п Назва навчального закладу

Кількість учнів / 
вихованців  
у 1990 році

Кількість учнів / 
вихованців  
у 2016 році

Кількість педагогічних 
працівників у 2016 році

Загальноосвітні навчальні заклади
1. Антонінська ЗОШ I-III ст. 447 279 23
2. Красилівська ЗОШ I-III ст. №1 889 675 54
3. Красилівська ЗОШ I-III ст. №2 760 389 42
4. Красилівська ЗОШ I-III ст. №3 823 616 52
5. Красилівська ЗОШ І-ІІІ ст. №4 ім. П.Кізюна 516 233 27
6. НВК «Гімназія та ЗОШ І ст.» 852 347 44
7. Великозозулинецька ЗОШ I-III ст. 155 79 20
8. Волицька ЗОШ I-III ст. 96 101 18
9. Западинська ЗОШ I-III ст. 154 77 17

10. Заслучненська ЗОШ І-ІІІ ст. 244 153 24
11. Корчівська ЗОШ І-ІІІ ст. 79 69 16
12. Кошелівська ЗОШ I-III ст. 226 159 19
13. Кременчуківська ЗОШ I-III ст. 335 134 22
14. Криворудківська ЗОШ I-III ст. 88 56 12
15. Кузьминська ЗОШ I-III ст. 260 177 24
16. Кульчинівська ЗОШ І-ІІІ ст. 153 76 15
17. Лагодинецька ЗОШ I-III ст. 112 95 18
18. Митинецька ЗОШ І-ІІІ ст. 142 94 18
19. Михайловецька ЗОШ I-III ст. 90 68 21
20. Печеська ЗОШ І-ІІІ ст. 129 93 18
21. Радісненська ЗОШ І-ІІІ ст. 182 70 20
22. Росоловецька ЗОШ  І-ІІІ ст. 88 100 18
23. Севрюківська ЗОШ І-ІІІ ст. 112 53 16
24. Терешківська ЗОШ І-ІІІ ст. 152 101 21
25. Федорівська ЗОШ І-ІІІ сту. 182 107 17
26. Чепелівська ЗОШ І-ІІІ ст. 152 84 22
27. Чернелівська ЗОШ І-ІІІ ст. 139 119 22
28. Щиборівська ЗОШ І-ІІІ ст. 107 91 19
29. Веселівська ЗОШ І-ІІ ст. 21 19 8
30. Великомедведівська ЗОШ І-ІІ ст. 68 27 8
31. Великоорлинська ЗОШ І-ІІ ст. 90 69 14
32. Великосалиська ЗОШ І-ІІ ст. 57 30 9
33. Воскодавинська ЗОШ І-ІІ ст. 13 23 9
34. Дружненська ЗОШ І-ІІ ст. 121 80 15
35. Закриницька ЗОШ І-ІІ ст. 95 44 10
36. Заставківська ЗОШ І-ІІ ст. 80 38 12
37. Зеленецька ЗОШ І-ІІ ст. 64 19 8
38. Котюржинецька ЗОШ І-ІІ ст. 64 48 13
39. Кульчинківська ЗОШ І-ІІ ст. 73 65 14
40. Манівецька ЗОШ І-ІІ ст. 83 45 12
41. Рублянська ЗОШ І-ІІ ст. 10 24 8
42. Сл.Красилівська ЗОШ І-ІІ ст. 73 54 12
43. Яворовецька ЗОШ І-ІІ ст. 84 41 12
44. Якимівська ЗОШ І-ІІ ст. 23 31 9
45. Васьківчицька ЗОШ І ст. 8 10 2
46. Глібківська ЗОШ І ст. 6 13 3
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Дошкільні навчальні заклади
1. ДНЗ № 1 м. Красилова 233 189 18
2. ДНЗ № 4 м. Красилова 354 372 33
3. ДНЗ № 6 м. Красилова 115 183 15
4. ДНЗ № 10 м. Красилова 159 171 15
5. ДНЗ № 9 смт. Антоніни 63 65 5
6. ДНЗ с. Великі Зозулинці 26 28 2
7. ДНЗ с. Веселівка 17 16 1
8. ДНЗ с. Волиця 39 20 2
9. ДНЗ с. Воскодавинці 14 20 2
10. ДНЗ с. Велика Салиха 20 15 2
11. ДНЗ с. Великі Орлинці 15 30 2
12. ДНЗ с. Велика Медведівка 14 8 1
13. ДНЗ с. Гриценки 25 10 1
14. ДНЗ с. Дружне 22 34 4
15. ДНЗ с. Западинці 19 20 2
16. ДНЗ с. Закриниччя 31 10 1
17. ДНЗ с. Заставки 20 22 1
18. ДНЗ с. Заслучне 40 33 3
19. ДНЗ с. Зелена 16 10 1
20. ДНЗ с. Кузьмин 46 54 3
21. ДНЗ с. Кульчини 18 30 3
22. ДНЗ с. Кульчинки 27 28 3
23. ДНЗ с. Криворудка 12 11 1
24. ДНЗ с. Кременчуки 61 40 4
25. ДНЗ с. Корчівка 17 20 2
26. ДНЗ с. Котюржинці 9 10 1
27. ДНЗ с. Кошелівка 15 41 4
28. ДНЗ с. Лагодинці 18 30 3
29. ДНЗ с. Манівці 20 22 2
30. ДНЗ с. Митинці 36 26 2
31. ДНЗ с. Михайлівці 25 10 1
32. ДНЗ с. Печеське 25 30 2
33. ДНЗ с. Радісне 25 30 3
34. ДНЗ с. Росолівці 14 25 2
35. ДНЗ с. Рублянка 14 8 1
36. ДНЗ с. Севрюки 25 18 2
37. ДНЗ с. Сл.Красилівська 21 12 1
38. ДНЗ с. Терешки 22 26 2
39. ДНЗ с. Чепелівка 30 12 1
40. ДНЗ с. Чернелівка 13 29 3
41. ДНЗ с. Федорівка 15 20 2
42. ДНЗ с. Щиборівка 18 12 1
43. ДНЗ с. Яворівці 17 25 2



439

Додатки

Летичівський район

№ 
з/п Назва навчального закладу

Кількість учнів / 
вихованців 
у 1990 році

Кількість учнів / 
вихованців 
у 2016 році

Кількість педагогічних 
працівників у 2016 році

Загальноосвітні навчальні заклади
1. Бохнянська ЗОШ І-ІІ ст. 66 46 11
2. Вербецька ЗОШ І-ІІ ст. 67 69 15
3. Голенищівська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. А. Локазюка 188 128 25
4. Гречинецький НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДЗ» 112 57 19
5. Грушковецька ЗОШ І-ІІ ст. 81 39 11
6. Козачківська ЗОШ І-ІІІ ст. 124 45 11
7. Летичівська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 - 130 26
8. Летичівський НВК №1 «ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей» 1208 823 76
9. Летичівський НВК №2 «ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія» 709 477 55

10. Новокостянтинівська ЗОШ І-ІІІ ст. 178 80 19
11. Сусловецька ЗОШ І-ІІІ ст. 133 106 23

Дошкільні навчальні заклади
1. Бохнівський ДНЗ «Суничка» 25 16 2
2. Вербецький ДНЗ «Ромашка» - 16 2
3. Голенищівський ДНЗ « Журавлик» 31 2
4. Горбасівський ДНЗ «Сонечко» 27 14 2
5. Грушковецький ДНЗ «Пролісок» 17 20 2
6. Козачківський ДНЗ «Сонечко» 27 15 2
7. Летичівський ДНЗ №2 «Щедрик» 69 28 5
8. Летичівський ДНЗ №3 «Журавлик» 34 45 5
9. Летичівський ДНЗ №4 «Дзвіночок» 146 140 15

10. Летичівський ЦРД «Калинонька» 319 261 23
11. Новокостянтинівський ДНЗ «Берізка» 35 26 3
12. Снітівецький ДНЗ «Веселка» 22 10 2
13. Сусловецький ДНЗ «Ромашка» 35 37 3

Позашкільні навчальні заклади
1. Летичівський РЦТДЮ 704 1231 29
2. Летичівська ДЮСШ - 301 11

Меджибізька ОТГ

№ 
з/п Назва навчального закладу

Кількість учнів / 
вихованців 
у 1990 році

Кількість учнів / 
вихованців 
у 2016 році

Кількість педагогічних 
працівників у 2016 році

Загальноосвітні навчальні заклади
1. Головчинецька ЗОШ І-ІІ ст. 87 44 15
2. Голосківська ЗОШ І-ІІІ ст. 267 144 20
3. Лисогірська ЗОШ І-ІІ ст. 126 68 16
4. Меджибізька ЗОШ І-ІІІ ст. 252 142 24
5. Митковецький НВК 114 64 17
6. Ставницька ЗОШ І-ІІ ст. 118 57 12
7. Требуховецька ЗОШ І-ІІІ ст. 236 117 26
8. Шрубківський НВК 86 47 12

Дошкільні навчальні заклади
1. Головчинецький ДНЗ «Ромашка» 55 27 2
2. Голосківський ДНЗ «Сонечко» 105 51 4
3. Лисогірський ДНЗ «Барвінок» 48 26 2
4. Меджибізький ДНЗ «Сонечко» 95 65 5
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5. Требуховецький ДНЗ «Пролісок» 84 45 4
6. Ярославський ДНЗ «Дзвіночок» - 28 3

Позашкільні навчальні заклади
1. Музична школа 124 56 8
2. Дитячо-юнацька спортивна школа - 95 3

Новоушицький район

№ 
з/п Назва навчального закладу

Кількість учнів / 
вихованців
у 1990 році

Кількість учнів / 
вихованців
у 2016 році

Кількість педагогічних 
працівників у 2016 році

Загальноосвітні навчальні заклади
1. Березівська ЗОШ I-III ст. 128 54 17
2. Браїлівська ЗОШ I-III ст. 165 85 29
3. Вільховецька ЗОШ I-III ст. 249 154 17
4. Глібівська ЗОШ I-III ст. 192 86 18
5. Зеленокуриловецька ЗОШ I-III ст. 188 108 25
6. Заміхівська ЗОШ I-III ст. 163 97 17
7. Івашковецька ЗОШ I-III ст. 182 55 17
8. Косиковецька ЗОШ I-III ст. 121 67 29
9. Куражинська ЗОШ I-III ст. 182 62 16

10. Кучанська ЗОШ I-III ст. 212 124 20
11. Новоушицький НВК «ЗОШ I-III ст., №1, гімназія» 808 479 44
12. Новоушицька ЗОШ I-III ст. №2 332 174 23
13. Отроківська ЗОШ I-III ст. 127 84 18
14. Пилипохребтіївська ЗОШ I-IІI ст. 142 43 16
15. Струзька ЗОШ I-III ст. 282 169 36
16. Борсуківська ЗОШ I-II ст. 82 55 12
17. Глибочанська ЗОШ I-II ст. 47 38 10
18. Капустянська ЗОШ I-II ст. 115 37 9
19. Малостружківська ЗОШ I-II ст. 96 38 10
20. Песецька ЗОШ I-II ст. 118 53 13
21. Пижівська ЗОШ I-II ст. 81 14 12
22. Пилипковецька ЗОШ I-II ст. 125 57 14
23. Рудковецька ЗОШ I-II ст. 67 37 11

Дошкільні навчальні заклади
1. Антонівський ДНЗ «Сонечко» 15 12 2
2. Березівський ДНЗ «Малятко» 25 20 2
3. Борсуківський ДНЗ «Білочка» 14 8 2
4. Браїлівський ДНЗ «Веселка» 15 12 1
5. Бучайський ДНЗ «Малятко» 14 6 1
6. Вахновецький ДНЗ «Білочка» 15 10 1
7. Вільховецький ДНЗ «Веселка» 50 40 3
8. Глибочанский ДНЗ «Соняшник» 14 9 1
9. Глібівський ДНЗ «Сонечко» 16 13 2

10. Заборознівецький ДНЗ  «Казка» 14 11 1
11. Заміхівський ДНЗ «Ластівка» 27 22 2
12. Зеленокуриловецький ДНЗ «Промінчик» 27 22 2
13. Іванковецький ДНЗ «Сонечко» 14 5 1
14. Івашковецький ДНЗ «Сонечко» 37 30 2
15. Капустянський ДНЗ «Сонечко» 22 18 2
16. Комунарівський ДНЗ «Сонечко» 25 7 1
17. Косиковецький ДНЗ  «Сонечко» 16 9 1
18. Куражинський ДНЗ «Струмочок» 18 13 2
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19. Кучанський ДНЗ «Пролісок» 32 26 3
20. Любомирівський ДНЗ «Бджілка» 12 8 1
21. Малостружківський ДНЗ «Малятко» 14 10 2
22. Новогутянський ДНЗ «Сонечко» 12 7 1
23. Новоушицький ДНЗ «Дзвіночок» 308 270 19
24. Отроківський ДНЗ «Вишенька» 17 14 2
25. Песецький ДНЗ «Сонечко» 32 26 2
26. Пижівський ДНЗ «Росинка» 22 18 1
27. Пилипковецький ДНЗ  «Сонечко» 17 14 2
28. Пилипохребтіївський ДНЗ «Альонушка» 20 16 2
29. Рудковецький ДНЗ «Дзвіночок» 25 20 2
30. Садовинецький ДНЗ «Сонечко» 14 6 1
31. Ставчанський ДНЗ 11 9 1
32. Струзький ДНЗ «Малятко» 56 45 3
33. Тимківський ДНЗ «Берізка» 12 7 2
34. Хребтіївський ДНЗ «Дзвіночок» 12 8 1
35. Цівковецький ДНЗ 12 8 1
36. Шелестянський ДНЗ «Сонечко» 12 6 1
37. Щербовецький ДНЗ 12 6 1

Позашкільні навчальні заклади
1. Будинок дитячої творчості 455 785 15
2. Дитяча юнацько-спортивна школа 85 228 3

Полонський район

№ 
п/п Назва навчального закладу Кількість учнів / 

вихованців у 1990 р.

Кількість учнів / 
вихованців 
у 2016 р.

Кількість педагогічних 
працівників у 2016 році

Загальноосвітні навчальні заклади
1. Буртинська ЗОШ І-ІІІ ст. 178 96 24
2. Великоберезнянська ЗОШ І-ІІІ ст. 159 118 25
3. Великокаленицька ЗОШ І-ІІІ ст. 177 76 21
4. Котелянська ЗОШ І-ІІІ ст. 106 89 26
5. Крачанівська ЗОШ І-ІІІ ст. 107 41 10
6. Кустовецька ЗОШ І-ІІІ ст. 173 137 27
7. Малошкарівська ЗОШ І-ІІІ ст. 105 34 15
8. Новолабунська ЗОШ І-ІІІ ст. 275 170 26
9. Новоселицька ЗОШ І-ІІІ ст. 560 300 38
10. Онацьківецький НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» 139 50 18
11. Полонська гімназія 1045 764 71
12. Полонська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 276 420 48
13. Полонська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 1138 577 68
14. Полонська ЗОШ І-ІІІ ст. №4 305 427 55
15. Полонська ЗОШ І-ІІІ ст. №6 390 190 28
16. Полонська ЗОШ І-ІІІ ст. №7 258 248 38
17. Понінківська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 1230 597 63
18. Прислуцький НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» 128 60 23
19. Бражинецька ЗОШ І-ІІ ст. 96 68 15
20. Котюржинецька ЗОШ І-ІІ ст. 57 33 12
21. Микулинська ЗОШ І-ІІ ст. 146 61 16
22. Понінківська ЗОШ І-ІІ ст. 172 100 20
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23. Червонівська ЗОШ І-ІІ ст. 87 61 18
24. Полонська ЗОШ І ст. №5 223 42 7
25. Білецький НВК «ЗОШ І ст. – ДНЗ» 56 19 6
26. Варварівський НВК «ЗОШ І ст. – ДНЗ» 90 18 9
27. Воробіївський НВК «ЗОШ І ст. – ДНЗ» 81 24 8

Дошкільні навчальні заклади
1. ДНЗ №1 «Теремок» смт.Полонне 10 53 7
2. ДНЗ №2 «Веселка» смт.Полонне 270 320 37
3. ДНЗ №3 «Дружба» смт.Полонне - 138 16
4. ДНЗ «Сонечко» фарфорового заводу 340 - -
5. «Вторсировина» 97 - -
6. ДНЗ №4 «Світлячок» смт.Полонне 120 80 10
7. ДНЗ №5 «Джерельце» смт.Полонне - 24 3
8. ДНЗ №1 «Зірочка» смт. Понінка 360 114 13
9. ДНЗ №2 «Барвінок» смт. Понінка 76 110 11
10. ДНЗ №3 «Ромашка» Понінківський Радгоспний 30 - -
11. Агрофірма «Маяк» с.Ганнусине 22 - -
12. Білецький ДНЗ 20 14 1
13. ДНЗ «Берізка» с. Роговичі 15 17 2
14. ДНЗ «Веселка» с. Сасанівка 9 14 2
15. ДНЗ «Гайочок» с.Новоселиця 13 - -
16. ДНЗ «Дзвіночок» с. Буртин 42 22 2
17. ДНЗ «Дубочок» с. Дубовий гай 12 - -
18. ДНЗ «Журавлик» с. Новоселиця 52 70 4
19. ДНЗ «Золота рибка» с. Котелянка 16 26 2
20. ДНЗ «Казка» с. Кустівці 44 34 4
21. ДНЗ «Калинка» с. В.Каленичі 30 18 2
22. ДНЗ «Липка» с. Радгоспне 12 - -
23. ДНЗ «Малятко» с. Микулин 45 24 3
24. ДНЗ «Перлинка» с.Котюржинці 9 14 1
25. ДНЗ «Пролісок» с. Воробіївка 29 14 1
26. ДНЗ «Радгоспне» с.Новоселиця 30 - -
27. ДНЗ «Ромашка» с. В.Березна 65 32 3
28. ДНЗ «Сонечко» с. Бражинці 43 30 2
29. ДНЗ «Сонечко» с. Новолабунь 72 41 4
30. ДНЗ «Струмочок» с. М.Шкарівка 30 9 2
31. ДНЗ «Чебурашка» с. Любомирка 11 - -
32. ДНЗ с.Варварівка - 13 2
33. Онацьківецький ДНЗ 25 12 1
34. Прислуцький ДНЗ 17 15 1

Позашкільні навчальні заклади
1. Полонська РСЮТ «Обрій» - 205 3
2. Полонський БТШ 450 720 17
3. Полонська ДЮСШ 352 427 10

4. Культурно-освітній центр Польської національної 
меншини - 124 5
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Славутський район

 № 
з/п Назва навчального закладу

Кількість учнів / 
вихованців 
у 1990 році

Кількість учнів / 
вихованців 
у 2016 році 

Кількість педагогічних 
працівників у 2016 році

Загальноосвітні навчальні заклади
1. Бачманівська школа 56 - -
2. Берездівський НВК ЗОШ І-ІІІ ст. 347 252/66 32
3. Бесідська поч. школа - - -
4. Варварівський НВК ЗОШ І-ІІ ст. 107 63/22 17
5. Великоправутинський НВК ЗОШ І-ІІ ст. 81 61/17 16
6. Великоскнитський  НВК ЗОШ І-ІІІ ст. 207 107/31 21
7. Волицька поч. школа 15 - -
8. Ганнопільський  НВК ЗОШ І-ІІІ ст. 287 169/46 28
9. Головлівський НВК ЗОШ І-ІІІ ст. 122 51/11 12

10. Горицький НВК ЗОШ І-ІІІ ст. 109 100/24 21
11. Губелецький НВК ЗОШ І-ІІ ст. 100 67/22 16
12. Гутенська поч. школа 19 - -
13. Довжківський НВК ЗОШ І-ІІІ ст. 148 92/29 18
14. Досинська школа 52 - -
15. Жовтнева школа / Дяківський НВК ЗОШ І-ІІ ст. 75 - 14
16. Жуківський НВК ЗОШ І-ІІІ ст. 74 89/14 20
17. Іванівський НВК ЗОШ І-ІІ ст. 144 50/15 12
18. Киликиївський НВК ЗОШ І-ІІІ ст. 164 76/21 22
19. Клепачівський НВК ЗОШ І-ІІ ст. 120 67/15 13
20. Красноставська школа 71 - -
21. Крупецький НВК ЗОШ І- ІІІ ст. 200 193/45 23
22. Кутківська школа 40 - -
23. Лисиченський НВК ЗОШ І-ІІ ст. 62 38/12 13
24. Малоправутинський НВК ЗОШ І-ІІІ ст. 124 94/16 18
25. Малоскнитський НВК ЗОШ І-ІІІ ст. 157 70/10 20
26. Манятинський НВК ЗОШ І-ІІІ ст. 65 81/20 19
27. Марачівська школа 47 - -
28. Миньковецький НВКЗОШ І-ІІІ ст. 217 128/40 24
29. Мирутинський НВК ЗОШ І-ІІІ ст. 144 102/26 23
30. Мухарівський НВК ЗОШ І-ІІ ст. 109 37/10 13
31. Нараївська поч. школа 20 - -
32. Нетішинська № 1 2174 - -
33. Нетішинська № 2 2042 - -
34. Нетішинська № 3 2257 -
35. Ногачівська школа 55 - -
36. Пашуківська поч. школа 38 - -
37. Перемишельський НВК ЗОШ І-ІІ ст. 97 79/32 15
38. Печиводська школа 74 - -
39. Піддубецький НВК ЗОШ І-ІІ ст. 71 54/22 13
40 Плосківська поч. школа 24 - -
41. Полянський НВК ЗОШ І-ІІІ ст. 145 62/16 19
42. Понорська поч. школа 11 - -
43. Рівківська ЗОШ І ст. 24 23/- 4
44. Соснівська поч. школа 7 - -
45. Ставичанський НВК ЗОШ І-ІІ ст. 77 32/16 10
46. Старокривинський НВК ЗОШ І-ІІІ ст. 201 124/24 22
47. Стриганська школа 61 - -
48. Сьомаківський НВК ЗОШ І-ІІ ст. 34 44/16 11
49. Улашанівський НВК ЗОШ І-ІІІ ст. 282 163/50 23
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50. Хвощівський НВК ЗОШ І-ІІІ ст. 93 40/11 16
51. Хоняківський НВК  ЗОШ І-ІІІ ст. 130 38/16 15
52. Хоровецький НВК ЗОШ І-ІІІ ст. 166 125/30 18
53. Хоростоцька школа 62 - -
54. Цвітоське НВО ЗОШ І-ІІІ ст. 241 147/33 28

Дошкільні навчальні заклади
1. Ясла-садочок с.Берездів 35 - -
2. Ясла-садочок с.Цвітоха 55 - -
3. Ясла-садочок с.Ганнопіль 30 - -

Позашкільні навчальні заклади
1. Славутський РБДЮТ - 490 16
2. Районна дитячо-юнацька спортивна школа - 165 4

Старокостянтинівський район

№ 
з/п Назва навчального закладу

Кількість учнів / 
вихованців 
у 1990 році

Кількість учнів / 
вихованців 
у 2016 році

Кількість педагогічних 
працівників у 2016 році

Загальноосвітні навчальні заклади
1. Бутовецька ЗОШ І-ІІІ ст. 180 101 21
2. Веснянська ЗОШ І-ІІІ ст. 141 98 18
3. Великомацевицький НВК 141/51 82/25 19/1
4. Великочернятинська ЗОШ І-ІІІ ст. 179 113 20
5. Воронковецька ЗОШ І-ІІІ ст. 141 108 21
6. Губчанський НВК 97 59/26 14/1
7. Григорівська ЗОШ І-ІІІ ст. 189 122 25
8. Ілляшівська ЗОШ І-ІІІ ст. 73 40 11
9. Іршиківський НВК 179/30 81/25 23/1

10. Ладигівський НВК 123 100/25 21/4
11. Лажівська ЗОШ ІІ-ІІІ ст. 129 50 13
12. Миролюбненська ЗОШ І-ІІІ ст. 220 140 22
13. Немиринецька ЗОШ І-ІІІ ст. 139 119 23
14. Староостропільське НВО 387/95 334/50 40/5
15. Пашковецький НВК 174/21 100/40 27/5
16. Пеньківський НВК 143/40 45/25 15/1
17. Радковецький НВК 56 53/20 17/1
18. Самчиківська ЗОШ І-ІІІ ст. 338 189 20
19. Сахновецька ЗОШ І-ІІІ ст. 348 207 26
20. Стецьківський НВК 152/35 82/25 19/1
21. Вишнопільський НВК 114/31 82/20 18/3
22. Драчівська ЗОШ І-ІІ ст. 47 32 12
23. Коржівська ЗОШ І-ІІ ст. 88 34 11
24. Левківська ЗОШ І-ІІ ст. 223 84 17
25. Малочернятинська ЗОШ І-ІІ ст. 79 46 10
26. Морозівська ЗОШ І-ІІ ст. 63 30 11
27. Огіївська ЗОШ І-ІІ ст. 83 30 13
28. Підгірнянський НВК 37 18/20 6/1
29. Поповецький НВК 123 53/20 15/1
30. Решнівецький НВК 73 51/20 15/1
31. Сковородківський НВК 139/26 58/25 17/1
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32. Чорнянська ЗОШ І-ІІ ст. 75 26 11
33. Баглайська ЗОШ І ст. 18 18 4
34. Верхняцька І ст. 42 15 3
35. Волицекерекешинська І ст. 73 22 6
36. Грибенинська І ст. 10 15 2

Дошкільні навчальні заклади
1. ДНЗ «Подоляночка» Григорівської сільської ради 

с.Воронківці
18 17 3

2. ДНЗ «Казка» с.Немиринці - 36 3
3. ДНЗ «Дзвіночок» Великочернятинської сільської ради 

с.Малий Чернятин
- 20 4

4. ДНЗ «Калинонька» Великочернятинської сільської 
ради с.Великий Чернятин

31 25 3

5. ДНЗ «Сонечко» с.Сербинівка 53 24 2
6. ДНЗ «Бджілка» Миролюбненської сільської ради 

с.Миролюбне
- 30 3

7. ДНЗ «Капітошка» с.Самчики 65 50 3
8. ДНЗ «Сонечко» Миролюбненської сільської ради 

с.Новоселиця
- 15 2

9. ДНЗ «Малятко» с.Сахнівці 90 71 7
10. ДНЗ «Веселка» Миролюбненської сільської ради 

с.Верхняки
28 20 2

11. ДНЗ «Лісовичок» с.Баглаї 14 25 2
12. ДНЗ «Малятко» с.Ілляшівка - 15 1
13. ДНЗ «Пізнайко» с.Григорівка 38 21 2
14. ДНЗ «Капітошка» с.Веснянка - 15 2

Позашкільні навчальні заклади
1. Центр дитячої творчості - 1254 6
2. Районна дитячо-юнацька спортивна школа - 370 7

Старосинявський район

№ з/п Назва навчального закладу
Кількість учнів / 

вихованців
у 1990 році

Кількість учнів / 
вихованців
у 2016 році

Кількість педагогічних 
працівників у 2016 році

Загальноосвітні навчальні заклади
1. Адампільська ЗОШ І-ІІІ ст. 255 136 24
2. Бабинська ЗОШ І-ІІІ ст. 132 44 10
3. Буглаївська поч. школа 15 - -
4. Гончариська поч. школа 11 - -
5. Дашковецький НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., ДНЗ» 95/20 84/15 18/1
6. Заліссянська ЗОШ І-ІІІ ст. 43 57 17
7. Заставецька І-ІІ ст. 122 68 17
8. Іванковецька поч. школа 23 - -
9. Іллятківський НВК «ДНЗ, ЗОШ І ст.» 45/10 4/6 1/1

10. Лисанівський НВК «ЗОШ І-ІІ ст., ДНЗ» 68 39 12
11. Миколаївська поч. школа 8 - -
12. Мисюрівська ЗОШ І-ІІІ ст. 126 67 15
13. Мшанецький НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., ДНЗ» 92/8 66/4 16/1
14. Новосинявська ЗОШ І-ІІІ ст. 158 76 18
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15. Ожарівська ЗОШ І-ІІ ст. 24 - -
16. Паньковецька ЗОШ І-ІІ ст. 57 - -
17. Паплинецька ЗОШ І-ІІІ ст. 169 69 12
18. Пасічнянський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., технологічний ліцей» 294 206 26
19. Пилявківський НВК «ЗОШ І-ІІ ст., ДНЗ» 59/27 34/10 10/1
20. Пилявська ЗОШ І-ІІІ ст. 231 85 18
21. Пишецький НВК «ДНЗ, І ст.» 12/18 11/6 3/1
22. Подолянська поч. школа 40 - -
23. Старосинявська ЗОШ І-ІІ ст. №1 244 86 17
24. Старосинявська ЗОШ І-ІІ ст. №2 258 82 14
25. Старосинявський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., гімназія» 760 431 49
26. Сьомаківська ЗОШ І-ІІ ст. 34 - -
27. Теліженецька поч. школа 4 - -
28. Уласово-Русанівська поч. школа 20 - -
29. Харковецька ЗОШ І-ІІ ст. 51 - -
30. Цимбалівський НВК «ЗОШ І-ІІ ст., ДНЗ» 71/23 42/11 11/1
31. Щербанська ЗОШ І-ІІ ст. 47 - -

Дошкільні навчальні заклади
1. Адампільський ДНЗ 69 49 4
2. Бабинський ДНЗ 29 15 1
3. Буглаївський ДНЗ 10 - -
4. Гречанський ДНЗ 62 23 2
5. Заліссянський ДНЗ 36 15 2
6. Заставецький ДНЗ 56 37 3
7. Мисюрівський ДНЗ 25 16 2
8. Новосинявський ДНЗ 45 36 3
9. Олексіївський ДНЗ 59 32 3

10. Паньковецький ДНЗ 25 16 1
11. Паплинецький ДНЗ 42 25 2
12. Пасічнянський ДНЗ 32 32 3
13. Старосинявський ДНЗ №1 167 121 8
14. Старосинявський ДНЗ №2 78 30 6
15. Сьомаківський ДНЗ 13 7 1
16. Теліженецький ДНЗ 12 - -
17. Харковецький ДНЗ 23 10 1
18. Щербанський ДНЗ 8 5 1

Позашкільні навчальні заклади
1. ДЮСШ 280 366 12
2. БТШ 390 839 12
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Теофіпольський район

№ 
з/п Назва навчального закладу

Кількість учнів / 
вихованців  
у 1990 році

Кількість учнів / 
вихованців  
у 2016 році

Кількість педагогічних 
працівників у 2016 році

Загальноосвітні навчальні заклади
1. Базалійська ЗОШ І-ІІІ ст. 374 194 26
2. Бережинецька ЗОШ І-ІІ ст. 84 68 16
3. Великолазучинська ЗОШ І-ІІ ст. 58 28 12
4. Волице- Полівська ЗОШ І-ІІІ ст. 371 208 27
5. Волицька ЗОШ І-ІІ ст. 96 65 15
6. Воронівецька ЗОШ І-ІІІ ст. 97 69 16
7. Гаврилівська ЗОШ І-ІІІ ст. 179 82 23
8. Гальчинецька ЗОШ І-ІІІ ст. 120 81 22
9. Ільковецька ЗОШ І-ІІ ст. 38 24 9

10. Карабіївська ЗОШ І-ІІ ст. 45 44 12
11. Колісецька ЗОШ І-ІІ ст. 81 49 15
12. Коров’єнська ЗОШ І-ІІ ст. 47 14
13. Кузьминецька ЗОШ І-ІІ ст. 67 38 9
14. Кунчанська ЗОШ І-ІІ ст. 101 60 17
15. Лисогірська ЗОШ І-ІІ ст. 93 69 18
16. Мар’янівська ЗОШ І-ІІ ст. 56 29 12
17. Михиринецька ЗОШ І-ІІ ст. 81 33 13
18. Михнівська ЗОШ І-ІІ ст. 105 61 16
19. Новоставецька ЗОШ І-ІІІ ст. 205 142 24
20. Ординецька ЗОШ І-ІІІ ст. 73 81 17
21. Поляхівський НВК «ЗОШ І-ІІІст. – колегіум» 201 164 26
22. Святецька ЗОШ І-ІІІ ст. 371 208 27
23. Строковецька ЗОШ І-ІІ ст. 126 65 19
24. Теофіпольська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 947 414 44
25. Теофіпольська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 730 278 36
26. Теофіпольський НВК «ЗОШ І ст. – гімназія» - 210 31
27. Турівська ЗОШ І-ІІ ст. 60 51 16
28. Човгузівська ЗОШ І-ІІ ст. 97 92 17
29. Шибенська ЗОШ І-ІІІ ст. 201 80 26

Дошкільні навчальні заклади
1. Базалійський ДНЗ «Берізка» 85 53 5
2. Бережинецький ДНЗ «Сонечко» 28 16 1
3. В.Лазучинський ДНЗ «Білочка» 16 15 1
4. Волице-Полівський ДНЗ «Берізка» 56 39 4
5. Волицький ДНЗ «Дзвіночок» 54 28 4
6. Ворнівецький ДНЗ «Сонечко» заг. розвитку 25 18 2
7. Гаврилівський ДНЗ «Берізка» 40 21 4
8. Гальчинецький ДНЗ «Сонечко» 35 31 3
9. Ільковецький ДНЗ 18 8 2

10. Карабіївський ДНЗ «Сонечко» 20 10 3
11. Колісецький ДНЗ «Зіронька» - 10 2
12. Колковецький НВК «ЗОШ І ст. – ДНЗ» - 8 1
13. Коров’єнський ДНЗ «Сонечко» - 20 2
14. Кузьминецький ДНЗ 25 15 2
15. Кунчанський ДНЗ «Джерельце» 20 26 2
16. Лисогірський ДНЗ «Сонечко» - 18 2
17. Лідихівський ДНЗ - 13 3
18. Лютарівський НВК «ЗОШ І ст. – ДНЗ» - 12 1
19. Михиринецький ДНЗ «Світанок» 12 15 1
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20. Михнівський ДНЗ 18 18 2
21. Новоставецький ДНЗ «Колосочок» 63 42 4
22. Ординецький ДНЗ «Калинонька» - 8 1
23. Поляхівський ДНЗ «Чебурашка» 42 51 4
24. Романівський НВК «ЗОШ І ст. – ДНЗ» - 15 1
25. Святецький ДНЗ «Орлятко» 40 57 5
26. Строковецький ДНЗ «Сонечко» 20 18 2
27. Теофіпольський ДНЗ №1 «Зірочка» 215 147 12
28. Теофіпольський ДНЗ №2 «Білочка» 300 106 14
29. Теофіпольський ДНЗ №3 «Бджілонька» 240 138 13
30. Турівський ДНЗ «Пролісок» 30 22 2
31. Човгузівський ДНЗ «Лісова казка» 38 30 3
32. Шибенський ДНЗ «Сонечко» 25 16 2

Позашкільні навчальні заклади
1. Центр дитячої творчості 300 664 19
2. ДЮСШ 278 424 6

Хмельницький район

№ 
з/п Назва навчального закладу

Кількість учнів / 
вихованців 
у 1990 році

Кількість учнів / 
вихованців 
у 2016 році

Кількість пед. працівників 
у 2016 році

Загальноосвітні навчальні заклади, НВК, НВО
1. Андрійковецька ЗОШ І-ІІ ст. 75 45 15
2. Антонівська ЗОШ І-ІІ ст. 72 - -
3. Аркадіївецька ЗОШ І-ІІ ст. 95 39 11

4. Бахматовецька ЗОШ І-ІІ ст. 23 30 9
5. Бережанська ЗОШ І-ІІ ст. 64 77 15
6. Водичківська ЗОШ І-ІІ ст. 86 45 12
7. Гвардійський НВК 494 268 42
8. Гелетинецька ЗОШ І-ІІІ ст. 117 38 7
9. Гнатовецька ЗОШ І-ІІІ ст. 126 35 10

10. Грузевицька ЗОШ І-ІІІ ст. 283 161 20
11. Давидковецька ЗОШ І-ІІІ ст. 273 162 22
12. Доброгорщанська ЗОШ І-ІІ ст. 76 - -
13. Жучковецька ЗОШ І-ІІ ст. 81 53 10
14. Захаровецька ЗОШ І-ІІ ст. 73 59 12
15. Іванковецький НВК 213 196 27
16. Копистинський НВК 371 214 22
17. Кудринецька ЗОШ І-ІІ ст. 52 26 10
18. Лісовогриневецька ЗОШ І-ІІІ ст. 172 147 23
19. Малашовецька ЗОШ І ст. - 18 4
20. Малиницький НВК 177 135 17
21. Мар’янівська ЗОШ І-ІІ ст. 224 135 17
22. Масівецька ЗОШ І-ІІ ст. 159 61 15
23. Мацьковецька ЗОШ І-ІІ ст. 102 (1996 р.) 46 18
24. Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ст. 78 51 15
25. Немичинецька ЗОШ І-ІІ ст. 97 44 13
26. Олешинська ЗОШ І-ІІ ст. 230 103 17
27. Осташковецька ЗОШ І-ІІ ст. 106 79 13
28. Пархомовецька ЗОШ І-ІІІ ст. 116 93 16
29. Пашковецька ЗОШ І-ІІ ст. 120 50 12
30. Педосовецька ЗОШ І-ІІІ ст. 189 30 6
31. Педосовецьке НВО - 30 6
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32. Печеська ЗОШ І-ІІ ст. 85 34 13
33. Пироговецька ЗОШ І-ІІІ ст. 235 106 19
34. Райковецька ЗОШ І-ІІІ ст. 247 97 16
35. Рідкодубська ЗОШ І-ІІ ст. 85 44 12
36. Розсошанська ЗОШ І-ІІІ ст. 203 151 19
37. Ружичанський НВК 317 195 24
38. Ставчинецька ЗОШ І-ІІ ст. 79 65 14
39. Стуфчинецька ЗОШ І-ІІІ ст. 153 84 18
40. Терешовецька ЗОШ І-ІІІ ст. 95 33 11
41. Черепівська ЗОШ І-ІІ ст. 102 40 11
42. Череповецька ЗОШ І-ІІ ст. 58 32 8
43. Чорноострівський НВК 455 270 34
44. Шаровечківський НВК 285 162 24
45. Шпичинецька ЗОШ І-ІІ ст. 50 16 8
46. Шумовецька ЗОШ І-ІІ ст. 62 41 13

Дошкільні навчальні заклади
1. Аркадієвецький ДНЗ - 20 2
2. Богданівецький ДНЗ 127 115 8
3. Водичківський ДНЗ - 20 2
4. Волицький ДНЗ - 24 2
5. Гвардійський ДНЗ 140 70 5
6. Гелетинецький ДНЗ - 15 2
7. Гнатовецький ДНЗ 27 20 2
8. Грузевицький ДНЗ 50 63 5
9. Давидковецький ДНЗ 48 60 6

10. Доброгорщанський ДНЗ 22 17 1
11. Жучковецький ДНЗ - 18 2
12. Захаровецький ДНЗ - 22 3
13. Кудринецький ДНЗ - 18 2
14. Великокалинівський ДНЗ - 30 3
15. Лісовогриневецький ДНЗ 98 105 9
16. Малиницький ДНЗ 37 40 5
17. Мартинівський ДНЗ - 33 4
18. Мар’янівський ДНЗ - 54 4
19. Масівецький ДНЗ 34 4
20. Немичинецький ДНЗ 25 27 2
21. Олешинський ДНЗ 55 108 7
22. Осташковецький ДНЗ 40 4
23. Пархомовацький ДНЗ 16 32 4
24. Пашковецький ДНЗ - 25 3
25. Педосівський ДНЗ - 30 4
26. Пироговецький ДНЗ 52 49 4
27. Райковецький ДНЗ 89 50 5
28. Рідкодубський ДНЗ 19 23 2
29. Розсошанський ДНЗ 60 50 5
30. Ружичанський ДНЗ 36 87 6
31. Ставчинецький ДНЗ 16 18 3
32. Стуфчинецький ДНЗ 25 40 5
33. Чабанівський ДНЗ - 15 2
34. Чорноострівський ДНЗ 115 86 8
35. Шаровечківський ДНЗ - 54 5
36. Шумовецький ДНЗ - 20 2

Позашкільні навчальні заклади
1 Центр дитячої та юнацької творчості Хмельницького 

району
- 889 52
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Чемеровецький район

№ 
з/п Назва навчального закладу

Кількість учнів / 
вихованців 
у 1990 році

Кількість учнів / 
вихованців 
у 2016 році

Кількість педагогічних 
працівників у 2016 році

Загальноосвітні навчальні заклади
1. Боднарівська ЗОШ І ст. 17 9 3
2. Вікторівська ЗОШ І ст. 18 - -
3. Зеленецька ЗОШ І ст. 7 - -
4. Гаївська ЗОШ І ст. 11 - -
5. Долинівська ЗОШ І ст. 10 - -
6. Дубівська ЗОШ І ст. 6 - -
7. Заліссянська ЗОШ І ст. 14 - -
8. Збризька ЗОШ І ст. 5 - -
9. Кузьмінчицька ЗОШ І ст. 11 - -

10. Мар’янівська ЗОШ І ст. 31 18 3
11. Мало-Бережанська ЗОШ І ст. 20 - -
12. Ново-Гутянська ЗОШ І ст. 35 - -
13. Ружанська ЗОШ І ст. 14 - -
14. Сл-Скіпчанська ЗОШ І ст. 8 - -
15. Чемеровецька ЗОШ І ст. 18 - -
16. Андріївська ЗОШ І-ІІ ст. 81 - -
17. Бережанська ЗОШ І-ІІ ст. 131 47 13
18. Вівсянська ЗОШ І-ІІ ст. 122 37 11
19. Демковецька ЗОШ І-ІІ ст. 125 - -
20. Жабинецька ЗОШ І-ІІ ст. 85 23 9
21. Завадівська ЗОШ І-ІІ ст. 99 33 11
22. Івахновецька ЗОШ І-ІІ ст. 162 76 16
23. Кормильчанська ЗОШ І-ІІ ст. 93 40 7
24. Кочубіївська ЗОШ І-ІІ ст. 120 33 11
25. Криківська ЗОШ І-ІІ ст. 69 36 11
26. Кутковецька ЗОШ І-ІІ ст. 148 81 14
27. Пуклякська ЗОШ І-ІІ ст. 81 29 9
28. П’ятничанська ЗОШ І-ІІ ст. 65 38 12
29. Романівська ЗОШ І-ІІ ст. 73 - -
30. Сл-Смотрицька ЗОШ І-ІІ ст. 90 - -
31. Степанівська ЗОШ І-ІІ ст. 85 28 10
32. Циківська ЗОШ І-ІІ ст. 150 47 11
33. Хропотівська ЗОШ І-ІІ ст. 107 36 10
34. Юрковецька ЗОШ І-ІІ ст. 165 60 13
35. Ямпільчицька ЗОШ І-ІІ ст. 108 - -
36. Більська ЗОШ І-ІІІ ст. 216 77 15
37. Вільховецька ЗОШ І-ІІІ ст. 225 112 20
38. Вишнівчицька ЗОШ І-ІІІ ст. 301 124 17
39. Гуківська ЗОШ І-ІІІ ст. 218 89 16
40. Гусятинська ЗОШ І-ІІІ ст. 188 109 22
41. Жердянська ЗОШ І-ІІІ ст. 217 119 18
42. Закупнянська ЗОШ І-ІІІ ст. 229 179 21
43. Зарічанська ЗОШ І-ІІІ ст. 213 119 19
44. Красноставська ЗОШ І-ІІІ ст. 162 79 18
45. Кугаєвецька ЗОШ І-ІІІ ст. 258 81 22
46. Летавська ЗОШ І-ІІІ ст. 309 181 26
47. Почапинецька ЗОШ І-ІІІ ст. 181 76 18
48. Свіршковецька ЗОШ І-ІІІ ст. 206 135 21
49. Сокиринецька ЗОШ І-ІІІ ст. 137 74 16
50. Черчецька ЗОШ І-ІІІ ст. 180 95 19
51. Чемеровецька ЗОШ І-ІІІ ст. №1 552 448 43
52. Чемеровецька ЗОШ І-ІІІ ст. №2 339 157 25
53. Чорнянська ЗОШ І-ІІІ ст. 188 88 18
54. Шидловецька ЗОШ І-ІІІ ст. 127 51 18
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Дошкільні навчальні заклади
1. Андріївський «Ромашка» 35 26 2
2. Бережанський «Білочка» 55 26 3
3. Більський 35 16 2
4. Боднарівський «Веселка» 20 7 2
5. Вишнівчицький №1 «Берізка» 35 21 4
6. Вишнівчицький №2 «Сонечко» 36 47 4
7. Вівсянський «Вишенька» 20 19 2
8. Вільховецький «Сонечко» 40 30 3
9. Гуківський «Малятко» 35 12 3

10. Гусятинський «Малятко» 25 23 3
11. Демковецький «Берізка» 30 16 2
12. Драганівський «Віночок» 0 10 1
13. Дубівський 17 - -
14. Жабинецький «Сонечко» 30 9 1
15. Жердянський «Сонечко» 38 43 4
16. Завадівський 25 - -
17. Закупнянський «Берізка» 65 58 5
18. Заліссянський 20 - -
19. Зарічанський «Золотий ключик» 30 21 3
20. Збризький 17 - -
21. Зеленецький 18 - -
22. Івахновецький «Сонечко» 30 22 2
23. Кормильчанський «Сонечко» 23 9 2
24. Кочубіївський «Берізка» 25 16 2
25. Красноставський «Ромашка» 35 25 3
26. Криківський «Струмочок» 20 12 2
27. Кугаєвецький «Колобок» 60 37 5
28. Кузьмінчицький 18 - -
29. Кутковецький «Сонечко» 36 - -
30. Кутковецький «Ялинка» 40 32 5
31. Летавський «Берізка» 68 39 5
32. Мало-Бережанський 25 - -
33. Мар’янівський «Сонечко» 30 17 2
34. П’ятничанський «Сонечко» 28 15 2
35. Почапинецький «Берізка» 35 22 3
36. Пуклякський «Дзвіночок» 17 13 2
37. Романівський «Ромашка» 22 6 1
38. Свіршковецький «Малятко» 45 37 3
39. Слоб.-Скіпчанський 18 - -
40. Слоб.-Смотрицький «Веселка» 22 8 1
41. Сокиринецький «Сонечко» 35 22 3
42. Степанівський «Сонечко» 27 9 1
43. Хропотівський «Дзвіночок» 30 8 1
44. Циківський «Сонечко» 30 24 2
45. Чемеровецький 20 - -
46. Чемеровецький №1 «Дзвіночок» 96 87 11
47. Чемеровецький №2 «Червона калина» 145 148 17
48. Черчецький «Сонечко» 40 28 3
49. Чорнянський «Колосок» 40 15 1
50. Шидловецький «Сонечко» 30 20 2
51. Юрковецький «Сонечко» 45 22 2
52. Ямпільчицький «Сонечко» 25 8 1

Позашкільні навчальні заклади
1. Будинок школярів (до 1992 – Будинок  піонерів) 258 720 13
2. Спортивна  школа - 360 11
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Шепетівський район

№ 
з/п Назва навчального закладу

Кількість учнів / 
вихованців 
у 1990 році

Кількість учнів / 
вихованців 
у 2016 році

Кількість педагогічних 
працівників у 2016 році

Загальноосвітні навчальні заклади, НВК
1. Білокриницький НВК «ЗНЗ І-ІІ ст. – ДНЗ» 88 39/15 19/2
2. Великомедведівський НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ» 98 60/28 25/2
3. Великорешнівський НВК «ЗНЗ І-ІІ ст. – ДНЗ» 78/25 33/16 12/3
4. Великошкарівський НВК «ЗНЗ І-ІІ ст.–ДНЗ» 120 43/28 15/2
5. Вербовецька ЗОШ І-ІІ ст. 95 83 16
6. Вовківецький НВК «ЗНЗ І-ІІ ст. – ДНЗ» 43 41/15 15/2
7. Городищенська ЗОШ І-ІІІ ст. 407 211 29
8. Городнявський НВК «СЗОШ І-ІІІ ст., колегіум» 198 158 26
9. Грицівська ЗОШ І-ІІІ ст. 720 430 44

10. Кліментовицька ЗОШ І-ІІІ ст. - 121 5
11. Корчицький НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ» 197 99/20 20/2
12. Коськівська ЗОШ І-ІІІ ст. 190 85 21
13. Ленковецька ЗОШ І-ІІІ ст. 141 133 25
14. Лозичанська ЗОШ І-ІІ ст. 97 53 14
15. Михайлюцька ЗОШ І-ІІІ ст. 315 215 27
16. Мокіївська ЗОШ І-ІІІ ст. 182 119 24
17. Новицький НВК «ЗНЗ І-ІІ ст. – ДНЗ» 96 30/14 13/2
18. Орлинецький НВК «ЗНЗ І-ІІ ст. – ДНЗ» 119/56 34/20 11/3
19. Плесенська ЗОШ І-ІІІ ст. 196 136 25
20. Пліщинська ЗОШ І-ІІІ ст. 125 120 24
21. Полянська ЗОШ І-ІІІ ст. 99 78 22
22. Рилівський НВК «ЗНЗ І-ІІ ст. – ДНЗ» 104 30/- 13/-
23. Рудня-Новенська ЗОШ І ст. 59 9 2
24. Серединецька ЗОШ І-ІІІ ст. 195 88 24
25. Старобейзимська ЗОШ І-ІІ ст. 145 66 16
26. Судилківська ЗОШ І-ІІІ ст. 799 473 46
27. Судилківський НВК «ЗНЗ І-ІІ ст. –ДНЗ» 41 73/28 13/2
28. Травлинська ЗОШ І-ІІІ ст. 150 88 25
29. Хролинська ЗОШ І-ІІ ст. 70 41 15
30. Хутірський НВК «ЗНЗ – ДНЗ» 77 63/25 15/2
31. Червоноцвітська ЗОШ І-ІІ ст. 86 70 17
32. Чотирбоцька ЗОШ І-ІІІ ст. 279 103 20

Дошкільні навчальні заклади
1. Городищенський ДНЗ 52 86 9
2. Городнявський ДНЗ - 63 6
3. Грицівський ясла-садок 120 150 11
4. Коськівський ДНЗ 58 38 4
5. Ленковецький ДНЗ 25 37 3
6. Лозичанський ДНЗ 20 28 2
7. Лотівський ДНЗ - 25 2
8. Михайлюцький ДНЗ «Дзвіночок» - 74 5
9. Мокіївський ДНЗ «Сонечко» 25 54 4

10. Плесенський ДНЗ 85 50 6
11. Пліщинський ДНЗ « Барвінок» - 47 4
12. Полянський ДНЗ - 30 3
13. Серединецький ДНЗ « Калинонька» 17 56 4
14. Старобейзимський ДНЗ «Веселка» - 35 2
15. Судилківський ДНЗ «Колосок» - 118 13
16. Сульжинський ДНЗ 78 55 11
17. Хролинський ДНЗ 25 47 3
18. Чотирбоцький ДНЗ 45 40 11

Позашкільні навчальні заклади
1. Грицівська школа сприяння здоров’ю 240 922 39
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Ярмолинецький район

№ з/п Назва навчального закладу
Кількість учнів / 

вихованців 
у 1990 році

Кількість учнів / 
вихованців 
у 2016 році

Кількість педагогічних 
працівників у 2016 році

Загальноосвітні навчальні заклади
1. Антоновецький НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ» 84 49/15 18/1
2. Баламутівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» 66 98/16 20/1
3. Глушковецька ЗОШ І-ІІІ ст. 163 96 19
4. Жилинецька ЗОШ І-ІІ ст. 93 82 17
5. Кадиївська ЗОШ І-ІІ ст. 71 54 16
6. Косогірський НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ» 52 31/13 15/1
7. Михайлівська ЗОШ І-ІІІ ст. 180 100 21
8. Монастироцька (Іванковецька) ЗОШ І-ІІ ст. 76 43 14
9. Москалівська ЗОШ І-ІІІ ст. 91 100 20

10. Новосільська ЗОШ І-ІІІ ст. 171 144 24
11. Правдівська ЗОШ І-ІІІ ст. 87 97 27
12. Проскурівська ЗОШ І-ІІІ ст. 137 51 16
13. Савинецька ЗОШ І-ІІІ ст. 79 65 13
14. Скаржинецька ЗОШ І-ІІІ ст. 161 138 18
15. Соколівська ЗОШ І-ІІІ ст. 313 171 30
16. Солобковецька ЗОШ І-ІІІ ст. 322 198 25
17. Стріховецька ЗОШ І-ІІ ст. 78 66 14
18. Сутковецька ЗОШ І-ІІІ ст. 178 96 23
19. Технологічний ліцей 0 25 25
20. Шарівська ЗОШ І-ІІІ ст. 278 119 25
21. Ярмолинецька ЗОШ №2 315 197 27
22. Ярмолинецький НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., гімназія» 895 667 83
23. Ясенівська ЗОШ І-ІІ ст. 63 63 18

Дошкільні навчальні заклади
1. Антоновецький 41 - -
2. Баламутівський 20 - -
3. Буйволовецький 10 14 2
4. Глушковецький 26 30 2
5. Жилинецький 40 19 2
6. Кадиївський 25 26 2
7. Косогірський 20 - -
8. Михайлівський 62 22 3
9. Михалковецький 16 18 2

10. Москалівський 25 36 3
11. Правдівський 25 20 4
12. Проскурівський 25 14 2
13. Савинецький 25 12 1
14. Скаржинецький 60 69 5
15. Соколівський 55 57 5
16. Солобковецький 69 76 6
17. Соснівський 20 17 2
18. Стріховецький 36 26 2
19. Сутковецький 20 22 3
20. Шарівський 48 46 5
21. Ярмолинецький ДНЗ «Сонечко» 250 186 12
22. ст. Ярмолинці – ДНЗ №3 «Дзвіночок» 70 53 5
23. Ярмолинецький центр розвитку дитини - 256 20
24. Ясенівський 32 18 3

Позашкільні навчальні заклади
1. Будинок дитячої та юнацької творчості 430 920 10
2. ДЮСШ 180 150 8



454

Енциклопедiя освiти Хмельниччини

місто Кам’янець-Подільський

№ 
з/п Назва навчального закладу

Кількість учнів / 
вихованців 
у 1990 році

Кількість учнів / 
вихованців 
у 2016 році

Кількість педагогічних 
працівників у 2016 році

Загальноосвітні навчальні заклади
1. СЗОШ І-ІІІ ст. №1 з поглиб. вивч. нім. мови 514 174 20
2. ЗОШ І-ІІІ ст. №2 ім. Т.Шевченка 416 255 30
3. НВК № 3 488 (2010 р.) 510 57
4. СЗОШ І-ІІІ ст. №5 з поглиб. вивч. інформатики 934 594 76
5. ЗОШ І-ІІ ст. №6 869 470 99
6. ЗОШ І-ІІІ ст. №7 1227 742 88
7. НВК № 8 в складі гімназії та ЗОШ І-ІІІ ст. з укр. та рос. 

мовами навч. 638 453 48

8. НВК № 9 1002 955 122
9. ЗОШ І-ІІІ ст №10 944 579 58

10. ЗОШ І-ІІ ст. №11 308 235 26
11. ЗОШ І-ІІІ ст. №12 ім. Л.Дмитерка 759 388 43
12. НВК №13 у складі СЗОШ І-ІІІ ст. з поглиб. вивч. 

польської мови і гімназії
741 (2003 р.) 620 61

13. НВК №14 (у 1990 –школа-гімназія №14) 1055 1096 103
14. ЗОШ І-ІІІ ст. № 15 1037 590 50
15. НВК №16 1330 537 60
16. НВК №17 1418 634 59
17. Кам’янець-Подільський ліцей 218 345 38
18. Кам’янець-Подільська вечірня школа 393 152 16
19. Приватний НВК «Антей» в складі ЗОШ ІІ ст. та ліцею 50 (1994 р.) 84 18

Дошкільні навчальні заклади
1. ДНЗ №1 «Барвінок» 115 154 21
2. ДНЗ №2 «Гномик» 166 (1993 р.) 255 20
3. ДНЗ (ясла-садок) №3 «Теремок» компенс. типу 47 48 18
4. ДНЗ (ясла-садок) №5 «Олімпійський» 303 224 25
5. ДНЗ №7 120 181 17
6. ДНЗ №8 (ясла-садок) «Колосок» комб. типу 383 182 27
7. ДНЗ №9 «Барвистий віночок» 380 310 32
8. ДНЗ №12 «Веселка» 210 160 34
9. ДНЗ (ясла-сад) №15 «Джерельце» комб. типу 285 253 28

10. ДНЗ №16 «Айболить» комб. типу 180 320 36
11. ДНЗ №17 «Світлячок» 184 130 22
12. ДНЗ №18 «Зірочка» 215 184 15
13. ДНЗ №19 «Калинка» 64 (2015 р.) 74 15
14. ДНЗ №20 «Дзвіночок» 214 346 35
15. ДНЗ (ясла-садок) №21 комб. типу 460 393 52
16. ДНЗ №22 222 219 16
17. ДНЗ №23 «Лелека» 280 325 34
18. ДНЗ №30 271 212 22

Позашкільні навчальні заклади
1. ДЮСШ №1 520 943 24
2. ДЮСШ №2 786 773 29
3. Еколого-натуралістичний центр учнівської молоді 998 945 13
4. ЦДЮТ 980 1829 47
5. СЮТур 207 (1993 р.) 432 16
6. МНВК 396 767 13
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м. Нетішин

№ 
з/п Назва навчального закладу

Кількість учнів / 
вихованців 
у 1990 році

Кількість учнів / 
вихованців 
у 2016 році

Кількість педагогічних 
працівників у 2016 р.

Загальноосвітні навчальні заклади
1. НВК «ЗОШ І-ІІ ст. та ліцей» 2160 1226 92
2. ЗОШ І-ІІІ ст. №1 1640 960 80
3. ЗОШ І-ІІІ ст. №2 2391 855 70
4. ЗОШ І-ІІІ ст. №4 - 751 78

Дошкільні навчальні заклади
1. Комунальний ДНЗ (ясла-садок) №2 «Казка» 284 248 26
2. ДНЗ (ясла-садок) комб. типу №3 «Дзвіночок» 320 229 28
3. ДНЗ (ясла – садок) комб. типу №4 «Вогник» 266 272 26
4. ДНЗ (ясла-садок) №5 «Теремок» 315 238 28
5. ДНЗ (ясла-садок) №6 «Райдуга» 368 270 27
6. ДНЗ (ясла-садок) №7 «Оленка» 269 278 28
7. ДНЗ (центр розвитку дитини) «Золотий ключик» 195 252 28
8. ДНЗ (ясла-садок) №9 «Пролісок» 190 212 32

Позашкільні навчальні заклади
1. Будинок дитячої творчості 620 794 33
2. Клуб «Юний технік» 463 271 11
3. Краєзнавчий центр - 225 9

м. Славута

№ 
з/п Назва навчального закладу

Кількість учнів / 
вихованців 
у 1990 році

Кількість учнів / 
вихованців 
у 2016 році

Кількість педагогічних 
працівників у 2016 році

Загальноосвітні навчальні заклади, НВК, НВО
1. ЗОШ І-ІІІ ст. №1 1179 813 56
2. ЗОШ І-ІІІ ст. №3 635 462 40
3. ЗОШ І-ІІІ ст. №4 681 371 32
4. НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., гімназія» №5 1186 370 32
5. ЗОШ І-ІІІ ст. №6 436 436 32
6. ЗОШ І-ІІІ ст. №7 381 235 24
7. НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., гімназія» 681 323 31
8. НВК «СЗОШ, ліцей «Успіх» - 713 51
9. НВО «ДЗ – початкова школа І ст.» - 113/295 32
10. НВО №2 «ДЗ – початкова школа» - 101/141 18

Дошкільні навчальні заклади
1. ДНЗ №1 «Оленка» 75 7
2. ДНЗ №2 «Подоляночка» 211 14
3. ДНЗ №3 «Росинка» 135 8
4. ДНЗ №4 «Сонечко» 170 21
5. ДНЗ №6 «Золота рибка» 230 14
6. ДНЗ №7 «Дюймовочка» 188 17
7. ДНЗ №9 «Теремок» 178 15
8. ЦРРД «Дивосвіт» 125 7

Позашкільні навчальні заклади
1. БДТ 1015 (1997 р.) 2222 14
2. ЦТК 60 (2003 р.) 240 3
3. ЕЦ 300 (1997 р.) 520 10
4. СЮТ 350 (1997 р.) 540 6
5. ДЮСШ 415 7
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м. Старокостянтинів

№ 
з/п Назва навчального закладу

Кількість учнів / 
вихованців 
у 1990 році

Кількість учнів / 
вихованців 
у 2016 році

Кількість педагогічних 
працівників у 2016 році

Загальноосвітні навчальні заклади
1. ЗОШ І-ІІІ ст. №1 1072 878 78
2. Старокостянтинівський ліцей ім. М.Рудяка 830 767 53
3. ЗОШ І-ІІІ ст. №3 308 284 30
4. ЗОШ І-ІІІ ст. №4 440 169 21
5. ЗОШ І-ІІІ ст. №6 338 198 26
6. ЗОШ І-ІІІ ст. №7 1455 511 43
7. ЗОШ І-ІІІ ст. №8 811 591 42
8. НВК «СЗОШ І ст., гімназія» ім. Героя України 

С.Бондарчука - 924 75

Дошкільні навчальні заклади
1. ДНЗ №1 «Теремок» 218 125 16
2. ДНЗ №2 «Зайчик» 350 135 19
3. ДНЗ №3 «Сонечко» 105 112 10
4. ДНЗ №4 «Вишенька» 69 35 6
5. ДНЗ № 5 «Чебурашка» 320 340 33
6. ДНЗ №6 «Зіронька» - 312 76
7. ДНЗ №7 «Золотий ключик» 280 200 20
8. ДНЗ №8 «Калинонька» - 300 31
9. ДНЗ №9 «Малятко» 50 70 9

Позашкільні навчальні заклади
1. Дитячо-юнацька спортивна школа 180 541 10
2 Станція юних техніків - 454 9
3. Центр дитячої та юнацької творчості 500 1450 46
4. Міжшкільний навчально-виробничий комбінат 1328 1183 21

м. Хмельницький

№ з/п Назва навчального закладу
Кількість учнів / 

вихованців 
у 1990 році

Кількість учнів / 
вихованців 
у 2016 році

Кількість педагогічних 
працівників у 2016 році

Загальноосвітні навчальні заклади
1. Гімназія №1 ім. В.Красицького 272 615 57
2. Гімназія №2 1112 880 65
3. ЗОШ І ст. №4 - 431 25
4. ЗОШ І-ІІІ ст. №18 ім. В.Чорновола 1386 1144 79
5. ЗОШ І-ІІІ ст. №20 1146 659 58
6. ЗОШ І-ІІІ ст. №21 1850 728 62
7. ЗОШ І-ІІІ ст. №22 ім. О.Ольжича 2048 711 59
8. ЗОШ І-ІІІ ст. №24 1919 1065 72
9. ЗОШ І-ІІІ ст. №25 ім. І.Огієнка 1785 1071 74
10. Загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ст. 

№2
240 182 42

11. НВК №10 1642 1352 100
12. НВК №2 1340 942 65
13. НВК №31 «ДНЗ – ЗНЗ І ст.» - 110/216 13/16
14. НВК №4 432 1498 96
15. НВК №6 1149 667 47
16. НВК №7 2108 1000 71
17. НВК №9 1258 836 61
18. НВО №1 «Школа-ДНЗ» - 360/290 25/29
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19. НВО №5 ім. С.Єфремова 1034 926 82
20. НВО №23 «ЗОШ І-ІІІст. – ДНЗ» 165 193/63 24/6
21. НВО №28 153 1473 96
22. СЗОШ І-ІІІ ст. №1 639 924 75
23. СЗОШ І-ІІІ ст. №6 з поглиб. вивч. нім. мови з 1-го 

класу
1120 603 65

24. СЗОШ І-ІІІ ст. №7 1276 464 38
25. СЗОШ І-ІІІ ст. №8 1194 770 112
26. СЗОШ І-ІІІ ст. №12 1302 922 71
27. СЗОШ І-ІІІ ст. №13 ім. М.Чекмана 220 337 32
28. СЗОШ І-ІІІ ст. №14 955 655 50
29. СЗОШ І-ІІІ ст. №15 ім. О.Співачука 1712 735 57
30. СЗОШ І-ІІІ ст. №19 ім. акад. М.Павловського 580 481 51
31. СЗОШ №27 ім. Д.Іваха 1240 740 47
32. СЗОШ І-ІІІ ст. №29 1542 1015 71
33. СШ І ст. №30 467 622 55
34. ТБЛ з загальноосв. класами ім. А.Мазура 1547 650 63
35. Хмельницька змінна сер. ЗОШ ІІ-ІІІ ст. №2 470 223 17
36. Хмельницька приватна ЗОШ «Гармонія» І-ІІІ ст. - 116 28
37. Хмельницька спеціальна ЗОШ №32 160 102 36
38. Хмельницька спеціальна ЗОШ №33 - 51 32
39. Хмельницький колегіум ім. В.Козубняка 1099 1365 86
40. Хмельницький ліцей №17 1023 1399 84

Дошкільні навчальні заклади
1. ДНЗ №1 «Капітошка» 420 375 32
2. ДНЗ№3 «Світлячок» - 70 8
3. ДНЗ№5 «Соловейко» 320 405 35
4. ДНЗ №6 «Колобок» 460 350 36
5. ДНЗ №8 «Малятко» 106 132 22
6. ДНЗ №10 «Веселка» - 285 29
7. ДНЗ №11 «Золота рибка» - 307 34
8. ДНЗ №15 «Червона шапочка» 131 213 18
9. ДНЗ №18 «Зірочка» 375 192 18

10. ДНЗ №20 «Білочка» 336 390 37
11. ДНЗ №21 «Ластівка» 347 270 26
12. ДНЗ №23 «Вогник» 280 350 32
13. ДНЗ №24 «Барвінок» 135 198 20
14. ДНЗ №25 «Калинонька» 280 160 24
15. ДНЗ №26 «Кульбабка» 628 405 40
16. ДНЗ №28 «Пролісок» 250 256 27
17. ДНЗ №29 «Ранкова зірка» 225 413 35
18. ДНЗ №30 «Журавлик» 150 198 27
19. ДНЗ №32 «Росинка» 190 281 28
20. ДНЗ №33 «Джерельце» 480 295 32
21. ДНЗ №34 «Тополька» - 286 28
22. ДНЗ №35 «Чебурашка» 380 349 30
23. ДНЗ №36 «Вербиченька» - 247 20
24. ДНЗ №37 «Незабудка» 212 (2003) 290 26
25. ДНЗ №38 «Світнок» 260 305 32
26. ДНЗ №39 «Котигорошко» 90 96 14
27. ДНЗ №40 «Сонечко» 105 300 29
28. ДНЗ №43 «Горобинка» 400 286 30
29. ДНЗ №45 «Ялинка» 245 315 33
30. ДНЗ №46 «Подоляночка» 325 238 25
31. ДНЗ №47 «Дзвіночок» 380 375 37
32. ДНЗ №48 «Червона квіточка» 300 402 41
33. ДНЗ №49 «Дюймовочка» 360 319 32
34. ДНЗ №50 «Лелеченька» 320 336 29
35. ДНЗ №52 «Золотий півник» 140 183 19
36. ДНЗ №53 «Веселка» 178 351 32
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37. ДНЗ №54 «Пізнайко» 150 200 21
38. ДНЗ №56 «Боровичок» 200 339 32
39. ДНЗ №57 «Перлинка» - 256 26
40. Приватний ДВЗ «Гармонія» - 48 8
41. Приватний ДНЗ «Щасливе дитинство» - 72 12
42. ДНЗ №55 ПАТ «Хмельницькобленерго» 87 114 12
43. Приватний НВК «Мої обрії» - 12 2

Позашкільні навчальні заклади
1. Палац творчості дітей та юнацтва 1400 2470 87
2. Центр туризму, краєзнавства та екскурсій 

учнівської молоді - 480 18

3. Дитячо-юнацький центр управління освіти 
Хмельницької міської ради 304 503 19

4. Дитячо-юнацька спортивна школа управління 
освіти Хмельницької міської ради 780 413 26

5. Міжшкільний навчально-виробничий комбінат 1500 773 24
6. Дитячо-юнацький оздоровчий комплекс «Чайка» м. 

Хмельницького 775 (2010) 1129 68

м. Шепетівка

№ з/п Назва навчального закладу
Кількість учнів / 

вихованців 
у 1990 році

Кількість учнів / 
вихованців 
у 2016 році

Кількість педагогічних 
працівників у 2016 році

Загальноосвітні навчальні заклади
1. ЗОШ І-ІІІ ст. №1 ім. М.Островського 1239 684 61
2. СЗОШ І-ІІІ ст. №2 з поглиб. вивч. основ економіки і 

правознавства
808 663 55

3. ЗОШ І-ІІІ ст. №3 1721 359 40
4. ЗОШ І-ІІІ ст. №4 ім. В.Котика 654 348 37
5. НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія» 1241 649 61
6. ЗОШ І-ІІІ ст.№6 821 325 37
7. НВК №3 у складі «ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Н.Рибака та 

ліцей з посил. військ.-фізичною підгот.»
1654 782 64

8. ЗОШ І-ІІІ ст. №8 686 364 36
9. НВК №1 у складі «ЗОШ І-ІІ ст. та ліцей ім. Героя 

України М.Дзявульського»
605 (1991 р.) 848 69

10. Спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ст. з поглиб. 
вивч. окремих предметів

491 246 45

Дошкільні навчальні заклади
1. ДНЗ №1 «Перлинка» 225 163 15
2. ДНЗ №2 «Сонечко» 225 183 23
3. ДНЗ №3 «Ластівка» 122 146 15
4. ДНЗ №4 «Світлячок» 280 265 24
5. ДНЗ №5 «Казка» 210 167 15
6. ДНЗ №6 «Білочка» 177 157 14
7. ДНЗ №7 «Дюймовочка» 210 273 27
8. ДНЗ №8 «Калинонька» 235 137 14
9. ДНЗ №9 «Барвінок» 210 168 13

10. ДНЗ №10 «Михайлик» 275 238 19
11. ДНЗ №11 «Дзвіночок» 310 215 17
12. ДНЗ №12 «Дзвіночок» 110 175 15

Позашкільні навчальні заклади
1. ЦДЮТ 934 588 14
2. Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді
161 459 10

3. Центр науково-технічної творчості учнівської 
молоді

193 498 16

4. МНВК 427 295 8
5. ДЮСШ 476 385 13
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Берека В.Є. – голова
Фасоля О.І. – співголова
Харчук А.М. – співголова
Вашеняк І.Б. – відповідальна за випуск
Войтенко В.І. – відповідальний секретар
Білошицький С.В.
Войнаренко М.П.
Конет І.М.
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Очеретянко В.І.
Попик О.Ф.
Прокопчук В.С.
Соловей М.В.
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Сірман Б.О.

Переклад передмови на англійську мову
Мороз Т.В.

Матеріали надали
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та виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад, 
вищі навчальні заклади, професійно-технічні, загальноосвітні, 
дошкільні, позашкільні заклади, музей освіти Хмельниччини, 

створений при ХОІППО, окремі автори
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