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Енциклопедiя освiти Хмельниччини

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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Провiднi освiтяни областi
(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-


