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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


