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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


