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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).


