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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


