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Енциклопедiя освiти Хмельниччини

Коханко Октавіан Михайлович

31.03.1943, с. Ріпен-
ці Кам.-Под. р-ну (нині 
Хмельн. обл.). Помер 
25.07.2007, м. Хмельн.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1965), фіз.-матем. 
фак-т. 

Канд. пед. наук (1998), 
доцент (2002).

Прац у Шарівській СШ 
вчит. матем. і заст. дир. 
(1965-1968), інспект. Ярмо-
лин. райвно (1968-1970), 
зав. від. пропаганди, секр., 
другим секр. Ярмолин. 

райкому партії (1970-1985). З 1985 р. до виходу на пенсію 
(2002) – нач. упр. профтехосв. (1985-1988), генеральний 
дир. проф.-техн. уч-щ агропромисл. комплексу (1988-1900), 
заст. нач. упр. осв. і науки Хмельн. ОДА (1990-2002). Ви-
вчав досвід підгот. робіт. кадрів у США, Німеччині та Бель-
гії (1995-1998). Під його кер. були створені перші в Україні 
вищі ПТНЗ (Балинське вище проф. уч-ще-агрофірма, Дзе-
ленецьке ПТУ з розширеним с/г виробн.), впровадж. інно-
вац. технол. підгот. робіт. кадрів. У 2002-2007 рр. – доцент, 
проф., зав. каф. пед. і психол. ХНУ.

М. СОЛОВЕЙ

Коцяр Петро Данилович

19.02.1902, с. Браїлівка 
Новоушиц. р-ну Хмельн. 
обл. Помер 22.11.1980.

У 1928 р. склав іспити на 
зв. учит.; закінч. Кам.-Под. 
пед. ін-т (1933).

У 1921 р. – статист в ор-
ганах нар. осв. 1923-1933 
рр. – зав. початк. шк. в с. 
Щербівці. З 1933 р. – вчит. 
матем., зав. навч. частини 
Струзької 7-річної шк. З 
вересня 1945 р. – викл. ма-
тем. у 5-9 кл. Струзької СШ. 
З 1946 р. до виходу на пен-
сію у 1962 р. – завпед цієї 
ж школи. Кер. метод. комісії 
з матем., розроб. методики 
навч. учнів розв’язув. задач 
з письм. поясненням, метод. навч. грамоти аналітико-син-
тет. методом.

Пропагандист, лектор, член редколегії газ. «Радянське 
життя». Учасник ІІ світ. війни. 

Заслуж. вчит. шк. УРСР (1958).
О. ТАРЧИНСЬКА

Кочергіна Ліна Миколаївна

30.07.1969, м. Шепетів-
ка Хмельн. обл.

Закінч. Переяслав-
Хмельн. філіал Київ. пед. 
ін-ту ім. М. Горького (1991), 
спец. «Рос. мова та літ-
ра».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
учит.-методист. 

З 1991 р. прац. в м. Ше-
петівка: учит. рос. мови та 
літ-ри ЗОШ № 7, з 1993 
р. – учит. укр. мови і літ-ри 
НВК № 1. 

Авт. прогр. факульт. кур-
су «Орфографічний прак-
тикум 10-11 кл.».

Учасник та лаур. Все-
укр. конк. «Учит. року» (1997, 2000, 2007) у номін. «Укр. 
мова та літ-ра». 

Почесн. грам. Хмельн. ОДА (2007), Грам. Хмельн. об-
лради (2007), дипл. літ.-худ. журналу «Дніпро» (2012), по-
дяка МОН України (2012), Подячні дипл. Ліги укр. меценатів 
(2012, 2013). Відзначено на «Алеї педслави» упр. осв. м. 
Шепетівка (2015). Лаур. прем. ім. М. Дарманського (2016).

Л. ДАЦКО

Кошка (Солоцька) Оксана Анатоліївна

26.09.1976, с. Сивороги 
Дунаєв. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Подільський 
держ. ун-т (1998), спец. «Іс-
торія і основи правознав-
ства».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-методист.

Прац. вчит., дир. шк. на 
Дунаєвеччині (1998-2003), 
зав. Хмельн. РМК (2003-
2012), з 2012 р. – в ХОІППО: 
методист, зав. НМЦ коорди-
нації роботи методичних 
та загальноосв. установ і 
закладів осв. Нею зреалі-
зована модель діяльності 
РМК як регіон. наук.-метод. центру, розроблено стратегію 
діяльності метод. служб в ОТГ.

Авт. посіб.,  публікацій у фах. виданнях.
Почесна грам. управл. осв. і науки Хмельн. ОДА (2011), 

грам. Деп. осв. і науки, молоді та спорту Хмельн. ОДА 
(2013), лаур. прем. Хмельн. район. ради (2016).

З. ЧОРНОБАЙ


