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Енциклопедiя освiти Хмельниччини

Омелич Михайло Мефодійович

15.10.1919, с. Красного-
рівка Полтав. обл. Помер 
21.02.2002, м.Деражня.

Закінч. Лубенський учит. 
ін-т, Вінниц. педінститут, 
спец. «Вчитель фізики».

З 1940 р. – дир. та вчит. 
фізики у Мегетенській 
7-річній шк. (Полтав. обл.). 
У 1940 р. призвано в ряди 
Червоної Армії. З 1941 р. – 
курсант Харків. військ. аві-
ашк.. Після війни – дир. та 
вчит. фізики у Приморськ. 
краї (Росія). У 1945 р. від-
кликаний Мін. освіти УРСР 
і направлений вчит. в с. 
Явтухи Деражнян. р-ну, піз-
ніше – її завуч, дир., зав. 

Деражнянським райвно. З 1955 р. – секретар Деражнян. 
райкому партії, голова райвиконкому. 1961-1980 рр. – дир. 
Деражн. СШ №1. 

Відмін. народ. осв., орд. Черв. Зірки, «Знак Пошани», 
«За мужність», мед., персон. пенсіонер республ. значення.

Т. РУДЗІК, В. КУЦЮК

Омельчук Олег Миколайович

03.11.1976, с. Нове Село 
Ізяслав. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Київ. ун-т ім. Т. 
Шевченка (1998), юрист.

Докт. юрид. наук (2014), 
проф. (2015), акад. Акад. 
наук вищої осв. України 
(2015).

З 1998 р. – викл. Акад. 
прикорд. військ України ім. 
Б. Хмельницького. З 2001 
р. – у ХУУП: ст. викл., доц., 
проф., декан юрид. фак-ту 
(2004-2009), ректор ун-ту. 
Підготував 4 канд. наук. 
Наук. інтереси: філософія 
права, кримінальне право, кримінологія, кримінально-ви-
конавче право.

Авт. понад 120 наук. праць: Поведінка людини: філо-
софсько-правовий вимір: могографія – Хмельн., 2012. 
Співавт.: Філософсько-правове розуміння мети покарання: 
монографія. – Хмельницький, 2014. Кримінологія: Загаль-
на та Особлива частини: підручник. – Хмельн., 2014.

Заслуж. юрист України (2016), орд. УПЦ та Укр. коза-
цтва, почес. грам. МОН України (2011, 2012, 2013. 2014), 
Хмельн. ОДА (2004), та міськради (2007). Прем. ім. Свято-
го Володимира за краще наук.-правниче видання в Україні 
у номінації філософія права (2013, 2014, 2015, 2016).

Л. МІСІНКЕВИЧ

Онищук Людмила Петрівна

12.09.1969, с. Злазне 
Костопіл. р-ну Рівнен. обл.

Закінч. Дубнівське 
культ.-освітнє уч-ще (1988), 
спец. «Кер. самодіяльного 
драм. колект.».

1989-1998 рр. – ху-
дож. кер. Буд. культури 
с. Злазне Костопіл. р-ну 
Рівнен. обл. 2007 р. – 
кер. хореограф. та драм. 
гуртків Ізяслав. район. 
Буд. творчості. Її вихо-
ванці – учасн. і перемож. 
всеукр., обл., район. кон-
курсів: «Ритми часу» (ІІ 
м. – 2011; ІІ м. – 2013), 
фест. «Золотий танок» 

(І м. у 2-х номінаціях, 2012), Всеукр. фест. «Галиць-
кі фрески» (2013), Всеукр. фест. «Битва хореографів 
України – 2016» (м. Львів, ІІ м.).

Грам. Хмельн. ОДА (2011), Ізяслав. район. ради та 
РДА (2014), від. осв. молоді та спорту Ізяславської РДА, 
відзнач. на район. Дошці пошани «Кращі люди району» 
(2012).

С. КУШНІРУК

Орлов Олівер Олексійович

28.10.1931, м. Ленськ, 
Якутія (Росія). 

Закінч. Саратов. економ. 
ін-т (1960), спец. «Економі-
ка промисл.».

Канд. економ. наук 
(1965), докт. економ. наук 
(1980).

Прац. у Донецьк. держ. 
ун-ті: доцент (1969-1971), 
зав. каф. економ. і організ. 
промисл. виробн. (з 1971 
р.). Кер. госпдоговірних ро-
біт (у співдружності з Київ. 
заводом «Маяк», Маріупол. 
заводом важкого машино-
буд.), кер. наук. теми народ-
ногосподар. значення «Розробка і впровадж. АСУ на підпр. 
«Союзгазмашпрому». 

З 1983 р. – у Хмельн. технол. ін-ті побут. обслугов. (нині 
ХНУ): зав. каф. економіки підпр. і підприємництва (1983-
2015), з 2015 р. дотепер – проф. каф. маркетингу і това-
рознавства. 

У 1987 р. створив галузеву лаборат. Мін-ва побут. об-
слугов. УРСР (обсяг фінанс. – 500 тис. карб. на 5 р.). Під 
його кер. захищ. 36 канд. та 3 докт. дисерт. 

Визнаний фах. у галузі ринкових методів планув. на 
підпр., оцінки інновац.-інвестиц. рішень, ціноутворення 
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Провiднi освiтяни областi
з використ. маржинального підходу. Організ. міжнар. 
наук.-практ. конф. «Пробл. планування виробн. в рин-
кових умовах». Акад. Академії економ. наук України (з 
2006 р.).

Авт. першого в Україні підруч. «Планув. діяльн. про-
мисл. підприємства» (2002, перевид. у 2006 р.); авт. (спі-
вавт.) бл. 350 наук. видань (за ост. 5 р. опублік. 7 моногр. 
і бл. 30 статей, у т.ч. одна моногр. і 4 статті в інозем. 
виданнях).

Відмін. осв. України (1999), Почес. грам. МОН України 
(1981), Хмельн. обл. та міської рад, пам’ят. мед. «20 років 
незалежності України», орд. Князя К. Острозького (Акад. 
соц. упр., 2016).

М. ВОЙНАРЕНКО

Орловська Надія Михайлівна

20.01.1950, с. Андрій-
ківці Хмельн. р-ну Хмельн. 
обл. 

Закінч. Хмельн. пед. уч-
ще (1970), Кам.-Под. пед. 
ін-т (1976), спец. «Історія». 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчит.-метод., методист-ко-
респондент. 

Прац. у м. Хм.: вчит. поч. 
шк. СШ №18 (1973-1979), 
заст. дир. ЗОШ №15 (1979-
1995), дир. гімназії № 2 – 
Асоційованої шк. ЮНЕСКО 
(1995-2013), де ініціювала 
проведення ДЕР всеукр. 
рівня з проблем вихован-
ня. Досвід гімназії занесено до картотеки МОН та ХОІППО. 
Закад – неоднораз. лаур. міжнар. виставки «Сучасні закла-
ди осв.», на її базі проведено три всеукр. конф. З 2013 р. 
– зав. сект. позашк. осв. ХОІППО.

Авт. статей з питань осв. та вихов., надрук. у фах. ви-
даннях, співавт. навч.-метод. посіб. «Школа толерантності: 
шлях до формування толерантного суспільства» (2012. – 
502 с.), «Від громадянина України до громадянина світу» 
(2005. – 517 с.), схвалених наук.-метод. радою МОН. Депу-
тат Хм. міськради 4-х скликань.

Відмін. осв. України (1995), мед. «Трудова слава» (2013), 
нагруд. знак «В. Сухомлинський» (2006), Грам. Верх. Ради 
України (2010), Подяка Президента України (2007), відзна-
ки МОН, Хмельн. облради, ОДА. Лаур. обл. конк. «Людина 
року – 2007» (номін. «За виховання інтелектуальної елі-
ти») та Хмельн. обл. прем. ім. М. Дарманського в галузі 
осв. та науки (2013).

В. ІОВА

Осадчий Олександр Борисович

11.11.1956, с. Вишеньки 
Ост. р-ну., Рівн. обл.

Закінч. Рівненський 
держ. пед.. ін-т, матем. ф-т 
(1979).

Прац.  вихователем Не-
тішин. проф. ліцею (1984), 
з 1994 – заст. дир. з НВР. 

Викл. вищої кат., пед. 
звання – «старший викла-
дач». Підгот. метод. реко-
менд. «Використ. інтеракт. 
методів навч. на уроках 
матем.», «Особл. внутрілі-
цейного контролю».

Грам. МОН України, Хмельн. ОДА, Хмельн. обл. упр. 
осв. і науки, виконкому Нетішин. міськради. 

О. СЕМЕНИШЕНА

Осадчук Людмила Андріївна

30.06.1952, с. Хролин 
Шепетів. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Укр. ордена 
Труд. Черв. Прапора с/г 
акад. (1978), спец. «Еко-
міст бухг. обліку».

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

Труд. діяльн. розпочала 
з посади голов. бухг. кол-
госпу (1978), з 1980 р. – 
викл. спец. дисц. Шепетів. 
с/г технікуму бухг. обліку, з 
1987 р. і до нині – зав. ден-
ного від. Шепет. коледжу 
Подільськ. держ. аграр.-
тех. ун-ту. Член метод. ради Навч.-метод. центру з підгот. 
молодш. спец. МОН України (з 1987 р.).

Відмін. аграр. осв. та науки ІІ ст. (2007).
В. ДМИТРИК

Осипова Ольга Юріївна

28.07.1938, м. Кам.-Под. 
Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т (1960), спец. «Вчит. 
матем.».

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

Прац. вчит. матем. 
Хмельн. СШ №10 (1964-
1966), з 1966 р. – викл. ма-
тем. Хмельн. електромехан. 
технікуму (нині – Хмельн. 
політехн. коледж нац. ун-ту 
«Львів. політехніка»). При-
діл. значну увагу застосув. 
суч. техн., добивається міц-


