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1987-1990 рр. – лектор курсів підвищ. кваліф. вчит. у 
Київ. педагог. ін-ті ім. М. Горького (нині Драгоманова) та 
член екзаменац. комісії Кам.-Под. пед. ін-ту.

Заслуж. учит. УРСР (1987), почес. громадянин м. Волочиськ 
Хмельн. обл. (2013), портрет розміщено на «Алеї слави» міста.

А. ЯРОЦЬКА

Ринда Ніна Петрівна  

15.03.1949, с. Балин Ду-
наєвецького р-ну, Хмельн. 
обл. 

Закінч. Чернів. мед. ін-т 
(1976), фак-т «Лікувальна 
справа». 

Викл. вищ. кваліф. кат., 
виклад.-методист. 

В Кам.-Под. мед. уч-щі 
прац. з 1979 р. Куратор 10 
акад. груп різних спец. При-
ймала акт. участь у будівн. 
гуртож. і спорт. комплексу 
«Гіппократ». Протягом 26 
років була головою цикл. 
комісії акушерсько-хірург. 

дисц. Постійний настав. молодих виклад. Її студ. –постійні 
перемож. конкурсів фах. майстер. Акт. займається наук. та 
метод. роботою. Кер. студ. наук.-пошук. групи. 

Авт. посіб. та метод. рекоменд. 
Почес. грам. упр. охорони здоров’я ОДА (2006), упр. 

осв. і науки ОДА (2008), викон. комітету Кам.-Под. міськра-
ди (2013), Хмельн. базового мед. коледжу за навч. міні-по-
сіб. «Патологічне акушерство» (2008).

В. КЛИМ

Риндик Семен Дмитрович

02.06.1892, с. Заставля 
Дунаєвец. волості. Помер 
02.01.1980, с. Заставля Ду-
наєвец. р-н. 

Закінч. Шамовську учит. 
семінарію на Херсонщині. 

Пед. працю розпоч. на 
Дунаєвеч. учит. Міцівецько-
го однокласного народ. уч-
ща Мін-ва народ. осв., учит. 
у Рахнівці, Нігині, Удріївцях, 
Городку, Миньківцях, з 1918 
р. – у рідному с. Заставля. 
Включився в акт. просвіт. 
життя, очолив Дунаєв. осе-
редок «Просвіти». Брав участь у хорі, допомагав формува-
ти просвіт. книгозбірню, виступав з лекціями перед молод-
дю, робітниками, перед вояками ІІ корпусу УГА, підрозділи 
якого квартирували в Дунаївцях. 1929 р. заарештований 
і звинувач. в належ. до Спілки визвол. України, за відсут. 
складу злочину відпущ., у 1937 р. виїхав на Кавказ. Після 
ІІ Світ. війни прац. учит. почат. класів Дунаєвец. СШ №1. 

Один із перших у р-ні Заслуж. учит. шк. УРСР (1957). 
В. ПРОКОПЧУК

Розгон Василь Григорович

10.01.1951, с. Стара 
Чортория Любар. р-ну Жи-
томир. обл. 

Закінч. Львів. культосвіт-
нє уч-ще (1967), від. народ. 
інструментів, Кам.-Под. 
пед. ін-т (1975), спец. «Му-
зика і співи», кваліф. «Вчит. 
музики і співів серед. шк. та 
пед. уч-щ».

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

1969-1970 рр. – худож. 
кер. буд. культури с. Стара 
Чортория (Любар. р-н Жи-

томир. обл.). З 1976 р. – у Хмельн. пед. уч-щі (тепер – ХГПА): 
викл. музики, очільн. муз.-пед. від. (1994–2007), яке реорга-
ніз. у муз.-пед. фак-т. З 2007 р. – викл. на фак-ті мистецтв.

Грам. Хмельн. обл. упр. народ. осв. (1991).
О. ПОЛІЩУК 

Ройзман Вілен Петрович

31.03.1935, смт. Летичів 
Хмельн. обл.

Закінч. Харків. авіаційн. 
ін-т (1958).

Канд. техн. наук (1964), 
докт. техн. наук (1979), 
проф. (1980).

У 1958-1970 рр. прац. 
в машинобуд. конструкт. 
бюро «Прогрес» (м. Запо-
ріжжя), брав участь у створ. 
авіац. двигунів для літаків 
АН-10, АН-12, АН-24, ІЛ-18, 
ЯК-40, АН-124 та ін. 

У 1970-1987 рр. – зав. каф. 
опору матеріалів, деталей 
машин та креслення Хмельн. вищ. артилерійського команд. 
уч-ща. З 1987 р. – у Хмельн. технол. ін-ті побут. обслугов. (нині 
ХНУ): зав. каф. приклад. механіки (1987-2010), з 2013 р. – зав. 
каф. радіоелектрон. апаратів та телекомунікації, з 2014 р. – 
зав. каф. радіотехніки та зв’язку. 

Провідний вчений в галузях балансувальної техніки і 
міцнісної надійності в радіоелектроніці (єдиний в Україні 
докт. наук з цих галузей), досвідч. виховат. наук. кадрів. Під 
його кер. захищ. 20 канд. та 4 докт. дисерт. Часто виступав 
офіц. опонентом в Україні та за її межами. Гідно представ-
ляв нові наук. розробки на міжнар. конф., форумах і кон-
гресах (у Швейцарії, США, Мексиці, Канаді, Японії, Китаї, 
Австрії, Ізраїлі, Польщі, Франції, Німеччині, Литві та  ін.).

Авт. бл. 400 наук. праць і винаходів, монографічних уза-
гальнень, підруч., посіб. Співавт. монографії «Основи ба-
лансування техніки» – у 2-х томах (1975), яка на той час 
стала енциклопед. посіб.

Заслуж. діяч науки і техн. України (1994), диплом Між-
нар. Алфьоровського фонду підтримки осв. та науки (2011, 
єдиний лауреат в Україні).

П. МЕЛЬНИК


