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Провiднi освiтяни областi
Рудницький В’ячеслав Броніславович 

22.06.1940, с. Долиняни 
Вінниц. обл.

Закінч. Львів. держ. ун-т 
(1967), спец. «Механіка де-
форм. твердого тіла», аспі-
рантура Львів. держ. ун-ту і 
Варшав. ун-ту (1972).

Докт. матем. наук (1972, 
Польща), докт. техн. наук 
(1988), проф. (1990).

Прац. у колгоспі та шах-
тах Донбасу. З 1967 р. – у 
Хмельн. технол. ін-ті побут. 
обслугов. (нині ХНУ), прой-
шов шлях від викл. до проф., 
зав. каф. вищої матем.

Відомий фах. у галузі контакт. взаємодії твердих тіл, ав-
тор наук. шк. з цього напряму (ХНУ). Підгот. 5 канд. і 2 докт. 
наук. Учасн. багатьох міжнар. конф., симпозіумів, семін., 
член оргкомітетів та редакцій багатьох наук. журналів. Акад. 
Академії  наук Вищої школи України (з 1992 р.), дійсний член 
(акад.) Міжнар. Акад. Інформатизації (з 1997 р.). Веде вели-
ку сусп. роботу, член Міжнар. асоціації з обчисл. механіки, 
спеціаліз. Вченої ради по захисту канд. та докт. дисерт. ХНУ.

Авт. бл. 340 наук. публік. За його ред. і співавт. видано 55 
метод. посіб. та підруч. з курсу «Вища матем.», 3 монографії. 

Заслуж. прац. народ. осв. України (1992). 
П. МЕЛЬНИК

Рудницький Олександр Григорович

18.10.1953, с. Говори 
Віньков. р-ну Хмельн. обл. 

Закінч. Кам.-Под. ін-т ім. 
В. П. Затонського (1975), 
вчит. «Історії та суспіль-
ствознавства». 

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

З 1975 р. – вчит. історії 
та суспільствозн. Садів-
ської сер. шк. Голопристан. 
р-ну Херсон. обл. З 1976 р. 
– вчит. історії Зіньківської 
сер. шк. Віньков. р-ну. 1986-
2003 рр. – дир. Зіньків. НВК 
– інноваційного та пілотного закладу обл. 2003-2014 рр. – 
нач. від. осв. Віньков. РДА. За час його кер. виконано зна-
чний обсяг робіт щодо створ. умов для навч. і вих. учнів, 
зазнала суттєвих змін матер. база освіт. закладів: введено 
в експлуат. Петрашівську ЗОШ І-ІІІ ст., заверш. реконструк-
цію Охрімовецького ДНЗ в ЗОШ І-ІІІ ст., проведено капіт. 
рем. приміщ. Слобідко-Охрімовецької ЗОШ І-ІІ ст. (2011).

Відм. осв. УРСР (1987), Почесн. грам.: Мін. осв. УРСР 
(1988), Віньков. РДА (2004), Хмельн. ОДА (2008, 2013), рай. 
орг. профсп. прац. осв. (2008, 2009), Хмельн. облради (2013), 
Департ. осв. і науки, молоді та спорту Хмельн. ОДА (2013), 
ювілейні мед. Відзначено на обл. Дошці пошани (1999), рай. 
Дошці пошани «Кращі люди Віньковеччини» (2012).

Л. БРОШКО

Рум’янцева (Кургузкіна) Тетяна Макарівна

29.01.1957, с. Пилипи-
Хрептівські Новоуш. р-ну 
Хмельн. обл.

Закінч. Чернів. держ. 
ун-т ім. Ю. Федьковича 
(1979), спец. «Географія», 
кваліф. «Географ, викла-
дач географії».

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

З 1980 р. – вчит. геогр. 
Хмельн. спеціаліз. ліцею-
інтернату поглиб. підгот. в 
галузі науки. З 1996 р. ав-
тор і ведуча телепрограми 
«Подорожі планетою жит-

тя» (на каналі ОДТРК «Поділля-Центр»), яка неоднораз. 
була перемож. і дипломантом всеукр. і міжнар. конк. Її учні 
отримали 22 перемоги Всеукр. олімп. з геогр.; неоднораз. 
перемагали в конк.-захистах НДР МАН України, всеукр. 
геогр. турнірах. 

Заслуж. вчит. України (1999). Почес. грам.: Хмельн. обл. 
упр. осв. та ОДА (2008, 2011), Хмельн. обл. ради (2012), 
МОН України (1996, 1999). Перемож. обл. конк. «Учит. 
року-1996», «Учит. року-1999», Лаур. Всеукр. конк. «Учит. 
року-1996» у номін. «Географія». Лаур. міжнар. конк. шк. 
учит.в («Артек», 1998).

В. ПАВЛИШИНА

Руса Тетяна Василівна

02.04.1967, с. Бабино 
Старосин. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Кам’янець-
Подільський пед. ін-т 
(1988), вчит. укр. мови та 
літ-ри. 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчитель-методист, мето-
дист-кореспондент каф. 
менеджменту та освіт. тех-
нологій ХОІППО.

Вчит. укр. мови та літ-ри 
Пасічнянського НВК (1988), 
заст. дир. з вихов. роботи 
(1990), з 2006 до теп. часу 
– дир. цього ж НВК.

Налагоджено співпрацю з Америк. Корпусом Миру в 
Україні, розроблено прогр. та видрук. посібники з літ-ри рід-
ного краю, підгот. 7 переможців та призерів Всеукр. рівня.

Авт. понад 15 наук.-практ. публікацій у період. та фах. 
виданнях («Директор школи ліцею гімназії», «Варіатив-
ність інноваційність результативність аналітичність управ-
ління»).

Відмін. осв. України (2002), нагр. знак «В.Сухомлинський» 
(2011), мед. «За розбудову укр. козацтва на Хмельн.» 
(2013), почесні грам. упр. осв. і науки ОДА (2000), МОН 
України (2001; 2002); грам. Координаційної ради По-
дільської спілки молоді (2002), Фонду інтелект. співпраці 


