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Провiднi освiтяни областi
Свідер Полікарп Іванович

05.04.1923, с. Хропото-
ва Чемеров. р-ну Хмельн. 
обл. Помер 17.02.2012.

Закінч. Київ. держ. ун-т 
ім. Т. Г. Шевченка (1950), 
спец. «Укр. мова та зару-
біжна літ-ра».

Докт. філол. наук (1986), 
проф. (1990).

Учителював; від 1950 – у 
Кам.-Под. технікумі підгот. 
культосвітніх прац. З 1952 
р. – на каф. укр. літ. Кам.-
Под. держ. пед. ін-ту (нині 
– КПНУ). У 1971-1974 рр., 
1980-1984 рр. – очолював 
каф. Наук. дослідж.: про-
блеми роду, родоводу в 

укр. націон. традиції. Кер. наук. школи «Текст як основна 
одиниця комунікації». Акад. АНВШ України (1997). Підгот. 
2 канд. наук. 

Авт. понад 40 наук. пр.: моног. «О. Копиленко. Життя і 
творчість» (1960); літер.-публіцист. нарис «Рід, родовід, 
покоління в укр. худож. слові» Ч. 1, 2. (2003, 2008).

Учасн. ІІ світ. війни. Бойові нагор.: орд. Вітчизн. війни І 
ст., мед. «За відвагу», «За бойові заслуги».

Відмін. народ. осв. УРСР (1981), Заслуж. прац. осв. 
України (1993). Орден Леніна. 

О. РАРИЦЬКИЙ

Свідерська-Лоб Світлана Михайлівна

15.01.1984, с. Райківці 
Хмельн. р-ну Хмельн. обл. 

Закінч. Хмельн. гуман.-
пед. акад. (2010), спец. 
«Управління навчальним 
закладом».

З 2007 р. – завідувач 
Райковецького дошк. за-
кладу «Пролісок». Досвід-
чений, креативний педа-
гог, вмілий організатор, 
вирізняється готовністю 
розв’язувати освіт. пробле-
ми, створювати умови для 
пед. творчості, стимулюва-
ти освіт. ініціативи та спря-
мовувати їх на розвиток за-
кладу. Під її кер. педагоги ДНЗ «Пролісок» неодноразово 
здобували перемоги у район. конкурсах. 

Авт. статей: «Мовні ігри та забави у роботі з дітьми» 
(2008), «Допомогти дитині створити себе», «Пам’ятка щодо 
подолання дитячих проблем» (2012), «Організація та управ-
ління взаємодії у роботі завідувача та батьків» (2015).

Почесн. грам. Райковецької сільради (2010), відзн. на 
Дошці пошани Хмельн. р-ну (2009), Почесн. грам. Хмельн. 
РДА (2013).

О. ПАШКОВСЬКА

Свіргунець Євген Михайлович

10.04.1939, с. Ружична 
Хмельн. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1965), фак-т фізвихо-
вання; аспірантуру Київ. 
держ. ін-ту фіз. культури 
(1979).

Канд. пед. наук (1982), 
доц. (1984).

Прац. за комсомол. пу-
тівками на будівн. шахт 
Донбасу (шахта ст. Що-
тово Антрацит. р-ну – нині 
Луганськ. обл.). Після за-
кінч. ін-ту прац. інструкто-
ром відділу студ. та учнів. 
молоді Кам.-Под. міськ. та 
Хмельн. обкому комсомолу 

(1965-1967).
З 1967 р. – у Хмельн. технол. ін-ті побут. обслугов. (нині 

ХНУ): сек-р комсомол. організ. ін-ту (з 1967 р.), голова обл. 
ради студ. спорт. тов-ва «Буревісник». 

З 1969 р. – зав. новоствореної каф. фіз. виховання. За 
його ініціат. та безпосередньою участю здійсн. проектув. і 
будівн. стадіону, спорт. майданчиків, створ. перших спорт. 
студ. команд та будів. загонів.

Висококваліф. пед., досвід. організат. і менеджер у 
сфері фіз. культури та спорту. За його сприяння більше 10 
викл. каф. захистили дисерт., 11 – нагородж. знаком «Від-
мін. осв. України». Збудовано стадіон, спорт. комплекс, 
спорт.-веслувальну базу, залучені кошти для закупівлі 
спорт.-оздоровчого табору, розбудовано футбол. майдан-
чик зі штуч. покриттям. Спорт. команди й окремі спортсме-
ни ун-ту стали кращими в обл. та країні, досягли результа-
тів міжнар. рівня; за його кер. каф. підгот. 14 заслуж. м/с, 
30 м/с міжнар. класу, 250 м/с, виховано 4 Олімп. Чемп., 20 
призерів Всесвіт. Універсіад.

Авт. понад 140 наук. праць, 2 навч. посіб. (у співавт.), бл. 
20-ти метод. розробок, 5 робіт надрук. за кордоном. 

Два орд. «Знак Пошани» (1976, 1986), Заслуж. прац. 
фіз. культури і спорту України (1995) та ін. нагор. держ., 
спорт. і громад. організацій.

М. ВОЙНАРЕНКО

Семенюк Василь Васильович

08.02.1950, с. Великий Бичків Рахів. р-ну Закарпат. обл.
Закінч. Ужгород. держ. ун-т (1976), спец. «Хімік, викл. 

хімії»; Терноп. держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка (2000), спец. 
«Теорія та історія пед.».

Спец. вищ. кваліф. кат., вчитель-методист, канд. пед. 
наук (2000).

1967-1969 рр. – Великобичківська СШ, старш. піонер-
вожатий, 1976-1977 рр. – Безименська СШ, вчит. хімії, 
1977-1978 рр. – Хоняківська СШ, вчит. хімії, 1978-1984 
рр. –Славут. райвідділ народ. освіти, інспектор шкіл, 
1984-1993 рр. – дир. Славутської школи-інтернату, у 
1993-2000 рр. – Славут. обл. спеціаліз. ліцею-інтерна-


