
361

Провiднi освiтяни областi
Сінчук Надія Іванівна

22.06.1952, сел. Сама 
Івдельського р-ну Свердл. 
обл. (Росія).

Закінч. Київ. торг.-
економ. ун-т (1975), това-
рознавець. 

Спец. вищ. кваліф. кат., 
викл.-методист (2011).

Прац. у Хмельн. центр. 
універмазі (1970-1979): 
продавець, товарознавець, 
зав. секцією; від 1979 р. до-
тепер – у Хмельн. технікумі 
рад. торгівлі (нині – Хмельн. 
торгов.-економ. коледж 

КНТЕУ): методист, зав. практикою, заст. дир. з навч.-вироб. 
роботи, інспектор навч. частини. Кер. секції пед. спрямуван-
ня Школи підвищ. пед. майстерності викладачів.

Авт. наскрізної прогр. практики, співавт. варіатив. компо-
нентів галуз. стандартів.

Відмін. осв. України (2015). Поч. грам. Хмельн. ОДА 
(2005), МОН України (2007).

Г. НАЙДУК

Сірий Віктор Миколайович

03.11.1935, с. Велика 
Левада Городоцького р-ну, 
Хмельн. обл.

Закінч. Київський держ. 
пед. ін-т ім. Горького, ф-т 
фізики. 

З 1969 р. у  сфері ПТО, 
викладач. У 1983-1985 
рр. – нач. управл. ПТО у 
Хмельн. обл.; 1985-1999 
рр. – дир. новостворено-
го Хмельн. ПТУ № 8, яке 
вело підготовку робітничих 
кадрів для регіонів Укр. 
Значну увагу приділяв роз-
витку мережі та зміцненню 
навч.-матер. бази ПТО.

Мед. «Відмінник ПТО СРСР», «Відмін. осв. України», 
«Ветеран праці».

Скалозубова Надія 
Миколаївна

Прац. піонервож. у Во-
лочиській СШ (тепер ЗОШ 
І-ІІІ ст. № 1), учит. історії та 
суспільствознавства у Во-
лочиській СШ № 5 (1975-
1980).

Орд. «Знак Пошани», 
Заслуж. вчит. УРСР (1965).

Н. КРАЙДУБА

Скиба Григорій Федотович

30.01.1919, с. Шаїнці 
Деражн. р-ну Хмельн. обл. 
Помер 09.12.1970, с. Со-
колівка, Ярмолин. р-ну.

Закінч. Хмельн. тех-
нікум політосв., Одеськ. 
держ. пед. ін-т (1941), фі-
лолог. фак-т.

Труд. діяльність розп. у 
Мовчанській 7-річці на Ві-
нниччині (1936). З 1946 р. 
– знову на пед. роботі: за-
впед і дир. шк. у с. Шарів-
ка, Ярмолин. р-ну, завуч у 
Ярмолин. СШ, 1952-1961 
рр. – дир. Соколівської 
СШ. Редактор учит. сати-
ричної газ. «Колючка» і 

колгосп. газети, позаштат. кореспондент район. газ. «Впе-
ред». Учасник обл. і республ. пед. читань. З 1966 р. – кер. 
шк. ППД з укр. мови та літ-ри, кер. метод. комісії вчит. мови 
і літ-ри Ярмолин. р-ну.

Учасн. ІІ світ. Війни, орд. Червоної Зірки, мед.: «За від-
вагу», «За бойові заслуги», «За оборону Сталінграда», «За 
взяття Праги».

Відмін. народ. осв. УРСР (1969). 
А. ЗАБОЛОТНА

Скиба Микола Єгорович 

01.01.1950, с. Камень 
Кролевец. р-ну Сумськ. 
обл. 

Закінч. Київ. техн. ін-т 
легкої пром. (1972), спец. 
«Інженер-механік». 

Докт. техн. наук (2005), 
проф. (1997), член-кор. 
НАПН України (2010).

З 1975 р. – у Хмельн. 
технол. ін-ті побут. обслу-
гов. (з 2004 р. – Хмельн. 
націон. ун-т): асистент, ст. 
викл., доц., проф. каф. 
машин та апаратів легкої 
промисл. 1985-2001 рр. – 
декан по роботі з інозем. студ., декан гум.-пед. фак-ту, 
проректор з навч. роботи. З 2001 по тепер. час – ректор 
ХНУ. За його керівн. заклад отримав статус держ. ун-ту, 
згодом – Націон. 

Коло наук. інтересів: фізико-механіка та фізико-
хімія натур. і штучн. композиц. матер., лінійна теорія 
в’язкопружності, теорія машин і механізмів, методи ре-
грес. та кореляц. аналізу. Започаткував власну наук. 
школу «Наук. та практ. основи переробки відходів ви-
робн. у легкій промисл.». Підготував 2 докт. і 7 канд. 
наук.
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Голов. редакт. журналу «Вісник» ХНУ; член редакц. ради 
журналів «Проблеми трибології» ХНУ, «Дидактика профе-
сійної школи». Голова ради із захисту канд. дисерт. (ХНУ). 
Член секції з легкої та харч. промисл. Комітету Держ. пре-
мій України в галузі науки і техн. Голова Ради ректорів ВНЗ 
Хмельн. обл., депутат Хм. обл. ради VI і VII скликань, голо-
ва пост. комісії з питань освіти, науки, культури, молоді та 
спорту. 

Авт. 134 наук. праць, 7 навч. посіб., 4 монографій: «Ви-
робн. литих деталей та виробів з полімер. матеріалів у 
взуттєвій та шкіргалантерейній промисл.» (2007), навч. 
посіб. «Теорія і практика проф.-орієнт. роботи з молод-
дю» (2007). Отримав 7 авт. свідоцтв і 14 патентів.

Винахідник СРСР (1985), відмін. осв. України (1994), 
Залуж. прац. осв. України (1999), Почесна грамота КМУ 
(2002), орд. «За заслуги» III ст. (2008), Почес. грам. 
ВРУ (2009), лаур. Держ. прем. України в гал. науки і 
техн. (2014), відзн. на обл. Дошці пошани «Кращі люди 
Хмельн.» (2007).

В. КАРАЧУН

Скобелєв Михайло Семенович

21.11.1918, с. Тим-
ків (нині Новоушиц. р-ну 
Хмельн. обл.). Помер 
26.12.1979, с. Миньківці, 
Дунаєвец. р-ну.

Закінч. Кам.-Под. пед-
технікум (1934), Київський 
держ. пед. ін.-т ім. Горького 
(1950).

Прац. учит. геогр. та 
історії Малопобіянської 
7-річної шк. (1934-1939). 

Після служби в армії та 
війни прац. учит., завучем 
Притулівської 7-річної шк.

З 1950 р. – у Миньковец. 
СШ Дунаєвец. р-ну: учи-
тель іст., з 1959 р. – дир. 

шк. посідала одне з провід. місць за результ. навч. і вихов. 
у р-ні та обл. За роки його кер. понад 500 випускників здо-
були вищу освіту, понад 300 закінч. технікуми, 218 стали 
пед., 9 – дир. шк., багато з них відзнач. держ. та галузеви-
ми нагородами. 

Учасник ІІ Світ. війни, відзнач. бойовими орд. і мед. 
Заслуж. вчит. УРСР, мед. А. С. Макаренка, орд. Леніна 

(1971).
П. ОНИЩУК, Ж. СЛОБОДЯНЮК

Скутська Світлана Зінов’ївна

28.01.1967, м. Полонне Хмельн. обл
Закінч. Кам.-Под. пед. ін-т (1994), спец. «Пед. і методика 

почат. навч.».
Спец. вищ. кваліф. кат., вчит.-методист,.
У 1986-2016 рр. – учит. почат. кл. Полонської ЗОШ І-ІІІ 

ст. № 2. Кер. район. МО вчит. почат. кл. «Шлях до творчос-

ті», «Шк. молодого вчит.». 
Прац. над проблемою ви-
корист. елементів театр. 
педагогіки. Суть досвіду – 
розвиток твор. здібностей 
уч., застосування в навч. 
діяльн. елементів драма-
тизації. 

Авт. низки друк. матер.
Відмін. осв. України 

(2003), Почесн. грам. 
МОН України (2005), 
лаур. район. прем. ім. Л. 
Українки (2005), перемож. 
обл. виставки педінно-
вацій (2005, 2007, 2010, 

2012), учасник Всеукр. огляду-конк. «Панорама творчих 
уроків» (2008).

Г. МЕЛЬНИК

Слівінська Юзефа Станіславівна

27.01.1962, м. Перво-
майськ Миколаїв. обл. 

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т(1984), фак-т фізвихо-
вання.

Прац. вчит. фізкультури 
Яблунівської, Коржовець-
кої шк. З 1985 р. – тренер-
викл. І кат. Деражн. ДЮСШ. 
Її вихованці – неоднораз. 
чемпіони та призери обл., 
всеукр. та міжнар. змагань. 
У 2015 р. її команда здобу-
ла І місце у «Дит. лізі Укра-
їни з волейболу» серед ді-
вчат 2002 р.н.

О. БІЛЯК

Слободян Валентина Михайлівна 

12.11.1953, с. Довжок 
Кам.-Под. р-ну Хмельн. 
обл.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1974), іст. фак-т.

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

Труд. діяльність 
пов’язана з Кам’янеччиною: 
вчит. Староушицької сер., 
Великозаліснянської 8-річ-
ної шк., Заліської № 2 не-
повної СШ, у 1985-1995 
рр. – її дир. Під її кер. шк. 
здобула статус ЗНЗ І-ІІІ ст., 
було збуд. нове приміщ. У 

1995-2016 рр. – зав. метод. каб. Кам.-Под. міськ. упр. осв. і 
науки (з 1997 р. це – інформ.-метод., а з 2004 р. – НМЦ). У 


