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Енциклопедiя освiти Хмельниччини

Слюзко-Плахтій Валентина Іванівна

07.08.1956, с. Ситківці 
Тетіївськ. р-ну Київ. обл. 

Закінч. Вінниц. держ. 
пед. ін-т ім. М.Островського 
(1980), спец. «Філологія», 
кваліф. «Учит. рос. мови та 
літ-ри».

Канд. пед. наук (2003), 
доц. (2006).

З 1981 р. у Хмельн. 
пед. уч-щі (тепер – ХГПА): 
викл., проректор з гумані-
тар. осв. і вихов. (з 2000 
р. дотепер). У час транс-
форм. закладу з пед. уч-ща 
в акад. брала акт. участь 
у реформац. процесах. 
Очільн. профспілк. організ. 

закладу (1988-2002). Відзначається оригінальним підхо-
дом до впровадж. концепт. засад вихов. роботи з студ. та 
викл., має власні наук. обґрунтовані та впровадж. вихов. 
методики і технол. 

Авт. 75 наук. праць: «Формув. моральної свідомості мо-
лодш. школярів засобами дит. літ-ри» (2003); «Народ. педаго-
гіка як засіб вихов.» (2004); «Сценарії вихов. заходів» (2015); 
«Вихов. робота в ХГПА: історія, реалії, перспективи» (2016).

Відмін. осв. України (1991), мед. «За наполегливість у на-
уці» ім. М. Дарманського (ХГПА, 2010), мед. ім. В. Сухом-
линського (2011), почес. грам. МОН України, НАПН України.

В. СЛЮЗКО

Смірнова Ірина Олександрівна

03.03.1963, м. Старо-
костянтинів Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т (1985), спец. 
«Вчит. рос. мови та літ-ри».

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

З 1986 р. по даний час 
працює вчит. заруб. літ-ри 
та рос. мови в Сахновець-
кій ЗОШ І-ІІІ ст. Старокост. 
р-ну. Організатор наук.-по-
шук. діяльності учн., кер. 
шк. НТУ «Смолоскип». 

Авт. понад 30-ти доро-
бок, надрук. у журналах 
«Всесвіт. літ-ра в навч. за-
кладах України», «Зарубіж. літ-ра» та «Все для вчит.».

Почес. грам. МОН України (2001, 2006), Хм. ОДА (2009, 
2010, 2014), Старокост. РДА та район. ради. (2000, 2001, 
2004, 2007). Двічі відзнач. на Дошці пошани «Гордість Ста-
рокост. краю» (2000, 2008). Перемож. обл. етапу ХІІІ Всеукр. 
конк. «Вчит. року-2008» (номін. «Світова літ-ра»), Всеукр. 
конк. «Мій друг – підручник» (2007), ХІ Міжнар. Пушкінсько-
го конк. (2011), призер конк. «Цікавинки навчання» (2005).

А. МАНШИНА

Смішко Лариса Василівна

01.05.1960, с. Крупець 
Славут. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Рівнен. держ. 
пед. ін-т (1981), спец. «Ви-
кладач дошкільної педаго-
гіки і психології, методист 
по дошк. вихованню».

Прац. в системі осв. Не-
тішина з 1981 р.: виховат., 
виховат.-методистом (1985-
1995), зав. ДНЗ № 5 (1995-
2005). За її ініціат. у закладі 
відкрито профілактично-ре-
абілітаційний центр для ді-
тей з порушенням постави 

та плоскостопістю (2002), розпочато роботу з впровадження 
в практику роботи з дітьми дошкільного віку музейної педа-
гогіки. У 2005-2009 рр. – головн. спец. від. осв. м. Нетішина.

Почес. грам. упр. осв. і науки Хмельн. ОДА (1998, 2002).
О. ДОВГУШКО

Смоленюк Петро Степанович

21.06.1950, м. Костян-
тинівка Донец. обл. Помер 
12.11.2013, м. Хмельн.

Закінч. Київ. ін-т народ. 
госп-ва ім. Д. С. Коротчен-
ка (1987), спец. «Економіка 
і планування, матер.-техн. 
постачання».

Канд. екон. наук (1986), 
доцент (1993). 

Прац. у Херсонсько-
му індустріальному ін-ті 
(1987-1988, асист. каф.), 
Житомир. с/г ін-ті (1988-
1989, асист. каф.), Хмельн. 
технолог. ін-ті (нині ХНУ) 
(1989-1991, викл.), Кам.-Под. с/г ін-ті (1991, доцент каф.).

Заснув. Хмельн. приватний ін-ту бізнесу (1992, нині – 
ПВНЗ «Хмельн. економ. ун-т») та став його першим дир. 
(1992-2012). Створив фінансово-економ. коледж (2003), 
який готує фах. за ОКР «Молодший спец.» із 8 спец.: «Об-
лік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та стра-
хування», «Підприємництво, торгівля та біржова діяль-
ність», «Маркетинг», «Туризм». Акад. Укр. акад. економ. 
наук та акад. економ. кібернетики.

Авт. бл. 170 наук. праць: монографій «Інноваційно-інвести-
ційне забезпечення розвитку агротехнічного сервісу» (2004), 
«Інструктивне забезпечення розвитку ринку с/г продукції» 
(2005); навч. посіб. «Економічний аналіз використання ви-
робничих ресурсів» (1994), «Бухгалтерський облік в основних 
галузях економіки України в умовах формування ринкових 
відносин» (2001), «Фінансовий аналіз» (2002) – у 2004 р. від-
значений Дипл. І-го обл. конкурсу наук.-дослід. робіт. 

Відмін. осв. України (2005), орд. «За розбудову осв. 
ім.М. Грушевського» (2002), відзнач. «Золотим Знаком» 
президента Укр. союзу промисловців і підприємців (2006).

О. ПЕТРУШЕНКО


