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Енциклопедiя освiти Хмельниччини

Собчук Петро Степанович

08.04.1947, с. Сальни-
ця Хмельн. р-ну Вінниц. 
обл.

Закін. Вінницький пед. 
ін-т (1974), за фахом вчит. 
фізич. вих.; Кам.-Под. 
пед. ін-т (1983), за фахом 
вчит. іст. та суспільство.

З 1974 р. прац. вчит. 
фізвих. в Григоровецькій 
СШ. З 1979 року – заступ-
ником з ВР в СПТУ–1. З 
27.09.1984 по 30.03.1993 
р.р. – директ. Старокос-
тянтин. ПТУ–1.

За роки керівн. вивів 
заклад на І місце серед всіх проф.-тех. училищ облі. 
Колектив ПТУ за покращ. якості підгот. кадрів неодно-
разово ставав переможцем та отримував перехідний 
Червоний прапор і грошову прем., яку перераховували 
у Фонд Миру. 

Нагород. почес. грам. та відзн.
Л. ШНИРА

Содомора Ніна Юліанівна

27.10.1960, с. Багатків-
ці Теребовлянського р-ну 
Терноп. обл.

Закінч. Тернопільський 
держ. пед. ін-т, спец. 
«Вчит. матем. і фізики» 
(1982).

Прац. вчит. матем. Із-
яславської СШ № 2 (1982-
1983), – вчит. матем. 
Плужненської СШ (1983-
1993). З 1993 – викл. ма-
тем. Плужненського ПАЛ.

Кваліф. «спеціаліст 
вищої категорії» та пед. 
звання «старший викла-
дач».

Учасник обл. конк., організ. проведення обл. вебіна-
ру з матем. (2014), перемож. обл. виставки матеріалів 
комплексно-метод. забезп. предметів загальноосв. під-
готовки «Педагогічні ідеї та знахідки» (2015).

Нагр. знак «Відмін. осв. України».

Сокальська (Копай) Ольга Михайлівна

03.04.1950, с. Долинів-
ка Чемеров. р-ну Хмельн. 
обл. 

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т ім. Д. Затонського 
(1970), спец. «Вчит. ма-
тем.».

Спец. вищ. кваліф. кат.
З 1970 р. прац. вчит. 

матем. Гуківської СШ, 
у 1985-2005 рр. – заст. 
дир. шк. з навч. роботи. 
Висококваліф. спец., 
знаючий вчит., грамот. 
кер. Її учні – неодно-
раз. учасн. та перемож-
ці район. та обл. етапів 
всеукр. предм. олімп. з 

математ. Освіт. діяльн. перемежовувала з громадською 
(прац. секретарем Гуківської сільради). 

Відмін. народ. осв. УРСР (1985), Отличник просвещ. 
СССР (1987).

Н. РАТУШНЯК

Соловей Микола Васильович 

11.08.1957, с. Харпач-
ка Гайсин. р-ну Вінниц. 
обл.

Закінч. Вінниц. держ. 
пед. ін-т (1979)¸ кваліф. 
«Вч. географії і біології».

Канд. пед. наук (2001), 
доцент (2011). 

Прац. у Новоселицькій 
(Полон. р-ну) і Полонській 
ЗОШ №2, з 1985 р. – на 
посадах у держ. органах 
упр. осв.: інспектор По-
лон. райвно (1985-1986), 
інспектор., голов. спец. 
обл. упр. осв. (1986-
1999), нач. від. ПТНЗ 
(1999-2003), заст. нач. упр. осв. і науки Хмельн. ОДА 
(2003-2007). Координував викон. завдань реформи шк. 
в частині труд. навч. і проф. орієнтації учнів, розвиток 
заг., проф. та позашк. осв. обл., Держ. програм «Вчит.», 
«Шк. автобус», комп’ютериз. ЗНЗ тощо. Адмін. роботу 
поєднував з наук. в Ін-ті педагогіки України (1992-1994) 
і наук.-пед. в ХНУ на кафедрах пед. і психол. (2002-
2008), соц. роботи і соц. пед. (2008-2016). З 2009 р. – 
проректор ХОІППО.

Авт. понад 70 наук. статей і навч. посіб.
Відмін. осв. УРСР (1989), Под. та Почес. грам. МОН 

України (1999, 2006, 2007), грам. НАПН України (2011).
О. ПОПИК


