
376

Енциклопедiя освiти Хмельниччини

Тищенко Віктор Іванович

16.03.1917, с. Хме-
льовик, нині Баришів. 
р-ну Київ. обл. Помер 
23.12.1987.

Закінч. літерат. фак-т 
Ніжинського пед. ін-ту 
(1940), спец. «Рос. мова та 
літ-ра». 

Докт. філол. наук (1976), 
проф. (1979).

З 1947 р. прац. у Кам.-
Под. пед. ін-ті (нині КПНУ 
ім. І. Огієнка): асистент, 
старш. викл., доцент каф. 
рос. мови і літ-ри, декан іс-
тор.-філолог. фак-ту (1962-
1967), проректор з навч. та 

наук. роботи (1967-1975), зав. каф. рос. і зарубіж. літ-ри (з 
1974 р.). Наук. дослідж.: теорія літ-ри, давня рос. літ-ра, 
усна народ. творчість. 

Авт. понад 90 наук. пр.: «Изучение “Слова о полку Иго-
реве” в 8 классе средней школы» (1957), «Істор. роман М. 
Старицького про Кармалюка» (1969).

Учасн. ІІ світ. війни. Мед. «За бойові заслуги», «Двад-
цять років Перемоги у Великій Вітчизн. війні».

Відмін. народ. осв. УРСР, Відмін. вищої шк., мед.: «За 
доблесну працю», А. С. Макаренка, грам. Мін-ва народ. 
осв. УРСР.

Б. КОВАЛЕНКО

Тіслін Олександр Миколайович

05.11.1950, м. Вінниця.
Закінч. Вінниц. пед. ін-т 

(1973), спец. «Фіз. вихов.».
Спец. вищ. кваліф. кат., 

«Майстер спорту СРСР» з 
веслування.

Працюв. у ДЮСШ упр. 
осв. Хмельн. міськради: 
тренер з веслування (1973-
1985), з 1985 р. – дирек-
тор. Під його кер. ДЮСШ 
набула вищої кат., статусу 
«спеціалізованої» (2010). 
Вихованці закладу – чле-
ни націон. збірн. команд 
України, учасники та приз. 
Олімп. ігор (2016).

Відмін. народ. осв. (1989), Відмін. осв. України (2000). 
Людина року (2013). Відзнач. на Дошці пошани «Кращі осв. 
м. Хмельн.» (2003). Ювілейна мед. «20 років незалежнос-
ті України» (2011). Почес. грам.: упр. осв. і науки Хмельн. 
ОДА (2000, 2002), ОДА (2001-2010), міського голови (2005-
2016), упр. молоді та спорту ОДА (2010, 2011, 2016), упр. 
осв. Хмельн. міськради (2000-2015), упр. молоді та спорту 
Хмельн. міськ. ради (2003-2015). 

Л. УСПІНСЬКА

Ткач Людмила Іонівна

04.03.1937, с. Ледян-
ка Красилів. р-ну Хмельн. 
обл.

Закінч. Терноп. пед. ін-т 
(1971). спец. «Викл. біоло-
гії».

У 1963-1970 рр. прац. 
в Бердянській СШ Чеме-
ров. р-ну; у 1971-1974 рр. 
– викл. Кам.-Под. радгосп-
технікуму; у 1974-1985 рр. 
– вчитель біології в Голо-
сківської СШ. З 1987 р. 
дотепер – дир. Кам.-Под. 
міськ. станції натуралістів. 
Під її кер. створ. Музей 
хліба, Музей кімн. рослин, 

контакт. зоопарк, закладено еколог. стежку, організ. школу 
верхової їзди.

Відмін. осв. України (1995), Заслуж. прац. осв. України 
(2000).

Н. ГІЛЬФАНОВА

Ткачук Василь Іванович

15.01.1959, с. Печиводи 
Славут. р-ну Хмельн. обл. 

Закін. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т (1986), фах «Фіз. 
виховання».

У 1986-1996 рр. – учит. 
фіз. вихов. Іванівської сер. 
загальноосв. шк. ім. Героя 
Радянського Союзу А. З. 
Одухи. У 1996-2016 рр. – ме-
тодист РМК Славут. від. осв.

Відмін. осв. Украї-
ни (2003), Почес. грам.: 
райвід. осв. Славут. РДА 
(2004), район. комісаріату 
(2007); грам.: Славут. РДА 
та райради (2010), обл. 
військ. комісаріату (2013), 
Хмельн. облради (2015).

            Ж. ЗУБОВА

Ткачук Іван Хомич

17.07.1929, с. Михнів Ізяслав. р-ну Хмельн. обл. Помер 
16.02.2014, м. Хмельн.

Закінч. Острозьке пед. уч-ще (1950), Київ. держ. ун-т ім. 
Т. Шевченка (1959), істор. фак-т.

Канд. іст. наук (1968), доц. (1969). 
Розпоч. труд. діяльн. у 1950 р. вчит. Хоровської СШ Ост-

розького р-ну, вчит. Зуборівської почат. шк., зав. почат. шк. 
с. Криволука Ізяслав. р-ну. У 1953-1960 рр. – на парт. робо-
ті: другий секр. Ізяслав. райкому ЛКСМУ, лектор, кер. лек-
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Провiднi освiтяни областi
тор. групи, зав. від. обкому 
ЛКСМУ. 

У 1960-1962 рр. – кон-
сультант, зав. Хмельн. 
навч.-консульт. пункту Київ. 
держ. ун-ту. 

З 1962 р. прац. у 
Хмельн. на загальнотехн. 
фак-ті Укр. поліграф. ін-ту 
ім. І. Федорова (згодом на 
його базі створ. самостій-
ний ВНЗ, який неоднораз. 
реорганізов., нині – ХНУ): 
викл., доц. каф. історії 
(1969-2010), за сумісни-
цтвом очолював підгот. 
від. ін-ту (1975-1999) та 

музей історії ХНУ (2001-2010). Акт. займався краєзнавчою 
роботою.

Був одним із організ. першого в м. Хмельн. ВНЗ, завдяки 
йому підгот. від. ін-ту стало одним з кращих в Україні. Ним 
організ. музей історії закладу. 

Авт. численних стат. з історії краю, співавт. 2-томного 
збірн. докум. і матеріалів з історії ун-ту. 

Орд. «Знак Пошани» (1981), числ. відзн. різних рівнів. 
П. МЕЛЬНИК

Ткачук Ніна Марківна

19.03.1950, с. Ружична 
Хмельн. р-ну Хмельн. обл. 

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1976), спец. «Вчит. 
рос. мови та літ-ри».

Труд. діяльність роз-
поч. вчит. рос. мови та 
літ-ри у Турівській 8-річ-
ній школі Теофіпол. р-ну 
(1971-1977). Прац. ін-
спектором Теофіпол. ра-
йон. відділу освіти (1977-
1996). У 1996-2005 рр. 
очол. від. осв. Теофіпол. 
РДА. За її кер. удосконал. 
мережу загальноосвіт. 
закладів осв. до потреб і зручн. насел., підвищ. освіт.-
кваліфік. рівень пед. кадрів, затверд. Інновац. методики 
навч. і вихов. дітей типу «Школа-родина», «Адаптивна 
школа», заверш. газифікацію шк. котелень. Її поважали, 
їй довіряли, вона не словом, а ділом доводила, що є від-
повідал. кер., лідером, особистістю, яка здатна захис-
тити інтереси кожного і працювати задля процвітання і 
благополуччя дітей, вчит.

Відмін. осв. України (1991), Почес. грам. ВР України 
(1990). 

М. МАРЧУК

Томич Ірина Василівна

29.05.1967, м. Волго-
град (Росія).

Закінч. Івано-Франк. 
пед. ін-т ім. В. Стефа-
ника (1988), спец. «Учи-
тель рос. мови та літ-ри», 
Хмельн. гум.-пед. акад. 
(2003), спец. «Вчит. рос. 
мови та літ-ри».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
вчитель-метод.

1987-1990рр. – СШ №9 
м. Коломия (Івано-Франк. 
обл.), учит. рос. мови та 
літ-ри. У 1991-1996 рр. 
– ЗОШ №29 м. Хмельн., 
учит. рос. мови та заруб. 

літ-ри. З 1996 р. і – у НВК №9 м. Хмельн.: заст. дир. з вих., 
з навч.-вих.роб., дир. (з 2002 р.).

Ініціат., активна особистість, постійно перебуває у твор-
чому пошуку. Проблемами, баченням, досягнен. як з пред-
мета, так і з упр. діяльності ділиться у фах. виданнях. 

Грам. МОН України (2004), упр. осв. Хмельн. міськра-
ди, департ. осв. і науки Хмельн. ОДА, Хмельн. міськ. голо-
ви, Дипл. І ст. Всеукр. конк. «Дир. ХХІ ст.» (вид. «Шк. світ», 
2012), лаур. прем. ХОІППО (2015), відзн. на міськ. Дошці 
пошани «Кращі осв. міста» (2012).

І. КОЛЕСНИК

Торічний Олександр Володимирович

10.10.1963, с. Великий 
Ізюм Червоноармійськ. р-ну 
Кокчетав. обл. (Казахстан).

Закінч. Хмельн. вище ар-
тилерій. команд. уч-ще ім. 
Яковлєва (1985). 

Полковник запасу, докт. 
пед. наук (2013), проф. 
(2014). 

З 1993 р. – у НАДПСУ 
ім. Б. Хмельн.: з 1994 р. – 
на викл. посадах, з 1999 р. 
– на наук. посадах, з 2005 
р. – нач. наук.-дослід. від., з 
2015 р. – проф. каф. Наук. 
інтереси: питання впровадж. сучасних пед. систем у військ. 
осв., форм. різних видів військ.-спец. компетент. майбутніх 
офіцерів-прикордон. у процесі неперерв. осв., теорет. і ме-
тод. засади навч. загальновійськ. і військ.-спец. дисц. 

Авт. монографій «Теорія і практика формування військо-
во-спеціальної компетентності майбутніх офіцерів-прикор-
донників у процесі навчання». – Хмельн., 2012; «Педагогіч-
ні умови формування інформаційної культури у майбутніх 
офіцерів-прикорд.». – Хмельн., 2013; навч. посіб. «Фінан-
сово-економічна діяльність Державної прикордон. служби 
України». – Хмельн., 2013.

О. АНДРОЩУК


