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Енциклопедiя освiти Хмельниччини

Шилюк Володимир Іванович

30.06.1956, смт. Ми-
ропіль Дзержинськ. р-ну 
Житомир. обл. Помер 
16.08.2016.

Закінч. Житомир. пед. 
ін-т ім. І. Франка (1979), 
спец. «Вчит. фізики та ма-
темат.».

Спец. вищ. кваліф. кат., 
старш. вчит.

Пед. діяльність відбу-
валась у Полонськ. р-ні: 
вчит. математ. Білецької 
8-річної шк. (1979-1983), 
вчит. фізики Кустовецької 
СШ (1983-1986), дир. Кус-

товецької ЗОШ І-ІІІ ст. (1986-2014). Працював над створ. 
позитивного іміджу шк.; згуртував навколо себе високо-
проф. колектив, що забезпечив високі досягн. навч.-вихов. 
процесу; створив Музей історії шк.; значно посилив матер.-
техн. базу шк.

Відмін. народ. осв. УРСР (1989). Лаур. район. прем. ім. 
Лесі Українки (1997). Численні відзнаки МОН України, обл. 
упр. та Департ. осв., район. від. осв.

С. ГАВАДЗА

Шилюк Олена Анатоліївна

20.01.1956, смт. Понінка 
Полон. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Житомир. держ. 
пед. ін-т ім. І. Франка 
(1978), спец. «Біологія, хі-
мія».

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

З 1978 р. – вчит. хімії та 
біології Кустовецької ЗОШ 
І-ІІІ ст. Полон. р-ну. Прац. 
над пробл. «Еколог. вихов. 
учнів. молоді». Її вихованці 
– учасн. та призери район., 
обл. та Всеукр. акцій, наук.-
освіт. проектів еколог. спря-
мування, конк.-захистів 
наук.-практ. робіт, НДР МАН, олімп. з хімії, біології, екології. 
Делегат V з’їзду вчит. УРСР (1987).

Відмін. осв. УРСР (1987), Відмін. народ. осв. СРСР 
(1989), грам. та под. Полон. район. від. осв., обл. упр. освіт. 
і науки, ХОЕНЦУМ, Націон. ЕНЦУМ., лаур. район. прем. ім. 
Л. Українки (1995).

С. ГАВАДЗЕ

Шинкарук Олег Миколайович

23.08.1970, с. Шрубків 
Летичів. р-ну Хмельн. обл. 

Закін.: Дніпропетр. вище 
зенітне ракетне команд. 
уч-ще військ протиповітр. 
оборони (1991), інже-
нер; Націон. акад. При-
корд. військ України ім. Б. 
Хмельн. (1999), офіцер 
військ. управл. 

Генерал-майор, докт. 
техн. наук (2001), проф. 
(2003). 

З 1991 р. – на військ. по-
садах; з 1993 р. – у НАД-
ПСУ ім. Б. Хмельн.: з 1993 

р. – на викл. посадах, з 2002 р. – нач. каф.; від 2007 р. 
– у ХНУ: з 2007 р. – зав. каф., з 2010 р. – проректор; з 
2014 р. – ректор НАДПСУ ім. Б. Хмельн. Наук. інтереси: 
забезп. надійності радіотехн. систем, мат. моделювання й 
оптим. прийняття рішень, когерентна обробка сигналів в 
імпульсній радіолокації, націон. оборона та безпека держ. 
кордону. 

Академік Акад. наук прикл. радіоелектроніки, дійсний 
член Акад. інформатизації освіти.

Авт.: «Визначення впливу випадкових модуляційних 
складових імпульсних радіолокаційних сигналів на ступінь 
їх розрізнення». – Хмельн., 2013; «Програмно-алгоритмічна 
реалізація створення експертних систем для дослідження 
систем експлуатації технічних засобів охорони кордону». – 
Хмельн., 2014; «Аналіз досвіду створення та використання 
інтегрованих телекомунікацій системи «Гарт» в Державній 
прикордонній службі України». – Хмельн., 2015.

Заслуж. прац. осв. України (2015). 
О. АНДРОЩУК

Шинкарюк Анатолій Іванович

06.10.1952, м. Хотин Чер-
нів. обл. Помер 11.01.2015.

Закінч. Вінниц. держ. 
пед.. ін-т ім. М. Островсько-
го (1977), вчит. фіз. вихо-
вання.

Докт. психол. наук (2005), 
проф. (2006). 

Від 1977 прац. у Кам.-
Под. пед. ін-ті (нині КПНУ 
ім. І. Огієнка): 1982-1992 
– ст. викл., зав. каф. лег. 
атлет. з метод. викл., 1992-
2002 – ст. викл, доц., про-
відний наук. співробіт. каф. 
психол., з 2002 – зав. каф. 
практ. психол. ін-ту соц. ре-
абіліт. та розв. дит., від 2006 – зав. каф. заг. та практ. пси-
хол., 2010-2012 – проректор із заоч. навч. та зв’язків з навч. 
закладами. Наук. дослідж.: заг. психол., суч. пробл. експер. 


