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Провiднi освiтяни областi
Щербак (Борусевич) Галина Романівна

04.09.1925, с. Адамівка 
Віньков. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
уч-ще (1951), спец. «Вчит. 
1-4 класів».

Прац. ст. піонервож. 
(1948-1954), вчит. молод-
ших класів (1956-1981) 
Зіньківської СШ. Серед її 
вихованців – 14 вчит. та ба-
гато відомих людей. 

Делегат республ. з’їзду 
вчит. (1951). 

Значок ЦК ВЛКСМ «Кра-
щий піонерський вожатий» 
(1954), Відмін. народ. осв. 
УРСР (1966), Заслуж. вчит. 
УРСР (1975), мед. «Вете-
ран праці» (1980).

     А. БЕХ

Щербань Надія Михайлівна

03.11.1952, с. Привороття 
Кам.-Под. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т ім. В.П.Затонського 
(1975), спец. «Фізика та 
електротехніка».

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

Прац. у Пеньківській 
ЗОШ І-ІІІ ст. Старокост. р-ну: 
вчит. фізики (1975-1978), 
директор (1978-2003). У 
2003-2014 рр. – зав. від. 
осв., нач. упр. осв. виконко-
му Старокост. міськради.

Під її кер. зміцнено 
матер.-техн. базу закл. осв. 

м. Старокост.: заверш. добудову ЗОШ І-ІІІ ст. №3, побуд. 
спорт. і акт. зали у ЗОШ І-ІІІ ст. №6, провед. реконстр. ЗОШ 
І-ІІІ ст. №7, 8 та стадіону «Центральний», відновлено ді-
яльн. стадіону «Поділля», роботу ДНЗ №9. За її ініціат. роз-
роблено концепцію розв. кожного навч. закладу, проведено 
комп’ютериз. закладів осв., у ЗОШ створено музеї історії 
закл. Планомірно провод. роботи по енергозбереженню, 
оптиміз. мережі закл. осв. Учні міста демонструють відмін-
ні результ. в обл. спартакіаді школярів, займають приз. міс-
ця за підсумками року. Зростає рівень майстерності педка-
дрів, рівень виступів учнів на обл. та всеукр. олімп., якості 
знань випуск. за результ. ЗНО. Свій досвід роботи презент. 
на обл. семінарі нач. упр. та від. осв. обл. (2009).

Депутат Старокост. райради (1990-1995, 1998-2003), 
Старокост. міськради (2006-2014).

Відмін. народ. осв. УРСР (1982), мед. «За трудову до-
блесть» (1986), грам. Хмельн. облради (2006), Почес. 
грам. Хмельн. ОДА (2009), Ювілейна відзнака «75 років 
Хмельн. обл.» (2012).

Н. СВЕРДЛЮК

Щербина Петро Федорович

22.02.1910, с. Полтав-
ка Покровськ. р-ну Уссу-
рійськ. краю (Росія). Помер 
15.11.2001.

Закінч. Москов. держ. 
ун-т (1941), викл. історії; 
Львів. ун-т (1948, 1952), ви-
кладач історії, юрист. 

Канд. іст. наук (1964), 
докт. юрид. наук (1977), 
проф. (1978). 

У 1944-1948 рр. – зав. 
від. осв. Дунаєвец. р-ну. У 
1949, 1964-1999 рр. –  ст. 
викл., доцент, проф. каф. 
історії Схід. Європи і архе-
ології Кам.-Под. пед. ін-ту 
(нині КПНУ ім.І. Огієнка), 1952 р.– викл. права Кам.-Под. с/г 
ін-ту. З 1992 р. – проф. Хмельн. ін-ту регіон. упр. та права, 
1999-2001 рр. – проф. Хмельн. ун-ту упр. і права. Наук. до-
слідж.: проблеми нового часу, правознавство. 

Авт. понад 100 наук. пр., монографій «Судебная ре-
форма 1864 г. на Правобережной Украине» (1974), 
«Буржуазные реформы 60-х годов ХІХ  в. на Правобереж-
ной Украине» (1987), навч. посіб. «Межпредметные связи 
в преподавании истории и права» (1987).

Мед. «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «Ветеран праці», «40 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», дві мед. «За долголет-
ний добросовестный труд», нагруд. знаки «За отличные успе-
хи в работе», «Высшая школа СССР», численні поч. грам.

О. ЗАВАЛЬНЮК

Щербіюк Лариса Геннадіївна

10.08.1948, с. Стовбець 
Вербського р-ну Рівнен. обл.

Закінч. Оренбур. держ. 
пед. ін-т (1980), спец. 
«Учит. труд. навчання»

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

З 1971 р. – викл. Хмельн. 
технолог. ін-ту побут. об-
слуг. У 1984-2012 рр. – учит. 
труд. навч. НВК «ЗОШ І-ІІІ 
ст. – гімназія» м. Шепетів-
ка. Творчий учит., підгот. 25 
перемож. міськ. етапу, 15 – 
обл. та 10 – Всеукр. етапу 
олімп. з труд. навч. Створ. 

гурток «Чарівна латочка», який мав звання «Зразковий ко-
лектив». Член роб. групи МОН України по створ. програми з 
труд. навч. для уч. 10-12 кл.

Авт. друк. матеріалів у виданнях: «Рукоділля» (2005), 
«Труд. підготовка в закладах освіти» (2006), «Вишиванка» 
(2006), газ. «Майбуття», «Подільські вісті», «Поділля Є».

Відмін. осв. України (1998). Почесн. грам.: МОН України 
(2000), Хмельн. ОДА (2003, 2007). Перемож. міськ. та лаур. 
обл. конк. «Вчит. року-2002» в номін. «Труд. навчання», 
лаур. конк. «Хмельничанин року-2007». 

Н. КАЧОРОВСЬКА


