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Заріччя – колишнє село, що виникло на пагорбі та його схилах за річкою 

Південний Буг. У 1946 році Заріччя було приєднано до Проскурова та стало одним 

із мікрорайонів міста. Позбуватися свого сільського вигляду він почав уже в 1950 

роках, і першим поштовхом стала організація на зарічанських ланах, поблизу 

Старокостянтинівського шосе (район теперішнього дендропарку) обласної 

сільськогосподарської виставки. Такі виставки, що відкривалися у ті роки у всіх 

обласних центрах на зразок столичної ВДНГ, були стаціонарними – мали капітальні 

приміщення, павільйони, впорядковану територію. Теж саме й зробили в 

Проскурові. Перша виставка урочисто була відкрита у 1950 році й успішно діяла 

майже до середини 60-х років. Тисячі проскурівчан з родинами полюбляли 

відвідувати виставку, де можна було не лише ознайомитись з досягненнями аграріїв, 

а й відпочити: придбати щось смачне, відвідати кафе й буфети, погойдати дітлахів. 

В народі за цією зарічанською частиною міста швидко закріпилася назва Виставка. 

У 1959 році, дещо на захід від Виставки, неподалік від Зарічанської МТС та 

вище військового танкодрому розпочалася забудова невеличкого житлового масиву 

двоповерхових будинків для службовців 17-ї дивізії. Він отримав назву «посьолок 

Мирний». В той же час, ближче до Заріччя заклали фундаменти під три 

чотириповерхові цегляні будинки. Дорогу, що з’єднувала верхню околицю Заріччя з 

Виставкою та пролягала повз «Мирне» та чотириповерхівок, розширили, 

заасфальтували і незабаром дали назву – проспект Миру… Так почалася масштабна 

розбудова нинішнього Зарічанського мікрорайону, що «поглинув» колишнє село, 

його сади та лани, та колишню Виставку. 

 

ТЕЛЕВЕЖА 

 

На найвищій точці міста в 1968 р. збудовано 

телеретранслятор заввишки 100 м. У 1978 

році в Хмельницькому, поруч зі старим 

ретранслятором, розпочалось будівництво 

нової телевежі. До робіт залучили 

спеціалістів з Чехословаччини, які 

встановлювали телеапаратуру у технічному 

приміщенні. Це була перша у Радянському 

Союзі потужна двопрограмна 

радіотелевізійна станція. Через два роки 

будівництва, коли «зріст» 

суцільнометалевого корпусу телевежі склав 

180 м, на нього установили 28-метрову 

антену. Таким чином, загальна висота 

телевежі становила 208 метрів! 

Хмельницька телевежа. 

Фото 1982 року. 
До теперішнього дня вежа в 

Хмельницькому є найвищою спорудою 

області. 

Додамо, що нині вона є четвертою за висотою в Україні серед вільностоячих 

(тобто, без підтримуючих дротів) телерадіовеж. Найвища – Київська (385 м), за нею 
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йдуть – Харківська (242 м), Мелітопольська (226 м) й наша. 

У січні 1991 році на базі Хмельницької 

радіотелевізійної станції створено 

Хмельницький обласний радіотелевізійний 

передавальний центр. 

Нині Хмельницький обласний 

радіотелевізійний передавальний центр 

входить до складу Концерну радіомовлення, 

радіозв'язку та телебачення Департаменту 

зв'язку Міністерство транспорту та зв'язку 

України. На обслуговуванні Хмельницького 

ОРТПЦ перебувають 79 телевізійних та 21 

радіомовний передавач. 
 

Висотні роботи на телевежі 

 

СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ ступенів №25 

Маршала Рибалка 14/1 
 

 

Хмельницька середня 

загальноосвітня школа № 25 

функціонує з 31 серпня 1985 року. У 

2005 році весь педагогічний колектив, 

учні школи відсвяткували 20-річний 

ювілей. За цей час атестат про повну 

загальну середню освіту отримали – 

1702 учнів.  

На сьогоднішній день у школі 

навчається понад 1000 учнів. 

Навчання проводиться в одну зміну. 

Мова навчання – українська. 

Вивчається російська та англійська 

мови. 

Створені групи продовженого дня для учнів початкових класів. 

Англійська мова вивчається з 2-го класу (в 1 класі – за бажанням батьків). 

У школі достатнє матеріально-технічне забезпечення та висококваліфіковані 

кадри для організації допрофільної підготовки та навчання старшої школи за такими 

профілями: 

 економічний;  

 технологічний;  

 суспільно-гуманітарний;  

 філологічний;  

 З 8 класу поглиблене вивчення: 

 інформатики;  

 хімії;  

 української мови 

При організації навчально-виховного процесу використовуються передові 
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педагогічні технології та інновації, інтерактивні форми навчання. У другу половину 

дня учні мають можливість відвідувати багато секцій, гуртків, клубів (фізичного, 

трудового, художньо-естетичного, військово-патріотичного, превентивного 

виховання). 

  
Рішенням сесії Хмельницької міської ради від 02.04.2008 р. школі присвоєно 

ім’я Івана Огієнка. 

 

БРАТСЬКА МОГИЛА РАДЯНСЬКИХ ВОЇНІВ 
Проспект Миру, 53/1 

 

Розташована в південно-східній частині старого 

кладовища. В ній поховано 103 радянські воїни. Серед них 

19 чол. 127 стрілецької дивізії, які загинули в боях за 

визволення міста від німецько- фашистських загарбників 

23-24.03.1944 року. В липні 1955 року в цю могилу були 

перезахороненні воїни 69 і 71 мех. бригад 9 мех. корпусу, 

що загинули 11-13.03.1944 року в боях за залізничну  

станцію Гречани, а також воїни інших частин, які загинули в боях за м. Проскурів. 

В 1956 році на могилі встановлена пам'ятник-скульптура радянського воїна, 

який застиг у вічній скорботі. До постаменту прикріплено 6 металевих 

меморіальних дощок з іменами загиблих. 
 

КОСТЬОЛ ХРИСТА ЦАРЯ ВСЕСВІТУ 

Проспект Миру, 55 
 

Головний римо-католицький храм міста. Спорудження розпочалося на 

початку 1990-х років, освячено новозбудований костьол у 1995 році. 
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Згідно історичних документів, в XVII ст. тут існував костьол, який був 

знищений турками. В 1710-1714 роках на місці знищеного храму, зусиллями 

Бартоломія Рибніцького, був збудований дерев'яний костьол св. Анни. В 1801 році 

був збудований мурований храм під покровительством Непорочного Зачаття 

Пресвятої Діви Марії. Повністю знищений у 1936 році. На його місці було 

збудовано школу. В 1992 році о. Меркис Витаутас розпочав будівництво нового 

костьолу, пізніше будівництвом керував о. Петро Міщук.  

Отже, у 1991році була зведена нова каплиця під покровительством Христа 

Царя Всесвіту. Паралельно розпочалось будівництво великого храму, 

розрахованого на потреби обласного центру. Сьогодні ця грандіозна храмова 

споруда є окрасою міста. Але і на даний момент храм постійно удосконалюється. 

Нинішній настоятель парафії – о. Петро Міщук. Родом він із села Мокроволя 

Білогірського району, Хмельницької області. У 1995 році о. Петро закінчив Вищу 

Духовну Семінарію міста Гродно. Наприкінці 1999 року був направлений до нас 

на парафію в якості адміністратора. З часом о. Петро Міщук став настоятелем 

парафії Христа Царя. Допомагають йому у керуванні два священики (о. Ян 

Савіцький та о. Андрій Счастлівцев). Також на території храму розташований 

Будинок святого отця Піо. Спочатку він використовувався для потреб парафії. Але 

згодом був переданий сестрам ордену Дочок Непорочного Серця Пресвятої Діви 

Марії, що служать при храмі. На сьогодні у будинку проживає 9 дітей, якими 

опікуються добрі сестри. На парафії також зосереджує свою діяльність 

Францисканський Орден Світських, члени якого послухом та відданістю в 

служінні Богу дають приклад іншим. 

Надзвичайно поширений Рух розарійних руж як серед дітей, так і серед 

молоді та дорослих. Парафія може пишатися тим, що п'ятеро її вихованців стали 

на шлях священства, а семеро стали членами Згромадження Дочок Непорочного 

Серця Пресвятої Діви Марії (сестри-серцянки). У парафії діє три хори: дитячий, 

молодіжний та дорослий. Вражає велика кількість міністрантів (їх налічується 

близько 70). Більшість з них беруть активну участь у реколекціях, які 

відбуваються у Вищій Духовній Семінарії Святого Духа, що в Городку. Багато 

молоді нашого храму збираються на зустрічі в групах для обговорення основних 

християнських тем. Також 18 вересня 2010 року при церкві була створена 

Християнська футбольна команда "Сіон", яка налічує близько 40 гравців. Ще 

парафія налічує три Християнські музичні групи "Тавор", "Тадеуш" та "Едідея". 

Кожного Різдва Христового діти та молодь церкви під керівництвом сестер-

серцянок готують виставу про народження Ісуса Христа. І цим самим приносять 

радісну вість дітям-сиротам та людям похилого віку. Щороку вулицями міста 

Хмельницького проходять процесії: Хресна Дорога у Велику П'ятницю, на свято 

Божого Тіла та на свято Пресвятої Діви Марії Розарієвої. У 2003 році в храмі 

відбувся Всеукраїнський конгрес дітей. Починаючи з 1999 року і до сьогодні 

відбуваються щорічні Єпархіальні з'їзди молоді. 
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БУДИНОК ПРЕСИ 

Проспект Миру, 59 
 

 

Сучасний комплекс споруд Будинку 

преси, побудований наприкінці 1980-х років, 

який вмістив в себе видавництво «Поділля» 

(засноване у 1975 році) з потужним 

поліграфічним виробництвом, а також редакції 

обласних газет «Радянське Поділля», 

«Корчагінець» та видавництво «Поділля». У 

поліграфічному комбінаті друкувалися не тільки 

місцеві газети, а й центральні – «Правда», 

«Известия», «Труд», «Комсомольская правда», 

«Сельская жизнь», «Медицинская газета», 

«Литературная газета», «Аргументы и факты»,  

республіканські – «Правда Украины», «Радянська Україна», «Молодь України», 

«Сільські вісті» та інші, які відправляються для читачів, що проживають на 

території п'яти областей. Діє цех по виготовленню книжок для книжкових 

магазинів всієї країни. 
 

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА №2 

Проспект Миру, 61 
 

Лікувально-профілактичний 

заклад заснований у 1991 році на 

Проспекті Миру. Це найпотужніша 

поліклініка міста, яка забезпечує 

первинну медико-санітарну допомогу 

на 57 дільницях, має у складі 7 

відділень, в тому числі й дитячі. Є 

консультативним центром з ряду 

спеціальностей для інших лікувальних 

закладів.   

У поліклініці працюють 422 співробітники. У 2000 році створена 

амбулаторія сімейної медицини в північному мікрорайоні, а з 2001 року – у 

мікрорайоні Лезнево. Щороку поліклініка надає допомогу більше 580 тисячам 

пацієнтів. 

З 1991 року по 1998 рік колектив поліклініки очолював головний лікар 

Пухта Ярослав Михайлович. З квітня 1998 року працює головним лікарем 

поліклініки Козак Анатолій Євгенович. Колектив поліклініки – це 

висококваліфіковані спеціалісти, з них 7 лікарів вищої категорії, 27 лікарів першої 

категорії та 16 лікарів другої; у 35 медичних сестер вища, у 37 – перша, 33 – друга 

категорії. Планова потужність закладу зросла з 630 відвідувань у зміну в 1991 році 

до 1100 – у 2011 році. 

За рік поліклініка приймає більше 430 тисяч пацієнтів та обслуговує майже 

78 тисяч викликів на дому дорослого населення. Крім того, за лікуванням та 
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профоглядами в дитячі відділення звертаються більше 15 тисяч дітей. 

Поліклініка №2 – це заклад з високим рівнем надання медичної та 

профілактичної допомоги прикріпленому населенню мікрорайонів Озерна, 

Лезневе, Заріччя. Це лікувальна установа, в якій професійне вміння 

співробітників, їх досвід, добропорядність спрямовані на профілактику 

захворювань, надання допомоги пацієнтам, повернення їх до здорового та 

повноцінного життя. Кожен медичний співробітник поліклініки зацікавлений у 

фаховому вдосконаленні. Доброзичлива атмосфера в колективі є запорукою того, 

що досвідчені лікарі постійно навчають своїх молодших колег, дбаючи, щоб 

рівень надання медичної, профілактичної роботи невпинно зростав, розвивались 

медичні послуги. 

 
 

ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 25 

Проспект Миру 61 /3 
 

Двадцять років тому (23 червня 1987 року) на пустирищі мікрорайону 

«Виставка» виросла новобудова - середнє професійно - технічне училище № 25. 

Так усе починалось… 
 

  

 
Будівництво навчального корпусу 

 
Будівництво навчально-виробничих майстерень 

 
А так виглядала будівля гуртожитку 

 
Облаштування спортивного майданчика 
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Хвилююча мить відкриття 

 
Перші випускники зі своїми педагогами, 1990 рік 

 Але справжня біографія нового 

навчального закладу починається з 1 

липня 1987 року – з призначення 

директором училища Олега 

Олександровича Гаврилюка. Свій 

трудовий шлях він розпочав випускником 

ПТУ. Працював столяром на фабриці, 

пройшов військову службу. Працюючи, 

успішно закінчив Львівський 

лісотехнічний інститут. 

Займав посади майстра виробничого навчання, а згодом і заступника 

директора ПТУ №4, вчителював за кордоном, завідував філією ПТУ №16, викладав 

креслення в Хмельницькому електромеханічному технікумі. Людина неординарна, 

наполеглива, відкрита до нового, Олег Олександрович енергійно взявся до справи. 
 

Директор Хмельницького вищого професійного училища №25, 

Заслужений працівник освіти України, кандидат педагогічних наук 

Гаврилюк Олег Олександрович 

 

У першому оголошенні про набір учнів, 

молоді пропонувались такі потрібні на той час 

професії: слюсар механоскладальних робіт; 

токар-фрезерувальник; монтажник 

радіоапаратури; електрик; маляр-

облицювальник. Навчання в училищі розпочали 

303 учні. 

Гордість колективу, його міцний стержень – 

ветерани училища, які трудяться на зростання 

навчального закладу на благо молодого покоління 

робітників: з 1987 року – О.О. Гаврилюк, В.Д. 

Бохоновський, В.О. Єнацький., М.В. Сімчук., Г.П. 

Цвєткова, 

а з 1988-1989 років – Г.С. Бас, Н.В. Лукащук, Т.В. Пристинська, О.І. Смолій. 

Головною передумовою формування колективу стало визначення єдиної, 

привабливої і реальної мети – створення навчального закладу як гармонії трьох 

складових: навчання, виховання, управління. Максималізм – достойний поваги і, до 

того ж, виправданий. Бо училище має серйозні здобутки, тут народилися свої добрі 



9 

 

традиції, колективу притаманне розуміння необхідності змін, а головне – трудяться 

тут не байдужі, самовіддані люди. 

Керівники училища добре обізнані з основами наукового управління, 

педагогіки та психології, педагогічно компетентні, розуміють вимоги, закладені в 

кваліфікаційних характеристиках, уміють підтримати й передові починання 

працівників училища, добре обізнані з законодавством, дотримуються його, 

володіють знаннями в галузі господарської і фінансової діяльності, мають талант 

організатора. 

Колектив ВПУ-25 на сьогодні стабільний, професійно компетентний, 

досвідчений. 37 педагогів училища мають від 5 до 15 років педагогічного стажу, а 

20 – більше 15 років. 15 з них мають педагогічний стаж понад 20 років. 

Колектив навчального закладу – досвідчений, високопрофесійний: 20 

педагогічних працівників мають вищу кваліфікаційну категорію, 9 – першу, 3 – 

другу, 9 – «спеціаліст»; 10 майстрів виробничого навчання працюють за найвищим 

посадовим окладом, 10 – за вищим, 8 – середнім, 9 – нижчим; педагогічне звання 

мають: 8 викладачів – «старший викладач», 3 – «викладач-методист», 3 майстри – 

«майстер ІІ категорії», 2 – «майстер І категорії».  

Інженерно-педагогічні працівники (2006 р.) 

В училищі працюють два педагоги, які мають науковий ступінь кандидата 

наук (директор училища Гаврилюк О.О. – Заслужений працівник освіти України, 

кандидат педагогічних наук, психолог Дунець Л.М. – кандидат психологічних наук). 

Визнання очевидних успіхів молодого колективу прийшло ще в 1993 році, коли 

наказом Міністерства освіти України №312 від 25 вересня 1993 року Хмельницьке 

професійно-технічне училище №25 було реорганізоване у вище професійне. 

Училище розпочало ступеневу підготовку фахівців: у молоді з'явилась 

можливість отримання робітничої спеціальності певного розряду згідно з 

можливостями, здібностями, обраною життєвою перспективою. Разом з тим, 

найбільш здібні й зацікавлені молоді люди отримали шанс навчатися за програмами 

підвищеної складності на рівні базової вищої освіти («молодший спеціаліст»). 

А в 1995 році Хмельницьке ВПУ №25 стало експериментальним педагогічним 

майданчиком, на базі якого випробовується модель управління професійно-

технічним навчальним закладом в умовах переходу до ринкових відносин. Це стало 

початком впровадження і зміцнення демократичних форм організації і управління. 

Крім того, з 1997 року на базі училища почав діяти, зі статусом 

експериментального педагогічного майданчика, навчально-тренувальний центр –  

НТФ (навчально-тренувальна фірма) «Проскурів» у рамках консультативної 

програми «ТРАНСФОРМ» при активному сприянні Федерального Міністерства 

освіти, науки, технологій і досліджень Німеччини за допомогою фірми «Академія 

економіки Доктор П. Ран і Партнер, ГмбХ». 

У розпорядженні учнів – навчально-виробничі майстерні, актовий, спортивний 

і читальний зали, спортивна зона, їдальня, гуртожиток. У гуртожитку проживають 

усі учні, які його потребують. Вихователі допомагають учням цікаво проводити 

дозвілля, організовувати вечори відпочинку, дискотеки, конкурси, вікторини, 

тематичні вечори, проводять з учнями бесіди з морального, етичного, правового 

виховання, проявляють до них материнську турботу і батьківську вимогливість. 
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В училищі постійно надається допомога і підтримка дітям-сиротам та іншим 

категоріям учнів, які потребують підтримки. Практикується матеріальне і моральне 

стимулювання учнів за досягнення в навчанні, участь в художній самодіяльності, 

громадській роботі, спорті. 

На теперішній час ВПУ №25 веде підготовку наступних спеціалістів: 

кваліфікованих робітників на основі базової загальної середньої освіти з 

одержанням повної загальної середньої освіти з професій. 
 

БІБЛІОТЕКА –ФІЛІЯ №2 

Проспект Миру, 70/3 
 

 1 серпня 1949 року  відкрита міська 

бібліотека №2.  

 Бібліотека була розташована в 

передмісті Заріччя по вулиці Центральній. 

 Першими працівниками бібліотеки 

були: Піменова Валентина Несторівна 

(завідуюча), Омельчишена Ганна Василівна, 

Орел Ярослава Степанівна, Бровко Людмила 

Іванівна – бібліотекарі. Завідуюча 

бібліотекою Піменова Валентина Несторівна 

протягом 26 років очолювала бібліотеку, 

вона була душею 

колективу. Більше 40 років віддала бібліотеці Омельчишена Ганна Василівна. 

Працівники бібліотеки багато працювали над формуванням книжкового фонду, 

залученням нових читачів до бібліотеки. Вже на кінець року в бібліотеці було 246 

читачів. Основні показники з кожним роком зростали, збільшувався і книжковий 

фонд. 

 В 1960 році, для бібліотеки було побудовано нове приміщення площею більше 

500 м
2
. Але за рішенням міськвиконкому в 1979 році це приміщення було передано 

музичній школі, а бібліотеку переведено на Проспекті Миру 70/3, де вона зараз і 

знаходиться. 

 В 1979 році в новому приміщенні бібліотеки, організовували роботу: Яцкова 

Людмила Петрівна (завідуюча), Сухова Галина Петрівна, Сучкова Людмила 

Павлівна. З переїздом бібліотеки, значно покращились умови для якісного 

обслуговування читачів. 

З 1983 року очолює колектив бібліотеки Олійник Лідія Федорівна – завідуюча 

бібліотекою-філією № 2. Рада бібліотеки: Васильєв О.В., Кононенко М.Л., 

Суховецька Л.П., Олійник Л.Ф. 

Роботу бібліотеки було спрямовано на задоволення читацьких запитів, що 

висвітлюють розвиток культури, історії, літератури та мистецтва. 

 Основним завданням бібліотеки є виховання гармонійної, морально 

досконалої особистості, відкритої для інтелектуального, духовного, творчого 

розвитку засобами книги. 

 Поєднуючи традиційні та інноваційні форми роботи, бібліотекарі постійно 

працюють над тим, щоб залучити дітей, учнівську молодь до читання, зацікавити 
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книгою, навчити любити книгу. 

 15 березня 1987 року при бібліотеці був відкритий дитячий відділ. 

 Книжковий фонд бібліотеки складає: 44 630 екземплярів книг, із них дитячої – 

2697 примірників. 

 Щорічно бібліотека обслуговує понад 3000 тисячі користувачів, і видає більше 

50 000 тисяч примірників книг. 

  Сьогодні бібліотека живе цікавим, творчим, активним життям. 

 Своїм першочерговим завданням вважаємо виховання в користувачів любові 

до книги,формування читацьких смаків, культури читання. 

 Колектив бібліотеки – Олійник Лідія Федорівна(завідуюча), Ковальчук Оксана 

Аркадіївна, Тримбанчук Алла Іванівна, Амеліна Ірина Олексіївна – бібліотекарі. 

Диференційний підхід до різних груп читачів, індивідуальна робота з ними – 

головне в роботі абонементу де працює Ковальчук Оксана Аркадіївна.  

Бібліотекар проводить соціологічні дослідження, соціологічні розвідки, 

анкетування на актуальні теми сьогодення. Проводить велику бібліографічну 

роботу,складає рекомендаційні та інформаційні списки літератури, бібліографічні 

довідки, приймає активну участь у роботі з фондом та масову роботу. 

 Бібліотекар дитячого відділу – Тримбанчук Алла Іванівна з метою більшого 

залучення дітей до бібліотеки, проводить хвилинки цікавих повідомлень, бібліотечні 

уроки,екскурсії, вивчає інтереси читачів, не залишається поза увагою робота з 

батьками. вчителями. 

 Бібліотекар читального залу Амеліна Ірина Олексіївна проводить велику 

масову роботу, вечори поезії, інформаційні години, вікторини, презентації книг, які 

сприяють поглибленню знань і умінь, задоволенню творчих інтересів,розвитку 

здібностей, інтелекту молоді. 

 Працівники бібліотеки постійно в пошуку нових форм роботи, які б 

виховували громадянина-патріота, прищеплювали і розвивали творчі здібності учнів 

та молоді. Робота спрямована на виховання у молоді інформаційної культури, 

любові до книги, культури читання 

 Важливим напрямком в роботі бібліотеки є зв’язки з державними та 

громадськими організаціями. 

 Творчі взаємозв’язки з Хмельницькою літературною спілкою «Поділля», з 

обласною спілкою письменників України, міжрайонним управлінням юстиції. 

Хмельницьким Університетом управління і права, спілкою самодіяльних художниць 

«Дивоцвіт». 

 Через різні форми роботи: творчі зустрічі з письменниками, конкурси, вечори 

поезії, мистецькі години формуємо інформаційну культуру читання, основи 

незалежного користувача бібліотеки, який упевнено працює з різноманітними 

джерелами інформації.  

 Інтерес молоді до інформації зараз став активнішим. Це підтверджує вивчення 

і спостереження за читачами. 

 Головними джерелами інформації в сучасних умовах є книга і комп’ютер. 

 В лютому місяці 2009 році бібліотеку підключили до мережі Інтернет. 

 Завдання інформаційної роботи бібліотеки полягає у тому, щоб довести до 

користувача ту інформацію, якою володіє бібліотека. 
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 Серед читачів нашої бібліотеки багато талановитої творчої молоді і наше 

завдання допомогти юним читачам у реалізації їх задумів. 

 Популяризація літератури про рідний край займає провідне місце у роботі з 

молоддю. Традиційними є зустрічі з письменниками краю. Під час таких зустрічей 

поети знайомлять молодь зі своєю творчістю, дарують книжки, залучають до 

літературної творчості. 

 При бібліотеці працює клуб «Гармонія». 

 Більшість питань, що обговорюються на засіданнях клубу, носять естетичний, 

духовний характер і виховують молоде покоління на традиціях національної та 

світової культури, тут представлені і поезія, і музика, і література. 

 Виховання у молоді любові до рідної землі, мови та культури народу, його 

традицій, прагнення до творчості стало одним з пріоритетних напрямків в роботі 

клубу. 

СЗШ І-ІІІ ступенів №22 ім. О. Ольжича 

Зарічанська, 20/1 
 

 Хмельницька середня школа №22 

розпочала свою діяльність 15 серпня 

1976 року у мікрорайоні «Заріччя», 

поблизу річки Південний Буг. Перші 

дні існування навчального закладу 

нагадували будівництво. Всі вчителі 

(Тарасюк Н.П., Коржук Т.В., Бублик 

М.М., Козлова Л.І., Тельпух Н.М., 

Бригіда Ю.Ф., Кравець М.В., Безносюк 

Г.П., Майдан Є.Ф., Дряхлова Т.П., 

Лернер СМ., Подольська В.М., Хоменко М.М., Бредик П.Ф., Празнікова В.П., 

Шевченко С.С. та інші) на чолі з директором Криволапчуком Г.Є. активно готували 

школу до навчання: добудовували вестибюль, мили навчальні аудиторії, саджали 

дерева, квіти, завозили літературу, підручники тощо. 

31 серпня 1976 року школа відчинила свої двері і радісно зустріла своїх 

перших учнів, яких було майже дві тисячі. Вона була найбільшою школою міста 

станом на 1976 рік, але постійно збільшувалась і вже на початку 80-х років кількість 

учнів сягала близько трьох тисяч. Кожна паралель мала по 10-14 класів, навчання 

велося у 2-3 зміни. Проте за останнє десятиліття кількість учнів значно зменшилась. 

У перші 10 років діяльності школа тісно підтримувала зв'язки із радгоспом 

«Щорса» с. Стуфчинці Хмельницького району. При радгоспі учні проходили 

навчально-виробничу практику, їздили на допомогу при зборі цукрового буряка, 

ягід смородини, малини, полуниці. Організовано та весело проходив культурний 

відпочинок всього колективу. 

У 1985-1986 роках за ініціативи Кормило Г.Д. було добудовано перший 

поверх між колонами з тильної сторони школи, де зараз знаходиться майстерня по 

обробці тканини та музей «Розстріляне Відродження». 

Школу знають як у місті, так і поза його межами. Спочатку вона була відома 

як найновіша, згодом як школа з найбільшою у місті кількістю учнів, а пізніше 

відомими на весь світ випускниками. Паламар Вікторія – майстер спорту 
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Міжнародного класу по стрибках у висоту. Учасниця олімпіади в Сіднеї; Війтова 

Юлія – майстер спорту Міжнародного класу з вільної боротьби. Срібний призер 

Чемпіонату Європи; Стаднік Яна – триразова чемпіонка України з вільної боротьби. 

Срібний призер Чемпіонату Європи; Єрметов Юрій – кандидат технічних наук, 

викладач львівського університету «Львівська політехніка»; Гостімський Олексій – 

кандидат медичних наук, викладач Санкт-Петербурзького медінституту; Шинкарук 

Олег – доктор технічних наук, полковник, професор інженерної кафедри Академії 

Державної прикордонної служби України та ін. 

Мудрими керівниками і наставниками були директори: Криволапчук Г.Є. 

(1976-1983 p.p.), Назарчук A.A. (1983-1985 p.p.), Бібік О.С. (1985-2004 p.p.). 

Сьогодні очолює школу талановитий керівник Земляк Г.М. 

Високий рівень знань з базових дисциплін школярі демонструють під час 

проведення Всеукраїнських предметних олімпіад, конкурсів, турнірів, змагань. 

Плідне навчання проходить у поєднанні з виховною роботою. 

Забезпечує реалізацію завдань державних програм, вчить учнів 

використовувати набуті знання, розвиває творчість досвідчений кваліфікований 

педагогічний колектив, який сіє у душах дітей добро, тепло, а саме головне – велике 

почуття відповідальності перед державою, народом, собою. 

 
 

 

Робота гуртків та секцій. 
 Спортивні: баскетбол та футбол (хлопці), баскетбол та футбол (дівчата) 

 Художньо-естетичні: хор, вокальна група, юний художник, перші кроки в 

малюванні (початкова школа), театральна студія, музей "Розстріляне 

Відродження", фольклорний ансамбль "Родина", виразне читання, сучасні 

танці, ЮІР, ДЮП, "Євроклуб" 

 Трудові: Виготовлення виробів на токарському верстаті, умілі руки 

(початкова школа), клуб "Берізка", клуб "Господарочка" 

 Військово-патріотичне виховання: клуб "Юний стрілець", клуб "Влучний 

стрілець", клуб "Нащадки козацької слави", клуб "Пам'ять" 

 
ДУХ ШКОЛИ: Шкільна демократія - Парламентська республіка 

1-4 класи - Країна Барвінкова 

5-11 класи - Учнівська Рада 
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ВЗУТТЄВА ФАБРИКА ВАТ «ВЗУТЕКС» 
Проспект Миру, 69 

 

Стала до ладу в 1945 pоці, розташовувалася у невеличкому приміщенні в 

старій  одноповерховій будівлі на центральній вулиці міста (нині будівля знесена, 

а на її місці прокладені алеї скверу ім. Шевченка). У 1974 році взуттєва фабрика 

почала працювати у нових корпусах, побудованих на Проспекті Миру. У 1994 році 

на базі фабрики створене ВАТ "Взутекс". Нині частину адміністративного корпусу 

підприємства віддано під торгові заклади, а прилегла територія – під ринок. Це 

дозволило утворити один з найбільших торговельних комплексів мікрорайону 

Заріччя. 

 

ТОРГІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР «РІКО» 

 
 

 

АРТ-ГАЛЕРЕЯ РЕНЕСАНС 
У «РІКО», на 3 поверсі  є чудове місце для творчих людей і тих хто 

полюбляє прекрасне Арт-галерея «Ренесанс». Яка була засновано 3 березня 2007 

року, Пісковецьким Романом Вікторовичем. 
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МАЙДАН НА ПЕРЕХРЕСТІ ПРОСПЕКТУ МИРУ ТА ВУЛИЦІ СВОБОДИ 

  

Сформувався після того, як в 1976 році тут було відкрито кінотеатр «Сілістра» 

(названий на честь болгарського міста-побратима). Згодом біля нього побудували 

гастроном, комплекс ресторанів та кафе, а саму площу у 1991 році прикрасила 

композиція із 8 металевих скульптур Народного художника України Миколи 

Мазура. Їх унікальність у тому, що виконані вони з металобрухту.  

 
В 1983 р. майдан отримав назву Площа Героїв Сталінграду. Але вона так і не 

прижилася й на початку 1990-х була скасована. В 2000 році на базі кінотеатру 

«Сілістра» створений культурно-оздоровчий комплекс «СВ». 
 

СПОРТИВНО-РОЗВАЖАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «СВ» 

Свободи, 1а 
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Дозвілля – це вільний час людини, під час якого вона за своїм вибором 

займається різноманітною діяльністю. Клуб «СВ» пропонує широкий спектр послуг 

(басейн, тренажерний зал, два фітнес зали), які задовольнять будь-які смаки, 

потреби, вимоги як хмельничан, так і гостей міста. 

У Клубі «СВ» є абсолютно все для першокласного відпочинку. Тут Ви можете 

покуштувати страви не лише української кухні, а й спробувати європейську кухню, 

є великий вибір суші за найпривабливішими цінами. Крім того, Ви оціните 

мистецтво барменів, спробувавши смачні й неповторні авторські коктейлі. У Клубі 

«СВ» щотижня проходять різноманітні тематичні вечірки, кожну з яких клуб 

намагається зробити невеликим святом. У креативній команді клубу «СВ» трудяться 

кращі з кращих – професіонали своєї справи, щодня вони працюють не покладаючи 

рук і вкладають в роботу всю свою душу для того, щоб Ви мали можливість 

зарядитися позитивом на довгий час! Клуб «СВ» – це простір комфорту і 

задоволення, місце де гості, оточені турботою та увагою, можуть відпочити та 

розслабитися. 
 

ХМЕЛЬНИЦЬКА СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНО-ОСВІТНЯ 

ШКОЛА (ЗОШ) І-ІІІ СТУПЕНІВ №21 
Проспект Миру, 76/5 

 

 Школа №21 почала працювати 

з 1972 року як середній навчально-

виховний заклад (до 1993 року) з 

іспанською мовою навчання з 1 

класу. З 1993 року навчання 

здійснюється українською. Профілі 

навчання: хіміко-біологічний; 

виробничий; філологічний. 

Поглиблене навчання: укр. мова, 

історія України, зарубіжна 

література. 

Серед випускників – 10 майстрів спорту, 5 членів збірних команд України з 

різних видів спорту. У 1995 році створено дитяче угрупування "Подоляночка", яке 

об'єднало в єдиний колектив учителів, молодших школярів та їх батьків. Досвід 

позакласної роботи з молодшими школярами школи №21 вивчений і занесений до 

обласної і республіканської картотек. 

У школі працює 36 класів, з них два класи – з поглибленим вивченням історії 

України, чотири – з поглибленим вивченням української мови. Учні 10-11 класів 

працюють за програмами профільного навчання. У школі організовано такі профілі: 

- технологічний 

- філологічний 

Реалізація інваріативної частини здійснюється за державними програмами.  

Раціонально використано шкільний компонент навчального плану: 

початкові класи: російська мова; каліграфія та розвиток зв'язного мовлення; 

5-7 класи: російська мова, трудове навчання; 
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8-9 класи: російська мова; українська мова, профільні спецкурси та 

факультативні заняття; 

10-11 класи: математика, історія України, інформатика, зарубіжна ; література, 

хімія, профільні спецкурси та факультативні заняття. 

Гордістю школи є випускник минулих років Олександр Пономарьов – 

народний артист України. 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І СТУПЕНЯ №30 

Проспект Миру, 76/6 

 

 В системі навчальних закладів м. 

Хмельницького спеціалізована школа І 

ступеня №30 з поглибленим вивченням 

іноземних мов почала працювати з 1993 

року. Шлях: 1993 р. – загальноосвітня 

школа І ступеня №30, 1997-2000 рр. – 

філія гімназії №1 з 2000 р. – школа І 

ступеня №30 з поглибленим вивченням 

іноземних мов. В основу концепції 

школи закладено: 

 закріплення та розвиток в умовах шкільного виховання надбань дошкільного 

дитинства; 

 розроблення і постійне розширення методичного апарату діагностики 

навченості, рівня розвитку учнів, формуванню у них уявлення про світ, про 

довкілля; 

 реалізація "оптимістичної гіпотези" діяльності педагогів, їх спрямованість на 

досягнення позитивних успіхів; 

 удосконалення традиційних технологій навчання і виховання та впровадження 

нових, попереджуючи цим навчальні труднощі молодших школярів; 

 розвиток іноземнознавчого аспекту, комунікативних навичок. Мета 

діяльності: формування дитячої особистості, здатної адаптуватися до старшої 

школи до ровесників, до дорослих, озброєної міцними знаннями і навичками. 

В системі школи працює багато підсистем: методична служба, психологічна 

служба, кафедра іноземних мов, естетичний цикл дисциплін; підписання 

позакласної роботи гуртків та факультативів дитячого об єднання 

«Барвінчата». Всі ці системи перебувають у взаємозв’язках, доповнюючи одна 

одну. Крім того школа, в міру можливостей, автономна, до певної міри 

визначає для себе межі, які дозволяють їй створити свій образ і заявити про 

себе в системі закладів освіти нашого міста та області. 

 Кредо школи – від обдарованого педагога до обдарованої дитини. 

 

 

 

 

 



18 

 

ЦЕНТРАЛЬНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ №12 
Проспект Миру, 76/2 

 

 

Кінець 60-х років відзначився 

впровадженням загальнообов’язкової 10-

річної освіти. У бібліотечній справі 60-70 

рр. також відбувались зміни. Це пов’язано 

із соціально-економічними, культурними 

чинниками, демографічними змінами. У 

мікрорайоні Виставка бібліотека-філія №8, 

яка працювала з 1967 року, розташована по 

вулиці проспект Миру 76/2, обслуговувала 

доросле населення. Виникла потреба у 

відкриті бібліотеки для дітей. 

Цю почесну місію довірили молодому методисту обласної дитячої бібліотеки 

ім. Жданова Купратій Ганні Григорівні. Вона й стала першою завідуючою 

бібліотеки для дітей №12, що відкрилась у вересні 1970 року за адресою проспект 

Миру, 76/2. 

Ось як згадує про цей період Ганна Григорівна: «Виділили частину 

приміщення під дитячу бібліотеку, три металевих стелажі, перекладених 

тирсоплитою. Книжковий фонд – майже 1000 примірників, не має на чому 

розмістити. Звернулася до директора кінотехпрому Д. Широкого. Там замовила 10 

пристінних стелажів та каталожні ящики. У відділі культури взяла рахунок, але 

начальник відділу культури Гевал П.А. насварив за те, що багато використовую 

грошей на свою бібліотеку. Від образи рахунок порвала. Але з часом все владналося. 

Коли бібліотеку більш-менш облаштувала, пішла до директора ЗОШ №11 Хохли- 

ча В.М. – запропонувала проведення екскурсій, заходів. Він відповів: «На що у вас 

дивитись, на три поломані стелажі?». Я запропонувала йому прийти і самому 

подивитись на бібліотеку. Коли він зайшов, був приємно вражений. На той час у 

бібліотеці працювали Валентина Сергіївна Кокурова, Галина Іванівна Ільченко, 

Галина Михайлівна Алісеніцер. Так почалась співпраця нашої бібліотеки зі школою 

№11. В 1972 році вже відкрили ЗОШ №21. Незабаром приміщення стало замалим. 

Начальник відділу культури Гевал П.А. допоміг перелаштувати частину коридору на 

приміщення для абонементу 1-4 класів, де знайшлось місце для кабінету завідуючої.  

В 1975 році перед моєю родиною постало питання виїзду до Угорщини. Кого ж 

поставити завідуючою? Я запропонувала на цю посаду Галину Іванівну Ільченко». 

З 1975 року роботу бібліотеки №12 очолила Ільченко Г.І. Бібліотека приймала 

участь в соціалістичному змаганні, де виборола, під керівництвом завідуючої, 1 

місце. Читачів було дуже багато, книговидача велика, висока обертаність. За день 

бібліотеку відвідували більше 100 дітей. Були популярні такі книжкові виставки: 

«Пропаганда економічних знань», «Ленін і діти», «Рішення партійного з’їзду – в 

життя». В бібліотеці діяв клуб за інтересами «Юні історики», де учні 5-8 класів 

вивчали історію рідного краю, міста. На абонементі 4-8 класів працював гурток 

«Книголюби». На абонементі 1-3 класів бібліотекарі працювали з групою дітей з 

поганою технікою читання. Бібліотекарі брали активну участь у підготовці до днів 
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політінформації, які проводились у центральній бібліотеці. В цей період у бібліотеці 

працювали такі бібліотекарі: Бас Людмила Йосипівна, Пасєукова Олександра 

Пилипівна, Стельмах Ольга Вікторівна, Мокрецова Ніна Михайлівна, Кучер Ганна 

Олексіївна.  

 У період науково-технічної та культурної революції в 60-70 рр. спостерігалось 

наростання суперечностей між суспільними потребами та можливостями їх 

задоволення, що виражалося в низькій ефективності використання книжкових 

ресурсів, зниження авторитету бібліотеки як інформаційного і культурного закладу. 

Спробою підвищення соціальної ролі масових бібліотек, у тому числі дитячих, стала 

централізація. У численних публікаціях аналізуються варіанти централізації у малих 

та великих містах республіки, відмічається, що об`єднання державних масових 

бібліотек для дорослих та дітей, до яких належали міські, районні та сільські 

бібліотеки, сприяло підвищенню рівня обслуговування читачів. 

 В 1976 році, згідно наказу міського відділу культури №22 від 17 березня 1976 

року, в місті була створена міська централізована бібліотечна система, яка включала 

тоді 13 бібліотек, 9 з яких обслуговували доросле населення, 4 – дітей. Книжковий 

фонд бібліотеки-філії №12 на 1.01.1976 року нараховував 21 054 книг. 

 В 1982 році завідуючою бібліотекою стала Нігулас Галина Михайлівна, яка 

очолювала бібліотеку до 1995 року. За цей період у бібліотеці створено нові гуртки: 

«Джерельце» (абонемент 1-4 класів), «Юні помічники бібліотеки» (абонемент 5-9 

класів), клуб «Юний еколог», які продовжують свою роботу і сьогодні. На даний 

період Нігулас Г.М. проживає у США (Сан-Франциско) і працює в юридичній 

бібліотеці, підтримує контакт з бібліотекою. 

У 80-ті роки минулого століття бібліотеки велику увагу приділяли довідково-

бібліографічній інформаційній роботі. Серед популярних форм роботи можна 

відзначити: літературну гру-вікторину «В кругу друзей из книг», перегляд 

літератури «Книжное царство – мудрое государство», літературний ранок «Гайдар 

шагает впереди». Важливою вважалась література про Леніна, з’їзди партії, атеїзм, 

краєзнавство. Щомісячно проводились Дні нової книги, кілька разів на рік Дні 

інформації, Дні бібліографії. Для бібліотекарів щотижня проводились дні 

політінформації. З серпня 1995 по липень 1996 року завідуючою була Новосельська 

Надія Яківна. 

В 90-х роках стали популярними заходи з народознавства, краєзнавства, 

пропаганди української мови: «Родинні свята на Україні», «Стежками рідного 

краю», «Моя ти мова барвінкова». На зміну атеїзму прийшла пропаганда знань про 

Бога та релігію. Актуальним залишилися екологічні читання «Вони повинні жити», 

огляд літератури «Знай, люби, бережи» та інше. 

З 1996 року колектив бібліотеки очолює Любенчук Тетяна Володимирівна. 

Фонд бібліотеки на 01.01.96 р. становив 36 019 примірників. 

В 1998 році відбулась реорганізація центральної бібліотеки для дітей №5. 

Фонд бібліотеки, в кількості 29 582 примірники, об’єднали з фондом бібліотеки 

№12. Станом на 01.01.99 р. фонд бібліотеки №12 – 65 749 примірників. Рішенням  

Хмельницької міської ради бібліотеці для дітей №12 надано статус Центральної 

міської бібліотеки для дітей. 
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Колектив бібліотеки: 
 

 

Бібліотека тісно співпрацює зі школами 

мікрорайону, ДМШ №2, літературною 

спілкою «Поділля», обласним краєзнавчим 

музеєм, обласним літературним музеєм, 

міськрайоним управлінням юстиції, міським 

центром зайнятості. 

Серед читачів бібліотеки користуються 

популярністю заходи, які проводяться у 

бібліотеці, зустрічі з письменниками та 

відомими людьми рідного краю. 

 

Гостями бібліотеки були С. Кабачинська, Г. Ісаєнко, О. Лихогляд, 

М. Кульбовський О. Відоменко, А. Сваричевський, Л. Савчук, І. Байдак, 

М. Лисайчук.  
 

ГІМНАЗІЯ №2 
Проспект Миру, 84/2 

 

Бути ! Жити! Творити!  

Світити вільною душею! 

 

М.Грушевський 

Сторінками історії 
Старе приміщення загальноосвітньої 

школи №11 розташовувалось у 50-ті роки по 

вулиці Маршала Рибалка. Це була 

одноповерхова будівля, яку в 1970 році було 

передано у підпорядкування спортивного клубу, 

а пізніше, у зв'язку із новою забудовою, знесено.  

У серпні 1969 року була зведена нова будівля загальноосвітньої школи №11. У 

її будівництві та впорядкуванні брало участь чимало членів педагогічного колективу 

і 1 вересня 1969 року школа зустріла своїх перших учнів на чолі з директором 

Хохліч Миколою Володимировичем, відмінником народної освіти, учасником 

Великої Вітчизняної війни, викладачем історії. У 1971-1972 н. р. відбувся перший 

випуск. 

У 1984 році досвід роботи школи узагальнювався на республіканському 

семінарі з виховної роботи, а у 1985 році середня школа №11 одержала статус 

асоційованої школи ЮНЕСКО. 

У 1999 році школа змінила структуру і отримала назву: ліцей і загальноосвітні 

класи, НВК №3. Колектив очолила молода, енергійна жінка – Орловська Надія 

Михайлівна, відмінник народної освіти, вчитель історії, вчитель-методист, депутат 

міської ради. У 2007 році вона отримала звання «Людина року – 2007» в номінації 

«За виховання інтелектуальної еліти». 

У 2000 році школа знову змінила свій статус і стала гімназією №2. При ній 
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було створено музей-театр української культури, кімнату-музей бойової слави, зал 

історії школи, бібліотеку та читальний зал, сучасний комп'ютерний клас, 

мультимедійний кабінет. У школі працювало 26 гуртків. 

За роки свого існування гімназія має чимало досягнень: перемоги на 

олімпіадах міського, обласного та всеукраїнського рівнів з базових дисциплін, 

перемоги на конкурсі-захисті наукових робіт Малої академії наук, низка перемог у 

різного рівня конкурсах, акціях, фестивалях. Гімназисти є активними учасниками та 

ініціаторами громадських акцій, розвивається учнівське самоврядування, гімназійна 

газета «Віч-на-віч» посідає II місце на Всеукраїнському конкурсі шкільних видань, 

президент гімназії бере участь у ряді молодіжних форумів та проектів, які покликані 

розв'язувати сучасні проблеми молоді. 

У 2007 році в гімназії розпочалась науково-дослідна експериментальна робота 

по створенню моделі Школи толерантності. 

У серпні 2007 року гімназію відвідав тодішній міністр освіти Станіслав 

Ніколаєнко і дав високу оцінку роботі педагогічного і учнівського колективів. 

Навчальний заклад пишається своїми учнями-випускниками, слава про яких 

лине на всеукраїнському та міжнародному рівнях та досвідченими педагогами. 

Досвід роботи гімназії №2 м. Хмельницького занесений у картотеку передового 

педагогічного досвіду МОН, АПН та обласного інституту післядипломної освіти 

вчителів. 

Колективом гімназії випущено науково-методичний посібник «Від 

громадянина України до громадянина світу». 

Профілі навчання: 
• економічний; 

• природничий; 

• суспільно-гуманітарний. 
 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ 
Зарічанська, 10 

 

 

1965 рік – рішенням Подільського 

раднаргоспу було створено Хмельницький 

електромеханічний технікум з денною та 

вечірньою формами навчання. В цегляній 

будівлі загальною площею 1600 м
2 

розміщувалось всього 12 навчальних 

аудиторій. Першими студентами стали 157 

юнаків і дівчат. 

Навчались вони на двох відділеннях «Електромашинобудування» та «Обробка 

металів різанням». Директором технікуму був призначений Іван Єгорович Алтухов. 

Викладацький колектив складали 9 педагогів, які почали створювати навчально-

матеріальну базу. 

Десятим «викладачем» став у ті часи директор базового підприємства – 

Хмельницького заводу трансформаторних підстанцій – Петраш Микола Євгенович. 

Він допоміг створити перші 12 кабінетів і лабораторій. І потім, до кінця свого життя, 

він виконував обов’язки спонсора та старшого порадника технікуму, коледжу, жив 
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життям його колективу. 

Головною подією 1969 року був перший випуск. Його чекали всі: і 

керівництво технікуму, і викладачі, і самі студенти. При захисті дипломів більшість 

випускників показала глибокі теоретичні і практичні знання, творчий підхід до 

розв'язання важливих питань щодо покращення виробництва, 202 випускники 

денного відділення отримали дипломи техніка-технолога, техніка-електрика. 

1972 рік – розпочата підготовка техніків-механіків з експлуатації верстатів з 

числовим програмним керуванням і створюється за вимогами часу відповідна 

навчально-матеріальна база.  

У 1973 році технікум переведений в новозбудовані корпуси по вулиці 

Зарічанській, 10, студенти отримали п’ятиповерховий гуртожиток. 

1976 рік – підписано договір між технікумом і інженерною школою 

електротехніки та машинобудування німецького міста Айслебен про обмін 

студентськими групами для проходження виробничої практики. Згодом такий же 

обмін відбувається із Сілістринським технікумом з механотехніки (Болгарія). 

Майже 25 років колектив очолює Микола Дмитрович Бодарецький – 

відмінник народної освіти, академік Української академії наук. Під його 

керівництвом та завдячуючи наполегливій кропіткій праці колективу, в лютому 1991 

року Хмельницький електромеханічний технікум отримує статус коледжу; 

створюються нові лабораторії, обчислювальний центр, реконструйована їдальня, 

обладнано оздоровчий центр, медпункт, спортивний комплекс, музей, відкрито 

заочне відділення та нові спеціальності: 

«Технічні системи автоматизованого проектування»; 

«Технічне обслуговування електронно-обчислювальної техніки»; 

«Менеджмент у виробничій сфері»; 

«Економіка підприємства»; 

"Обслуговування комп'ютерних та інтелектуальних систем та мереж"; 

"Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних 

комплексів"; 

"Програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих 

систем"; 

«Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів». 

Десять разів коледж нагороджувався призами Міністерства оборони 

Радянського Союзу за якісну підготовку спеціалістів та військово-патріотичне 

виховання молоді. В цьому велика заслуга колишнього викладача коледжу, ветерана 

війни, орденоносця В.Я. Куксова.  

Займав коледж і призові місця на виставках технічної творчості Міністерства 

електротехнічної промисловості СРСР. За трудові звитяги студентської молоді в 

суспільно-корисній праці коледж нагороджений Червоним прапором Міністерства 

вищої та середньої і спеціальної освіти УРСР та Укрпрофради. 

Хмельницький політехнічний коледж – вищий навчальний заклад першого 

рівня акредитації, який готує фахівців для здійснення практичної роботи у сфері 

виробництва за професійним спрямуванням спеціальностей кваліфікованого рівня 

молодший спеціаліст. Наш коледж – один з найбільших не лише в обласному центрі, 

а й на Хмельниччині серед вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації. 
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В коледжі навчається 1200 студентів, з них більше 900 на денному відділенні. 

Для підготовки кваліфікованих фахівців створена матеріальна база з сучасним 

устаткуванням. В двох навчальних корпусах – 47 кабінетів і лабораторій. 

Допомагають студентам здобувати освіту на рівні сучасних вимог книжковий фонд 

бібліотеки коледжу, який складається із понад 100 тисяч примірників навчальної 

літератури, та 9 комп’ютерних лабораторій, підключених до мережі Internet. Три 

навчально-виробничі майстерні забезпечують проведення всіх видів практики, 

створена виробнича ділянка, на якій виготовляється корисна продукція за 

договорами для підприємств та організацій міста. 

В структуру коледжу входять такі відділення як: 

 «Інженерної механіки»; 

 «Комп’ютерних систем та мереж»; 

 «Програмування для електронно-обчислювальної техніки та автоматизованих 

систем»; 

 «Економіки та менеджменту»; 

 «Заочне відділення». 

Працюють педагогічна і методична рада, вісім циклових комісій. 

Навчально-виховний процес забезпечують досвідчені викладачі, серед яких 33 

викладачі вищої категорії, 12 викладачів мають звання "Відмінник освіти України", 

23 працівники мають звання "Старший викладач", три вчителі – методисти, 5 

викладачів навчаються в аспірантурі. 
 

ІНСТИТУТ МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Проспект Миру, 99-101. 
 

 

Історія Хмельницького інституту 

МАУП 
Хмельницький інститут МАУП 

розпочав свою роботу в 1996 р. Заклад 

було створено з метою наближення 

навчання до місця проживання студентів, 

вирішення проблеми зайнятості, 

забезпечення рівних можливостей для 

молоді у здобутті якісної вищої освіти.  

Інститут здійснює надання освітніх 

послуг, пов’язаних з одержанням 

вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста, бакалавра, 

спеціаліста за денною, заочною та дистанційною формами навчання з таких 

напрямів і спеціальностей, як право, правознавство, управління персоналом і 

економіка праці, фінанси і кредит, маркетинг, облік і аудит, банківська справа, 

бухгалтерський облік, менеджмент, психологія, туризм. 

Провадження освітньої діяльності інституту із зазначених напрямів і 

спеціальностей ліцензовано Міністерством освіти і науки України, і відповідно до 

рішення Державної акредитаційної комісії визнано акредитованим за ІV рівнем. 

Професорсько-викладацький склад інституту об’єднаний у вісім кафедр: 
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економіки і підприємництва, фундаментальної підготовки з економічних напрямів, 

менеджменту, комерційного та трудового права, фундаментальних дисциплін з 

правознавства, психології та соціально-гуманітарних дисциплін, загальнонаукових 

та загальноосвітніх дисциплін, українського православ’я та теології, а також 8 

циклових комісій. Функціонує чотири факультети: юридичний, економічний, 

соціально-гуманітарний, заочний та економіко-правовий коледж. 

Підготовку фахівців в інституті забезпечують близько 80 науково-

педагогічних працівників, які працюють на постійній основі та на засадах 

сумісництва, з них біля 50% мають вчений ступінь кандидата наук, 8 % – доктора 

наук та вчене звання професора, 2 – ступінь доктора філософії в галузі права. 15 

штатних викладачів працюють над написанням кандидатських дисертацій, одному 

викладачу присвоєно звання «Заслуженого працівника освіти», 3 – нагороджено 

відзнакою «Відмінник освіти України».  

У 2003 році Хмельницький інститут МАУП придбав приміщення площею 7 

634 м
2
. Студенти отримали 42 нові аудиторії, актову залу на 650 місць, читальний 

зал бібліотеки на 80 місць, спортивний зал (налічує близько 35 тренажерів), 

мультимедійні аудиторії, конференц-зал, медіацентр, їдальню, гуртожиток для 

іногородніх студентів. Бібліотечний фонд читального залу становить близько 20 тис. 

примірників найновіших видань, загальний фонд – понад 50 тис. примірників. Крім 

цього, студентам щосеместрово видаються у постійне користування навчальні 

посібники видавництва МАУП (з грифом Міністерства освіти і науки України), а 

також підручники на електронних носіях. 

У МАУП функціонують: власний видавничий центр, студентська 

психологічна лабораторія, юридична клініка, видається студентська газета 

«Студентська хвиля». У жовтні 2005 року був створений «Бізнес-Центр» як 

структурний підрозділ економічного факультету інституту. Це дозволило поєднати 

форми теоретичного та практичного навчання студентів із використанням активних 

методик формування навичок практичної діяльності. Центр очолює міжнародний 

бухгалтер-практик, сертифікований аудитор Гуменюк А.Ф. 

ВНЗ зробив значні кроки щодо комп’ютеризації навчального процесу. У навчальній 

роботі широко використовуються різноманітні сучасні технології навчання з 

використанням інфодисків, аудіо-візуальних засобів, комп’ютерної техніки. З 2005 

року розпочав свою роботу Телеуніверситет, Український Народний університет 

Міжрегіональної Академії управління персоналом, лекції у яких читають відомі в 

Україні та за її межами науковці, політичні діячі, літератори тощо. 

Протягом 2003-2009 років викладачі інституту взяли участь у 15 Міжнародних 

(Німеччина, Польща, Чехія, Єгипет, Литва, Росія та ін.), 38 Всеукраїнських, 63 

регіональних конференціях та 55 круглих столах. Інститут започаткував ряд 

наукових традицій міста Хмельницького. Найбільший інтерес серед науковців та 

громадськості викликали такі наукові зібрання: науково-практична конференція 

«Трагічні події 30-х років як засіб формування тоталітарної системи в Україні (у 

зв’язку із 70-ми роковинами голодомору в Україні)» (2003 р.); щорічна Регіональна 

науково-теоретична конференція «Голодомор 1932-1933 рр. в Україні: причини, 

соціально-психологічні та демографічні наслідки, правова оцінка»; щорічна 

Всеукраїнська студентська конференція «Україна в сучасному геополітичному 
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просторі: погляд молоді»; Міжнародна науково-практична конференція «Церква і 

Держава у служінні народові» (2005 р.); Регіональна науково-теоретична 

конференція «Регіональна економіка в аспекті ринкових перетворень» (2004 р.); 

Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Громадсько-політичне та 

суспільно-культурне життя України в XX ст.» (2005 р.); Всеукраїнська науково-

теоретична конференція «Українське козацтво: минуле, сучасне, 

майбутнє» (2005  р.); Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Знищення 

опозиції в 20-30-х рр. ХХ ст. як засіб формування тоталітарної системи України» 

(2006 р.); Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Становлення та 

розбудова державності в Україні» (2007 р.); Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Просвітителі та сповідники Подільської землі: історія та сучасність» 

(до 1020-річчя Хрещення Русі) (2008 р.); Всеукраїнська науково-теоретична 

конференція «Українська держава Павла Скоропадського: державотворчі замисли та 

історичні наслідки» (до 90-річчя національно-демократичної революції в Україні) 

(2008 р.); щорічні засідання круглого столу «Жінка в бізнесі»; щорічні засідання 

круглого столу «Особливості управління в різних сферах діяльності»; щорічні 

засідання круглого столу «На вічнім шляху до Шевченка»; засідання круглого столу 

«Споживче кредитування: сучасний стан, проблеми та перспективи 

розвитку» (2006  р.); засідання круглого столу «Світочі Православ’я землі 

Подільської: імена, події, факти» (2006 р.); засідання круглого столу »Юридична 

клінічна освіта – запорука високого професіоналізму юристів на сучасному ринку 

праці» (2006 р.); засідання круглого столу «Інформаційні технології як засіб 

активізації пізнавальної діяльності студента» (2006 р.); засідання круглого столу 

«Національні та глобальні мови в умовах сучасних інтеграційних  

процесів» (2006 р.); засідання круглого столу «Загальнолюдські, духовні й моральні 

цінності в сучасному суспільстві» (2007 р.); засідання круглого столу «Інформаційні 

технології: сьогодні і завтра» (2007 р.); засідання круглого столу «Конфлікти в 

системі міжособистісних стосунків: соціально-психологічний аспект» (2007 р.); 

засідання круглого столу «Вплив культури та мистецтва на духовне формування 

особистості» (2007 р.); засідання круглого столу «Національно-визвольна війна під 

проводом Богдана Хмельницького» (до 360-річниці національно-визвольної війни 

середини ХVII століття) (2008 р.); засідання круглого столу «Становлення 

ювенальної юстиції в Україні» (2008 р.); засідання круглого столу «Великодня 

веселка» (до 15-річчя Хмельницької єпархії Української Православної 

Церкви) (2008  р.); засідання круглого столу «Свічі добра та вічної любові» (до 

1020-ліття Хрещення Русі) (2008 р.); засідання круглого столу за участю 

Всеукраїнського об’єднання «Правозахист», присвячене проблемам захисту 

конституційних прав і свобод людини і громадянина (2008 р.); засідання круглого 

столу «Психологічна служба у різних соціальних сферах» (2009 р.); засідання 

круглого столу «Постать Гетьмана І. Мазепи: кроки до правди та справедливої 

оцінки (2009 р.); День вступника до вищих навчальних закладів «Зовнішнє 

незалежне оцінювання – 2009» та інші. 

Також за підсумками проведених конференцій видаються збірки наукових 

праць: «Регіональна економіка в аспекті ринкових перетворень» (2004 р.), 

«Просвітителі та сповідники Подільської землі: історія та сучасність»(до 1020-річчя 
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Хрещення Русі) (2008 р.), «Українська Держава Павла Скоропадського: 

державотворчі замисли та історичні наслідки» (до 90-річчя національно-

демократичної революції) (2008 р.), «Національно-визвольна війна українського 

народу під проводом Богдана Хмельницького: шляхом свободи до незалежної 

держави» (у зв’язку з відзначенням 360-річниці подій, пов’язаних з початком 

Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ  

століття) (2008 р.), «Великодня веселка» (до 15-річчя Хмельницької єпархії УПЦ) 

(2008 р.) та інші. 

Спільно з Державним архівом в Хмельницькій області та Хмельницьким 

міськвиконкомом було засновано видання Збірки наукових праць «Голодомор 1932-

1933 років в Україні: соціально-демографічні та економіко-правові аспекти», у 2009 

році вийшов вже 3 випуск. 

У розрізі запровадження концепції національно-патріотичного виховання, 

відродження православних духовних цінностей та традицій українського народу 

побудовано та освячено каплицю Святого Рівноапостольного Великого Князя 

Володимира; створено кафедру українського православ’я і теології, ведеться робота 

над створенням музею Митрополита Київського і Всієї України, Предстоятеля 

Української Православної Церкви Блаженнійшого Володимира; запроваджено 

викладання дисциплін «Основи християнської моралі» та «Історія Християнської 

Церкви»; відкрито пам’ятник Гетьманові Богдану Хмельницькому. 

У Хмельницькому інституті МАУП діють органи студентського 

самоврядування та Студентське наукове товариство. Всього за 2003-2009 рр. 

студентами XI МАУП підготовлено 630 наукових робіт. Студенти XI МАУП не 

тільки навчаються, велика увага приділяється дозвіллю молоді, розвитку її творчих 

та фізичних здібностей. В інституті можна обрати той вид спорту, який відповідає 

власним уподобанням, фізичним можливостям.  

У роботі Хмельницького інституту МАУП з перших кроків його діяльності 

виявилися зумовлені часом якісно нові риси: оперативне реагування на зміни в усіх 

сферах життя суспільства, насамперед в економіці, швидке запровадження в 

навчально-виховний процес інноваційних технологій та підходів, рішуча відмова від 

формалізму, застарілих форм, методів і засобів педагогічної діяльності, тісний 

зв'язок науково-дослідної роботи з практикою.  

Загальна кількість студентів становить близько 1,5 тис. 
 

ЗАВОД «ТЕМП» 

Проспект Миру, 99/101 
 

Машинобудівний завод «Темп» заснований у 1977 р. Міністерством 

радіопромисловості СРСР. 

Основні напрями діяльності: 

проектування і виробництво гальванічного обладнання, станцій очистки та 

нейтралізації стоків; 
 обладнання для виробництва друкованих плат; 

 трубозварювальне обладнання для магістральних нафто-і газопроводів;  
 інша металопродукція різного призначення. 

Високий технічний рівень і якість обладнання, що виготовляється на ВАТ 



27 

 

"Темп", забезпечується застосуванням сучасного обладнання, технології, матеріалів 

і комплектуючих виробів, у тому числі: 

 газоплазмового порізка заготовок; 

 оброблювальні центри з ЧПУ; 

 прецензіонні координатно-розточувальні верстати; 

 технологія аргонно-дугового зварювання нержавіючих сталей і титанових 

сплавів; 

 технологія екструзійного зварювання пластмасових конструкцій на 

обладнанні фірм Leister, Wegener, Heisluft, Tehnik, Німеччина; 

 комплектуючі вироби передових європейських фірм та Японії: Siemens, ABB, 

Mitsubishi, Mazurchak, Motovario та інші. 
 

   

 

 

МОНУМЕНТ ВІЧНОЇ СЛАВИ 
 

 Наприкінці березня 1944 р. війська I 

Українського фронту після запеклих боїв 

остаточно звільнили Хмельницьку область 

від німецько-фашистських загарбників. На 

ознаменування здобутої перемоги було 

відкрито Монумент вічної Слави.  

Архітектурно-пластична композиція 

органічно вписується в ландшафт завдяки 

гармонійному узгодженню скульптури та 

архітектури. Основою композиції є 

скульптурна група з чотирьох воїнів, що 

салютують автоматами і гвинтівками на  

честь перемоги, встановлена на прямокутному східчастому постаменті. Крім того, в 

ансамблі представлено 28-метровий титановий обеліск, гранітна чаша Вічного 

вогню і 7 стел, на яких перераховані військові частини і з’єднання, що визволяли 

край від фашистів, партійно-комсомольські підпільні організації та партизанські 

загони, які діяли на території області, а також вражаючі цифри людських жертв, 

спалених сіл, зруйнованих будівель різного призначення і нанесеного матеріального 

збитку. 

Пам'ятник відкритий в травні 1983 року. 

Автори монументу: скульптор В.І. Зноба, архітектори В. Громихін,  

Є.Є. Перехрест.  



28 

 

БРАТСЬКА МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМУ 
Вул. Вінницька, 41 

 

В північно-східній частині міського дендропарку в підніжжі схилу, гітлерівці 

протягом 1941-1914 pp. масово розстрілювали радянських громадян міста і 

навколишніх сіл. Тут поховано понад 9 тисяч чоловік. В 1967 році на могилі 

встановлено пам'ятник у вигляді пілона і стели. На ньому металева плита з 

надписом: «Жертвам фашизму». 

 

 

 

ДЕНДРОПАРК «ПОДІЛЛЯ» 
 

  
В 1964 році поруч із павільйонами обласної сільськогосподарської виставки, 

поблизу перехрестя Старокостянтинівського шосе та щойно прокладеного 

проспекту Миру, на площі у 30 гектарів закладено дендрологічний парк. В ньому 

були насаджені сотні видів різноманітних дерев та кущів, саджанці яких завезено з 

усіх куточків Поділля, а також із ботанічних садів України та Молдови. В 1969 році 

дендропарк «Поділля» включено до заповідного фонду області та надано статус 

парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва. Нині площа дендропарку – 30,5 га, в 

ньому нараховується 427 видів дерев і чагарників, більшість яких рідкісних та 

цінних порід. 

 

 

 

 

АВТОВОКЗАЛ 
 

Наприкінці 1989 року 

на проспекті Миру відкрито 

новий автовокзал – один із 

кращих в республіці. Звідси 

відправляються автобуси в 

десятки міст області, України 

та Молдови. 
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Дитячі садочки мікрорайону 
 

Хмельницький дошкільний навчальний заклад № 5 «Соловейко» 
Перемоги, 9/1 

 

Його історія розпочалася у 1981 році. Рішенням виконавчого комітету 

Хмельницької міської Ради народних депутатів від 30.06.1981 року прийнято в 

експлуатацію ДНЗ № 5 на 320 місць на вул. Перемоги 9/1. Дошкільний заклад 

знаходився у власності тресту «Хмельницькбуд».  

ДНЗ № 5 очолила енергійна, молода жінка Валентина Василівна Костюк, яка 

мала творчий запал, якого вистачило, щоб колектив став дружньою сім'єю та 

зігрівав маленьких вихованців любов'ю і теплом. Із спогадів Валентини Василівни: 

«Колектив формувався впродовж 1981 року. Педагогічний склад поповнили 

випускниці Хмельницького педагогічного училища. Техперсонал переважно з 

жінок-будівельників, які проживали в гуртожитку будівельників, що поруч з 

дошкільним закладом. Методистом була призначена Дубецька Валентина Борисівна, 

яка щойно закінчила Кам'янець-Подільський педагогічний інститут. Силами 

колективу, його стараннями та турботами «Соловейко» перетворився у гарний, 

затишний дім, наповнений веселим «щебетом» дітлахів, робив свої перші кроки на 

освітянській ниві. У садочку функціонувало 14 груп, які відвідувало до 500 дітей. 

Сьогодні зусилля педагогів дошкільного закладу спрямовані на вдосконалення 

змісту дошкільної освіти, його оновлення відповідно до вимог часу, із збереженням 

при цьому позитивного досвіду, збагачення новими ідеями. Для реалізації 

потенційних можливостей кожного вихованця використовується гурткова робота, 

надаються додаткові освітні послуги. Дошкільнята розвивають свої творчі здібності,   

навчаються іноземній мові, логіці, хореографії. 
 

Хмельницький дошкільний навчальний заклад № 32 «Росинка» 

Зарічанська, 12/1 
 

У вересні 1970 року у мікрорайоні Заріччя гостинно відкрив двері перед 

малюками дитячий садок №32 «Росинка», який розмістився за адресою: вулиця 

Куйбишева, 12/1. У ньому нараховувалось 18 вікових груп, загальна площа 

навчального закладу – 2544 м
2
. Дітей зустрів колектив у кількості педагогів та 27 

техпрацівників. Очолила дитячий садок завідуюча Цідило Валентина Василівна. 

Сьогодні у дошкільному навчальному закладі є спортивний комплекс, де дітки 

за своїми уподобаннями, займаються спортом. «Доріжки здоров’я, які зроблені з 

природного матеріалу (каштанів, квасолі, кукурудзи) по яких малята ходять 

босоніж. Фітобар, де після або до занять діти п'ють трав'яні настої під наглядом 

лікаря. Усе це – профілактика та попередження захворювань. 

А ще у «Росинці» навчають бачити красу. Саме для цього працюють гуртки-

студії естетичної аплікації, ліплення з глини, малювання; етнографічна студія має 

кімнату українського етносу. Там є справжня піч, посуд, кочерга, лопата, на якій 

садять хліб, є зразки рушників, вишиванка, скриня, справжня колиска з лози. 

У природничій студії діти висівають цибульку, петрушку, а потім взимку, 

коли за вікном так сніжно і морозно, милуються зеленими листочками. 

Дітей навчають правилам вуличного руху, для цього облаштований 
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спеціальний майданчик. Для занять музикою, хореографією, театралізації є музична 

зала. Працюють вихователь-методист, логопеди, психолог, музичні керівники, 

інструктор з фізичного виховання, хореограф, масажист, викладач англійської мови, 

соціальний педагог. 
 

Хмельницький дошкільний навчальний заклад №37 «Незабудка» 
Перемоги, 15 «а» 

 

Дошкільний заклад засновано в 1975 році. Заклад комбінованого типу, до 

складу якого входять загальнорозвивальні та компенсуюча (логопедична) групи. 

Всього 9 груп. 

Завідувачка – Пшенична Інна Семенівна 

Пріоритетні завдання: 

 формування екологічного світосприймання в дітей дошкільного віку; 

 розвиток комунікативних здібностей дітей дошкільного віку; 

 реалізація особистісно-орієнтованого навчання і виховання, 

забезпечення різнобічного розвитку особистості. 

Профільні групи: 

1. Природничо-дослідницького напрямку; 

2. Художньо-мовної діяльності. Гуртки: 

Гуртки 
1. Станція натуралістів; 

2. Театральна карусель; 

3. «Домісолька». 

 

Хмельницький дошкільний навчальний заклад № 38 «Світанок» 

Свободи, 12 «б» 
 

Хмельницький ДНЗ №38 «Світанок» був введений у дію 1 вересня 1975 року. 

Це ясла-садок комбінованого типу, комунальної форми власності.  

Дошкільний навчальний заклад має: 

 спортивний, тренажерний зали; 

 гідромасаж для ніг; 

 офтальмологічний кабінет з відповідним обладнанням; 

 кабінети логопедичний, психологічної служби, медичний; 

 музичний зал. 

Напрацювання педагогічного колективу: 

 система гурткової роботи, «Чомусики»; 

 система роботи з дітьми з особливими потребами  

 «Заїкування та шляхи його подолання у дітей дошкільного віку». 

Працюють гуртки: 

 «Український віночок» гурток народного танцю; 

 «Фантазія природи» флористики; 

 «Дзвіночок» – вокального співу; 

 «Логіка для дошкільнят» І інтелектуальний розвиток; 

 «Барвінок» – ритміка з елементами хореографії; 
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 англійської мови; 

 «Веселий м'яч» – з баскетболу; 

 «Золотий ключик» – ляльковий театр. 

Дошкільний навчальний заклад №38 «Світанок» – маленька Країна Дитинства, 

звідки бере початок могутня річка людського життя. 

 

Хмельницький дошкільний навчальний заклад №47 «Дзвіночок» 
Рибалко, 20/2 

 
Відкрився у липні 1982 року. 

Для забезпечення всебічного розвитку у дошкільному закладі діють:  
1 Спортивний та музичний зали. 

2 Кабінети: 

- психологічного розвантаження; 

- образотворчого мистецтва; 

- інтенсивної інтелектуальної підготовки; 

- логопедичний кабінет.  

3 Спортивний майданчик. 

4 Майданчик з правил дорожнього руху. 

5 Обладнані групові кімнати сучасними меблями, технічними засобами 

навчання. 

Для усестороннього розвитку дітей працюють такі спеціалісти: 

- практичний психолог; 

- вчителі-логопеди; 

- хореограф; 

- мистецтвознавець; 

- викладач англійської мови; 

- фізінструктор; 

- музичні керівники. 

 

Хмельницький дошкільний навчальний заклад №54 «Пізнайко» 
Проспект Миру, 51/2 

 

Історія дошкільного навчального закладу №54 «Подоляночка» розпочалася в 

1988 році. В листопаді місяці був відкритий дитячий садок «Подоляночка», 

завідуюча Білик Галина Михайлівна. Будували його підприємства видавництво 

«Поділля» та взуттєва фабрика за індивідуальним проектом. Потім приміщення 

дошкільного закладу було передано в міську комунальну власність. 

З 1997 року дошкільний заклад очолює Карапозюк Г.В., діловий, активний, 

творчий керівник. Із 1999 року дитячий садок почав тісно співпрацювати з дитячим 

міжнародним журналом «Пізнайко» і тому був перейменований і отримав назву 

«Пізнайко». 

Дошкільний заклад перед собою ставить наступні завдання: 

1. Зберігати та зміцнювати фізичне та психологічне здоров'я дітей, 

підвищувати фізичну та розумову працездатність. 
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2. Розвивати кожну дитину за її індивідуальною природною програмою. 

3. Формувати життєво важливі види рухових дій: ходьба, біг, метання, 

лазіння та якостей: силу, швидкість, гнучкість, координацію рухів. 

4. Сприяти формуванню правильної постави, проводити профілактику 

простудних захворювань. 

5. Дати дітям систему знань про себе, про свій організм, про користь 

занять з фізкультури. 

6. Виховувати бажання бути здоровим, радіти здоров'ю. 

Дітям з особливими потребами пропонують наступні види роботи: 

Педагогічний блок: 

1. Розвиток моторики рук (різні види нанизування; конструювання з кубиків; 

викладання візерунків з паличок, шнурків, горіхів, камінців тощо; пальчикова 

гімнастика; пересипання сипучих матеріалів; переливання води; гра на музичних 

інструментах; обведення та перемальовування шаблонів. 

2. Художня творчість (різні види малювання пальцем; пензликом; крейдою; 

робота з папером – розривання, різання, складання; робота з міні фланелеграфом і 

нитками; ігри з тістом та глиною. 

3. Працетерапія (миття посуду; прання; робота з голкою). Фізкультурно-

оздоровчий блок: масаж, коктейлі, робота на тренажерах, опанування м'яких 

модулів, лікувальна фізкультура. 

 

Навчально-виховне об'єднання №1 школа-дитячий садок 

Старокостянтинівське шосе, 3 «б» 

 

Створено у 1997 році на базі дошкільного навчального закладу №16 «Мрія». 

Основний напрямок роботи НВО №1 – збереження і зміцнення фізичного та 

психічного здоров’я, з цією метою створена власна модель фізкультурно-оздоровчої 

роботи. 

Матеріальна база включає: 

- басейн; 

- два фізкультурні зали; 

- фізіотерапевтичний кабінет; 

- кабінет психолога; 

- кабінет логопедів і дефектолога; 

- масажний кабінет; 

- кімната дитячої творчості. 

 

Діє система гурткової роботи: 

- англійська мова; 

- німецька мова; 

- гурток із зображувальною діяльністю; 

- гурток бального танцю; 

- спортивних ігор. 
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Хмельницьке навчально-виховне об'єднання №3 

«Дошкільний заклад– початкова школа» 

Зарічанська, 6/4 
 

НВО №3 розпочало свою роботу у 2000 році на базі ДНЗ №33, який розпочав 

свою історію у 1972 році. 

Увага приділяється організації цілеспрямованої інтелектуально-пізнавальної 

діяльності. 

Сьогодні у закладі працює 6 дошкільних груп, 2 класи початкової школи, 

функціонують музичний та спортивний зали, бібліотека, логопедичний кабінет та 

кабінет психолога, медичний кабінет, їдальня. 

 

Політики мікрорайону: 
 

 

Вікарчук Віктор Євгенович народився 12 березня 1969 

року в мiстi Красиловi Хмельницької області. Громадянин 

України. Має доньку Вікарчук Вікторію Вікторівну 23.05.1993 

р. н. та сина Вікарчук Віктора Вікторовича 02.03.2006 р. н. 

3 1976 року по 1984 рік навчався в середній школі №З 

міста Красилова. 

3 1984 року по 1985 рік навчався в Красилiвському 

середньому професійно-технічному училищі, яке закінчив з 

відзнакою i отримав кваліфікацію слюсар механоскладальних 

робіт четвертого розряду. 

 У 1985 році після закінчення училища працював на Красилiвському 

агрегатному заводі. 

 У вересні 1985 року поступив на навчання в Хмельницький 

електромеханічний технікум, який закінчив у 1989 році з відзнакою за 

спеціальністю технiк-механiк по експлуатації та налагоджуванню верстатів з 

числовим програмним управлінням. 

 З 3 липня 1989 року по 26 травня 1991 року проходив строкову військову 

службу в лавах Радянської Армії. 

 З липня 1991 року по січень 1992 року працював на Кам’янець-Подiльській 

брокерській конторі «Тірас». 

 З січня 1992 року по серпень 1992 року працював у Красилiвському 

птахорадгоспі експедитором. 

 З 1994 року по 1999 рік був приватним підприємцем. 

 У 1999 році створив приватне підприємство «Браво», яке в квiтнi 2002 року 

було реорганізоване в товариство з обмеженою відповідальністю «Браво», де 

працював директором до квітня 2005 року. 

 У 1999 році було присвоєно почесне звання Людина року міста 

Хмельницького у номінації – меценат року. 

 З 1999 року разом з Хмельницькою міською Радою жінок брав участь в 

організації і проведенні благодійних заходів для дітей – сиріт та інвалідів. 

 З 1999 року по 2004 рік надавав допомогу Хмельницькому будинку дитини 

«Берізка». 
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 У 1999 році нагороджений почесною грамотою Хмельницької обласної 

державної адміністрації за значний внесок у розвиток торгівлі та громадського 

харчування. 

 У 2000 році створив спортивно-оздоровчий комплекс – Клуб «СВ». 

 У 2002 році мені було присвоєно почесне звання Людина року міста 

Хмельницького, номінація – за ініціативність. 

З 2004 року по 2008 рік навчався в Міжнародній Академії управління 

персоналом і отримав базову вищу освіту за напрямом підготовки «Право» та 

здобув кваліфікацію бакалавра права та повну вищу освіту за спеціальністю 

«Правознавство» i отримав кваліфікацію юрист. 

 3 7 квітня 2005 року призначений на посаду Голови Красилiвської районної 

державної адміністрації. 

 У 2005 році присвоєно звання полковника Українського козацтва і обрано 

отаманом Красилівського району. 

  У 2005 році навчався в Нацiональнiй Академії державного управління при 

Президентові України на факультеті вищих керівних кадрів. Активно займаюся 

громадською роботою. 

 Співпрацюю з Американським Центром реабілітації дітей з опіковими 

травмами - організував лікування Насті Овчар (м. Харків) та Володі Розізнаного (м. 

Красилів). 

 У 2005 році був учасником інавгурації Президента України. 

 У 2005 році за Хмельницьким регіональним рейтингом популярності отримав 

звання «Людина року» у номінації «Благодійник». 

 З 2006 року депутат міської ради, блок «Вікарчука», голова постійної комісії з 

приватизації і використання комунального майна. 

 У 2006 році за Хмельницьким регіональним рейтингом популярності отримав 

звання «Людина року» у номінації «Меценат». 

 У 2008 році закінчив Міжрегіональну Академію управління персоналом і 

отримав базову вищу освіту за напрямом підготовки «Право» та здобув 

кваліфікацію бакалавра права. 

 

 

КРАЄЗНАВЦІ МІКРОРАЙОНУ 
 

 

Сваричевський Анатолій Володимирович 
 З кінця 60-х років XX ст. А.В. Сваричевський гідно 

посідає місце подвижника, новатора, талановитої людини 

в освітянському, науково-краєзнавчому, літературному та 

громадському житті рідної йому Хмельниччини. 

 Він є членом Національної спілки журналістів 

України, почесним членом Центру дослідження історії 

Поділля у м. Кам’янці-Подільському, членом правління 

обласної організації Всеукраїнської спілки краєзнавців та 

інших наукових та літературних товариств, лауреатом 

обласних премій ім. Тараса Шевченка, Мелетія  
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Смотрицького, Федора Савчука, Якова Гальчевського «За подвижництво у 

державотворенні», відзначений урядовими нагородами. 

Народився 29 січня 1930 року в мальовничому селі Баговища, що неподалік 

від Кам’янця-Подільського в учительській сім’ї . 

 У 1949 році закінчив Дерев’янську середню школу, 1953 році Кам’янець-

Подільський педагогічний інститут. 

 У виборі життєво-творчого шляху Анатолій Сваричевський завдячує багато в 

чому своїй матері – Зінаїді Йосипівні (філологу за професією і краєзнавцю за 

покликанням). 

 А. Сваричевський працював у місті Хмельницькому викладачем технікуму, 

завідуючим кабінетом української мови і літератури обласного інституту 

удосконалення вчителів, лабораторії гуманітарних предметів цього ж закладу, 

редактором обласного журналу «Педагогічний вісник». За низку публікацій, які 

друкувалися у загальнодержавних і обласних періодичних виданнях, у 1998 році 

став лауреатом Всеукраїнського творчого конкурсу друкованих ЗМІ «Українська 

мова – мова державна». 

 Людина різноманітних інтересів, Анатолій Володимирович ще зі студентських 

років захоплювався краєзнавчим літературознавством. Його цікавило перебування 

на Хмельниччині відомих класиків української літератури XIX ст. К. Руданського, 

Т. Шевченка, Л. Українки, А. Свидницького та інших. Разом із письменником 

Миколою Скорським у 1971 році друкує в кількох примірниках журналу «Жовтень» 

дослідження «Від Дністра до Горині: Літературно-мистецька карта Поділля». 

 Робота над подальшим розширенням і удосконаленням літературно-

мистецьких традицій стала улюбленою і провідною на всі наступні роки краєзнавчої 

діяльності А.В. Сваричевського. Митцям, які народилися або перебували на 

Хмельниччині, він присвятив окремі книги: «Краса України – Поділля. Літературна 

карта Хмельниччини» (1991), «Проскурів літературний» (1998) та ін. 

 Напружена праця над літературною картою Хмельниччини привела до 

спеціалізації у поглибленому дослідженні життя і творчості окремих видатних 

літераторів. А. Сваричевський став активно розробляти матеріали про перебування 

Лесі Українки на півночі нашої області, зокрема в Полонному. Результатом 

багаторічних досліджень стало видання «Буду жити. Слідами Лесі Українки на 

Хмельниччині» (1991 ), «Себе Українкою звала» (2001), а також участь у 

конференціях. 

 Водночас, понад 40 років свого життя, А.В. Сваричевський плідно вивчає 

матеріали, що пов’язані з перебуванням на Поділлі і Південно-Східній Волині 

Тараса Шевченка і тут також виступив одним із перших дослідників. Тому не 

випадково у Шевченківському словнику (1978) є посилання на його статтю 

«Археографічна подорож Т.Г. Шевченка на Поділлі», що була опублікована в 

журналі «Народна творчість і етнографія» (1973). 

 Анатолій Володимирович був учасником п’яти наукових конференцій в 

Кам’янці-Подільському і Хмельницькому, присвячених Т.Г. Шевченку. Йому 

належить видання «Шевченко і Поділля » (1994), «На прекрасній Подолії» (2001). 

 В останні роки творчості Анатолія Володимировича першочерговою стала 

проблема збереження для прийдешніх поколінь знань з історії та культури рідного 
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краю, про зустрічі з цікавими людьми і древо свого роду. 

 Анатолій Сваричевський – учасник понад 40 міжнародних, всеукраїнських і 

регіональних науково-практичних та історико-краєзнавчих конференцій і 

симпозіумів. 

 

 

 

Байдак Ігор Миколайович народився 27 квітня 

1965 року у м. Хмельницькому. Український журналіст, 

краєзнавець, поет, фотограф, колекціонер. Член 

Національної спілки журналістів України та Хмельницької 

міської літературної спілки «Поділля». Автор п’яти 

поетичних збірок, путівника «Стежками рідного краю» 

(2008), співавтор інформаційного довідника «Сатанів – 

місто-легенда, місто-курорт» (2007). 

У 2009 році став лауреатом Хмельницької міської 

премії в галузі історії, культури та мистецтва імені Богдана 

Хмельницького (за вагомі досягнення у розвитку 

історичного краєзнавства міста Хмельницького та Поділь- 

ського краю.). Заочно закінчив історичний факультет Вінницького педагогічного 

інституту (навчався в 1992-1997 роках). Працював журналістом у редакціях газет 

«Всім», «Моя газета», головним редактором газети «Подільська хроніка». 

Нині працює в туристичній фірмі. Як екскурсовод розробив низку авторських 

турів по обласному центру та Хмельницькій області, а саме Кам’янець-Подільський 

– Сатанів; Меджибіж – Летичів – Головчинці, «Чудеса над Дністром», Маліївці, 

Кам’янець-Подільський – Хотин, Хмельницький – Отроків тощо. У 2008 році видав 

путівник «Стежками рідного краю». 

Добре відомий Ігор Миколайович і як поет. 

Він почав друкуватися в місцевій пресі у першій половині 1990-х років. Видав 

поетичні збірки «Траєкторія» (1996), « А-у-у-у-у!» (2000), «Пейзаж душі» (2002) та 

ін. Основна тематика його творчості Україна та утвердження національної 

свідомості, інтимна лірика, гумор і сатира. 

У поезії Ігор Байдак відображає бачення сьогодення очима молодої людини, 

громадянина вільної України, патріота. Так, у вірші «Повернення» поет запитує: 

У ріках наші плинуть коропи, 

В лісах свої радіють соловейки. 

Чому ж і досі серед нас раби 

Співають під чужинські батарейки? 

Ігор Байдак автор, режисер і виконавець моноспектаклю «Історія 

Хмельницького краю». Пісні на вірші Ігоря Байдака пише та виконує заслужений 

артист України Володимир Смотритель. Деякі з них увійшли до пісенного альбому 

«Фас», випущеного Смотрителем у 2007 році. 
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Поети, письменники 
 

Марія Бабенко 
поетеса, прозаїк 

 

 Бабенко Марія Тимофіївна народилася 23 травня 

1948 року в с. Леонівка Крижопільського району 

Вінницької області. Після закінчення 8-річної школи 

навчалась у Немирівському педагогічному училищі. 

Трудову діяльність почала в с. Новомиколаївка на 

Херсонщині. Працювала вчителем математики і 

заступником з навчально-виховної роботи у 8-річній 

школі. Друкувалась в періодичних виданнях. У 1973 році 

закінчила фізико-математичний факультет Херсонського 

педагогічного інституту. З 1975 року живе і працює в 

Хмельницькому. 

Нині – вчителька початкових класів загальноосвітньої школи №25. Відмінник 

народної освіти України, вчитель-методист, з 2004 року – член Національної спілки 

письменників України. Твори: «В життєвім морі сміху острівець», «Гриб-холостяк і 

волосата щука», «Після-букварик» (читанка для першокласників). 
 

Лихогляд Ольга Захарівна 
 

Лихогляд Ольга Захарівна народилася 24 

січня 1942 р. в с. Червоний Степ Калинівського р-

ну Вінницької обл. Навчалася в Голубівській та 

Заливанщинській ЗОШ. Від 1960 р. – мешканка м. 

Хмельницького. У 1966 р. закінчила Львівський 

технікум електрозв’язку, працювала за фахом. 

Перша презентація (1992 р.) відбулася в ефірі 

республіканського радіо. У співпраці з місцевими 

митцями (М. Люшнею, І. Пустовим, О. 

Толстиковою) створила низку пісень, серед яких 

«Хмельничанки» (1997 р.) та «Гімн зв’язківців». 

Член Хмельницької літературної спілки «Поділля» 

(1993 р.), (відповідальний секретар). Поезії авторки 

друкувались на сторінках таких видань: літ.-мист. 

Журнал «Доля»; журнал «Педагогічний вісник»; 

посібник «Школа сімейного виховання»; колект. зб. 

поезій «Плекаймо час добра», «При світлі вічного 

вогню»; альм. «Творче Поділля» (1993-2003 рр.); 

пісенники «Рідне місто моє», «Добрий день вам, 

люди». 

 

Трудовий шлях авторки розпочався у 1960 році. У той період вона обиралася 

депутатом Хмельницької міської ради, навчалася у Львівському технікумі 

електрозв’язку і, як у школі, так і на виробництві – Хмельницькому підприємстві 

електрозв’язку «Укртелеком» – Ольга Захарівна брала активну участь у художній 
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самодіяльності і неодмінно була редактором стінних газет. Вірші для стіннівок – це 

також тоненькі ниточки до загального творчого полотна авторки. Добрий і теплий 

відгук з побажаннями писати і вдосконалюватися Ольга Лихогляд отримала від 

Світлани Кабачинської (редакція хмельницької обласної газети). Окрилена добрими 

побажаннями, Ольга Захарівна два роки студіювала журналістику при редакції 

газети «Радянське Поділля», де слухала лекції таких відомих на Поділлі журналістів 

та кореспондентів, як Шумахер, Дайчман, Коваль та інших майстрів пера і, 

отримавши диплом №344, як позаштатний кореспондент, публікувала свої творчі 

доробки в ЗМІ. Після того, не дуже часто, але з’являлися поетичні публікації та 

короткі нариси у місцевій періодиці. 
 

Журналісти, публіцисти 
 

 Карась Петро Прокопович народився 8 

січня 1938 року в селі Коханівка, нині Полонського 

району Хмельницької області. Український поет. 

Член Національної спілки письменників України 

(від 1969 року). Заслужений журналіст України 

(1997). 

Петро Карась народився у родині 

колгоспника. Закінчив семирічку та Славутське 

педагогічне училище. У 1956-1960 роках був 

студентом факультету журналістики Київського 

університету. З четвертого курсу пішов працювати 

до редакції Хмельницької обласної газети 

«Радянське Поділля» (нині «Подільські вісті») 

Університет закінчив у 1961 році заочно. 

1962 року став членом КПРС. 1974 року в Києві закінчив Вищу партійну 

школу при ЦК Компартії України. 

У «Радянському Поділлі» працював завідувачем відділу культури та шкіл. Був 

редактором обласної молодіжної газети «Корчагінець» (Хмельницький). 

Голова секції Хмельницького обласного товариства інвалідів. 

З першими поезіями виступив у районній газеті в Славуті, коли ще навчався в 

педагогічному училищі. 1965 року дебютував поетичною збіркою «Озаріння». 1967 

року побачила світ друга збірка віршів поета – «Два крила». Далі вийшли збірки 

«Червонозем» (1972), «За правом – жить!» (1985), «Колиска», «Соломія», «Жінка», 

«Вибране», «Кардіограма», «Соната подільської осені», «Небо і земля», «Часу 

вічний чар», «Високе причастя», «Житечка жменя», «Серце підказало…», «Сон-

трава», «Ромен цвіте», «Мазепа», «Будьмо гонорові!», «Невозводи», «Ти – 

божественна!», «Спасибі!», книга вибраного «Свята моя любов». 

Автор художньо-документальних нарисів «Хмельниччина» (1975), «Ударна 

ланка» (про Героя Соціалістичної Праці, ланкового механізаторів колгоспу «Іскра» 

Хмельницької області М.М. Янчука), повісті «Викликаю вогонь», роману 

«Буремний Буг». 

На вірші Карася композитори написали низку пісень («Козацькому роду нема 

переводу», «Вкраїно, матінко моя», «Дві троянди», «Гуляйполе», «Віват, 
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Хмельницький!» та інші). Окремі твори перекладено російською, болгарською 

мовами. 

 

Лічман Петро Романович народився 30 

серпня 1959 року у с. Женишківці 

Віньковецького р-ну на Хмельниччині. Після 

закінчення місцевої восьмирічки здобував 

профтехосвіту в Горівському училищі №2, 

одночасно навчаючись в Новоушицькому 

технікумі механізації с/г. В 1977-1979 pр. 

проходив дійсну військову службу в Тбілісі. В 

1985 році з відзнакою закінчив Львівський 

державний університет за спеціальністю 

«журналістика». Працював за фахом у 

Рівненській обласній газеті «Червоний прапор». 

З серпня 1988 року працює заввідділом права 

Хмельницької обласної газети «Подільські 

вісті». Виховує трьох доньок. В періодиці 

працює більше двадцяти років.  

 

З-під його пера вийшло понад 250 нарисів, оповідань, новел правової 

тематики, проведено цілий ряд журналістських розслідувань. У грудні 1996 року 

став лауреатом премії МВС України. В цьому ж році визнаний переможцем на 

конкурсі СЖУ в номінації «Журналіст року». В 1998 році Указом Президента 

України присвоєно почесне звання «Заслужений журналіст України». Лауреат 

республіканського творчого конкурсу СБУ (2001), нагороджений Почесною 

грамотою НСЖУ як переможець в конкурсі журналістів «Золоте перо» (2002). 

Член редколегії газети «Подільські вісті», голова первинної організації 

НСЖУ, член правління обласної організації НСЖУ. Твори: «Ножем і кислотою: 

судові нариси, міліцейські та кримінальні історії», (1995), «Міліція Хмельниччини: 

фотоальбом», «Кілери: кримінальні повісті» (2003). 

 

 Кульбовський Микола Михайлович народився 13 

листопада 1935 року в с. Славинщина, що на Житомирщині. 

Батько був ковалем, мати працювала на землі. Закінчив 

Львівську державну консерваторію (нині – академія) імені 

М.В. Лисенка. 35 років присвятив підготовці молодих 

фахівців у Хмельницькому музичному училищі ім. В.Заремби 

та журналістській діяльності. Автор ряду оригінальних 

хорових творів, солоспівів (збірка «Музично-пісенна 

творчість митців Хмельниччини»).  

Починаючи з 1955 року з-під його пера вийшло в світ понад 400 статей, 

нарисів, есе про творчість подільських письменників, художників, музикантів та 

артистів. Друкувався в журналах «Музика» (Київ), «Рідна школа» (Нью-Йорк), 

«Склянка Часу» (Канів), в Антології сучасної новелістики та лірики України (Київ 

2004,  2005,  2006), колективних  збірках  та альманахах. Автор  передмов до книг  
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А. Потапова, М. Хоружого, В. Міхалевського, Т. Бохонка, М. Коваля. Член НСЖУ 

(2001), Міжрегіональної спілки письменників України (2005), Хмельницької 

літературної спілки «Поділля» (2005). Лауреат обласної літературної премії імені 

Тараса Шевченка (2005). 

Твори: «З подільського кореня»(6 книг), «Подільська Шевченкіана» (2000), 

«Пустили Дуньку в Європу» (2001), «Тарасикові пригоди» (2003), «Голос дерева», 

«Зерна», «Воронець», «Хмельницький на долонях» (2004), «Перлина Поділля: 

історична оповідь про с. Баламутівку» (2006). 

 

Ліквадатори Чорнобильської АЕС 
 

 Лукіянчук Володимир Федорович народився 

29 березня 1949 року в с. Чернилівка Підволочиського 

району Тернопільської області. В1962 році разом із 

батьками переїхав в с. Колибань на Хмельниччину. 

Після закінчення Чемеровецького медичного училища 

працював фельдшером Ружичанської дільничної 

лікарні Хмельницького району, служив у лавах 

Радянської Армії. 

Вищу освіту здобув у Київському медичному 

інституті імені академіка О.О. Богомольця (1976 р.). 

Скерований у Хмельницьку обласну санітарно-

епідеміологічну станцію, де працював на посадах 

лікаря-епідеміолога, завідувача відділом, заступником 

головного державного санітарного лікаря області. 

З 8 червня по 29 липня 1986 року брав участь у ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС на посаді командира санепідвзводу медико-санітарного 

батальйону. 

Обраний головою Хмельницької міської організації Всеукраїнської 

громадської організації «Союз Чорнобиль України» (2005 р.). 

Нагороджений знаком «Відмінник охорони здоров'я», Почесною Грамотою 

Верховної Ради України, орденом Рівноапостольного Князя Володимира III ступеня 

Української православної церкви, іншими орденами та медалями. Переможець 

регіонального рейтингу популярності «Людина року – 2010». Одружений, має дві 

доньки, які працюють лікарями та онучку. 
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