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Передмова 

  

  
До уваги читачів пропонуємо довідник про працівників 

Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки, 

присвячений 120-річчю її заснування. Видання базується на 

фондах та документах власного архівного підрозділу бібліотеки.  

У виданні представлено 582 імен працівників бібліотеки, з 

них 353 – бібліотечних фахівців; 191 – працівників фінансово-

господарського відділу та 38 – інженерів-системотехніків.  

Матеріал згруповано у чотирьох розділах: у перших трьох 

розділах подаються постаті директорів, бібліотечних 

працівників та працівників фінансово-господарського відділу. 

По персоналіях подається фото, коротка довідка біографічного 

характеру та про трудову діяльність працівника.  

У четвертому розділі подано алфавітний список 

працівників за родом їх діяльності, які не увійшли до перших 

трьох розділів.  

Відбір матеріалів завершено у травні 2021 року. 
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І. Постаті директорів 
 

Анікеєв Микола Тимофійович, 
директор Кам’янець-Подільської обласної бібліотеки 

(1937 – 1941 рр.) 
 

Після створення Кам’янець-Подільської області і 

реорганізації бібліотеки з окружної в обласну, її очолив 

випускник Харківського бібліотечного інституту, колишній 

шахтар, уродженець Донбасу Микола Тимофійович Анікеєв. 

Під його керівництвом і за безпосередньої участі 

здійснювалося формування й організація спочатку районних, а 

згодом і сільських бібліотек, створено систему методичного 

керівництва мережею бібліотек.  

Мирну працю перервала війна. Микола Тимофійович 

22 червня 1941 року пішов на фронт, звідки не повернувся. 

 

Мілютін Микола Іванович, 
директор Хмельницької  

(до 1953 року Кам’янець-Подільської)  

обласної бібліотеки  

(1944 – 1966 рр.)  
 

Народився 23 грудня 1905 року. 

В 1939 році закінчив Харківський 

бібліотечний інститут.  

Працював методистом обласної 

бібліотеки, а з 1944 по 1966 роки був її 

директором. 

Микола Іванович чимало сил та 

енергії доклав до відродження обласної 

бібліотеки в місті Проскурові у 

післявоєнний період. На кінець 1944 року 

фонд бібліотеки становив 35 тисяч примірників.  

Мілютін М. І. приділяв велику увагу формуванню 

структури обласної бібліотеки. В 1964 році утворюються відділи 
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комплектування і обробки літератури, книгозбереження, 

обслуговування, науково-методичний, бібліографічний. 

Микола Іванович заклав основи системи підвищення 

кваліфікації бібліотечних працівників Хмельниччини, 

запровадивши проведення обласних та районних семінарів, 

практикумів, занять на обласних курсах підвищення 

кваліфікації, був ініціатором проведення обласних з’їздів 

бібліотечних працівників Хмельниччини. 

Нагороджений значком «За відмінну роботу», медаллю 

«За доблесну працю», Почесними грамотами, відзнаками. 

 

Нагорна Римма Василівна, 
директор Хмельницької державної  

обласної бібліотеки ім. М. Островського  

(1966 – 1977 рр.)  
 

Народилася 1932 року в Челябінській 

області. 

Закінчила Кам’янець-Подільський 

культосвітній технікум в 1952 році, з цього 

часу почала працювати в обласній 

бібліотеці спочатку бібліотекарем, згодом – 

старшим бібліотекарем, завідуючою 

відділом абонементу, головним 

бібліографом.  

В 1966 році була призначена директором обласної 

бібліотеки ім. М. Островського. Докладала зусиль до 

покращення матеріальної бази, вдосконалення діяльності та 

структури закладу.  

Завдяки їй в 1967 році була завершена добудова другого 

поверху бібліотеки, що дало змогу збільшити кількість місць в 

читальних залах з 30 до 200. Значно активізувалась видавнича 

робота бібліотеки, поповнились її фонди, в тому числі 

мікрофільмами. На кінець 1977 р. в ОУНБ працювали 60 

спеціалістів, діяли 14 відділів і секторів.  

За досягнення в роботі бібліотека була нагороджена 

Ленінською ювілейною Почесною грамотою ЦК КПРС, 
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Президії Верховної Ради СРСР, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС. 

Нагорна Р. В. в 1969 р. була нагороджена значком «За 

відмінну роботу», в 1970 р. – медаллю «За доблесну працю». 

 

Гусько Василь Павлович, 
директор Хмельницької державної обласної 

універсальної наукової бібліотеки ім. М. Островського 

(1977 – 1984 рр.) 
 

Народився 19 квітня 1920 року в 

с. Хотьківці Красилівського району 

Хмельницької області.  

Навчався в Тульчинському 

культосвітньому училищі і після його 

закінчення в 1937 році працював 

інструктором-методистом Кам’янець-

Подільської обласної бібліотеки для 

дорослих. З жовтня 1939 р. по грудень 

1945 р. проходив службу у лавах Радянської 

армії, учасник Другої світової війни. 

В 1946 році повертається в обласну бібліотеку і 

продовжує працювати методистом. Закінчує заочне відділення 

Харківського бібліотечного інституту. З 1946 по 1950 рік 

працює завідуючим читальним залом, а з 1950 р. – завідуючим 

науково-методичним відділом, з 1966 р. – заступником 

директора ОУНБ, а з 1977 р. – директором. 

Василь Павлович усе своє життя присвятив розвитку і 

удосконаленню бібліотечної справи на Хмельниччині. Він 

висококваліфікований бібліотекар-практик та аналітик, чиї 

наукові дослідження та доповіді здобули визнання на 

республіканських конференціях.  

Доклав зусиль у розвиток районних і сільських бібліотек. 

Під його безпосереднім керівництвом було проведено 

централізацію бібліотек області. 

Нагороджений значком «За відмінну роботу», медаллю 

«За доблесну працю».  
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Гордєєва Галина Михайлівна, 
директор Хмельницької державної обласної  

універсальної наукової бібліотеки ім. М. Островського 

(1984 – 1988 рр.) 
 

Народилася 7 листопада 1932 року в 

м. Свердловськ. Закінчила Красноярський 

вчительський інститут в 1951 році, в 1961 

році – Кам’янець-Подільський педагогічний 

інститут. Працювала вчителем, завучем 

школи. З 1973 року по 1983 рік – секретарем 

Хмельницького міськкому партії.  

В 1984 році була призначена 

директором Хмельницької ОУНБ імені 

М. Островського. Доклала багато зусиль для 

зміцнення матеріально-технічної бази бібліотеки. В 1988 році 

звільнилась у зв’язку з виходом на пенсію. 

 

Карван Станіслава Людвіківна, 
директор Хмельницької державної обласної 

універсальної наукової бібліотеки ім. М. Островського 

(1988 – 2003 рр.) 

 

Народилася 25 липня 1949 року в 

м. Хмельницький. З відзнакою закінчила 

Хмельницьке педагогічне училище, згодом 

філологічний факультет Київського держав-

ного університету імені Т. Г. Шевченка. 

У липні 1988 р. була призначена 

директором Хмельницької державної 

обласної універсальної наукової бібліотеки 

ім. М. Островського. Основну увагу 

приділяла пошуку шляхів підвищення соціальної ролі бібліотеки 

у суспільстві, утвердженню її іміджу та авторитету за рахунок 

новітніх технологій. Тут створюються перші автоматизовані 

робочі місця, електронні бази даних, відкрито відділ 



8 

автоматизації. 

Значну увагу приділяла науково-дослідній роботі, 

вивченню історії краю. У бібліотеці створено клуб 

«Краєзнавець», відкрито відділ краєзнавства, центр регіональної 

інформації. Брала активну участь у підготовці та проведенні 

понад 20 регіональних конференцій, була членом їх редакційних 

колегій, мала чимало власних публікацій з питань краєзнавства 

та бібліотечної справи. Була учасником міжнародних та 

республіканських семінарів, зокрема, 57-ї сесії IFLA в Москві 

(1991 р.), вивчала досвід роботи американських бібліотек з 

впровадження нових інформаційних технологій (1999 р.). 

З 1995 р. очолювала відділення Української бібліотечної 

асоціації при Хмельницькій ОУНБ, а з квітня 2001 р. була 

обрана головою Хмельницького регіонального відділення 

організації. Була активним членом Всеукраїнської спілки 

краєзнавців.  

За свою працю мала численні відзнаки і нагороди, серед 

них – обласна премія імені Мелетія Смотрицького в галузі 

бібліотечної роботи (1996 р.), почесне звання та нагрудний знак 

«Заслужений працівник культури України» (2003 р.). 

 

Синиця (Мартинюк) Надія Миколаївна, 
директор Хмельницької обласної універсальної 

наукової бібліотеки ім. М. Островського 

(2004 – 2017 рр.) 
 

Народилася 11 листопада 1953 року в 

с. Жабче Старокостянтинівського району 

Хмельницької області. 

Трудову діяльність розпочала в 1970 

році завідуючою бібліотекою села 

Котюржинці Красилівського району. У 1977 

році закінчила Київський державний 

інститут культури імені О. Є. Корнійчука за 

спеціальністю «Бібліотекознавство та 

бібліографія». 

З 1977 року працювала у Хмельницькій обласній базовій 
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профспілковій бібліотеці старшим бібліотекарем, завідуючою 

відділом комплектування, заступником директора. 

У Хмельницьку обласну універсальну наукову бібліотеку 

імені М. Островського прийшла у 1988 році. Працювала 

старшим бібліографом, головним бібліотекарем з питань 

координації бібліотек усіх систем і відомств, з квітня 1990 року 

– заступником директора з наукової роботи, а з 2004 року – 

директором бібліотеки. 

Велику увагу приділяла науково-дослідній, видавничій 

діяльності, мала понад 60 наукових публікацій з питань 

бібліотечної справи, історії та культури Хмельниччини. Брала 

участь у регіональних, всеукраїнських та міжнародних 

конференціях: Брюссель (Бельгія) (2006); Плоцк (Польща) 

(2007); «Білорусь бібліотечна», Мінськ (2013); Ніда (2015), 

Клайпеда (Литва) (2016); 8-ми Міжнародних конференціях 

(АР Крим, Судак), міжнародних професійних програмах, 

тренінг-семінарах, у т. ч. на базі інституту бібліотекознавства 

Іллінойського університету США (2010).  

Приділяла увагу проєктній та грантовій діяльності, була 

керівником проєктів за програмою «Бібліоміст-Україна», Ради 

міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX), 

«Створення регіонального тренінгового центру для 

бібліотекарів (РТЦ), «Електронне урядування у бібліотеках» та 

інших. 

Очолювана нею бібліотека отримала диплом за кращу 

інноваційну послугу на Всеукраїнському ярмарку у 2011 році, 

колектив бібліотеки був занесений на обласну Дошку Пошани 

«Кращі люди Хмельниччини». 

Веде активну громадську діяльність: є головою 

Хмельницького обласного відділення ВГО «Українська 

бібліотечна асоціація», членом президії Хмельницького 

обласного відділення Національної спілки краєзнавців України, 

дійсним членом Центру дослідження історії Поділля. 

Має грамоти та подяки від обласної адміністрації і ради, 

керівництва галуззю, ради Федерації профспілок, Почесні 

відзнаки Міністерства культури України «За багаторічну 

сумлінну працю в галузі культури» (2003), ВГО УБА «За 

відданість бібліотечній справі» (2012), є Почесним краєзнавцем 
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України, лауреатом обласних премій: імені Мелетія 

Смотрицького в галузі бібліотечної роботи та імені Павла 

Фараонова в галузі культурно-освітньої роботи. У 2007 р. їй 

присвоєно почесне звання «Заслужений працівник культури 

України».  

 

Чабан Катерина Анатоліївна, 

директор Хмельницької обласної універсальної 

наукової бібліотеки  

(2017 – по теперішній час) 
 

Народилася 8 жовтня 1967 року в 

смт Білогір’я Хмельницької області. 

У 1991 році закінчила Київський 

державний інститут культури імені 

О. Є. Корнійчука за спеціальністю 

«Бібліотекознавство і бібліографія». У 

2014 році закінчила Хмельницький 

університет управління та права за 

спеціальністю «Державна служба». 

Бібліотечну діяльність розпочала у 1985 році на посаді 

бібліотекаря Хмельницької районної бібліотеки. З 1988 року по 

2000 рік працювала у Хмельницькій обласній бібліотеці для 

юнацтва на посадах методиста, головного бібліотекаря 

читального залу, завідуючої відділом реклами та зв’язків з 

громадськістю. З 2001 по 2006 рік – завідуюча науково-

методичним відділом наукової бібліотеки Хмельницького 

національного університету. Близько 10 років здійснювала 

керівництво діяльністю бібліотек області на посаді головного 

спеціаліста з питань бібліотечної діяльності управління 

культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької 

обласної державної адміністрації. 

За результатами конкурсу з травня 2017 року призначена 

на посаду директора Хмельницької ОУНБ. Працює над 

зміцненням матеріально-технічної бази бібліотеки, очищенням 

від застарілої, маловживаної та дублетної літератури, 

модернізацією простору обласної книгозбірні. За її керівництва 
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законсервовано карткові читацькі каталоги та картотеки, 

розширено перелік послуг для читачів, у тому числі на платній 

основі, здійснено перехід з таблиць ББК на УДК.  

Особливу увагу приділяє комп’ютеризації та 

інформатизації бібліотеки. За її ініціативи та придбаного 

обладнання в усіх відділах бібліотеки розпочато автоматизовану 

документовидачу літератури читачам, створено електронну 

бібліотеку Хмельницької ОУНБ, на веб-сайті бібліотеки 

відкрито сервіси електронної доставки документів, обмінного 

фонду, у віртуальну площину в період пандемії переведено 

просвітницьку та науково-методичну роботу. 

В структурі бібліотеки нею створено відділи медичної 

літератури, систематизації документів та організації каталогів, 

сектори електронної бібліотеки, міжбібліотечного абонементу 

та електронної доставки документів. 

Укладено понад 50 угод з установами та організаціями, 

навчальними закладами, територіальними громадами, на основі 

яких колективом бібліотеки реалізуються проєкти та програми. 

Є членом ВГО «Українська бібліотечна асоціація», 

Національної спілки краєзнавців України, входить до складу 

ряду колегіальних та дорадчих органів обласної державної 

адміністрації, ради. 

Нагороджена грамотами обласних адміністрації, ради, 

профільного управління, Міністерства освіти і науки України 

(2005), Всеукраїнського об’єднання «За помісну Україну» 

(2010), Почесними грамотами Міністерства культури України 

(2017), Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса 

Шевченка (2018), колектив отримав перемоги у обласному 

огляді-конкурсі на кращий інтерактивний правоосвітній захід, 

визнання найактивнішою бібліотекою у конкурсі Вікіпедії, 

подяки Митрополита Хмельницького і Старокостянтинівського 

Антонія, військових частин за участь у акції «Бібліотека 

українського воїна», від Українського Фонду культури та інші. 
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ІІ. Бібліотечна професія в особистостях 
2.1. Бібліотекарі, які працюють сьогодні 

 

Антонюк Катерина Броніславівна 
 

Народилася 1 травня 1989 року в 

м. Хмельницький. 

У 2012 році закінчила Хмельницький 

інститут МАУП та отримала диплом 

спеціаліста за напрямом підготовки 

«Психологія». 

У лютому 2019 року прийнята на 

роботу в ОУНБ на посаду бібліотекаря 

ІІ категорії читального залу гуманітарного 

профілю. 

Зарекомендувала себе ініціативним та творчим 

працівником. Запровадила психологічні тренінги особистісного 

розвитку, проводить просвітницькі заходи з користувачами 

бібліотеки, здійснює бібліотечне обслуговування. Поставлені 

перед нею завдання виконує старанно і сумлінно, відповідальна 

в роботі.  

 

Антонюк (Заверуха) Юлія Василівна 
 

Народилася 4 червня 1990 року в 

с. Хотьківці Красилівського району 

Хмельницької області. 

У 2012 р. закінчила Чернівецький 

національний університет імені 

Ю. Федьковича за спеціальністю «Переклад 

(німецько-український)». 

З лютого 2013 р. прийнята в 

Хмельницьку ОУНБ на посаду бібліотекаря 

ІІ категорії у відділ літератури іноземними мовами. З 1 грудня 

2015 р. переведена на посаду бібліотекаря І категорії та 

призначена керівником ресурсного центру «Вікно в Америку». 

Сумлінний, творчий працівник, бере активну участь в 
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проведенні культурно-просвітницьких заходів з популяризації 

фондів та ресурсів бібліотеки-партнера Гете-інституту, 

інформаційного центру «Вікно в Америку», приділяє увагу 

бібліотечному обслуговуванню користувачів. 

 

Ачкасова Тетяна Олександрівна 
 

Народилася 18 грудня 1974 року в 

м. Новоград-Волинський Житомирської 

області. 

Свою трудову діяльність у 

Хмельницькій ОУНБ ропочала з вересня 

2005 року на посаді бібліотекаря відділу 

мистецтв. У 2016 році закінчила Кам’янець-

Подільський коледж культури та мистецтв 

за спеціальністю «Бібліотечна справа». Сьогодні обіймає посаду 

бібліотекаря І категорії відділу мистецтв. 

Здійснює бібліотечне обслуговування користувачів, 

працює в спеціалізованій бібліотечній програмі ІРБІС, 

займається рекаталогізацією бібліотечного фонду, 

просвітницькою діяльністю, популяризацією літератури з 

мистецтва. Підвищує кваліфікаційний рівень, вивчає передовий 

досвід вітчизняних та зарубіжних бібліотек і впроваджує його в 

практику роботи відділу. 

 

Баворовська Олена Олександрівна 
 

Народилася 9 грудня 1973 року в 

с. Адампіль Старосинявського району 

Хмельницької області. 

У 1992 році закінчила Кам’янець-

Подільське училище культури за 

спеціальністю «Бібліотечна справа», у 

2002 році – Рівненський державний 

гуманітарний університет за спеціальністю 

«Бібліотекознавство та бібліографія». 

Трудову діяльність у Хмельницькій обласній 
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універсальній науковій бібліотеці розпочала у 1992 році на 

посаді бібліотекаря ІІ категорії сектору статистичного обліку та 

контролю. Тут пройшло її становлення та зростання на посадах 

бібліотекаря відділу краєзнавства, Центру регіональної та 

правової інформації, завідуючої сектором з питань культури та 

мистецтва. З 2008 року обіймає посаду заступника директора з 

внутрішньобібліотечної роботи.  

Здійснює керівництво діяльністю бібліотеки з питань 

бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів, 

організації вивчення, використання та збереження бібліотечних 

фондів, моніторингу виконання основних планових показників, 

координує соціокультурну діяльність бібліотеки, підвищення 

кваліфікації бібліотечних фахівців ОУНБ, організаційну роботу 

з колективом.  

Вона є ініціатором літнього читального залу у міському 

сквері ім. Т. Г. Шевченка, організатором щорічного форуму 

«Книжкова весна на Хмельниччині», Всеукраїнського 

Вікімарафону, вуличних акцій з популяризації книги та промоції 

читання. Творча, ініціативна, толерантна, завоювала повагу та 

авторитет у колективі. 

Є членом Національної спілки краєзнавців України 

(2010 р.), Всеукраїнської громадської організації «Українська 

бібліотечна асоціація» (2011 р.). Нагороджена Почесною 

грамотою Міністерства культури України. 

 

Білих Ніна Сергіївна 
 

Народилася 17 липня 1960 року в 

с. Остапівці Городоцького району 

Хмельницької області. 

У 1982 р. закінчила Кам’янець-

Подільський педагогічний інститут. 

Працювала вчителем української мови та 

літератури в загальноосвітній школі 

Городоцького району. 

У 1984 р. прийнята на роботу в 

Хмельницьку ОУНБ на посаду бібліотекаря 
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відділу абонемента, з 2013 р. – провідного бібліотекаря, а з 

2018 р. – завідуючої сектором міжбібліотечного абонемента 

(МБА), з 2019 р. – завідуючої сектором МБА та електронної 

доставки документів. 

Координує роботу з питань міжбібліотечного абонемента 

та електронної доставки документів, активно співпрацює з 

бібліотеками-абонентами області, забезпечує користувачів 

документами з інших бібліотек. Користується заслуженим 

авторитетом серед читачів та колег. 

 

Берлоус (Агібалова) Юлія Сергіївна 
 

Народилася 16 січня 1982 року в 

м. Райчіхінськ Амурської області (Росія). 

Закінчила Хмельницький державний 

університет за спеціальністю «Комп’ютерні 

системи та мережі». 

У серпні 2003 р. прийнята на посаду 

інженера Центру регіональної інформації і 

регіонального інформаційного порталу 

Хмельницької ОУНБ імені М. Островського. 

У 2008 р. переведена на посаду інженера ІІ категорії, у 2010 р. –

інженера І категорії, у 2015 р. – провідного інженера відділу 

інформаційних технологій та електронних ресурсів. У 2014 р. 

стала фіналісткою інноваційного проєкту «Сучасний 

бібліотекар–2» за програмою «Бібліоміст». 

У 2016 р. переведена на посаду бібліотекаря ІІ категорії 

відділу абонемента, згодом – відділу зберігання та реставрації 

бібліотечного фонду, з 2018 р. обіймає посаду бібліотекаря 

І категорії сектору депозитарного зберігання документів, 

рідкісних і цінних видань цього ж відділу. 

Працелюбна, вимоглива до себе та ініціативна під час 

виконання поставлених завдань, в роботі акуратна, працює з 

великими обсягами інформації.  
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Бєломестнов Вячеслав Анатолійович 
 

Народився 20 серпня 1973 року в 

м. Владивосток Російської Федерації. 

У 2000 році закінчив Технологічний 

університет Поділля.  

У Хмельницькій ОУНБ працює з 

липня 2020 року на посаді бібліотекаря 

сектору електронної бібліотеки відділу 

інформаційних технологій та електронних 

ресурсів. В роботі ініціативний, 

відповідальний, забезпечує технічне обслуговування 

комп’ютерного парку бібліотеки, здійснює технічну підтримку 

та супровід науково-методичних та соціокультурних заходів 

бібліотеки. 

 

Борейко Валентина Миколаївна 
 

Народилася 29 грудня 1974 року в 

с. Митинці Красилівського району 

Хмельницької області.  

У 1998 році закінчила Кам’янець-

Подільське училище культури за 

спеціальністю «Бібліотекознавство. 

Бібліографія». У 2019 році закінчила 

Луцький інститут розвитку людини Вищого 

навчального закладу «Відкритий 

міжнародний університет розвитку людини 

«Україна» за спеціальністю «Документознавство та 

інформаційна діяльність». 

Трудову діяльність розпочала у 1994 році бібліотекарем 

шкільної бібліотеки Митинецької ЗОШ І-ІІІ ступеня 

Красилівського району. У 2002 році прийнята у Хмельницьку 

ОУНБ ім. М. Островського на посаду бібліотекаря ІІ категорії 

відділу краєзнавства. З 2006 року донині виконує обов’язки 

завідуючої відділом краєзнавства. Працює над формуванням 

краєзнавчого фонду, наповненням краєзнавчих баз даних, 
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організовує роботу відділу. Бере участь у проведенні наукових 

симпозіумів, круглих столів, популяризує фонд під час 

соціокультурних заходів та в мережі Інтернет. Співпрацює з 

Хмельницькою обласною та міською організаціями НСК 

України, літературними спілками краю. Бере участь у семінарах 

з підвищення кваліфікації бібліотечних працівників області, 

надає практичну та методичну допомогу з питань краєзнавчої 

роботи бібліотек. Наполеглива і добросовісна в роботі.  

 

Бородай Олена Миколаївна 
 

Народилася 4 квітня 1976 року в 

м. Ізюм Харківської області. 

У 1998 році закінчила Технологічний 

університет Поділля за спеціальністю 

«Комп’ютерні та інтелектуальні системи та 

мережі» та здобула кваліфікацію інженера-

системотехніка. 

У Хмельницькій ОУНБ працює з 

вересня 2006 року на посаді інженера 

ІІІ категорії відділу інформаційних технологій та електронних 

ресурсів, згодом переведена на посаду інженера І категорії 

цього ж відділу, на якій працює по теперішній час. Забезпечує 

технічну підтримку вебсайту ОУНБ. 

 

Босюк (Щесняк) Галина Альбінівна 
 

Народилася 12 березня 1963 року в 

м. Деражня Хмельницької області. 

Трудову діяльність розпочала в 1980 

році бібліотекарем Деражнянської районної 

бібліотеки для дітей.  

Після закінчення Київського 

державного інституту культури ім. 

О. Є. Корнійчука за спеціальністю 

«Бібліотекознавство та бібліографія», у 1985 

році, була направлена на роботу в Хмельницьку ОУНБ ім. 
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М. Островського, де працювала на посадах старшого методиста, 

провідного методиста науково-методичного відділу (1991), 

провідного бібліотекаря відділу виробничої літератури (1999), 

виконуючої обов’язки (2000), а з 2002 року – завідуючої 

відділом. 

Займається поповненням та оновленням фонду відділу, 

його аналітичним опрацюванням та відображенням у 

картковому та електронному довідковому апараті, організацією 

бібліотечного обслуговування. Нею організовано клуб 

органічного землеробства «Успішний дачник – здорова 

громада», створено Бібліокафе, Агрошколу, проводяться 

профорієнтаційні уроки, акції, флешмоби тощо. Готує методичні 

поради, рекомендації, дайджести, покажчики, списки 

літератури.  

Бере активну участь в засіданнях методичних об’єднань 

вчителів. Співпрацює з представниками управління Держпраці у 

Хмельницькій області, Хмельницької міської організації 

Товариства Червоного Хреста України, Навчально-методичного 

центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 

Хмельницької області. 

Творчий, ініціативний працівник, користується повагою 

серед колег. Нагороджена Почесною грамотою Міністерства 

культури України. 

 

Булешна Юлія Борисівна 
 

Народилася 17 листопада 1994 року в 

м. Хмельницький. 

У 2020 р. закінчила Хмельницький 

Відкритий міжнародний університет 

розвитку людини «Україна» за 

спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа». 

З березня 2019 р. працює в 

Хмельницькій ОУНБ на посаді бібліотекаря 

відділу виробничої літератури. У 2021 р. переведена на посаду 

бібліотекаря II категорії цього ж відділу. Бере участь в 
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організації та проведенні культурно-просвітницьких заходів, 

займається популяризацією бібліотечних послуг, оперативним 

обслуговуванням користувачів. 

 

Войтович Олена Антонівна 
 

Народилася 22 вересня 1961 року в 

с. Катеринівка Дунаєвецького району 

Хмельницької області. 

У 1984 році закінчила Хмельницький 

технологічний інститут побутового 

обслуговування. 

У 1995 році прийнята в Хмельницьку 

ОУНБ ім. М. Островського на посаду 

бібліотекаря II категорії сектору 

статистичного обліку та контролю. З 1996 р. переведена в 

читальний зал гуманітарного профілю на посаду бібліотекаря 

І категорії, а згодом в 1998 р. – у відділ виробничої літератури. З 

2003 року займає посаду провідного бібліотекаря цього ж 

відділу.  

Популяризує книги і періодичні видання шляхом 

книжкових та віртуальних виставок, масових заходів: Днів 

спеціаліста, Днів науки, Тижнів інформації, бібліографічних 

оглядів, конкурсів малюнків тощо. Бере участь у наукових 

конференціях, семінарах. Співпрацює з громадськими 

організаціями та навчальними закладами міста: ЦНІІ та 

Хмельницьким обласним центром науково-технічної творчості 

учнівської молоді. Досвідчений працівник, вдосконалює свій 

професійний рівень, вміння та навички. Користується повагою у 

колег. 
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Глега (Токар, Миколайчук)  
Віта Миколаївна 

 

Народилася 8 липня 1982 року в 

м. Кам’янець-Подільський.  

Закінчила Кам’янець-Подільське 

училище культури за спеціальністю 

«Бібліотечна справа» та Кам’янець-

Подільський державний університет за 

спеціальністю «Педагогіка і методика 

середньої освіти. Українська мова та 

література». 

У 2003 році прийнята у Хмельницьку ОУНБ ім. 

М. Островського на посаду бібліотекаря І категорії читального 

залу. У 2007 році переведена до відділу краєзнавства, спочатку 

на посаду бібліотекаря І категорії, а з 2016 року – провідного 

бібліотекаря. 

Займалась підготовкою бібліографічних краєзнавчих 

покажчиків, наповнювала базу даних «Періодика», здійснювала 

ретроконверсію краєзнавчого фонду, бібліотечне 

обслуговування користувачів. Наполеглива і добросовісна у 

виконанні своїх службових обов’язків. З 2017 року увільнена від 

виконання обов’язків на час проходження військової служби за 

контрактом. 

 

Грицишина (Кучманюк) 
Олена Олексіївна 

 

Народилася 25 серпня 1982 року в 

с. Сковородки Старокостянтинівського 

району Хмельницької області. 

У 2004 р. закінчила Кам’янець-

Подільський державний університет за 

спеціальністю «Педагогіка і методика 

середньої освіти. Українська мова та 

література». 

У 2004 р. прийнята на роботу в 
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Хмельницьку ОУНБ ім. М. Островського на посаду бібліотекаря 

II категорії у Центр регіональної і правової інформації відділу 

краєзнавства. У 2013 році переведена на посаду бібліотекаря 

I категорії, у 2015 році – провідного бібліотекаря. З 2019 р. 

обіймає посаду завідуючої відділом абонемента. 

Розробляє перспективні і поточні плани роботи відділу, 

організовує їх виконання. Широко популяризує фонд відділу під 

час соціокультурних заходів та в мережі Інтернет, дбає про 

оновлення новою інформацією сторінки відділу у соціальній 

мережі «Фейсбук». Бере участь у науково-практичних 

конференціях, семінарах, круглих столах, інших заходах з 

підвищення кваліфікації бібліотечних фахівців. Вивчає 

передовий досвід організації роботи вітчизняних та світових 

бібліотек, застосовує цей досвід у практичній діяльності.  

Добросовісний і відповідальний працівник, толерантна до 

читачів та колег, завоювала авторитет і повагу керівництва та 

працівників бібліотеки. 

 

Грудецька (Кострицька)  
Тетяна Віталіївна 

 

Народилася 17 березня 1987 року в 

м. Хмельницький.  

У 2005 році закінчила Кам’янець-

Подільське училище культури, у 2008 році – 

Національну академію керівних кадрів 

культури і мистецтв. 

Розпочала свою трудову діяльність в 

Хмельницькій ОУНБ ім. М. Островського в 

серпні 2005 року на посаді бібліотекаря відділу науково-

методичної роботи та інновацій у бібліотечній справі. З липня 

по листопад 2008 року, у зв’язку із виробничою необхідністю, 

була переведена на посаду бібліотекаря ІІ категорії відділу 

мистецтв. З 2009 року обіймає посаду завідуючої відділом 

науково-методичної роботи та інновацій у бібліотечній справі.  

В роботі творча та креативна, була керівником проєкту 

«Бібліотеки як центри підтримки громади в умовах воєнної 
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загрози: робота з внутрішньо переміщеними особами» в області 

та є лідером групи молодих фахівців бібліотеки. Започаткувала 

нові Інтернет-форми та методи роботи, зокрема 

«Бібліодесанти». Надає консультаційну допомогу бібліотечним 

працівникам області, здійснює виїзди в публічні бібліотеки з 

наданням методичної допомоги, проводить заходи з підвищення 

кваліфікації. Працює над реалізацією проєктів. 

Фахово, старанно виконує завдання. Сумлінна, 

відповідальна, наполеглива. Користується авторитетом серед 

колег. Займається самоосвітою. Бере активну участь у 

бібліотечних конкурсах і акціях. 

 

Гуменюк (Янчук) Альона Миколаївна 
 

Народилася 22 вересня 1987 року в 

м. Славута Хмельницької області. 

У 2009 році закінчила Рівненський 

державний гуманітарний університет за 

спеціальністю «Книгознавство, бібліотеко-

знавство і бібліографія». 

Трудову діяльність у Хмельницькій 

ОУНБ ім. М. Островського розпочала в 

серпні 2009 року на посаді бібліотекаря 

ІІ категорії відділу мистецтв. З 2010 року переведена на посаду 

бібліотекаря І категорії. З травня 2012 року переведена у відділ 

науково-методичної роботи та інновацій у бібліотечній справі на 

посаду методиста І категорії, з 2015 року – провідного 

методиста. З січня 2021 року обіймає посаду головного 

бібліотекаря з питань соціологічних досліджень та розвитку 

РТЦ того ж відділу. 

Працює над розробкою та підготовкою до видань 

методичних рекомендацій бібліотечним фахівцям області, 

матеріалів передового досвіду, є адміністратором професійного 

блогу «Бібліотечна поличка». Проводить бібліотечні 

анкетування, опитування. Бере участь у заходах з підвищення 

кваліфікації бібліотечних працівників області. У 2013 – 2014 рр. 

відвідувала бібліотеки Латвії.  

Відповідальна, творча, прагне вдосконалення. 
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Дорош Валентина Юліанівна 
 

Народилася 24 квітня 1962 року в 

с. Шебутинці Новоушицького району 

Хмельницької області. 

У 1980 році закінчила Кам’янець-

Подільське культурно-освітнє училище. З 

1983 по 1986 рік навчалася в Київському 

державному інституті культури ім. 

О. Є. Корнійчука. З 1980 по 1992 рік 

працювала у Хмельницькій центральній 

районній бібліотеці.  

З вересня 2002 року працює в Хмельницькій обласній 

універсальній науковій бібліотеці ім. М. Островського на посаді 

редактора І категорії редакційно-видавничого відділу. 

Займається підготовкою видань до друку: готує оригінал-

макет видання, здійснює комп’ютерні правку і верстку, набір, 

дизайн обкладинок, оформлення назв книжкових виставок, 

цитат, запрошень, буклетів тощо. 

 

Дощук (Зваричук) Валентина Сергіївна 
 

Народилася 16 травня 1974 року в 

с. Комунари Новоушицького району 

Хмельницької області. 

У 1992 році закінчила Кам’янець-

Подільське училище культури.  

З липня 1992 р. по лютий 1997 р. 

працювала у Новоушицькій районній 

бібліотеці для дітей. 

В Хмельницькій ОУНБ ім. 

М. Островського працює з червня 2002 року 

на посаді бібліотекаря ІІ категорії Центру регіональної 

інформації відділу краєзнавства, з жовтня 2004 р. обіймає 

посаду бібліотекаря І категорії, з 2018 року переведена у сектор 

регіональної і правової інформації відділу краєзнавства. 

Забезпечує наповнення та використання краєзнавчих 
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каталогів, електронних баз даних «Періодика», підготовку 

щомісячного бібліографічного списку «Хмельниччина на 

сторінках загальноукраїнської преси», покажчиків. Здійснює 

бібліотечне обслуговування користувачів. Бере участь у 

просвітницьких заходах відділу.  

Користується повагою серед колег та користувачів 

бібліотеки. 

 

Дрозд (Вовк) Марія Петрівна 
 

Народилася 2 серпня 1954 року в 

с. Ярославка Летичівського району 

Хмельницької області. 

У 1974 році закінчила Кам’янець-

Подільське культурно-освітнє училище за 

спеціальністю «Бібліотечна справа». 

Свою діяльність у Хмельницькій 

державній обласній бібліотеці ім. 

М. Островського розпочала у серпні 1974 р. 

на посаді бібліотекаря міського абонемента, де і працювала до 

1991 року. У серпні цього ж року переведена у відділ 

формування, наукового опрацювання фондів, з лютого 2004 р. 

обіймає посаду провідного бібліотекаря. 

Досвідчений фахівць, досконало знає техніку роботи та 

облік нових надходжень до бібліотеки.  

Наполеглива та добросовісна в роботі. 

 

Заморока Алла Володимирівна 
 

Народилася 30 квітня 1965 року в 

м. Хмельницький. 

У 1990 році закінчила Чернівецький 

національний університет імені Юрія 

Федьковича за спеціальністю «Російська 

мова та література». 

З 1982 по 1999 роки працювала 

бібліотекарем у Кемеровському, 
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Чернівецькому університетах, Московському училищі дорожно-

інженерних військ. У серпні 2000 р. прийнята на роботу в 

Хмельницьку ОУНБ ім. М. Островського на посаду провідного 

бібліотекаря читального залу. З 2001 р. обіймає посаду 

завідуючої сектором періодики читального залу гуманітарного 

профілю, з 2019 р. – на посаді завідуючої сектором періодичних 

видань та просвітницької роботи. 

Займається формуванням фонду періодичних видань, веде 

роботу з їх популяризації та використання, координує з 

відділами обслуговування просвітницьку роботу, бере участь в 

організації та проведенні масових заходів. Готує публікації та 

методичні рекомендації, узагальнює досвід на наукових 

конференціях та семінарах. Наполеглива, добросовісна в роботі, 

підвищує свій фаховий рівень. 

 

Кащук Ірина Леонідівна 
 

Народилася 10 листопада 1985 року в 

с. Правдівка Ярмолинецького району 

Хмельницької області. 

У 2008 році закінчила Хмельницький 

національний університет за спеціальністю 

«Педагогіка і методика середньої освіти. 

Трудове навчання» та здобула кваліфікацію 

вчителя трудового навчання. 

Трудову діяльність розпочала в 

Хмельницькій обласній бібліотеці для юнацтва у 2008 році. У 

березні 2009 року прийнята на роботу в Хмельницьку ОУНБ ім. 

М. Островського на посаду бібліотекаря відділу мистецтв, у 

січні 2015 року переведена на посаду бібліотекаря І категорії, з 

серпня 2018 року – провідного бібліотекаря відділу мистецтв. 

З відповідальністю підходить до будь-якої роботи, 

старанно виконує всі поставлені перед нею завдання, значну 

увагу приділяє обслуговуванню користувачів з питань 

мистецтва, організовує сама та бере участь у майстер-класах. 

Займається підвищенням свого професійного рівня. 

У 2014 році отримала перемогу у конкурсі «WikiDay» в 
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рамках проєкту «Вікіпедія» за програмою «Бібліоміст». Своїм 

досвідом охоче ділиться з колегами та бібліотекарями області.  

 

Климинчук Людмила Анатоліївна 
 

Народилася 13 травня 1971 року в 

с. Мацьківці Хмельницького району. 

З 1998 р. прийнята на роботу в 

Хмельницьку ОУНБ ім. М. Островського на 

посаду бібліотекаря сектору статистичного 

обліку та контролю відділу абонемента. У 

2015 р. закінчила Кам’янець-Подільський 

коледж культури і мистецтв за 

спеціальністю «Бібліотечна справа».  

У 2015 році переведена на посаду бібліотекаря II категорії, 

з 2018 року обіймає посаду бібліотекаря I категорії сектору 

статистичного обліку та контролю відділу абонемента. 

Наполеглива і добросовісна в роботі, забезпечує облік 

основних показників бібліотечного обслуговування 

користувачів.  

Підвищує свій фаховий рівень, займається самоосвітою. 

 

Климинчук Тетяна Миколаївна 
 

Народилася 19 червня 1994 року в 

м. Хмельницький. 

У 2016 році закінчила Вінницький 

торговельно-економічний інститут 

Київського НТЕІ. Здобула ступінь бакалавра 

за напрямом підготовки «Облік і аудит». 

У січні 2020 року прийнята на роботу 

в ОУНБ на посаду бібліотекаря читального 

залу гуманітарного профілю. 

Зарекомендувала себе ініціативним та творчим 

працівником. Старанно виконує поставлені перед нею завдання. 
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Козак Ірина Миколаївна 
 

Народилася 17 вересня 1962 року в 

м. Хмельницький.  

Розпочала трудову діяльність в 

Хмельницькій обласній бібліотеці ім. 

М. Островського у серпні 1979 року на 

посаді молодшого бібліотекаря. Працювала 

у відділі обробки літератури під 

керівництвом Цикрович М. В. У січні 

1983 р. звільнилась з бібліотеки.  

У 1984 р. закінчила Кам’янець-Подільське культосвітнє 

училище та у 1990 р. Київський державний інститут культури 

ім. О. Є. Корнійчука за спеціальністю «Бібліотекознавство та 

бібліографія» та здобула кваліфікацію бібліотекаря-бібліографа.  

З 1986 по 2004 роки працювала у Хмельницькій обласній 

науковій медичній бібліотеці на посадах старшого методиста, 

завідуючої науково-методичним відділом, заступника 

директора. З 2004 по 2019 роки працювала директором 

бібліотеки. 

З лютого 2019 року, в зв’язку із реорганізацією 

Хмельницької обласної наукової медичної бібліотеки, прийнята 

у відділ медичної літератури Хмельницької ОУНБ на посаду 

завідуючої відділом. Забезпечує керівництво діяльністю 

структурного підрозділу. Організовує упорядкування та 

комплектування фонду відділу, у тому числі періодичними 

виданнями, їх аналітичне опрацювання та інформування 

спеціалістів-медиків, проведення просвітницької роботи. 

Зарекомендувала себе відповідальним організатором та 

керівником. 
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Кот Олександра Володимирівна 
 

Народилася 27 квітня 1962 року в 

с. Соколів Бучацького району 

Тернопільської області.  

У 1991 році закінчила Кам’янець-

Подільський педагогічний інститут за 

спеціальністю «Історія» та здобула 

кваліфікацію вчителя історії, суспільство-

знавства та права.  

У 2005 році прийнята на роботу в 

ОУНБ ім. М. Островського на посаду бібліотекаря ІІ категорії у 

сектор періодичних видань читального залу гуманітарного 

профілю. У 2008 році переведена на посаду бібліотекаря 

I категорії, з 2009 року – провідного бібліотекаря сектору 

періодичних видань цього ж відділу. 

Відповідає за організацію вивчення інтересів і запитів 

користувачів відділу, здійснює бібліотечне обслуговування 

користувачів, розробляє та вносить пропозиції щодо підвищення 

ефективності роботи відділу, бере участь у вивченні книжкових 

та періодичних фондів, координує діяльність з відділом 

зберігання та реставрації бібліотечного фонду, розробляє та 

самостійно проводить інформаціно-просвітницькі заходи, 

впроваджує креативні форми роботи. 

Ініціативна, творча особистість, працює над поглибленням 

професійних знань. Освоює нові форми книжкових виставок, у 

тому числі віртуальних. 

 

Купчинська Лілія Леонтіївна 
 

Народилася 11 січня 1966 року в 

м. Тираспіль (Молдова). 

У 1988 році закінчила Кам’янець-

Подільське культосвітнє училище за 

спеціальністю «Бібліотечна справа». 

Трудову діяльність розпочала у 1983 

році бібліотекарем Хмельницької обласної 
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бібліотеки для юнацтва, де працювала до 1985 року.  

В Хмельницьку ОУНБ ім. М. Островського прийнята у 

вересні 1988 року на посаду бібліотекаря відділу мистецтв. З 

1990 року працювала на посаді бібліотекаря читального залу 

гуманітарного профілю. У 1991 р. переведена на посаду 

бібліотекаря II категорії, у 1999 р. – I категорії. З 2000 року 

працювала у відділі інформаційно-бібліографічної роботи, з 

2002 р. по теперішній час працює у відділі мистецтв. 

Здійснює аналітико-синтетичну обробку нотних видань в 

електронну базу спеціалізованої бібліотечної програми ІРБІС, 

займається інформаційно-просвітницькою діяльністю. Працює 

над підвищенням професійної майстерності. Бере участь в 

громадському житті колективу та користується повагою у колег. 

 

Лабчук (Осатюк) Ірина Станіславівна 
 

Народилася 14 січня 1975 року в 

м. Хмельницький. 

У 1999 році закінчила Рівненський 

державний інститут культури за 

спеціальністю «Бібліотекознавство і 

бібліографія».  

У Хмельницьку ОУНБ ім. 

М. Островського прийнята у січні 1993 року 

на посаду бібліотекаря сектору контролю та 

обліку, у 1995 р. переведена на посаду бібліотекаря ІІ категорії 

відділу мистецтв. У 1997 році переведена на посаду бібліотекаря 

I категорії. З 2000 р. працює у відділі зберігання та реставрації 

бібліотечного фонду, а з 2001 року донині є завідуючою 

сектором депозитарного зберігання документів та рідкісних і 

цінних видань цього ж відділу. 

Забезпечує формування, збереження, популяризацію 

фонду цінних та рідкісних видань. Організовує роботу із 

створення страхових копій та наповнення електронної 

бібліотеки «Культура України». Популяризує ресурси сектору 

та відділу за допомогою актуалізації розділу «Бібліотечний 

раритет» вебсайту бібліотеки, створення віртуальних виставок, 
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серії буклетів «Путівник по книжкових колекціях». 

Досвідчений фахівець, вдосконалює фаховий рівень, бере 

участь у семінарах, конференціях, вебінарах з питань збереження 

книжкових пам’яток. 

 

Лавренчук Інна Олександрівна 
  

Народилася 30 січня 1982 року в 

м. Городок Хмельницької області. 

У 2007 році закінчила Хмельницький 

національний університет за спеціальністю 

«Соціальна педагогіка та практична 

психологія». У 2020 році закінчила 

Рівненський державний гуманітарний 

університет за спеціальністю «Бібліотеко-

знавство, книгознавство та бібліографія». 

Прийнята у Хмельницьку ОУНБ ім. М. Островського у 

лютому 2008 року бібліотекарем відділу формування, наукового 

опрацювання фондів. З 2009 року переведена на посаду 

завідуючої сектором формування бібліотечних фондів, а у 2018 

році – завідуючої відділом формування, наукового опрацювання 

фондів.  

Здібний, ініціативний працівник, впевнено забезпечує 

свою ділянку роботи, надає практичну та методичну допомогу 

бібліотекам області. 

 

Лемешева (Свідерська) Ірина Борисівна 
 

Народилася 11 вересня 1963 року в 

с. Гатна Деражнянського району 

Хмельницької області. 

У 1984 році закінчила Київський 

державний інститут культури ім. 

О. Є. Корнійчука за спеціальністю 

«Бібліотекознавство та бібліографія» і 

здобула кваліфікацію бібліотекаря-

бібліографа. 
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У 1984 р. прийнята в Хмельницьку ОУНБ ім. 

М. Островського на посаду старшого бібліографа інформаційно-

бібліографічного відділу. У 1986 році переведена на посаду 

бібліотекаря відділу абонемента, з 1991 року – старшого 

бібліотекаря, з 2004 року – провідного бібліотекаря відділу 

абонемента. З вересня 2016 р. – провідний бібліотекар сектору 

систематизації документів та організації каталогів, з 2018 року – 

провідний редактор абеткового та систематичного каталогів 

відділу систематизації, з квітня 2021 року – завідуюча відділом 

наукової обробки документів та організації каталогів. 

Творча, досвідчена, сумлінно ставиться до виконання 

службових обов’язків, вимоглива до себе. 

 

Лещук Катерина Дмитрівна 
 

Народилася 2 травня 1960 року в 

м. Деражня Хмельницької області.  

У 1983 р. закінчила Київський 

державний інститут культури ім. 

О. Корнійчука за спеціальністю «Бібліотеко-

знавство та бібліографія». З 1977 по 2018 

роки працювала на різних посадах в 

Деражнянській центральній районній 

бібліотеці централізованої бібліотечної 

системи. З вересня 2019 р. працює бібліотекарем I категорії 

сектору міжбібліотечного абонемента та електронної доставки 

документів відділу абонемента Хмельницької ОУНБ. 

Відповідальна, ініціативна, дбає про підвищення фахового 

рівня, добросовісно виконує службові обов’язки, застосовує 

індивідуальний підхід до обслуговування користувачів, бере 

активну участь у житті колективу бібліотеки. Користується 

заслуженою повагою та авторитетом серед читачів бібліотеки та 

колективу. 
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Лісова Ірина Віталіївна 
 

Народилася 3 січня 1973 року в 

м. Хмельницький.  

У 1996 році закінчила Хмельницький 

технологічний університет Поділля за 

спеціальністю «Технолог». 

З 2008 по 2018 рік працювала в 

Хмельницькій обласній науковій медичній 

бібліотеці на посаді оператора ЕОМ.  

У серпні 2018 р. прийнята у 

Хмельницьку ОУНБ на посаду бібліотекаря ІІ категорії сектору 

електронної бібліотеки відділу інноваційних технологій та 

електронних ресурсів. Забезпечує технічний процес обробки 

документів бібліотеки шляхом переведення на цифрові носії. 
 

Лотоцька Антоніна Василівна 
 

Народилася 14 листопада 1961 року в 

с. Онишківці Шепетівського району 

Хмельницької області. 

У 1980 році закінчила Луцьке 

культурно-освітнє училище за 

спеціальністю «Бібліотечна справа». 

Трудову діяльність розпочала у 1980 

році у Печихвостівській сільській бібліотеці 

Горохівської ЦБС Волинської області, до 

вересня 1985 року працювала у різних сільських бібліотеках 

області.  

З 1989 року зарахована бібліотекарем у Хмельницьку 

обласну наукову медичну бібліотеку, де працювала на посадах 

бібліотекаря, старшого бібліотекаря, завідуючої сектором 

нестаціонарних форм обслуговування, головним бібліотекарем. 

У серпні 2018 р. прийнята на посаду бібліотекаря 

І категорії відділу медичної літератури Хмельницької ОУНБ. 

Забезпечує оперативне бібліотечно-бібліографічне 

обслуговування фахівців охорони здоров’я, здійснює аналітичне 

опрацювання періодичних видань.  
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Маковська Валентина Володимирівна 
 

Народилася 21 вересня 1964 року в 

с. Плужне Ізяславського району 

Хмельницької області. 

Закінчила Кам’янець-Подільське 

культурно-освітнє училище (1982) та 

Київський державний інститут культури 

(1988) і отримала кваліфікацію бібліотекаря-

бібліографа.  

Трудову діяльність розпочала у 1982 

році в Хмельницькій центральній районній бібліотеці на посаді 

старшого бібліотекаря бібліобуса, згодом переведена на 

бібліотекаря районної дитячої бібліотеки та методиста районної 

бібліотеки для дорослих. З 1987 року – заступник директора 

Красилівської ЦБС. З 1988 по 1992 рік працювала на різних 

посадах в бібліотеках м. Москва. З 1995 року по 2003 рік – 

директор Красилівської централізованої бібліотечної системи. 

Роботу в ОУНБ розпочала у 2003 році на посаді 

завідуючої Центру регіональної інформації та регіонального 

інформаційного порталу, а з липня 2004 р. призначена 

заступником директора з наукової роботи та інформатизації, де 

працює нині. 

Бере активну участь у підготовці та проведенні науково-

практичних конференцій, семінарів, нарад. Займається науково-

дослідною та аналітичною діяльністю, є автором близько 60 

публікацій, укладачем та редактором бібліографічних 

посібників, збірок матеріалів конференцій, інформаційно-

довідкових видань. Відповідає за проєктну та грантову 

діяльність. Успішно розроблені нею та впроваджені проєкти за 

програмою «Бібліоміст»: «Регіональні тренінгові центри», 

«Успішний дачник – здорова громада», «Стратегія успіху», 

«Публічні бібліотеки – мости до е-урядування». 

Стояла біля витоків автоматизації бібліотеки, планує та 

координує дану ділянку, опікується питаннями застосування в 

бібліотеках області АБІС, створення баз даних, у т. ч. на сайті 

бібліотеки, участі ОУНБ у корпоративних проєктах з іншими 
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бібліотеками. Курує науково-методичну роботу та підвищення 

кваліфікації бібліотекарів області. Веде групу «Бібліотекарі 

Хмельниччини» у соціальній мережі «Фейсбук». 

Маковська В. В. є членом Національної спілки краєзнавців 

України, президії Хмельницької обласної організації профспілки 

працівників культури та обласного відділення ВГО «Українська 

бібліотечна асоціація». 

Вона є лауреатом обласної премії в галузі бібліотечної 

справи ім. Мелетія Смотрицького (2010), нагороджена 

Почесними грамотами Міністерства культури України (2011, 

2018), обласної ради (2020), профільного управління. 

 

Марцонь (Чорномиза) Любов Іванівна 
 

Народилася 22 вересня 1966 року в 

с. Лисівка Ярмолинецького району 

Хмельницької області. 

У 1989 р. закінчила Київський 

державний інститут культури. 

Трудову діяльність розпочала на 

посаді завідуючої бібліотекою с. Перегінка 

Ярмолинецької ЦБС.  

У Хмельницьку ОУНБ ім. 

М. Островського прийнята у 1989 році на посаду бібліотекаря, 

згодом переведена на посаду старшого бібліографа 

інформаційно-бібліографічного відділу, з 2001 року – 

провідного бібліографа, а з 2018 року – завідуючої відділом 

наукової інформації та бібліографії. 

За роки діяльності оперативно реагувала на зміну запитів і 

потреб споживачів, результатом чого було створення ряду 

бібліографічних посібників, які підвищували рівень 

поінформованості населення з актуальних питань суспільного 

життя. 

Глибоко опанувала питання впровадження 

бібліографічного опису (як в традиційному картковому, так і в 

електронному варіантах), нові електронні технології, зокрема, 

АБІС Ірбіс 64. 
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Професіонал своєї справи, фахівець, здатний ділитися 

набутим досвідом і підвищувати рівень професійної 

майстерності. 

 

Мигас Анжеліка Олегівна 
 

Народилася 27 березня 1989 року в 

м. Хмельницький. 

У 2011 році закінчила Кам’янець-

Подільський національний університет імені 

Івана Огієнка за напрямом «Педагогічна 

освіта». 

У серпні 2020 року прийнята на 

роботу в ОУНБ на посаду бібліотекаря 

читального залу гуманітарного профілю. 

Старанно виконує поставлені перед нею завдання. Бере 

активну участь в організації та проведенні культурно-масових 

заходів, займається популяризацією бібліотечних послуг, книг 

та читання. 

 

Мисіна Ірина Дмитрівна 
 

Народилася 25 липня 1967 року в 

м. Хмельницький. 

У 1987 р. закінчила Кам’янець-

Подільське культосвітнє училище за 

спеціальністю «Бібліотечна справа». У 

1985 р. працювала бібліотекарем у 

Хмельницькому технікумі радянської 

торгівлі, з 1999 по 2017 роки у 

Технологічному університеті Поділля 

(ХНУ). З жовтня 2018 р. працює бібліотекарем I категорії 

відділу абонемента Хмельницької ОУНБ. 

Забезпечує індивідуальне бібліотечне обслуговування 

користувачів, бере участь у популяризації літератури, підготовці 

інформаційно-просвітницьких заходів. Вміє порадити книгу та 

застосовує правила бібліотечної етики. Наполеглива, вимоглива 
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та принципова в роботі. Бере активну участь у громадській 

роботі колективу бібліотеки.  

 

Овідько (Капустіна) Тетяна 
Володимирівна 

 

Народилася 16 січня 1964 року в 

с. Московський Бобрик Сумської області. 

У 1985 році закінчила Харківський 

державний інститут культури та здобула 

кваліфікацію бібліотекаря-бібліографа. 

Трудову діяльність розпочала у 1985 

році в Хмельницькій обласній бібліотеці для 

дітей ім. Жданова на посаді бібліотекаря 

читального залу відділу 1-3 класів. З 1988 по 2018 рік працювала 

у Хмельницькій обласній науковій медичній бібліотеці на 

посадах: бібліотекаря, старшого бібліотекаря відділу 

обслуговування, завідуючої сектором книгозбереження, з 2012 

року – завідуючої відділом організації та збереження фонду.  

У серпні 2018 р. прийнята на посаду провідного 

бібліотекаря відділу медичної літератури Хмельницької ОУНБ. 

Забезпечує інформаційно-бібліографічне обслуговування 

фахівців медичної галузі, здійснює роботу по наповненню 

електронних баз даних, організовує Дні спеціаліста та Дні 

інформації.  

Досвідчений фахівець, відповідальна за доручену справу. 
 

Огороднік Наталія Володимирівна 
 

Народилася 11 березня 1989 року в 

м. Хмельницький. 

У 2011 році закінчила Хмельницький 

національний університет за спеціальністю 

«Соціальна інформатика» та здобула 

кваліфікацію магістра з соціальної 

інформатики, викладача вищого 

навчального закладу. 
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Трудову діяльність у Хмельницькій ОУНБ розпочала у 

серпні 2018 року на посаді завідуючої сектором електронної 

бібліотеки відділу інформаційних технологій та електронних 

ресурсів. 

 

Онищук Ніна Петрівна 
 

Народилася 20 червня 1953 року в 

с. Шостаково Катеринопольського району 

Черкаської області. 

У 1974 році закінчила Київський 

державний інститут культури ім. 

О. Корнійчука за спеціальністю 

«Бібліотекознавство та бібліографія». 

Трудову діяльність розпочала за 

розподілом у Хмельницькій обласній 

державній бібліотеці ім. М. Островського, у 1977 році 

призначена тимчасово на посаду завідуючої відділом 

книгозбереження, згодом – старшого бібліотекаря відділу 

книгозбереження. У 1985 році була переведена на посаду 

старшого бібліотекаря відділу комплектування, згодом на 

посаду головного бібліотекаря цього ж відділу. У 1992 році 

призначена завідуючою відділом комплектування літератури, де 

працювала до 2018 року. Нині працює на посаді головного 

бібліотекаря відділу формування, наукового опрацювання 

фондів. 

Доклала чимало зусиль до якісного формування фондів 

обласної книгозбірні, їх відповідності потребам користувачів. 

Під її керівництвом здійснювався облік нових надходжень до 

бібліотеки, розпочато електронний сумарний облік документів. 

Налагоджувала співпрацю з видавництвами, 

книготоргівельними організаціями, авторами по наданню 

обов’язкового примірника.  

Була активним учасником занять з підвищення 

кваліфікації бібліотечних працівників області, надавала 

практичну та методичну допомогу на місцях. Досвідчений 

фахівець, аналітик, долучалась до збору, систематизації та 
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узагальнення статистичної інформації по бібліотеках області. 

Свої знання з теорії та практики укомплектування 

бібліотечних фондів передає молоді та продовжує розвивати 

бібліотечну справу на Хмельниччині. 

За сумлінну працю нагороджена Почесною відзнакою 

Міністерства культури України «За досягнення в розвитку 

культури і мистецтв» (2005 р.), Почесною грамотою 

Міністерства культури України, є Лауреатом обласної премії 

Хмельниччини в галузі бібліотечної справи імені Мелетія 

Смотрицького (2007 р.). 
 

Пасічник (Шейчук) Вікторія Вікторівна 
 

Народилася 31 липня 1990 року в 

с. Гринчук Кам’янець-Подільського району 

Хмельницької області. 

У 2008 році закінчила Кам’янець-

Подільське училище культури за 

спеціальністю «Бібліотечна справа», у 2011 

році – Національну академію керівних 

кадрів культури і мистецтв за спеціальністю 

«Документознавство та інформаційна 

діяльність». 

Розпочала свою трудову діяльність в Хмельницькій ОУНБ 

в серпні 2008 року на посаді бібліотекаря читального залу, 

згодом – бібліотекаря ІІ категорії цього ж відділу. В 2011 році 

була переведена у відділ науково-методичної роботи та 

інновацій у бібліотечній справі на посаду методиста І категорії, 

з 2012 року – провідного методиста. 

За її ініціативи створено онлайн-клуб «Сучасний 

методист», який об’єднує фахівців методичних служб 

центральних бібліотек області, підготовлено методичні видання 

«Сучасному бібліотекарю», «Бібліотека та ЗМІ: грані 

співпраці», «БібліоЖиття Хмельниччини» та ін. Впевнено 

забезпечує свою ділянку роботи, надає практичну та методичну 

допомогу бібліотекам області, проводить заняття з підвищення 

кваліфікації бібліотечних працівників області. Постійно 

самовдосконалюється, здобуті знання використовує в роботі. 
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Пірог Лілія Афонівна 
 

Народилася 14 травня 1959 року в 

м. Хмельницький. 

У 1982 р. закінчила Ставропольське 

крайове культурно-освітнє училище за 

спеціальністю «Бібліотечна справа». З 1977 

року по 1994 роки працювала на посадах 

бібліотекаря, бібліографа, старшого 

бібліотекаря в бібліотеках різних відомств 

Ставропольського краю, Росія. 

У Хмельницьку ОУНБ зарахована за переведенням у 

березні 1994 року на посаду бібліотекаря I категорії, на якій 

працювала до 1996 року. Повернулась до бібліотеки у 2012 році 

до відділу краєзнавства, переведена у 2016 році на посаду 

провідного бібліотекаря відділу формування та наукового 

опрацювання фондів. З червня 2016 року – завідуюча сектором 

систематизації документів та організації каталогів, з 2017 року – 

завідуюча відділом систематизації документів та організації 

каталогів. Нині працює провідним редактором абеткового і 

систематичного каталогів. 

На усіх ділянках роботи зарекомендувала себе як 

висококваліфікований, досвідчений фахівець бібліотечної 

справи, скрупульозний та уважний в роботі, відповідальний та 

наполегливий працівник. 

 

Семенюк Лілія Павлівна 
 

Народилася 22 травня 1987 року в 

с. Москвитянівка Полонського району 

Хмельницької області. 

У 2009 році закінчила Національний 

університет «Острозька академія» за 

спеціальністю «Культурологія». 

Трудову діяльність розпочала у 

Хмельницькій ОУНБ ім. М. Островського у 

2009 році на посаді бібліотекаря ІІ категорії читального залу 
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гуманітарного профілю, згодом – бібліотекаря І категорії. У 

2017 році переведена на посаду провідного бібліотекаря відділу 

абонемента, з квітня 2018 р. – завідуюча відділом читального 

залу гуманітарного профілю.  

Організовує роботу відділу з бібліотечного 

обслуговування користувачів, проведення соціокультурних 

заходів національно-патріотичного спрямування. Співпрацює із 

навчальними закладами, товариствами, творчими спілками, 

громадськими організаціями. Популяризує ресурси відділу 

засобами книжкових виставок, вебсайту, опікується 

висвітленням діяльності у соціальних мережах. Користується 

повагою серед користувачів бібліотеки. 

 

Сербіна (Ухалкова) Алла Юріївна 
 

Народилася 14 вересня 1960 року в 

м. Славута Хмельницької області. 

У 1985 році закінчила Київський 

державний інститут культури ім. 

О. Є. Корнійчука та здобула кваліфікацію 

бібліотекаря-бібліографа. 

Трудову діяльність розпочала у 1979 

році у Хмельницькій обласній науковій 

медичній бібліотеці на посаді бібліотекаря 

відділу обслуговування, у 1985 році переведена на посаду 

старшого бібліотекаря, з 1987 року – завідуючої відділом 

обслуговування.  

У Хмельницьку ОУНБ прийнята у серпні 2018 р. на 

посаду головного бібліотекаря відділу медичної літератури. 

Забезпечує оперативне бібліотечно-бібліографічне 

обслуговування фахівців медичної галузі, ретроконверсію 

фонду та популяризацію літератури відділу. 
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Синиця (Борис) Ольга Григорівна 
 

Народилася 22 жовтня 1969 року в 

м. Потсдам (Німеччина). 

У 1993 р. закінчила Кам’янець-

Подільський педагогічний інститут. 

У 1990 р. прийнята на роботу в 

Хмельницьку ОУНБ на посаду бібліотекаря 

у сектор обліку та контролю. З 1991 р. по 

серпень 2016 р. працювала у відділі 

абонемента на посадах бібліотекаря, з 2001 

року – провідного бібліотекаря. З серпня 2016 року переведена у 

відділ формування та наукового опрацювання фондів, у 2018 

році – на посаду провідного бібліотекаря відділу систематизації 

документів та організації каталогів.  

Сумлінний, відповідальний, наполегливий фахівець. 

Виявляє зацікавлення вдосконалюватись та підвищувати 

кваліфікацію. Користується авторитетом серед колег. 

 

Собокар Валерій Олександрович 
 

Народився 4 квітня 1967 року в 

м. Хмельницький.  

У 1993 році закінчив Хмельницький 

технологічний інститут за спеціальністю 

«Обчислювальні машини, комплекси, 

системи та мережі» та отримав кваліфікацію 

інженера-системотехніка. 

У Хмельницькій ОУНБ працює з 

листопада 2018 року на посаді завідуючого відділом 

інформаційних технологій та електронних ресурсів. Забезпечує 

роботу бібліотечно-інформаційної автоматизованої системи 

ІРБІС, підтримку вебсайту та баз даних бібліотеки, 

автоматизованих робочих місць працівників та користувачів 

бібліотеки, організовує роботи з оновлення комп’ютерного 

парку.  

Відповідальний та дисциплінований фахівець. 
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Співак Галина Григорівна 
 

Народилася 8 березня 1976 року в 

с. Іванківці Старосинявського району 

Хмельницької області. 

У 1997 р. закінчила Кам’янець-

Подільське училище культури, у 2003 р. – 

Київський національний університет 

культури і мистецтв.  

У лютому 2002 р. розпочала свою 

трудову діяльність в Хмельницькій ОУНБ 

ім. М. Островського на посаді бібліотекаря 

інформаційно-бібліографічного відділу. У 2003 р. переведена на 

посаду бібліотекаря І категорії. З лютого 2005 р. працює на 

посаді провідного бібліографа відділу наукової інформації і 

бібліографії. 

Зарекомендувала себе як сумлінний виконавець, знаючий 

спеціаліст. Активно впроваджує найкращі практики та нові 

методи роботи. Для користувачів сайту бібліотеки з січня 2017 

року веде щомісячну рубрику «Бібліогурман». Є автором статей 

у онлайн-енциклопедії «Вікіпедія», консультантом по 

створенню вікі-статей. 

 

Тетерук Людмила Дмитрівна 
 

Народилася 15 липня 1962 року в 

с. Пархомівці Хмельницького району. 

У 1986 році закінчила Кам’янець-

Подільське культурно-освітнє училище. 

Протягом 1983 – 1989 рр. працювала 

завідуючою сільською бібліотекою 

с. Пархомівці Хмельницького району.  

У 1991 р. прийнята в Хмельницьку 

ОУНБ на посаду бібліотекаря сектору 

статистичного обліку та контролю. З 1992 

по 2001 рр. працювала у відділі зберігання та реставрації 

бібліотечного фонду бібліотекарем II, згодом І категорії; з 2002 
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до 2003 року – у науково-методичному відділі на посаді 

завідуючої сектором соціологічних досліджень. У 2016 році 

повернулась до бібліотеки на посаду бібліотекаря І категорії у 

відділ виробничої літератури, у 2021 році переведена на посаду 

провідного бібліотекаря. 

Забезпечує раціональну організацію та збереження фонду, 

активна в проведенні засідань клубу органічного землеробства, 

популяризації книжкового фонду. Бере участь в роботі Літнього 

читального залу, громадському житті колективу. Користується 

повагою у колег. 

 

Ткачук Валентина Іванівна 
 

Народилася 27 травня 1948 року в 

смт Меджибіж Летичівського району 

Хмельницької області. 

У 1970 р. закінчила Вінницький 

державний педагогічний інститут ім. 

М. Островського за спеціальністю 

«Англійська мова».  

Працювала на бібліотечних посадах з 

1975 по 1979 роки в науковій бібліотеці 

АН СРСР ім. Вернадського. З 1979 року – 

бібліотекарем центральної дитячої бібліотеки, у 1980 році – 

юнацької бібліотеки Черняхівської ЦБС. З 1981 по 1983 роки – у 

бібліотеці військової частини. З 1990 по 2003 рр. – у Вінницькій 

ОУНБ на посаді бібліографа сектору обмінних фондів, 

головного бібліотекаря відділу формування фонду та організації 

каталогів, провідного бібліотекаря та завідуючої відділом 

іноземної літератури. 

З січня 2004 року працює в Хмельницькій ОУНБ у 

інформаційно-бібліографічному відділі, з 2008 року – провідний 

редактор електронного каталогу.  

Займається каталогізуванням іноземної літератури, 

редагує електронний каталог бібліотеки. Надає методичну та 

практичну допомогу з навиків роботи у програмі ІРБІС, 

ретроконверсії фонду. У роботі вимоглива та принципова. 
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Томаля Неля Володимирівна 
 

Народилася 24 вересня 1976 року в 

м. Хмельницький. 

У 1999 році закінчила Кам’янець-

Подільський державний педагогічний 

університет за спеціальністю «Початкове 

навчання, педагогіка і методика середньої 

освіти, музика». 

З вересня 2000 року розпочала 

трудову діяльність в Хмельницькій ОУНБ 

ім. М. Островського на посаді бібліотекаря ІІ категорії відділу 

мистецтв. З серпня 2003 року до січня 2005 року працювала на 

посадах провідного бібліотекаря, завідуючої сектором з питань 

культури та мистецтва Центру регіональної інформації та 

регіонального інформаційного порталу. З 2005 року по 

теперішній час – на посаді завідуючої відділом мистецтв. 

Кваліфікований фахівець, відповідальна в роботі, постійну 

увагу приділяє книжковому фонду з питань мистецтва, 

співпраці з мистецькими організаціями. Згуртувала навколо себе 

обдарованих людей різного віку та професій, яких об’єднала 

любов до мистецтва. Організовує презентації персональних 

виставок робіт митців, просвітницькі акції та заходи відділу, 

бере участь в підготовці видань бібліотеки.  

Готова до вдосконалення та запровадження передових 

інформаційних технологій, ділиться досвідом з колегами та 

бібліотекарями області. Вимоглива до себе і до колег по роботі.  

 

Філіпенко Зоя Вікторівна 
 

Народилася 13 березня 1970 року в 

с. Антонівка Хмельницького району.  

У 1992 році закінчила Талди-

Курганський педагогічний інститут ім. 

І. Джансугурова за спеціальністю «Вчитель 

російської мови та літератури».  

Бібліотечну діяльність розпочала у 
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2001 році на посадах завідуючої методично-бібліографічним 

відділом, методистом Хмельницької центральної районної 

бібліотеки, з 2002 року по 2019 рік – директор даної бібліотеки. 

З 2019 року працює в Хмельницькій ОУНБ на посаді 

завідуючої сектором регіональної і правової інформації. З 2020 

року очолює кіноклуб медіапросвіти про права людини 

Docudays UA «Право в об’єктиві». Співпрацює з організаціями 

та навчальними закладами, активна у проєктній діяльності. 

Готує оглядові щомісячні довідки «Хроніка культурного життя 

Хмельниччини», які ведуться в інтерактивному форматі. 

Є членом обласного відділення ВГО «Українська 

бібліотечна асоціація» (2011 р.). 

Нагороджена подяками мережі клубів, грамотами. 
 

Царук Валентина Василівна 
 

Народилася 25 липня 1957 року в 

с. Оселівка Кельменецького району 

Чернівецької області. 

У 1979 р. закінчила Кам’янець-

Подільське культосвітнє училище.  

Бібліотечну діяльність розпочала у 

1985 році на посаді бібліотекаря відділу 

комплектування та обробки літератури 

обласної профспілкової базової бібліотеки 

на посаді бібліотекаря відділу 

комплектування. З січня 1993 р. працює у Хмельницькій ОУНБ 

бібліотекарем ІІ категорії сектору контролю та обліку, з жовтня 

1993 р. донині обіймає посаду завідуючої сектором 

статистичного обліку та контролю. 

Зарекомендувала себе досвідченим, наполегливим та 

добросовісним спеціалістом. Забезпечує повний і чіткий 

щоденний облік основних показників діяльності бібліотеки, 

готує порівняльні статистичні аналізи, здійснює контроль за 

виносом літератури. Толерантна та виважена у спілкуванні з 

читачами різного віку. 

Активна в громадському житті колективу, є заступником 

голови первинної профспілкової організації. 
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Циц (Підберезна) Ольга Віталіївна 
 

Народилася 18 вересня 1997 року в 

с. Великий Чернятин Старокостянтинів-

ського району.  

У 2020 році закінчила Хмельницьку 

гуманітарно-педагогічну академію за 

спеціальністю «Викладач української мови і 

літератури та викладач у вищих навчальних 

закладах».  

З вересня 2019 р. прийнята на посаду 

бібліотекаря відділу абонемента 

Хмельницької ОУНБ, з січня 2021 р. – бібліотекар II категорії. 

Добросовісно відноситься до посадових обов’язків, оволоділа 

програмою ведення електронного каталогу ІРБІС. В роботі 

застосовує нові методи та програми для створення виставок, 

презентацій та проведення масових заходів. Їй властиві 

толерантність, ввічливість, щирість як у відношенні до колег по 

роботі, так і до читачів. 

 

Цьомка Катерина Дмитрівна 
 

Народилася 22 травня 1991 року в 

с. Кугаївці Чемеровецького району 

Хмельницької області. 

У 2014 р. закінчила Кам’янець-

Подільський національний університет ім. 

Івана Огієнка за спеціальністю «Англійська 

мова та література». 

З травня 2018 р. працює в 

Хмельницькій ОУНБ на посаді бібліотекаря 

ІІ категорії відділу літератури іноземними мовами, з 2021 р. – 

бібліотекаря I категорії. Відповідальна і пунктуальна, володіє 

новими інформаційними технологіями популяризації книги, 

активна в просвітницьких заходах та у проєктах «Вікно в 

Америку», «Бібліотека-партнер Гете-інституту». Використовує в 

роботі знання мов та сучасних інформаційних технологій. 
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Чорнобай Наталія Миколаївна 
 

Народилася 22 червня 1959 року в 

м. Хмельницький. 

У 1981 р. закінчила Кам’янець-

Подільське культурно-освітнє училище. 

Бібліотечну діяльність розпочала у 

1978 році на посаді бібліотекаря в обласній 

профспілковій бібліотеці, у 1980 році – 

старшого редактора відділу комплектування 

та обробки книг, де працювала до 1991 року. 

В жовтні 1991 року прийнята в Хмельницьку ОУНБ 

бібліотекарем I категорії у відділ книгозбереження (пізніше – 

відділ зберігання та реставрації бібліотечного фонду), де і 

продовжує працювати сьогодні. 

Компетентний фахівець, бере участь у формуванні 

документного фонду відділу згідно з профілем комплектування, 

інвентаризації. Співпрацює з іншими структурними 

підрозділами, готує тематичні добірки для організації книжково-

ілюстративних виставок, переглядів літератури, забезпечує 

запити користувачів. Працює над підвищенням професійного 

рівня. 
 

Шаяхметова Світлана Станіславівна 
 

Народилася 21 травня 1970 року в 

м. Калуш Івано-Франківської області. 

У 1985 році закінчила повний курс 

Хмельницької неповно-середньої художньої 

школи. У 1988 році закінчила Хмельницьке 

середнє профтехучилище № 13 за 

спеціальністю «Художник-вітражист 

оформлювач».  

З травня 2021 року прийнята на 

роботу в Хмельницьку ОУНБ на посаду художника-

оформлювача редакційно-видавничого відділу. 

Здійснює художнє оформлення книжкових виставок, 

стендів, плакатів в структурних підрозділах бібліотеки. 



48 

Шеін (Приступа) Оксана Миколаївна 
 

Народилася 12 жовтня 1977 року в 

м. Хмельницький. 

У 2000 році закінчила Рівненський 

державний гуманітарний університет за 

спеціальністю «Бібліотекознавство і 

бібліографія» та здобула кваліфікацію 

бібліотекаря-бібліографа. 

Свою трудову діяльність розпочала у 

2000 році на посаді бібліотекаря ІІ категорії 

відділу збереження основного фонду, згодом була переведена на 

посаду бібліотекаря І категорії відділу міського абонемента, з 

часом – Центру регіональної інформації відділу краєзнавства, з 

2002 року – провідний бібліотекар, з 2018 року обіймає посаду 

головного бібліографа відділу краєзнавства. 

Знаючий, висококваліфікований спеціаліст, зробила 

значний внесок в організацію інформаційного обслуговування 

читачів, формування електронного зведеного краєзнавчого 

каталогу. Значну увагу приділяє впровадженню нових 

технологій, відображенню регіональних ресурсів у мережі 

Інтернет, створенню електронних баз даних. Є укладачем 

щорічних бібліографічних посібників бібліотеки. 

 

Шекенева (Сергійчук)  
Валентина Іванівна 

 

Народилася 19 грудня 1967 року в 

с. Хоровець Славутського району 

Хмельницької області.  

Закінчила Рівненський державний 

інститут культури за спеціальністю 

«Бібліотекознавство і бібліографія» та 

здобула кваліфікацію бібліотекаря-

бібліографа.  

Прийнята на роботу в Хмельницьку 

ОУНБ ім. М. Островського у 1989 році на посаду бібліотекаря 
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відділу технічної літератури. З січня 1990 р. переведена на 

посаду провідного бібліотекаря читального залу гуманітарного 

профілю. З березня 1999 по липень 2001 рр. – на посаді 

завідуючої сектором інформації з питань культури та мистецтва.  

З листопада 2001 по вересень 2018 року працювала у 

науковій бібліотеці Хмельницького національного університету 

на посадах провідного, головного бібліотекаря інформаційно-

бібліографічного відділу, завідувачки відділом науково-

методичної та просвітницької роботи. 

З жовтня 2018 року прийнята у Хмельницьку ОУНБ, де 

очолює відділ літератури іноземними мовами. Багато зусиль та 

професійного досвіду прикладає до роботи над проєктами 

«Вікно в Америку» та «Бібліотека-партнер Гете-Інституту», 

діяльності клубу з вдосконалення навичок польської мови. 

Особливу увагу приділяє розкриттю та наближенню до читача 

книжкових фондів, налагодженню партнерських зв’язків та 

популяризації послуг відділу сучасними засобами з 

використанням Інтернет-технологій. 

Досвідчений та відповідальний фахівець. Створює у 

відділі атмосферу співпраці та взаємодопомоги.  

 

Шелегеда Вікторія Миколаївна 
 

Народилася 6 лютого 1962 року в м. Ічня 

Чернігівської області. 

У 1983 році закінчила Вінницький 

педагогічний інститут ім. М. Коцюбинського. 

У 1987 році прийнята на роботу в 

Хмельницьку ОУНБ на посаду бібліотекаря у 

відділ книгозбереження. Працювала старшим 

бібліотекарем у цьому ж відділі, довгий час 

була активним членом профспілкового 

комітету. 

У 1991 р. призначена завідуючою відділом зберігання 

основного фонду (пізніше – відділ зберігання та реставрації 

бібліотечного фонду), який очолює 30 років. 

Ініціативний, досвідчений, кваліфікований працівник, 
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вимоглива до себе та інших. 

Великий внесок зробила у формування фонду відділу, 

організацію краєзнавчого депозитарію та фонду рідкісних і цінних 

видань. Працює в тісній співпраці з публічними бібліотеками області, 

систематично надає їм практичну та методичну допомогу. 

Як керівник відділу, розуміє необхідність та потребу 

постійного професійного вдосконалення. 

За сумлінну працю нагороджувалася Грамотами Міністерства 

культури України. 

 

Шмаль Тетяна Анатоліївна 
 

Народилася 20 вересня 1986 року в 

с. Кузьминці Теофіпольського району 

Хмельницької області. 

У 2010 році закінчила Хмельницький 

університет управління та права за 

спеціальністю «Адміністративний 

менеджмент» та здобула кваліфікацію 

менеджера (управителя) з адміністративної 

діяльності. 

З липня 2011 року прийнята на роботу в Хмельницьку 

обласну універсальну наукову бібліотеку ім. М. Островського на 

посаду бібліотекаря ІІ категорії відділу виробничої літератури, а 

у 2014 році переведена на посаду бібліотекаря І категорії цього 

ж відділу. З 2015 по 2018 рік очолювала сектор літератури з 

питань сільського господарства відділу виробничої літератури. 

Була ініціатором створення та адміністратором блогу 

«Виробнича бібліосфера» та вебсайту «Клуб органічного 

землеробства «Успішний дачник». 

У вересні 2018 року переведена на посаду головного 

бібліотекаря відділу виробничої літератури, згодом – завідуючої 

редакційно-видавничим відділом. 

Тетяна Анатоліївна здійснює координацію видавничої 

діяльності відділів бібліотеки, забезпечує редакційне 

опрацювання матеріалів, підготовлених структурними 

підрозділами, до їх виходу у світ: редагування, комп’ютерне 
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макетування, художнє оформлення робіт, їх обкладинок тощо. 

До поставлених завдань підходить ініціативно, творчо та 

відповідально.  

Постійно займається підвищенням свого професійного 

рівня. Вона є фіналісткою проєкту «Сучасний бібліотекар – 2» 

за програмою «Бібліоміст», бере участь у тренінгах, вебінарах 

тощо. 

З 2019 р. є головою первинної профспілкової організації 

Хмельницької ОУНБ, користується повагою серед колег. 

 

Ярмолюк Анжела Григорівна 
 

Народилася 24 липня 1969 року в 

с. Льговське Кіровського району Кримської 

області. 

У 1990 р. закінчила Харківський 

державний інститут культури. Була 

прийнята на посаду бібліотекаря в Кримську 

обласну наукову бібліотеку ім. І. Франка.  

У 1991 році прийнята на роботу в 

Хмельницьку ОУНБ ім. М. Островського на 

посаду бібліотекаря в читальний зал. Працювала завідуючою 

сектором періодичних видань. У 1997 р. призначена завідуючою 

відділом виробничої літератури. З квітня 2008 р. працює на 

посаді головного бібліографа відділу наукової інформації та 

бібліографії. Є консультантом Центру європейської інформації 

(ЦЄІ), займається налагодженням творчих зв’язків між ЦЄІ і 

молодіжними колективами, громадськими організаціями та 

педагогічними об’єднаннями. 

За час роботи проявила себе творчим, ініціативним 

працівником. Здібний фахівець, вміє ставити мету і досягати її 

послідовними та логічними діями. Характеризується 

нестандартним мисленням, креативністю, прагненням до 

пошуку нових шляхів реалізації задуманого. 

Нагороджена Почесною грамотою Міністерства культури 

України (2019 р.). 
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Яфаров Ріфат Равілйович 
 

Народився 31 липня 1961 року в с-з 

ім. Калініна Каменського району 

Пензенської області.  

Закінчив Київський політехнічний 

інститут за спеціальністю 

«Приладобудування» з присвоєнням 

кваліфікації інженера-механіка. 

У Хмельницькій ОУНБ працює з 

лютого 2019 р. на посаді провідного 

інженера-системотехніка відділу інформаційних технологій та 

електронних ресурсів.  

 

Ящук Ольга Олексіївна 
 

Народилася 19 лютого 1982 року в 

м. Хмельницький.  

У 2004 році закінчила Вінницький 

державний університет ім. 

М. Коцюбинського за спеціальністю 

«Педагогіка та методика середньої освіти. 

Українська мова і література та мова і 

література (англійська)». 

В Хмельницькій ОУНБ працює з 

березня 2020 року на посаді бібліотекаря відділу літератури 

іноземними мовами.  

Здійснює бібліотечне обслуговування користувачів, бере 

участь в роботі клубів з вивчення мов, готує книжкові, в т.ч. 

віртуальні виставки, публікації про заходи та книги іноземними 

мовами для соціальних мереж та сайту бібліотеки. Працює в 

автоматизованій системі ІРБІС над рекаталогізацією фонду 

відділу. Сумлінно ставиться до виконання посадових обов’язків. 
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2.2. Бібліотечні фахівці минулих років  
діяльності Хмельницької обласної  
універсальної наукової бібліотеки 

 

Антонова Тамара Олексіївна 
 

Народилася 2 липня 1955 року в 

с. Янушевка Затобольського району 

Кустанайської області в Казахстані. 

У 1978 р. закінчила Бельцький 

державний педагогічний інститут. 

Працювала вчителем російської мови та 

літератури в загальноосвітній школі.  
Трудову діяльність в Хмельницькій 

ОУНБ розпочала в 1979 р. бібліотекарем 

відділу комплектування, з червня 1983 р. була переведена 

старшим бібліотекарем у відділ міського абонемента, а 

наприкінці 1999 р. була призначена завідуючою цим відділом.  

Під її керівництвом відділ працював над забезпеченням 

сучасного рівня обслуговування – кожен читач отримував 

кваліфіковану допомогу та необхідну інформацію. 

Організовувала заходи з популяризації української мови та 

літератури, літературні портрети з циклу «Українська література 

в особах», щорічні свята поезії «З Джерел Подільської землі», 

декади з питань екології та здорового способу життя. Вміло 

поєднувала у своїй роботі особисту ініціативу, відповідальність, 

вміння створити атмосферу професійного пошуку та співпраці.  

З 2017 по 2019 рр. обіймала посаду провідного 

бібліотекаря відділу абонемента. 

За час роботи проявила себе знаючим, творчим 

працівником, енергійним та креативним керівником. Завдяки 

педагогічному такту, професійним навичкам користувалася 

заслуженим авторитетом серед колег та читачів. 

Нагороджувалася Почесними грамотами Міністерства 

культури України, обласної ради та адміністрації, подяками. 
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Баліцька Тетяна Іванівна 
 

Народилася 26 серпня 1968 року в 

с. Сковородки Старокостянтинівського 

району Хмельницької області. 

Трудову діяльність в Хмельницькій 

ОУНБ розпочала в 1999 році бібліотекарем 

ІІ категорії читального залу гуманітарного 

профілю, у 2002 році переведена на посаду 

бібліотекаря І категорії цього ж відділу. 

У роботі була відповідальна, творча. 

Значну увагу приділяла обслуговуванню читачів, задоволенню 

їх інформаційних запитів та потреб. Звільнена у 2002 році. 

 

Баранова Яна Леонідівна 
 

Народилася 6 лютого 1989 року в 

м. Сомбатхей, Угорщина. 

У 2012 р. закінчила Кам’янець-

Подільський національний університет ім. 

І. Огієнка за спеціальністю «Образотворче 

мистецтво».  

У Хмельницьку ОУНБ прийнята у 

2012 р. на посаду бібліотекаря II категорії 

сектору періодики читального залу 

гуманітарного профілю. З 2016 до 2018 р. працювала 

бібліотекарем I категорії відділу абонемента. 
За час роботи проявила себе як творчий, ініціативний 

працівник. Наполеглива, добросовісна в роботі, постійно 

підвищувала свій фаховий рівень, займалася самоосвітою.  
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Безвушко (Нижник) Тетяна Григорівна 

 

Народилася 9 червня 1954 року в 

с. Ружична Хмельницької області. 

У 1977 році закінчила Київський 

державний інститут культури і була 

прийнята в Хмельницьку ОУНБ на посаду 

старшого бібліографа в сектор краєзнавчої 

роботи. У 1979 р. очолила інформаційно-

бібліографічний відділ і працювала на цій 

посаді до березня 2018 р. 

За час роботи проявила себе як знаючий, 

висококваліфікований спеціаліст. Великий внесок зробила в 

організацію інформаційного обслуговування читачів, створення 

ДБА бібліотеки, формування фонду довідкових і 

бібліографічних видань. Значну увагу приділяла впровадженню 

нових технологій, відображенню регіональних ресурсів у 

Інтернет, створенню електронних баз даних.  

Знаходячись завжди у творчому пошуку, стояла біля 

витоків створення Центру європейської інформації (ЦЄІ), який 

працює при ОУНБ з 2006 р. 

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм 

нагороджена Почесною відзнакою Міністерства культури і 

мистецтв України «За досягнення в розвитку культури і 

мистецтв» (2004 р.). Неодноразово нагороджувалась Почесними 

грамотами обласної ради, профільного управління, обкому 

профспілки працівників культури, подяками. 

 

Бойко Вікторія Михайлівна 
 

Народилася 9 січня 1933 року в 

с. Дворічна Харківської області. 

У 1955 році закінчила Харківський 

інститут культури. Розпочала свою трудову 

діяльність завідуючою районною 

бібліотекою в Закарпатській області, з 1957 

по 1961 роки – завідуюча Дворічанської 
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районної бібліотеки Харківської області. З 1961 року працює в 

Хмельницькій ОУНБ спочатку методистом, а з 1966 року – 

завідуючою відділом комплектування, де й працювала до 

виходу на пенсію. 

За період роботи в бібліотеці проявила себе досвідченим, 

висококваліфікованим спеціалістом, творчим і ініціативним 

працівником. 

Як завідуюча відділом, багато творчих зусиль витрачала 

на удосконалення формування фондів як ОУНБ, так і бібліотек 

області. Очолювала раду по комплектуванню при 

облбібколекторі, комісію по фондах обласної міжвідомчої ради 

та групи комплектування масових бібліотек області. 

Брала участь в методичній та науково-дослідній роботі. 

Крім основної роботи, Вікторія Михайлівна брала активну 

участь у громадському житті колективу бібліотеки. 18 років 

очолювала профспілковий комітет обласної бібліотеки, була 

активним та принциповим членом народного контролю. 

За успішну виробничу діяльність неодноразово 

нагороджувалась Почесними грамотами Міністерства культури 

України та Хмельницького обласного управління культури, 

грошовими преміями, подяками, туристичними путівками. У 

1970 році одержала значок «За відмінну роботу». 

 

Бойцова Валентина Всеволодівна 
 

Народилася 20 лютого 1949 року в 

м. Новоград-Волинський Житомирської 

області. 

У 1973 р. закінчила Київський 

державний інститут культури ім. 

О. Корнійчука. 

Розпочала свою трудову діяльність у 

1978 р. бібліотекарем у Волинській обласній універсальній 

науковій бібліотеці. З 1980 р. – бібліограф міської Криворізької 

бібліотечної системи. З 1983 по 1988 р. – помічник головного 

режисера по літературній частині Київського обласного театру 

ім. Саксаганського. З 1994 р. по 2000 р. – старший бібліотекар 
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міської бібліотечної системи м. Суми.  

У Хмельницьку ОУНБ прийнята на роботу у 2000 р. на 

посаду провідного бібліотекаря міського абонемента, де й 

працювала до виходу на пенсію (2017 р.). 

За період роботи зарекомендувала себе 

висококваліфікованим, творчим та ініціативним працівником. 
Сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків, 

вимогливість до себе – такі риси характерні для всієї її трудової 

діяльності. 

Неодноразово нагороджувалася Почесними грамотами та 

подяками. 

 

Буяновська Галина Костянтинівна 
 

Народилася 27 серпня 1943 року в 

с. Манзівка Чернігівського району 

Приморського краю. 

У 1965 р. закінчила Харківський 

інститут культури і приїхала на практику в 

Хмельницьку обласну бібліотеку. В серпні 

1966 року зарахована на посаду бібліографа 

Хмельницької ОУНБ. Очолила 

інформаційно-бібліографічний відділ в 

серпні 1975 р. На посаді завідуючої відділом пропрацювала до 

1 жовтня 1979 р. З жовтня 1979 по вересень 1998 р. Галина 

Костянтинівна працювала в обласній бібліотеці для юнацтва 

спочатку заступником директора, а потім директором аж до 

виходу на заслужений відпочинок. 

За час роботи проявила себе знаючим, творчим 

працівником, енергійним керівником. Особливо великий внесок 

зробила у створенні систем інформаційного забезпечення в ЦБС 

області. 

Брала участь у всесоюзному дослідженні ефективності 

використання рекомендаційних бібліографічних видань. 

Неодноразово нагороджувалася Почесними грамотами 

Міністерства культури, обласного управління культури, 

грошовими преміями, подяками. 
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Василишина Вікторія Олександрівна 
 

Народилася 30 жовтня 1949 року в 

с. Зеленче Дунаєвецького району 

Хмельницької області. 

Після закінчення у 1970 році 

Харківського державного інституту 

культури, була направлена на роботу в 

Хмельницьку обласну бібліотеку ім. 

М. Островського старшим бібліотекарем 

відділу обслуговування працівників 

сільського господарства. У 1975 році переведена на посаду 

старшого бібліотекаря читального залу, де зарекомендувала себе 

компетентним, творчим та ініціативним працівником. Тому у 

вересні цього ж року її призначено завідуючою читальним 

залом. 

З січня 1992 р. по березень 1995 р. Вікторія Олександрівна 

займала посаду заступника директора з внутрішньобібліотечної 

роботи. 

Потім вона працювала в науковій бібліотеці ХНУ. 

 

Вирвич Надія Іванівна 
 

Народилася 5 червня 1941 року в 

смт Стара Синява Хмельницької області. 

З 1959 року почала працювати 

бібліотекарем Старосинявської районної 

бібліотеки. Заочно закінчила Кам’янець-

Подільське культурно-освітнє училище. В 

1964 – 1968 рр. навчалась в Харківському 

державному інституті культури, після 

закінчення якого одержала направлення в 

Хмельницьку ОУНБ ім. М. Островського. 

Спочатку працювала бібліотекарем, а потім бібліографом 

відділу обслуговування спеціалістів сільського господарства. В 

1970 році переведена на посаду головного бібліографа. 

Здійснювала координацію інформаційного забезпечення 
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бібліотеками всіх систем і відомств спеціалістів народного 

господарства, науки і культури. Готувала інформаційні списки 

нових надходжень до ОУНБ. 

Протягом 1978 – 1993 рр. завідувала відділом інформації з 

питань культури і мистецтва, в 1993 – 1997 рр. очолювала відділ 

виробничої літератури. 

Надія Іванівна проявила себе як творчий, ініціативний 

працівник, постійно надавала практичну і методичну допомогу 

бібліотекам області. 

За успіхи в роботі була нагороджена Почесними 

грамотами Міністерства культури, обласного управління 

культури та обкому профспілки працівників культури. 

 

Волинець Антоніна Миколаївна 
 

Народилася 8 червня 1955 року в 

с. Загірне Старокостянтинівського району 

Хмельницької області.  

Після закінчення середньої школи 

вступила до Київського державного 

інституту культури ім. О. Корнійчука, який 

закінчила в 1976 році. За призначенням 

стала працювати старшим бібліотекарем 

науково-методичного відділу Хмельницької ОУНБ ім. 

М. Островського. Згодом була призначена головним 

бібліотекарем по централізації. 

Брала участь в проведенні централізації мережі державних 

масових бібліотек, розробляла методичні матеріали, 

узагальнювала кращий досвід бібліотек області. 

З 1983 року працює заступником директора обласної 

бібліотеки для дітей ім. Т. Г. Шевченка. 
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Галецька Надія Олександрівна 
 

Народилася 20 липня 1956 року в 

с. Бокіївка Волочиського району 

Хмельницької області. 

В 1978 році закінчила Рівненський 

культосвітній факультет Київського 

державного інституту культури. 

Цього ж року зарахована на посаду 

методиста в науково-методичний відділ 

Хмельницької ОУНБ, а з 1980 року – 

старший методист. У 1985 році її було 

переведено на посаду бібліотекаря відділу обробки літератури. З 

1986 по 1994 рік працювала провідним бібліотекарем 

читального залу. 

Проявила себе досвідченим бібліотечним працівником. 

Займалася індивідуальною та груповою інформацією 

спеціалістів. Неодноразово надавала методичну допомогу 

працівникам сільських бібліотек. Брала участь у проведенні 

семінарів, практикумів, розробляла методичні матеріали. 

Була організатором багатьох масових заходів, які 

проводилися на високому професійному рівні. 

 

Гальчевська Варвара Миколаївна 
 

Народилася 17 грудня 1923 року в 

с. Гайдари Зміївського району Харківської 

області. 

В 1943 році вступила на перший курс 

філологічного факультету Харківського 

державного університету. В 1947 році 

закінчила 4-й курс і в тому ж році перейшла 

в бібліотечний інститут. Після закінчення 

інституту була направлена на викладацьку роботу у Кам’янець-

Подільський культурно-освітній технікум. Але викладацька 

робота була їй не до душі і вона попросилась у нашу бібліотеку, 

де працювала з 1949 року. Спочатку працювала методистом 
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бібліотеки, а потім завідуючою читальним залом. За період 

роботи у читальному залі проводила цікаві масові заходи на 

підприємствах міста. 

З 1962 року Варвара Миколаївна працювала завідуючою 

відділом книгозбереження. Очолюючи цю ділянку роботи, 

доклала багато зусиль до організації книжкових фондів 

бібліотеки. На громадських засадах була секретарем партійної 

організації, довгий час була головою профспілкового комітету. 

У 1977 році у зв’язку з сімейними обставинами переїхала у 

м. Харків, де працювала до виходу на заслужений відпочинок. 

 

Глузголь Майя Йосипівна 
 

Народилася 13 квітня 1930 року в 

м. Хмельницький (Проскурів).  

У 1943 р. закінчила СШ № 5. У 1949 – 

1955 рр. працювала технічним секретарем 

обкому компартії України. 

Закінчила філологічний факультет 

Кам’янець-Подільського педінституту. З 

вересня 1955 року і до досягнення 

пенсійного віку працювала в Хмельницькій 

обласній бібліотеці ім. М. Островського. З 

посади бібліотекаря виросла до головного бібліотекаря відділу 

наукової обробки літератури і каталогів. 

Головний систематизатор області, каталогізатор. Вона 

розпочинала створення усіх каталогів в Хмельницькій ОУНБ та 

й у бібліотеках області. Майя Йосипівна надавала методичну 

допомогу в обробці і каталогізації всім бібліотекам регіону, вела 

науково-дослідницьку роботу з питань каталогізації, була 

членом комісії по створенню централізованої бібліотечної 

мережі області. 

Наполеглива і добросовісна в роботі, постійно 

підвищувала свій фаховий рівень на бібліотечних курсах в 

Москві та Києві, займалася самоосвітою. За свою трудову 

діяльність неодноразово нагороджена різними відзнаками та 

грошовими преміями. 
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Гой Юлія Миколаївна 
 

Народилася 11 вересня 1968 року в 

смт Віньківці Хмельницької області. 

У 1987 році закінчила Кам’янець-

Подільське культурно-освітнє училище, 

згодом у 1991 році – Київський державний 

інститут культури за спеціальністю 

«Бібліотекознавство та бібліографія». 

Трудову діяльність розпочала у 1991 

році на посаді старшого бібліотекаря Хмельницької ОУНБ. У 

2004 році переведена на посаду завідуючої сектором 

соціологічних досліджень. З вересня 2005 року по вересень 2009 

року – завідуюча відділом науково-методичної роботи та 

інновацій у бібліотечній справі, у цей же період очолювала 

профспілкову організацію бібліотеки. З 2009 року працює у 

бібліотеці Хмельницького політехнічного коледжу.  

За час роботи проявила себе творчим, здібним, 

ініціативним працівником, особливо великий внесок зробила у 

формуванні системи підвищення фахового рівня працівників 

публічних бібліотек області, проведенні загальнообласних 

конкурсів, підготовці методичних видань.  

Неодноразово нагороджувалася Грамотами Хмельницької 

обласної державної адміністрації, обласної ради, обласного 

управління культури, профспілкової організації працівників 

культури. 

 

Гончарук Агрипина Матвіївна 
 

Народилася 30 травня 1918 року в 

с. Рябінівка Сергієвського району 

Куйбишевської області. 

У 1938 році закінчила Бузулукський 

бібліотечний технікум. 

Працювала бібліотекарем в 

м. Куйбишеві у військовому госпіталі. 

Учасниця Другої світової війни, має 
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урядові нагороди «За боевые заслуги», «За охорону 

Сталінграда». 

У 1960 році прийнята на роботу в Хмельницьку обласну 

бібліотеку. 

Працювала у відділі книгозбереження до 1983 року (до 

виходу на заслужений відпочинок). Спокійна, врівноважена 

людина, яка дуже добре знала свою справу і добросовісно її 

виконувала. 

 

Гриняк Олександр Васильович 
 

Народився 24 липня 1981 року в 

м. Хмельницький.  

У 2003 році закінчив Технологічний 

університет Поділля за спеціальністю 

«Комп’ютерні системи та мережі» та здобув 

кваліфікацію інженера-системотехніка.  

Трудову діяльність розпочав в 

Хмельницькій ОУНБ у серпні 2009 року на 

посаді завідуючого відділу інформаційних 

технологій та електронних ресурсів, який очолював до серпня 

2018 р. 

Працюючи на даній посаді, забезпечував повноцінну 

роботу комп’ютерного парку та мережі бібліотеки, підтримку 

вебсайту, електронних баз даних, програмного забезпечення 

ІРБІС 32 та впровадження ІРБІС 64. 

Нагороджувався Грамотами Хмельницької обласної 

державної адміністрації (2013 р.) та управління культури, 

національностей та релігій облдержадміністрації (2010 р.) 
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Гузова Інна Олександрівна 
 

Народилася 29 вересня 1980 року в 

м. Хмельницький. 

У 2000 році закінчила Хмельницький 

юридичний колегіум. 

Трудову діяльність в Хмельницькій 

ОУНБ розпочала в 2001 році бібліотекарем 

сектору періодики читального залу 

гуманітарного профілю. 

У 2002 році у зв’язку із закінченням 

Кам’янець-Подільського училища культури і здобуттям 

кваліфікації бібліотекаря-бібліографа (молодшого спеціаліста) 

переведена на посаду бібліотекаря ІІ категорії сектору 

періодики читального залу гуманітарного профілю, згодом – на 

посаду бібліотекаря І категорії цього ж відділу. 

Звільнилася з роботи у 2004 році. 

 

Гук Світлана Борисівна 

 

Народилася 18 березня 1965 року в 

м. Дніпропетровськ. У 1991 році закінчила 

Кам’янець-Подільський державний 

педагогічний інститут ім. В. П. Затонського. 

З 1996 по 2003 рр. працювала в 

Хмельницькій обласній бібліотеці для 

юнацтва. 

З 2004 по 2006 рр. працювала в 

Хмельницькій ОУНБ завідуючою відділом краєзнавства. 

Зарекомендувала себе як компетентний, творчий та ініціативний 

працівник. Забезпечувала обслуговування користувачів з питань 

історичного краєзнавства, працювала над підготовкою 

краєзнавчих покажчиків: «Бібліотечний раритет 

Хмельниччини», «Лауреати обласних премій Хмельниччини».  

Уміла змістовно, цікаво організувати та провести масовий 

захід, залучаючи як студентів, краєзнавців, письменників, так і 

спеціалістів різних сфер діяльності.  
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Брала активну участь у громадському житті колективу. 

За час роботи проявила себе здібним та грамотним 

працівником, активним популяризатором книги. Користувалася 

заслуженим авторитетом у читачів і колег. 

Нагороджувалася грамотами управління культури та 

обкому профспілки працівників культури. 

 

Гулімовська Галина Степанівна 
 

Народилася 16 лютого 1952 року в 

с. Пашківці Старокостянтинівського району.  

Закінчила Хмельницьке педучилище, 

Одеський державний університет ім. 

І. Мечнікова. За фахом – філолог, викладач 

української мови і літератури. 

Працювала вчителем молодших класів 

у школах Миколаївської області, пізніше – 

м. Хмельницького. 

В 1981 р. прийнята на роботу в Хмельницьку обласну 

наукову бібліотеку на посаду редактора бібліографічного 

відділу. Вона якісно і швидко вичитувала друкарські тексти, 

складала і редагувала бібліографічні покажчики, досконало 

оволоділа технологічними процесами бібліотечної справи, 

вивчала фонд краєзнавчої літератури. 

Відповідно до рекомендацій атестаційної комісії з жовтня 

1990 р. переведена на посаду завідуючої сектором краєзнавства. 

З листопада 1993 р. до звільнення за власним бажанням в 

січні 1995 р. працювала головним бібліографом. 

Значну увагу приділяла комплектуванню краєзнавчого 

фонду, удосконаленню ДБА, підготовці бібліографічних 

покажчиків. 
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Гуменюк Степан Костянтинович 
 

Відомий вчений-історик, краєзнавець-

дослідник, бібліограф Поділля, кандидат 

історичних наук (1977), голова обласного 

історико-краєзнавчого товариства (1964 – 

1991 рр.). 

Народився 14 грудня 1914 року в 

с. Михайлівка Ярмолинецького району 

Хмельницької області. 

У 1932 – 1941 рр. працював вчителем історії, директором 

школи. 1940 року закінчив історичний факультет Вінницького 

педагогічного інституту. Учасник Другої світової війни. 

З 1982 по 1991 рік працював головним бібліографом 

Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки. За 

цей період Степан Костянтинович зробив безцінний внесок у 

розвиток краєзнавчої бібліографії. Спільно з працівниками 

краєзнавчого відділу С. Гуменюк зібрав понад 12,5 тис. назв 

літератури, публікацій про Поділля, упорядкував їх і видав цілу 

низку важливих тематичних покажчиків, серед яких «Історія 

міст і сіл Хмельницької області», «Пам’ятники історії та 

культури Хмельницької області», «Вчені Хмельниччини», 

«Письменники Хмельниччини», «Артисти, композитори, 

художники Хмельниччини» та інші, які сьогодні складають 

цінний фонд поділлєзнавства. 

Йому належать понад 500 публікацій, брошур, 

методичних посібників з історії Поділля, м. Хмельницького та 

культурної спадщини краю. 

У 1977 р. за наукове дослідження «Боротьба трудящих 

Поділля з внутрішньою контрреволюцією та іноземною 

інтервенцією в роки громадянської війни (1918 – 1920 рр.)» 

йому присвоєно вчений ступінь кандидата історичних наук. 

Чимало робіт Степана Костянтиновича присвячено 500-

річчю м. Хмельницького, йому належить ініціатива проведення 

І науково-практичної конференції «Хмельницькому – 500» у 

1991 р. 

В останні роки С. К. Гуменюк плідно працював над 
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підготовкою до видання тому «Зводу пам’яток історії і культури 

України. Хмельницька область», готував видання «Їх іменами 

названі вулиці м. Хмельницького». У задумі було ще чимало 

робіт, присвячених історії рідного краю. 

Але 26 жовтня 1991 р. життя видатного краєзнавця 

раптово обірвалося. Степан Костянтинович Гуменюк 

удостоєний обласної премії ім. Ю. Сіцінського (посмертно) за 

значний вклад у розвиток історичного краєзнавства. 

 

Дебеленко Любов Антонівна 
 

Народилася 7 листопада 1935 року в 

с. Гармаки Барського району Вінницької 

області.  

В 1963 році закінчила Кам’янець-

Подільський сільськогосподарський 

інститут, після чого протягом 3-х років 

працювала в середніх навчальних закладах 

м. Хмельницького вчителем біології. 

В 1966 році призначена на посаду 

завідуючої відділом сільськогосподарської 

літератури, яку обіймала протягом 25 років до досягнення 

пенсійного віку в 1991 році. 

За цей час очолюваний Любов’ю Антонівною відділ плідно 

співпрацював з сільськогосподарськими підприємствами 

області, зробив значний внесок в пропаганду наукового та 

виробничого досвіду серед спеціалістів сільського господарства 

області. 

Праця Л. А. Дебеленко неодноразово відзначалася 

Почесними грамотами Міністерства культури СРСР, обкому 

профспілки працівників культури, обласної ради, управління 

культури. Нагороджена медаллю «Ветеран праці». 
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Довгорук Юрій Вікторович 
 

Народився 26 листопада 1986 року в 

м. Деражня Хмельницької області.  

У 2009 році закінчив Хмельницький 

національний університет за спеціальністю 

«Електропобутова техніка» та здобув 

кваліфікацію інженера-системотехніка. 

Трудовий шлях розпочав в 

Хмельницькій ОУНБ у серпні 2010 року на 

посаді інженера ІІ категорії відділу 

автоматизації та розвитку Інтернет, згодом був переведений на 

посаду інженера І категорії цього ж відділу, з січня 2015 року 

обіймав посаду провідного інженера відділу інформаційних 

технологій та електронних ресурсів. 

Освічений кваліфікований спеціаліст, в бібліотеці 

займався ремонтом, встановленням та налаштуванням 

комп’ютерної техніки та програмного забезпечення. Брав 

активну участь у багатьох бібліотечних проєктах Регіонального 

тренінгового центру, всеукраїнському корпоративному проєкті 

«Електронна бібліотека «Культура України», міжнародних 

бібліотечних конференціях. 

 

Думанська Леся Ігорівна 
 

Народилася 5 листопада 1985 року в 

м. Ірпінь Київської області.  

Закінчила Хмельницький 

національний університет за спеціальністю 

«Соціальна педагогіка» та здобула 

кваліфікацію практичного психолога.  

У вересні 2009 року прийнята у 

Хмельницьку ОУНБ у відділ читального 

залу гуманітарного профілю бібліотекарем 

ІІ категорії. З липня 2012 року переведена у відділ виробничої 

літератури на посаду бібліотекаря І категорії, де працювала до 

квітня 2017 року.  
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За час роботи проявила себе здібним та грамотним 

працівником, активним пропагандистом книги. Була 

організатором багатьох масових заходів, які проводилися на 

високому професійному рівні. 

 

Єфремова Олександра 
Пантелеймонівна 

 

Народилася 13 серпня 1934 року в 

с. Надєждіно Харківської області.  

В 1953 р. закінчила школу та вступила 

в Харківський державний бібліотечний 

інститут. В 1957 році, після закінчення 

інституту, одержала направлення в 

розпорядження Хмельницького обласного 

управління культури та призначена 

методистом Хмельницької обласної 

бібліотеки. 

В 1960 р. переведена бібліотекарем, старшим 

бібліотекарем, завідуючою відділом абонемента, де працювала 

до 1978 р. В цьому ж році призначена завідуючою відділом 

книгозбереження, де й пропрацювала до виходу на пенсію.  

За час роботи проявила себе досвідченим, 

висококваліфікованим спеціалістом, творчим та здібним 

працівником. 

Багато творчих зусиль витрачала на удосконалення фондів 

ОУНБ. Стояла біля витоків створення обласного краєзнавчого 

депозитарію та виокремлення фонду рідкісних і цінних видань.  

Надавала практичну та методичну допомогу бібліотекам 

області по роботі з бібліотечним фондом, проводила обласні 

семінари, практикуми. 

Неодноразово нагороджувалася Почесними грамотами 

Міністерства культури, обласного управління культури, 

подяками, а в 1971 р. нагороджена орденом «Знак Пошани». 
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Зігман Ганна Львівна 
 

Народилася 16 січня 1946 року в 

м. Старокостянтинів Хмельницької області. 

З 1968 року працювала в бібліотеках 

м. Старокостянтинова. В 1973 році 

закінчила заочно Харківський державний 

інститут культури, бібліотечний факультет. 

У травні 1975 року прийнята в Хмельницьку 

обласну бібліотеку ім. М. Островського 

старшим бібліотекарем. 

З 1988 р. виконувала обов’язки 

завідуючої довідково-бібліографічним відділом. 

Проявила себе досвідченим працівником, 

висококваліфікованим спеціалістом. Надавала суттєву 

методичну і практичну допомогу бібліотечним працівникам 

області з питань довідково-бібліографічної роботи. Багато 

зусиль і вміння доклала для удосконалення довідково-

бібліографічного апарату ОУНБ, поліпшення організації 

інформаційно-бібліографічного обслуговування читачів. 

 

Івануна Галина Іванівна 
 

Народилася 2 листопада 1953 року в 

м. Хмельницький. 

Почала трудову біографію в 1970 році 

бібліотекарем Хмельницької ОУНБ, з 

1974 р. – бібліотекар технічного відділу. 

Після закінчення Кам’янець-Подільського 

культурно-освітнього училища, в 1978 – 

1979 рр. працювала методистом; 1979 – 

1991 рр. – старшим бібліотекарем відділу технічної літератури, 

1991 – 1996 рр. – старшим бібліотекарем відділу зберігання 

основного фонду. 

З серпня 2002 по червень 2011 рр. працювала на посаді 

бібліотекаря І категорії у відділі міського абонемента, згодом 

переведена у відділ книгозбереження (пізніше – відділ 
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зберігання та реставрації бібліотечного фонду).  

За час роботи у бібліотеці проявила себе як ініціативний, 

творчий працівник. Відповідально ставилася до виконання своїх 

посадових обов’язків: своєчасно та в повному обсязі. Щира та 

доброзичлива, брала активну участь в житті колективу, 

користувалась повагою у колег. 

Неодноразово отримувала подяки, премії, грамоти. 

 

Ігнат Майя Пилипівна 

 

Народилася 28 квітня 1939 року в 

с. Верхівець Катеринопільського району 

Черкаської області.  

В 1959 році закінчила навчання у 

Теребовлянському культурно-освітньому 

технікумі. 

В 1970 році прийшла працювати в 

Хмельницьку обласну бібліотеку ім. 

М. Островського у відділ книгозбереження. 

Також працювала у секторі контролю і 

статистики. 

За час роботи зарекомендувала себе здібним і 

відповідальним працівником. 

В 1978 році розрахувалась за власним бажанням у зв’язку 

з сімейними обставинами. 

 

Ільчук Світлана Іванівна 
 

Народилася 28 січня 1964 року в 

с. Настасів Тернопільського району 

Тернопільської області. 

У 1985 році закінчила Київський 

інститут культури ім. О. Корнійчука.  

З серпня 1985 р. прийнята на посаду 

методиста Хмельницької ОУНБ, а з січня 

1990 року переведена на посаду старшого 

бібліотекаря відділу виробничої літератури, у 1994 році 
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переведена на посаду провідного бібліотекаря. У зв’язку з 

виробничою необхідністю виконувала обов’язки завідуючої 

відділом з листопада 1998 року по 1999 рік. 

За період роботи в бібліотеці Світлана Іванівна 

зарекомендувала себе грамотним, висококваліфікованим, 

ініціативним та творчим працівником. Неодноразово 

нагороджувалася грамотами обласного управління культури. 

 

Ісакова Клара Григорівна 
 

Народилася 30 травня 1937 року в 

м. Городок Хмельницької області. 

У 1959 р. закінчила Горьківський 

інститут іноземних мов. 10 років працювала 

викладачем у загальноосвітніх школах. 

У 1971 році прийнята на роботу в 

Хмельницьку ОУНБ на посаду помічника 

бібліотекаря, а згодом і бібліотекаря у відділ 

комплектування. З січня 1973 року 

призначена завідуючою сектором літератури 

іноземними мовами, який згодом було перетворено у відділ, де й 

пропрацювала до виходу на пенсію. 

За час роботи проявила себе творчим, здібним 

працівником, особливо великий внесок зробила у формування 

фондів літератури іноземними мовами та створення ДБА 

відділу. Вона організатор гуртків по вивченню іноземних мов, 

клубів любителів польської та французької мов «Пшиязнь» та 

«Франсуаза». 

Клара Григорівна неодноразово нагороджувалася 

Почесними грамотами Міністерства культури, обласного 

управління культури, грошовими преміями, подяками. 
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Іщук Галина Василівна 
 

Народилася 21 липня 1952 року в 

м. Кіров (Росія). 

У 1977 р. закінчила Ленінградський 

інститут культури ім. Н. Крупської. 

Працювала в бібліотеках різних систем.  

З 1992 р. прийнята на роботу в 

Хмельницьку ОУНБ на посаду бібліотекаря 

І категорії, а згодом стала провідним 

бібліотекарем відділу обробки, який був реорганізований у 

сектор систематизації документів та організації каталогів. 

Галина Василівна неодноразово нагороджувалася 

Почесними грамотами Міністерства культури, обласного 

управління культури, грошовими преміями, подяками.   

У червні 2016 р. завершила свою трудову діяльність в 

ОУНБ. 

 

Ключкова Парасковія Назарівна 
 

Народилася 23 жовтня 1920 року в 

м. Батурин Чернігівської області. 

В 1938 році вступила до Харківського 

державного бібліотечного інституту, але 

війна не дала змоги закінчити його вчасно. В 

1949 році вона закінчила інститут за 

спеціальністю бібліотекознавець. 

З травня по жовтень 1947 року 

працювала бібліотекарем в Батуринській 

районній бібліотеці. Комітетом по справах 

культосвітніх закладів була направлена в 1949 році на роботу в 

Кам’янець-Подільську обласну бібліотеку для дорослих на 

посаду старшого бібліотекаря абонемента. 3 1950 року 

працювала завідуючою методичним кабінетом обласної 

бібліотеки для дорослих, з березня 1953 року – завідуючою 

читальним залом обласної бібліотеки. 

За час роботи проявила себе творчим, старанним 
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працівником. Працюючи завідуючою методичним кабінетом, 

підготувала низку методичних матеріалів на допомогу сільським 

бібліотекам. Готувала інформаційні списки нових надходжень з 

питань природничих наук до ОУНБ. Пропагувала бібліотечно-

бібліографічні знання серед різних груп читачів. 

Очолюючи роботу читального залу, удосконалювала і 

урізноманітнювала форми обслуговування читачів. В своїй 

роботі популяризувала твори української літератури, зокрема 

письменників-земляків. 

Надавала практичну та методичну допомогу бібліотекам 

області, проводила семінари, практикуми. 

Нагороджувалася Почесними грамотами, подяками, 

грошовими преміями. В роки Другої світової війни нагороджена 

орденом «Червоної зірки» і «Вітчизняної війни ІІ ступеня», 

медаллю «За бойові заслуги». 

 

Ковальчук Антоніна Микитівна 
 

Народилася 18 червня 1937 року в 

м. Деражня Хмельницької області. 

Трудову діяльність розпочала в 

березні 1955 року завідуючою сільською 

бібліотекою с. Черешенька Деражнянського 

району. В червні 1955 р. вступила на 

заочний відділ Харківського бібліотечного 

інституту, який закінчила в 1960 році. 

Протягом чотирьох років працювала 

завідуючою сільськими бібліотеками в селах 

Черешенька, Нижнє, Осиково Деражнянського району, а в 

1959 р. переведена на посаду методиста в Деражнянську 

районну бібліотеку для дорослих. В 1964 році очолила 

читальний зал Деражнянської бібліотеки. 

В 1970 році прийнята на роботу в Хмельницьку ОУНБ на 

посаду бібліографа в бібліографічний відділ. З 1972 року 

працювала завідуючою відділом МБА. З 1979 по 1992 роки 

очолювала відділ технічної літератури і спецвидів. 

Ковальчук Антоніна Микитівна – досвідчений 
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бібліотечний працівник. За час роботи показала себе хорошим, 

здібним організатором. Від сільського бібліотекаря вона виросла 

до завідуючої відділом обласної наукової бібліотеки, яка 

активно пропагувала технічну літературу серед інженерно-

технічних працівників Хмельниччини.  

Будучи на заслуженому відпочинку з 2003 по 2007 рр. 

Антоніна Микитівна працювала у секторі систематизації 

документів та організації каталогів. 

За наполегливу роботу Ковальчук А. М. неодноразово 

нагороджувалася Почесними грамотами Міністерства культури, 

обласного управління культури, подяками, а також значком 

Міністерства культури «За відмінну працю» та медаллю 

«Ветеран праці». 

 

Ковальчук Світлана Олександрівна 
 

Народилася 22 листопада 1962 року в 

смт Дунаївці Дунаєвецького району 

Хмельницької області. 

У 1985 році закінчила Київський 

державний інститут культури ім. 

О. Корнійчука за спеціальністю «Бібліотеко-

знавство та бібліографія». У цьому ж році 

була прийнята на посаду старшого 

методиста в Хмельницьку ОУНБ. 

Пропрацювала на цій посаді 4 роки. 

З 1995 по 2001 рр. Світлана Олександрівна працювала на 

посадах бібліотекаря І категорії краєзнавчого відділу, головним 

бібліотекарем по фондах, завідуючою сектором періодики, 

головним бібліографом краєзнавчого відділу. 

За час своєї роботи Світлана Олександрівна постійно 

працювала над підвищенням свого професійного рівня, 

слідкувала за розвитком бібліотечної справи. 

Звільнилася з роботи у 2001 році. 

 

 

 



76 

Косорукова Галина Василівна 
 

Народилася 4 лютого 1954 року в 

с. Пилява Старосинявського району 

Хмельницької області.  

В 1974 р. закінчила Кам’янець-

Подільське культурно-освітнє училище, в 

1990 р. – Київський державний інститут 

культури ім. О.  Корнійчука. 

Після закінчення культосвітнього 

училища працювала бібліотекарем у 

бібліотеках Старокостянтинівської ЦБС та 

ЦРБ у відділах обробки та комплектування, книгосховища, 

обслуговування. 

Трудову діяльність в Хмельницькій ОУНБ розпочала з 

січня 2001 р. бібліотекарем I категорії відділу міського 

абонемента, де й працювала до виходу на пенсію у 2015 р. 

За час роботи проявила себе творчим, здібним 

працівником, знаючим спеціалістом. Займалася самоосвітою, 

підвищуючи свій професійний рівень. 

Нагороджувалася грамотами обласного управління 

культури. 

 

Кухарук Поліна Володимирівна 
 

Народилася 22 вересня 1942 року в 

с. Баговиця Кам’янець-Подільського району 

Хмельницької області. 

У 1961 році закінчила Кам’янець-

Подільський технікум підготовки 

культосвітніх працівників. Після закінчення 

працювала в Дунаєвецькій дитячій та 

районній бібліотеці бібліотекарем. 

З 1962 р. по 1974 р. працювала в 

бібліотеках м. Томська. 

У 1976 р. прийнята на роботу в Хмельницьку ОУНБ у 

відділ літератури іноземними мовами, згодом переведена у 
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відділ обробки літератури старшим, а потім і провідним 

бібліотекарем. За професійну майстерність та сумлінне 

ставлення до роботи неодноразово відзначалась різними 

нагородами. 

У липні 2016 р. завершила трудову діяльність в ОУНБ. 

 

Леонов Василь Іванович 
 

Народився 5 вересня 1928 року в 

с. Старий Яр Яворівського району 

Львівської області. 

В 1958 році закінчив Кам’янець-

Подільське культосвітнє училище. Після 

цього працював інспектором Волочиського 

районного відділу культури, завідуючим 

бібліотекою с. Голохвасти Волочиського 

району. З 1961 по 1964 рік працював 

завідуючим Ружичнянською районною бібліотекою для 

дорослих, в 1964 – 1966 рр. – завідуючим Хмельницьким 

філіалом Вінницької Центральної науково-технічної бібліотеки. 

В 1965 р. Леонов В. І. закінчив заочне відділення 

бібліотечного факультету Харківського інституту культури. 

З 10 вересня 1966 р. Леонова В. І. було призначено на 

посаду завідуючого науково-методичним відділом 

Хмельницької ОУНБ ім. М. Островського. На цій посаді 

пропрацював до 1992 року. 

Леонов В. І. – здібний організатор, висококваліфікований 

спеціаліст, творчий бібліотечний працівник. Великий внесок 

зробив у розвиток та становлення мережі бібліотек області, 

удосконалення організаційно-методичної діяльності. Науково-

методичний відділ за час його керівництва, в 1970 році, було 

визнано кращим в Україні. 

Леонов В. І. доклав багато зусиль до створення системи у 

підвищенні фахового рівня бібліотечних працівників області, у 

виданні методично-бібліографічних матеріалів, видань з досвіду 

роботи, в оформленні приміщень районних та сільських 

бібліотек. 
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Леонов В. І. неодноразово нагороджувався Почесними 

грамотами Міністерства культури СРСР, України, значком 

Міністерства культури СРСР «За відмінну роботу», грошовими 

преміями. 

 

Лісогор Галина Станіславівна 
 

Народилася 22 червня 1949 року в 

м. Ош Киргизької РСР. 

У 1970 р. закінчила Ошський 

державний педагогічний інститут, 

присвоєна кваліфікація вчителя російської 

мови і літератури. 

Галина Станіславівна пропрацювала 

на освітянській ниві понад 8 років. 

В 1987 році прийнята на посаду 

бібліотекаря в філіал № 7 Хмельницької міської ЦБС. В 

листопаді 1987 року була переведена на посаду старшого 

бібліотекаря відділу обслуговування працівників сільського 

господарства ОУНБ. 

З 1992 р. призначена завідуючою сектором масової роботи 

при читальному залі, з 1995 по 2018 рік – завідуюча читальним 

залом гуманітарного профілю. 

За цей час зарекомендувала себе досвідченим фахівцем, 

здібним організатором та об’єднала навколо себе творчу 

інтелігенцію міста. Значну увагу приділяла популяризації 

літератури гуманітарного спрямування, була організатором 

проведення щорічних обласних літературно-мистецьких свят, 

творчих зустрічей, презентацій нових книг та ін., які завжди 

проходили цікаво та змістовно. Постійно працювала з 

аудиторією викладачів, з вищими навчальними та 

загальноосвітніми закладами, творчими спілками області. 

Започатковані клуби за інтересами: педагогічної 

майстерності «Пошук», сімейний клуб толерантності «Разом» 

для внутрішньо переміщених осіб, правового спрямування 

«Держава. Право. Громадянин», які стали місцем спілкування і 

творчого зростання для користувачів бібліотеки різного віку.  
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За значний особистий внесок у розвиток бібліотечної 

справи неодноразово нагороджувалася Грамотами обласної 

державної адміністрації та обласної ради, управління культури, 

національностей, релігій та туризму облдержадміністрації. За 

значну змістовну просвітницьку діяльність відділ, очолюваний 

Лісогор Г. С., неодноразово відзначався подяками Департаменту 

освіти Хмельницької міської ради та Хмельницького 

національного університету. 

 

Логвиненко Тетяна Варфоломіївна 
 

Народилася 3 травня 1935 року в 

с. Черняхів Київської області.  

У 1964 р. закінчила Харківський 

державний бібліотечний інститут.  

Розпочала трудову діяльність 

завідуючою Новолабунської сільської 

бібліотеки Полонського району. У 1966 р. 

була прийнята на посаду завідуючої 

сектором краєзнавчої літератури 

Хмельницької ОУНБ. В цей час Тетяна 

Варфоломіївна значну увагу приділяла доукомплектуванню 

фонду краєзнавчою літературою, організації зведеного 

краєзнавчого каталогу, виданню краєзнавчих бібліографічних 

покажчиків; вона започаткувала роботу клубу «Краєзнавець». 

У 1978 – 1991 рр. Т. В. Логвиненко – заступник директора 

з наукової роботи. В цей період вона активно займалася 

науковими дослідженнями по формуванню та використанню 

книжкових фондів, з питань інформаційного забезпечення 

спеціалістів народного господарства та ін. 

За активну участь у підготовці видання «Історія міст і сіл 

Української РСР. Хмельницька область» нагороджена грамотою 

Президії Верховної Ради УРСР. 

За заслуги у розвитку бібліотечної справи нагороджена 

також медалями «За трудову відзнаку», «За доблесну працю», 

значком «За відмінну роботу» та іншими подяками. 
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Лошак Валентина Максимівна 
 

Народилася 6 липня 1954 року в 

м. Південно-Сахалінськ.  

В 1977 році закінчила Казанський 

державний інститут культури за фахом 

бібліотекар-бібліограф.  

З листопада 1978 року прийнята в 

Хмельницьку ОУНБ на посаду бібліотекаря 

технічного відділу, а згодом переведена у 

відділ мистецтв, де й працювала бібліотекарем І категорії. 

Валентина Максимівна добре знала фонд відділу, 

оперативно здійснювала довідково-бібліографічне обслуго-

вування читачів. Здобула повагу серед користувачів відділу.  

 

Мазур Валентина Калинівна 
 

Народилася 14 березня 1941 року в 

с. Солобківці Ярмолинецького району 

Хмельницької області. 

В 1955 році закінчила Кам’янець-

Подільський культурно-освітній технікум. 

Працювала в сільських бібліотеках 

Старокостянтинівського і Ярмолинецького 

районів, в обласній науковій медичній 

бібліотеці, а з вересня 1976 р. – в 

Хмельницькій обласній науковій бібліотеці ім. М. Островського. 

На всіх ділянках роботи бібліотекарем, чи старшим 

бібліотекарем, чи завідуючою сектором МБА, Валентина 

Калинівна зарекомендувала себе досвідченим спеціалістом, 

багато зусиль доклала для поліпшення роботи міжбібліотечного 

абонемента, на високому професійному рівні вела роботу з 

читачами області. Їй властиві толерантність, ввічливість, 

щирість як у відношенні до колег по роботі, так і до читачів. 
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Мазурова Лідія Олександрівна 
 

Народилася 7 жовтня 1946 року в 

с. Дяківка Бершадського району Вінницької 

області. Працювала на освітянській ниві.  

У вересні 2002 року прийнята 

бібліотекарем у відділ абонемента 

Хмельницької ОУНБ. З травня 2007 і по 

вересень 2010 року працювала у відділі 

виробничої літератури. За роки роботи 

зарекомендувала себе відповідальним та 

добросовісним працівником. 
 

Макарова Анастасія Пилипівна 
 

Народилася 23 вересня 1918 року в 

с. Ружичанка Хмельницького району 

Хмельницької області. 

Свою трудову діяльність розпочала в 

липні 1934 р. робітницею заводу 

«Станколит» в м. Москва. З 1936 року 

працювала бібліотекарем заводської 

бібліотеки. В 1939 році заочно закінчила 

Московський бібліотечний технікум, а в 

1940 році вступила в Московський 

педагогічний інститут на літфак. 

В жовтні 1942 р. добровільно вступила до лав Радянської 

армії, де прослужила зв’язківцем до серпня 1945 року. На 

початку 1945 р. під містом Кошице (Чехословаччина) була 

поранена в голову. 

В жовтні 1945 року була прийнята на посаду старшого 

бібліотекаря обласної бібліотеки, з 1953 по 1960 р. була 

завідуючою відділу абонемента, нотно-музичним відділом.    

Значний внесок зробила в організацію відкритого доступу 

абонемента, вперше запровадила анкетування як засіб вивчення 

запитів читачів, розробляла методичні матеріали з досвіду 

роботи обласної бібліотеки. 

Неодноразово нагороджувалася Почесними грамотами. 
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Марчак Тетяна Федорівна 
 

Народилася 27 грудня 1952 року в 

с. Вербка Летичівського району 

Хмельницької області. 

У 1974 році закінчила Рівненський 

філіал Київського державного інституту 

культури ім. О. Є. Корнійчука за 

спеціальністю «Бібліотекознавство та 

бібліографія» та здобула кваліфікацію 

бібліотекаря-бібліографа вищої кваліфікації 

масових та наукових бібліотек.  

У цьому ж році прийнята на роботу в Хмельницьку ОУНБ 

ім. М. Островського. Спочатку працювала на посаді старшого 

бібліотекаря відділу сільськогосподарської літератури, міського 

абонемента, а з січня 1981 по грудень 1999 року – завідуючою 

відділом міського абонемента.  

З 1999 по 2012 рік працювала завідуючою відділом 

навчальних абонементів бібліотеки Хмельницького 

національного університету.  

У вересні 2012 р. повернулася на роботу у Хмельницьку 

ОУНБ. Працювала на посаді завідуючої сектором з питань 

культури і мистецтв, а з 2014 по 2018 рр. – завідуючої 

редакційно-видавничим відділом. 

Більше 7 років була головою профспілкового комітету 

бібліотеки, членом президії обласного комітету профспілки 

працівників культури. 

За сумлінну роботу Тетяна Федорівна нагороджувалася 

Почесними грамотами Міністерства культури України, 

управління культури, національностей, релігій та туризму, 

грошовими преміями, подяками. 
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Мельник Валентина Опанасівна 
 

Народилася 19 серпня 1951 року в 

с. Старий Дорогинь Житомирської області. 

У 1972 р., після закінчення Київського 

державного інституту культури, була 

прийнята на роботу в Закарпатську обласну 

наукову бібліотеку на посаду бібліотекаря 

читального залу. 

З 1992 р. працювала в Хмельницькій 

ОУНБ, спочатку провідним бібліотекарем, 

завідуючою читальним залом, головним 

бібліографом, завідуючою відділом краєзнавчої літератури. З 

2003 по 2008 рік – заступник директора з питань 

внутрішньобібліотечної роботи. 

На всіх посадах, які займала, зарекомендувала себе 

високопрофесійним, творчим, ініціативним працівником. Вона 

добросовісно виконувала службові обов’язки, брала активну 

участь в громадському житті колективу. 

Валентина Опанасівна – відповідальна, ініціативна, 

завжди у творчому пошуку, постійно дбала про підвищення 

свого загальноосвітнього та професійного рівня, вивчала 

передовий досвід з питань краєзнавства та впроваджувала його у 

практику роботи. 

Користувалася заслуженою повагою та авторитетом в 

колективі. Неодноразово нагороджувалась грамотами 

управління культури Хмельницької облдержадміністрації, 

президії обкому профспілки працівників культури, є Лауреатом 

обласної премії Хмельниччини в галузі бібліотечної справи 

імені Мелетія Смотрицького (2005 р.). 
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Михайлова (Пащенко) 
Світлана Романівна 

 

Народилася 27 квітня 1957 року в 

смт Меджибіж Летичівського району 

Хмельницької області. 

Після закінчення Київського 

державного інституту культури у 1979 році, 

направлена на роботу в Хмельницьку ОУНБ 

в інформаційно-бібліографічний відділ, у 

складі якого займалась краєзнавчою 

роботою, спочатку на посаді старшого, а 

згодом головного бібліографа. 

З утворенням відділу краєзнавчої літератури і бібліографії 

у 1993 році, призначена його завідуючою. Очолюючи цю 

відповідальну ділянку роботи, Світлана Романівна 

зарекомендувала себе як компетентний, творчий та ініціативний 

працівник. Вона активно працювала над поповненням ядра 

краєзнавчого фонду, створенням бази даних Поділля, 

удосконаленням краєзнавчого ДБА, підготовкою до друку 

краєзнавчих бібліографічних видань. 

С. Р. Михайлова була постійним учасником науково-

практичних конференцій, які проходили на Хмельниччині, 

готувала до них допоміжні покажчики. Вона брала активну 

участь у проведенні занять по підвищенню кваліфікації 

бібліотечних працівників області, надавала практичну та 

методичну допомогу з питань удосконалення краєзнавчої 

роботи. З 2001 року по 2003 рік обіймала посаду заступника 

директора з питань внутрішньобібліотечної роботи 

Хмельницької ОУНБ. 

С. Р. Михайлова неодноразово нагороджувалася 

Почесними грамотами обласної держадміністрації, обласного 

управління культури. 
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Мілютіна (Кріпак) Катерина Євтихіївна 
 

Народилася 26 жовтня 1920 року в 

с. Хотьківці Красилівського району 

Хмельницької області в сім’ї селянина-

бідняка. 

Закінчила середню школу у 1938 р. в 

с. Стуфчинці Хмельницького району. У 1939 

році закінчила річні педагогічні курси 

підготовки викладачів української мови і 

літератури. 

У роки Другої світової війни 

працювала на окупованій території, спочатку в районних 

школах викладачем української та російської мов, а згодом в 

бібліотеках м. Хмельницького, бібліотекарем в міській 

бібліотеці, а з 10 квітня 1944 року зарахована на роботу в 

обласну бібліотеку для дорослих, спочатку старшим 

бібліотекарем, потім завідуючою відділом абонемента. З 

5 липня 1944 року призначена директором обласної бібліотеки 

для дітей і юнацтва. В післявоєнні роки деякий час не 

працювала у зв’язку з сімейними обставинами. 

З 1960 року зарахована на посаду бібліотекаря в 

Хмельницьку обласну бібліотеку ім. М. Островського, де 

працювала до виходу на пенсію. Багато часу Катерина 

Євтихіївна працювала у відділі комплектування та обробки 

літератури. Її відзначала комунікабельність, діловитість в 

роботі. Катерина Євтихіївна займалася описом літератури і 

систематизацією. Оптимізм і діловитість в роботі і в житті 

допомогли Катерині Євтихіївні ще деякий час, після виходу на 

пенсію, працювати старшим бібліотекарем в секторі обліку і 

контролю. Шанована в колективі, неодноразово відзначалася 

нагородами за досягнуті успіхи. 
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Новаковська (Войдевич) 
Наталія Вікторівна 

 

Народилася 11 березня 1986 року в 

м. Борзя Читинської області (Росія).  

В 2008 р. закінчила Хмельницький 

національний університет факультет 

міжнародних відносин за спеціальністю 

«Переклад». 

З вересня 2008 р. прийнята на роботу в 

Хмельницьку ОУНБ бібліотекарем відділу 

мистецтв, згодом переведена на посаду 

бібліотекаря ІІ категорії. 

З січня 2011 р., у зв’язку з відкриттям в обласній 

універсальній науковій бібліотеці інформаційно-ресурсного 

центру «Вікно в Америку», переведена у відділ літератури 

іноземними мовами з обов’язками керівника центру. Молодий, 

енергійний фахівець швидко об’єднала зацікавлених читачів. 

Створено клуби з вдосконалення навиків англійської мови: 

спілкування «English Speaking Club»; перегляду та обговорення 

англомовних фільмів «Movie Club», засідання яких проходили 

за участю волонтерів Корпусу Миру США в Україні, 

започаткувала низку акцій, флешмобів з популяризації книги та 

читання. З липня 2012 р. переведена на посаду бібліотекаря 

І категорії. 

5-17 листопада 2013 р. перебувала у США за програмою 

лідерства «Відкритий світ». 

Звільнилася з посади в квітні 2015 р. 
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Павлова Єлизавета Леонтіївна 
 

Народилася 7 листопада 1931 року у 

м. Вінниця.  

У 1951 році закінчила Вінницький 

державний педагогічний інститут.  

З 1957 року розпочала трудову 

діяльність у загальноосвітніх школах 

м. Вінниці, потім працювала науковим 

співробітником Вінницького обласного 

краєзнавчого музею. 

У 1969 році Єлизавета Леонтіївна прийнята на роботу в 

Хмельницьку ОУНБ, з 1972 року призначена завідуючою 

відділом мистецтв, де й пропрацювала до виходу на пенсію. 

За час роботи проявила себе як знаючий, ініціативний 

працівник. Багато сил доклала для естетичного виховання 

читачів. З ініціативи Павлової у відділі розпочав працювати 

клуб «Аполлон», робота якого координувалася з різними 

мистецькими закладами міста і області. Єлизавета Леонтіївна – 

організатор багатьох виставок художників, народних майстрів: 

В. Назарова, Л. Водзинської, О. Скорупської. Вона надавала 

суттєву методичну і практичну допомогу бібліотечним 

працівникам області в естетичному вихованні читачів. Брала 

участь в обласних та районних семінарах, в громадському житті 

колективу. 

 

Палатнік (Вайсер) Інна Григорівна 
 

Народилася 18 грудня 1946 року в 

м. Хмельницький. 

В 1964 році стала студенткою 

Ленінградського державного університету; 

навчалася на філологічному факультеті, 

який в 1970 році закінчила за спеціальністю 

«Російська мова і література». 

В 1968 році прийнята на роботу в 

Хмельницьку ОУНБ на посаду бібліотекаря 
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відділу обробки літератури. З 1970 по 1988 рік працювала 

старшим бібліотекарем відділу читального залу. 

За час роботи проявила себе творчим, здібним 

працівником, знаючим спеціалістом. Займалася самоосвітою, 

підвищувала свій професійний рівень. Глибоко продуманими, 

професійно змонтованими були книжкові виставки, організовані 

нею. 

Інна Григорівна постійно вивчала потреби користувачів 

бібліотеки та докладала максимум зусиль для їх задоволення. 

Неодноразово нагороджувалася грамотами обласного 

управління культури. 

 

Паславська Ніна Петрівна 
 

Народилася 8 лютого 1953 року в 

с. Кунья Псковської області.  

В 1974 році закінчила Харківський 

державний інститут культури. Працювала 

бібліотекарем, старшим бібліографом, 

заступником директора Городоцької ЦБС. 

У 1990 р. прийнята на роботу в 

Хмельницьку ОУНБ на посаду старшого 

бібліографа, а з березня 1994 р. – головного 

бібліографа інформаційно-бібліографічного 

відділу. 

За час роботи проявила себе як висококваліфікований, 

творчий працівник. Займалася самоосвітою, підвищуючи свій 

професійний рівень. 

За заслуги в роботі неодноразово відзначалась подяками, 

грамотами обласного управління культури та обласної ради. 
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Пастух Алла Анатоліївна 
 

Народилася 30 червня 1981 року в 

с. Гринчук Кам’янець-Подільського району 

Хмельницької області. 

У 1999 році закінчила Кам’янець-

Подільське училище культури. З 1999 по 

2003 рр. працювала завідуючою 

бібліотекою-філіалом с. Ставчинці 

Хмельницького району. 

1 квітня 2003 р. прийнята на роботу в 

Хмельницьку ОУНБ у відділ наукової 

інформації та бібліографії на посаду бібліотекаря ІІ категорії. З 

1 липня цього ж року переведена у відділ зберігання основного 

фонду на посаду бібліотекаря ІІ категорії. В 2005 році 

переведена на посаду бібліотекаря І категорії, де працювала по 

вересень 2013 р. 

За час роботи в бібліотеці проявила себе ініціативним, 

відповідальним, здібним працівником. 

Нагороджена Грамотою обласного управління культури.  

 

Петрицька (Ярова)  
Валентина Михайлівна 

 

Народилася 27 лютого 1937 року в 

м. Москва у родині службовців. 

Влітку 1940 року сім’я переїхала до 

Проскурова і залишилася у місті в роки 

війни. 

В 1954 році Валентина Михайлівна 

закінчила Хмельницьку середню школу 

№ 1, навчалася на курсах бібліотечних 

працівників при Хмельницькій обласній 

бібліотеці ім. М. Островського, які 

закінчила в 1956 році. Вищу спеціальну освіту здобула у 

Ленінградському державному бібліотечному інституті. 

Працювала завідуючою бібліотекою однієї з військових 
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частин міста, а з березня 1959 року прийнята на роботу в 

Хмельницьку ОУНБ бібліотекарем абонемента, згодом 

переведена в бібліографічний відділ, де пропрацювала до 1966 

року. 

Валентина Михайлівна доклала чимало зусиль до 

організації краєзнавчого довідково-бібліографічного апарату, 

вона стояла біля витоків створення видань бібліографічних 

посібників про край. 

Висококваліфікований фахівець, досвідчений керівник, 

В. М. Петрицька очолювала бібліотеку Технологічного 

університету Поділля. 

 

Поліщук (Кондратюк) Наталія Петрівна 
 

Народилася 8 вересня 1982 року в 

м. Хмельницький. 

У 2005 році закінчила Хмельницький 

національний університет та здобула 

кваліфікацію соціального педагога, 

практичного психолога.  

Трудову діяльність розпочала у 2006 

році на посаді соціолога відділу науково-

методичної роботи та інновацій у 

бібліотечній справі Хмельницької ОУНБ. З 

2007 по 2018 рік Наталія Петрівна очолювала сектор 

соціологічних досліджень та розвитку регіонального 

тренінгового центру цього ж відділу.   

Працюючи на даній посаді, зарекомендувала себе як 

здібний працівник, відповідальний за організацію та 

координацію проведення соціологічних досліджень у 

функціональних відділах бібліотеки та бібліотек області. 

З грудня 2009 року голова первинної профспілкової 

організації Хмельницької ОУНБ, брала активну участь у 

громадському житті колективу. У 2017 році стала переможцем 

конкурсу «Профспілковий авангард – 2017» в номінації 

«Профспілкова звитяга» та представлена на дошку пошани.   

У грудні 2018 року звільнилася за власним бажанням.  
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За сумлінну працю нагороджувалася грамотами та 

подяками Хмельницької обласної державної адміністрації, 

обласної ради, управління культури, обласної організації 

профспілки працівників культури. 

 

Поліщук Галина Іванівна 
 

Народилася 18 червня 1955 року в 

с. Черепова Хмельницького району 

Хмельницької області.   

Після закінчення Львівського 

культосвітнього училища в 1975 році, була 

прийнята на посаду бібліотекаря в 

Хмельницьку ОУНБ ім. М. Островського у 

відділ книгозбереження. У 1987 році 

переведена у відділ наукової обробки 

літератури та каталогізації на посаду бібліотекаря, згодом 

провідного бібліотекаря, завідувала сектором систематизації 

документів та організації каталогів.  

За заслуги в роботі неодноразово відзначалась грамотами 

обласного управління культури. 

У липні 2016 р. завершила трудову діяльність в ОУНБ. 

 

Примак Галина Степанівна 
 

Народилася 3 жовтня 1939 року у 

Віньківцях Хмельницької області.  

У 1967 році закінчила Кам’янець-

Подільський педагогічний інститут.  

Розпочала свою трудову діяльність 

вчителькою російської мови і літератури в 

с. Григорівка Бахмачського району 

Чернігівської області. 

З 1967 по 1986 рік працювала в 

Хмельницькій ОУНБ ім. М. Островського спочатку 

бібліотекарем читального залу, а з 1968 року очолила сектор 

періодичних видань, з 1977 по 1986 рік переведена на посаду 
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старшого бібліотекаря обмінних фондів відділу комплектування. 

Очолювала самостійну ділянку роботи, щорічно аналізувала 

роботу обмінних фондів ЦБС області, забезпечувала 

перерозподіл літератури в області. 

З аналізами роботи по обмінних фондах неодноразово 

друкувалася в наукових збірниках України. 

За період роботи в бібліотеці проявила себе грамотним, 

висококваліфікованим спеціалістом, творчим та ініціативним 

працівником. 

 

Распопін Павло Федорович 
 

Народився 21 січня 1919 року в 

с. Цигани Радянського району Кіровської 

області.  

В 1941 році був призваний в армію. 

Закінчив Томське артилерійське училище. 

Воював на фронтах Другої світової війни. 

Був поранений. Нагороджений орденами і 

медалями. 

В 1950 році Распопін П. Ф. закінчив 

Харківський культосвітній технікум, в 1954 

році – Харківський бібліотечний інститут. 

З 1950 по 1964 рік Павло Федорович працював 

завідуючим міською бібліотекою в м. Виноградово 

Закарпатської області. З 1964 по 1972 рік був директором 

Закарпатської обласної бібліотеки. В 70-х роках переїздить до 

Хмельницького. З 1972 по 1979 рік працював головним 

бібліотекарем по координації Хмельницької ОУНБ. З 1979 по 

1981 рік – директор Хмельницької районної ЦБС, а з 1981 по 

1993 рік – методист ОУНБ. 

Павло Федорович був досвідченим спеціалістом, 

організатором, аналітиком. Доклав багато зусиль до організації 

діяльності бібліотек різних систем та відомств, проведення 

централізації мережі бібліотек, впровадження ББК. 
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Рибачок Лариса Андріївна 
 

Народилася 1 березня 1963 року в 

м. Дніпропетровськ. 

В 1985 р. закінчила Житомирський 

державний педагогічний інститут ім. 

І. Франка факультет іноземних мов, 

англійської та німецької. 

В листопаді 1999 р. прийнята на 

роботу в Хмельницьку ОУНБ на посаду 

бібліотекаря І категорії відділу літератури 

іноземними мовами, з 2003 р. – провідний бібліотекар. 

За час роботи в бібліотеці зарекомендувала себе 

кваліфікованим працівником. Їй властиві привітність та 

толерантність як до колег, так і відвідувачів. Займалася 

вивченням запитів читачів та розробкою пропозицій з 

підвищення ефективності їх обслуговування, проведенням 

соціокультурних заходів. Відповідала за розпис періодичних 

видань для картотек «Методика викладання іноземних мов», 

«Розмовні теми», «На допомогу перекладачам», за роботу 

«Заочного абонементу фонду Гете-інституту». 

З серпня 2018 р. і до звільнення у вересні 2018 р. 

виконувала обов’язки завідуючої відділом.  

Нагороджувалася Почесними грамотами обласного 

управління культури, національностей, релігій та туризму (2010) 

та облдержадміністрації (2013). 

 

Романюк Ніна Федорівна 
 

Народилася 16 січня 1954 року в 

м. Хмельницький. 

У 1976 році закінчила курси по 

підготовці художників-оформлювачів. 

Працювала на посаді художника-

оформлювача з лютого 2003 року до грудня 

2017 року. 

За час роботи зарекомендувала себе 
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творчим, ініціативним, добре знаючим свою справу 

працівником. Здійснювала своєчасне і якісне виконання 

посадових обов’язків. Подавала пропозиції та вивчала вимоги 

щодо до художнього оформлення виконуваних робіт.  

Тісно співпрацювала з усіма підрозділами бібліотеки. 

Брала активну участь в громадському житті колективу та 

користувалася повагою у колег. 
 

Сандула Валентина Іванівна 
 

Народилася 6 вересня 1958 року в 

м. Хмельницький. 

В 1975 р. прийнята в Хмельницьку 

ОУНБ на посаду молодшого бібліотекаря в 

інформаційно-бібліографічний відділ. У 

1981 р. закінчила Київський державний 

інститут культури ім. О. Корнійчука за 

спеціальністю «Бібліотекознавство та 

бібліографія». 

З 1978 р. по 1985 р. працювала у 

відділі виробничої літератури. З 1985 по 1991 рік – завідуючою 

профспілковою бібліотекою в Хмельницькому аеропорту. В 

тому ж 1991 році повернулась на роботу у відділ виробничої 

літератури Хмельницької ОУНБ. З 1994 – 2015 рр. займала 

посаду завідуючої сектором сільськогосподарської літератури. 

Нагороджувалась Почесними грамотами, подяками, 

грошовими преміями. 
 

Синиця Ольга Вікторівна 
 

Народилася 8 серпня 1978 року в 

м. Хмельницький. 

У 2001 році закінчила Кам’янець-

Подільський державний педагогічний 

університет за спеціальністю «Педагогіка і 

методика середньої освіти, українська мова і 

література та зарубіжна література». 

Паралельно закінчила Хмельницьку 
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радіотехнічну школу ТСОУ за спеціальністю «Секретар 

керівника». 

Трудову діяльність розпочала у серпні 1998 року у 

Хмельницькій обласній бібліотеці для дітей ім. Т. Г. Шевченка 

на посаді бібліотекаря. З жовтня 2000 по грудень 2001 року 

працювала у Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї 

молодшим науковим співробітником. 

З 2001 по 2010 рік працювала у Хмельницькому 

університеті регіонального управління і права на посаді 

провідного спеціаліста комп’ютерної техніки та за сумісництвом 

коректором редакційно-видавничого відділу.  

У Хмельницьку обласну універсальну наукову бібліотеку 

по переводу прийшла у січні 2010 року на посаду завідуючої 

редакційно-видавничим відділом. Забезпечувала редакційно-

технологічну підготовку видань бібліотеки: якісне та своєчасне 

редагування авторських текстів працівників бібліотеки; 

виготовлення, редагування, коректуру, форматування, дизайн, 

підготовку оригінал-макету видань. 

У червні 2012 року звільнилась з посади у зв’язку із 

зміною місця проживання. 

 

Сліпун Світлана Кузьмівна 
 

Народилася 11 червня 1953 року в 

с. Косарево Усть-Олексіївського району 

Вологодської області. 

Після закінчення Київського інституту 

іноземних мов працювала у загальноосвітніх 

школах. 

В 1979 році прийнята на роботу в 

Хмельницьку ОУНБ на посаду бібліотекаря 

у відділ технічної літератури. В 1981 р. переведена у відділ 

сільськогосподарської літератури. В 1986 р. призначена 

старшим бібліотекарем відділу літератури іноземними мовами, а 

з 1994 р. по 2018 р. обіймала посаду завідуючої відділом. 

За період роботи зарекомендувала себе принциповим, 

ініціативним працівником, хорошим організатором. Нею 
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налагоджено активну співпрацю з викладачами іноземних мов 

навчальних закладів міста Хмельницького та області. 

Безпосередньо брала участь в проведенні Тижнів культур, Днів 

спеціаліста, роботі методичних об’єднань вчителів іноземних 

мов міста Хмельницького. На базі відділу більше 25 років 

працював клуб любителів французької мови та літератури 

«Франсуаза». Під її керівництвом в рамках проєкту «Бібліотека-

партнер Гете-інституту. Мова. Культура. Німеччина» 

організовано низку конкурсів, вікторин, переможці яких 

виходили на всеукраїнський рівень заходів з популяризації 

німецької культури.  

Активну культурно-просвітницьку діяльність керований 

нею відділ проводив у співпраці з різними організаціями та 

товариствами: польським культурно-просвітницьким центром, 

обласним благодійним фондом «Хесед-Бешт», Британською 

радою в Україні, Німецьким культурним центром Гете-

інституту та ін. У 2016 році на високому рівні проведено низку 

заходів в рамках Року англійської мови в Україні. 

Світлана Кузьмівна багато уваги приділяла 

удосконаленню форм і методів обслуговування читачів, 

поліпшенню якості бібліотечного фонду, задоволенню 

інформаційних потреб фахівців з іноземних мов. 

Вимоглива до себе та колег, користується повагою в 

колективі. 

Нагороджувалася Грамотами обласної ради (2013) та 

облдержадміністрації (2016). 

 

Снігур Любов Адольфівна 
 

Народилася 19 квітня 1952 року в 

смт Вільча Поліського району Київської 

області. 

В 1969 році вступила до Київського 

державного інституту культури. Після 

закінчення інституту з 1973 по 1976 рік 

працювала методистом Віньковецької 

районної бібліотеки Хмельницької області. 
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В серпні 1976 року призначена на посаду методиста 

Хмельницької ОУНБ ім. М. Островського. За час роботи 

працювала на посадах головного бібліотекаря по координації, 

головного бібліотекаря по фондах та головного бібліотекаря 

науково-методичного відділу. 3 1992 року – на посаді 

завідуючої науково-методичним відділом ОУНБ. 

Любов Адольфівна зарекомендувала себе як творчий, 

ініціативний працівник. Вона систематично надавала 

кваліфіковану методичну і практичну допомогу бібліотечним 

працівникам області, розробляла методично-бібліографічні 

матеріали, велику увагу приділяла аналізуванню роботи 

бібліотек області. Брала активну участь у підготовці та 

проведенні занять по підвищенню фахового рівня бібліотекарів 

Хмельниччини, вивчала і впроваджувала передовий 

бібліотечний досвід роботи.  

Л. А. Снігур брала активну участь в громадському житті 

колективу, багато років була членом профкому бібліотеки. 

 

Сташкова Ганна Сергіївна 
 

Народилася 15 жовтня 1944 року в 

с. Божиківці Деражнянського району 

Хмельницької області. 

В 1970 році закінчила Київський 

державний інститут культури ім. 

О. Корнійчука. До 1971 року працювала 

завідуючою сільськими бібліотеками. З 

вересня 1971 р. по жовтень 1978 р. 

працювала в бібліотеці ТУПу, займаючи 

посаду бібліотекаря, а згодом старшого бібліотекаря. 

З листопада 1978 року і до досягнення пенсійного віку, 

(грудень 1999 року), працювала в Хмельницькій обласній 

науковій бібліотеці ім. М. Островського. Займала посади 

провідного, головного бібліотекаря, очолювала відділ обробки 

літератури і каталогізації. Виконувала найскладнішу ділянку 

роботи у відділі – систематизацію літератури. Вела науково-

дослідницьку роботу по цьому напрямку, переймала досвід 

інших бібліотек, вела систематичні каталоги, алфавітно-
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предметний покажчик до них. Підвищувала свій професійний 

рівень шляхом самоосвіти і на бібліотечних курсах. Надавала 

методичну допомогу бібліотекам області і міста по 

систематизації літератури. 

Неодноразово нагороджувалась різними відзнаками за 

добросовісну працю. 

 

Сучкова Людмила Володимирівна 
 

Народилася 26 серпня 1954 року в 

м. Хмельницький.  

Освіта незакінчена вища (Київський 

державний педагогічний інститут іноземних 

мов, факультет англійської мови). Володіла 

знанням французької та польської мов. 

З жовтня 1999 р. зарахована 

бібліотекарем І категорії у відділ літератури 

іноземними мовами Хмельницької ОУНБ, де 

і працювала до січня 2013 р. 

За час роботи в ОУНБ займалася організацією системи 

каталогів та картотек відділу, бібліотечно-бібліографічним 

обслуговуванням, вивченням фонду та читацьких запитів. 

Грамотно, ерудовано, оперативно і професійно виконувала свої 

посадові обов’язки. 

 

Туржанська Неоніла Василівна 
 

Народилася 20 січня 1983 року в 

с. Згарок Деражнянського району 

Хмельницької області. 

Закінчила університет «Україна», 

факультет соціальних технологій. Здобула 

кваліфікацію практичного психолога.  

У 2004 році прийнята в Хмельницьку 

ОУНБ на посаду бібліотекаря читального 

залу, в 2006 році переведена на посаду 

бібліотекаря ІІ категорії, а з 2008 р. на посаду бібліотекаря 
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І категорії. У 2014 році переведена у відділ виробничої 

літератури. 

За час роботи в бібліотеці проявила себе творчим, 

здібним, ініціативним працівником. Завоювала авторитет серед 

колег та читачів. Працювала до серпня 2015 року. 

 

Фастишевська (Палубова) 
Клавдія Михайлівна 

 

Народилася 7 січня 1959 року в 

с. Соснівка Ярмолинецького району 

Хмельницької області. 

У 1977 р. закінчила Кам’янець-

Подільське культурно-освітнє училище. У 

1990 р. закінчила Київський інститут 

культури ім. О. Корнійчука.  

З 1977 по 1985 рр. працювала в 

Хмельницькій центральній районній 

бібліотеці. У травні 1985 р. прийнята на 

посаду старшого бібліотекаря обмінного фонду Хмельницької 

обласної універсальної наукової бібліотеки. 

У 1997 році переведена на посаду головного бібліотекаря 

по фондах, а з травня 2001 року – головним бібліотекарем по 

зв’язках з громадськістю. З жовтня 2001 року по серпень 2005 

року – завідуюча відділом науково-методичної роботи та 

інновацій у бібліотечній справі. З 1995 року – голова профкому 

ОУНБ. Брала активну участь в житті колективу.  

У 2005 році, по переводу, перейшла працювати у 

бібліотеку Хмельницького політехнічного коледжу, яку очолює 

і дотепер. 

Надавала консультативну та практичну допомогу 

бібліотекам області, готувала статистичні та письмові аналізи 

роботи, відповідала за книгообмін в регіоні, співпрацювала з 

бібліотеками всіх систем та відомств. 

Неодноразово нагороджувалася грамотами обласного 

управління культури, Ради Федерації профспілок області. 

 



100 

Фрідзон Тамара Олександрівна 
 

Народилася 23 листопада 1954 року в 

м. Хмельницький. 

У 1974 році закінчила Кам’янець-

Подільське культосвітнє училище. 

Працювала бібліотекарем у Хмельницькому 

технікумі радянської торгівлі.  

Свою трудову діяльність в 

Хмельницькій ОУНБ розпочала в 1978 році 

молодшим бібліотекарем відділу 

книгозбереження, працювала також у відділі МБА старшим 

бібліотекарем, а з 1993 по 2017 рік – в читальному залі 

гуманітарного профілю. 

За час роботи зарекомендувала себе як відповідальний та 

компетентний працівник. Досконало знала фонд відділу. 

Тамара Олександрівна постійно дбала про обслуговування 

читачів області і міста. Займалася вивченням та організацією 

якісного складу підсобного фонду читального залу. 

Нагороджена Грамотою обласного управління культури.  

 

Холміцька Елла Вікторівна 
 

Народилася 18 листопада 1965 року в 

м. Хмельницький.  

У 1986 році закінчила Київський 

державний інститут культури ім. 

О. Корнійчука за фахом бібліотекар-

бібліограф. Зарахована в Хмельницьку 

ОУНБ на посаду бібліотекаря відділу 

інформації з питань культури та мистецтва. 

В 1990 році переведена у відділ мистецтв на 

посаду провідного бібліотекаря. 

Елла Вікторівна мала високий професійний рівень, творчо 

підходила до підготовки та проведення культурно-масових 

заходів, якісно обслуговувала користувачів бібліотеки. 

Завоювала повагу і авторитет серед колег та читачів. 
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Цикрович Мирослава Володимирівна 
 

Народилася 11 листопада 1934 року в 

смт Чорний Острів Хмельницького району 

Хмельницької області. 

Після закінчення Кам’янець-

Подільського культосвітнього технікуму, у 

1952 році, прийнята на роботу у 

Хмельницьку обласну бібліотеку ім. 

М. Островського на посаду бібліотекаря. У 

1959 році закінчила Харківський інститут 

культури. З 1964 року очолювала сектор, а 

пізніше відділ наукової обробки літератури та каталогізації. На 

цій посаді пропрацювала до виходу на пенсію (1991 р.). Багато 

змін відбулося у змісті і методах роботи у відділі обробки за час 

очолювання його Мирославою Володимирівною. Свої обов’язки 

вона виконувала добросовісно, за що неодноразово була 

нагороджена різними відзнаками. 
 

Цюпак Ганна Степанівна 
 

Народилася 25 березня 1935 року в 

с. Шпичинці Хмельницької області.  

Закінчила Харківський інститут 

культури в 1965 р. Працювала інструктором-

методистом Ружичнянського районного 

Будинку культури, директором Будинку 

культури с. Жовтневе. 

З 1975 р. по 1991 р. працювала в 

Хмельницькій ОУНБ ім. М. Островського 

спочатку бібліотекарем, згодом старшим бібліотекарем відділу 

виробничої літератури, а з 1989 р. і до виходу на пенсію у 

1991 р. працювала у відділі книгозбереження.  

Ганна Степанівна зарекомендувала себе досвідченим 

спеціалістом, хорошим організатором. За її участю проходили 

майже всі масові заходи, які проводив відділ. 

Г. С. Цюпак неодноразово нагороджувалася Почесними 

грамотами обласного управління культури, преміями, подяками. 
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Чорноморець Ольга Іванівна 
 

Народилася 29 червня 1949 року в 

с. Масівці Хмельницького району 

Хмельницької області. 

У 1972 р. закінчила Кам’янець-

Подільський педагогічний інститут. 

Тривалий час викладала у школі українську 

мову та літературу. 

Свою діяльність у Хмельницькій 

ОУНБ розпочала у 1982 році на посаді бібліотекаря відділу 

комплектування, з 1992 р. переведена на посаду провідного 

бібліотекаря відділу формування та наукового опрацювання 

фондів. Пропрацювала 36 років та звільнилася у 2018 році у 

зв’язку з виходом на пенсію. 

За час роботи у бібліотеці зарекомендувала себе 

відповідальним, уважним, акуратним працівником. Очолювала 

ділянку, пов’язану з обліком подарованих видань, вела облікові 

документи, забезпечувала їх збереження. 

Неодноразово отримувала подяки та похвальні грамоти. 

 

Чумак Галина Героніївна 
 

Народилася 24 березня 1958 року в 

с. Вільховець Новоушицького району 

Хмельницької області. 

В 1976 р. закінчила Кам’янець-

Подільське культурно-освітнє училище та 

розпочала трудову діяльність бібліотекарем 

відділу абонемента Хмельницької ОУНБ. З 

1983 – 1997 рр. працювала бібліотекарем в 

читальному залі, з 1997 – 2000 рр. – у відділі 

книгозбереження, з 2000 – 2012 рр. – у відділі виробничої 

літератури. З 1 липня 2012 р. і до виходу на пенсію, у 2018 році, 

працювала у відділі зберігання та реставрації бібліотечного 

фонду. 

За час роботи у відділі проявила себе як дисциплінований, 
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старанний працівник. Відповідально ставилася до виконання 

своїх посадових обов’язків. 

Неодноразово отримувала подяки, премії, грамоти. 

 

Шестакова Лариса Василівна 
 

Народилася 18 лютого 1949 року в 

м. Чердинь Пермської області.  

У 1972 році закінчила філологічний 

факультет Пермського державного 

університету ім. М. Горького. Працювала в 

бібліотеках м. Дніпропетровська, Іжевська, 

Кірова.  

З жовтня 1986 року була зарахована в 

Хмельницьку ОУНБ на посаду бібліотекаря 

відділу книгозбереження. Потім працювала старшим 

бібліотекарем читального залу, завідувала сектором масової 

роботи. З серпня 1991 р. по січень 2005 року очолювала відділ 

мистецтв.  

Творча, інтелігентна особистість, здібний організатор, 

значну увагу приділяла координації культурно-просвітницької 

діяльності бібліотеки з учбовими і мистецькими закладами міста 

та області. Була організатором і ініціатором творчих зустрічей 

читачів з місцевими художниками та творчою інтелігенцією 

Хмельниччини. 

Працювала на посаді провідного бібліотекаря відділу 

мистецтв до червня 2008 року. 

Неодноразово нагороджувалася Почесними грамотами за 

сумлінне ставлення до роботи. 
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Шляпнікова Нелла Василівна 
 

Народилася 31 грудня 1928 року в 

м. Новоград-Волинський Житомирської 

області в сім’ї службовців.  

У 1963 році закінчила Кам’янець-

Подільське культосвітнє училище і 

отримала кваліфікацію бібліотекаря. 

В 1964 році Нелла Василівна прийнята 

на роботу в ОУНБ на посаду бібліотекаря 

відділу мистецтв. В березні 1979 року її 

було переведено на посаду старшого бібліотекаря читального 

залу, на якій вона пропрацювала до грудня 1991 року. 

Це була творча особистість, працелюбна та відповідальна. 

Постійно працювала над підвищенням свого професійного 

рівня, вивчала запити читачів, з великою майстерністю та на 

високому професійному рівні проводила масові заходи в стінах 

ОУНБ ім. М. Островського.  

 

Шпилько Роза Федорівна 
 

Народилася 12 грудня 1915 року в 

с. Копачівка Волочиського району. 

У 1940 році закінчила Одеський 

педагогічний інститут за спеціальністю 

вчитель-історик. З 1939 по 1944 рік 

працювала викладачем у загальноосвітніх 

школах. З 1 січня 1945 р. була прийнята на 

роботу в Хмельницьку ОУНБ на посаду 

бібліографа. В 1946 р. очолила 

бібліографічний відділ і працювала на цій 

посаді до 1975 року. З 1975 по 1985 рік працювала старшим і 

головним бібліографом інформаційно-бібліографічного відділу 

ОУНБ.  

За час роботи проявила себе творчим, старанним 

працівником. Особливо великий внесок зробила у становлення 

системи бібліографічного обслуговування, рекомендаційної 
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бібліографії, видавничої справи. Її руками створено перший 

ДБА бібліотеки, видано низку бібліографічних покажчиків, 

листівок, буклетів. 

Багато уваги Р. Ф. Шпилько приділяла методичній роботі, 

пропаганді бібліотечно-бібліографічних знань серед різних груп 

читачів. 

Роза Федорівна неодноразово нагороджувалася 

Почесними грамотами Міністерства культури, обласного 

управління культури, грошовими преміями, отримувала подяки. 

За великий вклад у написання «Історії міст і сіл УРСР. 

Хмельницька область» Р. Ф. Шпилько була нагороджена 

Почесною грамотою Президії Верховної Ради Української РСР. 

 

Щенсневич (Лантух)  
Анжела Михайлівна 

 

Народилася 15 вересня 1972 року в 

м. Хмельницький. 

З 1990 р. по 1993 р. працювала 

бібліотекарем в філії № 10 Хмельницької 

міської ЦБС. В 1994 р. з відзнакою 

закінчила Кам’янець-Подільське училище 

культури.  

В січні 1996 р. прийнята на роботу в 

Хмельницьку ОУНБ ім. М. Островського на 

посаду бібліотекаря ІІ категорії в читальний 

зал. В травні цього року в зв’язку з виробничою необхідністю 

переведена в інформаційно-бібліографічний відділ. В 2000 р. 

призначена бібліотекарем І категорії. В 2001 р. закінчила 

Рівненський державний гуманітарний університет. За власним 

бажанням звільнилась з роботи в 2006 році. 

За час роботи проявила себе творчим, здібним 

працівником, знаючим спеціалістом. Займалася самоосвітою, 

підвищуючи свій професійний рівень. Здобула повагу серед 

колег та користувачів відділу. 
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Юр’єва Галина Миколаївна 
 

Народилася 12 січня 1956 року в 

с. Видава Хмельницької області.  

З 12 жовтня 1977 року працювала в 

Хмельницькій ОУНБ молодшим 

бібліотекарем абонемента, згодом – 

бібліотекарем. У 1983 році Галина 

Миколаївна закінчила Київський державний 

інститут культури ім. О. Корнійчука за 

спеціальністю бібліотекар-бібліограф. З 

1996 року очолювала сектор інформації з питань культури та 

мистецтва. З 1998 по 2000 рік працювала провідним 

бібліотекарем відділу мистецтв. 

За час роботи проявила себе досвідченим працівником, 

творчо підходила до своїх обов’язків, мала хист заохочувати 

читачів до пізнання прекрасного, інформуючи їх з питань 

культури та мистецтва. 

 

Яворська Оксана Дмитрівна 
 

Народилася 18 квітня 1962 року в 

м. Надвірна Івано-Франківської області. 

У 1984 році закінчила Івано-

Франківський державний педагогічний 

інститут ім. В. Стефаника за спеціальністю 

«Російська мова і література» і здобула 

кваліфікацію учителя російської мови і 

літератури середньої школи. 

У липні 2003 р. зарахована на посаду 

бібліотекаря ІІ категорії Центру регіональної інформації та 

регіонального інформаційного порталу, а з червня 2004 р. 

переведена на посаду завідуючої редакційно-видавничим 

відділом. 

Звільнилася з роботи у 2007 р. 
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Ямборко Ганна Олексіївна 
 

Народилася 1 квітня 1952 року в 

м. Єкатеринбург (Росія).  

В 1977 році закінчила Уральський 

державний університет за спеціальністю 

«Філологія».  

Працювала на різних посадах. Більшу 

частину свого трудового стажу пов’язала з 

бібліотекою. Вона чверть віку служила книзі 

і читачеві, удосконалюючи і 

урізноманітнюючи форми їх обслуговування. 

З 2002 по 2009 рік працювала у відділі краєзнавства 

Хмельницької ОУНБ на посаді бібліотекаря І категорії. Знаючи 

добре фонд відділу, оперативно здійснювала підбір літератури 

для читача за певною темою. Надавала усні і письмові довідки з 

питань краєзнавства. Пропагувала літературу відділу. Завжди 

підвищувала свій професійний рівень, вивчала передовий досвід 

з питань краєзнавства та впроваджувала його у практику роботи. 

 

Янкевич (Повознікова)  
Катерина Віталіївна 

 

Народилася 29 липня 1982 року в 

м. Кам’янець-Подільський.  

У 2001 році закінчила Кам’янець-

Подільське училище культури за 

спеціальністю «Діловодство» і здобула 

кваліфікацію діловода, секретаря-референта. 

З 1 серпня 2001 року за направленням 

зарахована бібліотекарем Центру 

регіональної інформації Хмельницької 

державної обласної універсальної наукової 

бібліотеки. 

З лютого 2002 року переведена на посаду редактора в 

редакційно-видавничий відділ.  

Звільнилася з роботи у вересні 2005 року. 
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ІІІ. Забезпечення фінансово-господарської 
діяльності бібліотеки сьогодні 

 

Таранець Анатолій Григорович 

 

Народився 6 березня 1958 року в 

м. Шпола Черкаської області.  

У 1982 році закінчив Московське 

вище прикордонне командне училище. У 

2003 році закінчив Національну академію 

Прикордонних військ України імені Богдана 

Хмельницького за спеціальністю 

«Оперативно-службова діяльність та 

управління змінами прикордонних 

підрозділів (частини, з’єднань)» та здобув кваліфікацію магістра 

військового управління Прикордонних військ України.  

З березня 2021 р. – заступник директора з 

адміністративно-господарської роботи Хмельницької ОУНБ. 

 

Бєломестнова Тетяна Миколаївна 
 

Народилася 25 грудня 1978 року в 

м. Виру Естонія.  

У 2000 році закінчила Технологічний 

університет Поділля за спеціальністю 

«Управління трудовими ресурсами» та 

здобула кваліфікацію економіста.  

У Хмельницькій ОУНБ працює з 

вересня 2017 року на посаді бухгалтера 

І категорії, з лютого 2018 р. по теперішній 

час – головний бухгалтер Хмельницької ОУНБ. 
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Фурса Людмила Миколаївна 
 

Народилася 14 листопада 1981 року в 

с. Олешин Хмельницького району 

Хмельницької області.  

У 2007 році закінчила приватний 

вищий навчальний заклад «Університет 

економіки і підприємництва» за 

спеціальністю «Облік і аудит» та здобула 

кваліфікацію спеціаліста з обліку і аудиту.  

У Хмельницькій ОУНБ працює з 

жовтня 2018 р. бухгалтером І категорії, з січня 2019 р. по 

теперішній час – провідний бухгалтер бібліотеки. 

 

Форостова Оксана Миколаївна 

 

Народилася 11 жовтня 1967 року в 

м. Хмельницький.  

Секретар-діловод Хмельницької 

ОУНБ з лютого 1995 р. 

 

 

 

 

 

Грицан Лідія Іванівна 

 

Народилася 11 квітня 1957 року в 

с. Малашівка Старокостянтинівського 

району Хмельницької області.  

Техпрацівник Хмельницької ОУНБ з 

листопада 2018 р. 

 

 

 

 

 



110 

Дикунець Лідія Леонідівна 
 

Народилася 2 березня 1951 року в 

с. Дубівка Чемеровецького району 

Хмельницької області. 

У 1985 р. прийнята на роботу у 

Хмельницьку ОУНБ ім. М. Островського на 

посаду оператора по виготовленню 

друкованих форм з текстових та штрихових 

оригіналів. З 1993 по 2008 р. обіймала 

посаду бібліотекаря сектору статистичного 

обліку та контролю. Забезпечувала щоденний повний чіткий 

облік показників діяльності бібліотеки, запис користувачів до 

бібліотеки. 

З жовтня 2008 року працює на посаді техпрацівниці. 

 

Кузьмін Борис Федорович 

 

Народився 12 квітня 1947 року в 

м. Хмельницький.  

За фахом військовослужбовець.  

У Хмельницькій ОУНБ працює на 

посаді підсобного робітника з червня 2018 р. 

 

 
 

Кукурудза Володимир Олексійович 

 

Народився 24 січня 1963 року в 

с. Загінці Деражнянського району 

Хмельницької області. 

У Хмельницькій ОУНБ працює на 

посаді водія з грудня 2017 р. 
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Лісоводська Тетяна Володимирівна  

 

Народилася 31 березня 1956 року в 

с. Михнів Ізяславського району 

Хмельницької області.  

Працює в Хмельницькій ОУНБ на 

посаді техпрацівника з січня 1997 р. 

 

 

 

 

 

Капітанюк Олена Єнисеївна 

 

Народилася 24 листопада 1960 року в 

с. Гута-Морозівська Дунаєвецького району 

Хмельницької області. 

Працює в Хмельницькій ОУНБ на 

посаді техпрацівника з січня 1989 р. 

 
 
 

 

Смольнік Маргарита Вікторівна 

 

Народилася 9 вересня 1989 року в 

м. Суми.  

Закінчила Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка.  

У березні 2019 року прийнята в ОУНБ 

на посаду палітурниці у відділ зберігання та 

реставрації бібліотечного фонду. Здійснює 

палітурно-реставраційні роботи.  
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Швець Сергій Іванович 

 

Народився 12 травня 1990 року в 

м. Хмельницький.  

У 2012 році закінчив Хмельницький 

національний університет за спеціальністю 

«Радіоелектричні апарати та засоби» та 

здобув кваліфікацію інженера в галузі 

електроніки та телекомунікацій.  

Працює в Хмельницькій ОУНБ на 

посаді електрика з липня 2020 р. 
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ІV. Список працівників, які у різні роки 
забезпечували діяльність обласної 
універсальної наукової бібліотеки: 

 

4.1. Бібліотекарі 
 
Абдул-Огли Н. І. 

Арсенова О. М. 

Атаманчук В. Б. 

Атаманчук (Бородько) М. О. 

Багрій М. А. 

Байдюк Н. К. 

Барабаш Т. В. 

Бартош С. О.  

Басаманович О. С.  

Безденежна А. Ц. 

Безродна Н. В.  

Белик М. З.  

Белінська Л. Г.  

Березюк Н. П.  

Билинка Л. І.  

Бовришева Л. Г. 

Бондарчук Н. П. 

Борзенко О. І.  

Боровська Л. П.  

Буга Л. А.  

Бурчок Н. 

Бяла О. Д. 

Вавричена М. Л. 

Вайслович Л. Й.  

Васильєва Л. М. 

Вдовиченко Л. Б. 

Верестюк В. Т.  

Верестюк О. В.  

Весна Г. Є. 

Вільдерман Б. М. 

Вінклер О. О.  

Волошина А. Є.  

Волинська О. Б.  

Гаврилюк Г. Б. 

Гаєвська Л. В. 

Галецька М. А. 

Гара О. 

Гаркав’юк П. І.  

Герович Д. Г. 

Гільберг А. К.  

Глоднікова Ф. Е. 

Глушик О. А. 

Гончарук О. С.  

Гошта З. Г. 

Гребенникова С. М. 

Гринчук Д. П.  

Громницька О. Ю. 

Гугленюк С. Л. 

Гула Н. М.  

Гуменна В. Д.  

Гусар Н. Ф. 

Давидко Є. С.  

Данилюк І. П.  

Деусова О. О. 

Дідух О. А. 

Джуринська І. З.  

Довгань О. З.  

Доронін А. О.  

Дринов Д. Ю. 

Дубосарська Н. І. 

Дудар Є. І.  

Дудка Т. Ф.  
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Жара Т. М. 

Жуковська Л. А. 

Загуровська С. Ю.  

Зубакина О. М. 

Івах (Ткачук) О. С. 

Ільчук С. І.  

Іпатова Л. В. 

Карвасарний В. І. 

Карих Є. А. 

Карман Н. О. 

Качуровська Г. О.  

Квасюк Р. Г. 

Керезь Т. А. 

Керод О. В. 

Кирилова Г. І.  

Кирилюк Т. Г.  

Кисельова В. Ю.  

Кізнер Д. М. 

Клименко С. П.  

Клусковська З. І. 

Книш Т. В. 

Кобринська Н. Р. 

Козаков Б. О.  

Ковалишина (Пономарева) О. 

Ковальчук К. М. 

Кондратенко Л. П.  

Король Т. П. 

Костина Л. В. 

Костик О. В. 

Кравпа І. А. 

Крочек Я. Б.  

Кузнецова Е. А.  

Кулинич В. Г. 

Кулеміна Т. У. 

Куропаткіна Л. Н.  

Куцеконь О. С.  

Куць З. В. 

Кухар Т. Р. 

Кушнір Л. С. 

Кучеренко Н. В.  

Лисанець О. Ф. 

Лопушанська Л. Ф.  

Мазурик О. С. 

Майнгардт І. М.  

Марисик О. І.  

Марчук Н. Є.  

Мацишина Л. В. 

Мельник О. М.  

Мельниченко Л. В. 

Мергут О.  

Миколюк К. І.  

Мирошникова Н. В. 

Міцінський Ф. К.  

Міщенко О. В. 

Міщишина М. С. 

Небесна В. А. 

Ненашкіна А. А. 

Никифорук А. Т. 

Ніколаєва О. Д.  

Орел М. Ф.  

Осадчук Т. М. 

Павлюк Ю. М. 

Петросян С. Г. 

Пилаєва Н. А. 

Підгайна Ю. М. 

Піліпп О. І.  

Пініна С. О. 

Пірнат Н. А.  

Пластуняк І. М. 

Полторак С. Є. 

Полюга Л. І. 

Пономар В. В. 

Попелюшко О. В. 

Потягач С. Г. 

Походощук Т. В.  

Примак Г. С. 
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Прокопенко С. І.  

Прокопова Л. В. 

Прокопчук А. С. 

Пурак Л. Н. 

Романова К. І.  

Рудковська Л. Ф.  

Савицька Н. В. 

Сакович К. Д. 

Самолевський О. А. 

Самчук Л. В. 

Сапіщук О. І. 

Свірська О. Ф.  

Севастьянова С. В. 

Семенишина В. О. 

Семченко Н. С. 

Сердуніч Л. А. 

Слободянюк Г. Н.  

Собчук М. І. 

Соколова Л. І.  

Соловйова І. Ю. 

Співак Н. Г. 

Степанець К. С. 

Стрелецкая Н. Ф. 

Ступаков О. А. 

Твердохліб Н. А. 

Терно В. В.  

Тімановська К. С. 

Ткачук А. І. 

Трембіцька К. М. 

Трофімова Т. В. 

Трощій І. А. 

Фесенко Г. А. 

Федорова М. В.  

Фещук М. С. 

Фещук Р. М. 

Філіна А. М. 

Філь-Лисецьк Н. Ф. 

Фоміна Н. Ф. 

Халтуріна Н. В. 

Харчук О. М.  

Хованець Я. В. 

Холодовська Т. А.  

Хоменко М. М. 

Хомутовська О. О. 

Хоткевич Н. І. 

Хотовицька В. М.  

Цвєлова Ю. Б.  

Цимбаліста Л. В.  

Чекан Р. С. 

Чентирьова А. Б. 

Черниш Г. С. 

Чорна Л. П.  

Чуловська Т. В. 

Шадманова М. С. 

Шандарчук Н. О. 

Швец М. Ф. 

Швець С. О. 

Шевченко Ю. Ф. 

Шевченко Д. П. 

Шевчук Т. М. 

Шинкарук В. Ю. 

Шокарева Л. Г. 

Шопіс Л. П. 

Шугай В. Ф. 

Шульженко Н. М. 

Яворська А. М.  

Якубовська Т. М.  

Яровенко Т. Г. 

Яблонська Т. Г. 
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4.2. Інженери-системотехніки (оператори) 
 
Амелін В. В.  

Безпалько С. П. 

Бутузов О. В. 

Вавринюк О. Ю. 

Верхнецький В. В.  

Вінник К. В. 

Вознюк В. А.  

Глухенька В. О. 

Глухенький О. А. 

Горобець У. У. 

Данюк Н. О. 

Іванов В. І. 

Капітанов Є. В. 

Кондратенко Л. Г. 

Крук І. М. 

Ляліков С. В. 

Мельник М. І. 

Наставальська І. О. 

Нелін І. В. 

Парунін Д. В. 

Пронюк С. О. 

Салюк О. С. 

Синицький А. А. 

Стрельніков Ю. В. 

Ступаков О. А. 

Туржанський Д. В. 

Трубай Г. Є. 

Цокота В. О. 

Фоменко А. М. 

Хвостіченко В. В.  

Чегаєв В. В. 

Шеін А. О. 

Яремчук В. А.

 
4.3. Заступники директора з адміністративно-
господарської роботи (АГР) 
 
Доронін А. О. 

Каритник О. Ф.  

Кравпа А. І. 

Кушнір М. С.  

Малетін Е. Р.  

Матковський В. П.  

Мельниченко М. М.  

Фертюк Ю. К. 

Швадчак Р. І.  

Шелегеда Б. І.  

Широкий М. М. 

Школяр М. Т. 

 
4.4. Бухгалтери 

 
Бачинська С. Є. 

Бойко Л. П. 

Воропай Н. О. 

Гуменюк Т. Є. 

Зарембовська Л. П. 

Максимчук О. І.  

Матева А. О. 

Мельченко П. С.  

Мельниченко В. П. 

Недбайло К. І. 
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Никифорова Н. І. 

Паюк Г. В. 

Пеккер Р. Л. 

Поліщук В. Т. 

Рудакова І. М. 

Самолюк Л. С. 

Саранчук М. В.  

Смирнова Г. О. 

Смирнова П. А. 

Степанова О. О. 

Шелегеда Г. І. 

Шилюк Л. М. 

Ямпольська В. Р. 

 
4.5. Працівники господарського відділу  
 
Антонюк І. М.  

Балема Г. Г. 

Багрій М. А. 

Біль В. А. 

Богач Л. М. 

Бодарацька М. Г. 

Бойко М. В. 

Бойко О. В. 

Бойчук Т. А. 

Бондаренко А. М. 

Бондарук О. І. 

Бровчук С. В. 

Буділовська Л. М. 

Букарьова В. С. 

Бурлюка А. І. 

Бурячок Н. П. 

Вавринчук Г. П. 

Вандоляк В. М. 

Василишин І. М. 

Ведмешов О. М. 

Верхомій Л. М.  

Визюк Р. І. 

Виноградова В. П.  

Вирвич В. Р. 

Власюк Л. О. 

Вознюк К. В. 

Войткова Л. П. 

Гавловецький В. М.  

Гавловецький О. В.  

Гаврилюк Г. Ф. 

Гаврилюк Н. І. 

Галянт В. В. 

Ганюк І. П.  

Гартрамф І. М. 

Гартрамф О. І. 

Гартрамф О. С. 

Гончарук А. М. 

Гончарук О. С. 

Гройсман І. І. 

Губань П. А. 

Губаренко А. П. 

Гуменна З. Г. 

Гуцул Н. А. 

Домбровський І. Є. 

Дуда О. С. 

Дудар Р. В. 

Дунець І. П. 

Жих І. В. 

Задорожний В. В. 

Зайцев Б. В. 

Зель А. С. 

Ільєнко Ю. З. 

Ільчишин В. М. 

Іщенко І. В. 
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Казьмирчук В. Б. 

Капнік В. О. 

Караваева І. В. 

Карпов М. П. 

Кирилова Г. І. 

Ковальчук Г. М. 

Козакова Т. М. 

Коротков С. В. 

Койсман Л. І. 

Краковецький В. І.  

Кримський О. М. 

Круть Л. Т. 

Кубинська С. О. 

Купіс В. В. 

Куц М. І. 

Ларионова Е. М. 

Лютик Н. О. 

Майорова Р. С. 

Макаревич В. М. 

Макаров С. Г.  

Марфутина Н. Я. 

Марцонь В. П. 

Маршал В. А. 

Мацібора П. П. 

Мевша В. В. 

Мельник А. М  

Мельниченко П. С. 

Мергут О. О. 

Муц Г. І. 

Нащубська Л. П.  

Негру А. В. 

Нікітін В. П. 

Нікітіна С. М. 

Нікіфоров В. Г.  

Новікова Л. В. 

Орхей Н. П. 

Панчук Г. П.  

Панасюк В. П. 

Паршина М. В. 

Пекутьєва А. П. 

Перхайло В. О. 

Пірогов О. М. 

Плотнікова П. Я. 

Плоцидим М. Ф. 

Пономар В. В. 

Попович А. І. 

Пронник О. В. 

Ращик А. П. 

Рибак П. Й. 

Римар М. В. 

Романюк В. Д. 

Савостін І. І. 

Савчук А. В. 

Салига В. А. 

Саремчук М. С. 

Селіванець Л. В. 

Сергеєва Л. В. 

Серемчук М. С. 

Синищин М. В. 

Скальт О. Н. 

Скучилов М. П. 

Скушлов М. П. 

Слива П. С. 

Снігур В. Є. 

Сокол А. Є. 

Стахов Л. С. 

Стесенко В. М. 

Стриковський С. Ф. 

Тацюк Р. Д. 

Тимофійчук Л. П. 

Тиха М. Ф. 

Тихий П. І. 

Троян Л. В. 

Українець Н. І. 

Фармуга А. Є. 

Филинчук А. А. 
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Фурман В. О. 

Целіщев В. І. 

Чернюк В. Д. 

Чишищева Л. І. 

Чорний О. А. 

Хіміченко С. М. 

Хмара Г. І. 

Шакунова М. Я. 

Шанкер С. Г. 

Шопіс М. П. 

Щеглов О. М. 

Щипановська І. В. 

Щур М. В. 

Юзвак В. Д. 
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Список використаних джерел 
 

1. Архівний фонд Хмельницької обласної універсальної 

наукової бібліотеки: особові справи працівників. Фонд № 4185. 

Оп. 1-4. Спр. 101-225. 

2. Бібліотека і час: ювілейний збірник, присвячений       

100-річчю ОУНБ / Управління культури Хмельниц. 

облдержадмін.; Хмельниц. держ. обл. наук. б-ка 

ім. М. Островського. – Хмельницький, 2001. – 118 с. 

3. Особові справи працівників / Хмельниц. ОУНБ, 2018–

2021. – 123 спр. 

4. Покликання – бібліотекар : бібліогр. покажч. / 

Управління культури Хмельниц. облдержадмін.; Хмельниц. обл. 

універс. наук. б-ка ім. М. Островського ; упоряд. С. Михайлова. 

– Хмельницький, 2001. – 80 с. 
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