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Інженер І категорії з комплектації
обладнання радіаційного контролю
і спеціальних систем ХАЕС.
Почесний працівник ХАЕС

Старший викладач кафедри
економіки та менеджменту
промислових підприємств ХНУ

Н

ародилася 29 листопада 1957 р. у с. Ганнопіль Славутського району Хмельницької області.
Упродовж 1976–1980 рр. навчалася на інженерноекономічному факультеті ХТІПО, де отримала кваліфікацію бухгалтера-економіста.
Після вишу працювала бухгалтером на Хмельницькому приладобудівному заводі «Нива». З 1982 р. — інженер
із комплектації обладнання на Хмельницькій АЕС.
Наталія Володимирівна присвятила цьому підприємству
понад 30 років, брала участь у будівництві та пуску
блоків № 1 і № 2. Нині обіймає посаду інженера І категорії з комплектації обладнання радіаційного контролю і
спеціальних систем. Неодноразово нагороджена почесними грамотами і подяками ВП ХАЕС та ДП «НАЕК
«Енергоатом».
Н. В. Апанович вважає, що їй дуже пощастило навчатися саме у ХТІПО, де крім основної, економічної, освіти
вона отримала ґрунтовну технічну підготовку. Її чоловік,
Іван Федорович Апанович, є випускником механічного
факультету цього вишу (1979). У 2005 р. економічний
факультет ХНУ закінчила їхня донька Тетяна.

Н

Н

ародилася 16 лютого 1966 р. у м. Горохов на Волині.
У 1983 р. вступила до ХТІПО. Зі студентських років
найбільше запам’яталося збирання малини у підшефному
радгоспі в будзагоні влітку 1986 р., а також лекції колишнього завідувача кафедри Б. М. Ігумнова, який вирізнявся
манерою спілкування зі студентами, надсучасними роздумами про роль кібернетики та майбутній розвиток економічних процесів. Широта його поглядів вражала Ірину Вікторівну раніше, а час лише підтвердив їх геніальність.
У 1989 р. вона стала інженером-економістом у відділі
праці та заробітної плати на заводі «Темп». Протягом
1993–1994 рр. працювала в страховій компанії «СлавіяПоділля». З 1994 р. викладає у рідному виші.
І. В. Бабій закінчила аспірантуру. Є автором понад 50
наукових публікацій, навчальних посібників («Економіка підприємства», «Системи нормування виробничою діяльністю», «Логістика»), розробником курсів дистанційного
навчання («Логістика», «Міжнародна логістика» та ін.)
У сім’ї Бабіїв — двоє синів: старший, Олексій, —
випускник факультету менеджменту ХНУ, молодший,
Віктор, — студент цього факультету.

БЕХ
Сергій Валентинович

БИСЬ
Сергій Степанович

Випускник факультету
радіоелектроніки (1994 р.)

Випускник факультету інженерної
механіки (1995 р.)

Директор ПМП «Авакс».
Керівник проекту «Lichilnik.com.ua».
Доцент кафедри РЕА і ТК ХНУ.
Кандидат технічних наук

Доцент кафедри технології
машинобудування Хмельницького
національного університету.
Кандидат технічних наук

ародився 19 квітня 1972 р. Батько, Валентин Володимирович, — інженер-будівельник, мати, Людмила
Андріївна, — кандидат педагогічних наук, проректор вишу.
Сергій Бех із дитинства мав нахил до точних наук, захоплювався радіо.
Протягом 1991–1994 рр. був студентом ХТІ. Під час навчання заснував і очолив ПМП «Авакс», яке і нині займається
комплектацією промислових, будівельних, енергетичних
об’єктів. У 1994 р. почав викладати на рідній кафедрі та вступив до аспірантури.
У 2010 р. став автором, розробником і керівником всеукраїнського проекту «Lichilnik.com.ua», що спеціалізується
на приладах обліку тепла,води,газу,технологічних середовищ.
Сергій Бех — кандидат технічних наук, член-кореспондент
Української технологічної академії. Має близько 20 наукових
публікацій, бере участь у багатьох конференціях і семінарах,
присвячених розвитку людини.
Серед захоплень С. В. Беха — рукопашний бій, рафтінг,
туризм, екстремальне водіння, психологія.
Улюблений вислів: «Май мужність користуватися своїм
розумом» (Е. Кант).

Н

ародився 2 серпня 1972 р. у Хмельницькому. Прагнучи
проектувати нові механізми і машини, в 1990 р. Сергій
Бись став студентом факультету інженерної механіки ХТІ.
Свого часу вищу освіту в цьому навчальному закладі (на
факультеті телекомукаційних систем) здобув його старший
брат Валерій.
Добрі спогади залишилися про професора Я. М. Гладкого,
викладача дисципліни «Металорізальні верстати». Він часто
повторював свою улюблену максиму: «Немає поганих студентів — є погані викладачі, які не можуть або не хочуть навчати». У своєму професійному житті Сергій Степанович
завжди згадує це правило.
З 2000 р. він працює на кафедрі технології машинобудування ХНУ. В 2002 р. захистив кандидатську дисертацію, а в
2007 р. йому присвоєно вчене звання доцента. Вивчає вплив
водневого середовища на тертя та зношування в машинах.
За результатами досліджень опублікував 40 наукових праць.
Сергій Степанович одружений, виховує двох синів —
Ярослава і Дениса.
Його життєве кредо: «Що б не сталося, ніколи не занепадати духом та вірити у краще».
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