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Випускниця
технологічного факультету (1986 р.)

Випускник механічного
факультету (1977 р.)

Начальник управління державної
виконавчої служби Головного
управління юстиції у Рівненській
області. Заслужений юрист України

Голова правління
ВАТ «Хмільницька швейна
фабрика «Лілея»

Н

ародилася 6 квітня 1963 р. Протягом 1981–1986 рр.
навчалася у ХТІПО. Упродовж 1986–1990 рр. — начальник планово-виробничого відділу, а в 1990–1992 рр. —
директор Острозького райпобуткомбінату. З 1992 до
1996 р. очолювала виробничо-комерційне підприємство
«Острогпобут-сервіс».
Сьогодні М. Л. Лук’янова із вдячністю згадує навчання у ХТІПО і вважає, що саме цей інститут посідає
важливе місце у її особистісному та професійному
становленні.
У 2001 р. здобула юридичну освіту в Національному
університеті «Острозька академія». Працюючи за новим
фахом, пройшла шлях від начальника районного відділу
державної виконавчої служби Острозького районного
управління юстиції до начальника управління державної
виконавчої служби Головного управління юстиції у
Рівненській області.
Нагороджена почесними грамотами Рівненської
обласної ради (2008) та обласної державної адміністрації
(2011).

З

Н

ародився 15 жовтня 1951 р. на Житомирщині. З 1972
до 1977 р. навчався на механічному факультеті ХТІПО
(отримав кваліфікацію «Інженер-механік»).Після закінчення
вишу почав працювати на посаді інженера з обладнання на
Хмільницькій швейній фабриці. Був головним механіком,
інструктором міськкому партії. У 1987 р. став директором
Хмільницької швейної фабрики. Нині він голова правління
ВАТ «Хмільницька швейна фабрика «Лілея».
Був депутатом Хмільницької міської ради багатьох
скликань.
У 2000 р. в рідному виші Анатолій Матюх здобув другу вищу (економічну) освіту. Підтримує зв’язок з alma
mater: студенти ХНУ проходять виробничу практику на
очолюваній ним фабриці. Зараз тут працює 25 випускників цього вишу, серед яких — інженери-механіки, інженери-технологи, конструктори й економісти.
У 2002 р. син А. В. Матюха, Сергій, закінчив економічний факультет ХДУ. Кандидат економічних наук, він
обіймає посаду доцента кафедри міжнародно-економічних відносин цього університету.

СЛОБОДЯНЮК
Віктор Васильович

СВІДЕРСЬКИЙ
Владислав Петрович

Випускник факультету вечірнього
і заочного навчання (1985 р.)

Випускник технологічного
факультету (1972 р.)

Голова правління
Волочиського районного
споживчого товариства
Хмельницької облспоживспілки

Доцент кафедри зносостійкості
та надійності машин ХНУ.
Кандидат технічних наук

аслужений працівник сфери послуг України. Відмінник
споживчої кооперації України
Народився 11 травня 1947 р. у с. Пальченці на Хмельниччині. Трудову діяльність розпочав у 1967 р. у системі споживчої кооперації Волочиського району після закінчення
Хмельницького кооперативного технікуму, де опанував
спеціальність бухгалтера. Працював ревізором, старшим
бухгалтером, старшим інженером із виробництва і НОТ.
Протягом 1979–1985 рр. навчався на заочному відділенні
ХТІПО (спеціальність — «Економіка й організація побутового обслуговування». Сьогодні В. В. Слободянюк з вдячністю
згадує своїх викладачів, і вважає, що саме вони заклали
фундамент його подальшої професійної діяльності.
Упродовж 1984–1991 рр. обіймав посаду заступника
голови правління з торгівлі Волочиського райспоживтовариства, з 1991 до 1993 р. — директора Вітовецької бази
Хмельницького облкооплісгоспторгу, у 1993–2001 рр. —
директора Волочиського універмагу. З 2001 р. — голова
правління Волочиського районного споживчого товариства Хмельницької ОСС. Неодноразово обирався членом
місцевої виборчої комісії, є депутатом Волочиської районної ради.

Н

ародився 9 серпня 1949 р. у родині Петра Францовича та
Михайлини Францівни Свідерських.
Протягом 1966–1972 рр. навчався у ХТІПО, де опанував
спеціальність «Хімічна технологія і обладнання опоряджувального виробництва» та здобув кваліфікацію інженерахіміка-технолога.
Трудову діяльність розпочав асистентом кафедри хімічної
технології ХТІПО. Також працював старшим інженером і
старшим науковим співробітником НДЧ інституту. В 1977 р.
вступив до аспірантури ЛенНДІхіммашу і в 1981 р. захистив
кандидатську дисертацію за спеціальністю «Вакуумна і компресорна техніка». У 1981 р. став асистентом, старшим викладачем кафедри технології металів, а в 1984 р. — доцентом кафедри ЗНМ ХНУ. В. П. Свідерський — автор 140 наукових
публікацій. Займається розробкою антифрикційних карбопластиків для вузлів тертя технологічного обладнання.
Разом із дружиною Людмилою, асистентом кафедри
ТКШВ ХНУ, виховує доньку Антоніну — студентку Хмельницького національного університету.
Своїми здобутками Владислав Петрович завдячує
рідним та викладачам.
Його життєве кредо: «Жодного дня без доброї справи!».
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