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Народилася 20 березня 1952 р. в м. Львові у сім’ї 
військовослужбовця. Навчалася у Львівській по-
літехнічній середній школі № 35, яку закінчила 

із золотою медаллю. Саме політехнічний ухил навчання 
вплинув на вибір інституту і спеціальності.

Упродовж 1969–1974 рр. навчалася на механіко-тех-
нологічному факультеті Львівського політехнічного інс-
титуту за спеціальністю «Напівпровідникове та електро-
вакуумне машинобудування». Після закінчення цього 
вишу здобула кваліфікацію інженера-механіка.

Для Тетяни Геннадіївни студентські роки в полі-
техніці були найщасливішими. Вона брала актив-
ну участь в комсомольському житті факультету та інс-
титуту. Пам’ятними є епізоди, пов’язані зі змаганнями 
між факультетами ЛПІ: в спорті — була членом збір-
ної команди факультету, а пізніше — інституту з волей-
болу; в культурному житті — кожного року готувала 
і брала активну участь у фестивалі «Весна політехні-
ки». Запам’яталася і робота в будівельних загонах у За-
байкаллі та Польщі, відпочинок в студентському таборі 
в м. Алушті (АР Крим).

З теплом і повагою згадує декана факультету 
тих років К. І. Беспалова, викладачів О. Б. Штанко-
ва, З. А. Стоцька, Ю. В. Кодру, В. М. Марця, Ю. М. Ми-
хайлишина. Ці люди не тільки забезпечували нав-
чальний процес, а й із повагою і душею ставилися до 
студентів. Тому з великим задоволенням Тетяна Ген-
надіївна відвідує рідну ка фед ру (яка кілька років тому 
відсвяткувала своє 50-річчя від дня заснування, і нині 
має назву «Ка фед ра електронного машинобудуван-
ня»), бере активну участь в організації зустрічей ви-
пускників, періодично спілкується з викладачами, 
які ще там працюють з тих давніх часів. У 1982 р. за-
очно закінчила Львівський торговельно-економічний 
інститут, а в 1988 р. — Київську вищу партійну шко-
лу. До 1991 р. працювала на комсомольській і партій-
ній роботі у рідному місті. Згодом разом із чоловіком, 
Юрієм Михайловичем Карвацьким, заснувала Кор-
порацію будівельних підприємств «Карпатбуд», яка 
в цьому році відзначила своє 20-річчя.

Нині Т. Г. Селезньова — віце-президент з еконо-
мічних питань у Корпорації будівельних підприємств 
«Карпатбуд». Багато праці і душі вкладає в розвиток 

і організацію роботи підприємств, що входять до скла-
ду корпорації, контролює їх економічну та бухгалтер-
ську діяльність.

Тетяна Геннадіївна — спокійна і зосереджена на ро-
боті людина, вона встигає і багато працювати, і відпочи-
вати, і радіти життю. ЇЇ життєве кредо — «Робити людям 
добро». Легко з усіма знаходить спільну мову. Як заступ-
ник голови профспілкового комітету корпорації, завжди 
зі знанням справи і неабияким бажанням займаєть-
ся організацією різноманітних святкувань, соціально- 
культурних заходів для працівників фірми, екскурсій та 
поїздок тощо.

Великими захопленнями Тетяни Геннадіївни є подо-
рожі, гірські лижі і фотографія. Вона побувала майже 
у семи десятках країн світу, об’їздила всю Україну, Євро-
пу, була в африканських і азіатських країнах, у Північній 
Америці, відзняла тисячі фотографій. Та все ж вона за-
лишається львів’янкою, діловою жінкою, і цілком логіч-
но, що вона стала однією з героїнь книги-альбому «Діло-
ва галичанка» видавництва «Прес-Експрес-Львів» (2007).

Т. Г. Селезньова постійно прагнула вчитися, тому лег-
ко змогла опанувати професії інженера-механіка, еконо-
міста і політолога. Освіта дала їй можливість самореалі-
зуватися, стати особистістю. Вона щиро зізнається, що 
усім, що має, насамперед завдячує Львівській політехні-
ці, адже саме цей навчальний заклад дав базові знання 
і виховав організаторські здібності, які знадобилися їй 
у кар’єрі.

Знову всі разом, як у студентські роки, м. Львів, 2009 р.
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