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Кирилюк Наталія Леонідівна

17.06.1958, с. Клубівка 
Ізяслав. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Кам.-Под. пед. 
ін-т (1980), спец. «Вчит. іс-
торії та правознавства». 

Прац. у Ізаслав. р-ні: з 
1976 р. – ст. піонервожата 
Щуровецької 8-річної шко-
ли; у 1994-2003 рр. – сіль-
ський голова с. Клубівка. 
З 2005 р. – нач. відділу 
освіти, молоді та спорту 
Ізяслав. РДА. Завдяки їй 
проведено реконстр. Із-
яславської ДЮСШ (2007), 
приміщ. кінотеатру «Друж-

ба» під Буд. творчості дітей та юнацтва м. Ізяслав (2013).
Регіон. грам. (2010) та грам. МОН України (2012).

Ж. СУГОНЯКО

Киричук Олена Олексіївна

21.10.1938, с. Бабино 
Старосиняв. р-ну Хмельн. 
обл. Померла 04.02.2004.

Закінч. Київ. держ. ін-т 
культури (1959), спец. «Бі-
бліотекар-бібліограф».

Прац. у 1959-1976 рр. 
зав. сільським клубом, зав. 
Красилів. РДБ. З 1976 р. – у 
Хм. обл. бібліот. для дітей: 
гол. бібліотекар, заст. дир. 
з наук. роб-ти, з 1983 р. – 
дир. Хм. обл. бібліот. для ді-
тей ім. Т.Г.Шевченка. Біблі-
от. стала провідним інформ. 
та культ.-освіт. центром для 
дітей із сучасним обладн. та новітніми комп’ют. технол.

Заслуж. прац. культури України (1987).
А. ЗАХАРЕНКО

Кільдеров Яків Денисович

07.01.1920, с. В.-
Дубровка Пензенської обл. 
(Росія). Помер 22.05.2007 
р. с.Волоське Деражн. 
р-ну.

Закінч. Томське арти-
лер. училище (1939-1941), 
курси молодш. політруків 
(1941), Кам.-Под. учит. ін-т 
(1948), істор. фак-т; Аба-
канський пед. ін-т (1956).

З 1944 р. – працюв. 
військ. кер. у школі в  
с. Волоське Деражн. 
р-ну. З 1963 р. – дир. 

Кіницький ЯрославТимофійович

09.02.1939, с. Раково 
Старосамбір. р-ну Львів. 
обл.

Закінч. Укр. поліграф. 
ін-т ім. І. Федорова (1961), 
спец. «Поліграфічні маши-
ни», аспірант. при Укр. по-
ліграф. ін-ті ім. І. Федорова 
(1971). 

Канд. техн. наук (1971), 
доц.(1975), проф. (1991), 
докт. техн. наук (1994). 

З 1961 р. прац. май-
стром, констр. комбінату 
друку (м. Казань, Росія). З 
1962 р. – інженер-констр. 
з-ду автонавантажувачів (м. Львів). З 1963 р. – у м. Хмельн. 
на загально-технічному фак-ті Укр. поліграф. ін-т ім. І. Фе-
дорова (згодом на його базі створ. самост. ВНЗ, який нео-
днораз. реорганізов., нині – ХНУ): асистент, старш. викл., 
доц., з 1982 р. – зав. каф. «Деталі машин і теорії механізмів 
і машин» (нині – каф. машинознавства).

Під його кер. викон. багато тем НДР як за держ. замовл., 
так і на госпдоговірних засадах, підгот. та захищ. 2 канд. 
дисерт.

Бере акт. участь у громад. житті ун-ту та за його меж-
ами. 8 років був на громад. засадах головою профкому, 5 р. 
– заст. голови. Член спеціаліз. вченої рад по захисту докт. 
і канд. дисерт. при ХНУ та при Націон. ун-ті «Львівська по-
літехніка» (15 років), член Міжнар. федерації з теорії меха-
нізмів і машин та Націон. комітету з машинознавства. 

Авт. (співавт.) більше 170-ти наук. і наук.-метод. робіт (в 
т.ч. 4 підр., 7 навч. посіб., 3 моногр., 11 авт. свідоцтв і па-
тентів на винаходи). 

Нагруд. знак Мін-ва вищ. та серед. спец. осв.  
СРСР «За високі показники в роботі вищої школи» 
(1981), Відмін. народ. осв. України (1994), лауреат премії  
Мінвузу України «За навч.-метод. роботу» (1989)  
та обл. прем. «За наук. роботу» (2004, 2009),  
Заслуж. проф. ун-ту (ХНУ, 1999). Людина Року Хмельн. ре-
гіону в номін. «Науковець» (2008), відзнач. на обл. Дошці 
пошани (2009).

М. ВОЙНАРЕНКО

8-річної школи с. Мойсєєвка Красноярського краю. З  
1965 р. – повертається на Поділля, прац. дир. Вівсяниківської 
8-річної шк. Деражн. р-ну, яка була в аварійному стані. За два 
роки побуд. нову шк. З 1967 р. – на посаді дир. та вчит. історії 
Волоськівської 8-річної шк. Деражн. р-ну, де прац. до виходу 
на пенсію в 1981 р.

Учасник ІІ світ. війни. Нагородж. двома орд. Черв. Зірки, 
«Вітчизн. війни ІІ ступеня», «Богдана Хмельн.».

Т. РУДЗІК, В. КУЦЮК


