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ВІД УКЛАДАЧІВ 

Біобібліографічний покажчик укладено до 60-річчя від дня 

народження директора Наукової бібліотеки Університету ДФС 

України, доцента кафедри товарознавства та техногенно-

екологічної безпеки, кандидата економічних наук, відмінника 

освіти України Цимбалюк Світлани Ярославівни. 

У біобібліографічному покажчику представлена бібліографія 

наукових праць, опублікованих від 1997 по 2019 рік. До збірника 

ввійшли монографії, підручники, навчально-методичні посібники, 

статті з наукових збірників і періодичних видань та добірка 

фотографій із її особистого архіву. 

Основний матеріал видання структуровано за розділами: 

 життєвий і науковий шлях; 

 хронологічний покажчик друкованих праць; 

 алфавітний покажчик назв праць; 

 іменний покажчик. 

Праці в покажчику розташовано в хронологічній 

послідовності, у межах року – в алфавітному порядку. Відбір 

матеріалу до біобліографічного покажчика завершено у грудні 

2019 року. 

Бібліографічний опис здійснено за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 

«Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та 

правила складання». Бібліографічний опис джерел виконано 

мовою видання. Опис відповідає правилам сучасного українського 

правопису. При укладанні цього видання використано фонди, 

каталоги, картотеки, електронні бази даних Наукової бібліотеки 

Університету державної фіскальної служби України, ресурси 

мережі Інтернет, а також матеріали, надані С. Я. Цимбалюк. 
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ЦИМБАЛЮК СВІТЛАНА ЯРОСЛАВІВНА 

Народилася Світлана Ярославівна Цимбалюк 13 березня 

1960  року у селі Більче-Золоте Борщівського району 

Тернопільської області у родині службовців. Мама, Ганна 

Олександрівна, – вчителька російської мови і літератури. Батько, 

Ярослав Іванович, більшу частину свого життя присвятив 

обслуговуванню КВП Більче-Золотецької ГЕС. 

1975 року Світлана закінчила 8 класів Більче-Золотецької 

ЗОШ з похвальним листом і у тому ж році вступила до Ірпінського 

індустріального технікуму. Там її запам’ятали надзвичайно 

старанною, завзятою і відповідальною студенткою, яка чотири 

роки очолювала комсомольську організацію групи ПП-11 

спеціальності «Технологія виробів із пластмас». 

У студентські роки вона була активним учасником і 

танцювального колективу художньої самодіяльності технікуму. 

1987 року закінчила Київський ордена Леніна політехнічний 

інститут (нині – Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського») за 

спеціальністю «Технологія неорганічних речовин» з 

кваліфікацією «інженер хімік-технолог», а у 1998 році – 

Український фінансово-економічний інститут (Університет ДФС 

України) за спеціальністю «Облік та аудит», здобувши 

кваліфікацію «економіст». 

Світлана Ярославівна цілком присвятила себе педагогічній та 

науково-педагогічній роботі. Діяльність у цій сфері розпочала у 

1981 році викладачем (1991 р. – викладач I категорії; 1994 р. – 

викладач-методист) неорганічної хімії Ірпінського індустріального 

технікуму. З 1996 року до 2003 року працювала завідувачем 

навчально-методичного відділу Українського фінансово-

економічного інституту з виконанням педагогічного навантаження 

старшого викладача кафедри економіки підприємства (1997 р.), а 

потім – доцента цієї кафедри (1998–2000 рр.).  

2000 року С. Я. Цимбалюк захистила дисертацію на здобуття 

наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 

«Економіка природокористування і охорони навколишнього 
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середовища». 2001 року отримала вчене звання доцента кафедри 

економіки підприємства. З 2001 р. працює на посаді доцента 

кафедри техногенно-екологічної безпеки. 

Творча праця Світлани Ярославівни була належно оцінена 

колективом технікуму (із занесенням її фото на Дошку пошани 

технікуму у 1989 році) та органами управління освітою. Вона була 

нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України» у 

1999 році. За відповідальність та сумлінне виконання службових 

обов’язків, за значний особистий внесок у справу підготовки 

фахівців для Державної податкової служби Світлані Ярославівні 

було присвоєно спеціальне звання «Радник податкової служби II 

рангу» у 1999 році та нагороджено Почесною грамотою ДПА 

України у 2001 році.  

У 2003 році Світлану Ярославівну призначено на посаду 

директора Наукової бібліотеки Національного університету ДПС 

України, і це на багато років визначило її творчий пошук і натхненну 

професійну діяльність. Вона і сьогодні професійно займається 

методичним керівництвом, модернізацією та інформаційно-

інноваційним розвитком бібліотеки Університету ДФС України з 

впровадженням нових форм і методів роботи у гармонійному 

поєднанні з викладацькою діяльністю. Світлана Ярославівна 

стежить за новаціями в бібліотечній сфері, бере участь у 

професійних тренінгах і наукових конференціях, обмінюючись 

досвідом з колегами з України та із закордонних університетів.  

Світлана Ярославівна глибоко володіє знаннями з питань 

організації й управління у сфері бібліотечної справи загалом та 

бібліотечними ресурсами зокрема. За її активною участю й 

ініціативи створена сучасна наукова бібліотека закладу вищої 

освіти з впровадженням 2004 року інформаційних технологій на 

базі автоматизованої системи «УФД-Бібліотека» з використанням 

ефективних новітніх інформаційних сервісів в обслуговуванні, 

комплектуванні, збереженні бібліотечних фондів на різних 

інформаційних платформах (DSpace). Це сприяє забезпеченню 

наукової, навчально-методичної та виховної діяльності науково-

педагогічного персоналу, студентів та курсантів у сучасних 

форматах. 
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Як керівник і користувач, вона надає практичну допомогу у 

формуванні веб-метрики наукової діяльності науково-

педагогічного персоналу Університету (створення профілів у 

системі Google Scholar, ORCID, WoS, присвоєння індексу DOI) та 

створює комфортне середовище для науково-дослідницької 

діяльності кафедр і бібліотеки. 

Світлана Ярославівна має високий рівень професіоналізму, вміє 

творчо підходити до вирішення конкретних завдань, проявляє 

ініціативу та наполегливість у вдосконаленні навчально-методичної, 

наукової роботи та бібліотечної справи. Перебуваючи у постійному 

пошуку нових знань, залучає й заохочує до цього колег – активно 

працює над створенням умов для ефективного навчання фахівців 

бібліотеки впродовж життя шляхом проведення курсів підвищення 

кваліфікації на базі наукової бібліотеки Університету та з 

використанням дистанційних технологій, сприяє їхній участі у 

науково-практичних семінарах Української бібліотечної асоціації 

(УБА), членами якої є представники бібліотеки.  

Цимбалюк Світлана Ярославівна є розробником 

нормативних і методичних документів, що регламентують роботу 

наукової бібліотеки, навчальних робочих програм, методичних 

рекомендацій, конспектів лекцій з навчальних дисциплін. 

Практичну професійну діяльність як бібліотекознавець 

поєднує з науково-дослідницькою. Вона автор понад 100 наукових 

праць, серед яких – статті, навчальні посібники, монографії. Коло 

її наукових інтересів широке: поряд із бібліотекознавчими 

(менеджмент бібліотечної справи, бібліографії; загальні тенденції 

й перспективи розвитку бібліотечної справи в інноваційних 

умовах – вона, зокрема, співавтор колективної монографії 

«Бібліотека ВНЗ на новому етапі розвитку соціальних 

комунікацій» (2010) проблеми економіки природокористування та 

еколого-економічного розвитку, екологічної безпеки. Як 

досвідчений викладач системи вищої освіти, у своєму активі має 

навчально-методичні видання: «Методика викладання у вищій 

школі» та навчальний посібник «Економіка підприємства», якому 

надано гриф МОН України та ін.  
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Світлана Ярославівна щедро ділиться досвідом і знаннями з 

молоддю, здійснює керівництво науковою роботою студентів. 

Вона є активним учасником внутрівузівських, міжвузівських і 

міжнародних науково-практичних конференцій, зокрема у містах 

Кьольн (Німеччина), Суха Струга (Польща), Рига (Латвія). 

Неодноразово була організатором проведення науково-практичних 

круглих столів і нарад-семінарів «Бібліотека. Наука. Комунікація», 

членом організаційного комітету з проведення міжнародних, 

всеукраїнських та вузівських конференцій з питань бюджетно-

податкової політики, техногенно-екологічної безпеки та ін. 

С. Я. Цимбалюк за весь період роботи у навчальному закладі 

в різні періоди його еволюції (технікумі, коледжі, академії, 

університеті) сприяла його розбудові й розвитку, багато 

працювала над удосконаленням наукового та навчально-

методичного забезпечення освітнього процесу, впровадженням 

новітніх технологій у систему надання освітніх послуг. Її відрізняє 

відповідальність за доручені справи, високий професіоналізм, 

наполегливість, креативність у вирішенні першочергових завдань.  

Вона є членом Науково-методичної ради та Вченої ради 

університету, головою постійної комісії з питань освітнього 

процесу, членом Української бібліотечної асоціації (УБА) та 

членом Методичного центру діяльності бібліотек ЗВО України.  

Користується повагою у колег і студентів, скромна в побуті. 

За багаторічну сумлінну та віддану працю, особистий внесок у 

справу підготовки кваліфікованих спеціалістів нагороджувалася 

низкою відомчих та урядових нагород.  
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ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ Й ДІЯЛЬНОСТІ 

С. Я. ЦИМБАЛЮК 

1967–1975 – учениця Більче-Золотецької загальноосвітньої 

середньої школи 

1975–1979 – студентка Ірпінського індустріального технікуму 

08.1979–10.1979 – технік-технолог НДІ електромеханічних 

приладів, місто Київ 

1979 – лаборант кабінету дипломного проєктування 

Ірпінського індустріального технікуму 

1981 – викладач хімічних дисциплін Ірпінського 

індустріального технікуму 

1991 – викладач І категорії Ірпінського індустріального 

технікуму 

1994 – викладач-методист Ірпінського індустріального 

технікуму 

1996–2001 – завідувач навчально-методичного відділу 

Українського фінансово-економічного інституту 

1996 – аспірант Ради по вивченню продуктивних сил НАН 

України 

З 1997 року – завідувач навчально-методичного відділу 

Українського фінансово-економічного інституту з виконанням 

педагогічного навантаження старшого викладача кафедри 

економіки підприємства 

1998–2000 – доцент кафедри економіки підприємства 

Українського фінансово-економічного інституту 

2000 – захист дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук 

2001 – присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки 

підприємства 

З 2001 – до тепер – на посаді доцента кафедри техногенно-

екологічної безпеки 

2003 – до цього часу – директор Наукової бібліотеки 

Університету ДФС України 
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НАГОРОДИ. ПОЧЕСНІ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ЗВАННЯ 

ТА ВІДЗНАКИ С. Я. ЦИМБАЛЮК 

 «Відмінник освіти України» (наказ № 866-к від 24.11.1999) 

 Спеціальне звання «Радник податкової служби» (наказ 

ДПА України № 278 від 26.05.1999) 

 Почесна грамота ДПА України (наказ № 246-о від 

23.10.2001) 

 Нагрудний знак ДПС України «Почесний працівник 

державної податкової служби України» (наказ № 280-о від 

15.03.2010) 

 Відзнака «Почесний працівник» Університету ДФС 

України (наказ № 482-К від 28.09.2016) 

 Грамота Ірпінської міської ради до Дня науки (2018) 

 Пам’ятна відзнака «Ветеран Університету» (01.06.2019) 

 Почесна грамота ректора УДФСУ з нагоди 98-річчя 

Університету (наказ № 726-К від 14.11.2019) 

 Почесні грамоти Українського фінансово-економічного 

інституту, Національної академії ДПС України, Національного 

університету ДПС України, Університету ДФС України 
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ВСТУПНЕ СЛОВО 

 

Пашко Павло Володимирович, 

 

доктор економічних наук, професор,  

заслужений діяч науки і техніки України, 

ректор Університету ДФС України 

 

 

 

Щасливими є люди, яким вдається успішно втілювати у 

життя свої задуми.  

І, на мою думку, саме Вас, шановна Світлано Ярославівно, 

можна вважати щасливою людиною. Ваша трудова діяльність 

присвячена вихованню студентської молоді, викладацькій та 

науковій роботі. Ось уже 17 років Ви очолюєте бібліотеку нашого 

Університету. І завдяки Вашій цілеспрямованості, невичерпній 

енергії і наполегливості Вам вдається бути «майстром» своєї 

справи. 

Я дуже радий, що мені довелося працювати разом з такою 

талановитою людиною, як Ви. 

У цей святковий день дозвольте побажати Вам – 

авторитетному фахівцю, мудрому керівнику – міцного здоров’я і 

щастя, творчого натхнення й душевного комфорту, талановитих 

студентів та послідовників, вірних соратників і однодумців. 

Вам доля подарувала активне, багате і цікаве життя, тож я 

щиро бажаю ніколи не ставити крапку на досягнутих успіхах, а 

завжди рухатися все далі і далі до нових вершин.  
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СЛОВО ВІД УЧИТЕЛЯ 

Сластьоненко Ольга Іванівна, 

викладач суспільних дисциплін  

1973–2012 рр., 

ветеран навчального закладу 

 

 

 

 

 

Моя робота в Ірпінському індустріальному технікумі 

припала на період розквіту і зміцнення навчального закладу. 

Технікум був відомий не лише в Україні, а й в усьому Радянському 

Союзі. Під час вступної кампанії конкурс становив 4–5 осіб на 

одне місце. Я тішуся тим, що приблизно 40 років працювала в 

такому прекрасному навчальному закладі, який зараз має статус 

Університету державної фіскальної служби України. Чимало моїх 

колишніх студентів залишилося працювати у рідному 

навчальному закладі. Однією з моїх випускниць була Цимбалюк 

(Согай) Світлана Ярославівна. Вона вступила до технікуму в 

1975 р., закінчивши школу з Похвальним листом, навчалася 

протягом 1975–1979 рр., одержавши кваліфікацію техніка-

технолога і диплом з відзнакою. 

Я викладала в групі, де навчалася Світлана, історію. Тоді курс 

був в обсязі 200 годин і історія вивчалася у весь І курс. Студентка 

С. Согай запам’яталася мені як надзвичайно старанна учениця, 

завзята, відповідальна, з блиском в очах. Історію любила, 

цікавилася, підбирала додаткові матеріали (я це завжди оцінювала 

і заохочувала). Потім я дізналася, що в неї мама вчителька і любов 

до знань їй передала саме вона. Пізніше мені довелося 

познайомитися і навіть подружитися з мамою – Ганною 

Олександрівною, яку Світлана забрала жити в Ірпінь. Вона жила в 

сусідньому під’їзді нашого будинку. Дуже цікава людина, зі своєю 

мудрістю, життєвим досвідом, багажем знань. Вона мала свою 
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точку зору, своє бачення життєвих подій і ділилася цим баченням 

із сусідами, мешканцями будинку № 47. 

Світлана Ярославівна формувалася і мужніла на наших очах, 

залишившись після технікуму працювати у рідному навчальному 

закладі. У Київському політехнічному інституті вона здобула 

вищу освіту, стала інженером-хіміком. Потім викладала в 

технікумі хімію. Була, та й тепер залишається, надзвичайно 

талановитим викладачем – творчим, вимогливим і справедливим. 

Я весь час спостерігала за тим, як утверджувалася як 

особистість Світлана Ярославівна. Раділа її успіхам, дізнавшись, 

що вона стала кандидатом наук, одержала звання «Відмінник 

освіти України». 

Мені приємно, що Світлана Ярославівна має хорошу сім’ю, 

прекрасних дітей, славних онуків. Я з великою повагою ставлюся 

до її чоловіка – Анатолія Володимировича. Мені довелося навчати 

їхню донечку – Аллочку, яка відмінно вчилась і також любила 

історію. 

І от, моїй улюбленій випускниці – 60 літ. Мої побажання 

Світлані Ярославівні: 

 

Доля хай буде поблажлива й втішна, 

Нехай ніколи не зрадить вона. 

Проліском квітне чарівна і ніжна 

Шестидесята весна. 

Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині. 

Щоб радісний настрій у серці не згас. 

Все світле і добре, що треба людині 

Нехай неодмінно приходить до Вас. 

Хай щастя квітує і ллється рікою, 

Хай горе обходить завжди стороною. 

Господь посилає вам довгі літа, 

А в серці завжди хай живе доброта.  
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З НАГОДИ 60-РІЧНОГО ЮВІЛЕЮ 

Ярова Оксана Анатоліївна, 

 

учений секретар університету, 

кандидат фізико-математичних наук, 

професор кафедри вищої математики 

 

 

 

 

ШАНОВНА СВІТЛАНО ЯРОСЛАВІВНО! 

 

Щиро вітаю Вас, чуйну, комунікабельну людину, яка багато 

років життя віддала нашому навчальному закладу, з прекрасним 

Днем Вашого народження. 

Висловлюю безмежну вдячність за творчу, самовіддану 

працю, силу духу, за велике бажання творити та розвивати 

науку, нести світло знань та умінь у серця молодих людей. 

Ваша плідна праця є прикладом високого професіоналізму, а 

величезна працездатність і щирість – складовими Вашого 

авторитету. 

Тож нехай кожен успіх будь-якого студента чи курсанта буде 

гордістю для Вашого серця, нехай кожна лекція, прочитана Вами, 

дарує їм не тільки знання й уміння, але й віру у хороше, надію на 

краще. Щиро зичу, щоб і надалі очолюваний Вами колектив Наукової 

бібліотеки, сформований на професіоналізмі, організованості, 

згуртованості, забезпечував виконання покладених на Вас 

відповідальних завдань, реалізовував найамбітніші плани задля 

процвітання нашого закладу вищої освіти. 

Бажаю Вам нових перемог, нових звершень, тільки приємних 

досягнень і тільки розв’язуваних завдань. Нехай кожен Ваш день 

починається із щирої усмішки і гарного настрою, а улюблена 

робота не перестає надихати. Нехай Ваше особисте величезне 

щастя буде вічним – таким, як Ваша любов до роботи, а здоров’я – 

міцним, як Ваша витримка!  
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Нехай у всіх справах Вас супроводжує успіх. Щоб творчі ідеї 

лилися рікою і втілювалися у реальному житті. Бажаю, щоб Ваша 

доля була світлою і радісною, як цей святковий день, а дружні 

привітання додали життєвої наснаги у скарбничку Вашої душі.  

Довгих років життя і досягнення усіх поставлених цілей! 
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Шановна Світлано Ярославівно! 

Від усього колективу кафедри товарознавства та техногенно-

екологічної безпеки прийміть наші щирі вітання з нагоди Вашого 

Дня народження! 

Ваші роки – це досвід, мудрість, шана, повага, любов від 

рідних та друзів. 

Бажаємо Вам залишатися молодою, невтомною, завзятою. 

Щоб не старіли Ваші думки і душа, лунали пісні і жарти. Хай 

квітчасті рушники майбутніх днів Вашого життя стеляться Вам під 

ноги. 

Зичимо міцного здоров’я, радості, любові, поваги. Нехай і 

надалі палає вогонь у душі, хай доля малює з буднів свято, щоб 

збувалися всі Ваші мрії і плани. 

Складаємо Вам подяку, бо Ви того варті. 

Ласки від Бога та добра від людей! 
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Наталія Петрівна Мацелюх, 

 

директор ННІ обліку, аналізу та аудиту, 

доктор економічних наук, професор 

 

 

 

Щастя... У кожної людини воно своє. 

І у кожного своя  життєва стежина…. 

 

Старовинна мудрість говорить, що людина – творець свого 

щастя. Проте не кожному вдається правильно обрати стежину, 

якою будеш успішно долати труднощі і рухати енергетику 

життя… 

Постать Світлани Ярославівни – це постать людини, яка вміє 

генерувати енергетику життя, наповнювати її. Це талант 

керівника, педагога. Я пересвідчилася, що Вона саме та 

особистість, яка є творцем свого щастя.  

Маю нагоду працювати в університетському колективі зі 

Світланою Ярославівною вже понад 30 років. Знаю її як 

відповідального керівника свого часу навчально-методичного 

відділу, а нині – як директора бібліотеки, де колектив під її 

керівництвом впроваджує новації, проводить цікаві комунікативні 

заходи, організовує книжкові виставки та виставки художніх робіт 

і зустрічі з цікавими людьми, тобто професійно розвивається. 

Як педагог, Світлана Ярославівна тривалий час була членом 

колективу обліково-економічного факультету, який я очолювала. 

Вона завжди віддавала перевагу активному відпочинку, любила 

занурюватися у феєрію танцю. Коли проводилися спортивні 

змагання з настільного чи великого тенісу – на неї завжди можна 

було розраховувати. 

Її ваблять цікаві подорожі, де можна почерпнути історичні 

факти чи взяти участь у науковій конференції, частенько мені 

доводилося випадково зустрічатися з нею в театрі на перегляді 

вистави.  
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Така жінка не може не викликати захоплення. Тож у 

переддень ювілейної дати вітаю її з успішною історією її життя і 

дарую такі віршовані рядки:  

 

Зичу я в здоров’ї вік довгий прожити, 

Щоб усіх на сторіччя могли запросити, 

Щоб у мирному небі Вам сонце всміхалося, 

І всі Ваші мрії та плани збувалися, 

Хай здоров’я, щастя і достаток 

Сиплються, як липи цвіт, 

Хай малює доля з буднів свято, 

А Господь дарує ще багато літ! 

 

  



19 

 

Бедринець Мирослава Дмитрівна, 

 

кандидат економічних наук, доцент, 

завідувач кафедри фінансів  

імені Л. Л. Тарангул 

 

 

 

 

 

Вельмишановна Світлано Ярославівно! 

 

Ваш життєвий шлях – приклад відданого служіння справі, 

якою б складною вона не була. Ви належите до плеяди фахівців, 

які генерують нові ідеї, неординарні рішення, організовують 

колектив для їх втілення. У цьому Ваша геніальність, креативність 

і велична працездатність. 

Вам часто вдається зробити те, що, з першого погляду, 

здається безнадійним. Ви завжди в центрі змін, що відбуваються у 

вищій школі, працюєте над модернізацією бібліотечних процесів. 

Підрозділ, який Ви очолюєте впродовж тривалого часу, зазнав 

зримих організаційно-інституціональних перетворень. 

Саме завдяки Вашій випромінюючій енергії, емоційному 

заряду, управлінським якостям, дипломатичному таланту бібліотека 

університету стала осередком інтеграції національного 

інтелектуального співтовариства в європейський соціокультурний 

світ. 

Ваша освітянська та наукова діяльність відзначені 

нагородами керівництва. Ваш досвід, нескорена енергія творення, 

громадянського неспокою та цілеспрямованості затребувані у 

справі подальшого розвитку вітчизняної освіти і науки.  

Щиро бажаємо, щоб Вас у всіх планах і починаннях 

супроводжували яскравий успіх і творчі перемоги, робота 

приносила тільки задоволення й щедрі результати, а кожен новий 
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день дарував натхнення, нові відкриття та звершення. Нехай у 

Ваших задумах буде мудрість, у службових справах – підтримка 

однодумців, у серці – тепло й сонячно від людської вдячності. 

Нехай Ваш шлях буде наповненим новими злетами й 

досягненнями, а все добро повертається сторицею.  
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Касьяненко Любов Михайлівна, 

 

доктор юридичних наук,  

професор кафедри фінансового права 

 

 

 

 

 

Дорога Світланочко! 

 

Сьогодні ти приймаєш вітання зі святом! Бажаю тобі не 

звертати уваги на вік, а цінувати свої роки за досвід і мудрість! 

Ти чудова людина, хороша подруга, прекрасна жінка. Нехай 

життя твоє буде щасливе, буде у ньому багато приємних 

сюрпризів, подорожей. Будь завжди такою ж турботливою й 

старанною, нехай люди до тебе тягнуться і цінують твої справи. 

Бажаю, щоб творчість і натхнення не покидали твою душу. Живи 

з любов’ю, живи радісно! 

 

На килимі життя, немов чарівна м’ята, 

Розквітла Ваша ювілейна дата, 

Хай квіт життя повік не одцвітає, 

Нехай добро до Вас щоднини прибуває! 

Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє, 

Сповнюються завжди заповітні мрії. 

Як вода джерельна, будьте Ви здорові, 

Хай сіяють очі, не хмуряться брови, 

Хай палають в серці почуття високі, 

Хай життя дарує ще сто щасливих років!  



22 

 

Хілобоченко Наталія Іванівна, 

 

директор бібліотеки Київського 

національного університету будівництва 

та архітектури 
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ЯКИЙ ЧУДОВИЙ ЮВІЛЕЙ – 40 РОКІВ 

ДО СТА НЕ ВИСТАЧАЄ! 

І НОВЕ ЖИТТЯ ПОЧИНАЄТЬСЯ 

САМЕ В ШІСТДЕСЯТ! 

Шановна Світлано Ярославівно! У славний ювілей прийміть 

найщиріші вітання від колективу Наукової бібліотеки 

Університету ДФС України. Ви вкладаєте душу у бібліотеку, якою 

керуєте. Тож нехай Ваш ентузіазм не згасає, а удача ніколи не 

залишає у відповідальних і важливих справах.  

Насправді дуже важко бути одночасно суворим і 

справедливим, розумним і розуміючим, але Вам, як нікому 

іншому, вдається бути саме такою людиною! Бажаємо Вам не 

зупинятися на досягнутому, йти вперед до нових цілей, вести за 

собою інших.  

Ми всі Вас обіймаємо і зичимо у світлий день Вашого 

народження щасливого сьогодні і радісного завтра, красивих мрій 

і їх здійснення! Нехай кожен день буде сповнений гарним 

настроєм, корисними знайомствами і плідною працею. Бажаємо 

тілу – міцного здоров’я, душі – спокою і рівноваги, серцю – любові 

і щастя. Нехай все складається виключно за Вашим сценарієм. 

Приємних душевних хвилювань, довгоочікуваних зустрічей, 

широких можливостей і благополуччя Вам і Вашій родині. 

Нехай же тепер, озираючись на життя, Ви будете бачити 

лише хороше, що було з Вами. Нехай Ваша праця приносить 

тільки радість, а усі, хто Вас оточує, – ніколи не розчаровують. Зі 

святом Вас! 

 

Всю доброту, яка існує в світі, 

Всю радість, що живе серед людей, 

Найкращі, всі, що до вподоби, квіти 

Даруєм Вам, у цей прекрасний день! 
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З ДОБРИМ СЛОВОМ ДО ЮВІЛЯРКИ 

 

Тетяна Кіщак, 

 

кандидат сільськогосподарських наук, 

директор Наукової бібліотеки 

Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 

 

 

 

Наші стежини професійної діяльності вперше перетнулися зі 

Світланою Ярославівною на одному із засідань директорів 

бібліотек закладів вищої освіти м. Києва, які організовував 

Науково-методичний відділ Наукової бібліотеки ім. Максимовича 

КНУ ім. Т. Шевченка. На той час пройшло лише декілька місяців, 

відколи мене призначили на посаду директорки Наукової 

бібліотеки НУБіП України, і мені ще бракувало досвіду в 

управлінні таким потужним підрозділом, а особливо в прийнятті 

важливих рішень. Тож такі засідання для мене були дуже 

необхідними і цінними. Адже це була майже єдина можливість 

спочатку познайомитись і поспілкуватись, а надалі й отримати 

цінну пораду у вирішенні важливих робочих моментів, які 

виникали періодично. Такі зустрічі і тепер залишаються досить 

необхідними для нас, директорів бібліотек, і ми, зустрічаючись на 

конференціях, семінарах, круглих столах, обмінюємося новими 

ідеями, ділимося своїми проблемами та труднощами та спільно 

намагаємося знайти шляхи їх вирішення. 

Особисто для мене Світлана Ярославівна завжди була і 

залишається взірцем професійності, порядності, щирості і 

відвертості. Це людина, яка завжди відгукнеться допомогти, якщо 

ви цього потребуєте. Неодноразово я зверталася до неї за порадою 

щодо різних робочих питань, і вона з радістю консультувала та 

розповідала, як їх можна вирішити. 
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Однак найбільше мені запам’яталася одна із наших зустрічей 

у колі однодумців-директорів бібліотек у листопаді 2011 р., що 

відбулася саме на базі Наукової бібліотеки Національного 

університету державної податкової служби України, директором 

якої є Світлана Ярославівна. Першою приємною несподіванкою 

було те, що усіх учасників семінару на одній з кінцевих станцій 

метро чекав величезний  комфортабельний автобус, який довіз нас 

до місця проведення засідання, у місто Ірпінь. Другою приємністю 

була екскурсія університетом та, звісно ж, бібліотекою, що 

розміщена в центральному корпусі університету. Я була вражена 

красою та наповненням як бібліотеки, так і університету. А після 

плідної роботи семінару, на якому Світлана Ярославівна 

представила більш детально роботу своєї книгозбірні, нас чекав 

ще один сюрприз – чудовий фуршет у ресторані цього ж таки 

університету. Я і мої колеги були приємно здивовані такою 

гостинністю. Звісно, що цей семінар відбувся завдяки 

наполегливій праці Світлани Ярославівни та її колективу, за що 

щиро вам дякуємо. 

Напередодні Вашого ювілею, Світлано Ярославівно, щиро 

Вас вітаю, бажаю міцного здоров’я, невичерпної енергії, 

родинного затишку, надійних і щирих друзів, творчих злетів, 

наснаги для подальших звершень та успіхів на усіх напрямах 

Вашої багатогранної діяльності. 
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ФОТОФАКТИ 

 

 

 

  

Дідусь Борисенко Олександр 

Трофимович. Служив у лавах 

Радянської армії 1941-1945 рр. 

Брав участь у звільненні Польщі, 

Німеччини, дійшов до Берліну 

 

З мамою Ганною 

Олександрівною та бабусею 

Олександрою, 1965 рік  

Розгублена і здивована, 1962 рік 

Незабутній перший клас, 1967 рік 
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Викладачі Ірпінського індустріального коледжу, які заклали фундамент лідерського і 

професійного зростання Світлани Цимбалюк, 

1975–1979 рр. 

І курс Ірпінського індустріального технікуму.  

Група ПП-11, 1975 рік 
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Найкращі подруги студентських років, 1978 рік 

Закінчення Ірпінського індустріального технікуму  

відмічали усією сім’єю.  

Зліва направо: брат Віктор Ярославович, Світлана Ярославівна, 

мама Ганна Олександрівна, батько Ярослав Іванович. 1979 рік 
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Комісар студентського загону, 1983 рік 1 

Перші роки роботи у складі циклової  комісії 

хімічних дисциплін. З куратором і наставником 

Скибою Павлом Прокоповичем, 1983 рік 
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Хобі – пізнавати світ: Азербайджан, 1985 рік 

Зустріч у стінах ALMA MATER. 5 років після закінчення Ірпінського індустріального 

технікуму. З класним керівником Фурик Людмилою Володимирівною 
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Івано-Франківськ, апробація наукового дослідження на 

Міжнародній науковій конференції, 1997 рік 

З чоловіком Анатолієм Володимировичем та 

донькою Аллою у день вручення їй  

диплому магістра.  

2001 рік – перший випуск магістрів 

Москва. Красна площа, виставка льодових скульптур, 

1998 рік 

Випускники групи СПГ-41 завітали на зустріч 

через 5 років, 1995 рік 

10 річниця утворення Податкової служби 

України 
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Військове паломництво до міста Лурд (Франція), травень 2004 року 

Хобі – пізнавати світ: Крим, Царська бухта,  

2004 рік 
Світ захоплень Цимбалюк С. Я., 2005 рік  
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Берлін, 2005 рік  

Каїр, Національний музей Єгипту, 2006 рік 

Єгипетські піраміди, 2006 рік 
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З чоловіком Анатолієм 

Володимировичем. Німеччина, Берлін, 

2008 рік 

Сім’я вітає маму, бабусю, прабабусю – Ганну Олександрівну 

з 70-річчям  

На території музейного комплексу 

Воронцовського палацу під час Міжнародної 

конференції «Бібліотеки та інформаційні 

ресурси в сучасному світі науки, культури, 

освіти та бізнесу», 2006 рік 
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Проведення брейн-рингу спільно з науковим студентським товариством, 2009 рік 

Бібліотечна родина, 2008 рік  
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Ієрусалим з висоти Гори Спокуси, 2010 рік  

Всеукраїнський день бібліотек. Вручення почесних грамот та цінних 

подарунків кращим працівникам бібліотеки, 2012 рік 
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2014 рік. З директорами бібліотек ВНЗ Києва. Зліва направо: Савінкова Л. В., 

Куриленко Т. В., Хілобоченко Н. І., Цимбалюк С. Я., Полтавець Т. М. 

 

У робочому кабінеті, 2015 рік 

Флешмоб до Дня Незалежності України, 2015 рік 
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Вересень, 2018 рік. Грандрайтинг. Курс навчальних занять щодо 

шляхів пошуку грантових програм 

Обмін досвідом. Укладання угоди про партнерство. Березень, 2019 рік 
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День вишиванки, 2019 рік. Зліва направо: Добрянська Н. Б. – заступник 

директора Наукової бібліотеки з бібліотечного обслуговування та 

методичної роботи, Цимбалюк С. Я. – директор Наукової бібліотеки, 

Щира І. П. – заступник директора Наукової бібліотеки з наукової роботи 

Знайомство з родзинкою Зальцбурга. 

Соляна шахта-музей, 2019 рік 

У міській бібліотеці Штудгарта, що входить до двадцяти п’яти 

найкрасивіших та найоригінальніших бібліотек світу, 2019 рік 
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Національний педагогічний університет ім. Драгоманова.  

Обговорення проєкту «Зелені бібліотеки», 30.01.2020 

23.01.2020. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди». 

Регіональний навчально-практичний семінар «Психоемоційна безпека: освітній та соціокультурний вимір». 

Зліва направо: Добрянська Н. Б., Йовженко С. Ж., Цимбалюк С. Я., Чекардіна С. М., Щира І. П. 
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ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ПРАЦЬ  
С. Я. ЦИМБАЛЮК 

1997 

1. Необхідність удосконалення механізму управління 

природоохоронною діяльністю підприємств хімічної 

промисловості / С. Цимбалюк // Трансформаційні процеси в 

господарстві регіонів Східної Європи : наук. доп. Міжнар. наук.-

практ. конф., 10–12 вересня 1997 р., Ірпінь / Нац. академія наук 

України, Ін-т географії ; Держ. податкова адмін. України, Укр. 

фінансово-економ. ін-т. – Ірпінь,1997. – С. 70–72. 

1998 

2. Екологічна компонента у системі оподаткування 

підприємств / С. Я. Цимбалюк // Проблеми та шляхи розвитку 

податкової системи України : матер. наук.-практ. конф., травень 

1998, Ірпінь / Укр. фінансово-економ. ін-т. – Ірпінь : УФЕІ, 1998. – 

С. 257–259. 

3. Сучасні тенденції розвитку хімічної промисловості у 

Київському регіоні / С. Я. Цимбалюк // Регіон у системі нових 

економічних і правових відносин : матер. Всеукр. наук. конф.,  

8–10 жовтня 1997 р., Івано-Франківськ / Прикарпат. ун-т імені 

Василя Стефаника, Фонд сприяння місцевому самовряд. при 

Президентові України, Рада по вивченню продукт. сил НАН 

України, Івано-Франківська обл. адмін. – Івано-Франківськ : 

Сіверсія, 1998. – С. 84–86. 

4. Тенденції та рівень розвитку хімічного комплексу 

Київського регіону / С. Я. Цимбалюк // Науковий вісник 

Українського фінансово-економічного інституту. – 1998. – № 2 (3). – 

С. 63–70. 

5. Хімічна і нафтохімічна промисловість у структурі 

господарського комплексу України: аналіз і оцінка сучасного 

стану / Н. Тарасова, С. Цимбалюк // Регіональна економіка. – 

1998.  – № 3. – С. 43–47. 
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1999 

6. Екологічний ризик функціонування хімічного 

комплексу та методи його обрахування / С. Цимбалюк // 

Науковий вісник Українського фінансово-економічного інституту. – 

1999. – № 1 (4). – С. 78–84. 

7. Інтегральна оцінка частки підприємства у забрудненні 

атмосферного повітря: прогнозні розрахунки /  

С. Цимбалюк // Економіка України. – 1999. – № 11. – С. 65–70. 

8. Податки як стимулюючий інструмент в управлінні 

природоохоронною діяльністю / С. Я. Цимбалюк // Реформа 

міжбюджетних відносин і проблеми податкової системи України : 

матер. наук.-практ. конф., 1999 р., Ірпінь / Держ. податкова 

адміністрація України, Академія держ. податкової служби України 

[та ін.]. – Ірпінь, 1999. – С. 339–341. 

2000 

9. Еколого-економічний потенціал сталого розвитку 

хімічної галузі Київського регіону / С. Я. Цимбалюк // Україна в 

ХХI столітті : концепції та моделі економічного розвитку : матер. 

доп. V Міжнар. конгресу українських економістів, травень 2000 р., 

Львів / Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2000. – Ч. 2. –  

С. 421–424. 

10. Методологія та методика еколого-економічної оцінки 

впливу хімічної та нафто-хімічної промисловості на 

навколишнє середовище (на прикладі Київського регіону) : 

дис. … канд. екон. наук : 08.08.01 / Світлана Ярославівна 

Цимбалюк ; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України. – 

К., 2000. – 256 с. 

11. Методологія та методика еколого-економічної оцінки 

впливу хімічної та нафто-хімічної промисловості на 

навколишнє середовище (на прикладі Київського регіону) : 

автореф. … канд. екон. наук : 08.08.01 / Світлана Ярославівна 

Цимбалюк ; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України. – 

К., 2000. – 20 с. 

12. Перспективи розвитку хімічного комплексу 

Київського регіону в контексті Концепції сталого розвитку /  
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С. Я. Цимбалюк // Науковий вісник Академії державної податкової 

служби України. – Ірпінь. – 2000. – № 2 (8). – С. 47–54. 

13. Структурна трансформація хімічної і нафтохімічної 

промисловості Київського регіону / С. Я. Цимбалюк // Економіка 

промисловості України. – 2000. – С. 147–160. 

14. Функціонування хімічного комплексу: користь для 

регіону чи екологічний ризик / С. Я. Цимбалюк // Економіка 

природокористування і охорони довкілля. – 2000. – С. 153–166. 

2001 

15. Економіка підприємства : навч. посіб. / Л. М. Гаєвська, 

О. Л. Фурманюк, С. Я. Цимбалюк, Г. А. Булгакова. – Ірпінь : 

АДПСУ, 2001. – 145 с. 

16. Засоби фіскальної політики у системі 

природоохоронної діяльності підприємств / С. Я. Цимбалюк // 

Науковий вісник Національної академії державної податкової 

служби України (економіка, право). – 2001. – 2 (12). – С. 115–120. 

17. Інформатика та комп’ютерна техніка. Програма, 

завдання та метод. рекомендації з дисц. для підгот. студ. заочн. 
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