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Я, Чабан Катерина Анатоліївна, народилась 08.10.1967 року у селищі 
Білогір’я Хмельницької області у сім’ї працівників культури, українка. Батько, 
Чабан Анатолій Дем’янович, викладач музики (баян, акордеон, труба), директор 
Хмельницької районної дитячої музичної ніколи, а потім Хмельницької дитячої 
школи мистецтв. Мати, Кураєва Галина Олексіївна, викладач музики (баян, 
акордеон) у школі мистецтв.

Моє дитинство пройшло у с. Ружична Хмельницького району, тут 
відвідувала дитячий садок, Ружичнянську середню загальноосвітню школу. На 
відмінно закінчила Хмельницьку середню школу №19 з поглибленим вивченням 
англійської мови.

Трудову діяльність почала у 1985 році у Хмельницькій районній дитячій 
музичній школі на посаді завгоспа, у тому ж році перейшла на роботу до 
Хмельницької районної бібліотеки, де зрозуміла, що бібліотека-це моє покликання. 
Саме тому, поєднуючи роботу із навчанням у 1986 році вступила до Київськго 
державного інституту культури ім. О.Є.Корнійчука, де по закінченні отримала фах 
бібліотекаря-бібліографа.

Починаючи з 1987 року впродовж 13 років працювала у Хмельницькій 
обласній бібліотеці для юнацтва на посадах бібліотекаря читального залу, відділу 
мистецтв, методиста, завідуючої відділом реклами та зв’язків з громадськістю. За 
функціональними обов’язками обізнана із процесами обслуговування користувачів, 
організації бібліотечних фондів, каталогізування, проведення соціокультурних 
заходів, надання методичної роботи, налагодженням зв’язків із громадськістю та 
ЗМІ.

З 2001 по 2006 рік працювала у науковій бібліотеці Хмельницького 
національного університету на посадах головного бібліотекаря, завідуючої 
науково-методичним відділом. Займалась розробкою та упорядкуванням 
нормативно-правової бази у бібліотечній сфері (інструкцій, положень, правил на 
бібліотечні процеси), узагальненням діяльності та наданням допомоги бібліотекам 
вищих навчальних закладів області, підготовкою статей до наукових збірок, 
періодичних видань. Усього під час роботи в університеті опубліковано близько 30 
наукових публікацій, у тому числі започатковано видання методичного бюлетеня 
«Бібліотека в освітньому просторі», книги до 40-річчя бібліотеки університету. За 
час роботи в книгозбірні мій досвід збагатився роботою в офісних та 
спеціалізованих бібліотечних комп’ютерних програмах, науковою діяльністю, 
спілкуванням та обміном досвідом з колегами з інших областей України на 
наукових конференціях та семінарах у Полтаві, Києві, Львові.

З 2006 року по сьогодні працюю на посаді головного спеціаліста управління 
культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної 
адміністрації. Як державний службовець займаюсь контролем за реалізацією в 
області державної політики у сфері бібліотечної справи. З цією метою здійснюю 
підготовку проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, рішень обласної 
ради, наказів та листів управління щодо реалізації обласних програм, планів
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заходів, видання та надходження літератури до бібліотечних фондів, 
комп’ютеризації бібліотек тощо. Займаюсь збором та узагальненням даних 
державної статистичної звітності бібліотек, проведенням колегій управління, 
громадських слухань, беру участь у семінарах та нарадах працівників бібліотек 
області.

Постійно працюю над підвищенням кваліфікації та здобуттям нових 
професійних якостей. Отримала сертифікати Державної Академії керівних кадрів 
культури і мистецтва за темою «Державне управління. Державна служба», 
Хмельницького національного університету (Регіональний центр перепідготовки та 
працевлаштування за фахом «Англійська мова і література»), диплом магістра 
Хмельницького університету управління та права за фахом «Державна служба» 
(2014).

За роботу у сфері культури, державної служби відзначена грамотами 
Хмельницької обласної державної адміністрації та профільного управління, 
Міністерства культури України.

Заміжня, чоловік - Мокляк Анатолій Іванович працює інженером у ПАТ 
«Укрелектроапарат», спільно з ним виховуємо сина Матвія.

До кримінальної відповідальності не притягувалась, в іноземстві іншої 
держави не перебувала. Проживаю з сім’єю за адресою: м. Хмельницький, 
проспект Миру, 60/1.-КВ.45.
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