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ародилася 2 червня 1957 р. в с. Пилява Старосинявського району Хмельницької області у сім’ї
Дениса Филімоновича та Марії Павлівни Савчук.
Поставши перед вибором майбутньої професії, вирішила дослухатись до поради випускника вишу, що нині
зветься НТУ «Харківський політехнічний інститут» та впродовж 1974–1980 рр. навчалася у Харківському політехнічному інституті за спеціальністю «Технологія неорганічних
речовин».
Трудовий шлях розпочала у 1980 р. із посади інженера
ка
фед
ри технології неорганічних речовин альма-матер.
У 1982–1986 рр. була аспіранткою рідного вишу, а в 1988 р.
здобула науковий ступінь кандидата технічних наук. У 1983–
1991 рр. — молодший науковий співробітник НТУ «ХПІ».
У 1991–1998 рр. — вчений секретар Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування
та відновлення працездатності. У 1998–2000 рр. обіймала
посаду доцента ка
фед
ри Національної фармацевтичної
академії України. З 2000 р. до сьогодні — директор Укра
їнського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності.
Антоніна Денисівна зазначає, що прекрасна університетська школа дала їй достатньо знань у всіх напрямах —
від будівництва і економіки до наукових досліджень. Тут
вона знайшла чимало друзів і творчих зв’язків. А. Д. Салєєва співпрацює з НТУ «ХПІ» щодо підготовки студентів,
а також видає статті у наукових збірниках інституту (має
близько 140 статей та 80 патентів).
Нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня (2006),
почесним званням «Заслужений працівник соціальної
сфери України» (2009), Почесною відзнакою Міністерства
праці та соціальної політики України «За благодійність»
(2007), Подякою Кабінету Міністрів України з врученням
пам’ятного знака «За сумлінну працю» (2002), почесними
грамотами Міністерства праці та соціальної політики України (2000, 2002), Почесною відзнакою Харківської обласної державної адміністрації «Слобожанська Слава» (2002),
Почесною грамотою Кабінету Міністрів України до Дня
незалежності України (2013).
Захоплення — живопис, гірськолижний спорт.
Заміжня. Має сина. Життєве кредо: «Треба робити
більше добра! Задля цього приходимо в життя!».
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he was born on July 2, 1957 in the Pyliava village, Stara
Syniava district of Khmelnytskyi region in the family of
Denys Fylimonovych and Mariia Pavlivna Savchuk.
The choice of her future profession was influenced by the
point of view of a graduate from the higher educational establishment which is now called NTU «Kharkiv Polytechnic Institute» and during 1974–1980 she studied at KhPI within specialty «Inorganic Materials Technology».
She began her career in 1980 on the position of an engineer at the Department of Inorganic Substances Technology at
her Alma Mater. In 1982–1986, she took post-graduate studies
and in 1988, she obtained a scientific degree of PhD in Technical Sciences. In 1983–1991, she was a junior research worker
of NTU «KhPI» and in 1991–1998 — an academic secretary
at the Ukrainian Scientific and Research Institute of Prosthesis,
Construction of Artificial Limbs and Restoration of Work Capa
city. In 1998–2000 she took the position of an Associate Professor of the Department at the National Pharmaceutical Academy of Ukraine. Since 2000 she has been the Director of
the Ukrainian Scientific and Research Institute of Prosthesis,
Construction of Artificial Limbs and Restoration of Work Capacity.
Antonina Denysivna points out that excellent preparation
at the university provided her with enough knowledge in all the
spheres: in constructing and economics as well as in scientific
research. There she found many friends and professional connections. A. D. Salieieva cooperates with NTU «KhPI» as for student
preparation and she publishes her works in the scientific journals
of the Institute having totally about 140 articles and 80 patents.
She is awarded the «Order of Princess Olga» of the
III Degree (2006), the title «Honored Worker of the Social
Sphere of Ukraine» (2009), an honorary distinction of the Ministry of Work and Social Policy of Ukraine «For Charity» (2007).
The Cabinet of Ministers of Ukraine distinguished her with the
memorable mark «For Devoted Work» (2002), diplomas of the
Ministry of Work and Social Policy of Ukraine (2000, 2002). She
was also given an honorary distinction of the Kharkiv region
State Administration «Slobozhanska Slava» (2002), an Honorary Diploma of the Cabinet of Ministers of Ukraine on the occasion of the Independence Day of Ukraine (2013).
She is fond of arts and Alpine skiing. She is married and
has a son. Her life credo is: «Do more good things! That’s what
we come into this life for!»
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