ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КОМІТЕТ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ
ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПРЕЗИДІЯ
ПОСТАНОВА
19.04.2016

м. Запоріжжя

№П-6-10

Про нагородження
Заслухавши пропозиції голови обласної організації Профспілки Гринь
Н.І., подання профспілкових організацій, розширена президія обласного
комітету Профспілки
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Клопотати про нагородження:
1.1. Почесною грамотою ФПУ Конькову Тетяну Вікторівну – головного
бухгалтера первинної профспілкової організації Запорізького національного
технічного університету;
1.2. Нагрудним знаком ЦК Профспілки “Заслужений працівник Профспілки
працівників освіти і науки України” Куницю Наталію Іванівну – голову
Шевченківської районної організації Профспілки м. Запоріжжя;
1.3. Почесною грамотою ЦК Профспілки:
- Тєтєріну Марію Петрівну – голову Мелітопольської районної організації
Профспілки працівників освіти і науки України;
- Хижняка Миколу Миколайовича – голову Оріхівської районної організації
Профспілки працівників освіти і науки України
за значний особистий внесок в розвиток освітянського профспілкового руху,
захист їх правових та соціально-економічних прав, з нагоди ювілейної дати
від дня народження.
2. Нагородити Почесною грамотою комітету Запорізької обласної організації
Профспілки працівників освіти і науки України:
2.1. За активну громадську позицію, особистий внесок у розвиток навчальновиховного процесу, соціально-економічний захист членів Профспілки та з
нагоди 55 річчя заснування Матвіївської ЗОШ-інтернату Запорізької обласної
ради:
- Верещак Світлану Валеріївну – вчителя фізичної культури;
- Жмакіну Валентину Іванівну – медичну сестру;
- Кисіль Ольгу Миколаївну – члена ПК, старшого вихователя дитячого
відділу;
- Конькову Ларису Костянтинівну – вчителя російської мови, методиста;

- Садову Валентину Іванівну – заступника директора з виховної роботи;
- Тихоновську Людмилу Олександрівну – вихователя;
- Фролову Людмилу Миколаївну – голову ППО, вчителя біології та хімії.
2.2. За активну громадську позицію, вагомий особистий внесок у соціальноекономічний захист членів Профспілки та з нагоди 55 річчя від дня
народження Манойлову Тетяну Іванівну – голову ППО Бердянської ЗОШ
№2.
2.3. Переможців обласного етапу Всеукраїнського конкурсу “Учитель року –
2016”:
І місце
- Білу Олену Анатоліївну – вчителя історії Запорізької гімназії №45
Запорізької міської ради Запорізької області;
- Бєлих Ігоря Володимировича – вчителя предмета “Захист Вітчизни” КЗ
“Запорізький обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною
підготовкою “Захисник”” ЗОР;
- Ляшенко Клару Михайлівну – вчителя англійської мови Запорізької
гімназії №11 Запорізької міської ради Запорізької області;
- Халанчук Ларису Вікторівну – вчителя математики Навчально-виховного
комплексу “Якимівська гімназія” Якимівської районної ради Запорізької
області.
ІІ місце
- Жукову Оксану Борисівну – вчителя математики Мелітопольської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №4 Мелітопольської міської ради
Запорізької області;
- Прохорову Катерину Володимирівну – вчителя історії Запорізького
багатопрофільного ліцею №62 Запорізької міської ради Запорізької області;
- Сухова Олександра Олександровича – вчителя предмета “Захист Вітчизни”
Енергодарської багатопрофільної гімназії “Гармонія” Енергодарської міської
ради Запорізької області;
- Українську Ганну В’ячеславівну – вчителя англійської мови Бердянського
муніципального ліцею Бердянської міської ради Запорізької області.
ІІІ місце
- Діордієву Надію Миколаївну – вчителя англійської мови Запорізького
багатопрофільного ліцею №99 Запорізької міської ради Запорізької області;
- Константинова Костянтина Володимировича – вчителя предмета
“Захисник Вітчизни” Хортицького навчального центру допризивної
підготовки;
- Садикіну Світлану Володимирівну – вчителя математики Енергодарського
навчально-виховного комплексу №1 Енергодарської міської ради Запорізької
області;
- Шингур Ірину Олександрівну – вчителя історії Комунального закладу
“Гуляйпільська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1” Гуляйпільської районної
ради Запорізької області.
2.4. За активну громадську позицію, ефективну співпрацю з міською
організацією Профспілки, активну участь в організації тематичних заходів з

охорони праці Процишина Миколу Михайловича – інженера служби
охорони праці управління освіти Мелітопольської міської ради.
2.5. За активну громадську позицію, вагомий особистий внесок в науковопедагогічну діяльність, професіоналізм, плідну співпрацю з ППО працівників
Бердянського державного педагогічного університету та з нагоди Дня науки:
- Бабіну Наталю Іванівну – старшого викладача кафедри менеджменту;
- Глазкову Ірину Яківну – доктора педагогічних наук, професора, завідуючу
кафедри іноземних мов і методики викладання;
- Жигіря Анатолія Анатолійовича – доктора економічних наук, професора
кафедри економічної кібернетики і фінансів, декана факультету економіки та
управління;
- Колінько Олену Петрівну – доктора філологічних наук, професора кафедри
загального мовознавства та слов’янської філології;
- Кривильову Олену Анатоліївну – кандидата педагогічних наук, доцента
кафедри професійної освіти;
- Малихіна Андрія Олександровича – кандидата педагогічних наук, доцента
кафедри теорії та методики технологічної та професійної освіти;
- Нікішину Тетяну Ігорівну – кандидата філологічних наук, доцента кафедри
загального мовознавства та слов’янської філології;
- Новик Ольгу Петрівну – доктора філологічних наук, професора, завідуючу
кафедри української літератури та компаративістики;
- Улюкаєву Ірину Гереївну – кандидата педагогічних наук, доцента кафедри
дошкільної освіти;
- Філоненко Софію Олегівну – доктора філологічних наук, професора
кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури;
- Хоменко Віталія Григоровича – кандидата педагогічних наук , професора
кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні;
- Шишкіна Геннадія Олександровича – доктора педагогічних наук, доцента
кафедри фізики.

Голова
обласної організації
Профспілки

Н.І. Гринь

