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Про нагородження
Заслухавши пропозиції голови обласної організації Профспілки Гринь
Н.І., подання профспілкових організацій, розширена президія обласного
комітету Профспілки
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Клопотати перед ЦК Профспілки про нагородження Почесною грамотою
ЦК Профспілки за активну громадську позицію, ефективне соціальне
партнерство з первинною та районною організаціями директора Запорізької
спеціалізованої школи №7 Білоуса Костянтина Андрійовича.
2. Клопотати перед президією Запорізької обласної ради профспілок про
нагородження Почесною грамотою:
2.1. За активну громадську позицію, багаторічну плідну працю, високий
професіоналізм, значний особистий внесок у розвиток профспілкового руху
та з нагоди 55 річчя від дня заснування кафедри “Електропостачання
промислових підприємств”:
- Заболотного Анатолія Петровича – голову профбюро ППО
електротехнічного факультету ЗНТУ;
- Метлушан Світлану Миколаївну – заступника профгрупорга кафедри
“Електропостачання промислових підприємств” ЗНТУ.
2.2. За багаторічну плідну працю, високий професіоналізм, значний
особистий внесок у розвиток художньої самодіяльності Іванченка Івана
Івановича – керівника аматорського колективу “Народна академічна хорова
капела “Промінь” м. Бердянська.
2.3. За активну громадську позицію, багаторічну плідну працю, високий
професіоналізм, ефективне соціальне партнерство з ППО ДНЗ №42 м.
Запоріжжя та з нагоди 50 річчя заснування закладу:
- Лещенко Ольгу Іванівну – завідуючу;
- Чівільову Ольгу Василівну – завідуючу господарством.
2.4. За активну громадську позицію, багаторічну плідну працю, високий
професіоналізм, значний особистий внесок у розвиток профспілкового руху

та з нагоди 50 річчя від дня заснування закладу музичного керівника, голову
ППО ДНЗ №42 м. Запоріжжя Чекоданову Анжелу Анатоліївну.
2.5. За активну громадську позицію, вагомий особистий внесок у
профспілкову роботу, житлово-побутове забезпечення осіб, які навчаються та
з нагоди Міжнародного Дня студента:
- Куща Миколу Олександровича – студента V курсу електротехнічного
факультету, заступника голови житлово-побутової комісії профспілкового
комітету ППО Запорізького національного технічного університету;
- Миронова Костянтина Олександровича – студента IV курсу факультету
комп’ютерних наук і технологій, директора Центру студентського
самоврядування гуртожитку №2 Запорізького національного технічного
університету.
3. Нагородити Почесною грамотою комітету Запорізької обласної організації
Профспілки працівників освіти і науки України:
3.1. За активну громадську позицію, вагомий особистий внесок в соціальноекономічний захист студентської молоді та з нагоди Міжнародного дня
студентів:
- Безсмертного Владислава Григоровича – студента ІІІ курсу, голову
профбюро студентів транспортного факультету ЗНТУ;
- Вовк Ганну Олександрівну – студентку ІІ курсу, профорга факультету
соціології та управління ЗНУ;
- Демчик Алісу Іванівну – студентку ІІ курсу, профорга факультету
менеджменту ЗНУ;
- Журбу Михайла Олександровича – студента VI курсу, в.о. голови
профбюро електротехнічного коледжу ЗНТУ;
- Калашника Микиту Вадимовича – студента IV курсу, заступника голови
профбюро інституту будівництва ЗДІА;
- Кіосова Дмитра Дем’яновича – студента ІІІ курсу гуманітарноекономічного факультету, голову студентського самоврядування БДПУ;
- Коваленко Анастасію Олександрівну – студентку магістратури, голову
студентського профбюро музичного відділення Навчально-наукового
інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти МДПУ ім. Б.
Хмельницького;
- Міщенко Анну Віталіївну – студентку ІІІ курсу, члена ПК ППО, голову
профбюро факультету фізико-математичної освіти, комп’ютерних технологій
та трудового навчання БДПУ;
- Нечитайло Світлану Ігорівну – студентку IV курсу, заступника голови
профбюро інституту економіки та управління ЗДІА;
- Перевєрзєву Тетяну Юріївну – студентку ІІІ курсу, профорга факультету
іноземної філології ЗНУ;
- Пільгуєву Олександру Романівну – студентку І курсу, в.о. голови профбюро
студентів факультету міжнародного туризму та управління ЗНТУ;
- Родькіну Альону Євгенівну – студентку ІV курсу, голову стипендіальної
комісії профкому студентів ЗНТУ;
- Савченко Іллю Миколайовича – студента ІІ курсу, в.о. профбюро
інженерно-фізичного факультету ЗНТУ;
- Самокіш Анну Олександрівну – студентку ІІІ курсу, голову студентського
профбюро факультету інформатики, математики та економіки МДПУ ім. Б.
Хмельницького;
- Сердюченка Антона Олександровича – студента ІІІ курсу, члена ПК ППО,
голову профбюро факультету соціально-педагогічної та корекційної освіти

БДПУ;
- Спасенко Оксану Володимирівну – студентку IV курсу, голову
студентського профбюро філологічного факультету МДПУ ім. Б.
Хмельницького;
- Сухенко Валентину Сергіївну – студентку ІІІ курсу, заступника голови
ППО ЗНУ по роботі зі студентами, профорга біологічного факультету;
- Тіхінського Олександра Олександровича – студента ІІІ курсу, голову
профбюро студентів машинобудівного факультету ЗНТУ;
- Чіпчєву Євгенію – студентку ІV курсу спеціальності “Початкова освіта”,
члена профспілкового комітету Запорізького педагогічного коледжу;
- Шелухіна Сергія Сергійовича – студента ІV курсу, члена ПК ППО, голову
профбюро факультету фізико-математичної освіти, комп’ютерних технологій
та трудового навчання БДПУ.
3.2. За активну громадську позицію, вагомий особистий внесок у роботу по
соціально-економічному захисту членів Профспілки та з нагоди особистого
ювілею:
- Дерев’янник Людмилу Денисівну – бухгалтера Приазовської районної
організації Профспілки працівників освіти і науки України;
- Мусіхіну Галину Петрівну – вчителя, голову ППО КЗ “Веселівська ЗОШ ІІІІ ст. №2”.
3.3. Працівників КЗ “Запорізька спеціальна ЗОШ-інтернат №1” з нагоди 60
річчя закладу:
- Бедрік Світлану Іванівну – вихователя, члена ПК ППО за активну
громадську позицію, соціально-економічний захист членів Профспілки;
- Блохіну Наталію Василівну – вчителя початкових класів за активну
громадську позицію, співпрацю з ПК ППО;
- Качуру Тетяну Леонідівну – бібліотекаря, голову ППО за активну
громадську позицію, вагомий особистий внесок у діяльність ППО, соціальноекономічний захист членів Профспілки;
- Парфентьєву Ксенію Михайлівну – кухаря за активну громадську позицію,
відданість обраній справі;
- Радкевич Світлану Володимирівну – прибиральницю за активну
громадську позицію, відданість обраній справі;
- Ярову Любов Дмитрівну – директора за активну громадську позицію,
ефективне соціальне партнерство з первинною та районною профспілковими
організаціями.
3.4. Працівників ДНЗ №42 Вознесенівського району м. Запоріжжя за активну
громадську позицію, відданість обраній справі та з нагоди 50 річчя
заснування закладу:
- Підан Світлану Михайлівну – діловода;
- Руденко Ольгу Іванівну – вихователя з українського мовлення;
- Щебликіну Оксану Вікторівну – вихователя.
3.5. Профспілковий актив Запорізької спеціалізованої школи №7
Комунарського району за активну громадську позицію, вагомий особистий
внесок в профспілкову роботу та з нагоди ювілею закладу:
- Андреєву Риту Миколаївну – ветерана праці;
- Гарькаву Наталію Андріївну – вчителя української мови та літератури,
голову ППО;
- Каменську Ольгу Григорівну – ветерана праці;
- Середу Тетяну Іванівну – вчителя фізичної культури;
- Трапешко Валентину Іванівну – вчителя початкових класів.
3.6. Працівників факультету соціальної педагогіки та психології ЗНУ за
активну громадську позицію, самовіддану багаторічну працю, вагомий
особистий внесок в навчання і виховання студентської молоді та з нагоди 25
річчя заснування факультету:
- Гринь Лілію Олександрівну – кандидата педагогічних наук, доцента

кафедри акторської майстерності та дизайну;
- Бондарєву Крістіну Іванівну – художнього керівника навчального театру
кафедри акторської майстерності та дизайну;
- Іванову Ларису Сергіївну – кандидата філософських наук, доцента кафедри
педагогіки та психології освітньої діяльності;
- Мацкевіч Юліану Рафаїлівну – кандидата педагогічних наук, доцента
кафедри соціальної педагогіки.
3.6. Студентів ВНЗ – переможців обласного конкурсу “Студент року 2016”:
- Воронова Кліма Євгенійовича – ЗНУ, номінація “Студент – староста”;
- Гуцалюк Дар’ю Геннадіївну – ЗНТУ, номінація “Студент – спортсмен ”;
- Діброва Миколу Олеговича – ЗДІА, номінація “Студент – спортсмен ”;
- Касьяненка Євгена Миколайовича – ЗНТУ, номінація “Студент – лідер
студентського самоврядування”;
- Камєнову Оксану Пламенову – ЗНУ, номінація “Студент – вчений”;
- Майорова Віктора Олександровича – МДПУ, номінація “Студент –
журналіст”;
- Назаренко Катерину Сергіївну – ЗЕТК ЗНТУ, номінація “Кращий студент
року вищого навчального закладу І-ІІІ р.а.”
- Хаматгораєву Юлію Римівну – БДПУ, номінація “Студент – суспільний
діяч”.
3.7. Профспілковий актив ЗНТУ за активну громадську позицію, відданість
обраній справі, високий професіоналізм, значний особистий внесок в
профспілкову діяльність та з нагоди 116 річниці закладу:
- Козлову Олену Борисівну – голову профспілкового бюро машинобудівного
факультету;
- Нечаєву Ірину Анатоліївну – голову профспілкового бюро факультету
економіки та управління;
- Скуйбіду Олену Леонідівну – голову профспілкового бюро інженернофізичного факультету;
- Федорченка Євгена Миколайовича – голову профспілкового бюро
факультету комп’ютерних наук та технологій.

Голова обласної
організації Профспілки

Н.І. Гринь

