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Про нагородження 
 

 Заслухавши пропозиції голови обласної організації Профспілки Гринь 
Н.І., подання профспілкових організацій, президія обласного комітету 
Профспілки 
 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 
1. Клопотати перед президією ЦК Профспілки про нагородження: 
1.1. Почесною грамотою ЦК Профспілки працівників освіти і науки України 
голову Вільнянської районної організації Профспілки працівників освіти і 
науки України Могилата Олександра Григоровича за активну громадську 
позицію, вагомий особистий внесок у розвиток профспілкового руху, 
соціально-економічний захист спілчан та з нагоди особистого ювілею. 
1.2. Нагрудним знаком “Заслужений працівник Профспілки працівників 
освіти і науки України” голову Запорізької районної організації Профспілки 
працівників освіти і науки України Мишакіну Ларису Миколаївну за активну 
громадську позицію, вагомий особистий внесок у розвиток профспілкового 
руху, соціально-економічний захист спілчан та з нагоди особистого ювілею. 
 
2. Нагородити Почесною грамотою комітету Запорізької обласної організації 
Профспілки працівників освіти і науки України: 
2.1 За активну громадську позицію, вагомий особистий внесок у розвиток 
студентського профспілкового руху та за результатами участі у заходах до 
Року первинної профспілкової організації  Бик Наталію Володимирівну – 
студентку групи 315-с Навчально-наукового інституту Мелітопольського 
державного педагогічного університету ім. Б. Хмельницького. 
2.2. За активну громадську позицію, вагомий особистий внесок у роботу по 
створенню безпечних умов праці та з нагоди відзначення 100 річчя утворення 
технічної інспекції праці профспілок: 
- Кириченка Антона Сергійовича – спеціаліста з охорони праці Комунальної 
установи “Пологівський колегіум №1” Пологівської районної ради; 
- Мальченка Леоніда Леонідовича – вчителя, спеціаліста з охорони праці 
Воскресенського НВК Пологівського району; 
- Олійник Олесю Дмитрівну – спеціаліста з охорони праці Комунальної 
установи “Пологівська ЗОШ І-ІІІ ст. №4” Пологівської районної ради; 
- Терещенко Ніну Дмитрівну – методиста РМК відділу освіти, молоді та 



спорту Пологівської районної державної адміністрації; 
- Тоцьку Людмилу Іванівну – спеціаліста з охорони праці Комунальної 
установи “Пологівська СРШ І-ІІІ ст. №2” Пологівської районної ради. 
2.3. За активну громадську позицію, вагомий особистий внесок у розвиток 
профспілкової роботи, соціально-економічний захист членів Профспілки та з 
нагоди особистого ювілею Тертичну Аллу Вікторівну – голову ППО ДНЗ 
№281 “Журавлик” Вознесенівського району м. Запоріжжя. 
2.4. За активну громадську позицію, ефективне соціальне партнерство з 
первинною та районною профспілковими організаціями, вагомий особистий 
внесок у розвиток системи освіти та з нагоди особистого ювілею: 
- Пампуру Зінаїду Анатоліївну – завідувача ДНЗ №161 “Сніжинка” 
Вознесенівського райлну м. Запоріжжя; 
- Шмегельську Ірину Миколаївну – завідувача ДНЗ №126 “Суничка” 
Вознесенівського району м. Запоріжжя. 
2.5. За активну громадську позицію, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток освіти: 
2.5.1. Переможців обласного етапу Всеукраїнського конкурсу “Учитель року 
– 2018”: 
- Кириленко Ларису Василівну – вчителя фізичної культури 
Мелітопольського навчально-виховного комплексу № 16 Мелітопольської 
міської ради Запорізької області; 
- Шабаль Катерину Сергіївну – вчителя української мови та літератури 
Вільнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Вільнянської 
районної ради Запорізької області; 
- Яременко Дар’ю Сергіївну – вчителя німецької мови Запорізької гімназії № 
45 Запорізької міської ради Запорізької області. 
2.5.2. Лауреатів обласного етапу Всеукраїнського конкурсу “Учитель року – 
2018”: 
- Богдзієвич Світлану Миколаївну –  вчителя Запорізької загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 20 екологічного профілю Запорізької міської ради 
Запорізької області; 
- Доценко Ірину Миколаївну – вчителя Запорізького багатопрофільного 
ліцею № 62 Запорізької міської ради Запорізької області; 
- Касьянову Олену Юріївну –  вчителя Балабинського навчально-виховного 
комплексу «школа І-ІІІ ступенів-гімназія «Престиж» Запорізького району 
Запорізької області; 
- Касян Ірину Іванівну –  вчителя Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 80 Запорізької міської ради Запорізької області; 
- Корнієнка Віктора Івановича –  вчителя Енергодарської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 2 Енергодарської міської ради Запорізької області; 
- Кравченко Елєонору Павлівну –  вчителя Запорізької загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 104 Запорізької міської ради Запорізької області; 
- Куркіну Оксану Олександрівну – вчителя Запорізької гімназії № 31 
Запорізької міської ради Запорізької області; 
- Лисенко Віту Олександрівну – вчителя Комунального закладу 
«Добропільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Гуляйпільської 
районної ради Запорізької області;  
- Лозову Світлану Леонідівну – вчителя Запорізької гімназії № 107 
Запорізької міської ради Запорізької області; 
- Новосела Романа Олександровича – вчителя Осипенківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Осипенківської сільської ради 
Бердянського району Запорізької області; 
- Пелипенко Світлану Іванівну –  вчителя Енергодарської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 2 Енергодарської міської ради Запорізької області; 
- Риндєєву Наталію Павлівну – вчителя Запорізької гімназії «Контакт» 
Запорізької міської ради Запорізької області; 



- Семікліт Наталію Віталіївну – вчителя Запорізької гімназії № 46 
Запорізької міської ради Запорізької області; 
- Сисоєву Тетяну Юріївну –  вчителя Запорізької гімназії № 93 Запорізької 
міської ради Запорізької області; 
- Чередниченко Інну Борисівну –  вчителя Запорізького багатопрофільного 
ліцею № 99 Запорізької міської ради Запорізької області; 
- Чернюк Галину Володимирівну – вчителя Запорізької гімназії № 8 
Запорізької міської ради Запорізької області. 
 
 
 
 
 
Голова  
обласної організації  
Профспілки                                                                                    Н.І. Гринь                                           


