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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 президією Центрального комітету Профспілки працівників 
освіти і науки України про нагородження: 
1.1. Почесною грамотою Федерації профспілок України Хромишеву Олену 
Олександрівну – кандидата хімічних наук, доцента, голову профспілкового 
бюро хіміко-біологічного факультету, члена ПК ППО Мелітопольського 
державного педагогічного університету ім. Б.Хмельницького за активну 
громадську позицію, багаторічну профспілкову діяльність, вагомий особистий 
внесок у соціально-економічний захист спілчан та з нагоди 95 річчя з дня 
створення університету. 
 
1.2. Почесним знаком Профспілки працівників освіти і науки України “За 
соціальне партнерство”:  
- Панченко Галину Володимирівну – директора Комунального закладу 
“Кам’янська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат” Запорізької обласної 
ради за активну громадську позицію, багаторічне конструктивне соціальне 
партнерство з районною і первинною профспілковими організаціями та з 
нагоди Дня працівників освіти; 
- Солоненка Анатолія Миколайовича – ректора Мелітопольського 
державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького за 
активну громадську позицію, багаторічну сумлінну працю, ефективне 
соціальне партнерство з первинною та обласною організаціями Профспілки. 
1.3. Почесною грамотою ЦК Профспілки:   
1.3.1. За активну громадську позицію, багаторічну профспілкову діяльність, 
соціально-економічний захист спілчан та з нагоди Дня працівників освіти: 
- Абрамович Ганну Валентинівну – голову первинної профспілкової 
організації Комунального закладу “Кам’янська спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат” Запорізької обласної ради; 



- Резенко Наталію Олександрівну – голову первинної профспілкової 
організації Григорівського НВК Запорізького району Запорізької області; 
- Смірнову Ірину Яківну – голову первинної профспілкової організації 
Комунального закладу “НВК “Джерело” Комишуваської селищної ради 
Оріхівського району Запорізької області; 
- Селіванову Ірину Вікторівну – голову первинної профспілкової організації 
дошкільного навчального закладу №39 Мелітопольської міської ради 
Запорізької області; 
- Тєтєріну Оксану Валеріївну – голову первинної профспілкової організації 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №24 Мелітопольської міської ради 
Запорізької області. 
1.3.2. За активну громадську позицію, багаторічну діяльність та з нагоди 95 
річчя з дня створення Мелітопольського державного педагогічного 
університету ім. Б.Хмельницького:  
- Дюжикову Тетяну Миколаївну – кандидата педагогічних наук, доцента, 
голову первинної профспілкової організації; 
- Ребар Інессу Василівну – старшого викладача, голову профспілкового бюро 
природничо-географічного факультету, члена ПК ППО; 
- Розумейко Людмилу Сергіївну – головного бухгалтера за вагомий особистий 
внесок в роботу щодо захисту соціально-економічних прав та інтересів членів 
Профспілки; 
- Сердюк Ірину Миколаївну – провідного інженера, голову профспілкового 
бюро структурних підрозділів, члена ПК ППО. 
1.3.3. За активну громадську позицію, вагомий особистий внесок у розвиток 
університету та плідне соціальне партнерство з первинною профспілковою 
організацією Богданова Ігоря Тимофійовича – доктора педагогічних наук, 
професора, ректора Бердянського державного педагогічного університету. 
 
2. Клопотати перед президією Запорізької обласної ради профспілок про 
нагородження Почесною грамотою за активну громадську позицію, 
багаторічну плідну працю, вагомий особистий внесок у профспілкову роботу 
та з нагоди Дня працівників освіти: 
2.1. За активну громадську позицію,  сумлінну працю, вагомий особистий 
внесок в соціально-економічний захист членів Профспілки та з нагоди Дня 
працівників освіти: 
- Генсицьку Маргариту Йосипівну – голову первинної профспілкової 
організації дошкільного навчального закладу “Теремок” Костянтинівської 
сільської ради Мелітопольського району; 
- Деркач Ольгу Михайлівну – голову первинної профспілкової організації 
Спеціалізованої школи фізичної культури №18 І-ІІІ ст. Запорізької міської 
ради;  
- Колєснікову Світлану Степанівну – голову первинної профспілкової 
організації Центру розвитку дитини “Надія” Запорізької міської ради; 



- Отришко Тетяну Іванівну – голову первинної профспілкової організації 
Омельницької філії Комунального закладу “НВК “Основа” Преображенської 
сільської ради Оріхівського району Запорізької області; 
- Павленко Наталію Федорівну – голову первинної профспілкової організації 
загальноосвітньої школи №101 І-ІІІ ст. Запорізької міської ради; 
- Руренко Світлану Григорівну – голову первинної профспілкової організації 
Комунального закладу “Заріченська гімназія” Комишуваської селищної ради 
Оріхівського району Запорізької області; 
- Середу Сергія Васильовича – голову первинної профспілкової організації 
Комунального закладу Оріхівська гімназія №1 “Сузір’я” Оріхівської міської 
ради Запорізької області; 
- Тихомирову Наталію Олександрівну – голову первинної профспілкової 
організації Комунального закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст. “Успіх” 
Новобогданівської сільської ради Мелітопольського району; 
- Тельчарову Олену Панасівну – старшого викладача, профспілкового 
організатора кафедри дошкільної освіти Бердянського державного 
педагогічного університету; 
2.2. За активну громадську позицію,  сумлінну працю, ефективне соціальне 
партнерство з районною і первинною організаціями Профспілки та з нагоди 
Дня працівників освіти: 
- Голіка Олександра Борисовича – кандидата педагогічних наук, доцента, 
директора студентського клубу Бердянського державного педагогічного 
університету; 
- Дерев’янко Валентину Степанівну – головного спеціаліста 
Територіального відділу освіти Комунарського району Департаменту освіти і 
науки Запорізької міської ради; 
- Жигір Вікторію Іванівну – доктора педагогічних наук, професора, декана 
факультету Бердянського державного педагогічного університету; 
- Перепелицю Наталію Євгенівну – начальника Шевченківського 
територіального відділу освіти Департаменту освіти і науки Запорізької 
міської ради; 
- Ситник Олену Іванівну – директора Комунального закладу “Розівська ЗОШ 
І-ІІІ ст.” Якимівської селищної ради; 
- Цокало Ольгу Мойсеївну – директора загальноосвітньої школи №52 І-ІІІ ст. 
Запорізької міської ради; 
- Щетиніну Раїсу Юхимівну – директора Центру дитячої та юнацької 
творчості Шевченківського району Запорізької міської ради.  
2.3. За активну громадську позицію,  сумлінну працю, вагомий особистий 
внесок в соціально-економічний захист членів Профспілки, створення 
позитивного іміджу Профспілки та з нагоди 95 річчя створення 
Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Богдана 
Хмельницького: 
- Волкову Віру Андріївну – кандидата педагогічних наук, доцента, голову 
профспілкового бюро Навчально-наукового інституту соціально-педагогічної 



та мистецької освіти, члена профспілкового комітету первинної профспілкової 
організації; 
- Нєхорошу Ірину Олександрівну – лаборанта кафедри англійської мови, 
секретаря комісії соціального страхування на випадок тимчасової втрати 
працездатності; 
- Єрмак Юлію Іванівну – кандидата педагогічних наук, старшого викладача, 
голову профспілкового бюро факультету інформатики, математики та 
економіки члена профспілкового комітету первинної профспілкової 
організації. 
3. Нагородити Почесною грамотою комітету Запорізької обласної організації 
Профспілки працівників освіти і науки України:  
3.1. За активну громадську позицію, багаторічну плідну працю, значний 
особистий внесок у соціально-економічний захист членів Профспілки та з 
нагоди Дня працівників освіти: 
- Агаркову Тетяну Миколаївну – голову ППО КЗ “Верхньокриничанський 
НВК-ЗОШ І-ІІ ст.” Василівського району; 
- Анісімову Тетяну Анатоліївну – логопеда, голову ППО ДНЗ №297 
Дніпровського району м. Запоріжжя; 
- Артюх Ларису Олексіївну – голову ППО Костянтинівського ліцею “Ерудит” 
Мелітопольської районної ради; 
- Астаніну Ірину Дмитрівну – вчителя англійської мови, голову ППО 
Покровського НВК “ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ” Токмацького району; 
- Бабіч Світлану Володимирівну – вихователя, голову ППО ДНЗ №13 
Енергодарської міської ради; 
- Баранник Тетяну Сергіївну – голову ППО Новопетрівського ДНЗ “Колосок” 
Бердянського району; 
- Білокриницьку Тетяну Анатоліївну – голову ППО Червонопільської ЗОШ 
І-ІІІ ст. Бердянського району; 
- Богомол Людмилу Сергіївну – голову ППО ДНЗ комбінованого типу №15 
Енергодарської міської ради; 
- Борисову Олену Олексіївну – учителя трудового навчання, голову ППО 
Комунальної установи “Пологівська гімназія “Основа”; 
- Борисенко Варвару Василівну – голову ППО дошкільного підрозділу 
Великобілозерського НВК №1; 
- Бочкарьову Ларису Василівну – вчителя початкових класів, голову ППО 
Приморської ЗОШ №3; 
- Бернікову Світлану Михайлівну – голову ППО Любицької ЗОШ І-ІІІ ст. 
Новомиколаївського району; 
- Васильову Олену Григорівну – голову ППО Запорізької гімназії з 
поглибленим вивченням іноземної мови №71; 
- Вєльчеву Валентину Олексіївну – вчителя української мови та літератури, 
голову ППО Богданівського НВК Приазовського району; 
- Гандзюк Тетяну Михайлівну – заступника голови ППО КЗ “Терпіннівська 
спеціальна ЗОШ-інтернат” Запорізької обласної ради; 



- Гарькаву Наталію Андріївну – вчителя української мови та літератури, 
голову ППО Запорізької спеціалізованої школи №7; 
- Гнатюка Віталія Васильовича – кандидата біологічних наук, 
профспілкового організатора кафедри Бердянського державного 
педагогічного університету; 
- Гнідець Людмилу Євгенівну – вчителя зарубіжної літератури, голову ППО 
Карл-Лібкнехтського НВК Розівського району; 
- Голишеву Ірину Олександрівну – голову ППО ЗДО №162 Вознесенівського 
району м. Запоріжжя; 
- Голік Яну Петрівну – вихователя, голову ППО ДНЗ №160 Дніпровського 
району м. Запоріжжя, голову ревізійної комісії Дніпровської районної 
організації Профспілки; 
- Гордовенко Олену Степанівну – голову ППО позашкільного навчального 
закладу Енергодарської малої академії наук учнівської молоді Енергодарської 
міської ради; 
- Грабко Тетяну Анатоліївну – дифектолога, голову ППО ДНЗ №221 
Дніпровського району м. Запоріжжя; 
- Григоращенко Вікторію Юріївну – голову культмасової комісії ПК ППО 
ЗНВК №67 Заводського району; 
- Григор’єва Артема Сергійовича – вчителя фізичного виховання, голову 
ППО Енергодарського багатопрофільного ліцею Енергодарської міської ради; 
- Грошева Олександра Петровича – вчителя, голову ППО 
Малокатеринівського НВК “Мрія”; 
- Гребінь Юлію Іванівну – голову ППО Трудової ЗОШ І-ІІ ст. 
Новомиколаївського району; 
- Губську Олену Анатоліївну – вихователя, голову ППО Широківського КДНЗ 
“Золотий ключик”; 
- Добрєву Ларису Миколаївну – вчителя, голову ППО ЗОШ І-ІІІ ст. №1 
Мелітопольської міської ради; 
- Драчову Олену Анатоліївну – вчителя, голову ППО Кушугумського НВК 
“Інтелект”; 
- Дригу Тетяну Вікторівну – вихователя КЗДО “Червона шапочка”, 
Оріхівської міської ради; 
- Дук Ольгу Миколаївну – голову ППО КЗ “Таврійська ЗОШ І-ІІ ст.” 
Веселівського району; 
- Деркач Світлану Василівну – голову ППО Кирилівської ЗОШ І ст.; 
- Жейнову Валентину Дмитрівну – учителя біології Приазовського ОНЗ 
Приазовська СШ І-ІІІ ст. “Азимут”; 
- Желязкову Тетяну Семенівну – голову ППО БДЮТ м. Бердянська; 
- Заскотську Ольгу Миколаївну – голову ППО ЗДО №146 Вознесенівського 
району м. Запоріжжя; 
- Іванову Тетяну Василівну – вчителя російської мови та літератури, голову 
ППО Запорізької ЗОШ І-ІІІ ст. №86 Запорізької міської ради; 
- Каліберду Оксану Олександрівну – кандидата філологічних наук, доцента, 
профспілкового організатора кафедри Бердянського державного 



педагогічного університету; 
- Кальцеву Ірину Дмитрівну – голову ППО ЗЗСО №1 м. Бердянська; 
- Касьянову Віру Сергіївну – вихователя, голову ППО ДНЗ №285; 
- Карпович Юлію Миколаївну – методиста, голову ППО дошкільного закладу 
освіти №24 м. Токмака; 
- Кізім Анастасію Юріївну – голову ППО Комунальної установи “Районний 
методичний кабінет” Бердянського району; 
- Клименко Світлану Петрівну – вчителя російської мови та зарубіжної 
літератури, голову ППО КЗ “Гуляйпільська ЗОШ І-ІІІ ст. №1” Гуляйпільської 
міської ради; 
- Клімову Тетяну Михайлівну – вчителя української мови та літератури, 
голову ППО ЗОШ І-ІІІ ст. №100 Запорізької міської ради; 
- Коваль Галину Володимирівну – вчителя, голову ППО Біленьківської ЗОШ; 
- Ковальову Оксану Миколаївну – голову ППО КЗ “Веселівська районна 
різнопрофільна гімназія”; 
- Коміссарову Людмилу Гаврилівну – профспілкового організатора профгрупи 
“Освіта”, члена ПК ППО Запорізького національного університету; 
- Коноваленко Людмилу Вікторівну – голову ППО Приазовського ДНЗ №1; 
- Крамарчук Олену Іванівну – вчителя математики, голову ППО ЗОШ №84; 
- Крестнікову Людмилу Вікторівну – вчителя географії, голову ППО 
колегіуму №98 Запорізької міської ради; 
- Криворученко Анну Вікторівну – голову ППО Комунального закладу 
“Вільнянська спеціальна ЗОШ-інтернат” Запорізької обласної ради; 
- Кривегу Лілію Олександрівну – голову ППО КЗ “Новомиколаївський НРЦ 
“Паросток імені В.А. Польського”; 
- Круть Тетяну Валеріївну – голову ППО науково-методичного центру 
Вознесенівського району; 
- Крюкову Олену Олександрівну – вихователя, голову ППО КДНЗ “Сонечко” 
Чернігівської селищної ради; 
- Кузинську Світлану Олександрівну – вихователя, голову ППО ДНЗ №190 
Дніпровського району м. Запоріжжя; 
- Кулик Наталію Василівну – голову ППО закладу загальної середньої освіти 
№36 Заводського району; 
- Куніцину Ганну Анатоліївну – голову ППО Терпіннівського колегіуму 
“Джерело” Мелітопольської районної ради; 
- Ласинську Ірину Миколаївну – вчителя біології, голову ППО академічного 
ліцею Запорізької міської ради; 
- Любенко Олену Іванівну – голову ППО Полянівської ЗШ І-ІІІ ст. 
Мелітопольської районної ради; 
- Маглей Наталію Матвіївну – вчителя початкових класів, голову ППО 
Дівненського НВК Приазовського району; 
- Мазуренко Жанну Георгіївну – голову ППО Запорізького ЗНВК №108 
Хортицького району м. Запоріжжя; 
- Макаренко Тетяну Михайлівну – голову ППО КЗ “Запорізький обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти”; 



- Мальцеву Олену Іванівну – музичного керівника, голову ППО ДНЗ №295; 
- Маслову Інну Борисівну – голову ППО Запорізької ЗОШ №24; 
- Міщенко Людмилу Олексіївну – секретаря, голову ППО Територіального 
відділу освіти Дніпровського району м. Запоріжжя; 
- Медведєву Ларису Олексіївну – вчителя української мови та літератури, 
голову ППО Новопрокопівського ОЗЗСО Токмацького району; 
- Мелкунян Карину Робертівну – голову ППО ЗОШ І-ІІІ ст. “Основа” 
Вознесенівського району м. Запоріжжя; 
- Мельник Вікторію Віталіївну – вихователя, голову ППО ДНЗ №13 
Енергодарської міської ради; 
- Мосейчук Наталію Леонідівну – голову ППО ЗДО №35 м. Бердянська; 
- Нагай Ірину Давидівну – старшого викладача, профспілкового організатора 
кафедри іноземних мов Бердянського державного педагогічного університету; 
- Набокову Ірину Іванівну – вчителя, голову ППО ЗОШ І-ІІІ ст. №6 
Мелітопольської міської ради, члена президії МО Профспілки; 
- Неласу Ганну Вікторівну – доцента, голову профспілкового бюро 
факультету радіоелектроніки та телекомунікацій Запорізького національного 
технічного університету; 
- Нечаєву Ірину Анатоліївну – доцента, голову профспілкового бюро 
факультету економіки та управління Запорізького національного технічного 
університету; 
- Олійник Олену Валентинівну – голову ППО Будинку дитячої та юнацької 
творчості Заводського району; 
- Онищенка Сергія Вікторовича – кандидата педагогічних наук, 
профспілкового організатора кафедри Бердянського державного 
педагогічного університету; 
- Орєхову Любов Василівну – оператора редакційно-видавничого відділу, 
профспілкового організатора профгрупи видавництва Запорізького 
національного університету; 
- Осипенко Оксану Вікторівну – вихователя, голову ППО ДНЗ №47 “Берізка” 
Мелітопольської міської ради; 
- Панченко Олену Яківну – голову ППО ЗДО №34 м. Бердянська; 
- Пащенко Оксану Анатоліївну – голову ППО Запорізької гімназії №46; 
- Плетнікову Марину Валентинівну – вчителя початкових класів КЗ 
“Оріхівська ЗОШ І-ІІ ст. №3” Оріхівської міської ради; 
- Порубльову Людмилу Леонідівну – голову ППО КЗ “П’ятихатська ЗОШ І-ІІ 
ст.” Василівського району; 
- Прасол Галину Семенівну – голову ППО ЗЗСО №20 м. Бердянська; 
- Пустову Світлану Анатоліївну – голову ППО закладу загальної середньої 
освіти №13 Заводського району; 
- Рубан Наталію Миколаївну – голову ППО КЗ “Новомиколаївська ЗОШ-
інтернат І-ІІ ст.” Запорізької обласної ради; 
- Рубан Олену Вікторівну – вчителя англійської мови, голову ППО закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ ст. №5 м. Токмака; 
- Резенко Наталію Олександрівну – вчителя, голову ППО Григорівського 
НВК; 



- Савелко Людмилу Вікторівну – вчителя, голову ППО Лежинського НВК; 
- Саманько Василину Миколаївну – голову ППО Великобілозерської ЗОШ 
№4; 
- Самойленко Вікторію Вікторівну – практичного психолога, голову ППО 
Розівського КДНЗ №1 “Сонечко”; 
- Сімченко Світлану Анатоліївну – голову ППО КЗ “Якимівська ЗОШ І-ІІІ 
ст. №1”; 
- Скрипку Ольгу Йосипівну – вихователя, голову ППО Біленьківського КДНЗ 
“Веселка”; 
- Сторожука Миколу Олеговича – голову ППО Семененківського НВК 
Павлівської ОТГ Запорізької області; 
- Семенченко Ольгу Анатоліївну – голову ППО ДНЗ №205 Хортицького 
району м. Запоріжжя; 
- Семенюк Неонілу Віталіївну – вчителя, голову ППО Широківської ЗОШ; 
- Танасейчук Юлію Олександрівну – голову ППО закладу загальної середньої 
освіти №21 Заводського району; 
- Тарана Юрія Івановича – голову ППО Комунального позашкільного 
навчального закладу “ЦДЮТ та туризму” Василівської районної ради; 
- Тарасенка Олександра Віталійовича – старшого викладача, голову 
профспілкового бюро транспортного факультету Запорізького національного 
технічного університету; 
- Тараненко Олену Вадимівну – вчителя російської мови та літератури, голову 
ППО КЗ “Запорізька спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. “Козацький 
ліцей” Запорізької обласної ради; 
- Тарасенко Валентину Семенівну – вихователя, голову ППО ДНЗ “Казка” 
Приморського району; 
- Тищенко Наталію Василівну – вихователя, голову ППО ДНЗ №262; 
- Тільчарову Наталію Олександрівну – голову ППО Вільнянської гімназії 
“Світоч” Вільнянської районної ради; 
- Ткаченко Юлію Миколаївну – голову ППО закладу дошкільної освіти №12 
Заводського району; 
- Толмачову Лілію Євгеніївну – голову ППО Азовської ЗОШ І-ІІІ ст. 
Кирилівської селищної ради; 
- Угарову Аллу Анатоліївну – вчителя, голову ППО НВК №16 
Мелітопольської міської ради, члена президії МО Профспілки; 
- Фільчакову Світлану Анатоліївну – голову ППО Андріївської СРШ І-ІІІ ст. 
Бердянського району; 
- Фініну Ольгу Олександрівну – голову ППО ДЮСШ №5 м. Запоріжжя; 
- Хороняку Олену Вікторівну – голову ППО Ганно-Опанлинського НВК І-ІІІ 
ст. Приазовського району; 
- Хорунжу Ольгу Іванівну – вчителя математики, голову ППО Новоспаської 
ЗОШ І-ІІІ ст. Приазовського району; 
- Цвєтову Надію Михайлівну – профгрупорга ДНЗ “Віночок” 
Великобілозерського району; 
- Чумак Галину Іванівну – вчителя хімії, голову ППО ЗОШ №23; 



- Чернишову Олену Олександрівну – вчителя, голову ППО СШ №25 
Мелітопольської міської ради; 
- Черненко Антоніну Володимирівну – голову ППО ЗЗСО №9 м. Бердянська; 
- Шаровську Антоніну Іванівну – вчителя української мови, голову ППО КЗ 
“Гуляйпільська спеціальна ЗОШ-інтернат” Запорізької обласної ради; 
- Шафорост Тетяну Іванівну – голову ППО закладу дошкільної освіти 
“Колосок” Якимівської селищної ради Запорізької області; 
- Швидку Валентину Олександрівну – вихователя, голову ППО дошкільного 
закладу освіти №7 м. Токмака; 
- Шульгу Валентину Олександрівну – завідуючу господарською частиною, 
голову ППО ДНЗ №192 Дніпровського району м. Запоріжжя; 
- Щеннікову Валентину Олексіївну – вихователя, голову ППО КДНЗ №6 
Пологівської міської ради; 
- Євсєєва Юрія Володимировича – вчителя фізики, інформатики КЗ 
“Новоданилівська ЗОШ І-ІІ ст.” Оріхівської міської ради; 
3.2. За активну громадську позицію, ефективне соціальне партнерство з 
районною та первинною профспілковими організаціями та з нагоди Дня 
працівників освіти: 
- Богданова Юрія Віталійовича – головного спеціаліста територіального 
відділу освіти Заводського району; 
- Божка Володимира Івановича – директора КЗ “Приморський НВК ЗОШ І-
ІІ ст.” Василівського району; 
- Бочку Олену Іванівну – директора Запорізького навчально-виховного 
комплексу №13; 
- Булат Ларису Леонідівну – директора закладу загальної середньої освіти 
№33 Заводського району м. Запоріжжя; 
- Буняк Людмилу Сергіївну – директора Степанівської ЗОШ І-ІІІ ст. 
Приазовського району; 
- Гончаренко Світлану Сергіївну – завідувачку Відраднівського КДНЗ 
“Колобок”; 
- Дяченко Світлану Михайлівну – директора КЗ “НВК “Основа” 
Преображенської сільської ради Оріхівського району; 
- Жукову Наталію Миколаївну – директора Новоданилівської ЗОШ І-ІІІ ст. 
Якимівської районної ради; 
- Журавленко Ірину Анатоліївну – завідувача ДНЗ №189 Дніпровського 
району м. Запоріжжя; 
- Коваль Валентину В’ячеславівну – директора Запорізької гімназії №47; 
- Ковтун Світлану Петрівну – завідувача ДНЗ №295 Запорізької міської 
ради; 
- Косенка Павла Борисовича – кандидата педагогічних наук, доцента, 
керівника народного колективу “Барвисті музики” Бердянського державного 
педагогічного університету; 
- Круглу Людмилу Юхимівну – директора Запорізької гімназії №46; 
- Лаптєву Олену Михайлівну – завідувача ДНЗ №205 Хортицького району м. 
Запоріжжя; 
- Лисенко Альбіну Борисівну – директора Запорізького навчально-виховного 
комплексу “Барвінок”; 
- Мироненко Марину Миколаївну – вчителя, голову первинної профспілкової 
організації Мар’янівської ЗОШ І-ІІІ ст. Більмацької районної ради; 
- Мітіну Аллу Яківну – завідувача закладу дошкільної освіти №273 
“Пізнайко” Заводського району м. Запоріжжя; 



- Мозгіну Наталію Іванівну – завідуючу Юрківської філії КЗ “НВК 
“Перспектива” Таврійської сільської ради Оріхівського району; 
- Непрядкіну Світлану Юнатівну – директора гімназії №11 Запорізької 
міської ради; 
- Озерова Олександра Дмитровича – директора ЗОШ №23 Запорізької 
міської ради; 
- Пашкульську Ганну Григорівну – заступника директора дошкільного 
підрозділу навчально-виховного комплексу “Барвінок” Заводського району м. 
Запоріжжя; 
- Петрову Людмилу Іванівну – директора КЗ “НВК “Джерело” 
Комишуваської селищної ради Оріхівського району; 
- Плотнікову Марину Євгенівну – завідуючу КДНЗ №6 “Струмок” 
Дніпрорудненської міської ради Василівського району; 
- Пономаренко Галину Олександрівну – завідувачку Біленьківського КДНЗ 
“Веселка”; 
- Рижу Людмилу Пилипівну – директора опорного комунального закладу 
загальної середньої освіти “Орієнтир” Петро-Михайлівської сільської ради; 
- Савіну Людмилу Віталіївну – завідувача ДНЗ №39 “Чебурашка” 
Мелітопольської міської ради; 
- Солянову Олену Іванівну – директора Ганноопанлинського НВК І-ІІІ ст. 
Приазовського району;  
- Статьєву Олену Вікторівну – завідувача закладу дошкільної освіти №254 
“Рижик” Заводського району м. Запоріжжя; 
- Форостенко Ліну Василівну – директора Новоспаської ЗОШ І-ІІІ ст. 
Приазовського району; 
- Чайку Олександра Євгенійовича – директора Світлодолинської ЗШ І-ІІІ ст. 
Мелітопольської районної ради; 
- Чуєву Галину Василівну – завідуючу закладу дошкільної освіти “Ведмедик” 
Якимівської селищної ради; 
- Черкуна Олексія Івановича – заступника директора з навчально-виховної 
роботи Воскресенського НВК Воскресенської сільської ради; 
- Шевчик Марину Станіславівну – директора КЗ “Терпіннівська спеціальна 
ЗОШ-інтернат” Запорізької обласної ради; 
- Щербака Сергія Леонідовича – директора КЗ “П’ятихатська ЗОШ І-ІІ ст.” 
Василівського району; 
- Ємець Наталію Миколаївну – директора Біленьківської ЗОШ; 
- Єремєєву Людмилу Вікторівну – директора Чкалівського НВК І-ІІІ ст. 
Приазовського району; 
- Якшину Валентину Петрівну – завідувача закладу дошкільної освіти №163 
“Катруся” Заводського району м. Запоріжжя. 
3.3. За активну громадську позицію, багаторічну плідну працю, значний 
особистий внесок у соціально-економічний захист членів Профспілки та з 
нагоди особистого ювілею: 
- Антипову Людмилу Володимирівну – бухгалтера Шевченківської РО 
Профспілки м. Запоріжжя; 
- Бадаєву Олену Юріївну – члена профспілкового комітету Комунального 
вищого навчального закладу “Запорізький педагогічний коледж” Запорізької 
обласної ради. 
3.4. За активну громадську позицію, вагомий внесок у профспілкову роботу, 
соціально-економічний захист членів Профспілки та з нагоди Дня працівників 
освіти профспілковий комітет дошкільного навчального закладу “Сонечко” 
Більмацької районної ради. 
3.5. За активну громадську позицію,  сумлінну працю, вагомий особистий 
внесок в соціально-економічний захист членів Профспілки, створення 
позитивного іміджу Профспілки та з нагоди 95 річчя створення 



Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Богдана 
Хмельницького: 
- Атрошенко Ганну Іванівну – доцента кафедри української і зарубіжної 
літератури; 
- Аєдінова Сергія Миколайовича – інженера-програміста І категорії; 
- Волкову Юлію Надирівну – помічника директора ННІ СПМО; 
- Долинну Олену Миколаївну – завідувача аспірантурою і докторантурою; 
- Зав’ялову Тетяну Василівну – старшого викладача кафедри фізичної 
географії і геології; 
- Каткову Тетяну Анатоліївну – старшого викладача кафедри психології; 
- Кочкурову Ольгу Володимирівну – доцента кафедри психології; 
- Підварко Тетяну Олексіївну – старшого викладача кафедри 
інструментального виконавства та музичного мистецтва естради; 
- Сопіну Ярославу Вікторівну – кандидата педагогічних наук, доцента 
кафедри інструментального виконавства та музичного мистецтва естради; 
- Елькіна Марка Вініаміновича – професора кафедри педагогіки і 
педагогічної майстерності. 
3.6. За активну громадську позицію, вагомий особистий внесок у розвиток 
фізичного виховання студентів, ефективну співпрацю з первинною 
профспілковою організацією університету та з нагоди 50 річчя заснування 
факультету: 
- Баранова Валерія Миколайовича – викладача кафедри фізичного виховання 
Запорізького національного університету; 
- Дорошенко Вероніку Вадимівну – доцента кафедри медико-біологічних 
основ фізичної культури та спорту Запорізького національного університету; 
- Кокареву Світлану Миколаївну – аспірантку факультету фізичного 
виховання Запорізького національного університету; 
- Криволапова Едуарда Анатолійовича – заступника декана факультету 
фізичного виховання з виховної роботи, викладача кафедри туризму 
Запорізького національного університету; 
- Малікова Миколу Васильовича – професора, декана факультету фізичного 
виховання Запорізького національного університету;  
- Єрьоміну Ірину Володимирівну – старшого лаборанта кафедри медико-
біологічних основ фізичної культури та спорту, члена ПК Запорізького 
національного університету. 
 
4. Винести подяки директорам закладів освіти Комунарського району м. 
Запоріжжя за співпрацю з обласною та районною організаціями галузевої 
Профспілки, допомогу у формуванні збірної команди з міні-футболу для 
участі у Всеукраїнських змаганнях з міні-футболу (І місце) та XIV 
Міжнародній спартакіаді вчителів у Болгарії (ІІ місце): 
- Білоусу Костянтину Андрійовичу – ЗСШ №7; 
- Озерову Олександру Дмитровичу – ЗОШ №23; 
- Ситенко Нелі Юріївні – ЗОШ №103; 
- Хвастику Михайлу Володимировичу – районний Центр молоді та школярів; 
- Цинкушу Павлу Володимировичу – ЗОШ №97; 
- Єрмак Галині Вікторівні – гімназія №107. 
 
 
Голова  
обласної організації  
Профспілки                                                                                    Н.І. Гринь                                           


