
 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА  РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

від 26.05.2016 р. Миколаїв № 66 

 

Про нагородження науково-педагогічних  

працівників вищих навчальних закладів 

 

 

На підставі частини сьомої статті 55 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", відповідно до Положення про Почесну грамоту 

обласної ради та Подяку обласної ради, затвердженого рішенням обласної ради 

від 29 березня  2013 року № 34, враховуючи клопотання департаменту освіти, 

науки та молоді Миколаївської обласної державної адміністрації, згідно з 

підсумками розгляду Комісії Миколаївської обласної ради з питань 

нагородження Почесною грамотою обласної  ради та Подякою обласної ради та 

з нагоди професійного свята - Дня науки: 

 

 1. За вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, 

підготовку та виховання кваліфікованої молоді, багаторічну сумлінну працю, 

високий професіоналізм, значні успіхи в організації та вдосконаленні науково-

методичної роботи нагородити Почесною грамотою обласної ради: 

 

Вербицького 

Станіслава Олександровича 

- вчителя фізичного виховання відділення 

академічного веслування Миколаївського 

вищого училища фізичної культури 

 

Калашнікову 

Людмилу Володимирівну 

- кандидата соціологічних наук, доцента 

кафедри соціології Чорноморського 

державного університету імені Петра Могили, 

м.Миколаїв 

 

Кононенко 

Яну Олександрівну 

- заступника завідувача кафедри фізичної 

реабілітації вищого навчального закладу 

"Міжнародний технологічний університет 

"Миколаївська політехніка" 
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Крамаренко  

Ірину Сергіївну 

- декана факультету права та соціально-

інформаційних технологій, кандидата 

економічних наук, доцента кафедри фінансів і 

кредиту Миколаївського міжрегіонального 

інституту розвитку людини вищого 

навчального закладу "Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини "Україна" 

 

Круковську  

Віру Олександрівну 

- викладача спеціальних дисциплін 

Миколаївського будівельного коледжу 

Київського національного університету 

будівництва і архітектури 

 

Лічінкіну  

Світлану Петрівну 

- заступника директора з гуманітарної освіти і 

виховання Миколаївського базового 

медичного коледжу 

 

Мазіну 

Олену Олександрівну 

- кандидата юридичних наук, доцента кафедри 

цивільно-правових дисциплін Миколаївського 

інституту права Національного університету 

"Одеська юридична академія" 

 

Майбороду 

Наталію Володимирівну 

- викладача психолого-педагогічних дисциплін 

комунального вищого навчального закладу 

"Новобузький педагогічний коледж" 

 

Манькусь 

Ірину Володимирівну 

- кандидата педагогічних наук, доцента кафедри 

фізики Миколаївського національного 

університету імені В.О.Сухомлинського 

 

Сіренко 

Наталю Миколаївну 

- доктора економічних наук, професора, 

завідувача кафедри фінансів і кредиту 

Миколаївського національного аграрного 

університету. 

 

2. За вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, 

підготовку та виховання кваліфікованої молоді, сумлінну працю, високий 

професіоналізм, значні успіхи в організації та вдосконаленні науково-

методичної роботи оголосити Подяку обласної ради: 

 

Кондратьєвій  

Вікторії Федорівні 

- кандидату економічних наук, доценту кафедри 

фінансів і кредиту приватного вищого 

навчального закладу "Міжнародний класичний 

університет імені Пилипа Орлика", м.Миколаїв 
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Корицькому  

Віктору Ігоровичу 

- аспіранту кафедри "Електрообладнання суден 

та інформаційної безпеки" Національного 

університету кораблебудування імені адмірала 

Макарова. 

 

 

 

 

 

Голова обласної ради              В.В.Москаленко 

 

 

 


