
 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА  РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 

 
07 травня 2018 року Миколаїв № 73-р 

 
 

Про нагородження  

до Дня науки 

 

 

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: 

 

 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 та з нагоди професійного свята - Дня науки нагородити 

Почесною грамотою обласної ради: 

 

Вишневську  

Ольгу Миколаївну 

- декана обліково-фінансового факультету 

Миколаївського національного аграрного 

університету, доктора економічних наук, 

професора 

 
Гресь 

Ольгу Анатоліївну 
- викладача дошкільних дисциплін 

комунального вищого навчального закладу 

"Новобузький педагогічний коледж" 
 

Дмитрук 

Ірину Миколаївну 
- доцента кафедри історії Миколаївського 

національного університету  

імені В.О.Сухомлинського, кандидата  

юридичних наук 
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Діданова 

Костянтина Олександровича 

- заступника директора з навчально-

виробничої роботи Миколаївського коледжу 

транспортної інфраструктури 

Дніпропетровського національного 

університету залізничного транспорту 

імені академіка В.Лазаряна 
 

Домогацьку  

Людмилу Зосимівну 
 

- викладача сценічної мови Миколаївського 

муніципального академічного коледжу 

Дубельт 

Тетяну Михайлівну 
- викладача спецдисциплін Миколаївського 

будівельного коледжу Київського 

національного університету будівництва і 

архітектури 
 

Каплій 

Олену Володимирівну 
- доцента кафедри загальнотеоретичної, 

конституційної та цивілістичної 

юриспруденції Миколаївського інституту 

права Національного університету "Одеська 

юридична академія", кандидата юридичних 

наук 
 

Клименко 

Людмилу Олександрівну 

- завідувача кафедри теорії й методики 

природничо-математичної освіти та 

інформаційних технологій Миколаївського 

обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти, кандидата педагогічних 

наук, доцента 
 

Курішко 

Тетяну Леонідівну 
- заступника директора з виховної роботи 

Миколаївського державного вищого 

музичного училища 
 

Лічінкіну  

Світлану Петрівну 

- заступника директора з гуманітарної освіти  

і виховання Миколаївського базового 

медичного коледжу 
 

Рогова 

Георгія Костянтиновича 

- завідувача кафедри фінансів Національного 

університету кораблебудування  

імені адмірала Макарова, кандидата 

економічних наук, доцента 
 

Степаненко  

Анастасію Ігорівну 

- викладача спеціальних дисциплін з 

програмування державного вищого 

навчального закладу "Миколаївський 

політехнічний коледж" 
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Стоян 

Олександру Юріївну 
- завідувача кафедри менеджменту 

Чорноморського національного 

університету імені Петра Могили, доктора 

наук з державного управління, доцента 
 

Чеботаєву  

Ольгу Миколаївну 

- доцента кафедри культурології факультету 

менеджменту і бізнесу відокремленого 

підрозділу "Миколаївська філія Київського 

національного університету культури і 

мистецтв", кандидата історичних наук. 

 

 

 

 

 

 

 

Голова обласної ради              В.В.Москаленко 


