
 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА  РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 
Від 13 серпня 2018 року Миколаїв № 135-р 

 
 

 
 

Про нагородження освітян 

Миколаївської області 

 

 

На підставі частини сьомої статті 55 Закону України 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 і науки Миколаївської обласної державної адміністрації, 

згідно з підсумками розгляду Комісії Миколаївської обласної ради з питань 

нагородження Почесною грамотою обласної ради та Подякою обласної ради: 

 

1. НАГОРОДИТИ Почесною грамотою обласної ради за вагомий 

особистий внесок у розвиток національної освіти, інноваційний підхід у 

навчанні та вихованні підростаючого покоління, високий професіоналізм, 

багаторічну сумлінну працю, активну життєву позицію: 

 

АВЕЛІЧЕВУ 

Тамару Григорівну 

 

- вчителя зарубіжної літератури Ольшанської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Ольшанської селищної ради Миколаївського 

району Миколаївської області 

 

АВРАМЕНКО 

Ларису Андріївну 

- вчителя української мови і літератури 

Березнегуватської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів Березнегуватської районної ради 

Миколаївської області 

 

БАРАБОЛЮ 

Віктора Васильовича 

- вчителя фізичної культури Українського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Березанської районної ради Миколаївської області 
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БІГАЙЛО 

Ольгу Василівну 

- вчителя іноземної мови Веснянської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Веснянської 

сільської ради Миколаївського району 

Миколаївської області 

 

БИКОВУ 

Олену Григорівну 

 

- вчителя початкових класів Южноукраїнської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 

Южноукраїнської міської ради Миколаївської 

області 

 

ВИХРИСТ 

Наталію Станіславівну  

- вчителя зарубіжної літератури, російської мови 

Кузнецівської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів імені героя АТО Матвієнка А.В. 

Доманівської районної ради Миколаївської області 

 

ГАЙДУКЕВИЧ 

Світлану Миколаївну 

- вчителя трудового навчання (технологій) 

Коблевського закладу загальної середньої освіти  

І-ІІІ ступенів Коблевської сільської ради 

Березанського району Миколаївської області 

 

ГАЛУШКО 

Оксану Олександрівну 

- вчителя економіки Снігурівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 4 Снігурівської районної 

ради Миколаївської області 

 

ГОНЧАРОВУ 

Оксану Вадимівну 

- завідувача дошкільного навчального закладу № 77                 

м. Миколаєва  

 

ДІБРОВУ 

Тетяну Миколаївну 

- виконувача обов’язків директора Федорівського 

навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад" Врадіївської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 3 Врадіївської районної ради 

Миколаївської області 

 

ДРАГУНСЬКОГО  

Сергія Олександровича 

- вчителя інформатики Баштанської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 

Баштанської міської ради Баштанського району 

Миколаївської області 

 

ЗВОНИКА  

Олега Валентиновича 

- директора Миколаївської загальноосвітньої школи            

І-ІІІ ступенів № 54 Миколаївської міської ради 

Миколаївської області 
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КАПУСТУ 

Ольгу Сергіївну 

 

- вчителя історії Лепетиської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Березнегуватської районної 

ради Миколаївської області 

 

КИЧАТОГО 

Сергія Дмитровича 

 

- директора Криничанської загальноосвітньої школи                 

І-ІІІ ступенів Михайлівської сільської ради 

Миколаївського району Миколаївської області 

 

КОЗЛОВУ 

Галину Іванівну 

- директора Лучівської загальноосвітньої школи                       

І-ІІІ ступенів Шевченківської сільської ради 

Вітовського району Миколаївської області 

 

КОЛЄСНІКОВУ 

Олену Юріївну 

- заступника директора з виховної роботи, вчителя 

історії та правознавства Семенівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Благодатненської сільської ради Арбузинського 

району Миколаївської області 

 

КОТЕНКО 

Олену Олександрівну 

- вчителя-логопеда Братського дошкільного 

навчального закладу Братської селищної ради 

Братського району Миколаївської області 

 

ЛИЗОГУБ 

Ірину Валеріївну 

- вчителя англійської мови Благодатненської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Благодатненської сільської ради Арбузинського 

району Миколаївської області 
 

МІКУЛЬШИНУ  

Світлану Василівну 

- вчителя історії та правознавства комунального 

закладу "Арбузинська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 1 імені Олександра Закерничного" 

Арбузинської районної ради Миколаївської 

області 
 

МИРОНЮК 

Жанну Андріївну 

- керівника гуртка "Вокал" Доманівського Будинку 

дитячої творчості Доманівської селищної ради 

Доманівського району Миколаївської області 

 

МОРМУШ 

Людмилу Григорівну 

- директора Новосвітлівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Веселинівської районної ради 

Миколаївської області 

 

НІКОЛІНА  

Олександра 

Миколайовича 

- директора Костуватського дошкільного 

навчального закладу "Струмочок" Костуватської 

сільської ради Братського району Миколаївської 
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області 

 

ОСАДЧЕНКО 

Олену Федорівну 

- вчителя української мови і літератури 

Вознесенської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 8 Вознесенської міської ради 

Миколаївської області 

 

ОСТАПЮК 

Галину Степанівну 

- вчителя історії Южноукраїнської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 імені 

Захисників Вітчизни Южноукраїнської міської 

ради Миколаївської області 

 

ОСТРОВСЬКУ 

Ольгу Пилипівну 

- бібліотекаря Первомайської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 9 Первомайської міської 

ради Миколаївської області 

 

ПАТЕНКО 

Олену Володимирівну 

- вчителя історії Южноукраїнської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 

Южноукраїнської міської ради Миколаївської 

області 

 

ПІДДУБНУ  

Наталію Григорівну  

- вчителя географії Южноукраїнської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 

Южноукраїнської міської ради Миколаївської 

області 

 

ПОГОЖИХ 

Ірину Павлівну 

- вчителя початкових класів Надбузької 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Веснянської 

сільської ради Миколаївського району 

Миколаївської області 

 

ПОПИК  

Катерину Петрівну 

- методиста Первомайської міської станції юних 

натуралістів, м. Первомайськ Миколаївської 

області 

 

РАКОЧУ 

Тетяну Миколаївну 

- директора Михайлівського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Михайлівської 

сільської ради Миколаївського району 

Миколаївської області 

 

САВЕЛЬЄВУ  

Аллу Олександрівну 

- керівника вокального гуртка Миколаївського 

районного Будинку учнівської творчості 

Миколаївської області 
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САМОЙЛОВИЧ 

Ніну Анатоліївну 

- вчителя біології Южноукраїнської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 

Южноукраїнської міської ради Миколаївської 

області 

 

СИСОЄВУ 

Ірину Володимирівну 

- голову міської організації профспілки працівників 

освіти і науки м. Первомайська Миколаївської 

області 

 

СТАРЧЕНКО 

Наталію Іванівну 

- методиста районного методичного кабінету 

відділу освіти, молоді та спорту Арбузинської 

районної державної адміністрації Миколаївської 

області 

 

СОКУРЕНКА 

Дмитра Олександровича 

- директора Привільненської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Баштанської районної ради 

Миколаївської області 

 

СУШКО 

Світлану Вікторівну 

- вчителя української мови і літератури 

Українківського закладу загальної середньої 

освіти Галицинівської сільської ради Вітовського 

району Миколаївської області 

 

СУХАР 

Ірину Вікторівну 

- вихователя комунального закладу "Центр розвитку 

дитини "Гармонія" м. Южноукраїнська 

Миколаївської області 

 

ТОВСТЕНКО 

Валентину Анатоліївну 

- вихователя Ольшанського закладу дошкільної 

освіти Ольшанської селищної ради 

Миколаївського району Миколаївської області 

 

ТЯГУР 

Тетяну Іванівну 

- вчителя початкових класів Зеленогайського 

закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів 

Миколаївської районної ради Миколаївської 

області 

 

ФЕДОРОВУ 

Тетяну Олександрівну 

- вчителя англійської мови Новоодеської 

гуманітарної гімназії Новоодеської районної ради 

Миколаївської області 

 

ЩЕРБИНУ 

Валерія Володимировича 

- тренера-викладача з гандболу дитячої юнацької 

спортивної школи Веселинівської селищної ради 

Веселинівського району Миколаївської області 
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ЩУПАК 

Ірину Василівну 

- вчителя зарубіжної літератури Вознесенської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 

Вознесенської міської ради Миколаївської області 
 

ЯКУШЕВИЧ 

Ірину Степанівну 

- заступника директора з навчально-виховної 

роботи Виноградівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Баштанської районної ради 

Миколаївської області 
 

ЯСЕНКО 

Ольгу Миколаївну 

- директора Шевченківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Шевченківської сільської 

ради Вітовського району Миколаївської області. 
 

2. ОГОЛОСИТИ Подяку обласної ради за вагомий особистий внесок у 

розвиток національної освіти, інноваційний підхід у навчанні та вихованні 

підростаючого покоління, високий професіоналізм, багаторічну сумлінну 

працю, активну життєву позицію: 
 

АНДРЕЙЧЕВУ  

Сергію Олексійовичу 

- вчителю біології та трудового навчання 

Кривобалківської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Миколаївської районної ради 

Миколаївської області 
 

АНДРШ  

Надії Іванівні 

- завідувачу Богемського навчально-виховного 

комплексу "Загальноосвітня школа І ступеня – 

дошкільний навчальний заклад" Врадіївської 

районної ради Миколаївської області 
 

БУСАРГІНУ 

Миколі Сергійовичу  

- вчителю англійської мови Вознесенської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 

Вознесенської міської ради Миколаївської 

області 
 

ВЕЛИКІЙ  

Вікторії Вікторівні 

- вчителю початкових класів Бандурського 

навчально-виховного комплексу Первомайської 

районної ради Миколаївської області 
 

КАЗНОВЕЦЬКІЙ 

Оксані Володимирівні 

- вчителю англійської мови Тузлівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Березанської районної ради Миколаївської 

області 
 

КОНСТАНТІНОВІЙ 

Ганні Дмитрівні 

- заступнику директора з навчально-виховної 

роботи Кубряцької загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів Веселинівської районної ради 
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Миколаївської області 

ЛАВРО 

Олені Ігорівні 

- вчителю початкових класів Снігурівської 

загальноосвітньої школи І ступеня № 2 

Снігурівської районної ради Миколаївської 

області 

 

ЛЕВИЦЬКІЙ  

Ірині Михайлівні 

- методисту методичного кабінету відділу освіти, 

молоді та спорту виконавчого комітету 

Баштанської міської ради Баштанського району  

Миколаївської області 

 

МАЗУР  

Зінаїді Василівні 

- директору Сергіївського дошкільного 

навчального закладу Березнегуватського району 

Миколаївської області 

 

МАКСИМЕНКО 

Вікторії Анатоліївні 

- заступнику директора з навчально-виховної 

роботи Висунської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів Березнегуватської районної ради 

Миколаївської області 

 

МИНДРУЛУ 

Олександру Петровичу 

- методисту комунальної установи "Новоодеський 

районний центр фінансово-господарського та 

навчально-методичного забезпечення закладів 

освіти" Новоодеської районної ради 

Миколаївської області 

 

МОСКВИЧОВІЙ 

Лілії Олександрівні 

- заступнику директора з навчально-виховної 

роботи Щасливської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів Березанської районної ради 

Миколаївської області 

 

НОВОСЬОЛОВІЙ 

Тетяні Вікторівні 

- головному спеціалісту відділу освіти, культури, 

молоді та спорту Галицинівської сільської ради 

Вітовського району Миколаївської області 

 

СІРАК 

Яні Сергіївні 

- вчителю початкових класів та англійської мови 

Грушівського закладу загальної середньої освіти                     

І-ІІ ступенів Первомайської районної ради 

Миколаївської області. 

 

 

 

 

Голова обласної ради                                                                   В. МОСКАЛЕНКО 
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