
 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА  РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 
від 27 вересня 2018 року Миколаїв № 181-р 

 
 

              

Про нагородження  

до Дня працівників освіти 

 

 

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 і 

науки Миколаївської обласної  державної адміністрації, Вознесенської районної 

ради, згідно з підсумками розгляду Комісії Миколаївської обласної ради з 

питань нагородження Почесною грамотою обласної ради та Подякою обласної 

ради та з нагоди Дня працівників освіти: 

 

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 громадську позицію:  

 

АНДРУЩЕНКО 

Оксану Петрівну 

 

- вихователя групи навчально-виховного 

комплексу "Сонечко" Очаківської міської ради 

АРЖАНОВУ 

Наталію Юріївну 

 

- директора Воронівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Олександрівської селищної ради 

Вознесенського району Миколаївської області 

 

БЕЛЯКА  

Миколу Теофільовича 

- вчителя трудового навчання Южноукраїнської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1  

імені захисників Вітчизни Южноукраїнської 

міської ради Миколаївської області 
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БЕНЗАР 

Аллу Валеріївну 

 

- заступника директора з навчально-виховної 

роботи Дорошівського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Дорошівської 

сільської  ради Вознесенського району 

Миколаївської області 

 

БЕНЗАРЯ 

Олега Сергійовича 

 

- соціального педагога Олександрівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

ім.Т.Шевченка Олександрівської селищної ради 

Вознесенського району Миколаївської області 

 

БОНДАР 

Наталію Михайлівну 

- вихователя Миколаївської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів 

№ 6 Миколаївської обласної ради 

 

БОРКО 

Надію Миколаївну  

- вчителя української мови та літератури 

Широколанівської загальноосвітньої школи                        

І-ІІІ ступенів Веселинівської районної ради 

Миколаївської області 

 

ВАВІЛОВУ 

Людмилу Андріївну 

- викладача Миколаївського професійного 

суднобудівного ліцею імені Героя Радянського 

Союзу В.О. Гречишникова  

 

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  
 

ВІННИЦЬКУ  

Валентину Броніславівну 

- завідувача Грейгівського дошкільного 

навчального закладу "Веселка" Вітовського 

району Миколаївської області 

 

ГАВРИЛЕНКО  

Світлану Олександрівну 

- вчителя початкових класів Софіївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Новобузької районної ради Миколаївської 

області 

 

ГАЗЕНКО 

Ірину Олександрівну  

- вчителя початкових класів Рацинської 

спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату  

І-ІІ ступенів Миколаївської обласної ради 
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ГЕРАСИМЕНКА  

Антона Борисовича 

- вчителя історії Миколаївської загальноосвітньої 

санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів № 7 

Миколаївської обласної ради 

 

ГОРБАТЮК 

Ірину Миколаївну 

 

- заступника директора з виховної роботи 

Воронівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Олександрівської селищної ради 

Вознесенського району Миколаївської області 

 

ГУСАК 

Аллу Вікторівну 

- заступника директора з навчально-виховної 

роботи Миколаївського професійного ліцею 

сфери послуг 

 

ДОРОШЕНКО 

Катерину Олексіївну 

- заступника директора з виховної роботи 

Веснянської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів Веснянської сільської ради 

Миколаївського району Миколаївської області 

 

ЄВСЮКОВА  

Сергія Михайловича 

- вчителя трудового навчання Вознесенської 

спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату 

Миколаївської обласної ради 

 

ЗАДЕРУ 

Алевтину Андріївну 

 

- учителя початкових класів Олександрівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

ім.Т.Шевченка Олександрівської селищної ради 

Вознесенського району Миколаївської області 

 

ЗАПАЛЬСЬКОГО 

Володимира 

Миколайовича 

 

- викладача вищої категорії Миколаївського 

будівельного коледжу, кандидата технічних наук 

 

ЗАПОРОЖЕЦЬ 

Тетяну Миколаївну 

- методиста районного методичного кабінету 

відділу освіти, молоді та спорту Вітовської 

районної державної адміністрації Миколаївської 

області 

 

ЗАСЯДЬКО 

Антоніну Вікторівну 

- вчителя початкових класів Сухоєланецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Новоодеської районної ради Миколаївської 

області 

 

ЗАХАРЧЕНКО 

Анну Сергіївну 

- педагога-організатора Миколаївської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату № 3 

Миколаївської обласної ради 
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ЗІЗДО 

Ліану Валентинівну 

 

- педагога-організатора Таборівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Вознесенської районної ради Миколаївської 

області 

 

КАРГІНУ 

Олександру 

Володимирівну 

- вчителя англійської мови Куцурубської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  

імені Т.Шевченка Куцурубської сільської ради 

Очаківського району Миколаївської області 

 

КАРПЮК 

Оксану Миколаївну 

 

- учителя фізики Тімірязєвської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Прибужанівської сільської  

ради Вознесенського району Миколаївської 

області 

 

КОЛЕСНИЧЕНКО 

Марію Миколаївну 

- головного спеціаліста відділу освіти 

Миколаївської районної державної адміністрації  

Миколаївської області 

 

КОНСТАНТІНОВА  

Віктора Вікторовича 

- директора Кубряцької загальноосвітньої школи                  

І-ІІІ ступенів Веселинівської районної ради 

Миколаївської області 

 

КОРОБЧЕНКО 

Галину Миколаївну 

- вчителя географії Вознесенської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2  

Вознесенської міської ради Миколаївської 

області 

 

КОРОСАН  

Ларису Іванівну 

- вчителя історії та правознавства Тімірязєвської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Прибужанівської сільської ради Вознесенського 

району Миколаївської області 

 

КОРОТИЧ 

Ніну Іванівну  

- вчителя української мови та літератури 

комунального закладу "Воєводський опорний 

заклад загальної середньої освіти" 

Благодатненської сільської ради Арбузинського 

району Миколаївської області  

 

КРАВЕЦЬ  

Олену Леонідівну 

- завідувача методичного кабінету відділу освіти, 

культури, молоді та спорту Галицинівської 

сільської ради Вітовського району Миколаївської 

області 
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КРАВЧЕНКО 

Олену Вікторівну 

- вчителя української мови та літератури 

Миколаївської загальноосвітньої школи-

інтернату І-ІІІ ступенів № 3 Миколаївської 

обласної ради 

 

КУЛИК  

Олену Іванівну  

- вихователя комунального закладу "Центр 

розвитку дитини "Гармонія" Южноукраїнської 

міської ради Миколаївської області 

 

КУЧЕРУК 

Віру Яковлівну 

 

- майстра виробничого навчання 

Березнегуватського професійного ліцею 

Миколаївської області 

 

ЛАТІЙ 

Ольгу Олександрівну 

- вчителя англійської мови Веселинівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Веселинівської селищної ради Миколаївської 

області 

 

ЛИТВИНЮК  

Олену Вікторівну 

- вчителя початкових класів Миколаївської 

загальноосвітньої санаторної школи – інтернату                 

І-ІІІ ступенів № 4 Миколаївської обласної ради 

 

ЛОПАТІНУ 

Світлану Петрівну 

- вчителя хімії і біології Новоопетрівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Широківської сільської ради Миколаївської 

області 

 

ЛЯШОК 

Наталію Степанівну 

- вихователя Шевченківської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Вітовського району 

Миколаївської обласної ради 

 

МАЗУР  

Марину Костянтинівну 

- вчителя математики Ольшанського 

загальноосвітнього закладу середньої освіти 

Ольшанської селищної ради Миколаївської 

області 

 

МАЦКО 

Олену Володимирівну 

- вчителя англійської мови Миколаївської 

загальноосвітньої санаторної школи-інтернату                 

І-ІІІ ступенів № 4 Миколаївської обласної ради 

 

МАШКІНА 

Олександра 

Анатолійовича 

- викладача предметів професійно-теоретичної 

підготовки енергетичних та зварювальних 

професій Вознесенського професійного ліцею 

Миколаївської області 
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МЕЗІНОВА 

Володимира Івановича 

- викладача предметів професійно-теоретичної 

підготовки автослюсарів Миколаївського 

професійного ліцею будівництва та сфери послуг 

 

МЕЗІНОВА 

Олега Анатолійовича 

- керівника спортивно-туристських гуртків 

Миколаївського обласного Центру туризму, 

краєзнавства та екскурсій учнівської молоді 

 

МЕЛАШЕНКО 

Марію Сергіївну 

- вчителя української мови і літератури 

Рибаківського закладу загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів Коблівської сільської ради 

Миколаївської області 

 

МУКОМЕЛ 

Тетяну Григорівну 

 

- учителя української мови та літератури 

Щербанівської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів ім.М.Рябошапки Вознесенської 

районної ради Миколаївської області 

 

НЕСТЕРЕНКО 

Наталію Олександрівну 

- вчителя математики Володимирівської 

загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів 

Казанківського району Миколаївської обласної 

ради 

 

ПИГИНУ 

Ларису Анатоліївну 

- вчителя англійської мови гімназії селища 

Братське Братської районної ради Миколаївської 

області 

 

ПІНЬЙОНЖИК  

Аллу Олександрівну 

- заступника директора з навчально-виховної 

роботи Мостівського навчально-виховного 

комплексу "Загальноосвітній навчальний заклад 

І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад" 

Мостівської сільської ради Миколаївської області 

 

ПОЛЕНКА 

Михайла Івановича 

 

- майстра виробничого навчання Казанківського 

професійного аграрного ліцею Миколаївської 

області 

 

ПОПОВИЧ 

Світлану Станіславівну 

 

- начальника відділу освіти Березнегуватської 

райдержадміністрації Миколаївської області 

ПРОКОПЧУКА 

Миколу Дмитровича 

 

- викладача української мови та літератури 

Єланецького професійного аграрного ліцею 

Миколаївської області 
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РОЖКО 

Ганну Володимирівну 

- практичного психолога державного навчального 

закладу "Миколаївське вище професійне 

училище технологій та дизайну" 

 

САВЕНКО 

Анну Олександрівну 

- вчителя інформатики Вознесенської 

загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів 

"Обдарованість" Миколаївської обласної ради 

 

САКУН 

Тетяну Леонідівну 

- директора Новоолександрівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Баштанської районної ради Миколаївської 

області 

 

СИЛЕНКО  

Олену Вікторівну 

- директора Братської загальноосвітньої школи                   

І-ІІІ ступенів Братської районної ради 

Миколаївської області 

 

СОРОЧЕНКО  

Олену Іванівну 

- заступника директора з навчально-виховної 

роботи Тридубської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів Кривоозерської районної ради 

Миколаївської області 

 

СТАЦЮК 

Наталію Валеріївну 

- вчителя музичного мистецтва, керівника 

вокального гуртка Вознесенської 

загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів 

"Обдарованість" Миколаївської обласної ради 

 

ТОПИЛІНА 

Владислава Валерійовича 

 

- учителя інформатики Бузької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Вознесенської районної ради 

Миколаївської області 

 

ТОПУЗАНОВУ  

Тетяну Сергіївну 

- директора Олександрівської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Мостівської сільської ради 

Миколаївської області 

 

ФОМІЧЕНКО 

Галину Миколаївну 

- вчителя математики Антонівської 

загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів 

Миколаївської обласної ради 

 

ЦАРИК 

Аліну Григорівну 

 

- заступника директора з виховної роботи 

Трикратської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів Олександрівської селищної ради 

Вознесенського району Миколаївської області 
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ШЕВЧЕНКО 

Надію Вікторівну 

- вчителя початкових класів Кам'янської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Очаківської районної ради Миколаївської області 

 

ШЕВЧУК 

Галину Іванівну 

- вчителя біології Снігурівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Снігурівської районної ради 

Миколаївської області 

 

ШТРИГЕЛЬ 

Ніну Анатоліївну 

- вчителя історії Ольшанського закладу загальної 

середньої освіти Ольшанської селищної ради 

Миколаївського району Миколаївської області 

 

ЯБЛОНОВСЬКОГО  

Станіслава Івановича 

 

- майстра виробничого навчання Миколаївського 

професійного ліцею 

 

ЯНЮК 

Любов Володимирівну 

- директора Щасливської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Березанської районної ради 

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 громадську позицію: 

 

БЕСАРАБ  

Галині Степанівні 

 

- старшому майстру державного навчального 

закладу "Южноукраїнський професійний ліцей" 

БОЙКО 

Лесі Іванівні 

- директору (завідувачу) Мурахівського 

дошкільного навчального закладу "Калинка" 

Березнегуватського району Миколаївської 

області 

 

ВОРОБЕЙ 

Галині Іллівні 

- вихователю дошкільного навчального закладу 

№ 2 "Калинка" Новобузької міської ради 

Миколаївської області 

 

ГЛУХОВІЙ 

Ользі Олександрівні 

- вихователю Степівського закладу дошкільної 

освіти Миколаївського району Миколаївської 

області 

 

ГУЗЕНКО 

Вікторії Іванівні 

- директору Комісарівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Березанської районної ради  

Миколаївської області 
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ДЕРЕШ  

Лідії Петрівні 

- вчителю української мови та літератури 

Маринівської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів Доманівської районної ради 

Миколаївської області 

 

ДРАНІЙ  

Аллі Василівні 

 

- вчителю початкових класів Баштанського 

опорного закладу загальної середньої освіти  

І-ІІІ ступенів № 1 Баштанської міської ради 

Баштанського району Миколаївської області 

 

ЄРМОЛІНІЙ  

Ользі Василівні 

- вихователю Виноградненського закладу 

дошкільної освіти "Золотий півник" 

Березанського району Миколаївської області 

 

КИСЛЕНКО 

Світлані Адольфівні 

- вчителю української мови Виноградівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Баштанської районної ради Миколаївської 

області 

 

КРОХМАЛЬ 

Оксані Іванівні 

- вчителю географії, економіки Новоодеської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 

Новоодеської районної ради Миколаївської 

області 

 

ЛИЗОГУБУ 

Сергію Миколайовичу 

- директору комунального закладу 

"Благодатненська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів" Благодатненської сільської ради 

Арбузинського району Миколаївської області 

 

ЛЯСОТІ  

Марині Володимирівні 

- методисту міського методичного кабінету 

відділу освіти Очаківської міської ради 

Миколаївської області 

 

ОСІПЕНКУ 

Юрію Віталійовичу 

- вчителю трудового навчання Кривоозерської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 

Кривоозерської районної ради Миколаївської 

області 

 

ПЕТЕЛІНІЙ 

Ользі Костянтинівні 

 

- методисту обласного Будинку художньої 

творчості Миколаївської обласної ради 
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ПОГОЖИХ  

Ірині Павлівні 

- вчителю початкових класів Надбузької 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Веснянської сільської ради Миколаївського 

району Миколаївської області 

 

ПОНОМАРЕНКО 

Валентині Григорівні 

- методисту науково-методичного центру 

Вознесенської міської ради Миколаївської 

області 
 

САМОЙЛОВУ 

Петру Петровичу 

- вчителю фізичної культури Галицинівського 

закладу загальної середньої освіти 

Галицинівської сільської ради Вітовського 

району Миколаївської області 
 

СНІГОВОМУ 

Олександру Вікторовичу 

- вчителю фізичної культури та Захисту Вітчизни 

Лепетиської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів Березнегуватської районної ради 

Миколаївської області 

 

СТУДЗІНСЬКІЙ  

Ларисі Борисівні 

- головному спеціалісту відділу освіти, сім'ї, 

молоді та спорту Веселинівської селищної ради 

Миколаївської області 

 

ТКАЧОВУ 

Володимиру 

Михайловичу  

- вчителю трудового навчання 

Червонодолинської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів Широківської сільської ради 

Миколаївської області 

 

ТРУШ 

Галині Антонівні 

- вчителю математики Центральної 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Снігурівської районної ради Миколаївської 

області 

 

ЧАЙЧУК  

Людмилі Вікторівні 

- вчителю української мови та літератури 

Яструбинівської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів Прибужанівської сільської ради 

Вознесенського району Миколаївської області 

 

ЧУМАЧЕНКО 

Валентині Іванівні 

- вчителю української мови та літератури 

Плющівської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів Баштанської міської ради 

Баштанського району Миколаївської області. 

 

Голова обласної ради                   В. МОСКАЛЕНКО 


