
Додаток 
 

до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 

 
       24.09.2018                  № 504  
 
 

ПЕРЕЛІК 
педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної), 
загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти, яким призначена 

щорічна обласна педагогічна премія у 2018 році 
 
Адамович 
Альона Іванівна 

вчитель початкових класів комунальної 
установи «Пологівська спеціалізована 
різнопрофільна школа І-ІІІ ступенів № 2» 
Пологівської районної ради Запорізької 
області 
  

Антоненко 
Олександр Миколайович 

керівник інструментального гуртка Ліцею         
№ 9 Мелітопольської міської ради 
Запорізької області  
 

Ачкан 
Лідія Сергіївна 

вчитель української мови та літератури 
Азовської загальноосвітньої школи                           
І-ІІІ ступенів Бердянської районної ради 
Запорізької області 
 

Баранова 
Олена Володимирівна 

вчитель української мови та літератури 
Великобілозерського навчально-виховного 
комплексу № 1 (школа-дитячий садок) 
Великобілозерської сільської ради 
Великобілозерського району Запорізької 
області 
 

Бозаджиєва 
Юлія Олександрівна 

вчитель біології Запорізького колегіуму 
«Елінт» Запорізької міської ради Запорізької 
області 
 

Бойко 
Олександр Вячеславович 

вчитель історії та правознавства Опорного 
комунального закладу «Михайлівський 
навчально-виховний комплекс 
«загальноосвітня школа І-ІІІ ст.-гімназія»     
ім. Героя Радянського Союзу                                 
І.А. Найдьонова» Михайлівської районної 
ради Запорізької області 
 

Вайновська  
Марія Кирилівна 

заступник директора з навчально-виховної 
роботи Вільнянської гімназії «Світоч» 
Вільнянської районної ради Запорізької області 
 

Веремій 
Віталій Станіславович 

вчитель трудового навчання Богданівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Чернігівської селищної ради Чернігівського 
району Запорізької області 
 

Горбань  
Тамара Андріївна 

вчитель інформатики Запорізької гімназії                
№ 28 Запорізької міської ради Запорізької 
області  
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Дубінін 
Андрій Олександрович 

вчитель інформатики Бердянської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 16 з 
поглибленим вивченням іноземних мов 
Бердянської міської ради Запорізької області 
 

Жук 
Олександр Анатолійович 

вчитель інформатики комунального закладу 
«Запорізька спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат «Джерело» Запорізької 
обласної ради 
 

Зуєва 
Лариса Олександрівна 

вчитель української мови та літератури 
Розівської загальноосвітньої школи № 2                    
І-ІІІ ступенів Розівської районної ради 
Запорізької області 
 

Кабакова 
Олена Василівна 

вчитель фізики та астрономії 
Енергодарського навчально-виховного 
комплексу № 5 Енергодарської міської ради 
Запорізької області 
 

Каплунова 
Людмила Леонідівна 

вчитель-логопед комунального закладу 
«Заклад дошкільної освіти ясла-садок 
«Сонечко» комбінованого типу 
Гуляйпільської міської ради 
 

Карась 
Любов Ярославівна 

вчитель початкових класів Запорізького 
навчально-виховного комплексу № 42 
Запорізької міської ради Запорізької області 
 

Касьянова 
Олена Юріївна 

вчитель фізики Балабинського навчально-
виховного комплексу «школа І-ІІІ ступенів-
гімназія «Престиж» Запорізького району 
Запорізької області 
 

Качан 
Сергій Миколайович 

вчитель біології комунального закладу 
«Навчально-виховний комплекс «Якимівська 
гімназія» Якимівської селищної ради 
Якимівського району Запорізької області 
 

Клименко 
Олена Ігорівна 

вчитель німецької мови Запорізької гімназії 
№ 46 Запорізької міської ради Запорізької 
області 
 

Крутікова 
Ірина Олександрівна 

вчитель фізики Запорізького ліцею № 105 
Запорізької міської ради Запорізької області 
 

Левчишена 
Олена Михайлівна 

вчитель української мови та літератури 
Запорізького колегіуму «Мала гуманітарна 
академія» Запорізької міської ради 
Запорізької області 
 

Лівик 
Тетяна Степанівна 

вчитель хімії комунального закладу 
«Більмацька опорна загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів» Більмацької районної ради 
Запорізької області 
 

Мусіхіна 
Галина Петрівна 

вчитель біології комунального закладу 
«Веселівська загальноосвітня школа                                  
І-ІІІ ступенів № 2» Веселівської селищної ради  
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Розсоха 
Людмила Андріївна 

вихователь Новомиколаївської об’єднаної 
установи комбінованого типу ясла-сад № 1 
«Пролісок»  
 

Рослов 
Олексій Олександрович 

викладач спецдисциплін державного 
навчального закладу «Михайлівське вище 
професійне училище» 
 

Степанов 
Олександр Васильович 

керівник гуртків туристсько-краєзнавчого 
напряму Будинку дитячої та юнацької 
творчості Мелітопольської районної ради 
Запорізької області  
 

Стоянова 
Наталія Сергіївна 

практичний психолог Опорного навчального 
закладу Нововасилівський навчально-
виховний комплекс «Спеціалізована школа         
І-ІІІ ступенів – позашкільний навчальний 
заклад «Гармонія» Приазовської районної 
ради Запорізької області 
 

Стренакова 
Галина Вячеславівна 

вчитель образотворчого мистецтва та 
креслення комунального закладу 
«Дніпрорудненська гімназія «Софія» - 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1» 
Василівської районної ради Запорізької 
області 
 

Терещенко 
Вікторія Іванівна 

вчитель інформатики Токмацької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 
Токмацької міської ради Запорізької області 
 

Трофименко 
Наталія Валентинівна 

вчитель біології та хімії комунального 
закладу «Юр’ївська багатопрофільна 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 
Приморської районної ради Запорізької 
області 
 

Турій 
Тетяна Петрівна 

практичний психолог Новогорівського 
опорного закладу загальної середньої освіти 
І-ІІІ ступенів Токмацької районної ради 
Запорізької області 
 

Чиженок  
Юрій Анатолійович 

керівник гуртка Позашкільного навчального 
закладу «Запорізький центр козацького 
військово-патріотичного виховання «Школа 
джур» Запорізької міської ради Запорізької 
області 
 

Чіпко  
Віра Григорівна 

заступник директора з виховної роботи 
комунального закладу «Навчально-виховний 
комплекс «Джерело» Комишуваської 
селищної ради Оріхівського району 
Запорізької області 
 

Школьна  
Валентина Валентинівна 

директор Кам’янсько-Дніпровської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 
Кам’янсько-Дніпровської районної ради 
Запорізької області 
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Шулепина  
Ганна Юріївна 

заступник директора з навчально-виробничої 
роботи державного навчального закладу 
«Запорізьке машинобудівне вище 
професійне училище» 
 

Янущенко 
Дмитро Вікторович 

завідувач відділу краєзнавства та 
патріотичного виховання комунального 
закладу «Запорізький обласний центр 
туризму і краєзнавства, спорту та екскурсій 
учнівської молоді» Запорізької обласної ради 
 

 
 
 
Керівник апарату        З. БОЙКО 
 


