
Додаток 
 

до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 

 
       27.09.2021 №  645 
 

 
ПЕРЕЛІК 

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

яким призначена щорічна обласна педагогічна премія  
у 2021 році 

 
БЕЛЕЛЯ  
Олена Аркадіївна  

вчитель української мови та літератури Опорного 
закладу загальної середньої освіти Приазовський 
ліцей Приазовської селищної ради Запорізької області 
 

БЄЛЯЄВА  
Світлана Миколаївна 
 

вчитель англійської мови Костянтинівського ліцею 
«Ерудит» Мелітопольського району Запорізької 
області 
 

БОРМАТОВА  
Вікторія Володимирівна 

завідувач еколого-натуралістичного відділу, керівник 
гуртка комунального закладу «Центр позашкільної 
освіти» Мелітопольської міської ради Запорізької 
області 
 

БОРОДАЙ  
Світлана Миколаївна  
 

практичний психолог, соціальний педагог Запорізької 
гімназії № 6 Запорізької міської ради Запорізької 
області 
 

БУЦЬКА  
Ірина Борисівна  

вчитель української мови та літератури Опорного 
навчального закладу Новомиколаївська 
спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  
№ 1 Новомиколаївської селищної ради Запорізького 
району Запорізької області 
 

ВАСИЛЬЄВА  
Ірина Володимирівна 
 

вчитель математики Запорізького багатопрофільного  
ліцею № 99 Запорізької міської ради Запорізької 
області 
 

ВАРЯНИЦЯ 
Олена Вікторівна 
 

вчитель української мови та літератури, англійської 
мови комунального закладу «Новогорівський заклад 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Роздольської 
сільської ради Михайлівського району Запорізької 
області» 
 



2 
Продовження додатка 

 
ГАУБАС 
Сергій Михайлович 
 

вчитель фізики Бердянської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 5 Бердянської міської ради 
Запорізької області 

ГВОЗДЕЦЬКИЙ  
Максим Сергійович 

вчитель фізики Запорізької гімназії № 11 Запорізької 
міської ради Запорізької області 

 
ГОРДЕВСЬКА 
Олена Йосипівна 

 
вчитель історії та правознавства Новоспаської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Нововасилівської селищної ради Запорізької області 

 
ГУСНОВА  
Галина Вікторівна 

 
керівник гуртка позашкільного навчального закладу 
«Центр дитячої та юнацької творчості Дніпровського 
району» Запорізької міської ради Запорізької області 
 

ДЕРИВЕДМІДЬ 
Михайло Геннадійович 
 

вчитель інформатики комунального закладу 
«Василівський ліцей «Сузір’я» Василівської міської 
ради Запорізької області 
 

ІВЧЕНКО 
Наталія Дмитрівна 
 

вчитель біології комунального закладу «Бурчацька 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Героя 
Радянського Союзу Є.І. Носаль» Михайлівської 
селищної ради Запорізької області 
 

КІРСТЮК 
Ольга Сергіївна 

вчитель біології комунального закладу «Оріхівський 
навчально-виховний комплекс № 2 імені  
В.А. Лазаряна» Оріхівської міської ради 
 

КОБА 
Віта Миколаївна 

вчитель біології та основ здоров’я комунального 
закладу «Опорний заклад загальної середньої освіти 
«Лідер» Гуляйпільської міської ради 
 

КОЗЛОВА 
Тетяна Віталіївна  

вчитель біології комунального закладу 
«Спеціалізована школа – загальноосвітній навчальний 
заклад № 1 І-ІІІ ступенів м. Приморська з 
поглибленим вивченням окремих предметів та 
курсів» Приморської міської ради Бердянського 
району Запорізької області 
 

КОЛЕСНИК 
Валентина Павлівна 
 
 

вчитель української мови та літератури Запорізької 
гімназії № 54 Запорізької міської ради Запорізької 
області 
 

КОРНЄЙКО  
Наталія Іванівна 

вчитель української мови та літератури комунальної 
установи «Пологівський колегіум № 1» Пологівської 
міської ради Запорізької області 
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ЛАТИШ  
Петро Олексійович 

вчитель історії та правознавства комунального 
закладу «Веселівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 1 Веселівської селищної ради» 
 

ЛУТЧАК  
Галина Петрівна 

вчитель хімії та біології Новопетрівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Осипенківської 
сільської ради Бердянського району Запорізької 
області 
 

МАРІНЧЕНКО 
Антоніна Віталіївна 

вчитель української мови та літератури 
Комишуваської гімназії «Джерело» Комишуваської 
селищної ради Запорізького району Запорізької 
області 
 

МОСКОВЧУК  
Людмила Юріївна  

вчитель англійської мови Запорізької гімназії № 71 з 
поглибленим вивченням іноземної мови Запорізької 
міської ради Запорізької області 
 

ОЛІЙНИК  
Максим Олександрович 

вчитель географії та фізичної культури Опорного 
комунального закладу загальної середньої освіти 
«Орієнтир» Петро-Михайлівської сільської ради 
 

ПІДГОРСЬКА 
Наталя Іванівна 

вчитель історії, правознавства, основ здоров’я 
комунального закладу «Кам’янсько-Дніпровська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3» 
Кам’янсько-Дніпровської міської ради Кам’янсько-
Дніпровського району Запорізької області 
 

ПЕТРОВА  
Інна Миколаївна 
 

вчитель біології комунального закладу 
«Мелітопольський ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів» 
Запорізької обласної ради  
 

ПОЛЕВІЧЕНКО 
Денис Володимирович 
 

вчитель фізики Опорного закладу освіти 
Матвіївського загальноосвітнього навчально-
виховного комплексу «Всесвіт» Матвіївської 
сільської ради Запорізької області 
 

РЕМИГА  
Тетяна Миколаївна 

вчитель початкових класів Новозлатопільського 
навчально-виховного комплексу «Заклад загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної 
освіти» Розівської селищної ради Запорізької області 
 

САМОДЗІН 
Тетяна Вікторівна 

вчитель фізики, математики, інформатики Опорного 
навчально-виховного закладу Чернігівська 
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загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Героя 
Радянського Союзу А.М. Темника Чернігівської 
селищної ради Чернігівського району Запорізької 
області 
 

СЕКИРИНСЬКА  
Ірина Віталіївна 

вчитель англійської мови Запорізького 
багатопрофільного ліцею «Перспектива» Запорізької 
міської ради Запорізької області 
 

СОКОЛЮК 
Людмила Дмитрівна 

вчитель української мови та літератури, директор 
комунального закладу «Юр’ївська багатопрофільна 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Коларівської 
сільської ради Бердянського району Запорізької 
області 
 

СТЬОПІНА  
Ірина Анатоліївна 

директор Енергодарського навчально-виховного 
комплексу № 1 Енергодарської міської ради 
Запорізької області 
 

ШАПОШНИК  
Олександр Миколайович 

майстер виробничого навчання державного 
навчального закладу «Бердянський машинобудівний 
професійний ліцей» 
 

ШАПОВАЛОВА  
Зоя Борисівна 

старший майстер державного навчального закладу 
«Запорізький будівельний центр професійно-
технічної освіти» 
 

ШАПОВАЛОВА  
Наталія Леонідівна 

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

ШЕЛЕГЕДА  
Олена Романівна 

завідувач організаційно-масового відділу (з питань 
роботи з талановитою молоддю та МАН) 
комунального закладу «Запорізький обласний центр 
туризму і краєзнавства, спорту та екскурсій 
учнівської молоді» Запорізької обласної ради 
 

 
___________________________________ 

 
 
 
 
Виконувач обов’язків 
директора Департаменту освіти  
і науки облдержадміністрації     Олена СОРОЧЕНКО   


