
НАГОРОДИ 

 

2015 – 2016 рр. 

Нагороджені : 

Подякою Міністерства освіти і науки України: 

- Гориславець Ю.О., завідувач навчально – виробничої практикою; 

- Корендо М.В., викладач, голова ПЦК теплотехнічних дисциплін; 

- Лушня Н.В., викладач; 

- Мойсейченко Т.А., головний бухгалтер; 

- Сіянко С.М., викладач, голова ПЦК фізичного виховання та захисту Вітчизни; 

 

Грамотами  департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної 
державної адміністрації: 

- Попович О.М., методист 

- Кучеренко А.А., викладач, голова ПЦК математичних та природничих дисциплін 

- Коміссарова І.В., викладач 

- Вороновська Л.І., викладач 

- Сальникова О.Л., методист 

- Носов В.А., завідувач майстернями 

- Майсак Н.В., завідувач відділенням 

- Терехова Л.А., викладач 

- Щурова Т.М., завідувач відділенням 

- Чорна Н.В., юрисконсульт 

 

Почесними  грамотами відділу науки, вищої освіти та атестаційної експертизи 
департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації: 

- Асаул В.М., викладач, голова ПЦК електротехнічних дисциплін 

- Дубинка В.Б., викладач 



- Корендо М.В., викладач, голова ПЦК теплотехнічних дисциплін 

- Черноока Є.С., викладач 

- Щурова Т.М., викладач, завідувач відділенням  

 

Пам'ятною медаллю "За заслуги перед містом": 

- Федько А.В., директор 

 

Подякою міського голови: 

- Бондаренко В.М., заступник директора з навчальної роботи; 

- Краснікова Н.В., заступник директора з виховної  роботи; 

- Мельничук Н.В., завідувач навчально – методичним кабінетом, голова профкому 

 

Грамотами  департаменту гуманітарної політики Дніпропетровської міської 
ради: 

- Асаул В.М., викладач, голова ПЦК електротехнічних дисциплін 

- Дубинка В.Б., викладач 

- Корендо М.В., викладач, голова ПЦК теплотехнічних дисциплін 

- Черноока Є.С., викладач 

- Щурова Т.М., викладач, завідувач відділенням 

- Бородкіна Т.А., викладач  

- Воронова І.І., викладач 

- Гориславець Ю.О., завідувач навчально – виробничої практикою; 

- Лушня Н.В., викладач 

- Матвєєнко О.Б.. викладач, голова ПЦК будівельних дисциплін 

- Юраш О.М., викладач, голова ПЦК комп'ютерних дисциплін 

- Сіянко С.М., викладач, голова ПЦК фізичного виховання та захисту Вітчизни. 

 

Протягом 2016 року іменні стипендії отримували: 



 Академічна стипендія Президента України – Штифановська Я.В. 

 Іменна стипендія Верховної Ради України – Кудлай Л.П. 

 Іменна стипендія Дніпропетровської обласної ради – Сухомлинов В.І. 

 

2017рік 

Нагороджені: 

Подякою міського голови: 

- Федько А.В., директор 

 

Почесною грамотою департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної 
державної адміністрації: 

- Попович О.М., завідувач навчально- методичним кабінетом; 

- Савченко Л.М., завідувач лабораторією 

 

Подякою виконавчого комітету Дніпровської міської ради: 

- Федько А.В., директор 

 

Почесною грамотою Дніпровської обласної організації профспілки: 

- Вороновська Л.І., викладач; 

- Коміссарова І.В., викладач; 

 

Почесною Грамотою Президії Дніпропетровського обласного об’єднання 
профспілок: 

- Денисова В.Ю., викладач 

 

Подякою голови Самарської районної у м. Дніпро ради: 

- Бондаренко В.М., заступник директора з навчальної роботи; 

- Осіпов О.М., заступник директора зАГР 



 

Грамотою Самарської районної у м. Дніпрі ради: 

- Федько А.В., директор; 

- Бондаренко В.М., заступник директора з навчальної роботи; 

- Мельничук Н.В., заступник директора з виховної роботи; 

- Мірошниченко В.П., викладач; 

- Носов В.А., завідувач майстернями; 

- Герасименко Т.О., прибиральниця. 

Іменні стипендії отримували: 

 Академічна стипендія Президента України – Половна А.Ю., Драгунов 
І.Г. 

 Іменна стипендія Верховної Ради України – Кудлай Л.П. 

 Соціальна стипендія Верховної Ради України - Кобець В.О. 

 Обласна іменна стипендія кращим учням професійно-технічних 
навчальних закладів, студентам та аспірантам вищих начальних 
закладів Дніпропетровської області – Кудлай Т.П. 

 Іменна стипендія міського голови - Нікітіна С.С., Корж Б.Д. 

 

2018 рік 

Нагороджені: 

Почесною грамотою Дніпропетровської обласної ради: 

- Майсак Н.В., завідувач відділення енергетичних технологій 

 

Подякою голови Самарської районної у м. Дніпро ради: 

- Попович О.М., завідувач навчально – методичним кабінетом 

 


