
НАГОРОДИ З НАГОДИ ДНЯ НАУКИ – 2019 ОТРИМАЛИ: 

Нагрудний знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти»: 

Чирва Ольга Григорівна – доктор економічних наук, професор, директор Навчально-наукового 

інституту економіки та бізнес-освіти; 

Пархета Любов Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української 

літератури, українознавства та методики її навчання. 

Нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «За наукові та освітні досягнення»: 

Іщенко Людмила Валентинівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

психології та педагогіки розвитку дитини. 

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України:  

Гедзик Андрій Миколайович – доктор педагогічних наук, професор, перший проректор. 

Подяка Міністерства освіти і науки України: 

Цимбал-Слатвінська Світлана Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, помічник 

ректора; 

Ревнюк Наталія Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з гуманітарних питань. 

З нагоди Дня науки та за вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки Почесними 

грамотами виконавчого комітету Уманської міської ради нагороджуються: 

Поліщук Тетяна Вікторівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри вищої 

математики та методики навчання математики; 

Мельник Олексій Сергійович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри професійної 

освіти та технологій за профілями; 

Миколайко Ірина Іванівна – кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри біології та 

методики її навчання; 

Чвертко Людмила Андріївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, 

обліку та економічної безпеки. 

З нагоди Дня науки та за вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки Почесними 

грамотами Уманської районної ради нагороджуються: 

Пиж’янова Наталія Володимирівна – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 

музикознавства та вокально-хорового мистецтва; 

Тягай Ірина Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри вищої математики та 

методики навчання математики; 

Грітченко Тетяна Яківна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри фахових методик 

та інноваційних технологій у початковій школі; 



Кудла Марія Валеріївна – кандидат педагогічних наук, старший  викладач кафедри педагогіки та 

освітнього менеджменту; 

Ільченко Сергій Сергійович– кандидат наук з фізичного виховання, викладач кафедри спортивних 

дисциплін. 

З нагоди Дня науки та за вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки Почесними 

грамотами Уманської районної державної адміністрації нагороджуються: 

Коломієць Наталія Андріївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри виховних технологій 

та педагогічної творчості; 

Коломієць Інна Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови 

та методики її навчання; 

Пономарьова Оксана Андріївна – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри англійської мови 

та методики її навчання; 

Мелентьєв Олег Борисович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри технологічної 

освіти; 

Колмакова Віра Олексіївна – старший викладач кафедри інформатики та інформаційно-

комунікаційних технологій. 

З нагоди Дня науки та за вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки подяками 

Уманської районної державної адміністрації нагороджуються: 

Нагайчук Олена Валеріївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри техніко-технологічних 

дисциплін, охорони праці та безпеки життєдіяльності; 

Ящук Олена Миколаївна – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри теорії початкового 

навчання; 

Семенова Олена Віталіївна – кандидат педагогічних наук, старший викладача кафедри 

образотворчого мистецтва; 

Осадченко Тетяна Михайлівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії і 

методики фізичного виховання. 

Подяки відділу освіти Уманської міської ради з нагоди Дня науки вручаються: 

Базильчуку Леоніду Володимировичу, кандидату педагогічних наук, доценту кафедри 

образотворчого мистецтва;  

Бевз Олені Павлівні, кандидату педагогічних наук, доценту кафедри англійської мови та методики 

її навчання;  

Бержаніру Анатолію Леонідовичу, кандидату соціологічних наук, доценту кафедри філософії та 

суспільних дисциплін;  

Благодиру Филимону Костянтиновичу, старшому викладачу кафедри вищої математики та 

методики навчання математики; 



Бойко Юлії Степанівні, кандидату педагогічних наук, кафедри медико-біологічних основ фізичної 

культури; 

Валюк Вікторії Федорівні, кандидату хімічних наук, доценту кафедри хімії, екології та методики їх 

навчання; 

Гнатюк Наталії Олександрівні, кандидату біологічних наук, доценту кафедри хімії, екології та 

методики їх навчання; 

Горохівському Петру Івановичу, кандидату педагогічних наук, доценту кафедри всесвітньої історії 

та методики навчання; 

Зелінській Оксані Юріївні, доктору філологічних наук, доценту кафедри української мови та 

методики її навчання; 

Йовенко Ларисі Іванівні, доктору педагогічних наук, доценту кафедри української літератури, 

українознавства та методик їх навчання; 

Кравцовій Ірині Вітіліївні,  кандидату географічних наук, доценту кафедри географії та методики її 

навчання; 

Лопушан Тетяні Володимирівні, кандидату філологічних наук, доценту кафедри української 

літератури, українознавства та методик їх навчання; 

Лісовській  Ользі Василівні,  кандидату історичних наук, доценту кафедри історії України; 

Мелентьєву Олегу Борисовичу, кандидату педагогічних наук, доценту кафедри технологічної 

освіти;  

Небиковій Тетяні Андріївні, викладачу кафедри біології та методики її навчання; 

Осіпенко Наталії Сергіївні,  кандидату педагогічних наук, доценту кафедри української літератури, 

українознавства та методик їх навчання; 

Паршуковій Лесі Миколаївні, старшому викладачу кафедри інформатики і інформаційно-

комунікаційних технологій;  

Родік Тетяні Петрівні, викладачу кафедри філософії та суспільних дисциплін; 

Рудницькому Сергію Олександровичу, викладачу кафедри вищої математики та методики 

навчання математики; 

Ситнику Олексію Івановичу, кандидату географічних наук, доценту кафедри географії та методики 

її навчання ; 

Сорокіній Світлані Іванівні, кандидату біологічних наук, кафедри біології та методики її навчання; 

Скус Ользі Володимирівні, кандидату історичних наук, доценту кафедри історії України; 

Терещуку Сергію Івановичу, кандидату педагогічних наук, доценту кафедри фізики і астрономії та 

методики їх викладання; 

Тищенко Тетяні Миколаївні, кандидату філологічних наук, доценту кафедри української мови та 

методики її навчання; 



Ткаченку Ігорю Анатолійовичу, доктору педагогічних наук, доценту кафедри фізики і астрономії та 

методики їх викладання;  

Хлистун Ірині Валентинівні, кандидату філологічних наук, доценту кафедри практичного 

мовознавства; 

Черевченку Олександру Миколайовичу, кандидату філологічних наук, доценту кафедри  

слов’янських мов та зарубіжної літератури;  

Якимчуку Борису Андрійовичу, кандидату психологічних наук, доценту кафедри психології. 

З нагоди Дня науки та за вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки грамотами Відділу 

освіти, молоді та спорту Уманської райдержадміністрації нагороджуються: 

Криворотенко Анастасія Юріївна – викладач кафедри хореографії та художньої культури; 

Красноштан Ігор Васильович– кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри біології та 

методики її навчання; 

Балдинюк Олена Дмитрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної 

педагогіки а соціальної роботи; 

Гонца Ірина Семенівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови та 

методики її навчання; 

Танасійчук Юлія Миколаївна – викладач кафедри медико-біологічних основ фізичної культури. 

З нагоди Дня науки та за вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки грамотами Відділу 

у справах сім’ї та молоді Уманської міської ради нагороджуються: 

Балабай Аліна – голова Студентського наукового товариства, студентка історичного факультету; 

Щербій Альона – заступник голови Студентського наукового товариства, магістрантка факультету 

початкової освіти; 

Федорова Марина – студентка історичного факультету; 

Денисюк Катерина – студентка факультету фізики математики та інформатики; 

Новак Анастасія– студентка факультету соціальної та психологічної освіти; 

Кислинська Ірина – магістрантка факультету дошкільної та спеціальної освіти. 

З нагоди Дня науки нагороджуються Почесною грамотою президії Черкаського обкому 

Профспілки працівників освіти і науки України нагороджуються:  

Ткачук Станіслав Іванович – доктор педагогічних наук, професор, декан факультету інженерно-

педагогічної освіти; 

Карасевич Анатолій Олександрович – кандидат філософських наук, професора, декан історичного 

факультету; 

Коваль Валентина Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, декан факультету 

української філології; 



Семчук Світлана Іванівна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри дошкільної 

освіти; 

Слатвінський Максим Анатолійович – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри 

фінансів,  обліку та економічної безпеки. 

З нагоди Дня науки Почесною грамотою Первинної профспілкової організації Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини нагороджуються:  

Декарчук Марина Вадимівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри фізики, 

астрономії та методики їх викладання; 

Прокулевич Оксана Валеріївна – викладач кафедри музикознавства та вокально-хорового 

мистецтва; 

Підвальна Юлія Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та 

соціальної роботи; 

Чирва Ганна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та 

соціально-поведінкових наук; 

Паладьєва Алла Федорівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та практики 

іноземних мов. 

За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у підготовку кваліфікованого 

спеціаліста та з нагоди Дня науки Почесними грамотами Черкаської обласної державної 

адміністрації нагороджуються: 

Новаківська Людмила Володимирівна – доктор педагогічних наук, доцента, професор кафедри 

української літератури, українознавства та методик їх викладання; 

Якимчук Руслан Андрійович – доктор біологічних наук, доцент, доцент кафедри біології та 

методики її навчання; 

Малишевська Ірина Анатоліївна – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 

спеціальної освіти; 

Йовенко Лариса Іванівна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри української 

літератури, українознавства та методик їх викладання; 

Безлюдна Віта Валеріївна – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов. 

За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у підготовку кваліфікованого 

спеціаліста та з нагоди Дня науки Почесними грамотами Департаменту освіти і науки Черкаської 

обласної державної адміністрації нагороджуються: 

Шуляк Світлана Андріївна – доктор філологічних наук, доцент, вчений секретар університету;  

Терещук Андрій Іванович – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри технологічної 

освіти; 

Кушнір Валентина Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

дошкільної освіти; 



Ткаченко Ігор Анатолійович – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри фізики, 

астрономії та методики їх викладання; 

Клименко Юлія Анатоліївна – доктор педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та 

соціальної роботи. 

Переможці у номінації «Кращий молодий науковець серед докторів наук, професорів»: 

Кравченко Оксана Олексіївна – доктор педагогічних наук, професор, декан факультету соціальної 

та психологічної освіти; 

Чирва Ольга Григорівна – директор навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти, 

доктор економічних наук, професор. 

Переможець у номінації «Кращий молодий науковець серед кандидатів наук, доцентів»: 

Куценко Сергій Володимирович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри хореографії та 

художньої культури. 

Переможець у номінації «Кращий молодий науковець серед старших викладачів»: 

Осадченко Тетяна Михайлівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії і 

методики фізичного виховання. 

У номінації «Кращий навчальний посібник» переміг: 

- навчальний посібник «Казковий світ Василя Олександровича Сухомлинського у творчості 

студентів з факультету мистецтв».  

Авторський колектив:  Андрощук Людмила Михайлівна, Бикова Ольга Вікторівна, Грошовик Ірина 

Сергіївна, Криворотенко Анастасія Юріївна, Куценко Сергій Володимирович, Музика Ольга 

Яношівна, Семенчук Василь Васильович, Терешко Інна Григорівна. 

У номінації «Краща монографія» перемогла  

- колективна монографія «Жінки в історії соціальної роботи».  

Авторський колектив: Кравченко Оксана Олексіївна, Кочубей Тетяна Дмитрівна, Албул Ірина 

Володимирівна та ін. 

Переможці щорічного конкурсу «Кращий студент-науковець УДПУ»: 

Чупіна Катерина – студентка факультету соціальної та психологічної освіти; 

Сич Марія – студентка факультету початкової освіти; 

Ужела Марія – магістратрантка природничо-географічного факультету. 

 


