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Її життя - це учні, поурочні плани, зошити, недоспані ночі та людські 
долі перед очима. Такими словами можна розпочати розповідь про директора 

ДНЗ «Ананьївський професійний аграрний ліцей» Галину Андріївну Медюк.   

Більше сорока років вона присвятила роботі з дітьми: працювала 

вихователем дитячого садочка, вожатою, була класним керівником  і 
викладачем мови та літератури, методистом районного методичного 

кабінету, начальником районного відділу освіти Ананьївської 
райдержадміністрації.  Має вищу кваліфікаційну категорію та звання 

"викладач-методист". 

Ось вже майже пять років  Г. А. Медюк - директор професійного 
ліцею. Свій педагогічний досвід Галина Андріївна вміло поєднала у 

керуванні закладом, в якому навчаються різним професіям випускники 
загальноосвітніх шкіл Одеської області. В цей період надзвичайно 

проявилися її  творчий потенціал, суспільна громадянська активність, 
організаторський талант керівника, талант педагога, менеджера, 

господарника, вихователя, знавця та керманича людських душ.  

Енциклопедична освіченість директора Медюк Г. А., її принциповість, 

надзвичайна працездатність та вимогливість до себе і своїх колег, здатність 

завжди бути серед педагогічних інновацій, все це дало можливість ліцею 

піднятися на порядок вище  серед навчальних закладів професійно-технічної 

освіти Одеської області. Заклад щороку виконує план набору 

першокурсників, суттєво поновлено навчально-матеріальну базу, осучаснено 



зовнішній вигляд приміщень, будівель та території закладу. Це -  період 

вивчення та застосування на практиці нових технологій навчання, 

нестандартних уроків, розробки комп’ютерних програм та застосування їх у 

навчанні по всім професіям, підвищення вимогливості до якості знань учнів, 

кардинальної  зміни підходу  до атестації педагогічних працівників.  

Її витримка та високий професіоналізм педагога, спеціаліста, керівника 
неодноразово відзначалися грамотами відділів освіти районного та обласного 

рівнів.  

Всі ми знаємо, що у директора ліцею  роботи дуже і дуже багато, але 
Галина Андріївна займається ще й громадською діяльністю. Вона -  депутат  

районної  ради, а це означає тільки одне-їй довіряють.  

  А ще - Галина Андріївна чудова донька, прекрасна мати та любляча 

дружина, лагідна бабуся. Разом із чоловіком Василем Миколайовичем, 
виховала доньку,  дала їй добру освіту, переймається справами онука, 

піклується про батьків.  

Щодня ж  живе проблемами інженерно-педагогічного колективу,  а це - 
83 долі,  та учнівськими проблемами  - таких у неї 365. Воістину  - людина 

широкої душі!   

Дорога наша Галина Андріївна! Прийміть сердечні привітання з нагоди 

ювілею! Поздоровляючи з цим святом зичимо Вам невпинного руху вперед, 
успішного здійснення всіх планів та задумів. Бажаємо, щоб підґрунтям 

щасливого життя та плідної професійної діяльності були міцне здоров`я, 
серце сповнене любові та добра, натхненна думка й щирі почуття.   

Бажаємо також, щоб Ваше життя було світлим і радісним, як цей 
святковий день, а дружні привітання додали життєвої наснаги у скарбничку 

Вашої душі. Нехай людська шана буде подякою Вам за плідну працю, 
чуйність, уміння творити добро. 

За працю всю, усі знання і вміння, за серця небайдуже стукотіння - 

подяка щира від людей, від друзів, рідних і дітей! 

 

 

З повагою, інженерно-педагогічний колектив ДНЗ «Ананьївський 

професійний аграрний ліцей» 


