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Н

ародилася 17 грудня 1961 р. в м. Кілія Одеської області в сім’ї Андрія Петровича та Юлії
Матвіївни, які прищепили донечці працьовитість, віру у власні сили, толерантність і відповідальність, повагу до людей і щедрість. На Кілійщині
завжди шанували працю землеробів, а традиційне вирощування винограду і сьогодні за всіма показниками
посідає перше місце в районі.
Вищу освіту Т. А. Карадобрій здобувала протягом 1979–1984 рр. в Одеському сільськогосподарському
інституті
за
спеціальністю
«Плодоовочівництво та виноградарство», після закінчення якого одержала кваліфікацію вченого агронома.
Безмежну подяку висловлює педагогам альма-матер
за відмінні фахові знання та доброзичливе ставлення.
Серед майстрів викладацької справи: Г. Г. Щелоков,
Ф. М. Гридін, А. П. Трофонюк, А. І. Хадько, А. А. Навроцька, Ф. К. Тихомиров, М. М. Коваль, Е. І. Хреновсков та багато інших.
Професійний шлях розпочала в 1984 р. інженером-хіміком завгосп-заводу «Правда» (с. Євгенівка
Тарутинського району Одеської області). Пізніше була
агроном-виноградарем цього ж господарства. Надалі
активно рухалася кар’єрними сходинками, зокрема
обіймала такі посади: інструктор комсомольської організації Тарутинського РК ЛКСМ України (з 1985 р.),
третій секретар Кілійського РКЛКСМ (з 1986 р.), методист Кілійського районного відділу освіти (з 1993 р.),
завідувач відділу у справах сім’ї та молоді Кілійської
районної державної адміністрації (з 1997 р.).
Велику увагу Тетяна Андріївна приділяла вихованню юнаків і дівчат, їхньому формуванню як гармонійно розвинених особистостей; постійно залучала
молодь до активної участі в гуртках художньої самодіяльності, спортивних секціях. Власним прикладом
надихала на безперервне самовдосконалення.
У 1998 р. Т. А. Карадобрій закінчила Одеський державний університет імені І. І. Мечникова за спеціальністю «Біологія». У 2000 р. призначена заступником
голови — керівником апарату Кілійської районної
державної адміністрації. У 2004 р. стала випускницею
Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління

при Президентові України. З 2005 р. працювала завідувачем Дунайського навчально-консультаційного
пункту — структурного підрозділу Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана
Петра Конашевича-Сагайдачного. У 2011 р. закінчила Державний економіко-технологічний університет транспорту та здобула науковий ступінь кандидата
історичних наук.
З 2015 р. — в. о. директора Кілійського транспортного коледжу Державного управління інфраструктури
та технологій.
Є переможцем конкурсів «Людина року — 2008»,
номінацій «Працівник освіти», «Жінка року — 2015»,
номінацій «Освіта», «Бессарабія — 2015».
За багаторічну сумлінну працю та вагомий особистий внесок у підготовку фахівців водного транспорту
України неодноразово нагороджена почесними грамотами від керівництва Київської державної академії
водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, Почесною грамотою громадської
ради Міністерства екології та природних ресурсів
України.
Тетяна Андріївна брала активну участь в регіональному семінарі «Підвищення ефективності екологічного моніторингу та вдосконалення співпраці
для зниження впливу антропогенних джерел забруднення в Нижньодунайському регіоні» (у межах великомасштабного проекту «Інвентаризація» — оцінка
і зменшення впливу антропогенних джерел забруднення в Нижньодунайському регіоні України, Румунії
та Республіки Молдова МІS-ЕТС 995, 2007–2013 рр.).
Двічі була депутатом районної ради. Сьогодні є депутатом Кілійської міської ради.
Важливу роль у житті Т. А. Карадобрій відіграв
Одеський сільськогосподарський інститут, де отримала не лише ґрунтовну професійну підготовку та
якісну теоретичну базу, а й зустріла справжніх друзів,
щире спілкування з якими та яскраві емоції є головними спогадами студентства. Зв’язок із одногрупниками активно підтримує і сьогодні.
Життєве кредо: «Я вибрала Долю собі сама. І що зі
мною не станеться, — у мене жодних претензій нема
до Долі — моєї обраниці» (Ліна Костенко).
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