Одеський

державний

а г ра р н и й

університет

Мельник (Іпатенко)
Наталія Олексіївна
Випускниця
ветеринарного факультету (1986)
Консультант
відділу аналітичної роботи
Управління організаційної та аналітичної роботи
апарату Одеської обласної ради

Н

ародилася 21 січня 1964 р. в с. Усатове Біляївського району Одеської області. Батько, Олексій Олексійович, — тракторист, 19 років був
бригадиром тракторної бригади. Мати, Клавдія Євдокимівна, — ветеринарний фельдшер.
Упродовж 1971–1981 рр. навчалася в Усатівській
середній школі ім. П. Д. Вернидуба. Обираючи майбутню професію, дівчина прислухалася до порад матері,
оскільки не була цілковито впевнена у сфері діяльності,
де могла б себе реалізувати. Засмучувати неньку не хотіла,
до того ж, вважала ветеринарію надзвичайно цікавою та
благородною справою.
Вищу освіту здобувала протягом 1981–1986 рр. на
ветеринарному факультеті Одеського сільськогосподарського інституту, після закінчення якого отримала
кваліфікацію ветеринарного лікаря. На ІІ курсі одружилася з Сергієм Костянтиновичем Мельником, який також
навчався на ветеринарному факультеті цього інституту.
Найяскравішими епізодами студентства Н. О. Мельник називає хитрощі під час складання іспитів. Так, група,
в якій вона навчалася, мала № 2, відповідною була й екзаменаційна черга. Це означало, що питання в екзаменаційних
білетах можна було дізнатися. Кілька студентів, за відрядженням товаришів-одногрупників, уточнювали у студентів іншої групи номер їхнього білету та питання, які були
в білеті. Потім розподіляли питання між собою і наступного
дня мали підготовлені «бомби». Це листки з написаними
питаннями та відповідями — про всяк випадок, якщо трапилися питання, відповідей на які студент не знає.
У 1986 р. згідно з розподілом Наталія Олексіївна разом із чоловіком була направлена на роботу до Молдавської РСР. Зважаючи на те, що для двох фахівців посад
ветеринарних лікарів не було, їй запропонували працювати вчителем біології у Паланській ЗОШ Каларашського
району, де трудилася понад десять років. Паралельно здобувала фахову педагогічну освіту в Одеському державному
університеті імені І. І. Мечникова. У 1996 р. закінчила університет, отримавши кваліфікацію «біолог, викладач біології та хімії».
Упродовж 1996–1997 рр. обіймала посаду вчителя біо
логії в середній школі № 125 м. Одеси. З червня 1997 р.
працювала в органах виконавчої влади Одеської облдержадміністрації. З серпня 2011 р. до березня 2017 р. була

заступником начальника з навчальної роботи ДВНЗ
«Одеське морехідне училище рибної промисловості імені
О. Соляника». Очолювала обласне методичне об’єднання
заступників директорів ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації
Одеської області.
Наталія Олексіївна має понад 20 років педагогічного стажу, вищу категорію та педагогічне звання
«Викладач-методист».
З травня 2017 р. дотепер обіймає посаду консультанта
відділу аналітичної роботи Управління організаційної та
аналітичної роботи апарату Одеської обласної ради.
Велику подяку Н. О. Мельник висловлює викладачам рідного Одеського сільськогосподарського інституту
за їхнє добро й увагу, міцні фахові знання, що стали надійним фундаментом подальшого професійного становлення та кар’єрного зростання. Зазначає, що педагоги
альма-матер із великою радістю ділилися своїм досвідом,
що більше прихильників серед студентства мав викладач,
то він був поважнішим, виникало відчуття, що викладачі
на всі запитання знають відповіді.
У фаховій діяльності Наталія Олексіївна також намагалася передавати свої знання, досвід, організовувати заняття таким чином, щоб зацікавити студентів, спонукати
їх більше знати, навчити навчатися.
Довгий час Н. О. Мельник працювала у відділі вищої
освіти та міжнародних зв’язків Управління освіти і науки
Одеської облдержадміністрації, тому постійно підтримувала зв’язок з Одеським держаним аграрним університетом. У 2011–2017 рр., коли працювала заступником
начальника училища з навчальної роботи, що підпорядковувалося Міністерству агропромислового комплексу
України, спільно організовувала з керівництвом університету курси підвищення кваліфікації викладачів.
Головним захопленням Наталії Олексіївни є вирощування різноманітних рослин, квітів.
Виховала двох доньок. Донька, Марина Сергіївна Діскаленко (Мельник), має дві вищі освіти — учителя української мови та літератури, зарубіжної літератури, а також
викладача англійської мови та літератури. Донька, Олена
Сергіївна Теретьєва (Мельник), — сімейний лікар.
Професійний принцип: «Робота не повинна викликати дискомфорт, а приносити тільки радість». Життєве
кредо: «Безвихідних ситуацій не буває».
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