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Н

ародилася 29 березня 1976 р. в м. Звенигородці Черкаської області. Батько, Віктор Сергійович, — інженер за фахом, а мати, Олена
Пилипівна, — бухгалтер.
Сферою фахової діяльності А. В. Коростильова обрала сільське господарство, що є однією з провідних галузей економіки України. Вона зазначає, що багатогранність
аграрних напрямів та їх сталий розвиток підвищували вірогідність отримання гідного та перспективного робочого
місця після закінчення вишу.
Крім того, зовнішньоекономічний розвиток країни
та водночас захоплення іноземними мовами, яке триває
досі, спонукали дівчину обрати спеціальність «Аграрний
менеджмент» з новою на той час спеціалізацією — «Організація зовнішньоекономічної діяльності».
Вищу освіту здобувала протягом 1993–1998 рр. в Уманському сільськогосподарському інституті, отримавши
відмінну фахову підготовку майстерних педагогів.
Зазначає, що уроки англійської мови завжди були захоп
ливими та жвавими завдяки міцним знанням і неповторним
навичкам викладача-професіонала Наталії Кас’янівни Рудюк. Студенти чекали цих уроків з нетерпінням.
Надто серйозними, але водночас практичними називає уроки таких компетентних викладачів інституту: Сергія
Миколайовича Колотухи, Володимира Євгенійовича Березовськаго, Олександра Олексійовича Школьного, Анатолія
Миколайовича Шатохіна, Олександра Федоровича Бурика,
Миколи Івановича Єріна.
Неймовірною динамікою запам’яталося навчання
на уроках Василя Трохимовича Лісовця та Петра Кузьмовича Бечка.
Із радістю згадує численні захопливі прогулянки з одногрупниками та однокурсниками мальовничим Софіївським
парком і пам’ятне святкування 200-річчя з дати створення
парку в 1996 р.
Корисними та повчальними були приїзди іноземних делегацій для зустрічі зі студентами. Спілкування англійською
з носіями мови на той час вважали новацією, що надавало
особливого розвитку у вивченні мови.
Трудову діяльність А. В. Коростильова розпочала
в 1999 р. спеціалістом Звенигородського районного центру зайнятості. Але, починаючи з 2000 р. працювала

у важливій як на той час, так і нині, сфері земельних ресурсів. Обіймала посади головного спеціаліста, завідувача
сектору землеустрою, моніторингу та ринку земель відділу
Держгеокадастру у Звенигородському районі. Сьогодні є
заступником начальника у територіальному органі Головного управління Держгеокадастру в Черкаській області
по Звенигородському району. Зважаючи на великий досвід роботи, пов’язаний із земельними ресурсами України,
в 2018 р. отримала диплом магістра Львівського національного аграрного університету за спеціальністю «Геодезія та
землеустрій».
Ключову роль у житті Алли Вікторівни та фаховому
становленні перспективної молоді відіграло навчання
в Уманському сільськогосподарському інституті. Багато
випускників Уманського національного університету садівництва різних років обіймають різнопланові посади як
у сфері сільського господарства, так і в інших, не менш важливих сферах. Сьогодні це професіонали, керівники підприємств, представники органів місцевого самоврядування
та виконавчої влади України. Зауважує, що співпраця з такими людьми є дуже важливою у наданні допомоги щодо вирішення професійних завдань.
З 2014 р. А. В. Коростильова є членом Громадської організації «Асоціація випускників і друзів Уманського національного університету садівництва». На запрошення
викладачів бере участь у зустрічах зі студентами у форматі діалогу, де залюбки ділиться власним досвідом та надає практичну допомогу щодо вибору майбутнього місця
роботи по закінченню навчального закладу. Організовує
виробничу практику студентів вишу у Звенигородському територіальному підрозділі Держгеокадастру.
У вільний час мандрує як Україною, так і за її межами,
полюбляє читати книги, зокрема з психології (міжособистісні та ділові стосунки), дивитися цікаві фільми, займатися спортом.
Невелика сім’я Алли Вікторівни дуже дружна. Чоловік,
Юрій Іванович, працює лікарем. Донька Ольга є ученицею
10 класу, захоплюється хореографією та вивченням іноземних мов.
Життєве кредо А. В. Коростильової: «Найкращий
день — сьогодні! Наповни своє сьогодні сенсом, коханням,
щастям та дією!»

224

