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Сільський голова Тубільцівської
сільської ради п’яти скликань

Н

ародилася 12 квітня 1954 р. в с. Тубільці Черкаського району Черкаської області у родині Антона
Пилиповича і Анастасії Гаврилівни Савченків.
Землю усім серцем любить з дитинства — з радістю допомагала рідним людям вирощувати смачні й корисні фрукти
та овочі, доглядати за худобою. Тому і вирішила своє майбутнє пов’язати саме з сільським господарством.
Вищу освіту Н. А. Шафікова здобувала упродовж 1987–
1992 рр. на агрономічному факультеті Уманського сільськогосподарського інституту, де старанно навчалася за
спеціальністю «Плодоовочівництво і виноградарство». Студентські роки називає найкращими у своєму житті, адже
у стінах вишу вона мала чудову можливість отримувати ґрунтовні знання, уміння та навички з уст мудрих викладачів,
познайомилася з одногрупниками, які стали хорошими друзями. Відзначає, що навчалася в товариській групі, де не на
словах, а на справі — один за всіх і всі за одного.
Величезну подяку Надія Антонівна висловлює майстерним викладачам, які сіяли в юних душах вічне зерно науки,
хоча студенти, здебільшого, на той час цього й не розуміли.
Зате нині вони щиро пишаються, що їм випала безцінна нагода бути вихованцями педагогів від Бога, визначних як теоретиків, так і практиків. Н. А. Шафікова наголошує, що
завдяки інститутському періоду в неї з’явилося невичерпне
натхнення до обраної професії.

Робочі будні

Трудову діяльність розпочала в 1972 р. вихователем дитячого садка в с. Тубільці Черкаського району Черкаської
області. У 1978 р. на сесії сільської ради депутати обрали її
секретарем виконкому. З 2000 р. і дотепер Надія Антонівна
обіймає посаду сільського голови Тубільцівської сільської
ради. Власне с. Тубільці засноване кількасот років тому
на правому березі Дніпра. Навколо нього — зелені луки,
розмежовані невеличкими річками-джерелами, озерами
та болотами. За спогадами старожилів, споконвіку в цій
місцевості люди жили хуторами — сім’ями-родами. Одні
займалися гончарним ремеслом, інші — ковальським, рибальським, мисливським… Дніпро, як торгова артерія, забезпечував умови для збуту виробів різних ремесел.
Село розташоване за 35 км від обласного та районного
центу — м. Черкаси. Площа підпорядкованих сільській раді
земель займає 1206,9 га, зокрема с. Тубільці 420 га. Загальна
кількість населення сіл — 2985 осіб, у с. Тубільці мешкають
1310 осіб. Свято села святкують в березні. Успішно функціонує загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів, де навчаються
270 дітей. Також активно працює дитячий садок «Вербиченька», який відвідують 60 малят.
Послуги населенню надають: ощадкаса, відділення
зв’язку, шість магазинів (господарчі, промтоварні та продовольчі товари), кафетерій. У 2003 р. відкрито медичну
амбулаторію.
У вільний час Н. А. Шафікова дуже любить працювати
на землі. Вона має теплиці, де вирощує огірки та помідори.
Крім того, насаджала 0,30 га малини, 0,15 га суниці, майже
500 кущів смородини та виноград.
Заміжня. Виховала дві доньки. Старша Алла здобула
три вищі освіти, працює юристом; молодша Олена — дві
вищі освіти, вчитель за фахом. Надія Антонівна — щаслива
бабуся чотирьох внуків, найстаршому — 25 років, закінчив
Академію адвокатури України.
Життєве кредо Н. А. Шафікової: «Завжди будь сам собою, бо інші ролі вже зайняті».
З нагоди ювілею УНУС щиро бажає славній альма-матер процвітання, нехай сторінки багатогранної історії
вишу повняться заслуженим визнанням, перемогами та
досягненнями. Колективу викладчів зичить постійного
прагнення бути найкращими, першими в усьому, міцного
здоров’я, людського щастя, Божої опіки, довголіття і миру!
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