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Захистить і зігріє, скривдити не дасть нікого.
«Профспілкове» любляче серце має… День починає зі щирої
молитви, світлих думок і добрих справ

Н

адія Іванівна родом із життєрадісного Запорізького краю — щедрої землі з багатою природною
вродою, якою зачарована від народження. Виховувалася у працьовитій хліборобській сім’ї. Коли настав
час визначення майбутньої фахової діяльності, юне серце
впевнено обрало освітянську професію.
Сьогодні Н. І. Гринь дбає про малозабезпечених педагогів, ветеранів війни та педагогічної праці. Члени Президії обкому Профспілки та профспілкові керівники області
вважають її справжнім профспілковим лідером: людяним,
енергійним, порядним і принциповим.
За східним гороскопом — кінь, адже народилася
15 січня 1954 р. Про неї відгукуються як про жінку, яку найяскравіше характеризують такі слова: «В игре ее конный
не словит, в беде не сробеет — спасет, коня на скаку остановит, в горящую избу войдет» (М. О. Некрасов).
Таємниця успіху Н. І. Гринь у великій любові та повазі
до людей. Любить гарну пісню і часто співає разом із колегами, бо вище пісні — лише молитва. Зазначає: «В пісню
душу перелито, в ній сльоза і в ній смішина, в ній життя
мого вершина».
Щастя жінки головним чином полягає в умінні поєднувати професійну діяльність з турботою про сім’ю —
коханого чоловіка, дорогих дітей та внуків, радіти їхнім
перемогам і підтримувати під час невдач. Донька Надії
Іванівни Тетяна пішла материнськими стопами — нині
є головою Вознесенівської районної організації Профспілки працівників освіти і науки України в м. Запоріжжі.
Син Микола — менеджер приватного спортивного клубу
м. Києва.
За переконанням Н. І. Гринь, у роботі надзвичайно
важливим і цінним є вміння спілкуватися з людьми, підтримати, вислухати та зрозуміти. Основними принципами
своєї праці вважає безумовне дотримання чинного законодавства, чесність перед людьми, захист прав та інтересів
спілчан. Як голова обласної Профспілки освітян, має заслужену багаторічну довіру спілчан та профспілкових
лідерів.
Великий внесок Надія Іванівна зробила у формування профактиву області — команди однодумців, де немає

байдужих і пасивних, а основним мірилом взаємовідносин
є професіоналізм, відповідальність та порядність. Загострене почуття справедливості, бажання змінити світ на
краще додає їй сили і надихає на результативну роботу.
У 2011 р. була делегатом VI Всесвітнього конгресу
Профспілки вчителів, який відбувся в Кейптауні (ПАР)
і побувала на крайній точці мису Доброї Надії. В 2013 р.
у складі делегації ФПУ брала участь у семінарі робітничих
профспілок Барселони.
За особистий внесок у розвиток освіти, послідовне
відстоювання прав та інтересів працівників галузі, вдосконалення соціального партнерства та діалогу, розвиток
профспілкового руху в Україні Н. І. Гринь нагороджена
нагрудним знаком ФПУ «Профспілкова відзнака» (2006),
нагрудним знаком ЦК Профспілки «Заслужений працівник Профспілки працівників освіти і науки України»
(2009) та званням ФПУ «Заслужений працівник профспілок України» (2014). Крім того, за духовність та людяність владика Запорізький і Мелітопольський Василій
нагородив Надію Іванівну орденом Преподобного Серафима Саровського, оскільки вона народилася в день
пам’яті цього святого.
За все, чого досягла в житті, Н. І. Гринь безмежно
вдячна вчителям Миколайпільської загальноосвітньої
школи Запорізького району та викладачам історичного
факультету Запорізького педагогічного інституту. Особливі слова вдячності висловлює першому декану історичного факультету Миколі Степановичу Руденку.

Син Микола

Донька Тетяна

239

