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Н

ародилася 6 вересня 1949 р. на хуторі Малий Куйбишевського району Запорізької області. З 1963 р.
працювала старшою піонервожатою та комсоргом
школи. В 1971 р. вступила на філологічний факультет Запорізького педінституту за спеціальністю «Російська мова та література». Інститут зіграв важливу роль у становленні особистості:
«Й у житті, й на роботі, спілкуючись з іншими людьми, почуваєшся впевненою та освіченою», — зазначає Людмила Миколаївна. Назавжди запам’яталися безсонні сесійні ночі й улюблені
викладачі, кожен із яких умів зацікавити своїм предметом.
Після закінчення навчання впродовж десяти років працювала завідувачем позашкільного відділу в ПК «Орбіта». Потім обіймала посаду заступника директора Палацу культури
«Дніпроспецсталь»; була обрана головою культурно-масової
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Н

ародилася 15 липня 1968 р. в с. Новопавлівка Оріхівського району Запорізької області в родині
вчителів. Батько, Віктор Григорович Гавриленко,
більше ніж 20 років очолював Оріхівський районний відділ освіти. Мати, Валентина Григорівна Гавриленко, майже
40 років пропрацювала в Новопавлівській загальноосвітній школі І–ІІ ступенів Оріхівського району.
Під час вибору майбутньої професії дівчина розуміла,
що це вибір життєвого шляху, вибір долі. З раннього дитинства не уявляла свого життя без школи, зошитів, уроків. Її
улюбленим шкільним предметом була історія, яка формує
світогляд, виховує критичне ставлення до себе та оточуючих. Вищу освіту здобувала протягом 1985–1990 рр. на історичному факультеті Запорізького державного університету.
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комісії профкому заводу. В 1990 р. Людмила Миколаївна повернулася до Палацу культури вже як його директор. За час
її керівництва ПК «Дніпроспецсталь» став найпопулярнішим культурно-діловим центром і головним концертним
майданчиком Запоріжжя. З 1999 р. Л. М. Зеленюк — директор КЗ «Кіноконцертний зал ім. О. П. Довженка».
Завдяки невтомній плідній праці та високому професіоналізму Людмила Миколаївна зуміла переворити кінотеатр
на справжній культурно-дозвіллєвий центр, що відповідає європейським параметрам. А її проекти — кінофестиваль «Запорізька сінерама» з пропаганди вітчизняного кіно та «Молоде
кіно Запоріжжя», вже 18 років поспіль дають запорізькому
глядачеві унікальну можливість переглянути допрем’єрні
покази українських кінострічок, зустрітися з видатними кінорежисерами, акторами, продюсерами, кінокритиками,
а молодим режисерам — показати на загал свої роботи.
Нагороджена орденом Святої великомучениці Катерини за заслуги перед Українською Православною Церквою, орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм»
ІІ ступеня, медаллю «За особистий внесок у розвиток міста
Запоріжжя», Почесною відзнакою Міністерства культури
і мистецтв України «За багаторічну плідну працю в галузі
культури». Лауреат обласної премії «За досягнення у розвитку кінематографії», проекту «Краса і гордість Запоріжжя», народного рейтингу «Видатні запоріжці». Згідно
з національним бізнес-рейтингом, нагороджена медаллю
«Лідер галузі», орденами «Зірка економіки України» І ступеня, «Керівник року» та «Берегиня України».

Їй і досі неабияк стають у нагоді лекції та семінари мудрого
й інтелігентного О. М. Мальованого. Він фанатично любив
свій предмет, мав власну життєву філософію і талант змусити студента думати.
Педагогічну діяльність Алла Вікторівна розпочала
у вересні 1990 р. із посади вчителя історії та суспільствознавства Преображенської середньої школи Оріхівського району Запорізької області. З вересня 2006 р. по
червень 2009 р. працювала заступником директора з виховної роботи Преображенського навчально-виховного
комплексу «Школа-дитсадок». Упродовж січня — серпня
2011 р. була головним спеціалістом відділу освіти Оріхівської РДА. З вересня 2011 р. — викладач історії Оріхівського
сільськогосподарського технікуму, з вересня 2013 р. — заступник директора з виховної роботи в Оріхівському коледжі ТДАТУ. Викладач вищої категорії, старший викладач.
Навчання в Запорізькому державному університеті
А. В. Коба вважає одним із найяскравіших періодів свого
життя. Вона активно підтримує зв’язок з однокурсниками.
Постійно відвідує зустрічі випускників, а також заходи,
присвячені ювілейним датам факультету.
У вільний час Алла Вікторівна любить подорожувати.
Такий спосіб відпочинку вважає найкращим, адже, пізнаючи нове, вона отримує багато радісних емоцій, відчуває
себе щасливою.
Заміжня. Разом із чоловіком виховала сина Юрія — випускника Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва.

