ЛІТОПИС ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
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Н

ародився 13 лютого 1965 р. в с. Червоногриго- голова районної профспілкової організації працівників
рівка Нікопольського району Дніпропетровської державних установ. З 2005 по 2015 р. — член Центрального
області в сім’ї Павла Павловича та Ніни Карпівни комітету Профспілки працівників державних установ
Науменків. Батько 29 років працював гірничим робітником України.
на шахті, а мати — різноробочою.
Нагороджений орденом «За заслуги перед ЗапорізьУ школі навчався добре, вищий навчальний заклад обирав ким краєм III ступеня» (2015), почесними грамотами Запосамостійно, зважаючи на велику любов до спорту, особливо різької ОДА (2007, 2011, 2015), Запорізької обласної ради
його ігрових видів — футболу та волейболу. Захоплення влас- (2003, 2015), міністерств та відомств (1993, 1998), нагрудною справою, майбутньою професією, прищепили вчитель фі- ним знаком «Відзнака профспілки» (2010), нагрудним зназичної культури Ю. І. Тертишний і тренер В. М. Котелевець.
ком Федерації професійних спілок України «Профспілкова
Здобувши загальну середню освіту, в 1982 р. вступив на відзнака» (2013). Йому присвоєно почесне звання «Заслуфакультет фізичного виховання Запорізького педагогіч- жений працівник соціальної сфери України» (2013).
ного інституту. Після закінчення І курсу всі 18-річні юнаки
Важливим етапом свого життя П. П. Науменко вважає
були призвані до служби у лавах Радянської армії строком навчання в Запорізькому державному університеті, де, седва роки. Свій військовий обов’язок виконував у Монголії. ред низки інших, сформував цінні уміння — працювати в коУ 1985 р. продовжив навчання вже в Запорізькому дер- лективі та відповідати за доручену справу. Він і сьогодні
жавному університеті. В цей період був обраний головою підтримує дружні відносини з викладачами, багатьма виСтудентської ради гуртожитку № 3. Саме тоді розпочина- пускниками різних років факультету, бере активну участь
лося впровадження студентського самоврядування. Зга- у профорієнтаційній роботі вишу.
дує багато організованих спільних заходів та свят, роботу
Альма-матер відіграла ключову роль і в особистому
в осінній період у колгоспах.
житті Павла Павловича. Зі своєю дружиною, Лілією ОлекПісля завершення навчання в університеті, з 1988 по сіївною Науменко (Семенюта), він познайомився саме
1994 р. працював учителем у СШ № 44 м. Запоріжжя та у ЗНУ. В 1991 р. вона закінчила філологічний факультет
СШ № 4 м. Гуляйполе. Доля розпорядилася так, що в 1994 р. цього ВНЗ. Вчитель-методист, вчитель вищої категорії,
був призначений на посаду завідувача відділу у справах викладає в ЗОШ № 1 м. Гуляйполе. Донька Ксенія також
сім’ї, молоді та спорту Гуляйпільської РДА.
навчалася в ЗНУ, зокрема в 2016 р. стала випускницею фаУ 1999 р. отримав другу вищу освіту — закінчив Укра- культету соціології та управління. Працює в Запорізькій
їнську академію державного управміській раді.
ління при Президентові України.
У вільний час П. П. Науменко
З 1998 по 2015 р., з невеликою
займається спортом, постійно
перервою на посаді заступника
бере участь у спартакіадах сеголови Гуляйпільської РДА, опікуред державних службовців, грає
вався питаннями гуманітарної та
у волейбол.
соціальної сфери району.
У 2015 та 2016 рр., у складі збірної
У вересні 2015 р. очолив кокоманди державних службовців Заполектив Пенсійного фонду України
різької області, на XVII та XVIII Всев Гуляйпільському районі, де і праукраїнській спартакіаді в м. Ужгороді
цює зараз. Стаж роботи Павла Пав(Закарпатська область), став чем
ловича в органах виконавчої влади
піоном (2015) та срібним призером
складає 23 роки.
з волейболу (2016).
Активно займався громад
З дитинства полюбляє рибоЗбірна команда державних службовців Запорізької
ською роботою. З 2002 по 2015 р.
ловлю.
області на XVIII Всеукраїнській спартакіаді
був депутатом районної ради трьох
Життєве кредо: «Праця і терв м. Ужгороді (Закарпатська область) —
скликань. З 1998 по 2015 р. —
піння перемагають усе».
срібний призер з волейболу, 2016 р.
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