
А В Т О Б І О Г Р А Ф І Я 

 Я, Неліна Тетяна Вікторівна, народилася 14 травня 1951 року м. Благовєщенск Амурської 

області. 

 Після  закінчення з відзнакою відділення історії Благовєщенского педагогічного інституту 

(1973 р.) працювала на викладацькій, комсомольській, партійній роботі, в т.ч. на керівних посадах 

будівництва БАМ в м. Тинда Амурської області (1975-1983 рр.), що прирівнюється до районів 

крайньої Півночі. 

 Переїхала 1983 р. в м. Бориспіль Київської області. Обіймала посади заступника директора з 

навчально-виховної роботи ПТУ № 3, заступника завідуючого відділу пропаганди і агітації – 

завідуючого кабінетом політичної освіти МК КПУ. 

 У зв’язку з аварією на ЧАЕС у червні 1986 р. Була переведена інструктором Макарівського 

РК КПУ в районі розміщення евакуйованого населення та будівництва для нього 16 нових сіл. 

Обрана депутатом, заступником голови виконкому Макарівської районної Ради народних депутатів 

з гуманітарних питань. 

 В 1987 р. за рекомендацією Київського ОК КПУ обрано секретарем Фастівського МК КПУ. 

Закінчила вищу партійну школу (1990 р.) 

 За цей час обиралася членом міських, районних, обласних організацій: профспілкових, 

комсомольських, партійних, радянських і Товариства охорони пам’яток історії та культури. 

 Директором Фастівського краєзнавчого музею призначено у грудні 1990 року. Головний 

редактор науково-інформаційного бюлетеню з історії Фастівщини “Прес-музей”, що видається з 

1993 року. На сьогодні маємо 35 номерів, 2 книги схвалено Міністерством освіти і науки України 

краєзнавчими навчальними посібниками для шкіл та вузів.  

Автор статтей з історії Фастівщини та музеєзнавства у засобах масової інформації, цикла 

радіо передач з історії рідного краю, співавтор сценаріїв, відеофільмів з історії музею та його 

фондів. Співзасновник археологічної експедиції музею, що діє з 1991 року з дозволу Інституту 

археології НАН України за допомогою спонсорів.  

 Колектив музею відзначений срібною медаллю Президента України “10 років Незалежності” 

(2001 р.), удостоєний звання лауреата літературно-мистецької премії  

ім. В. Косовського (2003 р.),  отримав диплом переможця на першому Всеукраїнському музейному 

фестивалі (2005 р. м. Дніпропетровськ). Особисто представляла Київську область на першому 

Всеукраїнському з’їзді працівників музеїв (2010 р. м. Черкаси). 

 Член Правління Національної Спілки краєзнавців України (з 2008 р.), голова Фастівської 

міськрайонної організації НСКУ, делегат ІІІ, ІV з’їздів спілки від Київської області. Заступник 

голови ради директорів музеїв Київської області. 

 Заступник голови міської жіночої організації, член товариства жінок м. Фастова. 

Нагороджена грамотами, подяками, знаками ЦК ВЛКСМ, міських, обласних відділів освіти, 

культури, громадських організацій, Міністерства культури і ЦК Профспілки працівників культури, 

Київської облдержадміністрації та обласної ради. 

 Чоловік – Плаксій Микола Дмитрович, 1946 року народження. 

Мешкаю м. Фастів, вул. Кірова 5, кв. 35, тел. 096-418-33-56.     

 

1981 – Медаль “За будівництво” Байкало-Амурської магістралі. 

2000 – Подяка Міністерства культури і мистецтв України, ЦК профспілки працівників культури. 

2005 – Почесна відзнака “За досягнення в розвитку культури і мистецтв” та Почесна грамота 

Міністерства культури і мистецтв України. 

2006 – Почесна грамота Київської облдержадміністрації. 

2007– Подяка Київської обласної  ради. 


