
 
 
 
 

Про присудження Хмельницької 
обласної премії імені Миколи Дар-
манського в галузі освіти та науки 

 
 

Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації 
від 18.04.2008 № 219/2008-р “Про заснування Хмельницької обласної премії 
імені Миколи Дарманського в галузі освіти та науки”, зареєстрованого у 
Головному управлінні юстиції в області 23.04.2008 за № 45/1246, на підставі 
рішення Комісії з визначення кандидатур на присудження Хмельницької об-
ласної премії імені Миколи Дарманського в галузі освіти та науки від 13 квітня 
2017 року: 

1. Присудити премію імені Миколи Дарманського в галузі освіти та 
науки педагогічним та науково-педагогічним працівникам Хмельницької об-
ласті за номінаціями: 

1.1. “Кращий директор загальноосвітнього навчального закладу”: 
 

РОМАСЬ 
Олені Степанівні 

– директору Кам’янець-Подільського навчально-вихов-
ного комплексу № 8 у складі гімназії та загально-
освітньої школи І-ІІІ ступенів з українською та ро-
сійською мовами навчання

 

 
1.2. “Кращий завідувач дошкільного навчального закладу”: 

 

ШЕВЧУК 
Ользі Андріївні 

– завідувачу дошкільного навчального закладу (центр 
розвитку дитини) “Золотий ключик”, м. Нетішин 

 

 
1.3. “Кращий викладач”: 

 

МЕЛЬНИК  
Руслані Миколаївні 

– кандидату філологічних наук, доценту, професору 
кафедри іноземних мов Хмельницької-гуманітарно-
педагогічної академії 

 

 



 2

 
1.4. “Кращий вчитель”: 

 

СВІІРІДОВУ 
Григорію Петровичу 

– вчителю фізичної культури та предмету “Захист віт-
чизни” Дунаєвецького навчально-виховного комп-
лексу “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, гімназія” 

 

 
1.5. “Кращий класний керівник”: 

 

ВЛАДИШЕВСЬКІЙ 
Світлані Віталіївні 

– вчителю початкових класів, класному керівнику 
Кам’янець-Подільського навчально-виховного комп-
лексу № 14 

 

 
1.6. “Кращий вихователь”: 

 

ГУМЕНЮК 
Оксані Михайлівні 

– вихователю Кам’янець-Подільського дошкільного нав-
чального закладу № 18 “Зірочка” 

   

 
1.7. “Кращий науковець”: 

 

КУПРІЄНКУ 
Дмитру Анатолійовичу 

– доктору військових наук, професору кафедри опера-
тивного мистецтва факультету підготовки керівних 
кадрів Національної академії Державної прикордон-
ної служби України імені Богдана Хмельницького 

 

 
2. Фінансування видатків, пов’язаних з нагородженням лауреатів, здій-

снити за рахунок асигнувань, передбачених в обласному бюджеті відповідно 
до кошторисних призначень та плану централізованих заходів Хмельницької 
гуманітарно-педагогічної академії. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації        О. Корнійчук 


