
 
 
Про присудження Хмельницької облас-
ної премії імені Миколи Дарманського 
в галузі освіти та науки 

 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адмі-
ністрації”, відповідно до розпорядження голови обласної державної адміні-
страції від 18 квітня 2008 року № 219/2008-р “Про заснування Хмельницької 
обласної премії імені Миколи Дарманського в галузі освіти та науки”, 
зареєстрованого у Головному управлінні юстиції в області 23 квітня 2008 року 
за № 45/1246, на підставі рішення Комісії з визначення кандидатур на 
присудження Хмельницької обласної премії імені Миколи Дарманського в 
галузі освіти та науки від 12 вересня 2018 року: 

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

1) “Кращий науково-педагогічний/педагогічний працівник закладу вищої 
освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації”: 
 

ГРЕСЬКОВІЙ 
Валентині Вікентіївні 

– завідувачу кафедри образотворчого, декоративно-
прикладного мистецтва та трудового навчання, кан-
дидату педагогічних наук Хмельницької гуманітар-
но-педагогічної академії 

 
 

  

2) “Кращий науково-педагогічний/педагогічний працівник закладу осві-
ти І-ІІ рівнів акредитації”: 
 

ТКАЧУК  
Олені Іванівні 

– викладачу циклової комісії інформаційних техноло-
гій та математики Хмельницького торгівельно-еко-
номічного коледжу 

 
 

  

3) “Кращий педагогічний працівник закладу загальної середньої освіти”: 
 

ВІТКОВСЬКІЙ 
Світлані Ростиславівні 

– вчителю початкових класів Шепетівського навчаль-
но-виховного комплексу № 1 у складі “Загально-
освітня школа І-ІІ ступенів та ліцей імені героя 
України М.Дзявульського” 
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4) “ Кращий педагогічний працівник закладу позашкільної освіти”; 
 

ТЕРЕНТЬЄВІЙ  
Аллі Григорівні  

– керівнику хореографічного ансамблю “Альянс” 
Будинку дитячої творчості м. Славута 

 
 

  

5) “Кращий педагогічний працівник закладу дошкільної освіти”: 
 

БАЙДЮК  
Сніжані Іванівні 

– вихователю-методисту Шепетівського дошкільного 
навчального закладу (ясла-садок) № 11 “Дзвіночок” 

   
 

6) “Кращий науковець”: 
 

БАХМАТ 
Наталії Валеріївні 

– доктору педагогічних наук, доценту, професору ка-
федри теорії та методики початкової освіти, заступ-
нику декана педагогічного факультету з наукової 
роботи та інформатизації освітнього процесу Кам’я-
нець-Подільського національного університету ім. І. Огі-
єнка 

 
 

  

2. Фінансування видатків, пов’язаних з нагородженням лауреатів, здійс-
нити за рахунок асигнувань, передбачених в обласному бюджеті відповідно до 
кошторисних призначень, та плану централізованих заходів Хмельницької гу-
манітарно-педагогічної академії. 

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


