
 
 
 
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 адміністра-
ції від 18 квітня 2008 року № 219/2008-р “Про заснування Хмельницької 
обласної премії імені Миколи Дарманського в галузі освіти та науки”, зареє-
строваного у Головному управлінні юстиції в області 23 квітня 2008 року за 
№ 45/1246, на підставі рішення Комісії з визначення кандидатур на присуд-
ження Хмельницької обласної премії імені Миколи Дарманського в галузі 
освіти та науки від 16 вересня 2019 року: 

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

1) Кращий керівник органу управління освітою: 
 

ПУЗИРУКУ 
Олександру Миколайовичу

– начальнику відділу освіти, молоді, спорту, культури 
виконавчого комітету Старосинявської селищної ради 

 
 

2) Кращий педагогічний працівник закладу загальної середньої освіти: 
 

ЗАДОЯНЧУКУ 
Олександру Івановичу 

– класному керівникові спеціалізованого кадетського класу 
“Захисник Вітчизни”, вчителю предмета “Захист Вітчиз-
ни” Городоцького ліцею № 4 Городоцької міської ради

 
 

  

3) Кращий педагогічний працівник закладу дошкільної освіти: 
 

БРОДЮК 
Людмилі Іванівні  

– вихователю-методисту дошкільного навчального за-
кладу (ясла-садок) № 2 “Подоляночка” м. Славута 

 
 

  

4) Кращий педагогічний працівник закладу позашкільної освіти: 
 

МАЙСТРУК 
Галині Іванівні  

– методисту, керівникові гуртка Кам’янець-Поділь-
ського міського Центру дитячої та юнацької твор-
чості
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5) Кращий науково-педагогічний/педагогічний працівник закладу вищої 
освіти І-ІІ рівнів акредитації: 
 

ЛІННИК 
Наталії Василівні 

– завідувачу відділення “Право” коледжу Подільського дер-
жавного аграрно-технічного університету, викладачу юри-
дичних дисциплін, кандидату юридичних наук, відміннику 
аграрної освіти і науки ІІІ ступеня, спеціалісту вищої 
категорії, викладачу-методисту 

 
 

  

6) Кращий науково-педагогічний/педагогічний працівник закладу вищої 
освіти ІІІ-IV рівнів акредитації: 
МОЗОЛЕВУ 
Олександру Михайловичу 

– доценту кафедри теорії методики фізичної культури 
та валеології Хмельницької гуманітарно-педагогіч-
ної академії, доктору педагогічних наук 

 
 

  

7) Кращий науковець: 
ДІДЕНКУ 
Олександру Васильовичу 

– провідному науковому співробітнику науково-дос-
лідного відділу Національної академії Державної при-
кордонної служби України імені Богдана Хмель-
ницького, заслуженому працівнику освіти України, 
доктору педагогічних наук, професору  

 
 

  

2. Фінансування видатків, пов’язаних із нагородженням лауреатів, здійснити 
за рахунок асигнувань, передбачених в обласному бюджеті відповідно до кош-
торисних призначень та плану централізованих заходів Хмельницькій гумані-
тарно-педагогічній академії. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Тимчасово виконувач обов’язків  
голови адміністрації  Володимир КАЛЬНІЧЕНКО 


