
 
 
 
 

Про присудження Хмельницької 
обласної премії імені Миколи 
Дарманського в галузі освіти та 
науки 

 
 

На підставі статей 6, 39 закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації 
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 (у ре-
дакції розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації 
від 19.10.2020 № 773/2020-р), на підставі рішення Комісії з визначення канди-
датур на присудження Хмельницької обласної премії імені Миколи Дарман-
ського в галузі освіти та науки від 16 листопада 2020 року: 

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

1) Кращий педагогічний працівник закладу загальної середньої освіти: 
БРАТИЦІ 
Ганні Георгіївні 

– вчителю німецької мови Кам’янець-Подільського 
ліцею I-III ступенів “Славутинка” Хмельницької 
обласної ради

 

 
2) Кращий педагогічний працівник закладу дошкільної освіти: 

КОВАЛЬ 
Світлані Олексіївні 

– вихователю-методисту Кам’янець-Подільського дошкіль-
ного навчального закладу № 5 “Олімпійський” ком-
бінованого типу

 

 
3) Кращий педагогічний працівник закладу позашкільної освіти: 

ЛУК’ЯНЧУКУ 
Олександру Вікторовичу

– керівнику гуртка “Гірський туризм” комунального 
закладу “Дитячо-юнацький центр туризму та еколо-
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гічної роботи” Славутської міської ради 
 

4) Кращий науково-педагогічний/педагогічний працівник закладу фахової 
передвищої освіти: 
ФЕДОРЧУКУ 
Віктору Миколайовичу 

– кандидату психологічних наук, доценту кафедри 
соціальної роботи та психології Подільського спе-
ціального навчально-реабілітаційного соціально-еко-
номічного коледжу 

 

 
5) Кращий науково-педагогічний/педагогічний працівник закладу вищої 

освіти: 
БІНИЦЬКІЙ  
Катерині Миколаївні  

– доктору педагогічних наук, професору кафедри пе-
дагогіки Хмельницької гуманітарно-педагогічної 
академії

 

 
6) Кращий науковець: 

БЛОЩИНСЬКОМУ 
Ігорю Григоровичу 

– начальнику кафедри іноземних мов Національної 
академії Державної прикордонної служби України 
імені Богдана Хмельницького 

   

2. Фінансування видатків, пов’язаних із нагородженням лауреатів, здій-
нити за рахунок асигнувань, передбачених в обласному бюджеті відповідно до 
кошторисних призначень та плану централізованих заходів Хмельницькій 
гуманітарно-педагогічній академії. 

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


