
 
 
 
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, на 
підставі рішення Комісії з визначення кандидатур на присудження Хмель-
ницької обласної премії імені Миколи Дарманського в галузі освіти та науки від 
23 вересня 2021 року: 

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

1) Кращий керівник закладу освіти: 
МАЛАНЧАК 
Лесі Іванівні 

– директору Державного професійно-технічного навчаль-
ного закладу “Красилівський професійний ліцей” 

 

 
2) Кращий науково-педагогічний/педагогічний працівник закладу вищої 

освіти: 
ГАМРЕЦЬКІЙ 
Галині Степанівні 

– кандидату філософських наук, доценту кафедри су-
спільних дисциплін Хмельницької гуманітарно-пе-
дагогічної академії

 

 
3) Кращий науково-педагогічний/педагогічний працівник закладу фахової 

передвищої освіти: 
БУДІМ 
Людмилі Вікторівні 

– старшому викладачу кафедри вокалу та диригент-
сько-хорових дисциплін Хмельницької гуманітарно-
педагогічної академії
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4) Кращий науково-педагогічний/педагогічний працівник закладу профе-

сійної (професійно-технічної) освіти: 
ПОПІЛЬ 
Наталії Олексіївні 

– викладачу економічних дисциплін та професійно-
теоретичної підготовки Державного навчального за-
кладу “Вище професійне училище № 11”, м. Хмель-
ницький 

 

 
5) Кращий педагогічний працівник закладу загальної середньої освіти: 

ВЕРГУШУ 
Олегу Миколайовичу 

– вчителю фізичної культури Кам’янець-Подільського 
навчально-виховного комплексу № 13 у складі спе-
ціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з 
поглибленим вивченням польської мови і гімназії 
Хмельницької області, спеціалісту вищої категорії, 
вчителю-методисту

 

 
6) Кращий педагогічний працівник закладу позашкільної освіти: 

КОРОТЕНКО 
Галині Вікторівні 

– керівнику гуртка сучасної драми “Тандем” Кам’я-
нець-Подільського центру дитячої та юнацької твор-
чості Хмельницької області, керівнику-методисту

 

 
7) Кращий педагогічний працівник закладу дошкільної освіти: 

БУРАК 
Валентині Олексіївні 

– вихователю дошкільного навчального закладу (ясел-
садка) № 9 “Теремок”, м. Славута, вихователю-
методисту

 

 
8) Кращий науковець: 

ОПАЛЮК 
Тетяні Леонідівні 

– доктору педагогічних наук, доценту, виконувачу 
обов’язків завідувача кафедри соціальної педагогіки 
і соціальної роботи Кам’янець-Подільського націо-
нального університету ім. І. Огієнка 

 
  

2. Фінансування видатків, пов’язаних із нагородженням лауреатів, здійс-
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           Сергій ГАМАЛІЙ 


