
 
 
 
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”, Закону України “Про правовий режим воєнного стану”, указів Прези-
дента України від 24.02.2022 № 64/2022 “Про введення воєнного стану в 
Україні”, № 68/2022 “Про утворення військових адміністрацій”, 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 визна-
чення кандидатур на присудження Хмельницької обласної премії імені Миколи 
Дарманського в галузі освіти та науки від 08 грудня 2022 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 освіти”: 

ІСАКОВІЙ  
Інні Анатоліївні 

– начальнику управління освіти, молоді та спорту 
Дунаєвецької міської ради Хмельницької області 

 

2) “Кращий керівник закладу освіти”: 
ЗАЙОНЦ  
Інні Миколаївні 

– директору Славутського НВК “Спеціалізована школа I-
III ступенів, ліцей “Успіх” Славутської міської ради 
Хмельницької області

 

3) “Кращий науково-педагогічний/педагогічний працівник закладу вищої 
освіти”: 

КРИЩУКУ  
Богдану Степановичу 

– доценту, кандидату педагогічних наук, доценту 
кафедри педагогіки Хмельницької гуманітарно-
педагогічної академії; керівнику наукового відділу 
Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії
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4) “Кращий науково-педагогічний/педагогічний працівник закладу фахо-
вої передвищої освіти”: 

МАРЧУК  
Еллі Юріївні 

– заступнику директора з навчальної роботи, викладачу 
спеціальних дисциплін Кам’янець-Подільського фа-
хового коледжу будівництва, архітектури та дизайну

 

5) “Кращий науково-педагогічний/педагогічний працівник закладу про-
фесійної (професійно-технічної) освіти”: 
 

ПЕНДЕЛЮК  
Наталії Петрівні 

– практичному психологу Державного навчального 
закладу “Вище професійне училище № 11”, м. Хмель-
ницький

 

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

АНОСОВУ  
Віталію Олександровичу 

– вчителю інформатики та математики Кам’янець-По-
дільського ліцею № 5  

 

7) “Кращий педагогічний працівник закладу позашкільної освіти”: 
 

БАЛАГУР  
Жанні Анатоліївні 

– керівнику гуртка Шепетівського міського центру 
дитячої та юнацької творчості Хмельницької області 

 

8) “Кращий педагогічний працівник закладу дошкільної освіти ”: 
 

КОПИЛОВІЙ  
Діні Михайлівні 

– практичному психологу закладу дошкільної освіти 
№ 22 “Дивограй” Кам’янець-Подільської міської 
ради Хмельницької області 

 

9) “Кращий науковець”: 
 

ПОЛІЩУКУ  
Олександру Сергійовичу 

– професору, доктору педагогічних наук, професору 
кафедри історії Хмельницької гуманітарно-педаго-
гічної академії; проректору з науково-педагогічної 
роботи Хмельницької гуманітарно-педагогічної ака-
демії

 

2. Фінансування видатків, пов’язаних з нагородженням лауреатів, здійс-
нити за рахунок асигнувань, передбачених відповідно до кошторисних при-
значень та плану централізованих заходів Хмельницької гуманітарно-педаго-
гічної академії. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Начальник обласної військової  
адміністрації           Сергій ГАМАЛІЙ 


