
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

Н А К А З

2021 Львів №

Про преміювання переможців 
обласного конкурсу «Інноваційні програми 
та дидактичне забезпечення для осучаснення 
освітнього процесу -2021»

На виконання п.1 розділу «Загальна середня освіта» Програми розвитку освіти 
Львівщини на 2021-2025 роки, затвердженої сесією Львівської обласної ради від 18 
лютого 2021 року № 64 та розпорядження голови Львівської обласної державної 
адміністрації №468/0/5-21 від 7.06. 2021 року «Про затвердження Положення про 
обласний конкурс «Інноваційні програми і дидактичне забезпечення для 
осучаснення освітнього процесу»»

1. Нагородити переможців і лауреатів обласного конкурсу «Інноваційні 
програми і дидактичне забезпечення для осучаснення освітнього процесу - 2021» 
за доданим списком (додатки 1,2).

2. Головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії №1 при департаменті 
освіти і науки облдержадміністрації (Сіромська Н.М.) забезпечити виплати 
преміальних згідно з кошторисом, що додається (додаток 3).

3. Провести 7 жовтня 2021 року церемонію нагородження переможців і 
лауреатів обласного конкурсу «Інноваційні програми і дидактичне забезпечення 
для осучаснення освітнього процесу - 2021» під час Першого обласного 
педагогічного форуму.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

НАКАЗУЮ:

Директор департаменту Олег ПАСКА



Завізували:

Заступник директора -  начальник управління 
дошкільної, загальної середньої освіти, 
позашкільної роботи, кадрового, 
організаційного та інформаційного забезпечення

Заступник начальника управління інновацій, 
дистанційного навчання, координації 
діяльності закладів вищої освіти і науки, 
професійної освіти, планово-фінансової діяльності, 
бухгалтерського обліку і звітності

Начальник відділу дошкільної, загальної середньої освіти, 
позашкільної роботи управління 
дошкільної, загальної середньої освіти, 
позашкільної роботи, кадрового, 
організаційного та інформаційного забезпечення

О.П. Котовська

О.Т. Тур

І. П. Сислюк



Додаток 1
до наказу департаменту освіти і науки 

Львівської ОДА від______________2021 року №____

Результати
обласного конкурсу «Інноваційні програми і дидактичне забезпечення для

осучаснення освітнього процесу — 2021»
Оцінюються навчальні програми.

Визначено переможців і лауреатів серед програм.

№ Номінація Назва програми. Сума Місця Сума за
Автор (колектив) балів (грн.)

1. «Навчальні Навчальна програма інтегрованого курсу 95 бали Перем 10 000
програми з «Інтегрований курс літератур ожець
предметів (української та зарубіжної). 5-6 класи»
(інтегрованих для закладів загальної середньої освіти». в т.ч.
курсів) для Автори:
мовно- Пастушенко Наталія Миколаївна,
літературної кандидат педагогічних наук, доцент, 5000
базової доцент кафедри гуманітарної освіти КЗ
середньої ЛОР «Львівський обласний інститут
освіти» післядипломної педагогічної освіти». 

Чумарна Марія Іванівна, письменниця, 
педагог, журналіст, громадсько- 
культурний діяч, колишній директор і

5000

засновниця авторської українознавчої 
школи «Тривіта».

2 «Навчальні Навчальна програма інтегрованого курсу 86 балів Лауреа 8300
програми з «Пізнаємо природу» для 5-6 класів ЗЗСО т
предметів Автор:
(інтегрованих Яців Ірина Романівна, консультант Центру
курсів) для професійного розвитку педагогічних
математичної та працівників Бориславської міської ради
природничої
базової
середньої
освіти»;

3 «Навчальні Навчальна програма інтегрованого курсу 97 балів Перем 10000
програми з «Україна і світ: вступ до історії та ожець
предметів громадянської освіти» для 5-6 класів
(інтегрованих ЗЗСО. в т.ч.
курсів) для Автори:
громадянської та Аркуша Олена Георгіївна, ст. наук, с-к,
історичної канд. іст. наук. Інститут українознавства 2000
базової ім. І.Крип’якевича, НАН України (керівник
середньої авторського к-ву)
освіти» Дяків Василь Григорович, учитель історії та 

основ здоров’я Заліщицької
2000

державної гімназії; переможець 
національної премії Global Teacher Prize 
Ukraine (2020), заслужений учитель 
України (м. Залігцики Тернопільської обл.).



Мудрий Мар ’ян Михайлович, доцент 2000
кафедри новітньої історії України ім. 
М. Грушевського Львівського 
національного університету ім. І. Франка, 
кандидат історичних наук (м. Львів). 
Пастушенко Роман Ярославович, член 
експертної ради Департаменту освіти і 
науки Львівської обласної державної 
адміністрації (м. Львів).
Хлипавка Леся Миколаївна, вчителька

2000

історії в Черкаській загальноосвітній школі 
І—III ступенів № 2, аспірантка кафедри 
педагогічних наук, освітнього та 
соціокультурного менеджменту 
Черкаського національного університету 
ім. Б. Хмельницького (м. Черкаси).

2000

4 «Навчальні Навчальна програма альтернативного 90 балів лауреа 8300
програми з курсу «Основи біотехнології» для 9-11 т
предметів класів СЗЗСО
(інтегрованих Автор:
курсів) для Савчук Андрій Сергійович, вчитель біології
технологічної й
мистецької
базової
середньої
освіти»

ЛФМЛ при ЛНУ ім. І. Франка

5 «Навчальні Навчальна програма інтегрованого курсу 90 балів Лауреа 8300
програми з «Підприємництво та фінансова т
предметів грамотність» для 8-9 класів ЗЗСО. в т.ч.
(інтегрованих Автори:
курсів) за Гнатишин Оксана Михайлівна, вчитель
вибором для географії та економіки ліцею №100 4150
забезпечення Львівської міської ради
базової Сухінська Віра Олегівна, викладач кафедри 4150
середньої освітньої політики КЗ ЛОР «Львівський
освіти» обласний інститут післядипломної

педагогічної освіти»
6. Навчальна програма інтегрованого курсу 84 бали Лауреа 8300

«Основи топографії та орієнтування»
для 8-9 класів СЗЗСО

т
в т.ч.

Автори:
Бенюк Галина Михайлівна, вчитель 
географії КЗ ЛОР «Львівський державний 
ліцей з посиленою військово-фізичною

4150

підготовкою імені Героїв Крут».
Грицевич Тарас Любомирович - заступник 
начальника КЗ ЛОР "Львівський

4150

державний ліцей з посиленою військово- 
фізичною підготовкою імені Героїв Крут" 3 
навчальної роботи, підполковник;

7 «Навчальні Навчальна програма для дітей з 90 балів Лауреа 8300
програми порушенням інтелектуального розвитку 3 т
предметів курсу «Трудове навчання: швейна



(інтегрованих справа» для 11-13 класів допрофільної
курсів) для освіти
спеціальних Автор:
закладів Чапай Галина Богданівна, вчитель
загальної трудового навчання КЗ ЛОР
середньої «Багатопрофільний навчально-
освіти» реабілітаційний центр Святого Миколая»

8 Навчальна програма для дітей з 91 бал Лауреа 8300
порушенням інтелектуального розвитку 3 
курсу «Фізична культура» для 11-13 
класів допрофільної освіти

т
в т.ч.

Автори:
Гапон Тарас Григорович, вчитель 
фізичного виховання та ЛФК КЗ ЛОР 
«Багатопрофільний навчально-

4150

реабілітаційний центр Святого Миколая» 
Бобало Олег Володимирович, керівник 4150
гуртка
КЗ ЛОР «Багатопрофільний навчально- 
реабілітаційний центр Святого Миколая»

9 Навчальна програма для дітей з 94 бали Лауреа 8300
порушенням інтелектуального розвитку 3 
курсу «Українська мова та література»  
для 11-13 класів допрофільної освіти

т
в т.ч.

Автори:
Кулинич Іванна Іванівна, вчитель- 
дефектолог КЗ ЛОР «Багатопрофільний 
навчально-реабілітаційний центр Святого 
Миколая»
Богдадюк Мар ’яна Володимирівна, вчитель

4150

української мови та літератури
КЗ ЛОР «Багатопрофільний навчально-
реабілітаційний центр Святого Миколая»

4150

10. Навчальна програма для дітей з 90 балів Лауреа 8300
порушенням інтелектуального розвитку 3 
курсу «Трудове навчання: столярна 
справа» для 11-13 класів допрофільної

т
в т.ч.

освіти
Автори:
Пуцило Богдан Іванович, вчитель трудового 
навчання КЗ ЛОР «Багатопрофільний 
навчально-реабілітаційний центр Святого 
Миколая»

4150

Сворень Петро Іванович, вчитель 
трудового навчання КЗ ЛОР 
«Багатопрофільний навчально- 
реабілітаційний центр Святого Миколая»

4150

11 Навчальна програма для дітей з 94 бали Лауреа 8300
порушенням психофізичного розвитку 3 
курсу «Формування культури  
комунікації та соціальної взаємодії» для 
11-13 класів допрофільної освіти 
Автор:

т



Білецька Наталія Миколаївна, вчитель 
початкових класів КЗ ЛОР 
«Багатопрофільний навчально- 
реабілітаційний центр Святого Миколая»

12 Програма з корекційно-розвиткової роботи 
для 11-13 класів допрофільної середньої 
освіти з курсу «Основи прикладної 
психогігієни та психопрофілактики»
Автоо:
Ничта Наталія Любомирівна, практичний 
психолог КЗ ЛОР «Багатопрофільний 
навчально-реабілітаційний центр Святого 
Миколая»

94 бали Лауреа
т

8300

13 Навчальна програма для дітей з 
порушенням інтелектуального розвитку 3 
курсу «Правознавство» для 11-13 класів 
допрофільної освіти.
Автоо:
Яцейко Алла Василівна, вчитель географії 
та історії КЗ ЛОР «Багатопрофільний 
навчально-реабілітаційний центр Святого 
Миколая»

93 бали Лауреа
т

8300

14 Навчальна програма для дітей з 
порушенням інтелектуального розвитку 3 
курсу «Образотворче мистецтво 
(розвиток художньо-естетичної 
діяльності)» для 11-13 класів допрофільної 
освіти.
Автор:
Тарасюк Оксана Семенівна, вчитель- 
дефектолог
КЗ ЛОР «Багатопрофільний навчально- 
реабілітаційний центр Святого Миколая»

92 бали Лауреа
т

8300

15 Навчальна програма для дітей з 
порушенням інтелектуального розвитку 3 
курсу «М атематика з елементами  
фінансової грамотності» для 11-13 класів 
допрофільної освіти.
Автори:
Демчина Оксана Дмитрівна, вчитель 
математики КЗ ЛОР «Багатопрофільний 
навчально-реабілітаційний центр Святого 
Миколая»
Лукачук Ірина Дмитрівна, заступник 
директора з навчальної роботи КЗ ЛОР 
«Багатопрофільний навчально- 
реабілітаційний центр Святого Миколая»

94 бали Лауреа
т

8300 

в т.ч.

4150

4150

16 Навчальна програма для дітей з 
порушенням інтелектуального розвитку 3 
курсу «Лікувальна фізична культура» 
для 11-13 класів допрофільної освіти. 
Автор:
Гапон Тарас Григорович, вчитель 
фізичного виховання та ЛФК КЗ ЛОР

91 бал Лауреа
т

8300



«Багатопрофільний навчально- 
реабілітаційний центр Святого Миколая»

17 Навчальна програма для дітей з 
порушенням інтелектуального розвитку 3 
курсу «Трудове навчання: кулінарія» для 
11-13 класів допрофільної освіти 
Автоо:
Кулинич Іванна Іванівна, вчитель- 
дефектолог
КЗ ЛОР «Багатопрофільний навчально- 
реабілітаційний центр Святого Миколая»

91 бал Лауреа
т

8300

18 Навчальна програма для дітей з 
порушенням інтелектуального розвитку 3 
курсу «Трудове навчання: 
квітникарство та сільськогосподарська 
справа» для 11-13 класів допрофільної 
освіти.
Автоо:
Бабій Наталія Степанівна, вчитель- 
дефектолог
КЗ ЛОР «Багатопрофільний навчально- 
реабілітаційний центр Святого Миколая»

92 бали Лауреа
т

8300

19 Навчальна програма для 11-13 класів 
допрофільної середньої освіти з курсу 
«Інформатика».
Автор:
Горбатий Андрій Степанович, вчитель 
інформатики КЗ ЛОР «Багатопрофільний 
навчально-реабілітаційний центр Святого 
Миколая»

93 бали Лауреа
т

8300

20 Навчальна програма для дітей з 
порушенням психофізичного розвитку 3 
курсу «Формування культури 
комунікації та соціальної взаємодії».
Автоо:
Білецька Наталія Миколаївна, вчитель 
початкових класів КЗ ЛОР 
«Багатопрофільний навчально- 
реабілітаційний центр Святого Миколая»

93 бали Лауреа
т

8300

Заступник директора Ольга Котовська



Додаток 2
до наказу департаменту освіти і науки 

Львівської ОДА від______________2021 року №____

Сума премій авторам програм

1. Премії у сумі 16 600 грн. (шіснадцять тисяч шістсот гривень):
ІЛ.Білецька Наталія Миколаївна, вчитель початкових класів КЗ ЛОР 

«Багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр Святого Миколая»
2. Премії у сумі 12 450 (дванадцять тисяч чотириста п’ятдесят) гривень:
2Л. Галон Тарас Григорович, вчитель фізичного виховання та ЛФК КЗ ЛОР

«Багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр Святого Миколая»
2.2. Кулинич Іванна Іванівна, вчитель-дефектолог КЗ ЛОР 

«Багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр Святого Миколая»
3. Премії у сумі 8 300 (вісім тисяч триста) гривень:
3.1. Яців Ірина Романівна, консультант Центру професійного розвитку 

педагогічних працівників Бориславської міської ради
3.2. Савчук Андрій Сергійович, вчитель біології ЛФМЛ при ЛНУ ім. І. 

Франка
3.3. Чапай Галина Богданівна, вчитель трудового навчання КЗ ЛОР 

«Багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр Святого Миколая»
3.4. Ничта Наталія Любомирівна, практичний психолог КЗ ЛОР 

«Багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр Святого Миколая»
3.5. Яцейко Алла Василівна, вчитель географії та історії КЗ ЛОР 

«Багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр Святого Миколая»
3.6. Тарасюк Оксана Семенівна, вчитель-дефектолог
КЗ ЛОР «Багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр Святого 

Миколая»
3.7. Бабій Наталія Степанівна, вчитель-дефектолог КЗ ЛОР 

«Багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр Святого Миколая»
3.8. Горбатий Андрій Степанович, вчитель інформатики КЗ ЛОР 

«Багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр Святого Миколая»
4. Премії у сумі 5000 (п’ять тисяч) гривень:
4.1. Пастушенко Наталія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри гуманітарної освіти КЗ ЛОР «Львівський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти».

4.2. Чумарна Марія Іванівна, письменниця, педагог, журналіст, громадсько- 
культурний діяч, колишній директор і засновниця авторської українознавчої 
школи «Тривіта».

5. Премії в сумі 4150 (чотири тисячі сто п’ятдесят) гривень:
5.1. Гнатишин Оксана Михайлівна, вчитель географії та економіки ліцею 

№100 Львівської міської ради
5.2. Сухінська Віра Олегівна, викладач кафедри освітньої політики КЗ ЛОР 

«Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»



5.3. Бенюк Галина Михайлівна, вчитель географії КЗ ЛОР «Львівський 
державний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв 
Крут».

5.4. Грицевич Тарас Любомирович - заступник начальника КЗ ЛОР 
"Львівський державний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою 
імені Героїв Крут" з навчальної роботи, підполковник;

5.5. Бобало Олег Володимирович, керівник гуртка КЗ ЛОР
«Багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр Святого Миколая»

5.6. Богдадюк Мар’яна Володимирівна, вчитель української мови та 
літератури КЗ ЛОР «Багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр 
Святого Миколая»

5.7. Пуцило Богдан Іванович, вчитель трудового навчання КЗ ЛОР
«Багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр Святого Миколая»

5.8. Сворень Петро Іванович, вчитель трудового навчання КЗ ЛОР
«Багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр Святого Миколая»

5.9. Демчина Оксана Дмитрівна, вчитель математики КЗ ЛОР 
«Багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр Святого Миколая»

5.10. Лукачук Ірина Дмитрівна, заступник директора з навчальної роботи КЗ 
ЛОР «Багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр Святого Миколая»

6. Премії в сумі 2000 (дві тисячі) гривень:
6.1. Аркуша Олена Георгіївна, ст. наук, с-к, канд. іст. наук. Інститут 

українознавства ім. І.Крип’якевича, НАН України (керівник авторського к-ву)
6.2. Дяків Василь Григорович, учитель історії та основ здоров’я

Заліщицької державної гімназії; переможець національної премії Global Teacher 
Prize Ukraine (2020), заслужений учитель України (м. Заліщики Тернопільської 
обл.).

6.3. Мудрий Мар’ян Михайлович, доцент кафедри новітньої історії 
України ім. М. Грушевського Львівського національного університету ім. 
І. Франка, кандидат історичних наук (м. Львів).

6.4. Пастушенко Роман Ярославович, член експертної ради Департаменту 
освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації (м. Львів).

6.5. Хлипавка Леся Миколаївна, вчителька історії в Черкаській 
загальноосвітній школі I—III ступенів № 2, аспірантка кафедри педагогічних 
наук, освітнього та соціокультурного менеджменту Черкаського національного 
університету ім. Б. Хмельницького (м. Черкаси).

Заступник директора Ольга КОТОВСЬКА



Додаток З
до наказу департаменту освіти і науки 

Львівської ОДА від______________2021 року №____

Кошторис витрат
на преміювання переможців і лауреатів обласного конкурсу 

«Інноваційні програми і дидактичне забезпечення для осучаснення
освітнього процесу -  2021»

№
з/
п

Н азва витрат К ільк ість
програм

К -ть
автор ів /

авторських
колективів

В артість  
пр ем ії за  
програм у

В артість
за

одиницю

В сього сума  
(гри)

Премії 
за програми
програми-
переможці

2 10 000 20 000.00

програми-
лауреати

18 8300 149400.00

Всього по 
оплаті премій

20
169400.00

Г рамоти 
авторам 
програм

28 8.00

224.00
Всього 169624.00

Заступник начальника управління Орест Тур

Головний бухгалтер ЦБ №1 Наталія Сіромська

Начальник відділу Ірина Сислюк


