
Дата 
нагородження 

Форма (подяка, диплом, грамота, 
сертифікат), зміст (за що) 

Рівень (міський, обласний, 
всеукраїнський) 

2014 рік 
 
 
 

Подяка за ефективну організацію 
навчальної діяльності молодших 
школярів у контексті сучасності 
 

Міський  
Управління освіти міської ради 
науково-методичний центр 
Т.І.Кустенко 

 
2014-2015 н.р. 

Грамота за належну організацію і 
проведення Міжнародного 
природничого інтерактивного 
конкурсу «Колосок» 

Всеукраїнський 
ЛМГО «Львівський інститут 
освіти» 
Д.Біда 

29.05.2015 Подяка вчителю за якісну 
підготовку переможців та 
учасників міських конкурсів і 
змагань 

Шкільний  

29.02.2016 
 
 

Диплом призера (ІІ місце) в  
обласному огляді- конкурсі «Веб-
вітрина  «Ми-майбутнє» 

Обласний 
Донецький облІППО 
О.О. Лаврут 

 
2016 

 

Подяка вчителю за багаторічну 
співпрацю та популяризацію 
природничих наук в освітніх 
установах 

ЛМГО «Львівський інститут 
освіти»  
Д.Біда 

2017 
 
 
 
 
 
 

Подяка за організацію  та 
проведення  Міжнародного 
природничого інтерактивного 
конкурсу «Колосок», 
популяризацію та пропедевтику 
природничих предметів серед 
учнівської молоді 

ЛМГО 
«Львівський інститут освіти» 
Д.Біда 
 
 
 
 

23.10.2017 
 
 

Грамота за значні успіхи в 
організації та удосконаленні 
навчально-виховного процесу. 

Шкільний 
 
 

2018 Сертифікат  
«Лідер популяризації природничих 
дисциплін за результатами 
Міжнародного природничого 
інтерактивного конкурсу Колосок» 

ЛМГО «Львівський інститут 
освіти» 
Д.Біда 

02.05.2018 
 
 

 

Подяка вчителю за активну участь 
в організації  
I Всеукраїнської  інтернет-
олімпіади «На Урок» 

 Всеукраїнський  
Директор ТОВ «Освітній проект 
«На Урок» 
Перепелиця  Д.О. 

30.12.2018 
 

 

Подяка вчителю за координування 
Всеукраїнської олімпіади 
«Всеосвіта» Зима 2018-2019 

Всеукраїнський 
Директор ТОВ «Всеосвіта»  
Ї.М.Литвиненко 

25.09.2018 
 
 

Сертифікат за впровадження 
інтерактивної освітньої платформи 
«Вчи.ком.юа» в освітній процес 

Всеукраїнський 
Генеральний директор ТОВ 
«Вчи.ком.юа» 



07.11.2018 
 
 

Подяка за активну участь в 
організації II  Всеукраїнської 
Інтернет-олімпіади «На урок» з 
математики 

Всеукраїнський 
Директор ТОВ «Освітній проект 
«На Урок»» Перепелиця Д.О. 

07.11.2018 
 
 

Подяка за активну участь в 
організації II Всеукраїнської 
інтернет-олімпіади «На урок» з 
української мови та літератури 

Всеукраїнський 
Директор ТОВ «Освітній проект 
«На Урок»» Перепелиця Д.О. 

07.11.2018 
 

Подяка за активну участь в 
організації II Всеукраїнської 
інтернет-олімпіади «На урок» 
З предметів початкової школи 

Всеукраїнський  
Директор ТОВ «Освітній проект 
«На урок» Перепелиця Д.О. 

05.02.2019 Подяка за підготовку учнів до 
Всеукраїнського різдвяного  
конкурсу «Зимові свята в 
традиціях нашого народу» та 
виховання у школярів поваги  до 
рідної мови 

Всеукраїнський 
Директор ТОВ «Освітній проект 
«На Урок» 
Перепелиця Д.О. 

 


