
Дата 
нагородження  

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

Рівень (міський, обласний, 
всеукраїнський) 

2013 – 2014 н.р. Грамота за належну організацію 
і проведення Міжнародного 
природничого інтерактивного 
конкурсу «Колосок» та 
популяризацію природничих 
предметів 

Всеукраїнський 

Квітень 2014 
 
 
 
 2015 рік  
 
 
 
 
25.12.2015 
 

Сертифікат активного класу. 
НАШ  КЛАС  - КОЛОСКОВИЙ, 
а ми за здоровий спосіб життя! 
 
Сертифікат за участь у міському 
педагогічному мосту 
«Наступність і перспективність 
як фактори цілісності й єдності 
освітнього процесу» 
 
Подяка за сумлінну працю та 
творчий підхід до підготовки 
учасника І науково-практичної 
конференції «Екологія та сталий 
розвиток» 

Всеукраїнський 
 

 Управління освіти міської ради 
Міський науково-методичний 
центр       

 

Обласний ДДУУ кафедра 
екологічного менеджменту 

03.02.2016 
 

 

27.04.2016 

Сертифікат за участь у 
технопарку «Забезпечення 
якості освіти: технології, які 
працюють» 
 
Диплом за якісну підготовку 
учасника наукової конференції 
для творчої молоді Маріуполя 
«Перспектива 2016» 
 

Міський  
Управління освіти міської ради 
 

 

Міський 

ДНВЗ «Маріупольський 
будівельний коледж» 

2016 рік 
 
 
 
 
 
 
 
  

Подяка за організацію та 
проведення у з ЗОШ  
Міжнародного природничого 
інтерактивного конкурсу 
«Колосок» у 2015-2016 н.р., 
популяризацію природничих 
предметів серед учнівської 
молоді 

 
 
Всеукраїнський 
ЛМГО «Львівський інститут 
освіти» 

2016 рік Подяка за багаторічну 
співпрацю з редакцією науково-
популярного природничого 
журналу для дітей «Колосок» та 
газети «Колосочок» Журналу 10 
років. 
 
Грамота за плідну педагогічну 

Всеукраїнський 
ЛМГО «Львівський інститут 
освіти» 
 

 

Міський. Маріупольська міська 



діяльність, високий 
професіоналізм, створення 
належних умов для навчально-
виховної роботи, впровадження 
новітніх технологій навчання і 
виховання, значний внесок у 
розвиток освіти м. Маріуполя та 
з нагоди працівника освіти 

рада управління освіти 

10.04. 2017.  
 
 
 
 
07.12.2017. 
 
 
 
 
 
23.10.2017. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

22.02.2018 

 

04.04.2018 

 

 

2018 рік 

Сертифікат про підготовку учнів 
до участі в Міжнародному 
конкурсі з біології «Олімпіс 
2017 – Весняна сесія», які стали 
володарями 2 дипломів. 
 
Сертифікат про підготовку учнів 
до участі в Міжнародному 
конкурсі з біології «Олімпіс-
2017 – Осіння сесія», які стали 
володарями 2дипломів. 
 

Грамота за багаторічну та 
плідну працю у сфері освіти, 
значні успіхи в організації та 
удосконаленні навчально-
виховного процесу,формування 
інтелектуальних, культурних та 
моральних якостей особистості, 
вагомий внесок у розвиток 
школи. 

Сертифікат про участь у ІІІ 
науково-практичній конференції 
«Екологія та сталий розвиток» 

Сертифікат про підготовку учнів 
до участі в Міжнародному 
конкурсі з біології «Олімпіс 
2018-весняна сесія», які стали 
володарями 3 дипломів. 

Подяка за організацію та 
проведення у ЗОШ 
Міжнародного природничого 
інтерактивного конкурсу 
«Колосок» у 2017-2018 н.р. за 
популяризацію та пропедевтику 
природничих предметів серед 
учнівської молоді. 

 Всеукраїнський 
 
 

 

Всеукраїнський 

 

 

 

Шкільний 

 

 

 

 

 

Міський. ДДУУ 

 

 

 

 

Всеукраїнський. ЛМГО 
«Львівський інститут освіти» 



 


