
 
 

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 
 

Н А К А З 
 

м. Київ 
 

Від  21.11. 2011 р.                                                                                                      № 243 

 

 

Про підсумки 

міського етапу Всеукраїнської експедиції 

учнівської та студентської молоді 

«Моя Батьківщина – Україна» 

 

 

 

На виконання наказу Головного управління освіти і науки  від 

30.08.2010 № 156 «Про проведення  міського етапу Всеукраїнської експедиції 

учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна» та на 

підставі протоколу засідання журі з підведення підсумків міського етапу 

Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді «Моя 

Батьківщина – Україна» (протокол від 14.11.2011 № 1 додається) 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визначити переможців міського етапу Всеукраїнської експедиції 

учнівської та студентської молоді « Моя Батьківщина – Україна» та 

нагородити грамотами Головного управління освіти і науки згідно з 

додатком. 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника 

начальника Головного управління освіти і науки Челомбітько В. Ю. 

 

 

 

 

 

 

Начальник                                                                                В. Горюнова 

 
 



Додаток 

До наказу Головного управління освіти і науки  

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

  

 

 

Список переможців 

міського етапу Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської 

молоді « Моя Батьківщина - Україна» 

 

 

У номінації «Духовна спадщина мого роду»  

- роботу «Духовні символи Голосієва» (колективна робота учнів 

СЗШ № 286 Голосіївського району, кер. Коломієць С.Д., 

Коломієць К.М.); 

У номінації «Із батьківської криниці»  

- роботу «Українська народна іграшка» (колективна робота 

гуртківців Міжнародного центру дитячо-юнацького туризму, кер. 

Виклюк С.Г.); 

У номінації «З попелу забуття»  

- роботу «Інженерні війська у роки Великої Вітчизняної війни»  

(Рєзніков Антон, учень 11-А класу гімназії біотехнологій № 177 

Солом’янського району, кер. Каньшин І.В.);  

- роботу «Невгасима світоч віри» (колективна робота гуртківців 

Міжнародного центру дитячо-юнацького туризму,  

кер. Семенюк В.Є.); 

У номінації «Славні імена земляків»  

- роботу «Із родини видатних українців» (Гайдук Оксана, 

учениця 10 класу гімназії НПУ ім. М.П. Драгоманова 

Шевченківського району. кер. Хижняк Н.В.); 

У номінації «Козацькому роду нема переводу»  

- роботу «Роль особистості в історії козацтва» (Вакарова Анна, 

учениця 9-Б класу ліцею № 38 ім. В. Молчанова 

Шевченківського району, кер. Сердюк Н.М.).  

 

 

 

 

 

Перший заступник начальника  В. Челомбітько 

 

 

 


