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НАКАЗ  
 

 «03» червня  2021 р.                           м. Київ                     № 14/2021 

 

про підсумки проведення конкурсу  

молодіжних творчих проектів «Моє Голосієво» 

серед студентів закладів фахової передвищої освіти м. Києва. 

 

 

 

          З метою популяризації історико-краєзнавчих, природних та інших 

матеріальних об’єктів Голосіївського району серед жителів міста та України 

в інтернет-просторі, пошуки нових пам'яток, створення інноваційних 

туристичних маршрутів, виявлення краєзнавчих та екологічних ініціатив;  

розвитку мистецьких здібностей студентів міським методичним об’єднанням 

викладачiв географії, екології та туристичних дисциплін  проведено конкурс 

«МОЄ ГОЛОСІЄВО», у якому брали участь 6 закладів фахової передвищої 

освіти м. Києва:  

ВСП «Київський фаховий коледж міського господарства  

ТНУ ім. В.І. Вернадського»; 

ПВНЗ «Економiко-правовий технікум при МАУП»;  

Київський державний коледж туризму та готельного господарства; 

Економіко-правовий фаховий коледж Київського кооперативного інституту 

бізнесу і права; 

Відокремлений структурний підрозділ «Київський транспортно-економічний 

фаховий коледж НТУ». 

 

      Журі розподілило призові місця таким чином:  

 

ДИПЛОМ ПЕРШОГО СТУПЕНЯ: 

- Ярослав  Фільшин (ВСП «Київський фаховий коледж міського господарства 

ТНУ ім. В.І. Вернадського»). 



 

ДИПЛОМ ДРУГОГО СТУПЕНЯ: 

- Богдан Радченко (ПВНЗ «Економіко – правовий технікум при 

Міжрегіональній Академії управління персоналом»); 

- Єлизавета Мартишина (ПВНЗ «Економіко – правовий технікум при 

Міжрегіональній Академії управління персоналом»); 

- Вікторія Москаленко (Економіко-правовий  фаховий коледж Київського 

кооперативного інституту бізнесу і права). 

 

ДИПЛОМ ТРЕТЬОГО СТУПЕНЯ: 

Стригун Єлизавета, Бобровіцька Вероніка, Брищук Софія, Коралін Катерина, 

Сімангаус Анастасія, Афіновський Дмитро, Бірюкова Каріна, 

Масова Анастасія, Захарченко Данило, Козленко Володимир (Київський  

державний  коледж туризму та готельного господарства) 

 

ЗА КРАЩИЙ ДОСЛІДНИЦЬКИЙ  ПРОЕКТ  - 
студенти Економіко-правового фахового коледжу Київського 

кооперативного інституту бізнесу і права: 

Іщенко Анжеліка,   

Філянська Олександра,  

Унгурян Марта,  

Макарова Марина,  

Москаленко Вікторія, 

Подорожна Єлизавета, 

Тарасенко Дмитро; 

студентка Відокремленого структурного підрозділу «Київський транспортно-

економічний фаховий коледж НТУ» Тетяна Панчук; 

студенти ВСП «Київський фаховий коледж міського господарства 

Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського»:  

Тарасенко Максим,   

Трачкар Даніїл,    

 Годз Дмитро,   

Савчук Андрій,  

Давидов Олексій;  

студенти ПВНЗ «Економіко – правовий технікум при Міжрегіональній 

Академії управління персоналом»:  

Собченко Анастасія, 

Юрченко Владислава. 

 

За високий рівень організації науково-дослідницької діяльності  молоді та 

вагомий особистий внесок у популяризацію  

історико-культурної спадщини Голосіївського району відзначені: 
 

Алєксахіна Олена Григорівна, викладач ВСП «Київський фаховий коледж 

міського господарства ТНУ ім. В.І. Вернадського»;  



Коріненко Вадим Вікторович, викладач ВСП  «Київський транспортно-

економічний фаховий коледж» НТУ; 

Руденко Ю. М, К. доцент  кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 

Київського кооперативного інституту бізнесу і права;  

Кіндрат Павло Вадимович,  викладач ПВНЗ «Економіко – правовий 

технікум при Міжрегіональній Академії управління персоналом»; 

Семен Ольга Ярославівна, старший викладач ПВНЗ «Економіко – правовий 

технікум при Міжрегіональній Академії управління персоналом»; 

Полинцев Михайло Євгенович, старший викладач ПВНЗ «Економіко – 

правовий технікум при Міжрегіональній Академії управління персоналом»; 

Лихманський Богдан Валерійович, викладач Київського державного 

коледжу туризму та готельного господарства; 

Паламарчук Катерина Валеріївна, викладач Економіко-правового  

коледжу Київського  кооперативного  інституту  бізнесу і права. 
  

Виходячи з пiдсумкiв конкурсу,  

НАКАЗУЮ: 

1. Оголосити подяку:  

- головi ММО викладачiв географії, екології та туристичних дисциплін  

закладів фахової передвищої освіти м. Києва Полинцеву M.Є. за участь в 

органiзацiї та проведення конкурсу;  

- членам журi, що брали участь у конкурсі; 

- студентам, що брали участь у конкурсі;  

- викладачам, що підготували студентів-переможців. 

2. За активну участь у проведенні конкурсу нагородити команди: 

ВСП «Київський фаховий коледж міського господарства,  

ТНУ ім. В.І. Вернадського,  

ПВНЗ «Економiко-правовий технікум при МАУП»,  

Київського  державного  коледжу туризму та готельного господарства, 

Економіко-правового фахового коледжу Київського кооперативного 

інституту бізнесу і права, 

Відокремленого структурного підрозділу «Київський транспортно-

економічний фаховий коледжу НТУ». 

3. Рекомендувати адміністрації вище згаданих навчальних закладiв здiйснити 

матеріальне та моральне заохочення всіх студентiв, що посіли призовi мiсця, 

та викладачiв, якi їx пiдготували до конкурсу.  

 

Голова Ради директорів                 Анатолій ПОХРЕСНИК  

 


