
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З
04.06. 2018 р. м. Київ № 585

Про участь команд України у 
міжнародних учнівських 
олімпіадах з математики, 
біології, хімії, фізики у 2018 році

Відповідно до підпункту 5 пункту 3 Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для проведення всеукраїнських та 
міжнародних олімпіад у сфері освіти, всеукраїнського конкурсу «Учитель 
року», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 
2013 р. № 95, пункту 2.8.6 Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, 
турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково- 
дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси 
фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України від 22 вересня 2011 р. № 1099, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 р. за № 1318/20056, наказу 
Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 375 «Про проведення 
конкурсних відбірково-тренувальних зборів кандидатів до складу команд 
учнів України для участі у міжнародних учнівських олімпіадах 2018 року», 
наказу Міністерства освіти і науки України від 10.05.2018 № 465 «Про 
проведення конкурсних відбірково-тренувальних зборів кандидатів до складу 
команд учнів України для участі у міжнародній учнівській олімпіаді з 
біології 2018 року», враховуючи результати конкурсних відбірково- 
тренувальних зборів та з метою участі команд України у міжнародних 
учнівських олімпіадах з математики, біології, хімії, фізики у 2018 році,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити персональний склад команд України для участі у 
міжнародних учнівських олімпіадах з математики, біології, хімії, фізики у 
2018 році, що додається.
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2. Відрядити для участі у міжнародних учнівських олімпіадах з 
математики, біології, хімії, фізики у 2018 році команди України у складі, 
затвердженому пунктом 1 цього наказу.

3. Інституту модернізації змісту освіти (Спірін О. М.) забезпечити участь 
команд України у міжнародних учнівських олімпіадах з математики, біології, 
хімії, фізики у 2018 році.

4. Фінансування відрядження та участі команд України у міжнародних 
учнівських олімпіадах з математики, біології, хімії, фізики у 2018 році 
здійснити в межах затвердженого кошторису.

5. Департаменту науки і освіти Харківської, департаментам освіти і 
науки Київської, Львівської, Одеської, Полтавської, Хмельницької обласних, 
Київської міської державних адміністрацій, Київському національному 
університету імені Тараса Шевченка відрядити членів команд разом із 
супроводжуючими особами до м. Київ. Витрати на відрядження членів 
команд та осіб, що їх супроводжують, до м. Київ і на зворотний шлях 
здійснити за рахунок установ, що відряджають.

6. Відповідальність за життя і здоров'я дітей під час проїзду та 
проведення змагань покласти на керівників відповідних команд: 
Панькова А. В., Фіцайло С. С.,Черепіну Н. В., Кремінського Б. Г.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
Міністра Хобзея П. К.

Міністр Л. М. Гриневич



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
освіти і науки України 
від 04.06.2018 № 585

Персональний склад
команд України для участі у міжнародних учнівських 

олімпіадах з математики, біології, хімії, фізики у 2018 році

З математики:
(Румунія, м. Клуж - Напока 04-15.07.2018

Рубльов
Богдан Владиславович

професор Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, доктор фізико- 
математичних наук, науковий керівник команди

(Румунія, м. Клуж - Напока 07-15.07.2018)

Паньков
Андрій Вікторович

завідувача сектору забезпечення організаційних 
заходів щодо здійснення експертизи навчально - 
методичної літератури відділу наукового та 
навчально-методичного забезпечення змісту 
загальної середньої освіти в Новій українській 
школі Інституту модернізації змісту освіти, 
керівник команди

Г арбузова Аліна 
Вікторівна

учениця 11 класу комунального закладу 
«Харківський фізико-математичний ліцей № 27 
Харківської міської ради Харківської області»

Коваль Ілля 
Андрійович

учень 11 класу Харківський навчально-виховний 
комплекс № 45 «Академічна гімназія» Харківської 
міської ради Харківської області

Нго Нгок 
Тхай Шон

учень 11 класу комунального закладу 
«Харківський фізико-математичний ліцей № 27 
Харківської міської ради Харківської області»

Ніколаєв
Арсеній Дмитрович

учень 11 класу природничо-наукового ліцею 
№ 145 Печерського району м. Києва

Сарапін
Роман Вікторович

учень 11 класу комунального закладу 
«Харківський фізико-математичний ліцей № 27 
Харківської міської ради Харківської області»
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Юдін Федір 
Михайлович

учень 9 класу ліцею № 208 м. Києва

З біології:
(Ісламська Республіка Іран, Тегеран (14-23.07.2018)

Фіцайло
Світлана Сергіївна

заступник начальника відділу змісту освіти 
мовної політики та освіти нацменшин 
департаменту загальної середньої та дошкільної 
освіти Міністерства освіти і науки України, 
керівник команди

Скрипник
Наталія Вячеславівна

заступник директора Навчально-наукового 
центру «Інститут біології Київського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка, науковий керівник команди

Євтушок Владислав 
Вікторович

учень 11 класу Шепетівського навчально- 
виховного комплексу «Загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів -  гімназія» Хмельницької області

Ісакова Лада 
Г лібівна

учениця 11 класу гімназії № 109 імені 
Т. Г. Шевченка Печерського району міста Києва

Поплевічева Ірина 
Павлівна

учениця 11 класу Київської гімназії № 287 
Святошинського району міста Києва

Трохимчук Роман 
Павлович

учень 11 класу Вишнівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №1 Києво-Святошинської 
районної державної адміністрації Київської 
області

З хімії:
(Словаччина, м. Братислава; Чехія, м. Прага 19-29.07.2018)

Черепіна 
Наталя Василівна

методист вищої категорії сектору організаційно- 
методичної роботи відділу роботи з обдарованою 
молоддю Інституту модернізації змісту освіти, 
керівник команди

Гавриленко 
Костянтин Сергійович

старший науковий співробітник Науково- 
виробничого хіміко-біологічного центру 
Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, кандидат хімічних наук, 
науковий керівник команди
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Ващенко
Ольга Олександрівна

учениця 11 класу Харківської гімназії № 47 
Харківської міської ради Харківської області

Данилейко
Кирило Г еннадійович

учень 11 класу Кременчуцького навчально- 
виховного комплексу «Загальноосвітня школа КП 
ступенів-ліцей» № 4 Кременчуцької міської ради 
Полтавської області

Царенко
Дмитро Костянтинович

учень 11 класу комунального закладу 
«Харківський фізико-математичний ліцей № 27 
Харківської міської ради Харківської області»

Янчак
Артем Ігорович

учень 11 класу Львівського фізико- 
математичного ліцею-інтернату при Львівському 
національному університеті імені Івана Франка

З фізики:
(Португалія, м. Лісабон 20-29.07.2018)

Кремінський 
Борис Г еоргійович

головний науковий співробітник сектору 
науково-методичного забезпечення роботи з 
обдарованою молоддю відділу по роботі з 
обдарованою молоддю Інституту модернізації 
змісту освіти, керівник команди

Вільчинський 
Станіслав Йосипович

завідувач кафедри Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, доктор 
фізико-математичних наук, професор, науковий 
керівник команди

Кригін
Сергій Анатолійович

учень 11 класу комунального закладу 
«Харківський фізико-математичний ліцей № 27 
Харківської міської ради Харківської області»

Кузик
Олег Володимирович

учень 11 класу Львівського фізико- 
математичного ліцею-інтернату при Львівському 
національному університеті імені Івана Франка

Рідкокаша 
Іван Павлович

учень 11 класу комунального закладу 
«Харківський фізико-математичний ліцей № 27 
Харківської міської ради Харківської області»

Сулима
Олександр Юрійович

учень 11 класу комунального закладу 
«Рішельєвський ліцей»
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Фортуна учень 11 класу Львівського фізико-
Назарій Павлович математичного ліцею-інтернату при Львівському

національному університеті імені Івана Франка

Директор Інституту 
модернізації змісту освіти О.М. Спірін

Директор департаменту загальної 
середньої та дошкільної освіти Ю. Г. Кононенко


