
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти 
пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел./факс (044) 481-47-69  

 

 
 

Від _30.01.2017__ № _2.2-196_ 
 

На №____________ від ______________ 
 

Органи управління освіти обласних та 

Київської міської державних адміністрацій  
 

Інститути післядипломної педагогічної 

освіти 
 

Загальноосвітні навчальні заклади  

 

 

Про проведення у 2016/2017 навчальному році 

ІІ (фінального) етапу Всеукраїнської учнівської 

Інтернет-олімпіади з інформаційних технологій 

 

Повідомляємо, що на виконання наказу Міністерства освіти і науки України 

від 07.06.2016 №626 «Про проведення Всеукраїнських учнівських Інтернет-

олімпіад з математики, фізики, хімії, біології, географії, економіки, інформатики, 

інформаційних технологій у 2016/2017 навчальному році» з 7 по 10 лютого 

2017 року на базі Українського фізико-математичного ліцею Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка буде проведено ІІ (фінальний) 

етап Всеукраїнської учнівської Інтернет-олімпіади з інформаційних технологій. 

На цьому етапі переможці І (відбіркового) етапу беруть участь у складі команд, 

сформованих відповідно до адміністративно-територіального підпорядкування 

навчальних закладів, у яких вони навчаються (команди областей, міста Києва та 

Українського фізико-математичного ліцею), проте виконують завдання кожен 

окремо. 

Надсилаємо інформацію про склад відповідних команд (додаток 1). 

Кількість керівників повинна відповідати вказаній у додатку. Заявки на участь 

команди оформлюються згідно зразка (додаток 2). 

Заїзд учасників – 7 лютого 2017 року. Реєстрація  і проведення фінального 

етапу відбудеться на базі Українського фізико-математичного ліцею (проспект 

Академіка Глушкова 6, станція метро «Іподром») згідно графіка (додаток 3). В 

процесі реєстрації учасників очного етапу олімпіади повинні надати заявки з 

печаткою та підписом уповноваженої особи.  

Прохання до 4 лютого 2017 року повідомити оргкомітет про дату і час 

прибуття, а також  надіслати заповнені анкети оргкомітету (електронні адреси 

вказані у листі розсилки). 



Керівникам команд при собі необхідно мати: 

 довідки про стан здоров’я, висновок лікаря-епідеміолога про 

відсутність контактів з інфекційними хворими для кожного члена команди; 

 документи, що підтверджують особу керівника команди та всіх членів 

команди (паспорт, свідоцтво про народження, учнівський квиток); 

 копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду для всіх 

учасників команди. 

Оплата проживання та харчування учасників та керівників команд 

здійснюється за кошти сторони, що відряджає. Проживання та харчування батьків 

та інших осіб, які не є керівниками команди, разом з учасниками олімпіади не 

допускається. 

Контактні телефони, адреси: 

(044) 259-03-93 – Салівон Георгій Іванович, заступник голови оргкомітету, 

директор Українського фізико-математичного ліцею; 

(044) 258-43-43 – Латишенко Людмила Анатоліївна, секретар оргкомітету, 

заступник директора Українського фізико-математичного ліцею;  

(050) 190-92-30, (093) 28-11-777 – Потієнко Валентина Олександрівна, 

заступник голови журі;  

ufmlknu@gmail.com – електронна пошта ліцею;  

rechich@ukr.net – Речич Наталія Василівна, член оргкомітету олімпіади; 

potienko.va@gmail.com – Потієнко Валентина Олександрівна, заступник 

голови журі олімпіади. 

 

 

Додатки: на 6 арк.  

 

 

Директор департаменту                                                                     Ю. Г. Кононенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кудренко Б.В. 

   481-47-62 



Додаток 1 

до листа департаменту загальної середньої 

та дошкільної освіти МОН України 

від_30.01.2017__ № _2.2-196_ 

 

Склад команд учасників ІІ (очного) етапу 

Всеукраїнської учнівської Інтернет-олімпіади з інформаційних технологій 

 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 

(учасників: 1; керівників: 1) 

Прізвище, ім’я, по-батькові Клас Навчальний заклад 

Саган  

Володимир Володимирович 
8 Краснолиманський ліцей 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ 

(учасників: 2; керівників: 1) 

Прізвище, ім’я, по-батькові Клас Навчальний заклад 

Чавяк Полiна Романiвна 10 Запорiзька гiмназiя 28 Запорiзької мiської ради Запорiзької областi 

Селіверстова Валерія Валеріївна 10 Запорiзька гiмназiя 28 Запорiзької мiської ради Запорiзької областi 

МІСТО КИЇВ 

(учасників: 1; керівників: 1) 

Прізвище, ім’я, по-батькові Клас Навчальний заклад 

Ярема Сергій Олександрович 11 Дніпровський професійний технічний ліцей  

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ 

(учасників: 3; керівників: 1) 

Прізвище, ім’я, по-батькові Клас Навчальний заклад 

Запорожець Богдан Вадимович 10 Добровеличківська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ 



ступенів Кіровоградської обласної ради 

Степаненко Юлія Олександрівна 9 
Добровеличківська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ 

ступенів Кіровоградської обласної ради 

Білий Данило Сергійович 8 
Добровеличківська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ 

ступенів Кіровоградської обласної ради 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

(учасників: 2; керівників: 1) 

Прізвище, ім’я, по-батькові Клас Навчальний заклад 

Манько Володимир Іванович 11 
Яворівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №2, Яворівської районної ради 

Львівської області 

Манько Анна Іванівна 11 
Яворівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №2, Яворівської районної ради 

Львівської області 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 

(учасників: 3; керівників: 1) 

Прізвище, ім’я, по-батькові Клас Навчальний заклад 

Колода Єлизавета Юріївна 11 Миколаївська гімназія №41 Миколаївської міської ради Миколаївської області 

Попова Владислава Русланівна 10 Миколаївська гімназія №41 Миколаївської міської ради Миколаївської області 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ 

(учасників: 1; керівників: 1) 

Прізвище, ім’я, по-батькові Клас Навчальний заклад 

Базавлук Валентин 

Володимирович 
10 

Полтавська обласна гімназія-інтернат для обдарованих дітей імені А. С. 

Макаренка Полтавської обласної ради 

 

УКРАЇНСЬКИЙ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ЛІЦЕЙ 

(учасників: 4; керівників: 1) 

Прізвище, ім’я, по-батькові Клас Навчальний заклад 



Колпакчі Мірра Едуардівна 11 
Український фізико-математичний ліцей Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

Морозюк Антон Юрійович 11 
Український фізико-математичний ліцей Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

Пилипчук Сергій Ярославович 11 
Український фізико-математичний ліцей Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

Косуха Олександр Юрійович  9 
Український фізико-математичний ліцей Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ 

(учасників: 14; керівників: 2) 

Прізвище, ім’я, по-батькові Клас Навчальний заклад 

Петроченко Діана Сергіївна 10 Херсонський ліцей Херсонської обласної ради 

Колмиков Михайло Окексійович 11 Херсонський ліцей Херсонської обласної ради 

Маханько Ростислав 

Геннадійович 
11 Херсонський ліцей Херсонської обласної ради 

Мозоль Станіслав Ігорович 11 Херсонський ліцей Херсонської обласної ради 

Федченко Єлизавета Сергіївна 11 Херсонський ліцей Херсонської обласної ради 

Чекотун Ярослав Дмитрович 11 Херсонський ліцей Херсонської обласної ради 

Шатохін Максим Сергійович 

11 

Херсонський фізико-технічний ліцей при Херсонському національному 

технічному університеті та Дніпропетровському національному університеті 

Херсонської міської ради 

Білоусова Наталія Олексіївна 10 

Херсонський фізико-технічний ліцей при Херсонському національному 

технічному університеті та Дніпропетровському національному університеті 

Херсонської міської ради 

Петроченко Діана Сергіївна 10 Херсонський ліцей Херсонської обласної ради 

Кореневський Ілля Сергійович 

10 

Херсонський фізико-технічний ліцей при Херсонському національному 

технічному університеті та Дніпропетровському національному університеті 

Херсонської міської ради 



Кузьмич Анастасія 

Володимирівна 10 

Херсонський фізико-технічний ліцей при Херсонському національному 

технічному університеті та Дніпропетровському національному університеті 

Херсонської міської ради 

Зеленін Владислав Юрійович 10 Херсонський ліцей Херсонської обласної ради 

Василевський Нікіта 

Олександрович 
9 Херсонський ліцей Херсонської обласної ради 

Данілін Дмитро Денисович 9 Херсонський ліцей Херсонської обласної ради 

Килимчук Денис Олегович 9 Херсонський ліцей Херсонської обласної ради 

 



Додаток 2 

до листа департаменту загальної середньої та 

дошкільної освіти МОН України 

від_30.01.2017__ № _2.2-196_ 

 

Зразок заявки команди на участь в ІІ етапі Інтернет-олімпіади 
 

ЗАЯВКА 

на участь команди _______________________________________ 

    (області, міста Києва, УФМЛ) 

у ІІ етапі Всеукраїнської учнівської Інтернет-олімпіади з інформаційних технологій у 2017 році 

 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я 

та по-батькові учня 

Число, місяць, 

рік 

народження 

Найменування 

навчального 

закладу 

Клас 

(курс) 

навчання 

Клас (курс), 

за який буде 

виконувати 

завдання (за 

Додатком 1) 

Прізвище, 

ім’я та по 

батькові 

працівників, 

які 

підготували 

учня 

Бажаний 

офісний 

пакет та 

його версія 

        

        

 

 Керівником команди призначено ________________________________________________________________. 

           (прізвище, ім’я та по батькові, посада, контактні email та телефон)  

 Начальник управління освіти і науки 

 

М.П.   

 

 “____” _______________ 20__ року             



Додаток 3 

до листа департаменту загальної середньої та 

дошкільної освіти МОН України 

від_30.01.2017__ № _2.2-196_ 

 

 

Графік проведення  

ІІ (очного) етапу 

Всеукраїнської учнівської Інтернет-олімпіади з інформаційних технологій у 2016/2017 навч. році 

 

Етап Захід Дата проведення 

ІІ етап 

(очний) 

заїзд 7 лютого 2017 року 

виконання робіт (І, ІІ тури) 8, 9 лютого  

2017 року 
перевірка робіт 

апеляція 9 лютого 2017 року 

закриття, від’їзд 10 лютого 2017 року 

 


