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Про призначення стипендій Президента 
України учасникам та призерам 
міжнародних учнівських олімпіад з 
екології, хімії, математики, фізики, 
біології, географії 2018 року 

Заслухавши й обговоривши доповідну записку Державної наукової 
установи «Інститут модернізації змісту освіти» «Про призначення стипендій 
Президента України учасникам та призерам міжнародних учнівських олімпіад 
з екології, хімії, математики, фізики, біології, географії 2018 року», та 
відповідно до пункту 2 Положення про порядок призначення стипендій 
Президента України учасникам і призерам міжнародних учнівських олімпіад з 
базових навчальних предметів, затвердженого Указом Президента України від 
ЗО грудня 1998 року № 1419, 

КОЛЕГІЯ УХВАЛЮЄ: 

1. Доповідну записку «Про призначення стипендій Президента 
України учасникам та призерам міжнародних учнівських олімпіад з екології, 
хімії, математики, фізики, біології, географії 2018 року» взяти до відома. 

2. Рекомендувати призначити стипендії Президента України 
учасникам та призерам міжнародних учнівських олімпіад з екології, хімії, 
математики, фізики, біології, географії 2018 року, які продовжують 
отримувати подальшу освіту в Україні, з 1 вересня 2018 року до 1 вересня 
2019 року згідно зі списком, що додається. 

3. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на заступника 
Міністра Хобзея П. К. 

Голова колегії, 
Міністр 

У О 

оф Л. М. Гриневич 



Додаток 
до рішення колегії 
Міністерства освіти і науки України 
1 9 . 0 І М протокол № ^ 3 4 , 9 

СПИСОК 
учасників та призерів міжнародних учнівських олімпіад з екології, хімії, 

математики, фізики, біології, географії 2018 року, яким рекомендовано призначити 
стипендії Президента України 

Прізвище, ім'я, Заклади освіти, де Нагорода, Заклади освіти, де 
по батькові, навчалися призери отримана на навчатимуться 

предмет олімпіад міжнародній 
олімпіаді 
2018 р. 

(медаль) 

учасники олімпіал 

1. Анцибор Політехнічний ліцей срібна Національний 
Вячеслав Національного технічний 
Євгенович 

(екологія) 

технічного університету 
України 
«Київський 
політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського» 

університет 
України 
«Київський 
політехнічний 
інститут імені 
Ігоря Сікорськогох 

2. Фречка Сокирницька золота Київський 
Валентин загальноосвітня школа національний 
Михайлович І-ІІІ ступенів 3 

поглибленим вивченням 
університет імені 
Тараса Шевченка 

(екологія) французької мови 
Хустської районної ради 
Закарпатської області 

3. Ващенко Харківська гімназія № 47 срібна Київський 
Ольга 

Олександрівна 

(хімія) 

Харківської міської ради 
Харківської області 

національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

4. Данилейко Кременчуцький золота Київський 
Кирило навчально-виховний національний 
Геннадійович комплекс 

«Загальноосвітня школа 
університет імені 
Тараса Шевченка 

1 

(хімія) І-ІІ ступенів-ліцей» № 4 
Кременчуцької міської 
ради Полтавської області 



з 
Продовження додатк; 

5. Царенко 
Дмитро 

Костянтинович 

(хімія) 

Комунальний заклад 
«Харківський фізико-
математичний ліцей 
№ 27 Харківської міської 
ради Харківської 
області» 

срібна Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

6. Янчак 

Артем Ігорович 

(хімія) 

Львівський фізико-
математичний ліцей-
інтернат при 
Львівському 
національному 
університеті імені Івана 
Франка 

срібна Львівський 
національний 
університет 
імені Івана Франка 

7. Гарбузова 
Аліна 
Вікторівна 

(математика) 

Комунальний заклад 
«Харківський фізико-
математичний ліцей 
№ 27 Харківської міської 
ради Харківської 
області» 

срібна Харківський 
національний 
університет імені 
В.Н. Каразіна 

8. Коваль 
Ілля 

Андрійович 

(математика) 

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

золота Харківський 
національний 
університет імені 
В. Н. Каразіна 

9. Нго Нгок 
Тхай Шон 

(математика) 

Комунальний заклад 
«Харківський фізико-
математичний ліцей 
№ 27 Харківської міської 
ради Харківської 
області» 

золота Харківський 
національний 
університет імені 
В. Н. Каразіна 

10. Ніколаєв 
Арсеній 
Дмитрович 

(математика) 

Природничо-науковий 
ліцей № 145 
Печерського району 
м. Києва 

срібна Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

11. Сарапін 
Роман 
Вікторович 

(математика) 

Комунальний заклад 
«Харківський фізико-
математичний ліцей 
№ 27 Харківської міської 
ради Харківської 
області» 

золота Харківський 
національний 
університет імені 
В. Н. Каразіна 

12. Юдін 
Федір 
Михайлович 
(математика) 

Ліцей № 208 м. Києва золота Ліцей № 208 
м. Києва 
(10 клас) 



з Продовження додатк; 

13. Кригін 
Сергій 

Комунальний заклад 
«Харківський фізико-

срібна Київський 
національний 

Анатолійович математичний ліцей університет 

(фізика) 
№ 27 Харківської міської 
ради Харківської 
області» 

імені Тараса 
Шевченка 

14. Кузик Львівський фізико- бронзова Національний 
Олег математичнии ліцеи- університет 
Володимирович інтернат при 

Львівському 
«Львівська 
політехніка» 

(фізика) національному 
університеті 
імені Івана Франка 

15. Рідкокаша Комунальний заклад срібна Київський 
Іван Павлович «Харківський фізико-

математичний ліцей 
національний 
університет імені 

(фізика) 
< 

№ 27 Харківської міської 
ради Харківської 
області» 

Тараса Шевченка 

16. Сулима 
Олександр 

Комунальний заклад 
«Рішельєвський ліцей» 

срібна Київський 
національний 

Юрійович 
(фізика) 

Одеської обласної ради університет імені 
Тараса Шевченка 

17. Фортуна Львівський фізико- бронзова Київський 
Назарій математичний ліцей- національний 
Павлович інтернат при 

Львівському 
університет імені 
Тараса Шевченка 

(фізика) національному 
університеті 
імені Івана Франка 

18. Євтушок Шепетівський бронзова Вищий державний 
Владислав навчально-виховний навчальний заклад 
Вікторович комплекс 

«Загальноосвітня школа 
України 
«Українська 

(біологія) І-ІІІ ступенів - гімназія» 
Хмельницької області 

медична 
стоматологічна 
академія» 

19. Ісакова Гімназія № 109 срібна Київський 
Лада Глібівна імені Т.Г. Шевченка національний 

(біологія) 
Печерського району 
міста Києва 

університет імені 
Тараса Шевченка 

20. Поплевічева Київська гімназія № 287 учасник Київський 
Ірина Павлівна Святошинського району національний 

(біологія) 
м. Києва університет імен 

Тараса Шевченка 
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21. Трохимчук 
Роман 
Павлович 

(біологія) 

Вишнівська 
загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів №1 Києво-
Святошинської районної 
державної адміністрації 
Київської області 

бронзова Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

22. Гаврилюк 
Ярослав 
Сергійович 

(географія) 

Дубенська 
спеціалізована 
загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 5 з 

поглибленим вивченням 
іноземних мов 
Лубенської міської ради 
Рівненської області 

учасник Дубенська 
спеціалізована 
загальноосвітня 
школа І - III 
ступенів № 5 з 
поглибленим 
вивченням 
іноземних мов 
Лубенської місько 
ради Рівненської 
області (11 клас) 

23. Грушевий 
Єгор 

Вікторович 

(географія) 

Вараська 
загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 3 
Вараської міської ради 
Рівненської області 

бронзова Вараська 
загальноосвітня 
школа І - III 
ступенів № 3 
Вараської міської 
ради Рівненської 
області (11 клас) 

24. Пасілецький 
Віктор 

В о л о д имирович 

(географія) 

Броварська гімназія 
імені С. І. Олійника 
Броварської міської ради 
Київської області 

учасник Броварська 
гімназія імені 
С. І. Олійника 
Броварської 
міської ради 
Київської області 
(11 клас) 

25. Чернова 
Варвара 
Сергіївна 

(географія) 

Одеська спеціалізована 
школа № 35 
І-ІІІ ступенів 3 
поглибленим вивченням 
англійської мови 
Одеської міської ради 
Одеської області 

срібна Одеська 
спеціалізована 
школа № 35 
І-ІІІ ступенів 3 
поглибленим 
вивченням 
англійської мови 
Одеської міської 
ради Одеської 
області (11 клас) 

Директор Інституту 
модернізації змісту освіти О. М. Спіріь 



Колегії Міністерства освіти і науки 

Доповідна записка 
про призначення стипендій Президента України 

• • • • ••• • ••• 

учасникам та призерам міжнародних учнівських олімпіад з екологи, хімн, 
математики, фізики, біології, географії 2018 року 

Міжнародні учнівські олімпіади - це наймасовіші і найпрестижніші 
інтелектуальні змагання школярів, в яких щороку беруть участь команди 
України. 

Учасниками міжнародних учнівських олімпіад з екології, хімії, 
математики, фізики, біології, географії, що відбулися у квітні, липні та серпні 
2018 року, були 25 учнів. За результатами виступу українських команд здобуто 
22 медалі: 6 золотих, 11 срібних, 5 бронзових. Одну учасницю нагороджено 
Грамотою «За високі досягнення». 

Указом Президента України від ЗО грудня 1998 року № 1419 «Про 
стипендії Президента України учасникам і призерам міжнародних учнівських 
олімпіад з базових навчальних предметів» запроваджено щорічні стипендії для 
учасників і призерів відповідних змагань. Згідно з п. 2 Положення «Про 
порядок призначення стипендій Президента України учасникам і призерам 
міжнародних учнівських олімпіад з базових навчальних предметів», 
затвердженого зазначеним Указом Президента України, стипендії 
призначаються строком на 1 рік відповідно до рішення колегії Міністерства 
освіти і науки України. 

За результатами цьогорічних міжнародних змагань з екології, хімії, 
математики, фізики, біології, географії учасникам і призерам олімпіад, які 
навчаються і постійно проживають в Україні, пропонується призначити 
стипендії Президента України. 

Стипендії Президента України виплачуються відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2017 року № 918 «Деякі питання 
виплати стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових 
установах». 

Досягнення українських школярів у міжнародних змаганнях свідчать про 
значний потенціал творчої молоді, підтримка якої є запорукою розвитку нашої 
країни. 

Просимо розглянути подані матеріали та ухвалити рішення колегії про 
призначення стипендій Президента України учасникам та призерам 
міжнародних учнівських олімпіад 2018 року згідно з додатком. 

Директор Інституту 
модернізації змісту освіти О. М. Спірін 


