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Про призначення стипендій 
Президента України призерам 
міжнародної учнівської олімпіади з 
інформатики 2018 року

Заслухавши й обговоривши доповідну записку Державної наукової 
установи «Інститут модернізації змісту освіти» «Про призначення стипендій 
Президента України призерам міжнародної учнівської олімпіади з 
інформатики 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 призерам міжнародної учнівської олімпіади з інформатики 2018 
року» взяти до відома.

2. Рекомендувати призначити стипендії Президента України призерам 
міжнародної учнівської олімпіади з інформатики 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



Додаток
до рішення колегії
Міністерства освіти і науки України
Л 09. 2018 протокол № $ /б  - /У

СПИСОК
призерів міжнародної учнівської олімпіади з інформатики 2018 року, яким 

рекомендовано призначити стипендії Президента України

Прізвище, ім’я, 
по батькові, 

предмет

Заклади освіти, де 
навчалися призери 

олімпіад

Нагорода, 
отримана на 
міжнародній 

олімпіаді
2018 р.

(медаль)

Заклади освіти, де 
навчаються 

призери олімпіад

1. Деньга
Назарій
Олександрович

Полтавський обласний 
науковий ліцей- 
інтернат II—III 
ступенів при 
Кременчуцькому 
педагогічному коледжі 
імені А. С. Макаренка

срібна Полтавський обласний 
науковий ліцей- 
інтернат II—III 
ступенів при 
Кременчуцькому 
педагогічному коледжі 
імені А. С. Макаренка
(11 клас)

2. Макарович
Адальберт
Віталійович

Класична гімназія 
Ужгородської міської 
ради Закарпатської 
області

бронзова Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка

3. Мельник
Софія
Валентинівна

Полтавський обласний 
науковий ліцей- 
інтернат II—III 
ступенів при 
Кременчуцькому 
педагогічному коледжі 
імені А. С. Макаренка

срібна Полтавський обласний 
науковий ліцей- 
інтернат II—III 
ступенів при 
Кременчуцькому 
педагогічному коледжі 
імені А. С. Макаренка
(10 клас)



2 Продовження додатка

4. Смельський Полтавський обласний золота Київський
Даніїл науковий ліцей- національний
Сергійович інтернат II—III університет імені

ступенів при 
Кременчуцькому

Тараса Шевченка

педагогічному коледжі
імені А. С. Макаренка

Директор Державної наукової установи 
«Інститут модернізації змісту освіти» О. М. Спірін



Колегії Міністерства освіти і науки

Доповідна записка
про призначення стипендій Президента України 

призерам міжнародної учнівської олімпіади з інформатики 2018 року

Щороку українські школярі беруть участь у міжнародних учнівських 
олімпіадах, які є наймасовішими та найпрестижнішими інтелектуальними 
змаганнями.

У міжнародній учнівській олімпіаді з інформатики, що відбулася у 
Японії (м. Цукуба) з 31 серпня до 8 вересня 2018 року взяли участь команда 
України у складі чотирьох учнів. У здобутку українських школярів 4 медалі: 
1 золота, 2 срібні, 1 бронзова.

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 міжнародних змагань з інформатики призерам 
олімпіади, 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».

Просимо розглянути подані матеріали та ухвалити рішення колегії «Про 
призначення стипендій Президента України призерам міжнародної учнівської 
олімпіади 2018 року» згідно з додатком.

Директор Державної наукової установи 
«Інститут модернізації змісту освіти» О. М. Спірін


