
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

Н А К А З 

 

  16.03.2016                                                                                                    № 230 

 

Про відрядження команд м. Києва 

на IV етап Всеукраїнських учнівських олімпіад 

з навчальних предметів  

у 2015/2016 навчальному  році 

 

      Відповідно до 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 року № 1099, зареєстрованого 

в Міністерстві юстиції України від 17 листопада 2011 року за № 1318/20056, 

на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від  11 березня 

2016 року № 248 «Про проведення ІV етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів у 2015/2016 навчальному році» та з метою 

участі учнівських команд у IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів  

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Затвердити склад учнівських команд, керівників і супроводжувачів від            

м. Києва для участі в IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад            

з навчальних предметів (додатки 1-5). 

2. Начальникам  управлінь  освіти  районних  в  місті  Києві  державних 

адміністрацій: 

2.1. Відрядити педагогічних працівників, зазначених у додатках 1-5      

до цього наказу, для участі в  IV етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад та зберегти їм на час відрядження заробітну плату за 

основним місцем роботи.  

2.2. Врахувати, що витрати на відрядження керівників              

і супроводжувачів команд покладено на Київський університет 

імені Бориса Грінченка. 

2.3. Провести цільовий інструктаж з охорони  праці  з  керівниками 

команд та супроводжувачами з відповідним записом у журналі 



реєстрації інструктажів та покласти на них відповідальність             

за життя і здоров’я учнів у дорозі та під час проведення олімпіад. 

3. Керівникам команд провести цільовий інструктаж з учнями з безпеки 

життєдіяльності з обов’язковою реєстрацією в журналі інструктажів. 

4. Київському університету імені Бориса Грінченка (Огнев’юк В.О.) 

здійснити витрати на відрядження учнів, керівників і супроводжувачів 

команд за рахунок коштів загального  фонду Університету. 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника управління 

дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Бохно О.В. 

   

 

         Директор Департаменту                                                    О. Фіданян 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1 
до наказу Департаменту освіти і науки,  

молоді та спорту виконавчого органу  

Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

від «16» березня 2016 року № 230 

Склад учнівської команди м. Києва  

на ІV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади  

з математики 

 

1. Горох Катерина Євгеніївна, учениця 8 класу Природничо-наукового ліцею 

№ 145 Печерського району 

2. Нечипорук Каріна Ігорівна, учениця 8 класу ліцею № 208 Дніпровського 

району 

3. Петрусенко Влада Віталіївна, учениця 8 класу Новопечерської школи 

Печерського району 

4. Руденко Анастасія Вячеславівна, учениця 8 класу Києво-Печерського ліцею 

№ 171 «Лідер» Печерського району 

5. Юдін Федор Михайлович, учень 7 класу ліцею № 208 Дніпровського району 

6. Бондаренко Михайло Романович, учень 9 класу Києво-Печерського ліцею 

№ 171 «Лідер» Печерського району 

7. Іванчик Георгій Павлович, учень 9 класу Києво-Печерського ліцею № 171 

«Лідер» Печерського району 

8. Кравець Анна Василівна, учениця 10 класу Києво-Печерського ліцею № 171 

«Лідер» Печерського району 

9. Решетніков Всеволод Сергійович, учень 10 класу Києво-Печерського ліцею 

№ 171 «Лідер» Печерського району 

10. Бабієнко Ілля Ростиславович, учень 11 класу Києво-Печерського ліцею № 171 

«Лідер» Печерського району 

11. Ківва Ярослав Сергійович, учень 11 класу Києво-Печерського ліцею № 171 

«Лідер» Печерського району 

12. Пушкін Денис Євгенович, учень 11 класу ліцею «Наукова зміна» Дарницького 

району 

13. Скибицький Нікіта Максимович, учень 11 класу ліцею № 208 Дніпровського 

району 

14. Тригуб Антон Володимирович, учень 10 класу гімназії «Академія» 

Святошинського району 

 

Керівник команди – Зінченко Олександр Григорович, учитель математики 

Києво-Печерського ліцею № 171 «Лідер» Печерського району. 

Супроводжувач – Андреєв Юрій Сергійович, учитель математики Києво-

Печерського ліцею № 171 «Лідер» Печерського району. 

Термін відрядження: з 20 по 26 березня 2016 року. 

Місце проведення: м. Запоріжжя. 

 

Начальник управління 

дошкільної, загальної середньої  

та позашкільної освіти Департаменту     О. Бохно 



Додаток 2 
до наказу Департаменту освіти і науки,  

молоді та спорту виконавчого органу  

Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

від «16» березня 2016 року № 230 

 

Склад учнівської команди м. Києва 

на IV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади 

 з екології 

 

1. Нескородов Владислав Володимирович, учень 10 класу Політехнічного 

ліцею Національного технічного університету України «КПІ» 

2. Блюм Ростислав Ярославович, учень 11 класу ліцею № 241 

«Голосіївський» Голосіївського району 

 

Керівник команди – Трубачова Наталія Юріївна, учитель географії та 

екології  ліцею № 241 «Голосіївський» Голосіївського району. 

 

Термін відрядження:  з 21 по 25 березня 2016 року. 

Місце проведення: м. Вінниця. 

 

 

Начальник управління 

дошкільної, загальної середньої  

та позашкільної освіти Департаменту        О. Бохно 



Додаток 3  
до наказу Департаменту освіти і науки,  

молоді та спорту виконавчого органу  

Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

 від «16» березня 2016 року № 230 

 

Склад учнівської команди м. Києва 

на IV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади  

з польської мови 

 

1. Кравченко Єлизавета Олександрівна, учениця 10 класу гімназії № 48 

Шевченківського району. 

 

Керівник команди – Дудка Ірина Петрівна, учитель польської мови гімназії 

№ 48 Шевченківського району. 

 

  Термін відрядження:  з   20  по  24  березня 2016 року. 

  Місце проведення: м. Львів. 

     

 

     Начальник  управління 

     дошкільної, загальної середньої  

     та позашкільної освіти  Департаменту                                     О. Бохно 



Додаток 4 
до наказу Департаменту освіти і науки,  

молоді та спорту виконавчого органу  

Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

від «16» березня 2016 року № 230   

 

Склад учнівської команди міста Києва 

на ІV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади  

з російської мови та літератури 

 
1. Земскова Єлизавета Сергіївна, учениця 11 класу спеціалізованої школи    

№ 57 Шевченківського району 

 

Керівник команди – Новікова Оксана Гримівна, учитель спеціалізованої 

школи № 57 Шевченківського району. 

 

Термін відрядження: з 21 по 24 березня 2016 року. 

Місце проведення: м. Київ. 
 

 

  Начальник  управління                                                     

  дошкільної, загальної середньої  

  та позашкільної освіти Департаменту                                   О. Бохно 



Додаток 5 
до наказу Департаменту освіти і науки,  

молоді та спорту виконавчого органу  

Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

від «16» березня 2016 року № 230 

 

Склад учнівської команди міста Києва 

на ІV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з новогрецької мови 

 
1. Дорошенко Карина Олександрівна, учениця 9 класу спеціалізованої 

школи № 94 «Еллада» Печерського району 

2. Ярмоленко Анастасія Андріївна, учениця 9 класу спеціалізованої школи 

№ 94 «Еллада» Печерського району 

3. Рябцев Костянтин Альбертович, учень 10 класу спеціалізованої школи     

№ 94 «Еллада» Печерського району 

4.  Челпан Ксенія Валеріївна, учениця 10 класу спеціалізованої школа № 94 

«Еллада» Печерського району 

5. Бірюкова Альона Ігорівна, учениця 11 класу спеціалізованої школа № 94 

«Еллада» Печерського району 

 

Керівник команди – Безкоровайна Юлія Олександрівна, учитель СШ № 94 

«Еллада» Печерського району. 

 

Термін відрядження: з 21 по 23 березня 2016 року. 

Місце проведення: м. Київ. 

 

 

 Начальник  управління                                                     

 дошкільної, загальної середньої  

 та позашкільної освіти Департаменту                                   О. Бохно 


