
 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом  Департаменту освіти і науки                                   
виконавчого органу Київської міської ради  

                                                                       (Київської міської державної адміністрації)  
 від «18»  грудня  2018 року    № 683  
  

 

Організаційний комітет  
III (міського) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади  

з інформатики 
 

1. Кочерга О.В., заступник директора Інституту післядипломної 
педагогічної освіти Київського університету імені  Бориса Грінченка, 
кандидат психологічних наук,  голова організаційного комітету  

2. Герасимович О.М., методист науково-методичного центру природничо-
математичної освіти і технологій Інституту післядипломної педагогічної 
освіти Київського університету імені  Бориса Грінченка 

3. Cалівон Г.І., директор Українського фізико-математичного ліцею Київського 
національного університету  імені Тараса Шевченка 
 

 
Верхня межа кількості учнів у заявках від районів 

для участі в ІІІ (міському) етапі  
Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики 

 
Голосіївський — 7, Дарницький — 24, Деснянський — 7, Дніпровський — 
20, Оболонський — 10, Печерський — 40, Подільський — 7, Святошинський  
— 8, Солом’янський — 16, Шевченківський — 7, УФМЛ — 27. 
 

Журі  
III (міського) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики 

1. Рудик О.Б., доцент кафедри природничо-математичної освіти і технології 
Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету 
імені Бориса Грінченка, кандидат фізико-математичних наук, заслужений 
учитель України, голова журі 

2. Знов’як Ю.В., приватний підприємець (за згодою) 
3. Мисак Д.П., методист науково-методичного центру природничо-

математичної освіти і технологій Інституту післядипломної педагогічної 
освіти Київського університету імені Бориса Грінченка 

4. Рибак О.В., старший викладач Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут», кандидат фізико-
математичних наук (за згодою) 
 

Предметно-методична комісія зі складання завдань  

1. Рудик О.Б., доцент кафедри природничо-математичної освіти і технології 
Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету 
імені Бориса Грінченка, кандидат фізико-математичних наук, заслужений 
учитель України 



2. Знов’як Ю.В., приватний підприємець (за згодою) 
3. Мисак Д.П., методист науково-методичного центру природничо-
математичної освіти і технологій Інституту післядипломної педагогічної 
освіти Київського університету імені Бориса Грінченка 

4. Рибак О.В., старший викладач Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут», кандидат фізико-
математичних наук (за згодою) 

 
Експерт-консультант 

 

Кордубан Д.О., приватний підприємець (за згодою) 
 

Апеляція 
 

14 січня 2019 року, Київський університет імені Бориса Грінченка            
(вул. Маршала Тимошенка, 13-Б, ауд. 512-А). Початок о 15.30   
 

Відбірково-тренувальні збори 
 

Термін проведення: 
• виконання завдань: 19, 26 січня, 2, 3, 9, 16, 20, 23, 26 лютого і 2 березня 

2019 року;  
• лекції з дискретної математики – 13–17 березня 2019 року 
Місце проведення: Київський університет імені Бориса Грінченка 
(вул. Маршала Тимошенка, 13-Б, ауд. 512-А) 
Відповідальний Рудик О.Б., доцент кафедри методики природничо-
математичної освіти й технологій Інституту післядипломної педагогічної 
освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат фізико-
математичних наук, заслужений учитель України 
 
 
Заступник директора  
Департаменту                                                         Тетяна ШКУРОВА               
 
 
 


