
М ІН ІС ТЕРС ТВ О  О СВІТИ  І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
/Л  /0  20 /Ь  р. М' КИ№ № / / №

Про проведення фінальних 
етапів Всеукраїнських учнівських 
турнірів юних правознавців, біологів, 
економістів, математиків імені професора 
М. Й. Ядренка, хіміків, географів, 
інформатиків, винахідників і 
раціоналізаторів, фізиків 
у 2018/2019 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 7 листопада 2011 року за № 1318/20056, наказу Міністерства освіти і 
науки України від 02.08.2018 № 849 «Про проведення Всеукраїнських 
учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2018/2019 навчальному 
році» та з метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої 
молоді

НАКАЗУЮ:

1. Провести фінальні етапи Всеукраїнських учнівських турнірів юних
правознавців, біологів, економістів, математиків імені професора
М. Й. Ядренка, хіміків, географів, інформатиків, винахідників і
раціоналізаторів, фізиків у 2018/2019 навчальному році (далі -  фінальні етапи 
Всеукраїнських турнірів) у жовтні-листопаді 2018 року.

2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти 
(Кононенко Ю. Г.) забезпечити контроль за проведенням фінальних етапів 
Всеукраїнських турнірів.

3. Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» 
(Спірін О. М.) здійснити організаційне та науково-методичне забезпечення 
проведення фінальних етапів Всеукраїнських турнірів.
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4. Структурним підрозділам освіти і науки місцевих органів виконавчої 
влади, інститутам післядипломної педагогічної освіти, закладам освіти, 
відповідальним за організацію та проведення фінальних етапів Всеукраїнських 
турнірів у 2018/2019 навчальному році, забезпечити їх проведення згідно з 
додатком 1 у строки, визначені додатком 2.

5. Призначити:
1) координаторів фінальних етапів Всеукраїнських турнірів згідно з 

додатком 3;
2) експертів-консультантів фінальних етапів Всеукраїнських турнірів 

згідно з додатком 4.

6. Утворити оргкомітети і журі фінальних етапів Всеукраїнських турнірів 
згідно з додатками 5-22.

7. Керівникам структурних підрозділів освіти і науки місцевих органів 
виконавчої влади, ректорам (директорам) установ та закладів освіти відрядити 
учасників, керівників команд, експертів-консультантів, членів оргкомітетів та 
журі фінальних етапів Всеукраїнських турнірів до місць проведення згідно з 
додатками 5-22.

8. Фінансування проведення фінальних етапів Всеукраїнських турнірів 
здійснити в межах асигнувань, передбачених місцевими бюджетами, та за 
рахунок коштів, не заборонених законодавством.

9. Оплату відряджень експертів-консультантів, членів оргкомітетів, журі та 
координаторів фінальних етапів Всеукраїнських турнірів здійснити за рахунок 
установ, у  яких вони працюють чи навчаються.

10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр Л. М. Гриневич



Додаток 1
до наказу Міністерства 
освіти і науки України 
в ід  / /  @2 -

Перелік установ, відповідальних за організацію і проведення 
фінальних етапів Всеукраїнських турнірів 

у  2018/2019 навчальному році

1. Ю них правознавців -  Департамент освіти і науки Вінницької обласної 
державної адміністрації (в. о. Буняк В. В.), комунальний вищий навчальний 
заклад «Вінницька академія неперервної освіти» (Дровозюк С. І.).

2. Юних біологів -  Департамент освіти і науки Хмельницької обласної 
державної адміністрації (Фасоля О. І.), Хмельницький обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти» (Берека В. Є.).

3. Юних економістів -  управління освіти, науки та молоді Волинської 
обласної державної адміністрації (Плахотна Л. В.), Волинський інститут 
післядипломної педагогічної освіти (Олешко П. С.).

4. Юних математиків імені професора М. Й. Ядренка Департамент 
освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації 
(Криницький Є. А.) та Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська 
академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради (Зубко А. М.)-

5. Ю них хіміків -  управління освіти і науки Рівненської обласної 
державної адміністрації (Таргонський Г. М.), Рівненський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти (Черній А. Л.).

6. Юних географів -  Департамент освіти і науки Полтавської обласної 
державної адміністрації (Харченко О. В.), Полтавський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. (Петроградського (Зелюк В. В.).

7. Юних інформатиків -  Департамент освіти, науки та молодіжної 
політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації 
(Кімакович В. Є.), Івано-Франківський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти (Зуб’як Р. М.).

8. Юних винахідників і раціоналізаторів -  Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка (Губерський Л. В.), Український 
фізико-математичний ліцей Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка (Салівон Г. І.).
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9. Юних фізиків -  управління освіти і науки Житомирської обласної 
державної адміністрації (Шевчук Н. П), Житомирський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти (Смагін 1.1.).

Директор Державної наукової 
установи «Інститут модернізації 
змісту освіти»

Директор-департаменту загальної 
середньої та дошкільної освіти

О. М. Спірін

Ю. Г. Кононенко



Додаток 2
до наказу Міністерства 
освіти і науки України
від

Строки проведення фінальних етапів Всеукраїнських турнірів 
у 2018/2019 навчальному році

1. Ю них правознавців -  з 24 до 28 жовтня 2018 року у м. Вінниця.

2. Юних біологів -  з 28 жовтня до 02 листопада 2018 року у
м. Хмельницький.

. 3. Юних економістів -  з 28 жовтня до 01 листопада 2018 року у  
м. Луцьк.

4. Юних математиків імені професора М. Й. Ядренка -  з 28 жовтня 
до 02 листопада 2018 року у м. Херсон.

5. Ю них хіміків -  з 28 жовтня до 02 листопада 2018 року у
м. Рівне.

6. Юних географів -  з 29 жовтня до 02 листопада 2018 року у м. Полтава.

7. Юних інформатиків -  з 01 до 05 листопада 2018 року у
м. Івано-Франківськ.

8. Юних винахідників і раціоналізаторів -  з 04 до 09 листопада 2018 року 
у м. Київ.

9. Ю них фізиків -  з 23 до 28 листопада 2018 року у м. Житомир.

Директор Державної наукової 
установи «Інститут модернізації
змісту освіти»

Директор департаменту загальної 
середньої та дошкільної освіти Ю. Г. Кононенко

О. М. Спірін



від У/Р/і

Додаток З
до наказу Міністерства освіти і 
науки України

Список координаторів 
фінальних етапів Всеукраїнських турнірів 

у 2018/2019 навчальному році

1. Ю них правознавців -  Євтушенко Р. І., головний спеціаліст Міністерства 
освіти і науки України (далі Міністерство).

2. Юних біологів -  Мистюк С. П., начальник відділу Державної наукової 
установи «Інститут модернізації змісту освіти» (далі Інститут).

3. Юних економістів -  Бурлака О. М., методист Інституту.

4. Юних математиків імені професора М. И. Ядренка -  Гунько Л. В., 
завідувач сектору Інституту.

5. Ю них хіміків -  Черепіна Н. В., методист Інституту.

6. Юних географів -  Гладковський Р. В., головний спеціаліст Міністерства.

7. Юних інформатиків -  Паньков А. В., начальник відділу Інституту.

8. Юних винахідників і раціоналізаторів -  Кремінський Б. Г., головний 
науковий співробітник Інституту.

9. Юних фізиків -  Кремінський Б. Г., головний науковий співробітник 
Інституту.

Директор Державної наукової 
установи «Інститут модернізації 
змісту освіти»

Директор Департаменту загальної 
середньої та дошкільної освіти Ю. Г. Кононенко



Додаток 4
до наказу М іністерства 
освіти і науки України
ВІД

Список експертів - консультантів фінальних етапів 
Всеукраїнських турнірів у 2018/2019 навчальному році

1. Ю них правознавців -  Ладиченко Віктор Валерійович, завідувач кафедри 
Національного університету біоресурсів і природокористування України, 
професор, доктор юридичних наук.

2. Ю них біологів -  Костильов Олександр Васильович, доцент
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, кандидат 
біологічних наук.

3. Ю них економістів -  Сторошук Богдан Дмитрович, доцент
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, кандидат 
економічних наук.

4. Ю них математиків імені професора М. Й. Ядренка -  Панасенко Олексій 
Борисович, доцент Вінницького державного педагогічного університету 

імені М ихайла Коцюбинського, кандидат фізико-математичних наук.

5. Ю них хіміків -  Пивоваренко Василь Георгійович, професор Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, доктор хімічних наук.

6. Ю них географів -  Зеленська Любов Іванівна, завідувач кафедри 
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, професор, 
доктор педагогічних наук.

7. Ю них інформатиків -  М іца Олександр Володимирович, завідувач 
кафедри Державного вищого навчального закладу «Ужгородський 
національний університет», кандидат технічних наук.

8. Ю них винахідників і раціоналізаторів -  Химинець Василь Васильович, 
завідувач кафедри Закарпатського інституту післядипломної педагогічної 
освіти, професор, доктор фізико-математичних наук.

9. Ю них фізиків -  Орлянський Олег Ю рійович, доцент Дніпровського 
національного університету імені Олеся Гончара, кандидат фізико- 
математичних наук.

Директор департаменту загальної 
середньої та дошкільної освіти

Директор Державної наукової 
установи «Інститут модернізації 
змісту освіти»

Ю. Г. Кононенко

О. М . Спірін



Додаток 13
до наказу М іністерства 
освіти і науки України
В І Д ^ € Ш £  № / / 3 2  -

ОРГКОМІТЕТ
фінального етапу XXVI Всеукраїнського учнівського турніру

юних хіміків

Таргонський 
Григорій Миколайович

начальник управління освіти і науки Рівненської 
обласної державної адміністрації (голова)

Черепіна 
Наталя Василівна

методист Державної наукової установи «Інститут 
модернізації змісту освіти» (заступник голови)

Черній
Алла Леонідівна

ректор Рівненського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти (заступник 
голови)

Бур’ян
Віктор Іванович

методист Полтавського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти 
ім. М. В. Остроградського (секретар)

Букша
Наталія Миколаївна

методист комунальної установи «Рівненський 
міський методичний кабінет» Рівненської міської 
ради

Гурова
Наталія В ’ячеславівна

методист Рівненського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти

Коржевський 
Петро Миколайович

заступник начальника управління -  начальник 
відділу професійно-технічної та вищої освіти 
управління освіти і науки обласної державної 
адміністрації

Кузьмін
Олена Євменівна

завідувач кабінету Рівненського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти

Мельник 
Надія Адамівна

проректор Рівненського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти

Нестерук
Г алина Олександрівна

методист Рівненського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти
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Сидорук начальник відділу загальної середньої та
Святослав Миколайович дошкільної освіти управління освіти і науки

обласної державної дміністрації

Сосюк директор комунального закладу «Рівненський
Наталія Володимирівна обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів»

Рівненської обласної ради

Харковець начальник управління освіти виконавчого комітету
Василь Степанович Рівненської міської ради

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

Директор департаменту загальної 
середньої та дошкільної освіти Ю. Г. Кононенко



Додаток 14
до наказу М іністерства 
освіти і науки України
ВІД^ . ^ ^ Г

ЖУРІ
фінального етапу XXVI Всеукраїнського учнівського турніру

юних хіміків

Проц
Дмитро Іванович

завідувач кафедри Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки, 
доцент, кандидат хімічних наук (голова)

Ляпунов
Олександр Ю рійович

старший науковий співробітник Фізико-хімічного 
інституту імені О. В. Богатського Національної 
академії наук України, кандидат хімічних наук 
(заступник голови) (за згодою )

Бєда
Олександр Андрійович

науковий співробітник Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, кандидат 
хімічних наук (заступник голови)

Бабак
Тамара Петрівна

методист комунальної установи «Дубенський 
районний методичний кабінет при відділі освіти 
Лубенської районної державної адміністрації» 
Лубенської районної ради Рівненської області

Барановський 
Віталій Сергійович

доцент Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира 
Гнатюка, кандидат хімічних наук

Барахтій 
Діана Дмитрівна

студентка Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка

Бичков
Костянтин Леонідович

аспірант Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка

Буденкова 
Надія Марківна

доцент Національного університету водного 
господарства та природокористування, кандидат 
хімічних наук

Бухтіяров 
Віктор Кімович

доцент Національного університету біоресурсів і 
природокористування України, кандидат хімічних 
наук
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Войлокова 
Тетяна Іванівна

Волошенюк
Мирослава
Олександрівна

Волянська 
Ася Василівна

Григоренко 
Олександр Олегович

Депутат
Вікторія Микитівна

Джавахішвілі 
Сергій Георгійович

Дорошенко 
Андрій Олегович

Дубковецька 
Г алина Михайлівна

Дурилін
Дмитро Олександрович

Єзерська
Людмила Леонідівна 

Зима
Наталія Володимирівна

Зільберман 
Алла Аркадіївна

учитель Харківської гімназії № 47 Харківської 
міської ради Харківської області

студентка Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка

інженер-хімік Південного інституту ґрунтів і 
ґрунтоведення (за згодою )

доцент Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, кандидат хімічних наук

методист інформаційно-методичного центру 
управління освіти Сумської міської ради Сумської 
області

заступник директора Кременчуцького навчально- 
виховного комплексу «Загальноосвітня школа 
І-ІІ ступенів-ліцей» № 4 Кременчуцької міської 
ради Полтавської області

завідувач кафедри Харківського національного 
університету імені В, Н. Каразіна, доктор хімічних 
наук

методист Хмельницького обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти

хімік-дослідник Товариства з обмеженою  
відповідальністю «Науково-виробниче
підприємство «Укроргсинтез», кандидат хімічних 
наук (за згодою )

учитель Рівненської гімназії «Г армонія» 
Рівненської міської ради

учитель Технологічного багатопрофільного ліцею з 
загальноосвітніми класами м. Хмельницького 
імені Артема Мазура

старший викладач Комунального закладу вищої 
освіти «Одеська академія неперервної освіти 
Одеської обласної ради»
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Каліберда 
Микита Сергійович

учитель Середньої загальноосвітньої школи 
1-ІЙ ступенів № 50 м. Львова

Кваша
Денис Андрійович

студент Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка

Коваленко 
Вадим Леонідович

доцент Державного вищого навчального закладу 
«Український державний хіміко-технологічний 
університет», кандидат технічних наук

Коломієць
Олександр Віталійович

студент Харківського національного університету 
імені В . Н. Каразіна

Крижановський 
Владислав Евгенович

студент Одеського національного медичного 
університету

Куцак
Світлана Олександрівна

учитель Великоолексинського навчально-виховного 
комплексу «загальноосвітній навчальний заклад 
І—III ступенів - дошкільний навчальний заклад» 
Рівненської районної ради Рівненської області

Лукащук
Ілля Миколайович ;

викладач Рівненської медичної академії, кандидат 
педагогічних наук

Ляшук
Олександр Сергійович

студент Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка

Максимчук 
Ірина Сергіївна

учитель Рівненського природничо-математичного 
ліцею «Елітар» Рівненської міської ради

Марков
Вадим Вікторович

старший викладач Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна

Маханькова 
Валерія Григорівна

старший науковий співробітник Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, 
кандидат хімічних наук

Н едоруб
Олександр Ю рійович

учитель Полтавської гімназії № 17 Полтавської 
міської ради Полтавської області

Радіо
Сергій Вікторович

завідувач науковою частиною Донецького 
національного університету імені Василя Стуса, 
доцент, кандидат хімічних наук
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Рєзнік
Оксана Тарасівна 

Сех
Тарас Володимирович

Смаглюк 
Юлія Іванівна

Соломатін 
Олексій Борисович

Степанова
Лариса Володимирівна 

Стібиш
Андрій Петрович 

Тупичак
Микола Анатолієвич 

Федько
Андрій Михайлович 

Фешук
Алла Антонівна

Філоненко
Ірина Олександрівна

Халавка
Ю рій Богданович 

Хмеляр
Інеса Макарівна 

Чеканов
Максим Олександрович

заступник директора комунального закладу
«Подільський науково - технічний ліцей для
обдарованої молоді»

студент Львівського національного університету 
імені Івана Франка

учитель Черкаської спеціалізованої школи 
І-ІІІ ступенів № 17 Черкаської міської ради 
Черкаської області

асистент Одеського національного медичного 
університету (за згодою )

завідувач лабораторії комунального вищого
навчального закладу «Вінницька академія
неперервної освіти»

викладач Рівненської медичної академії

аспірант Львівського національного університету 
імені Івана Франка

студент Львівського національного університету 
імені Івана Франка

учитель Демидівського ліцею Демидівської
селищ ної ради Рівненської області

завідувач Науково-методичного центру Інституту 
післядипломної педагогічної освіти Київського 
університету імені Бориса Грінченка

доцент Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича, кандидат хімічних наук

викладач Рівненської медичної академії, кандидат 
педагогічних наук

старший науковий співробітник Інституту
молекулярної біології і генетики Національної 
академії України, кандидат хімічних наук (за 
згодою )
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Чорна студентка Харківського національного університету
Анна Валеріївна імені В. Н. Каразіна

Ш ипуль студентка Київського національного університету
Олена Ігорівна імені Тараса Шевченка

Ю зькова доцент Інституту післядипломної педагогічної
Валентина Дмитрівна освіти Чернівецької області, кандидат хімічних наук

Якимчук 
Ніна Василівна

учитель комунального закладу «Рівненський 
обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів» 
Рівненської обласної ради

Янчук доцент Східноєвропейського національного
Олександр Миколайович університету імені Лесі Українки, кандидат

хімічних наук

Директор Державної наукової 
установи «Інститут модернізації 
змісту освіти»

Директор департаменту загальної 
середньої та дошкільної освіти

О. М. Спірін

Ю. Г. Кононенко


