
Додаток
до наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)
від «19» грудня 2019 р.  № 268

Організаційний комітет 
III (міського) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики

1. Рудик  О.Б.,  доцент  Інституту  післядипломної  педагогічної  освіти
Київського університету імені  Бориса Грінченка 

Верхня межа кількості учнів у заявках від районів
на участь у ІІІ (міському) етапі 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики

Голосіївський — 8, Дарницький — 23, Деснянський — 7, Дніпровський —
23, Оболонський — 9, Печерський — 50, Подільський — 9, Святошинський
— 9, Солом’янський — 14, Шевченківський — 8.

Журі 
III (міського) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики

1. Ципко А. В., студент Каліфорнійського університету Берклі, голова журі
(за згодою)

2. Саєнко К. Ю.,  вчителька  Науково-дослідницької  школи  «Базис»,  заступ-
ниця голови журі  (за згодою)

3. Баренблат І. І.,  студент  Київського  національного  університету  імені
Тараса Шевченка  (за згодою)

4. Безкоровайний С.В., студент Київського національного університету імені
Тараса Шевченка  (за згодою)

5. Шимон М. О., студент Національного авіаційного університету (за згодою)

Предметно-методична комісія зі складання завдань 

1. Ципко  Антон  Владиславович,  студент  Каліфорнійського  університету
Берклі, голова журі

Експерт-консультант
Рудик О.Б., доцент Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського
університету імені  Бориса Грінченка, кандидат фізико-математичних наук

Апеляція
4 лютого 2020 року — дистанційно за  заявами,  надісланими електронною
поштою до 15.30 4 лютого 2020 року на адреси:

 голови журі — tsypko@oi.in.ua;
 експерта-консультанта — rudykob@gmail.com.

Відбірково-тренувальні збори

Термін проведення: 24–28 лютого 2020 року

mailto:rudykob@gmail.com
mailto:tsypko@oi.in.ua


Місце  проведення:  Київський  університет  імені  Бориса  Грінченка
(вул. Маршала Тимошенка, 13-Б, ауд. 512–А)
Відповідальні:
1. Ципко А.В., студент Каліфорнійського університету Берклі, голова журі —

за зміст завдань і перевірку завдань
2. Рудик  О.Б.,  доцент  Інституту  післядипломної  педагогічної  освіти

Київського університету імені  Бориса Грінченка — за умови проведення

Заступник директора 
Департаменту                                                                       Т. Шкурова
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