
 

СПІЛЬНЕ РІШЕННЯ 

оргкомітету і журі IV етапу LIV Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

фізики 

 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 13 березня  

2017 року № 365 «Про проведення ІV етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів у 2016/2017 навчальному році» та від  

13 березня 2017 року № 393 «Про проведення ІV етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з навчальних предметів у 8-10 класах у 2016/2017 

навчальному році» ІV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики 

пройшов з 27 березня по 01 квітня 2017 року в м. Кривий Ріг Дніпропетровської 

області. 

У І етапі LІV Всеукраїнської олімпіади юних фізиків брали участь 99547 

учнів міських шкіл, 110280 учнів сільських шкіл та 32648 учнів спеціалізованих 

шкіл. 

У ІІ етапі олімпіади брали участь 15830 учнів міських, 17182 учні 

сільських та 7350 учнів спеціалізованих шкіл. 

У ІІІ етапі олімпіади брали участь 1508 учнів міських, 834 учні сільських 

та 1304 учні спеціалізованих шкіл. 

У ІV етапі олімпіади брали участь 17 учнів міських, 3 учні сільських та 143 

учні спеціалізованих шкіл. 

 

Учасники та журі змагань висловлюють вдячність організаторам 

олімпіади за створені хороші умови роботи, харчування, проживання та 

відпочинку учасників олімпіади: 

Полторацькому 

Олексію 

Володимировичу 

директору департамента освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

Середній Валентині 
Григорівні 

начальнику управління департаменту освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

Кремінському Борису 

Георгійовичу 

головному науковому співробітнику Інститута 

модернізації змісту освіти 

Романенку Михайлу 

Іллічу 

ректору Комунального вищого навчального закладу 

«Дніпропетровський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» 

Тихоненко Оксані 

Олексіївні 

старшому викладачу Чернігівського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти 

ім. К. Д. Ушинського 

Козаченко Ігорю 

Олександровичу 
директору комунального закладу освіти 

«Криворізький обласний ліцей-інтернат для сільської 

молоді» Дніпропетровської області 
Кріпак Тетяні 

Петрівні 
в. о. начальника управління освіти і науки 

виконавчого комітету Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області 
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Оргкомітет і журі вважають доцільним відзначити активну, плідну 

роботу та порушити клопотання про нагородження Почесною грамотою 

Міністерства освіти і науки України таких членів оргкомітету та журі: 

 

 Анісімова Ігоря Олексійовича – декана Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка; 

 Кремінського Бориса Георгійовича – головному науковому 

співробітнику Інститута модернізації змісту освіти; 

 Зимака Юрія Анатолійовича – декана Сумського державного 

університету, кандидата фізико-математичних наук; 

 Соколова Євгенія Петровича – декана Запорізького національного 

технічного університету, доцент, кандидата фізико-математичних наук; 

 Колебошина Валерія Яковича – директора Рішельєвського ліцею м. 

Одеси; 

 Селезньова Юрія Орлеановича – учителя Русанівського ліцею 

м. Києва; 

 Заболотного Володимира Федоровича – завідувача кафедри 

Вінницького державного педагогічного університету; 

 Гоцульського Володимира Яковича – доцента Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова, доктор фізико-

математичних наук; 

 Шарого Андрія Михайловича – директора Кувечицької 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Чернігівського району 

Чернігівської області; 

 Тихоненко Оксану Олексіївну – старшого викладача Чернігівського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

ім. К. Д. Ушинського; 

Ратєєвій Світлані 

Василівні  
директору Криворізького комунального закладу 

«Інноваційно-методичний центр» Криворізької 

міської ради Дніпропетровської області 

Швидун Віктору 

Миколайовичу 
проректору Комунального вищого навчального 

закладу «Дніпропетровський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» 

Карпуші Валентині 

Михайлівні 

методисту Сумського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

Колективу комунального закладу освіти «Криворізький обласний ліцей-

інтернат для сільської молоді» Дніпропетровської області 

Колективу ТОВ «Регіональна кейтерингова компанія» 

Колективу Криворізького позашкільного навчального закладу «Міський 

палац дитячо-юнацької творчості «Горицвіт» Криворізької міської ради та 

навчальним закладам м. Кривий Ріг 
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 Карпушу Валентину Михайлівну – методиста Сумського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти. 

 

Журі та оргкомітет відзначили глибокі та ґрунтовні знання учасників 

олімпіади, особливо серед представників таких команд: Харківської, Львівської, 

Дніпропетровської, Одеської областей, міста Києва та Українського фізико-

математичного ліцею Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, також журі висловлює негативну оцінку освітніх планів 

запровадження викладання інтегрованого курсу «Людина і природа» замість 

викладання у старших класах окремих предметів: фізика, хімія, біологія, 

географія, астрономія тощо. 

 

За рішенням оргкомітету та журі дипломами ІІІ ступеня 

нагороджуються: 

− Танасієнко Олександр В'ячеславович, учень 8 класу Шепетівського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів- 

гімназія» Шепетівської міської ради Хмельницької області; 

− Клименко Олександр Миколайович, учень 8 класу комунального 

закладу «Фізико-математична гімназія № 17 Вінницької міської ради»; 

− Меренич Василь Васильович, учень 8 класу Ужгородської 

загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим 

вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради; 

− Дорикевич Андрій  Андрійович, учень 8 класу спеціалізованої школи-

інтернату «Львівський фізико-математичний ліцей при Львівському 

національному університеті імені Івана Франка з поглибленим 

вивченням природничо-математичних наук»; 

− Логінов Ілля Геннадійович, учень 8 класу Херсонського фізико-

технічного ліцею Херсонської міської ради при Херсонському 

національному технічному університеті та Дніпропетровському  

національному  університеті; 

− Колісник Дмитро Олексійович, учень 8 класу природничо-наукового 

ліцею № 145 м. Києва; 

− Філоненко Кирило Сергійович, учень 8 класу спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 Світловодської міської ради 

Кіровоградської області; 

− Товстига Максим Анатолійович, учень 8 класу Білгород-

Дністровського навчально-виховного комплексу«загальноосвітньої 

школи ІІ ступеня – ліцей» Білгород-Дністровської міської ради 

Одеської області; 

− Суханов Мирон Денисович, учень 8 класу Херсонського фізико-

технічного ліцею Херсонської міської ради при Херсонському 

національному технічному університеті та Дніпропетровському  

національному  університеті; 
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− Цепілова Олександра Дмитрівна, учениця 8 класу Чернівецького ліцею 

№1 математичного та економічного профілів Чернівецької міської 

ради; 

− Сорока Захар Федорович, учень 8 класу загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів с. Білин Ковельського району Волинської області; 

− Водополов Вадим Віталійович, учень 9 класу Харківського навчально-

виховного комплексу № 45 «Академічна гімназія» Харківської міської 

ради Харківської області; 

− Тархан Ігор Костянтинович, учень 9 класу Українського фізико-

математичного ліцею Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка; 

− Ліщинський Максим Костянтинович, учень 9 класу Чернівецького 

ліцею №1 математичного та економічного профілів Чернівецької 

міської ради; 

− Грицюк Володимир Васильович, учень 9 класу Надвірнянського ліцею 

Надвірнянської районної ради  Івано-Франківської області; 

− Ковальчук Кирило Геннадійович, учень 9 класу комунального закладу 

«Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міської 

ради Харківської області»; 

− Месюра Марина Сергіївна, учениця 9 класу комунального закладу 

«Фізико-математична гімназія № 17 Вінницької міської ради»; 

− Гаврюшенко Артем Анатолійович, учень 9 класу комунального закладу 

«Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міської 

ради Харківської області»; 

− Троцковець Давид Олександрович, учень 9 класу Великоомелянського 

навчально-виховного комплексу «школа-гімназія» Рівненської 

районної ради Рівненської області; 

− Смеречук Адам Миколайович, учень 9 класу Надвірнянського ліцею 

Надвірнянської районної ради  Івано-Франківської області; 

− Шитіков Андрій Андрійович, учень класу Вишгородської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Вишгородської районної 

ради Київської області; 

− Купріянов Михайло Олександрович, учень 9 класу комунального 

закладу «Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської 

міської ради Харківської області»; 

− Герасимчук Арсен Адамович, учень 10 класу комунального закладу 

«Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради 

Волинської області»; 

− Цибулькін Кирило Янович, учень 10 класу Українського фізико-

математичного ліцею Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка; 

− Свінтозельський Володимир Ярославович, учень 10 класу Рівненського 

навчально-виховного комплексу «загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів - спеціалізована спортивна школа» № 26 Рівненської 

міської ради Рівненської області; 
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− Чайка Андрій Анатолійович, учень 10 класу Українського фізико-

математичного ліцею Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка; 

− Дюг Христина Романівна, учениця 10 класу спеціалізованої школи-

інтернату  «Львівський фізико-математичний ліцей при Львівському 

національному університеті імені Івана Франка  з поглибленим 

вивченням природничо-математичних наук»; 

− Веремчук Микола Едуардович, учень 10 класу Чернівецького ліцею №1 

математичного та економічного профілів Чернівецької міської ради; 

− Стародумов Сергій Олександрович, учень 10 класу Полтавської 

гімназії № 33 Полтавської міської ради Полтавської області; 

− Качур Артур Віталійович, учень 10 класу Чернівецької гімназії № 5 

Чернівецької міської ради; 

− Меланіч Геннадій Анатолійович, учень 10 класу Херсонського фізико-

технічного ліцею Херсонської міської ради при Херсонському 

національному технічному університеті та Дніпропетровському  

національному  університеті; 

− Колесник Вадим  Дмитрович, учень 10 класу Одеської спеціалізованої 

школи №117  І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області; 

− Кутецький Вадим Ярославович, учень 10 класу комунального закладу 

«Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міської 

ради Харківської області»; 

− Кашко Павло Павлович, учень 11 класу гімназії «Києво-Могилянський 

колегіум» Деснянського району м. Києва; 

− Ковальова Вікторія Євгенівна, учениця 11 класу Харківського ліцею  

№ 161 «Імпульс» Харківської міської ради Харківської області; 

− Брагинець Олександр Юрійович, учень 11 класу Українського фізико-

математичного ліцею Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка; 

− Кравченко Євген Валентинович, учень 11 класу Русанівського ліцею м. 

Києва; 

− Щербіна Марія Сергіївна, учениця 11 класу комунального закладу 

«Фізико-математична гімназія № 17 Вінницької міської ради»; 

− Водяник Богдан Романович, учень11 класу Сєвєродонецького 

багатопрофільного ліцею Сєвєродонецької міської ради Луганської 

області; 

− Твардовський Дмитро Євгенович, учень 11 класу комунального закладу 

«Рішельєвський ліцей» Одеської обласної ради; 

− Штефан  Дмитро Ігорович, учень 11 класу Запорізький технічний ліцей 

Запорізької міської ради Запорізької області; 

− Павлишинець Едуард Едуардович, учень 11 класу Хустської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Хустської міської 

ради Закарпатської області. 
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За рішенням журі дипломами ІІ ступеня нагороджуються: 

− Музичук Теодор Олександрович, учень 8 класу спеціалізованої школи-

інтернату  «Львівський фізико-математичний ліцей при Львівському 

національному університеті імені Івана Франка з поглибленим 

вивченням природничо-математичних наук»; 

− Волков Андрій Олексійович, учень 8 класу комунального закладу 

освіти «Дніпровський ліцей інформаційних технологій при 

Дніпропетровському національному університеті імені Олеся 

Гончара»; 

− Романус Ярослав Ігорович, учень 8 класу спеціалізованої школи-

інтернату  «Львівський фізико-математичний ліцей при Львівському 

національному університеті імені Івана Франка з поглибленим 

вивченням природничо-математичних наук»; 

− Ігнатенко Олексій Віталійович, учень 8 класу Ніжинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10 Ніжинської міської ради 

Чернігівської області; 

− Баклан Аліса Володимирівна, учениця 8 класу Українського фізико-

математичного ліцею Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка; 

− Величко Ірина Євгенівна, учениця 8 класу комунального закладу освіти 

«Дніпровський ліцей інформаційних технологій при 

Дніпропетровському національному університеті імені Олеся 

Гончара»; 

− Гладков Юрій В’ячеславович, учень 8 класу комунального закладу 

«Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міської 

ради Харківської області»; 

− Фединяк Володимир Романович, учень 9 класу спеціалізованої школи-

інтернату «Львівський фізико-математичний ліцей при Львівському 

національному університеті імені Івана Франка з поглибленим 

вивченням природничо-математичних наук»; 

− Федорович Денис Дмитрович, учень 9 класу Українського фізико-

математичного ліцею Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка; 

− Рубаненко Микита Федорович, учень 9 класу Херсонського фізико-

технічного ліцею Херсонської міської ради при Херсонському 

національному технічному університеті та Дніпропетровському  

національному  університеті; 

− Луценко Костянтин Олександрович, учень 9 класу Українського 

фізико-математичного ліцею Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка; 

− Бердніков Сергій Євгенович, учень 9 класу комунального закладу 

«Рішельєвський ліцей» Одеської обласної ради; 

− Кутах Анастасія Андріївна, учениця 9 класу комунального закладу 

«Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міської 

ради Харківської області»; 
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− Башмаков Микола Едуардович, учень 9 класу Запорізького 

багатопрофільного ліцею №99 Запорізької міської ради Запорізької 

області; 

− Кришталь Віктор Олегович, учень 10 класу Технічного ліцею 

Національного технічного університету України «КПІ» м. Києва; 

− Лось Владислав Максимович, учень 10 класу ліцею № 100 «Поділ»  

м. Києва; 

− Кузик Олег Володимирович, учень 10 класу спеціалізованої школи-

інтернату  «Львівський фізико-математичний ліцей при Львівському 

національному університеті імені Івана Франка з поглибленим 

вивченням природничо-математичних наук»; 

− Савченко Антон Денисович, учень 10 класу комунального закладу 

«Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міської 

ради Харківської області»; 

− Марецький Дмитро Андрійович, учень 10 класу Херсонського фізико-

технічного ліцею Херсонської міської ради при Херсонському 

національному технічному університеті та Дніпропетровському 

національному  університеті; 

− Рідкокаша Іван Павлович, учень 10 класу комунального закладу 

«Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міської 

ради Харківської області»; 

− Фортуна Назарій Павлович, учень 10 класу спеціалізованої школи-

інтернату  «Львівський фізико-математичний ліцей при Львівському 

національному університеті імені Івана Франка з поглибленим 

вивченням природничо-математичних наук»; 

− Войтович Ярослав Юрійович, учень 11 класу спеціалізованої школи-

інтернату  «Львівський фізико-математичний ліцей при Львівському 

національному університеті імені Івана Франка з поглибленим 

вивченням природничо-математичних наук»; 

− Кригін Сергій Анатолійович, учень 11 класу комунального закладу 

«Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міської 

ради Харківської області»; 

− Щерба Максим Юрійович, учень 11 класу спеціалізованої школи-

інтернату  «Львівський фізико-математичний ліцей при Львівському 

національному університеті імені Івана Франка з поглибленим 

вивченням природничо-математичних наук»; 

− Хасай Олександр Валерійович, учень 11 класу комунального закладу 

«Маріупольський міський ліцей Маріупольської міської ради 

Донецької області»; 

− Томаш Станіслав Миколайович, учень 11 класу Ужгородської 

загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим 

вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради; 

− Благий Андрій Ігорович, учень 11 класу Калуської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 7 Калуської міської ради Івано-Франківської 

області. 
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За рішенням журі дипломами І ступеня нагороджуються: 

− Швець Микита Сергійович, учень 8 класу комунального закладу освіти 

«Дніпровський ліцей інформаційних технологій при 

Дніпропетровському національному університеті імені Олеся 

Гончара»; 

− Городжа Єгор Костянтинович, учень 8 класу гімназії № 178 м. Києва 

− Гусак Давид Андрійович, учень 8 класу Українського фізико-

математичного ліцею Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка; 

− Войтович Олександр Васильович, учень 9 класу комунального закладу 

«Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міської 

ради Харківської області»; 

− Цисін Михайло Володимирович, учень 9 класу Києво-Печерського 

ліцею № 171 «Лідер» м. Києва; 

− Губенко Роман Іванович, учень 9 класу природничо-наукового ліцею  

№ 145 м. Києва; 

− Дигдалович Остап Андрійович, учень 10 класу спеціалізованої школи-

інтернату «Львівський фізико-математичний ліцей при Львівському 

національному університеті імені Івана Франка з поглибленим 

вивченням природничо-математичних наук»; 

− Білокур Михайло Олександрович, учень 10 класу природничо-

наукового ліцею № 145 м. Києва; 

− Колупаєв Олексій Вікторович, учень 10 класу комунального закладу 

«Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міської 

ради Харківської області»; 

− Солецький Роман Миколайович, учень 11 класу комунального закладу 

«Рішельєвський ліцей» Одеської обласної ради; 

− Совайло Кирило Анатолійович, учень 11 класу Технічного ліцею 

Національного технічного університету України «КПІ» м. Києва. 

 

Вручити подарунки (флеш-накопичувачі) переможцям, нагородженим 

дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів. 

 

За рішенням журі дипломами учасників нагороджуються: 

− Росткович Софія Олегівна, учениця 8 класу Івано-Франківського 

природничо-математичного ліцею Івано-Франківської міської ради 

Івано-Франківської області; 

− Андрієвський Іван Ігорович, учень 8 класу Херсонського фізико-

технічного ліцею Херсонської міської ради при Херсонському 

національному технічному університеті та Дніпропетровському 

національному  університеті;  

− Агванян Артем Робертович, учень 8 класу комунального закладу 

«Маріупольський технічний ліцей» Маріупольської міської ради 

Донецької області»; 
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− Бондаренко Дмитро Антонович, учень 8 класу комунального закладу 

«загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 4 ім. Д. І. Менделеєва 

Вінницької міської ради»; 

− Семенченко Поліна Андріївна, учениця 8 класу Запорізького ліцею 

№105 Запорізької міської ради Запорізької області; 

− Бондарчук Тимофій Володимирович, учень 8 класу Житомирського 

міського ліцею при Житомирському державному технологічному 

університеті; 

− Йовбак Василь Васильович, учень 8 класу Ужгородської 

загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим 

вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради; 

− Падалкін Костянтин  Дмитрович, учень 8 класу Запорізького ліцею 

№105 Запорізької міської ради Запорізької області; 

− Новицький Володимир Сергійович, учень 8 класу Миколаївського 

муніципального колегіуму імені В. Д. Чайки Миколаївської міської 

ради Миколаївської області; 

− Чуєв Костянтин Дем’янович, учень 8 класу Ужгородської 

загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим 

вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради; 

− Стасюк Юрій Володимирович, учень 8 класу Калуської гімназії імені 

Дмитра Бахматюка Калуської міської ради  Івано-Франківської області; 

− Вдовін Богдан Богданович, учень 8 класу Тернопільського технічного 

ліцею Тернопільської міської ради Тернопільської області; 

− Марченко Марк Костянтинович, учень 8 класу Боярського навчально-

виховного комплексу «Гімназія - загальноосвітньої школи І ступеня» 

Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської 

області; 

− Сливка Павло Андрійович, учень 8 класу Чернівецького ліцею №1 

математичного та економічного профілів Чернівецької міської ради; 

− Пірлік Матвій Анатолійович, учень 8 класу Лисичанської 

багатопрофільної гімназії Лисичанської міської ради Луганської 

області; 

− Стромило Артем Володимирович, учень 8 класу спеціалізованої 

середньої школи № 17 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням 

іноземних мов Сєвєродонецької міської ради Луганської області; 

− Гордієнко Костянтин Андрійович, учень 8 класу Одеської  гімназії №8 

Одеської міської ради Одеської області; 

− Гайдученко Ігор Сергійович, учень 8 класу Полтавського міського 

багатопрофільного ліцею № 1 ім. І.П. Котляревського Полтавської 

міської ради; 

− Бруцька Марія Василівна, учениця 8 класу Висоцької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Дубровицької районної ради Рівненської області; 

− Блотницький Михайло Володимирович, учень 8 класу комунального 

закладу «Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської 

міської ради Харківської області»; 
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− Бондаренко Тимофій Андрійович, учень 8 класу Конотопської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 14 Конотопської міської ради 

Сумської області; 

− Голійчук Дмитро Анатолійович, учень 9 класу комунального закладу 

«Фізико-математична гімназія № 17 Вінницької міської ради»; 

− Львов Даниїл Євгенійович, учень 9 класу комунального закладу 

«Вінницький технічний ліцей»; 

− Андрющенко Єлизавета Василівна, учень 9 класу Нетішинської 

загальноосвітної школи І-ІІІ ступенів № 4 Нетішинської міської ради 

Хмельницької області; 

− Вакал Єгор Андрійович, учень 9 класу комунальної установи 

Олександрівська гімназія Сумської міської ради Сумської області; 

− Крохмаль Андрій Віталійович, учень 9 класу Сєвєродонецького 

багатопрофільного ліцею Сєвєродонецької міської ради Луганської 

області; 

− Петрусенко Влада Віталіївна, учениця 9 класу навчально-виховного 

комплексу «Новопечерська школа» м. Києва; 

− Шуйський Костянтин Євгенійович, учень 9 класу Запорізького ліцею 

№105 Запорізької міської ради Запорізької області; 

− Кравчук Іван Андрійович, учень 9 класу Марганецької спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням 

окремих предметів Марганецької міської ради Дніпропетровської 

області; 

− Тарасюк Дмитро Олексійович, учень 9 класу Українського фізико-

математичного ліцею Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка; 

− Рогоза Валерія Олексіївна, учениця 9 класу Ліцей №15 м.Чернігова; 

− Лутчин Дмитро Всеволодович, учень 9 класу спеціалізованої школи-

інтернату «Львівський фізико-математичний ліцей при Львівському 

національному університеті імені Івана Франка з поглибленим 

вивченням природничо-математичних наук»; 

− Котляр Наталія Володимирівна, учениця 9 класу комунального закладу 

«Маріупольський технічний ліцей» Маріупольської міської ради 

Донецької області; 

− Шульц Софія Олексіївна, учениця 9 класу Броварського навчально-

виховного комплексу Броварської міської ради Київської області; 

− Швець Михайло Владиславович, учень 9 класу комунального закладу 

«Фізико-математична гімназія № 17 Вінницької міської ради»; 

− Торчило Андрій Вадимович, учень 9 класу навчально-виховного 

комплексу «Нововолинська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1 - 

колегіум Нововолинської міської ради Волинської області»; 

− Петрук Гліб Олександрович, учень 9 класу Херсонської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів №30 з поглибленим вивченням предметів 

природничо-математичного циклу та англійської мови Херсонської 

міської ради; 
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− Мигаль Софія Олександрівна, учениця 9 класу Черкаського фізико-

математичного ліцею Черкаської міської ради Черкаської області; 

− Чернова Варвара Сергіївна, учениця 9 класу Одеської спеціалізованої 

школи № 35 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови 

Одеської міської ради Одеської області; 

− Статьєв Владлен Дмитрович, учень 9 класу Запорізької гімназії № 28  

Запорізької міської ради Запорізької області; 

− Смагіна Марія Антонівна, учениця 9 класу Лубенської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів №6 Лубенської міської ради Полтавської області; 

− Пришляк Іван Володимирович, учень 9 класу Тернопільської 

Української гімназії ім. І. Франка Тернопільської міської ради 

Тернопільської області; 

− Чорна Валерія Миколаївна, учениця 9 класу Златопільської гімназії  

м. Новомиргорода Новомиргородської районної ради Кіровоградської 

області; 

− Обертас Андрій Сергійович, учень 9 класу комунального закладу 

«Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради»; 

− Бородаєнко Ярослав Сергійович, учень 9 класу Миколаївського 

муніципального колегіуму імені В. Д. Чайки Миколаївської міської 

ради Миколаївської області; 

− Терентьєв Максим Андрійович, учень 10 класу Херсонського фізико-

технічного ліцею Херсонської міської ради при Херсонському 

національному технічному університеті та Дніпропетровському 

національному університеті; 

− Сайтарли Олексій Юрійович, учень 10 класу Українського фізико-

математичного ліцею Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка; 

− Харишин Назарій Остапович, учень 10 класу Івано-Франківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 Івано-Франківської міської 

ради; 

− Гірник Юрій Володимирович, учень 10 класу Ужгородської 

загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим 

вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради; 

− Килівник Євген Олегович, учень 10 класу Запорізький ліцей "Логос" 

Запорізької міської ради Запорізької області; 

− Петрина Володимир Максимович, учень 10 класу Криворізького 

гуманітарно-технічного ліцею № 129 Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області; 

− Козак Микола Юрійович, учень 10 класу Хмельницького 

спеціалізованого ліцею-інтернату поглибленої підготовки в галузі 

науки; 

− Савастру Станіслав Вікторович, учень 10 класу комунального закладу 

«Рішельєвський ліцей» Одеської обласної ради; 
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− Столинець Дмитро Валерійович, учень 10 класу загальноосвітньої 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів фізико-математичного профілю 

№ 12 м.Чернігова; 

− Філіпович Владислав Сергійович, учень 10 класу комунального закладу 

«Фізико-математична гімназія № 17 Вінницької міської ради»; 

− Юрченко Юліана Андріївна, учениця 10 класу Ужгородської 

загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим 

вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради; 

− Макарович Адальберт Віталійович, учень 10 класу класичної гімназії 

Ужгородської міської ради Закарпатської області; 

− Мочульський Ростислав Васильович, учень 10 класу Тернопільської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 з поглибленим вивченням 

іноземних мов Тернопільської міської ради Тернопільської області; 

− Бобкова Віталіна Сергіївна, учениця 10 класу Житомирської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 27; 

− Пащенко Дмитро Вікторович, учень 10 класу Бучанська 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Бучанської міської ради 

Київської області; 

− Касимов Артур Русланович, учень 10 класу Сєвєродонецького 

багатопрофільного ліцею Сєвєродонецької міської ради Луганської 

області; 

− Гладкий Антон Андрійович, учень 10 класу Черкаського фізико-

математичного ліцею Черкаської міської ради Черкаської області; 

− Доля Максим Вячеславович , учень 10 класу Конотопської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 12 Конотопської міської ради 

Сумської області; 

− Малініч Павло Павлович, учень 10 класу комунального закладу 

«Вінницький технічний ліцей» ; 

− Ткаленко Владислав Геннадійович, учень 10 класу Миколаївського 

муніципального колегіуму імені В. Д. Чайки Миколаївської міської 

ради Миколаївської області; 

− Кондратьєва Юлія Іванівна, учениця 10 класу комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання ліцей - школа - дошкільний 

навчальний заклад «Вікторія - П» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області»; 

− Сандацян Поліна Сергіївна, учениця 11 класу комунального закладу 

«Фізико-математична гімназія № 17 Вінницької міської ради»; 

− Теслюк Софія Василівна, учениця 11 класу спеціалізованої школи-

інтернату  «Львівський фізико-математичний ліцей при Львівському 

національному університеті імені Івана Франка з поглибленим 

вивченням природничо-математичних наук»; 

− Островський Захар Юрійович, учень 11 класу Хмельницької гімназії 

№1 імені Володимира Красицького Хмельницької міської ради 

Хмельницької області; 
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− Фріцак Максим Вячеславович, учень 11 класу комунальної установи 

Олександрівська гімназія Сумської міської ради Сумської області; 

− Фомський Борис Степанович, учень 11 класу загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 10 міста Ковеля Волинської області; 

− Пивовар Назар Вікторович, учень 11 класу комунального закладу 

«Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міської 

ради Харківської області»; 

− Роговцов Юрій Олександрович, учень 11 класу Миколаївського 

муніципального колегіуму імені В. Д. Чайки Миколаївської міської 

ради Миколаївської області; 

− Грищук Олександр Васильович, учень 11 класу Чернівецького ліцею 

№1 математичного та економічного профілів Чернівецької міської 

ради; 

− Колтунов Олександр Андрійович, учень 11 класу Кіровоградського 

обласного навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат-школа 

мистецтв); 

− Томіло Артем Володимирович, учень 11 класу Черкаського фізико-

математичного ліцею Черкаської міської ради Черкаської області; 

− Долматов Ілля Олександрович, учень 11 класу комунального закладу 

освіти «Дніпровський ліцей інформаційних технологій при 

Дніпропетровському національному університеті імені Олеся 

Гончара»; 

− Пестерніков Владислав Юрійович, учень 11 класу Рівненського 

навчально-виховного комплексу № 12 Рівненської міської ради 

Рівненської області; 

− Чудінова Майя Владиславівна, учениця 11 класу спеціалізованої 

загальноосвітньої середньої школи №1 з поглибленим вивченням 

іноземних мов Чернігівської міської ради; 

− Михайліченко Ілля Андрійович, учень 11 класу Сєвєродонецького 

багатопрофільного ліцею Сєвєродонецької міської ради Луганської 

області; 

− Чуйко Валерій Сергійович, учень 11 класу Полтавської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Полтавської міської ради 

Полтавської області; 

− Cурмінський В’ячеслав Анатолійович, учень 11 класу Козлівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Козівського району 

Тернопільської області; 

− Петренко В'ячеслав Юрійович, учень 11 класу ліцею № 25  

м. Житомира. 

 

За рішенням журі нагороджуються: 

Спеціальною відзнакою журі імені А.І.Шапіро за кращі результати в 

демонстраційній олімпіаді: 

Рубаненко Микита Федорович, учень 9 класу Херсонського фізико-

технічного ліцею Херсонської міської ради при Херсонському 
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національному технічному університеті та Дніпропетровському 

національному університеті 

Спеціальною відзнакою журі імені А.М.Федорченка за кращі 

результати теоретичного туру:  

Солецький Роман Миколайович, учень 11 класу комунального закладу 

«Рішельєвський ліцей» Одеської обласної ради. 

Призом імені Є.В. Коршака за кращі результати експериментального 

туру: 

Кригін Сергій Анатолійович, учень 10 класу комунального закладу 

«Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міської ради 

Харківської області». 

Спеціальною відзнакою журі імені С.У. Гончаренка за максимальну 

суму балів, набраних на олімпіаді: 

Дигдалович Остап  Андрійович, учень 10 класу спеціалізованої школи-

інтернат «Львівський фізико-математичний ліцей при Львівському 

національному університеті імені Івана Франка з поглибленим вивченням 

природничо-математичних наук». 

Спеціальними відзнаками оргкомітету нагороджуються: 

 Росткович Софія Олегівна, учениця 8 класу Івано-Франківського 

природничо-математичного ліцею Івано-Франківської міської ради  

Івано-Франківської області – наймолодша учасниця олімпіади; 

 Швець Микита Сергійович, учень 8 класу комунального закладу освіти 

«Дніпровський ліцей інформаційних технологій  при 

Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара» 

– за кращий результат теоретичного туру в 8 класі; 

 Гусак Давид Андрійович, учень 8 класу Українського фізико-

математичного ліцею Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка – за кращий результат експериментального туру в 8 

класі; 

 Марченко Марк Костянтинович, учень 8 класу Боярського навчально-

виховного комплексу «Гімназія - загальноосвітньої школи І ступеня» 

Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської 

області – за кращий результат демонстраційної олімпіади в 8 класі; 

 Войтович Олександр Васильович, учень 9 класу комунального закладу 

«Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міської 

ради Харківської області» – за кращий результат теоретичного туру в 9 

класі; 

 Смеречук Адам Миколайович, учень 9 класу Надвірнянського ліцею 

Надвірнянської районної ради  Івано-Франківської області – за кращий 

результат експериментального туру в 9 класі; 

 Цисін Михайло Володимирович, учень 9 класу Києво-Печерського 

ліцею № 171 «Лідер» м. Києва – за три повністю розв’язані задачі 

теоретичного туру в 9 класі; 
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 Чайка Андрій Анатолійович, учень 10 класу Українського фізико-

математичного ліцею Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка – за кращий результат теоретичного туру в 10 класі; 

 Кришталь Віктор Олегович, учень 10 класу Технічного ліцею 

Національного технічного університету України «КПІ» м. Києва – за 

три повністю розв’язані задачі теоретичного туру в 10 класі; 

 Фортуна  Назарій  Павлович, учень 10 класу спеціалізованої школи-

інтернату  «Львівський фізико-математичний ліцей при Львівському 

національному університеті імені Івана Франка з поглибленим 

вивченням природничо-математичних наук» – за три повністю 

розв’язані задачі теоретичного туру в 10 класі; 

 

Для формування складу команди України, що братиме участь у 

Міжнародній олімпіаді 2017 року, журі пропонує залучити до весняних 

відбірково-тренувальних зборів таких учнів: 

 Солецький Роман Миколайович, учень 11 класу комунального закладу 

«Рішельєвський ліцей» Одеської обласної ради; 

 Совайло Кирило Анатолійович, учень 11 класу Технічного ліцею 

Національного технічного університету України «КПІ» м. Києва. 

 Войтович Ярослав Юрійович, учень 11 класу спеціалізованої школи-

інтернату  «Львівський фізико-математичний ліцей при Львівському 

національному університеті імені Івана Франка з поглибленим вивченням 

природничо-математичних наук»; 

 Кригін Сергій Анатолійович, учень 11 класу комунального закладу 

«Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міської ради 

Харківської області»; 

 Щерба Максим Юрійович, учень 11 класу спеціалізованої школи-

інтернату  «Львівський фізико-математичний ліцей при Львівському 

національному університеті імені Івана Франка з поглибленим вивченням 

природничо-математичних наук»; 

 Хасай Олександр Валерійович, учень 11 класу комунального закладу 

«Маріупольський міський ліцей Маріупольської міської ради Донецької 

області»; 

 Томаш Станіслав Миколайович, учень 11 класу Ужгородської 

загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим 

вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради; 

 Благий Андрій Ігорович, учень 11 класу Калуської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 7 Калуської міської ради Івано-Франківської 

області. 

 Кашко Павло Павлович, учень 11 класу гімназії «Києво-Могилянський 

колегіум» Деснянського району м. Києва; 

 Ковальова Вікторія Євгенівна, учениця 11 класу Харківського ліцею  

№ 161 «Імпульс» Харківської міської ради Харківської області. 
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У разі неможливості своєчасного проведення весняних відбірково-

тренувальних зборів сформувати команду України для участі у Міжнародній 

фізичній олімпіаді у складі п’яти учнів з десяти зазначених вище, які набрали 

на IV етапі олімпіади найбільшу кількість балів, а саме: 

 Солецький Роман Миколайович, учень 11 класу комунального закладу 

«Рішельєвський ліцей» Одеської обласної ради; 

 Совайло Кирило Анатолійович, учень 11 класу Технічного ліцею 

Національного технічного університету України «КПІ» м. Києва. 

 Войтович Ярослав Юрійович, учень 11 класу спеціалізованої школи-

інтернату  «Львівський фізико-математичний ліцей при Львівському 

національному університеті імені Івана Франка з поглибленим вивченням 

природничо-математичних наук»; 

 Кригін Сергій Анатолійович, учень 11 класу комунального закладу 

«Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міської ради 

Харківської області»; 

 Щерба Максим Юрійович, учень 11 класу спеціалізованої школи-

інтернату  «Львівський фізико-математичний ліцей при Львівському 

національному університеті імені Івана Франка з поглибленим вивченням 

природничо-математичних наук». 

 

У разі неможливості участі когось із вищезазначених учнів заміну 

проводити згідно з рейтингом (кількістю балів) за результатами IV етапу 

олімпіади. 

 

Журі рекомендує призначити керівниками команди України для 

участі у Міжнародній олімпіаді з фізики в 2017 році:  

 Кремінського Бориса Георгійовича – доктора педагогічних наук, 

головного наукового співробітника Інституту модернізації змісту освіти 

(керівник команди); 

 Вільчинського Станіслава Йосиповича – завідувача кафедри, доктора 

фізико-математичних наук ,професора Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (науковий керівник). 

 

 

Голова оргкомітету      О.В.Полторацький  

 

 

Голова журі       І.О.Анісімов 

 

 

Секретар        О.О.Тихоненко 


