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НАКАЗ

Про підсумки проведення ІІ етапу Всеукраїнського 
чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт-2014»
у 2014 році та національного етапу Міжнародного
конкурсу комп’ютерних проектів «INFOMATRIX-2014»

З метою виявлення і всебічної підтримки юних обдарувань і перспективних
молодих  вчених  в  галузі  розробки  програмного  забезпечення  та  апаратних
рішень для обчислювальних систем, відповідно до листа Міністерства освіти і
науки  України  №  1/9-695 від  02.10.2013 р.,  з  19  по  21  лютого  2014  р.  в
Національному  еколого-натуралістичному  центрі  учнівської  молоді  відбувся  ІІ
етап Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій “Екософт-2014” та
національний етап Міжнародного конкурсу «INFOMATRIX-2014».

За результатами змагань 
НАКАЗУЮ:

І.  Нагородити  дипломами  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України,  цінними  призами  та
заохочувальними  сувенірами  від    фірми  "1С",  компанії  «Лабораторія
Касперського»,  Державної  служби  інтелектуальної  власності,
Державного підприємства «Український інститут промислової власності»,
філії «Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг»,
Видавничого  дому  «СофтПресс»,  Видавничого  дому  «Шкільний  світ»
(газета  «Інформатика»),  Благодійного  фонду  «Паросток»,  благодійної
екологічної  організації  «  Green     Cross     Ukaine  »,  Національного
еколого-натуралістичного центру   призерів змагання, які вибороли перемогу у
фіналі  ІІ  етапу  ХІ  I  І  Всеукраїнського  чемпіонату  з  інформаційних  технологій
«Екософт 2014»  :

1) серед учнів   загальноосвітніх   і позашкільних   навчальних закладів  :
1. МІКАЛЮКА  ВЛАДИСЛАВА  ВІТАЛІЙОВИЧА,  учня  11  класу  Донецької
загальноосвітньої школи I-III ступенів № 142 за ІІІ місце з авторською розробкою в
номінації "за стильність оформлення та якісний інтерфейс” в категорії «ігрові» з
програмним засобом  «Логічна гра «Катапульта» 
2. ШЕВЧЕНКА АНДРІЯ ЮРІЙОВИЧА, учня 11 класу Донецької спеціалізованої 
загальноосвітньої фізико-математичної школи I-III ступенів № 35 за ІІІ місце з 
авторською розробкою в номінації "за стильність оформлення та якісний 
інтерфейс” в категорії «Web-розробки» з програмним засобом «Аналіз 
придатності для життя планет на сайті «Terra&Forma»
3. ЛИТВИНЕНКА АНТОНА ЮРІЙОВИЧА, учня 8 класу Харківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 94 Харківської міської ради Харківської 
області за ІІІ місце з авторською розробкою в номінації "за практичну 
спрямованість” в категорії «Web-розробки» з програмним засобом «Берегите 
природу – она прекрасна» 
4. ШВОРАКА ЯРОСЛАВА ЯРОСЛАВОВИЧА, учня 11 класу Нововолинської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Волинської області за ІІ місце з 
авторською розробкою в номінації "за практичну спрямованість” в категорії 
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«навчальні» з програмним засобом «Навчальний програмний засіб для 
початкової школи «Календар природи»
5. КОНОВАЛЕНКА АНДРІЯ ВАЛЕРІЙОВИЧА, учня 11 класу Стахановської багатопрофільної 
гімназії № 15 Луганської області за І місце з авторською розробкою в номінації "за 
стильність оформлення та якісний інтерфейс” в категорії «прикладні» з 
програмним засобом «CamTouch – Your Own Interactive Surface»
6. КУЛИКА АНТОНА ЮРІЙОВИЧА, учня 11 класу Харківської гімназії № 14 за І
місце  з  авторською  розробкою  в  номінації  "за  практичну  спрямованість”  в
категорії  «навчальні»  з  програмним  засобом  «Віртуальна  педагогічна
майстерня»
7. ДЖАФАРОВУ НІНУ ВІКТОРІВНУ, ученицю 11 класу загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів с. Жидичин Ківерцівського району Волинської області за ІІ місце з 
авторською розробкою в номінації "за стильність оформлення та якісний 
інтерфейс” в категорії «навчальні» з програмним засобом «Електронний робочий 
зошит для учнів 2 класу за підручником «Сходинки до інформатики» Коршунової 
О.В.»
8. БАБУЛУ  ІГОРЯ  ВІТАЛІЙОВИЧА,  вихованця  гуртка  інформатики  Центру
науково-технічної  творчості  учнівської  молоді  управління  освіти  і  науки
Волинської облдержадміністрації,  учня 8 класу Луцького НВК № 26 за ІІІ місце з
авторською  розробкою  в  номінації  "за  стильність  оформлення  та  якісний
інтерфейс”  в  категорії  «Web-розробки»  з  програмним  засобом  «Офіційний
web-сайт Центру науково-технічної творчості учнівської молоді управління освіти
і науки Волинської облдержадміністрації»

МЕЛЬНИЧУКА ПАВЛА МАКСИМОВИЧА, вихованця гуртка інформатики 
Центру науково-технічної творчості учнівської молоді управління освіти і науки 
Волинської облдержадміністрації, учня 7 класу загальноосвітньої школи № 19 
м. Луцька за ІІІ місце з авторською розробкою в номінації "за стильність 
оформлення та якісний інтерфейс” в категорії «Web-розробки» з програмним 
засобом «Офіційний web-сайт Центру науково-технічної творчості учнівської 
молоді управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації»

НАГІРНОГО БОГДАНА ОЛЕГОВИЧА, вихованця гуртка інформатики Центру 
науково-технічної творчості учнівської молоді управління освіти і науки 
Волинської облдержадміністрації, учня 10 класу ЗОШ І-ІІІ ст. с. Боратин Луцького 
району Волинської області за ІІІ місце з авторською розробкою в номінації "за 
стильність оформлення та якісний інтерфейс” в категорії «Web-розробки» з 
програмним засобом «Офіційний web-сайт Центру науково-технічної творчості 
учнівської молоді управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації»
9. БЄЛОГО  АНТОНА  ЯРОСЛАВОВИЧА,  учня  10  класу  Ровеньківської
загальноосвітньої школи № 9 Ровеньківської міської ради Луганської області за ІІІ
місце з авторською розробкою в номінації "за стильність оформлення та якісний
інтерфейс”  в  категорії  «прикладні»  з  програмним  засобом  «TRAIN CONDUCTOR’S
ASSISTANT»
10. КОРСУНА  НІКІТУ  ОЛЕКСАНДРОВИЧА,  учня  11  класу  Стахановської
багатопрофільної  гімназії  № 15  Луганської  області  за  ІІ  місце  з  авторською
розробкою в номінації "за практичну спрямованість” в категорії «функціональні
пристрої»  з  програмним  засобом  ««Gas analyzer»  -  газоаналізатор  з
веб-компонентом на базі Arduino»
11. ДАЦУНА РУСЛАНА СЕРГІЙОВИЧА, учня 10 класу Нагольно-Тарасівського 
навчально-виховного комплексу Ровеньківської міської ради Луганської області 
за ІІІ місце з авторською розробкою в номінації "за стильність оформлення та 
якісний інтерфейс” в категорії «Web-розробки» з програмним засобом «Сайт 
«Game Developer»
12. ДОБРОСОЛА КИРИЛА АНДРІЙОВИЧА, учня 11 класу Комунального закладу 
«Алчевська інформаційно-технологічна гімназія» Луганської області за ІІІ місце з 
авторською розробкою в номінації "за стильність оформлення та якісний 
інтерфейс” в категорії «спеціального призначення» з програмним засобом 
«Розробка апаратного та програмування пристрою "Підсвічування зворотної 
сторони монітору з динамічною зміною кольору в залежності від зображення на 
екрані»

ВЕЦЬКА ІВАНА ОЛЕКСАНДРОВИЧА, учня 10 класу Комунального закладу 
«Алчевська інформаційно-технологічна гімназія» Луганської області за ІІІ місце з 



авторською розробкою в номінації "за стильність оформлення та якісний 
інтерфейс” в категорії «спеціального призначення» з програмним засобом 
«Розробка апаратного та програмного пристрою "Підсвічування зворотної 
сторони монітору з динамічною зміною кольору в залежності від зображення на 
екрані» 
13. ВОРОБЙОВА ЛЕВА ОЛЕГОВИЧА, учня 11 класу Ровеньківської загальноосвітньої
школи № 6 Ровеньківської міської ради Луганської області за ІІ місце з 
авторською розробкою в номінації "за стильність оформлення та якісний 
інтерфейс” в категорії «прикладні» з програмним засобом «B-NUMBERS»
14. ГЕЖУ МИХАЙЛА ВЛАДИСЛАВОВИЧА, учня 11 класу Ровеньківської гімназії № 1 
Ровеньківської міської ради Луганської області за ІІІ місце з авторською 
розробкою в номінації "за стильність оформлення та якісний інтерфейс” в 
категорії «Web-розробки» з програмним засобом «МУЛЬТИМЕДІА ЗА НАСТРОЄМ»
15. ЛУЦЬКОГО ВЛАДИСЛАВА РОМАНОВИЧА,  учня 11 класу  Ровеньківської гімназії
№ 1  Ровеньківської  міської  ради  Луганської  області  за  ІІІ  місце  з  авторською
розробкою в номінації  "за практичну спрямованість” в категорії  «навчальні» з
програмним засобом «ВІЗУАЛІЗАЦІЯ 3-D ОБ’ЄКТІВ»
16. ВАНДЮКА ДАНИЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧА, вихованця Луганського обласного
центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  за  ІІІ  місце  з
авторською  розробкою  в  номінації  "за  стильність  оформлення  та  якісний
інтерфейс”  в  категорії  «спеціального  призначення»  з  програмним  засобом
«Бібліотека AV++  для мови програмування С++»
17. КАЛИНДРУЗЯ БОГДАНА МИКОЛАЙОВИЧА,  учня 11 класу  Розсішської ЗОШ І-ІІІ
ступенів  Христинівської  районної  ради  Черкаської  області  за  ІІ  місце  з
авторською  розробкою  в  номінації  "за  стильність  оформлення  та  якісний
інтерфейс”  в  категорії  «Web-розробки»  з  програмним  засобом
«Експериментальне  дослідження  швидкості  роботи  популярних  CMS:  Joomla,
Wordpress та Drupal»
18. ОЛІЙНИКА БОГДАНА СТЕПАНОВИЧА, вихованця Волинської обласної Малої 
академії наук за ІІІ місце з авторською розробкою в номінації "за стильність 
оформлення та якісний інтерфейс” в категорії «Web-розробки» з програмним 
засобом «Онлайн записна книжка»
19. РИБЧУКА ВІТАЛІЯ ОЛЕГОВИЧА, вихованця Волинської обласної Малої 
академії наук за ІІ місце з авторською розробкою в номінації "за стильність 
оформлення та якісний інтерфейс” в категорії «Web-розробки» з програмним 
засобом «Створення системи керування вмістом (Content Management System)»
20. БРАСЛАВСЬКУ ЄЛІЗАВЕТУ СЕРГІЇВНУ, ученицю 11 класу Харківської гімназії 
№ 14 Харківської міської ради Харківської області за ІІІ місце з авторською 
розробкою в номінації "за стильність оформлення та якісний інтерфейс” в 
категорії «навчальні» з програмним засобом «Використання відеоматеріалів на 
уроках шкільного курсу»
21. СОМОВА ЄГОРА ОЛЕКСАНДРОВИЧА, учня 11 класу Стахановської 
багатопрофільної гімназії №15 Луганської області за ІІ місце з авторською 
розробкою в номінації "за стильність оформлення та якісний інтерфейс” в 
категорії «функціональні пристрої» з програмним засобом «Діагностика сколіозу 
за допомогою апаратно-програмного пристрою»
22. ЛАНОВОГО РОМАНА ОЛЕКСАНДРОВИЧА, учня 10 класу Гавришівської СЗШ 
І-ІІІ ступенів Вінницького району Вінницької області за І місце з авторською 
розробкою в номінації "за стильність оформлення та якісний інтерфейс” в 
категорії «функціональні пристрої» з програмним засобом «Система контролю 
обробітку ґрунту»
23. КОСИНСЬКОГО ВОЛОДИМИРА СЕРГІЙОВИЧА, учня 11 класу Ровеньківської 
гімназії № 1 Ровеньківської міської ради Луганської області за ІІІ місце з 
авторською розробкою в номінації "за стильність оформлення та якісний 
інтерфейс” в категорії «навчальні» з програмним засобом «ІНТЕРАКТИВНИЙ ПОСІБНИК:
200 РОКІВ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»
24. ПОГРЕБЕННОГО ОЛЕКСАНДРА АНДРІЙОВИЧА, учня 11 класу КЗ «Луганська 
спеціалізована школа І-ІІІ степенів з поглибленим вивченням окремих предметів 
та курсів № 29 ім. Г. Т. Берегового» за ІІ місце з авторською розробкою в 
номінації "за практичну спрямованість” в категорії «спеціального призначення» з
програмним засобом «Комунікатор для людей з обмеженими можливостями»



2) серед учнів   професійно-технічних   і студентів   вищих навчальних
закладів I  -  II рівнів акредитації  :

1. КОВАЛЬЧУК ЯНУ БОГДАНІВНУ, ученицю І курсу групи № 335 за професією 
«Оператор комп’ютерного набору» Державного професійно-технічного 
навчального закладу «Орджонікідзевське професійно-технічне училище» 
Дніпропетровської області за І місце з авторською розробкою в номінації "за 
практичну спрямованість” в категорії «комп’ютерне мистецтво» з програмним 
засобом «Land – our family home»
2. ЛАСИНСЬКОГО МИКОЛУ ВІТАЛІЙОВИЧА, учня ІІ-го курсу групи 1 ОПР ДНЗ 
«Михайлівське ВПУ»  Запорізької області за ІІІ місце з авторською розробкою в 
номінації "за стильність оформлення та якісний інтерфейс” в категорії 
«Web-розробки» з програмним засобом «Всеукраїнська експертна служба 
«УКРЕКСПЕРТИЗА» (ВЕС)»
3. ЄРМОЛЕНКО ДАР’Ю, ученицю групи 19-19а «Оперетор комп’ютерного 
набору» ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище сфери послуг» за І місце з 
авторською розробкою в номінації "за практичну спрямованість” в категорії 
«навчальні» з програмним засобом «Азбука для малюків»

КАПУСТНІК АЛЬОНУ, ученицю групи 19-19а «Оперетор комп’ютерного 
набору» ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище сфери послуг» за І місце з 
авторською розробкою в номінації "за практичну спрямованість” в категорії 
«навчальні» з програмним засобом «Азбука для малюків»
4. ФІЛЕПА  КОРНЕЛА  ЙОСИПОВИЧА,  студента  І  курсу  групи  КН-12
Природничо-гуманітарного коледжу Ужгородського національного університету
за ІІІ  місце з авторською розробкою в номінації  "за стильність оформлення та
якісний  інтерфейс”  в  категорії  «навчальні»  з  програмним  засобом  «Graphic
Calculator»
5. ФЕДОРКА ПАВЛА ПАВЛОВИЧА, студента IV курсу групи КН-42, напрям 
«Розробка програмного забезпечення», Природничо-гуманітарного коледжу 
ДВНЗ «Ужгородський національний університет» за ІІІ місце з авторською 
розробкою в номінації "за практичну спрямованість” в категорії «спеціального 
призначення» з програмним засобом «Автоматизоване робоче місце працівника 
навчальної частини»

3) серед студентів   вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації  :
1. ТКАЧУК  АЛЬОНУ  ВІКТОРІВНУ,  студентку  V курсу  фізико-математичного
факультету  Уманського  державного  педагогічного  університету  імені  Павла
Тичини  за  ІІІ  місце  з  авторською  розробкою  в  номінації  "за  стильність
оформлення  та  якісний  інтерфейс”  в  категорії  «Web-розробки»  з  програмним
засобом «Блок новин фізико-математичного факультету (теоретична модель)»

ГЛУХІНЧУКА ПАВЛА ВАСИЛЬОВИЧА, студента ІІІ курсу 
фізико-математичного факультету Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини за ІІІ місце з авторською розробкою в номінації 
"за стильність оформлення та якісний інтерфейс” в категорії «Web-розробки» з 
програмним засобом «Блок новин фізико-математичного факультету 
(теоретична модель)» 
2. МОЛНАРА КРІСТІАНА ЗОЛТАНОВИЧА, студента IV курсу групи КН-42, напрям
«Розробка  програмного  забезпечення»,  Природничо-гуманітарного  коледжу
ДВНЗ  «Ужгородський  національний  університет»  за  ІІІ  місце  з  авторською
розробкою  в  номінації  "практичну  спрямованість”  в  категорії  «спеціального
призначення»  з  програмним  засобом  «Автоматизоване  робоче  місце  робочого
персоналу ресторану «Waiter PRO 2013»
3. БОНДАРЕНКО  НАДІЮ  АНДРІЇВНУ,  студентку  V курсу  факультету
інформаційних  технологій  Державного  вищого  навчального  закладу
«Криворізький національний університет» за І місце з авторською розробкою в
номінації  "за  практичну  спрямованість”  в  категорії  «навчальні»  з  програмним
засобом  «Розробка  автоматизованої  системи  оцінювання  якості  знань  за
допомогою тестування»

ОСІПЧУК АННУ МИКОЛАЇВНУ, студентку V курсу факультету інформаційних 
технологій Державного вищого навчального закладу «Криворізький 
національний університет» за І місце з авторською розробкою в номінації "за 



практичну спрямованість” в категорії «навчальні» з програмним засобом 
«Розробка автоматизованої системи оцінювання якості знань за допомогою 
тестування»
4. ТОКАРЧУК АЛЛУ ОЛЕКСІЇВНУ, студентку Інституту математики, фізики і 
технологічної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені 
Михайла Коцюбинського за ІІ місце з авторською розробкою в номінації "за 
стильність оформлення та якісний інтерфейс” в категорії «навчальні» з 
програмним засобом «Мультимедійний інтерактивний онлайновий підручник з 
фізики (7 клас), розроблений за технологією хмарних обчислень»
5. ЧОРНОМАЗ ІРИНУ СЕРГІЇВНУ, студентку Інституту математики, фізики і 
технологічної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені 
Михайла Коцюбинського за І місце з авторською розробкою в номінації "за 
практичну спрямованість” в категорії «навчальні» з програмним засобом 
«Інформаційно-комунікаційний навчально-виховний проект «Вінниця – 
туристична перлина Поділля!»
6. ПОРИЦЬКУ ІРИНУ ОЛЕКСАНДРІВНУ, студентку Інституту філології й 
журналістики Вінницького державного педагогічного університету імені 
Михайла Коцюбинського за І місце з авторською розробкою в номінації "за 
практичну спрямованість” в категорії «навчальні» з програмним засобом 
«Інтерактивний мультимедійний електронний підручник з української мови (11 
клас)»
7. ЛИТОВЧЕНКА БОГДАНА ВОЛОДИМИРОВИЧА, студента Інституту 
магістратури, аспірантури, докторантури Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського за ІІІ місце з авторською розробкою в
номінації "за стильність оформлення та якісний інтерфейс” в категорії 
«навчальні» з програмним засобом «Візуалізація навчального матеріалу 
засобами комп’ютерного моделювання на уроках фізики в старшій школі»
8. КАРАВАЄВА КОСТЯНТИНА ВІКТОРОВИЧА, студента ІІ курсу спеціальності 
«ДПМ» Ровеньківського факультету Луганського національного університету 
імені Тараса Шевченка за ІІІ місце з авторською розробкою в номінації "за 
стильність оформлення та якісний інтерфейс” в категорії «навчальні» з 
програмним засобом «WORKOUT: EASY START»
9. КРИВОГО ДМИТРА ВІКТОРОВИЧА, студента 1 курсу Вінницького 
національного технічного університету за І місце з авторською розробкою в 
номінації "за високу практичну спрямованість” в категорії «функціональні 
пристрої» з програмним засобом «Проект СКІФ. Інтелектуальний 
програмно-апаратний комплекс для проведення пошуково-рятувальних та 
антитерористичних операцій»
10. МАКСИМЧУК ІРИНУ СЕРГІЇВНУ, студентку 1 курсу Інституту фізики, 
математики і технологічної освіти Вінницького державного педагогічного 
університету імені Михайла Коцюбинського за ІІІ місце з авторською розробкою в
номінації "за стильність оформлення та якісний інтерфейс” в категорії 
«навчальні» з програмним засобом «Вивчення об’єктів технологічної діяльності 
художнього конструювання на уроках технології у старшій школі»
11. НІКІТІНА ВІКТОРА ІВАНОВИЧА, студента 1 курсу Інституту фізики, 
математики і технологічної освіти Вінницького державного педагогічного 
університету імені Михайла Коцюбинського за ІІІ місце з авторською розробкою в
номінації "за стильність оформлення та якісний інтерфейс” в категорії 
«навчальні» з програмним засобом «Вивчення об’єктів технологічної діяльності 
художнього конструювання на уроках технології у старшій школі»

ІІ. Нагородити дипломами Національного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України та цінними призами від 
фірми "1С", компанії «Лабораторія Касперського», Державної служби 
інтелектуальної власності, Державного підприємства «Український 
інститут промислової власності», філії «Український центр інноватики та 
патентно-інформаційних послуг», Видавничого дому «СофтПресс», 
Видавничого дому «Шкільний світ» (газета «Інформатика»), Благодійного
фонду «Паросток», благодійної екологічної організації «  Green     Cross   
Ukaine  », Національного еколого-натуралістичного центру   призерів 



змагання які вибороли перемогу у фіналі національного етапу Міжнародного 
конкурсу комп’ютерних проектів «  INFOMATRIX   2014»  :

1) серед учнів загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів:
1. КОСИГІНУ ОЛЬГУ СЕРГІЇВНУ, ученицю 10 класу Житомирської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 17, вихованку гуртка "Юний програміст" 
Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді за
ІІ місце з авторською розробкою в номінації "за стильність оформлення та 
якісний інтерфейс” в категорії «програмування» з програмним засобом «Україна -
космічна держава 2.0»
2. ДУДКО МАРИНУ ВІКТОРІВНУ, ученицю 11 класу Вишнівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 управління освіти Києво-Святошинської
районної державної адміністрації Київської області за ІІ місце з авторською 
розробкою в номінації "за практичну спрямованість” в категорії 
«короткометражний фільм» з програмним засобом «Моя сім'я»

СКВОРЦОВУ КАРІНУ СЕРГІЇВНУ, ученицю 10 класу Вишнівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 управління освіти Києво-Святошинської
районної державної адміністрації Київської області за ІІ місце з авторською 
розробкою в номінації "за практичну спрямованість” в категорії 
«короткометражний фільм» з програмним засобом «Моя сім'я»
3. МАРКОВА ВЛАДИСЛАВА АНДРIЙОВИЧА, учня 11 класу Нiкопольської 
загальноосвітньої школи № 2 І-ІІІ ступенів Дніпропетровської області за І місце з 
авторською розробкою в номінації "за стильність оформлення та якісний 
інтерфейс” в категорії «програмування» з програмним засобом «Ігри "Українська 
Рибалка"»
4. КОРИЦЬКУ АЛЬОНУ ВІТАЛІЇВНУ, ученицю 10 класу 
Петропавлівсько-Борщагівської загальноосвітньої школи I-III ступенів 
Києво-Святошинського району Київської області за ІІ місце з авторською 
розробкою в номінації "за практичну спрямованість” в категорії «комп’ютерне 
мистецтво» з програмним засобом «Перешкоди не привід здаватися, це привід 
боротися!»

МАТВІЄНКО АНАСТАСІЮ ОЛЕГІВНУ, ученицю 10 класу 
Петропавлівсько-Борщагівської загальноосвітньої школи I-III ступенів 
Києво-Святошинського району Київської області за ІІ місце з авторською 
розробкою в номінації "за практичну спрямованість” в категорії «комп’ютерне 
мистецтво» з програмним засобом «Перешкоди не привід здаватися, це привід 
боротися!»
5. АМАРА ПАТРІКА, вихованця гуртка "Юний програміст" Житомирського 
міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді за ІІ місце з 
авторською розробкою в номінації "за практичну спрямованість” в категорії 
«програмування» з програмним засобом «Нанотех»
6. РЗАЄВУ САКІНУ ЧИНГИЗІВНУ, ученицю 10 класу загальноосвітньої школи 
№ 19 м. Красний Луч Луганської області, вихованку еколого-натуралістичного 
центру Краснолуцької міської ради Луганської області за ІІ місце з авторською 
розробкою в номінації "за стильність оформлення та якісний інтерфейс” в 
категорії «короткометражний фільм» з програмним засобом «Гендерна рівність»

КУЛАКОВА ІЛЛЮ ОЛЕГОВИЧА, учня 10 класу загальноосвітньої школи № 19 
м. Красний Луч Луганської області, вихованця еколого-натуралістичного центру 
Краснолуцької міської ради Луганської області за ІІ місце з авторською 
розробкою в номінації "за практичну спрямованість” в категорії 
«короткометражний фільм» з програмним засобом «Гендерна рівність»
7. ПЕТРЕНКА ЄВГЕНІЯ ЕДУАРДОВИЧА, учня 10 класу 
Петропавлівсько-Борщагівської загальноосвітньої школи I-III ступенів 
Києво-Святошинського району Київської області за ІІ місце з авторською 
розробкою в номінації "за практичну спрямованість” в категорії «анімаційні» з 
програмним засобом «Піклування про дитину-це природньо»

КАЛМИКОВА ВАДИМА ВІТАЛІЙОВИЧА, учня 10 класу 
Петропавлівсько-Борщагівської загальноосвітньої школи I-III ступенів 
Києво-Святошинського району Київської області за ІІ місце  з авторською 
розробкою в номінації "за практичну спрямованість” в категорії «анімаційні» з 
програмним засобом «Піклування про дитину-це природньо» 



8. БУХОНСЬКУ КАТЕРИНУ ВАСИЛІВНУ, вихованку Студії аудіовізуальних 
мистецтв "Mediastuff" Вишнівського центру творчості жітей та юнацтва Київщини
за І місце з авторською розробкою в номінації "за високий рівень виконання” в 
категорії «короткометражний фільм» з програмним засобом «Короткометражний
фільм "Крутий"»

ЧУМАКА РОМАНА ЄВГЕНІЙОВИЧА, вихованця Студії аудіовізуальних 
мистецтв "Mediastuf" Вишнівського центру творчості жітей та юнацтва Київщини
за І місце з авторською розробкою в номінації "за високий рівень виконання” в 
категорії «анімаційні» з програмним засобом «Короткометражний фільм 
"Крутий"»
9. ПАВЛЕНКА МИКИТУ ОЛЕКСІЙОВИЧА, учня 11 класу Донецької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 за І місце з авторською розробкою в 
номінації "за стильність оформлення та якісний інтерфейс” в категорії 
«анімаційні» з програмним засобом «Мусорная фантазия» 
10. КОЛИВАЯ ДМИТРА ВОЛОДИМИРОВИЧА, учня 7 класу Міжнародної школи
І-ІІІ ступенів «Меридіан» м. Києва за ІІ місце з авторською розробкою в номінації
"за  практичну  спрямованість”  в  категорії  «анімаційні»  з  програмним  засобом
«Educational games»
11. НІКІТІНА ЛЕВКА ОЛЕКСАНДРОВИЧА, учня 7 класу Міжнародної школи І-ІІІ 
ступенів «Меридіан» м. Києва за І місце з авторською розробкою в номінації "за 
практичну спрямованість” в категорії «анімаційні» з програмним засобом «Logic 
game»

КЕС АЛЬПЕРЕН АСІМ, учня 7 класу Міжнародної школи І-ІІІ ступенів 
«Меридіан» м. Києва за І місце з авторською розробкою в номінації "за практичну
спрямованість” в категорії «анімаційні» з програмним засобом «Logic game»
12. ПРОКОПОВА ВАДИМА ВАДИМОВИЧА, учня 6 класу Міжнародної школи І-ІІІ 
ступенів «Меридіан» м. Києва за ІІІ місце з авторською розробкою в номінації "за 
стильність оформлення та якісний інтерфейс” в категорії «короткометражний 
фільм» з програмним засобом «Короткометражний фільм «Save Your Future»»

ЦІНЦАБАДЗЕ ДАВІТА, учня 7 класу Міжнародної школи І-ІІІ ступенів 
«Меридіан» м. Києва за ІІІ місце з авторською розробкою в номінації "за 
практичну спрямованість” в категорії «короткометражний фільм» з програмним 
засобом «Короткометражний фільм «Save Your Future»»

ШИРІМА АДРІАНА РУСТІСЕ, учня 7 класу Міжнародної школи І-ІІІ ступенів 
«Меридіан» м. Києва за ІІІ місце з авторською розробкою в номінації "за 
практичну спрямованість” в категорії «короткометражний фільм» з програмним 
засобом «Короткометражний фільм «Save Your Future»»
13. БІЛОГО ОЛЕКСАНДРА СЕРГІЙОВИЧА, учня 11 класу Одеської приватної 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів «Ліцей «Чорноморський» за ІІІ місце з 
авторською розробкою в номінації "за стильність оформлення та якісний 
інтерфейс” в категорії «анімаційні» з програмним засобом «Cube game»

2) серед учнів   професійно-технічних   і студентів   вищих навчальних
закладів I  -  II рівнів акредитації  :

1. ТОЛМАЧОВА ВЛАДИСЛАВА ОЛЕГОВИЧА, студента II курсу Коледжу зв'язку 
та інформатизації Одеської національної академії зв'язку імені А. С. Попова за І 
місце з авторською розробкою в номінації "за стильність оформлення та якісний 
інтерфейс” в категорії «програмування» з програмним засобом «Ігри "Українська 
Рибалка"»

3) серед студентів   вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації  :
1. ГОЛОВАЧЕНКА АНТОНА ОЛЕКСАНДРОВИЧА, студента II курсу 
Національного авіаційного університету за І місце з авторською розробкою в 
номінації "за високу функціональність” в категорії «апаратне управління» з 
програмним засобом «UMEP (Universal Medical Exoskeleton Platform)»

ІІІ. Вручити сертифікати – запрошення учням, з числа призерів змагань, на участь
у  фіналі    М  і      ж  н      а  ро  д      н  о      го       к  о  н      к  у  р      с  у         комп’ютерних  проектів
«І  NFOMATRIX  -  201  4» 8-12 травня 2014 р., м.     Бухарест, Румунія):
- категорія «Програмування»:



1. КЕС АЛЬПЕРЕН АСІМ, учню 7 класу Міжнародної школи І-ІІІ ступенів 
«Меридіан» м. Києва  з авторською розробкою «Logic game»
2. КОЛИВАЮ ДМИТРУ ВОЛОДИМИРОВИЧУ, учню 7 класу Міжнародної школи
І-ІІІ ступенів «Меридіан» м. Києва з авторською розробкою «Logic game»
3. КОНОВАЛЕНКУ АНДРІЮ ВАЛЕРІЙОВИЧУ, учню 11 класу Стахановської багатопрофільної
гімназії  № 15  Луганської  області  з  авторською  розробкою  «CamTouch –  Your Own
Interactive Surface»
- категорія «Аппаратне управління»:
4. ГОЛОВАЧЕНКУ АНТОНУ ОЛЕКСАНДРОВИЧУ, студенту II курсу Національного
авіаційного  університету  з  авторською  розробкою  «UMEP (Universal Medical
Exoskeleton Platform)»
5. КРИВОМУ  ДМИТРУ  ВІКТОРОВИЧУ,  студенту  1  курсу  Вінницького
національного технічного університету з авторською розробкою «Проект СКІФ.
Інтелектуальний  програмно-апаратний  комплекс  для  проведення
пошуково-рятувальних та антитерористичних операцій»
6. СОМОВУ  ЄГОРУ  ОЛЕКСАНДРОВИЧУ,  учню  11  класу  Стахановської
багатопрофільної  гімназії  №15  Луганської  області  з  авторською  розробкою
«Діагностика сколіозу за допомогою апаратно-програмного пристрою»
- категорія «Короткометражний фільм»:
7. БУХОНСЬКІЙ  КАТЕРИНІ  ВАСИЛІВНІ,  вихованці  Студії  аудіовізуальних
мистецтв "Mediastuf" Вишнівського центру творчості жітей та юнацтва Київщини
з авторською розробкою «Короткометражний фільм "Крутий"»
8. ЧУМАКУ РОМАНУ ЄВГЕНІЙОВИЧУ, вихованцю Студії аудіовізуальних 
мистецтв "Mediastuf" Вишнівського центру творчості жітей та юнацтва Київщини
з авторською розробкою «Короткометражний фільм "Крутий"»
9. ДУДКО МАРИНІ ВІКТОРІВНІ, учениці 11 класу Вишнівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 2 управління освіти Києво-Святошинської районної 
державної адміністрації Київської області з авторською розробкою «Моя сім'я»
10. СКВОРЦОВІЙ КАРІНІ СЕРГІЇВНІ, учениці 10 класу Вишнівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 управління освіти Києво-Святошинської
районної державної адміністрації Київської області з авторською розробкою «Моя
сім'я»
11. КАЛМИКОВУ ВАДИМУ ВІТАЛІЙОВИЧУ, учню 10 класу 
Петропавлівсько-Борщагівської загальноосвітньої школи I-III ступенів 
Києво-Святошинського району Київської області з авторською розробкою 
«Піклування про дитину-це природньо» 
12. ПЕТРЕНКУ  ЄВГЕНІЮ  ЕДУАРДОВИЧУ,  учню  10  класу
Петропавлівсько-Борщагівської  загальноосвітньої  школи  I-III ступенів
Києво-Святошинського  району  Київської  області  з  авторською  розробкою
«Піклування про дитину-це природньо»
- категорія «Комп  ’  ютерне мистецтво»:
13. ПАВЛЕНКУ МИКИТІ ОЛЕКСІЙОВИЧУ, учню 11 класу Донецької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 з авторською розробкою «Мусорная 
фантазия» 
14. КОВАЛЬЧУК ЯНІ БОГДАНІВНІ, учениці І курсу групи № 335 за професією 
«Оператор комп’ютерного набору» Державного професійно-технічного 
навчального закладу «Орджонікідзевське професійно-технічне училище» 
Дніпропетровської області з авторською розробкою «Land – our family home»
15. КОРИЦЬКІЙ АЛЬОНІ ВІТАЛІЇВНІ, учениці 10 класу 
Петропавлівсько-Борщагівської загальноосвітньої школи I-III ступенів 
Києво-Святошинського району Київської області з авторською розробкою 
«Перешкоди не привід здаватися, це привід боротися!»
16. МАТВІЄНКО  АНАСТАСІЇ  ОЛЕГІВНІ,  учениці  10  класу
Петропавлівсько-Борщагівської  загальноосвітньої  школи  I-III ступенів
Києво-Святошинського  району  Київської  області  з  авторською  розробкою
«Перешкоди не привід здаватися, це привід боротися!»

І  V  .  Рекомендувати  учнів,  з  числа  призерів  змагань,  на  фінал    М  і      ж  н      а  ро  д      н  о      го
к  о  н      к  у  р      с  у         з  інформатики  «  EBIKO  -  Ankara  -  201  4»    11  -12  травня  2014  р.,
м.     Анкара, Турція):
- категорія «Дизайн сайтв/порталів»:



1. КОСИГІНУ  ОЛЬГУ  СЕРГІЇВНУ,  ученицю  10  класу  Житомирської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 17, вихованку гуртка "Юний програміст"
Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді з
авторською розробкою «Україна - космічна держава 2.0»
- категорія «Розробка програмного забезпечення в галузі інформатики»:
2. МАРКОВА  ВЛАДИСЛАВА  АНДРIЙОВИЧА,  учня  11  класу  Нiкопольської
загальноосвітньої  школи  №  2  І-ІІІ  ступенів  Дніпропетровської  області  з
авторською розробкою «Ігри "Українська Рибалка"»
3. ВОРОБЙОВА ЛЕВА ОЛЕГОВИЧА, учня 11 класу Ровеньківської загальноосвітньої
школи  № 6  Ровеньківської  міської  ради  Луганської  області  з  авторською
розробкою «B-NUMBERS»
- категорія «Давайте вчитися, розважатися/Анімація»:
4. БІЛОГО  ОЛЕКСАНДРА  СЕРГІЙОВИЧА,  учня  11  класу  Одеської  приватної
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  «Ліцей  «Чорноморський»  з  авторською
розробкою «Cube game»
-  категорія  «Науково-дослідні  та  дослідно-конструкторські  роботи  з
інформатики»:
5. КОРСУНА  НІКІТУ  ОЛЕКСАНДРОВИЧА,  учня  11  класу  Стахановської
багатопрофільної гімназії № 15 Луганської області з авторською розробкою ««Gas
analyzer» - газоаналізатор з веб-компонентом на базі Arduino»
6. ПОГРЕБЕННОГО  ОЛЕКСАНДРА  АНДРІЙОВИЧА,  учня  11  класу  КЗ  «Луганська
спеціалізована школа І-ІІІ степенів з поглибленим вивченням окремих предметів
та курсів № 29 ім. Г. Т. Берегового» з авторською розробкою «Комунікатор для
людей з обмеженими можливостями»

V  .  Поширити  серед  учасників  очного  етапу  Всеукраїнського  чемпіонату
«Екософт-2014»  і  національного  туру  Міжнародного  конкурсу  комп’ютерних
проектів «І  NFOMATRIX  -2014», з числа учнів загальноосвітніх шкіл та вихованців
позашкільних  навчальних  закладів,  пропозицію  та  Умови  участі  у    Конкурсі
проектів з інформатики «Весела наука»     25 березня 2014 р., м.     Одеса:

V  І.  Висловити  щиру  подяку  науковим  керівникам  учасників  змагань,  що
представляли  свої  розробки  на  очному  етапі  Всеукраїнського  чемпіонату
«Екософт-2014»  і  національному  турі  Міжнародного  конкурсу  комп’ютерних
проектів «І  NFOMATRIX  -2014»:
1. КУЗНЕЦОВІЙ ІРИНІ ВАСИЛІВНІ,  науковому керівнику Мікалюка Владислава
Віталійовича
2. ЛАПІ  ОЛЬЗІ  ВІКТОРІВНІ,  науковому  керівнику  Литвиненка  Антона
Юрійовича
3. ПУЧКОВСЬКІЙ ТЕТЯНІ ВАСИЛІВНІ, науковому керівнику  Шворака Ярослава
Ярославовича
4. БУЛИГІНІЙ ЛЮДМИЛІ ВІКТОРІВНІ, науковому керівнику Коноваленка Андрія 
Валерійовича, Корсуна Нікіти Олександровича, Сомова Єгора Олександровича
5. СЮРІНУ  ОЛЕГУ  МИКОЛАЙОВИЧУ,  науковому  керівнику  Кулика  Антона
Юрійовича
6. ЯБЛОНСЬКОМУ ІГОРЮ ПЕТРОВИЧУ,  науковому керівнику  Джафарової Ніни
Вікторівни
7. ОКСІНЬЧУК ТЕТЯНІ ВАСИЛІВНІ, науковому керівнику Бабули Ігоря 
Віталійовича, Мельничука Павла Максимовича, Нагірного Богдана Олеговича
8. СЕМИРЯКУ ДМИТРУ ВАСИЛЬОВИЧУ, науковому керівнику Бабули Ігоря 
Віталійовича, Мельничука Павла Максимовича і Нагірного Богдана Олеговича
9. ЛОГІНОВУ АНАТОЛІЮ ВОЛОДИМИРОВИЧУ, науковому керівнику Бєлого 
Антона Ярославовича, Дацуна Руслана Сергійовича, Воробйова Лева Олеговича, 
Гежи Михайла Владиславовича, Луцького Владислава Романовича, Косинського 
Володимира Сергійовича, Караваєва Костянтина Вікторовича
10. ШИШОВІЙ НАТАЛІЇ АНДРІЇВНІ, науковому керівнику Добросола Кирила 
Андрійовича, Вецька Івана Олександровича
11. ЯКОВЛЄВУ ВОЛОДИМИРУ АФАНАСІЙОВИЧУ, науковому керівнику Вандюка 
Данила Олександровича
12. КАЛИНДРУЗЬ  ЛЮБОВІ  МИКОЛАЇВНІ,  науковому  керівнику  Калиндрузя
Богдана Миколайовича



13. ЩЕГЕЛЬСЬКОМУ ТАРАСУ СЕРГІЙОВИЧУ,  науковому  керівнику  Олійника
Богдана Степановича
14. ЛІЩУК НАТАЛІЇ ВІКТОРІВНІ, науковому керівнику Рибчука Віталія Олеговича
15. РИБІНІЙ ЮЛІЇ ОЛЕКСАНДРІВНІ, науковому керівнику Браславської Єлізавети
Сергіївни
16. ЧЕЛОМБІТЬКО  ТЕТЯНІ  ЛЕОНІДІВНІ,  науковому  керівнику  Браславської
Єлізавети Сергіївни
17. КРИВОМУ  ВІКТОРУ  ГРИГОРОВИЧУ,  науковому  керівнику  Ланового  Романа
Олександровича 
18. ПОЛЯЧЕНКО  ОЛЕНІ ЮРІЇВНІ,  науковому  керівнику  Погребенного
Олександра Андрійовича
19. ЗАБУТНІЙ  КАТЕРИНІ  СТАНІСЛАВІВНІ,  науковому  керівнику  Ковальчук  Яни
Богданівни
20. РОСЛОВУ ОЛЕКСІЮ ОЛЕКСАНДРОВИЧУ, науковому керівнику Ласинського 
Миколи Віталійовича
21. МАЛЯРЕВИЧ  ОЛЕНІ  МИКОЛАЇВНІ,  науковому  керівнику  Єрмоленко  Дар’ї,
Капустнік Альони 
22. ДАНЬКО-ТОВТИН ЛЮДМИЛІ ЯРОСЛАВІВНІ, науковому керівнику Філепа 
Корнела Йосиповича, Федорки Павла Павловича
23. ТКАЧУК ГАЛИНІ ВОЛОДИМИРІВНІ, науковому керівнику Ткачук Альони 
Вікторівни, Глухінчука Павла Васильовича
24. ТРОЯНУ СЕРГІЮ ОЛЕКСАНДРОВИЧУ, науковому керівнику Ткачук Альони 
Вікторівни, Глухінчука Павла Васильовича
25. ЩЕРБАНУ  ІВАНУ  ІВАНОВИЧУ,  науковому  керівнику  Молнара Крістіана
Золтановича
26. СМОЛЯНСЬКОМУ ПАВЛУ СТАНІСЛАВОВИЧУ, науковому керівнику Осіпчук 
Анни Миколаївни, Бондаренко Надії Андріївни
27. КОБИСІ АЛЛІ ПЕТРІВНІ, науковому керівнику Токарчук Алли Олексіївни, 
Чорномаз Ірини Сергіївни, Порицької Ірини Олександрівни, 
28. КОБИСІ ВОЛОДИМИРУ МИХАЙЛОВИЧУ, науковому керівнику Литовченка 
Богдана Володимировича
29. АЗАРОВУ ОЛЕКСІЮ ДМИТРОВИЧУ,  науковому  керівнику  Кривого Дмитра
Вікторовича 
30. КАДЕМІЇ МАЙЇ ЮХИМІВНІ, науковому керівнику Максимчук Ірини Сергіївни, 
Нікітіна Віктора Івановича
31. ТАРАСЮКУ МИКОЛІ ДМИТРОВИЧУ, науковому керівнику Косигіної Ольги 
Сергіївни, Амара Патріка
32. КУКСІНУ ЄВГЕНІЮ ВІКТОРОВИЧУ, науковому керівнику Дудко Марини 
Вікторівни, Скворцової Каріни Сергіївни, Бухонської Катерини Василівни, Чумака 
Романа Євгенійовича
33. ПАВЛЕНКУ РОДІОНУ КОСТЯНТИНОВИЧУ, науковому керівнику Маркова 
Владислава Андрiйовича, Толмачова Владислава Олеговича
34. ПОНОМАРЕНКО ТЕТЯНІ ПРОКОПІВНІ, науковому керівнику Корицької Альони
Віталіївни, Матвієнко Анастасії Олегівни, Петренка Євгенія Едуардовича, 
Калмикова Вадима Віталійовича
35. ШКРЕБТІЙ НАТАЛІЇ ОЛЕКСАНДРІВНІ, науковому керівнику Рзаєвої Сакіни 
Чингизівни, Кулакова Іллі Олеговича
36. ПАВЛЕНКО МАРІЇ ОЛЕКСАНДРІВНІ, науковому керівнику Павленка Микити 
Олексійовича
37. ALI EVREN ACUN, науковому керівнику Коливая Дмитра Володимировича, 
Нікітіна Левка Олександровича, Кес Альперен Асім, Прокопова Вадима 
Вадимовича, Цінцабадзе Давіта, Ширіма Адріана Рустісе 
38. ЕРДЖІЄС С. ЕМРЕ, науковому керівнику Білого Олександра Сергійовича
39. АЗАРСКОВУ ВАЛЕРІЮ МИКОЛАЄВИЧУ, науковому керівнику Головаченка 
Антона Олександровича

V  І  I  .     Вручити нагородні листи керівникам делегацій:
1. ЕРДТІЄС  САЇТА  ЕМРЕ,  керівнику делегації ліцею  «Чорноморський»,
заступнику директора  з  навчально-виховної  роботи  ліцею  «Чорноморський»
м. Одеси 



2. АДЖУН АЛІ  ЕВРЕН,  керівнику делегації Міжнародної  школи І-ІІІ  ступенів
«Меридіан»,  заступнику директора Міжнародної школи І-ІІІ ступенів «Меридіан»
м. Києва
3. КИРИЛЛОВІЙ НАТАЛІЇ ГУРІЇВНІ,  керівнику делегації Луганського обласного
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді
4. ШИШОВІЙ НАТАЛІЇ АНДРІЇВНІ,  керівнику делегації,  учителю інформатики
вищої  категорії  КЗ  "Алчевська  інформаційно-технологічна  гімназія"  Луганської
області
5. ПАВЛЕНКУ РОДІОНУ КОСТЯНТИНОВИЧУ,  керівнику делегації,  учителю
інформатики  Нiкопольської  загальноосвітньої  школи  №  2  І-ІІІ  ступенів
Дніпропетровської області
6. СОЛОВЙОВУ МИХАЙЛУ ЮРІЙОВИЧУ,  керівнику делегації  Комунального
закладу «Луганська обласна мала академія наук учнівської молоді»
7. БУЛИГІНІЙ ЛЮДМИЛІ ВІКТОРІВНІ,  керівнику делегації,  учителю
інформатики Стахановської гімназії № 7 Луганської області
8. ШКРЕБТІЙ  НАТАЛІЇ ОЛЕКСАНДРІВНІ,  керівнику делегації,  вчителю І
категорії, педагогічному працівнику Краснолучського еколого-натуралістичного
центру Луганської області
9. КУЗНЕЦОВІЙ ІРИНІ ВАСИЛІВНІ,  керівнику делегації,  учителю інформатики
Донецької  спеціалізованої  загальноосвітньої  фізико-математичної  школи  I-III
ступенів № 35, учителю-методисту
10. КРИВОМУ ВІКТОРУ ГРИГОРОВИЧУ,  керівнику делегації  Комунального
закладу  «Вінницький  районний  Будинок  дитячої  та  юнацької  творчості»
Вінницької районної ради
11. ПАВЛЕНКО  МАРІЇ ОЛЕКСАНДРІВНІ,  керівнику делегації,  учителю
інформатики Донецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3
12. ШИШОВУ МИКОЛІ МИХАЙЛОВИЧУ, керівнику делегації  від  Луганської
області, працівнику ТОВ «Яндекс-Київ» м.Алчевська
13. ЗАБУТНІЙ КАТЕРИНІ СТАНІСЛАВІВНІ,  керівнику делегації  Державного
професійно-технічного  навчального  закладу  «Орджонікідзевське
професійно-технічне училище»
14. СТРЮКУ АНДРІЮ МИКОЛАЙОВИЧУ, керівнику делегації ДВНЗ «Криворізький
національний університет» 
15. КУКСІНІ ЄВГЕНІЮ ВІКТОРОВИЧУ, керівнику студії аудіовізуальних мистецтв
"Mediastuff" Вишнівського центру творчості дітей та юнацтва Київщини
16. ЛОГІНОВУ АНАТОЛІЮ ВОЛОДИМИРОВИЧУ,  керівнику делегації,  асистенту
кафедри  інформаційних  технологій  та  систем  Луганського  національного
університету імені Тараса Шевченка
17. МАЛЯРЕВИЧ ОЛЕНІ МИКОЛАЇВНІ, керівнику делегації ДНЗ «Запорізьке вище
професійне училище сфери послуг»

VI  І  I  . Вручити сертифікати складу суддівської полегії Всеукраїнського чемпіонату
«Екософт-2014»  і  національного  туру  Міжнародного  конкурсу  комп’ютерних
проектів «І  NFOMATRIX  -2014»:
1. Гузію Миколі Миколайовичу - професору кафедри комп’ютерних систем та
мереж Національного авіаційного університету, за особисту участь в організації і
проведенні.
2. Войченку  Олексію  Петровичу  -  старшому  науковому співробітнику
Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і  систем
НАН,  МОНмолодьспорт України та ЮНЕСКО,  за особисту участь в  організації  і
проведенні.
3. Богачкову Юрію Миколайовичу -  директору Інституту перепідготовки та
підвіщення кваліфікації НМК ІПО НТУУ "КПІ", старшому науковому співробітнику
відділу  дослідження  та  проектування  навчального  середовища  Інституту
інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, за особисту участь в
організації і проведенні.
4. Матвієнку  Андрію  Васильовичу –  начальнику  відділу  комп’ютерних
технологій Українського центру інноватики та патентно-інформаційних послуг,
за особисту участь в організації і проведенні.



5. Яценку Михайлу Івановичу -  головному експерту Українського  інституту
промислової  власності,  кандидату  технічних  наук, за  особисту  участь  в
організації і проведенні.
6. Радченку Володимиру Михайловичу -  науковому працівнику Українського
інституту інформаційних технологій в  освіті  НТУУ «КПІ»,  за особисту участь в
організації і проведенні.
7. Русіній  Людмилі  Іванівні  -  науковому  працівнику  Українського  інституту
інформаційних технологій в освіті НТУУ «КПІ», за особисту участь в організації і
проведенні.
8. Коновалюк  Валентині Станіславівні,  доценту Національного  авіаційного
університету,  кандидату  фізико-математичних  наук,  за  особисту  участь  в
організації і проведенні.
9. Распопову Віктору Борисовичу, доценту НАН  України,  кандидату
фізико-математичних наук, за особисту участь в організації і проведенні.
10.Вовковінській  Наталії  Вадимівні –  головному  редактору  електронного
дайждесту “Техносвіт”, за багаторічну партнерську підтримку, особисту участь
в організації і проведенні.
11.Тимощук  Оксані Леонідівні, доценту кафедри  математичних  методів
Інституту  прикладного  системного  аналізу  Національного  технічного
університету  України  "КПІ",  кандидату технічних  наук.  за  особисту  участь  в
організації і проведенні.
12.Стретовичу  Олександру  Анатолійовичу,  старшому науковому
співробітнику Міжнародного  науково-навчального  центру  інформаційних
технологій  і  систем  НАН,  МОН  України  та  ЮНЕСКО,  за  особисту  участь  в
організації і проведенні.
13.Загарія  Олександру  Миколайовичу,  керівнику  координаційної  групи
Оргкомітету  з  підготовки  і  проведення  національного  туру  «INFOMATRIX»,  за
особисту участь в організації і проведенні.

I  Х. Вручити Грамоти Національного еколого-натуралістичного центру головним
координаторам, технічним та інформаційним партнерам змагань:
1. фірмі “1С” за багаторічну вагому партнерську підтримку і благодійність.
2. компанії «Лабораторія Касперського» за багаторічну вагому партнерську
підтримку і благодійність.
3. Міжнародній  академії  комп’ютерних  наук  та  систем за  партнерську
підтримку
4. Електронному дайджесту «Техносвіт» за вагому інформаційну підтримку.
5. Редакції  газети  “Інформатика”  Видавничого  дому «Шкільний  світ»  за
вагому технічну та інформаційну підтримку.
6. Державній службі інтелектуальної власності України за вагому технічну і
організаційну підтримку та сприяння у експертній оцінці авторських розробок.
7. Українському  інституту  промислової  власності за  вагому  технічну  і
організаційну підтримку та сприяння у експертній оцінці авторських розробок.
8. Українському центру інноватики та патентно-інформаційних послуг  за
вагому  технічну  і  організаційну  підтримку  та  сприяння  у  експертній  оцінці
авторських розробок.
9. Національному  центру  «Мала  академія  наук  України»  за  вагому  за
вагому технічну і організаційну підтримку змагання.
10.Національному авіаційному університету за багаторічну плідну співпрацю
у організації і проведенні змагання та сприяння у експертній оцінці авторських
розробок.
11.Інституту  комп’ютерних  технологій  Національного  авіаційного
університету за  багаторічну  плідну  співпрацю у  організації  і  проведенні
змагання та сприяння у експертній оцінці авторських розробок.
12.Національному  технічному  університету  України  «КПІ» за  багаторічну
плідну співпрацю у організації і проведенні змагання та сприяння у експертній
оцінці авторських розробок.
13.Інституту  прикладного системного аналізу  НТУУ «КПІ» за  багаторічну
плідну співпрацю у організації і проведенні змагання та сприяння у експертній
оцінці авторських розробок.



14.Міжнародному навчально-науковому центру інформаційних технологій
і систем НАН, МОН України та ЮНЕСКО за багаторічну плідну співпрацю у
організації  і  проведенні  змагання та сприяння у експертній оцінці  авторських
розробок.
15.Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України за
багаторічну плідну співпрацю у організації і проведенні змагання та сприяння у
експертній оцінці авторських розробок.
16.Українському інституту інформаційних технологій в освіті НТУУ «КПІ»
за багаторічну плідну співпрацю у організації і проведенні змагання та сприяння
у експертній оцінці авторських розробок.
17.Навчально-методичному  комплексу «Інститут  післядипломної  освіти»
Національного технічного університету України «Київський політехнічний
інститут» за плідну співпрацю у організації і проведенні змагання.
18.Благодійній  екологічній  організації «Green Cross Ukaine»  за  постійну
інформаційну та технічну підтримку.
19.Видавничому  дому «СофтПРЕСС»  за  постійну  інформаційну  і  спонсорську
підтримку.
20.Редакції газети «Освіта України» за постійну інформаційну підтримку.
21.Редакції журналу «Компьютерное обозрение» за інформаційну підтримку.

Х. Вручити листи подяки фізичним особам, представникам фірм і організацій, які
сприяли у проведенні змагань:
14.Мазуру Вадиму Броніславовичу – директору фірми «1С» - за  багаторічну
вагому партнерську підтримку.
15.Рудаковій  Тетяні  –  маркетологу  фірми  «1С»  -  за  особисту  участь  в
організації і проведенні.
16.Слободянику Андрію Олександровичу -  керівнику Лабораторії
Касперського, за вагому партнерську підтримку.
17.Холоднюк Оксані - менеджеру Лабораторії Касперського, за особисту участь
в організації і проведенні.
18.Лісовому Оксену Васильовичу  – директору Національного центру «Мала
академія  наук  України»  за  вагому  партнерську  допомогу  в  організації  і
проведенні.
19.Шнурко-Табаковій  Елліні  Володимирівні –  Голові  Правління  Асоціації
підприємств  інформаційних  технологій  України,  директору  Видавничого  дому
"СофтПресс" за вагому партнерську підтримку.
20.Островській  Катерині  –  керівнику відділу  маркетингу  Видавничого  дому
"СофтПресс", за особисту участь в організації і проведенні.
21. Фролову Станіславу Вікторовичу – директору Державного підприємства
"Український інститут промислової власності", за вагому партнерську допомогу в
організації і проведенні.
22.Чабанець Тетяні  Миколаївні -  директору  філії  «Український центр
інноватики та патентно-інформаційних послуг», за вагому партнерську допомогу
в організації і проведенні.
23.Сторожуку Богдану – спеціалісту філії «Український центр інноватики та
патентно-інформаційних  послуг»,  за  вагому  партнерську  допомогу  в
організації і проведенні.
24.Ігорю  Пеєру –  засновнику  і  директору  компанії  «Bi Next IT» за  вагому
партнерську допомогу в організації і проведенні.
25. Малюковій Інні Геннадіївні – члену Ради управляючих Інституту ЮНЕСКО з
інформаційних технологій в освіті, директору Навчально-методичного комплексу
«Інститут післядипломної освіти» Національного технічного університету України
«Київський  політехнічний  інститут»,  кандидату  технічних  наук,  за  вагому
партнерську допомогу в організації і проведенні.
26. Сапізі  Юрію  Станіславовичу – виконавчому  директору  благодійної
екологічної організації «Green Cross Ukaine», за вагому партнерську підтримку.
27.Тарасову  Віктору  Олексійовичу  –  президенту  Міжнародної  академії
комп’ютерних наук та систем, за сприяння в організації і проведенні.
28.Гриценку  Володимиру  Іллічу -  директору  Міжнародного
науково-навчального  центру  інформаційних  технологій  і  систем  НАН,  МОН
України та ЮНЕСКО, за вагому партнерську підтримку.



29.Масієнко Марині Володимирівні - директору Видавничого дому «Шкільний
світ», за вагому партнерську підтримку.
30.Анні Кожанкіній – координатору видання «Компьютерное обозрение», за
партнерську підтримку .
31.Лапінському Віталію  Васильовичу  –  завідувачу  лабораторії  навчання
інформатики Інституту педагогіки НАПН України, за партнерську підтримку.

X  І.  Висловити  подяку  керівникам  вищих,  загальноосвітніх  та  позашкільних
навчальних закладів за сприяння участі у змаганнях своїх вихованців.

Директор НЕНЦ В.В.Вербицький
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