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Заступнику     
Міністра освіти і науки України  
Полянському П.Б.    

 
Вельмишановний Павле Броніславовичу! 

 
З метою всебічної підтримки та залучення обдарованої молоді до 

престижних міжнародних наукових конкурсів, впровадження інноваційних 
методів і технологій в освіті, інтеграції вітчизняної освіти і науки у світовий 
освітній простір, на базі Національного еколого-натуралістичного учнівської 
молоді 9-12 лютого 2010 року в рамках Всеукраїнського чемпіонату з 
інформаційних технологій «Екософт» був проведений відбір учасників для 
участі  в Міжнародному конкурсі INFOMATRIX. 

INFOMATRIX - це міжнародний конкурс комп'ютерних проектів, який 
проводиться вже всьоме.  

У 2010 році Україна вперше виступає повноправною країною-учасницею 
INFOMATRIX, після проведення національного етапу. Національний еколого-
натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України у 
2009-2010 рр. виступає у якості установи-організатора національного етапу в 
Україні (умови проведення додаються). 

Відповідно до Міжнародного положення про конкурс INFOMATRIX  та 
згідно з рішенням наукового журі конкурсу «Екософт», було надано право 
представляти Україну  у фіналі Міжнародного конкурсу INFOMATRIX, що 
відбудеться 22-26 квітня 2010 року у місті Бухарест (Румунія), сімом учасникам 
з індивідуальними проектами. Таким чином, Україна вперше буде представлена 
всесвітньому фіналі INFOMATRIX у такому персональному складі:   
 
Індивідуальні проекти: 

1. Баліцький Олександр, учень середньої загальноосвітньої школи №12 м. 
Білої Церкви Київської області. Тема проекту: "Обчислювальна 
геометрія"

2. Касьянов Антон, учень 11 математичного класу Ліцею при Донецькому 
національному університет. Тема проекту: "Шифрування інформації на 
мобільному телефоні". 
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3. Мога Євген, учень 11 класу Білгород-Дністровської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 2 Одеської області. Тема проекту: "Розробка 
сигналізації на мікроконтролері AVR". 

4. Олексієнко Михайло, учень 11 класу середньої загальноосвітньої школи 
№12 м. Одеси. Тема проекту: "Відлагодження". 

5. Хвиль Тарас, учень 11 класу ЛНВК 1-ІІІ ст. № 22 - ліцей м. Луцька. 
Проект "Розробка оболонки для робіт з базами даних випускників 
школи". 

6. Тітов Дмитро, учень 11 класу Донецької спеціалізованої 
загальноосвітньої фізико-математичної школи І-ІІІ ступенів № 35. Тема 
проекту: «Математичні методи навчання нейронних мереж для 
розв’язання задач розпізнавання образів». 

7. Шеверницький Володимир, учень 11 класу Київського 
природничонаукового ліцею №145. Тема проекту: «Математичні 
головоломки в тривимірному просторі». 

 
Керівник делегації: 

Візитів Марія Іванівна, головний спеціаліст відділу освіти Герцаївської 
райдержадміністрації Чернівецької області (за попередньою домовленістю). 

 
Доводимо до Вашого відома, що ведеться активна всебічна підготовка до 

участі у міжнародному фіналі: науково-педагогічний супровід, консультування 
з оформлення презентацій, стендів учасників міжнародного фіналу. 

Просимо Вас затвердити склад делегації для участі у фіналі 
Міжнародного конкурсі INFOMATRIX, що відбудеться 22-26 квітня 2010 року 
у місті Бухарест (Румунія) і надати дозвіл на виїзд. 

Відповідальність за життя та здоров’я учасників покласти на керівника 
делегації Візитів Марію Іванівну (за її погодженням). Керівник делегації 
відповідає за підготовку та оформлення візових документів, а також подає 
методичний звіт про участь української команди у даному конкурсі.  

Витрати на відрядження (у т.ч. керівника) здійснюються за рахунок 
залучених спонсорських коштів учасників конкурсу. 

Детальна інформація − за телефонами: 0 (44) 430 -02-60, 430-04-91, сайт: 
http://www.nenc.gov.ua, e-mail: nenc@nenc.gov.ua. 
 
З повагою 
 
Директор НЕНЦ        В.В. Вербицький 
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