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НАКАЗ 
 
Про підсумки заочного етапу  
Десятого Всеукраїнського чемпіонату  
з інформаційних технологій  
"Екософт 2011"  
  

Згідно орієнтовного плану масових заходів на 2011 рік, листа 
Міністерства освіти і науки України № 1/9-891 від 08.12.2010 року, листа 
Національного еколого-натуралістичного центру № 18 від 19.01.2011 року та 
відповідно до рішення Оргкомітету запрошуємо до участі у ІІ етапі Десятого 
Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій "Екософт 2011":   

№ 
пп 

Назва 
авторської розробки 

Відомості про розробника 

категорія 
розробки 

повні ініціали місце навчання, роботи 

1.  

Використання технологій 
HTML, CSS, JavaScript для 
створення електронного 
навчального посібника 
«Інтерактивні тести з 
інформатики для 9 класу» 

Ходоровська 
Віолетта 
Валеріївна 

учениця 10 класу 
Кам'янського еколого-
економічного ліцею 
Кам'янської районної 
ради Черкаської області 

навчальні 

2.  

Застосування технологій 
HTML i CSS для створення 
Web-сайту «Музами геніїв 
місто осяяне» 

Чупак Олександр 
Вікторович 

учень 10 класу 
Кам'янського еколого-
економічного ліцею 
Кам'янської районної 
ради Черкаської області 

Web-
розробки 

3.  
Програма для організації 
лабораторних робіт з 
інформатики 

Корніюк  Василь 
Леонідович 

слухач Волинської 
обласної Малої академії 
наук 

інструмен
тальні 

4.  

Розробка системи 
керування комп’ютерною 
грою на основі технології 
доповненої реальності 

Куліков Олексій 
Ігорович 

слухач Волинської 
обласної Малої академії 
наук системні 

5.  
Програма для 
моделювання штучних 
нейронних мереж 

Матвіїв Катерина 
Юріївна 

слухачка Волинської 
обласної Малої академії 
наук 

системні 

mailto:nenc@nenc.gov.ua


6.  

Розробка системи 
транспортних сполучень в 
м. Луцьку 

Мороз Віктор 
Вікторович 

слухач Волинської 
обласної Малої академії 
наук 

спеціальн
ого 

призначен
ня 

7.  

Керування промисловими 
роботами за допомогою 
персонального комп’ютера 

Проноза Євген 
Олександрович 

учень 11 класу 
Приморської 
загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів 
Татарбунарського району 
Одеської області 

прикладні 

8.  

Електронний підручник  
«Основи Інтернет» 

Гулий Єгор 
Васильович 

учень 10 класу  
Донецької 
спеціалізованої 
загальноосвітньої фізико-
математичної школи I-III 
ступенів № 35 

навчальні 

9.  

Розробка сайту 
www.chakrum.ru 

Суконний Микола 
Олександрович  

студент 4 курсу за 
спеціальністю 
«Інформатика» 
Ровеньківського факультету 
Луганського національного 
університету імені Тараса 
Шевченка 

Web-
розробки 

10.  

Програма «G-sensor» 
(guard-sensor) 

Малишев Андрій 
Едуардович 

учень 10 класу  
Комунального закладу 
«Алчевська 
інформаційно-
технологічна гімназія»  
м. Алчевська Луганської 
області 

спеціальн
ого 

призначен
ня 

11.  

Програмний продукт 
«Редактор открыток» 

Савенко Аркадій 
Сергійович  

учень першого курсу, 
група № 12 «Оператор 
комп'ютерного набору» 
Державного 
навчального закладу 
«Мелітопольський 
будівельний центр 
професійно-технічної 
освіти» Запорізької 
області 

прикладн
і  

12.  

Браузер «Step» Виноградов 
Роман Ігорович  

учень першого курсу, 
група № 3 «Штукатур, 
лицювальник-
плиточник; монтажник 
гіпсокартонних 
конструкцій» 
Державного 
навчального закладу 
«Запорізький 
професійний ліцей» 
Запорізької області 

прикладн
і  

http://www.chakrum.ru/


13.  

Засіб для швидкого 
обміну текстовими 
повідомленнями між 
користувачами локальної 
мережі «Чат» 

Банцевич Роман 
Мар'янович 

учень другого курсу, 
група № 9 
«Електрогазозварник; 
водій 
автотранспортних 
засобів (категорії «С»)» 
Державного 
навчального закладу 
«Пологівський 
професійний ліцей» 
Запорізької області 

прикладн
і  

14.  

Іноземна мова – частка 
нашого життя 

Карнішина 
Анастасія 
Валеріївна 

учениця 10 класу 
Харківської 
загальноосвітньої школи 
№ 140 

Web-
розробки 

15.  

Обробка RSS новин для 
мобільного телефону 

Іваненко 
Костянтин 
Костянтинович 

студент 4 курсу за 
спеціальністю 
«Інформатика» 
Ровеньківського факультету 
Луганського національного 
університету імені Тараса 
Шевченка 

спеціальн
ого 

призначе
ння 

16.  

«Visual  AVR» – система 
для разработки 
программного обеспечения 
однокристальных 
микроконтроллеров 
семейства AVR 

Рубаненко Марія 
Олександрівна 

учениця 11 класу 
Харківської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 106 
Харківської міської ради 

інструмен
тальні  

17.  

Створення дидактичних 
комп’ютерних ігор для 
підтримки курсу 
математики у початкових 
класах засобами мови 
програмування Лого  

Євченко Богдан 
Олегович 

учень 7 класу 
Харківської гімназії № 55 
Харківської міської ради  навчальні  

18.  
Сайт-допомога при різного 
роду залежностях 

Беспалов 
Олександр 
Едуардович 

учень 10 класу 
Харківської гімназії № 14 
Харківської міської ради  

Web-
розробки 

19.  
Освіта заради майбутнього Браславська 

Єлизавета 
Сергіївна 

учениця 8 класу 
Харківської гімназії № 14 
Харківської міської ради  

навчальні 

20.  
Тривимірна модель 
енергоефективної будівлі 
школи 

Чуйко Владислав 
Андрійович 

учень 10 класу Донецької 
загальноосвітньої школи 
I-III ступенів № 105 

модель 

21.  

Навчальний 
телекомунікаційний проект 
«Кредит як спосіб стати 
самостійним» 

Максимчук Анна 
Валентинівна 

студентка 5-го курсу 
Інституту математики, 
фізики і технологічної 
освіти, спеціальність 
«Математика» 
Вінницького державного 
педагогічного 
університету імені 
Михайла Коцюбинського 

навчальні 



22.  

Автоматизована довідкова 
система керування 
роботою кафедри 

Лошак Богдан 
Васильович 

студент 3-го курсу 
Інституту математики, 
фізики і технологічної 
освіти, спеціальність 
«Технологічна освіта» 
Вінницького державного 
педагогічного 
університету імені 
Михайла Коцюбинського 

спеціальн
ого 

призначен
ня 

23.  

Навчальний 
телекомунікаційний проект 
«Фінансова незалежність 
неповнолітніх: реалії та 
перспективи!» 

Сальнікова Ольга 
Володимирівна 

студентка 5-го курсу 
Інституту математики, 
фізики і технологічної 
освіти, спеціальність 
«Математика» 
Вінницького державного 
педагогічного 
університету імені 
Михайла Коцюбинського 

навчальні 

24.  

Web-розробка 
«Геометричні побудови» 

Комарівський 
В’ячеслав 
Дмитрович 

студент 3-го курсу 
Інституту математики, 
фізики і технологічної 
освіти, спеціальність 
«Математика» 
Вінницького державного 
педагогічного 
університету імені 
Михайла Коцюбинського 

навчальні 

25.  

Педагогічний програмний 
засіб «Відеоуроки, з основ 
моделювання 
математичних процесів та 
явищ засобами Macromedia 
Flash» 

Кобися Алла 
Петрівна 

аспірант 2 року навчання 
за спеціальністю 13.00.04 
«Теорія і методика 
професійної освіти» 
Вінницького державного 
педагогічного 
університету імені 
Михайла Коцюбинського 

навчальні 

26.  

Навчальний посібник з 
дисципліни 
«Інформаційно-
комунікаційні технології в 
навчальному процесі» 
(лабораторний практикум з 
електронним супроводом) 

Кобися 
Володимир 
Михайлович 

аспірант 3 року навчання 
за спеціальністю 13.00.04 
«Теорія і методика 
професійної освіти» 
Вінницького державного 
педагогічного 
університету імені 
Михайла Коцюбинського 

навчальні 

27.  

Використання WAP-
технологій в навчальному 
процесі 

Петрович Сергій 
Драганович 

аспірант 4 року навчання 
за спеціальністю 13.00.04 
«Теорія і методика 
професійної освіти» 
Вінницького державного 
педагогічного 
університету імені 
Михайла Коцюбинського 

навчальні 



28.  

Створення перевірочного 
тесту 

Шевченко 
Олександр 
Олександрович 

учень 9 класу 
Маріупольської 
загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів №  65 
Донецької області 

навчальні 

29.  

Розробка програмного 
модулю обліку успішності 
школярів (Електронний 
журнал) 

Борщева Юлія 
Віталіївна  

студентка 2 курсу 
факультету 
комп’ютерних наук 
Східноукраїнської філії 
Міжнародного 
Соломонового 
університету  

прикладні  

30.  

Створення дистрибутиву 
Linux на основі образу 
openSUSE для 
використання в умовах 
шкільних комп’ютерних 
класів 

Лебеденко  
Дмитро  
Вадимович   

учень 10 класу 
Комунального закладу 
«Маріупольська 
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів № 48» 
Маріупольської міської 
ради Донецької області 

системні 

31.  

Модели пирамид в 
электронном 
сопровождении 

Коваленко Антон 
Володимирович 

учень 11 класу 
Красноармійського 
міського ліцею «Надія» 
Донецької області 

навчальні  

32.  

Электронный учебник по 
растровой графике 

Бахметьєв Євген 
Володимирович 

учень 11 класу 
Красноармійського 
міського ліцею «Надія» 
Донецької області 

навчальні  

33.  

Пристрій вводу текстової 
інформації у комп’ютер 
для людей з ослабленим 
зором 

Капорін Роман 
Михайлович  

учень 9 класу 
Севєродонецької школи 
І-ІІІ ступенів № 14 
Луганської області 

функціона
льний 

пристрій  

34.  

Система контролю знань з 
багатокритеріальним 
підрахунком результатів 

Легунцова 
Олександра 

слухач Комунального 
закладу «Луганська 
обласна Мала академія 
учнівської молоді» 

навчальні 

35.  

Система керування 
доступом до 
інформаційних ресурсів 
навчального закладу 

Циба Дмитро 
Дмитрович 

слухач Комунального 
закладу «Луганська 
обласна Мала академія 
учнівської молоді» 

спеціальн
ого 

призначен
ня 

36.  

Комп’ютерне моделювання 
збору гальванічних 
елементів засобами 
середовища Delphi 7.0 

Лебедєв 
Владислав 
Євгенович 

учень 9 класу 
Макіївського міського 
ліцею Донецької області 

спеціальн
ого 

призначен
ня 

37.  
Дистанційний курс „З 
Excel на ТИ” 

Матвєєв Микита 
Валерійович 

 учень 9 класу  Макіївського 
навчально – виховного 
комплексу № 49 „Надія” 
Донецької області 

навчальні 

38.  

Гра “Світ шашкових 
композицій” 

Московець 
Наталія Сергіївна 

 учениця 7 класу Роменської 
спеціалізованої 
загальноосвітньої школи І - ІІІ 
ст. №  2 ім. академіка 
А. Ф. Йоффе м. Ромни 
Сумської області 

ігрові 

39.  
НЛО Кльопа Владислав 

Вікторович 
 учень 9 класу Миколаївського 
економічного ліцею № 1 
Миколаївської міської ради 

анімаційні  



40.  

Автоматизована 
інформаційна система 
«Визначення класу 
небезпечності відходів 
виробництва» 

Станишевський 
Віталій 
Вікторович 

студент 3 курс, група 
«Комп’ютерні науки»-32 
Природничо-гуманітарного 
коледжу Закарпатського 
державного університету 

спеціальн
ого 

призначен
ня 

41.  
База даних „Ліцей”  Чирков Артем 

Михайлович  
 учень 11 класу 
Миколаївського економічного 
ліцею № 1 Миколаївської 
міської ради  

прикладні  

42.  
Морський бій Мешков Юрій 

Борисович  
учень 11 класу  
Миколаївського економічного 
ліцею № 1 Миколаївської 
міської ради  

ігрові 

43.  

Дослідження особливостей 
взаємодії інтелектуальних 
систем та компонент 
бізнес-логіки 

Миколюк Наталя 
Володимирівна 

студентка 2-го курсу 
Вінницького торговельно-
економічного інституту 
Київського національного 
торговельно-економічного 
університету 

спеціальн
ого 

призначен
ня  

44.  
Навчальна програма з 
математики 

Хороших Сергій 
Леонідович 

учень 10 класу 
загальноосвітньої школи  І-ІІІ 
ступенів № 103  м. Донецька 

навчальні 

45.  
Шкільний сайт Зімонін Ігор 

Олегович 
учень 11 класу Донецької 
багатопрофільної гімназії 
№ 150  

Web-
розробки 

46.  

Об’єктно-орієнтований 
модуль GLMax для 
розробки програм, що 
використовують 
тривимірну графіку 

Ходченко Федір 
Сергійович 

 учень 10 фізико-
математичного класу  
комунального закладу 
«Маріупольський навчально-
виховний комплекс 
«Технічний ліцей – 
загальноосвітня школа ІІ 
ступеню» Маріупольської 
міської ради Донецької 
області 

анімаційні 

47.  

Комп’ютерна програма 
«Золотий хрест» 

Степова Тетяна 
Олександрівна 

студентка 1 курсу групи 1ЕК 
обліково-фінансового 
факультету Вінницького 
торговельно-економічного 
інституту Київського 
національного торговельно-
економічного університету 

спеціальн
ого 

призначен
ня 

48.  

Електронне Портфоліо 
вчителя трудового 
навчання з теми 
«Проектування 
професійного успіху» 

Бєрзін Олексій 
Олексійович 

студент-магістрант спеціальності 
"Трудове навчання і основи 
інформаційних технологій" 
Інституту математики, фізики 
і технологічної освіти 
Вінницького держаного 
педагогічного університету 
імені Михайла 
Коцюбинського 

Web-
розробки 

49.  

Використання реляційних 
баз даних на уроках 
трудового навчання у СЗШ 
ІІІ-го ступеня 

Мацюк Сергій 
Анатолійович 

студент 5-го курсу спеціальності 
"Трудове навчання і основи 
інформаційних технологій" 
Інституту математики, фізики і 
технологічної освіти Вінницького 
державного педагогічного 
університету імені Михайла 
Коцюбинського 

навчальні  

50.  

Кроками трансформерів Шпаківський Віктор 
Анатолійович 

учень 10 класу  Житомирської 
загальноосвітньої школи І-Ш 
ступенів № 17, вихованець 
гуртка «Юний програміст» 
при ЖМЦНТТУМ 

ігрові 



51.  

Recycling Герус Владислав 
Вікторович  

учень 9 класу Житомирської 
загальноосвітньої школи І-
Ш ступенів № 35, вихованець 
гуртка «Юний програміст» 
при ЖМЦНТТУМ 

ігрові 

52.  

Багатоплатформовий 
редактор незалежних 
мобільних електронних 
підручників (MBook) 

Шевчук Вадим 
Сергійович 

магістр за спеціальністю 
«інформатика» 
Мелітопольського державного 
педагогічного університету 
імені Богдана Хмельницького  

прикладні 

53.  

Система відео 
спостереження з 
використанням веб-камер 

Черпак Олександр 
Олександрович 

учень 11 класу Дубровицького 
НВК Рівненської області 

спеціальн
ого 

призначен
ня 

54.  

Програма «Едельвейс» Ревук Владислав 
Русланович 

учень 9 класу Дубровицького 
НВК Рівненської області 

спеціальн
ого 

призначен
ня 

55.  
Робота з реєстром 
операційної системи 
Windows XP 

Мирончук Дмитро 
Іванович 

учень 11 класу 
Володимирецького районного 
колегіуму Рівненської області 

систеині 

56.  
NET VIEW, програма 
адміністрування мережі  

Дробко Костянтин 
Едуардович 

учень 11 класу  Рівненського 
природничо-математичного 
ліцею «Елітар» 

систеині 

57.  

Використання АРМ-технологій 
для вдосконалення роботи 
інформаційної підсистеми 
управління тваринництвом 

Агаджанов - 
Гонсалес Карен 
Хєсусович 

аспірант кафедри 
статистики, аналізу 
господарської діяльності га 
маркетннгу Сумського 
національного аграрного 
університету 

прикладні 

58.  
Web-сайт села 
Новокостянтинівка «Село 
моє, рідне село» 

Артьомов Геннадій 
Сергійович 

учень 11 класу  
Новокостянтинівської ЗОШ І-
ІІІ ст. Братського району 
Миколаївської області 

Web-
розробки 

59.  

Web-cайт «Екологія 
Нижнього Придністров’я» 

Лабунець Валентина 
Олександрівна 
 
 
Яценко Ганна 
В’ячеславівна 

учениця 10 класу НВК «ЗОШ 
I-III ступенів-гімназія» 
м. Білгорода-Дністровського 
Одеської області 
учениця 10 класу НВК 
«ЗОШ I-III ступенів-
гімназія» м. Білгорода-
Дністровського Одеської 
області 

Web-
розробки 

60.  
Основи механіки в 
прикладах 

Мога Олександр 
Ігорович 

учень 7 класу НВК «ЗОШ I-III 
ступенів-гімназія» 
м. Білгорода-Дністровського 
Одеської області 

навчальні 

61.  
Навчально-тестуюча 
програма з географії 
«Європейський Союз» 

Демчинський Віктор 
Сергійович 

учень 11 класу НВК 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступеня-гімназія» 
м. Горохів_Волинської області  

навчальні 

62.  
Сайт «Мої захоплення» Скіп Петро 

Миколайович 
вихованець Центру науково-
технічної творчості учнівської 
молоді Волинської області 

Web-
розробки 

63.  
Освітній Інтернет-портал 
та дистанційна система 
тестування  

Скорбатюк Андрій 
Володимирович 

учень 11 класу ЗОШ І-ІІІ 
ступенів м. Берестечко 
Горохівського району 
Волинської області 

Web-
розробки 

64.  
Подорож до світу 
фракталів 

Воробій Анастасія 
Олександрівна 

учениця 11 класу Першої 
української гімназії імені 
М. Аркаса м. Миколаєва 

навчальні 



65.  

Анімаційний проект «А як 
у вас?» 

Полянська Аркадія 
Олександрівна 

вихованка дитячої анімаційної 
студії «Сто фантазій» Станції 
юних техніків – Центру 
науково-технічної творчості 
молоді Дніпровського району 
м. Києва 

анімаційні 

66.  

Навчальний інтерактивний 
проект «Весела абетка» 

Жидейкіна Наталія 
Анатоліївна 

вихованка дитячої анімаційної 
студії «Сто фантазій» Станції 
юних техніків – Центру 
науково-технічної творчості 
молоді Дніпровського району 
м. Києва 

анімаційні 

67.  

Анімаційний проект «Про 
пелікана Артура» 

Свеженцева Варвара 
Олексіївна 

вихованка дитячої анімаційної 
студії «Сто фантазій» Станції 
юних техніків – Центру 
науково-технічної творчості 
молоді Дніпровського району 
м. Києва 

анімаційні 

68.  

Анімаційний проект 
«Спасіння Землі» 

Чупак Олександр 
Олександрович 

Вихованець дитячої 
анімаційної студії «Сто 
фантазій» Станції юних 
техніків – Центру науково-
технічної творчості молоді 
Дніпровського району 
м. Києва 

анімаційні 

Заїзд та реєстрація учасників здійснюється 1 лютого до 14:00, від’їзд – 3 
лютого після 14.00. Опалата проживання та харчування здійснюється за 
рахунок сторони, що відряджає, із розрахунку: харчування - 41 грн./доба, 
проживання в готелі від 60 грн./доба для конкурсантів; та 100 – 120 гривень за 
добу для керівників. Просимо Вас завчасно придбати квитки на зворотній шлях.  
 

 
 
 
 

Директор НЕНЦ      В.В. Вербицький 


