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НАКАЗ

Про участь команди від України у
Міжнародному конкурсі комп’ютерних проектів
INFOMATRIX - 2013

З метою виявлення серед юних обдарувань талановитих особистостей в 
галузі  розробки  програмного  забезпечення  та  апаратних  рішень  для 
обчислювальних систем Національний еколого-натуралістичний центр учнівської 
молоді (НЕНЦ) Міністерства освіти і  науки, молоді та спорту України спільно з 
Головним  управлінням  освіти  і  науки  Чернівецької  обласної  державної 
адміністрації  провели з 27 лютого по 1 березня ц.р. в м. Києві  національний 
етап  конкурсу  комп’ютерних  проектів  INFOMATRIX –  2013  в  Україні  (лист 
МОНмолодьспорту України 06.11.2012 № 3.4/9-1422р.).

За результатами національного етапу конкурсу Україна буде представлена 
у такому персональному складі:

НАКАЗУЮ:

І.  Надати право представляти Україну на  Міжнародному конкурсі 

комп’ютерних проектів INFOMATRIX 2013, що відбудеться 16-20 травня 

2013  року  у  місті  Бухарест  (Румунія),  наступним  учасникам  з  

індивідуальними проектами:

1. ГОЛОВАЧЕНКУ  АНТОНУ  ОЛЕКСАНДРОВИЧУ,  студенту  I  курсу  Інституту 
аерокосмічних систем управління Національного авіаційного університету 
з програмним засобом «Проект «MARC»», категорія «апаратне управління».

2. ІВАНОВІЙ  ЄВГЕНІЇ  ВОЛОДИМИРІВНІ,  учениці  11  класу  Донецького 
багатопрофільного  ліцею  «Престиж»  № 125  Донецької  міської  ради 
Донецької  області з  програмним  засобом  «Мультимедійний  тренажер 
«Вивчаємо правила дорожнього руху граючи» для дітей з вадами слуху»», 
категорія «програмування».

3. ГЕРУСУ  ВЛАДИСЛАВУ  ВІКТОРОВИЧУ,  учню  11  класу  Житомирської 
загальноосвітньої  школи  I-III  ступенів  № 35,  вихованцю  гуртка  "Юний 
програміст"  при  Житомирському  міському  центрі  науково-технічної 
творчості учнівської молоді з програмним засобом «Фукусіма 2», категорія 
«програмування».

4. ДОРОХІНУ  ВІКТОРУ  ОЛЕКСАНДРОВИЧУ,  учню  10  класу  загальноосвітньої 
школи  I-III  ступенів  № 2  м. Алушта  АР  Крим  з  програмним  засобом 
«Розробка візуалізації топології мережі», категорія «програмування».
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5. ЗАГАРІЮ  ОЛЕКСАНДРУ  МИКОЛАЙОВИЧУ,  студенту  I  курсу  Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка з програмним засобом 
«Цифровий аналізатор опору», категорія «апаратне управління».

6. МОГІ ОЛЕКСАНДРУ ІГОРОВИЧУ,  учню 9 класу НВК «ЗОШ ІІ ступеня-ліцей» 
м. Білгорода-Дністровського  Одеської  області  з  програмним  засобом 
«Розробка цифрового пристрою вимірювання кутів на базі мікроконтролера 
AVR»,  категорія «апаратне управління».

7. ШЕВЧЕНКУ ОЛЕКСАНДРУ ОЛЕКСАНДРОВИЧУ, учню 11 класу Маріупольської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №65 Донецької області з програмним 
засобом  «Генерація  елементів  дизайну  на  основі  цільової  аудиторії  з 
використанням власних алгоритмів», категорія «апаратне управління».

З командним проектом:

програмний  засіб  «Будь  природі  вірним  другом»,  категорія  «комп’ютерне 
мистецтво»

8. МАРТИНЮК  АЛЬОНІ  ВІТАЛІЇВНІ,  учениці  9  класу  Вишнівського  Центру 
творчості  дітей  та  юнацтва  Києво-Святошинського  району  Київської 
області.

9. МАТВІЄНКО  АНАСТАСІЇ  ОЛЕГІВНІ,  учениці  9  класу  Вишнівського  Центру 
творчості  дітей  та  юнацтва  Києво-Святошинського  району  Київської 
області.

ІІ.  Відповідальність  за  життя  та  здоров’я  учасників  покласти  на 
керівників делегації, батьків учнів.

ІІІ.  Направити  від  Національного  еколого-натуралістичного  центу 
учнівської  молоді  офіційним  керівником  команди  Ігната  Івана 
Авреловича,  директора  Чернівецької  гімназії  №6  Чернівецької  міської 
ради  Чернівецької  області  (за  попередньою  домовленістю).  Ігнат  І.А. 
відповідає за організацію участі української команди у конкурсі.

ІV.  Відповідальність  за  життя  та  здоров’я  учасників  покласти  на 
керівників делегацій.

V.  Ігнату  І.А.  своєчасно  подати  Національному  еколого- 
натуралістичному центру методичний звіт про участь української команди 
у  даному  конкурсі  (аналіз  конкурсу,  переваги  та  недоліки,  рівень 
підготовки української команди тощо).

VІ. Витрати на відрядження учнів, керівників здійснюються за рахунок 
коштів,  не  заборонених  чинним  законодавством  України,  а  також 
залучених спонсорських коштів учасників конкурсу.

VІІ.  Контроль  за  виконання  наказу  покласти  на  Тараненко  В.І., 
заступника директора НЕНЦ.

Директор НЕНЦ В.В.Вербицький


