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НАКАЗ

Про участь команди від України у
Міжнародному конкурсі комп’ютерних проектів
INFOMATRIX - 2014

З метою виявлення серед юних обдарувань талановитих особистостей в
галузі  розробки  програмного  забезпечення  та  апаратних  рішень  для
обчислювальних систем НЕНЦ провів з 19 до 21 лютого 2014 року в м. Києві
національний  етап  конкурсу  комп’ютерних  проектів  INFOMATRIX –  2014  в
Україні (лист МОН України 02.10.2013 р. № 1/9-695)

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 2014,  що відбудеться  8-12  травня
2014 року у місті Бухарест (Румунія), наступним учасникам: 

Категорія «Програмування»
1. Командний  проект:  Дмитро  Коливай,  Кес  Альперен,  учні  7  класу

Міжнародної  школи  І-ІІІ  ступенів  «Меридіан»  м.  Києва.  Науковий
керівник: Ali Evren Acun, заступник директора Міжнародної школи І-ІІІ
ступенів «Меридіан» Робота: «Logic Game».

2. Коноваленко  Андрій  Валерійович,  учень  11  класу  Стахановської
багатопрофільної  гімназії  № 15 Луганської  області.  Науковий керівник:
Булигіна Л.В.  Робота: «CamTouch».

Категорія «Апаратне управління»
1. Головаченко  Антон  Олександрович,  студент  II  курсу  Національного

авіаційного  університету.  Наукові  керівники:  Азарсков  Валерій
Миколайович,  лауреат Державної  премії  та  Премії  ім.  академіка М.  К.
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Янгеля  Національної  академії  наук  України,  академік  Міжнародної
Слов’янської  академії  наук,  д.т.н.,  професор;  завідувач кафедри  систем
управління  літальних  апаратів  Національного авіаційного університету;
Головаченко Тетяна Олександрівна, викладач факультету інформатики та
обчислюваної  техніки НТУУ «КПІ». Робота: «UMEP (Universal  Medical
Exoskeleton Platform)».

2. Кривий Дмитро Вікторович, студент 1 курсу Вінницького національного
технічного університету. Науковий керівник: Азаров Олексій Дмитрович
Робота: «Проект СКІФ. Інтелектуальний програмно – апаратний комплекс
для 
проведення пошуково-рятувальних та антитерористичних операцій».

3. Сомов  Єгор  Олександрович,учень  11  класу  Стахановської
багатопрофільної гімназії №15 Луганської області. Робота: «Діагностика
сколіозу за допомогою апаратно-програмного пристрою».

Категорія «Короткометражний фільм»
1. Командний  проект:  Бухонська  Катерина  Василівна,  Чумак  Роман

Євгенійович  вихованці  Студії  аудіовізуальних  мистецтв  "Mediastuff"
Вишнівського  центру  творчості  дітей  та  юнацтва  Київської  області.
Науковий  керівник:  Куксін  Євгеній  Вікторович,  керівник  студії
аудіовізуальних  мистецтв  "Mediastuff"  Вишнівського  центру  творчості
дітей та юнацтва. Робота: «Короткометражний фільм: Крутий».

2. Командний  проект:  Дудко  Марина  Вікторівна,  учениця  11  класу
Вишнівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  2  управління
освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської
області;  Скворцова  Каріна  Сергіївна,  учениця  10  класу  Вишнівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  2  управління  освіти
Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області.
Науковий  керівник:  Куксін  Євгеній  Вікторович,  керівник  студії
аудіовізуальних  мистецтв  "Mediastuff"  Вишнівського  центру  творчості
дітей та юнацтва Київської  області.  Робота:  «Короткометражний фільм:
Моя сім’я».

3. Командний  проект:  Калмиков  Вадим  Віталійович,  вихованець
Вишнівського центру творчості дітей та юнацтва Києво-Святошинського
району  Київської  області.  Петренко  Євгеній  Едуардович,  вихованець
Вишнівського центру творчості дітей та юнацтва Києво-Святошинського
району  Київської  області.  Науковий  керівник:  Пономаренко  Тетяна
Прокопівна, керівник-методист гуртка "Юні фотоаматори" Вишнівського
центру  творчості  дітей  та  юнацтва,  вчитель-методист  хімії
Петропавлівсько-Борщагівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Робота: «Піклування
про дитину - це природно».
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Категорія «Комп’ютерне мистецтво»
1. Павленко Нікіта Олексійович, учень 11 класу Донецької загальноосвітньої

школи  І-ІІІ  ступенів  №  3.  Павленко  Марія  Олександрівна,  учитель
інформатики Донецької загальноосвітньої школи № 3. Робота: «Мусорна
фантазія». 

2. Ковальчук Яна Богданівна,  учениця І  курсу група № 335 за професією
«Оператор  комп’ютерного  набору»  Державного  професійно-технічного
навчального закладу «Орджонікідзевське професійно-технічне училище»
Дніпропетровської  області.  Науковий  керівник:  Забутна  Катерина
Станіславівна. Робота: «Land – our family home». 

3. Корицька Альона Віталіївна,  Матвієнко Анастасія  Олегівна  учениці  10
класу  Петропавлівсько-Борщагівської  загальноосвітньої  школи  I-III
ступенів  Києво-Святошинського  району  Київської  області.  Науковий
керівник:  Пономаренко  Тетяна  Прокопівна,  керівник  гуртка  "Юні
фотоаматори" Вишнівського центру творчості дітей та юнацтва Київської
області. Робота: «Перешкоди не привід здаватися, це привід боротися!».

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
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