
Міністерство освіти і науки України
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

НАКАЗ
м. Київ

«20» лютого 2015 р. № 9

Про підсумки проведення ІІ етапу XIV Всеукраїнського 
чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт-2015»
та національного етапу Міжнародного конкурсу 
комп’ютерних проектів «INFOMATRIX-2015», 
відкритого Всеукраїнського фестивалю роботів 
«Robo-Ideas-2015» у 2015 році 

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  № 3/3-9-
1159-14 від  07.10.2014  р.,  з  18  по  20  лютого  2015  р.  в  Національному  еколого-
натуралістичному центрі  учнівської  молоді  відбувся  ІІ  етап Всеукраїнського чемпіонату з
інформаційних  технологій  “Екософт-2015”,  національний  етап  Міжнародного  конкурсу
«INFOMATRIX-2015», Всеукраїнський фестиваль роботів «Robo-Ideas-2015».

За результатами змагань 
НАКАЗУЮ:

І. Нагородити Дипломами Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Міністерства освіти і науки України, цінними призами та заохочувальними сувенірами від
компанії "Скайлайн Софтвер", компанії «Лабораторія Касперського», Державної служби
інтелектуальної власності, Державного підприємства «Український інститут промислової
власності»,  Філії «Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг»,
Видавничого дому «СофтПресс»,  журналу «Комп’ютер  у  школі  та  сім’ї»,  Благодійного
фонду «Паросток»,  благодійної  екологічної  організації «Green Cross Ukaine»,
Національного  еколого-натуралістичного  центру  призерів  змагання,  що  вибороли
перемогу безпосередньо у фіналі ІІ етапу ХІV Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних
технологій «Екософт 2015» та інших зазначених заходах, які ввійшли у формат Чемпіонату:

1) серед учнів   загальноосвітніх   і позашкільних   навчальних закладів  :
1. СЕЛІВЕРСТОВУ ІРИНУ  СЕРГІЇВНУ, ученицю  9  класу  Харківської  гімназії  № 14
Харківської  міської  ради  за  І  місце  з  авторською  розробкою  в  номінації  "за  стильність
оформлення  та  якісний  інтерфейс”  в  категорії  «навчальні»  з  програмним  засобом
«Мультимедійний додаток до підручника з англійської мови для 1 класу».
2. МАКАШОВА  АНДРІЯ  МИХАЙЛОВИЧА,  учня  11  класу  Ківерцівської
експериментальної  всеукраїнського  рівня  загальноосвітньої  школи-комплексу  І-ІІІ  ст.
Ківерцівської  районної  ради  Волинської  області  за  ІІ  місце  з  авторською  розробкою  в
номінації  "за  стильність  оформлення  та  якісний  інтерфейс”  в  категорії  «навчальні»  з
програмним засобом «Навчальна програма «TRIANGLES»».
3. ЧЕЧЕЛЬ  АННУ  ВАДИМІВНУ,  ученицю  11  класу  Харківської  гімназії  № 14
Харківської  міської  ради  за  ІІ  місце  з  авторською  розробкою  в  номінації  "за  стильність
оформлення та якісний інтерфейс” в категорії «навчальні» з програмним засобом «Створення
глогу «Шкільна медіа-майстерня»».
4. ОСТАШКА  ЄВГЕНА  ВАСИЛЬОВИЧА,  учня  9  класу  Харківської  гімназії  № 14
Харківської  міської  ради  за  ІІ  місце  з  авторською  розробкою  в  номінації  "за  стильність
оформлення  та  якісний  інтерфейс”  в  категорії  «прикладні»  з  програмним  засобом
«Програмний модуль розпізнавання бланків тестування».
5. ГОРШЕНІНА  МИХАЙЛА  ОЛЕКСАНДРОВИЧА,  учня  10  класу  Житомирської
загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ст. № 5 за  ІІ  місце з авторською розробкою в номінації  "за



стильність оформлення та якісний інтерфейс” в категорії «системні» з програмним засобом
«Програма для захисту комп’ютера від несанкціонованого доступу через USB-Носії».
6. РАДІЩУКА  ВЛАДИСЛАВА ОЛЕКСАНДРОВИЧА,  учня  11 класу  Луцької  гімназії
№ 18,  вихованця  Волинської  обласної  Малої  академії  наук  за  ІІІ  місце  з  авторською
розробкою  в  номінації  "за  стильність  оформлення  та  якісний  інтерфейс”  в  категорії
«прикладні»  з  програмним  засобом  «Розробка  системи  автоматичного  спостереження  за
рухом в приміщенні».
7. КРИВУ ОЛЬГУ ВІКТОРІВНУ, ученицю 6 класу Гавришівської СЗШ 1-ІІ ст. 
Вінницького району Вінницької області, вихованку Вінницького районного будинку школярів
та юнацтва за ІІ місце з авторською розробкою в номінації "юна надія” в категорії 
«функціональні пристрої» з апаратним засобом «Пристрій для відтворення зображень».
8. АРТЕМУКА ОЛЕКСАНДРА ЛЕОНІДОВИЧА, вихованця гуртка інформатики 
Луцького міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської області 
за ІІІ місце з авторською розробкою в номінації "за стильність оформлення та якісний 
інтерфейс” в категорії  «Web-розробки» з програмним засобом «Веб-сайт «Україна – єдина 
країна»».
9. НАГІРНОГО  БОГДАНА  ОЛЕГОВИЧА,  вихованця  Центру  науково-технічної
творчості учнівської молоді управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації за ІІІ
місце з авторською розробкою в номінації "за стильність оформлення та якісний інтерфейс” в
категорії «Web-розробки» з програмним засобом «Сайт систематизації досліджень сучасного
стану популяції баранцевих на території Луцького району».
10. РУНЬКА ВЛАДИСЛАВА СЕРГІЙОВИЧА, учня 7 класу Христинівської ЗОШ І-ІІІ ст.
№ 2 Христинівської районної ради Черкаської області за ІІІ місце з авторською розробкою в
номінації  "за  стильність  оформлення та  якісний інтерфейс” в  категорії  «Web-розробки» з
програмним засобом «Шкільний сайт».

ЯНКОВЕНКА АНДРІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА, учня 7 класу Христинівської ЗОШ І-ІІІ
ст. № 2 Христинівської районної ради Черкаської області за ІІІ місце з авторською розробкою
в номінації "за стильність оформлення та якісний інтерфейс” в категорії «Web-розробки» з
програмним засобом «Шкільний сайт».
11. ОЛІЙНИКА БОГДАНА СТЕПАНОВИЧА, учня 11 класу ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 м. Луцька,
вихованця Волинської  обласної  Малої  академії  наук за І  місце з  авторською розробкою в
номінації  "за  стильність  оформлення та  якісний інтерфейс” в  категорії  «Web-розробки» з
програмним засобом «Розробка сервісу для організації онлайн репититорства».
12. КОСИГІНУ ОЛЬГУ СЕРГІЇВНУ, ученицю 11 класу Житомирської загальноосвітньої
школа І-ІІІ  ступенів  № 17 за  ІІ  місце з  авторською розробкою в номінації  "за  стильність
оформлення  та  якісний  інтерфейс”  в  категорії  «програмування»  з  програмним  засобом
«Комп’ютерний сайт «Космос буде нашим»».
13. РИБЧУКА  ВІТАЛІЯ  ПАВЛОВИЧА,  учня  11  класу  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  № 23  м. Луцька,
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 «Проектування та розробка соціального проекту «Online-Adviser»».
14. ГУКОВУ  АННУ  РОМАНІВНУ,  ученицю  8  класу  Харківської  гімназії  № 14
Харківської  міської  ради  за  І  місце  з  авторською  розробкою  в  номінації  "за  стильність
оформлення  та  якісний  інтерфейс”  в  категорії  «анімаційні»  з  програмним  засобом
«Короткометражний фільм «Щастя у долонях»».
15. ТРУБАЄВУ АНАСТАСІЮ СЕРГІЇВНУ, ученицю 10 класу Харківської гімназії № 14
Харківської  міської  ради  за  ІІ  місце  з  авторською  розробкою  в  номінації  "за  стильність
оформлення  та  якісний  інтерфейс”  в  категорії  «анімаційні»  з  програмним  засобом
«Короткометражний фільм «Сімейні цінності»».
16. ПЕКУР ІННУ ГРИГОРІВНУ, ученицю 11 класу Інформаційно-технологічного ліцею
№ 16 м.Чернігова за ІІІ місце з авторською розробкою в номінації "за стильність оформлення
та  якісний  інтерфейс”  в  категорії  «комп'ютерне  мистецтво»  з  програмним  засобом
«Листівка».
17. БАЛБАЗАНА ОЛЕКСАНДРА СЕРГІЙОВИЧА, учня 10 класу Вознесенської ЗОШ І-ІІІ
ст. № 5 Миколаївської області за ІІІ місце з авторською розробкою в номінації "за стильність



оформлення  та  якісний  інтерфейс”  в  категорії  «короткометражний  фільм»  з  програмним
засобом «Моє бачення проекту покращення навчання у школі».
18. ЛЯСКОВСЬКОГО  ВЛАДИСЛАВА  ГЕННАДІЙОВИЧА,  учня  10  класу  Міської
гуманітарної  гімназії  № 23,  вихованця  Міського  центру  науково-технічної  творчості
учнівської молоді м. Житомира за ІІ місце з авторською розробкою в номінації "за стильність
оформлення  та  якісний  інтерфейс”  в  категорії  «програмування»  з  програмним  засобом
«Виконавець УМКА - Учбова Методика Комп’ютерних Азів».
19. РУДИК  ЮЛІЮ  ОЛЕГІВНУ,  вихованку  Дунаєвецької  станції  юних  натуралістів
Хмельницької  області  за  ІІІ  місце  з  авторською  розробкою  в  номінації  "за  стильність
оформлення  та  якісний  інтерфейс”  в  категорії  «програмування»  з  програмним  засобом
«Програма для створення тестів»
20. ГОГОТ  МАР’ЯНУ  МИКОЛАЇВНУ, ученицю  11  класу  Ленковецької  ЗОШ  І-ІІІ  ст.
Хмельницької  області  за  ІІІ  місце  з  авторською  розробкою  в  номінації  "за  стильність
оформлення  та  якісний  інтерфейс”  в  категорії  «програмування»  з  програмним  засобом
«Система інтерактивних міні-тестів».
21. ПОВОЛОЦЬКОГО ЯРОСЛАВА ОЛЕКСАНДРОВИЧА,  учня  11 класу Ровеньківської
гімназії  № 1, вихованця Ровеньківської філії  Малої академії наук Луганської області за ІІІ
місце з авторською розробкою в номінації "за стильність оформлення та якісний інтерфейс” в
категорії «спеціального призначення» з програмним засобом «UniTablet» (захист відбувався в
онлайн-режимі).

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

1. АКІМОВУ ГАННУ ВАЛЕНТИНІВНУ, ученицю І курсу групи 214 ДНЗ «Запорізький
професійний торгово-кулінарний ліцей» за ІІІ місце з авторською розробкою в номінації "за
стильність оформлення та якісний інтерфейс” в категорії «навчальні» з програмним засобом
«Електронний посібник «Уроки-лекції з предмету «Технологія приготування їжі з основами
товарознавства»».

КОЛОМІЄЦЬ ЄВГЕНІЮ СЕРГІЇВНУ, ученицю І курсу групи 214 ДНЗ «Запорізький
професійний торгово-кулінарний ліцей» за ІІІ місце з авторською розробкою в номінації "за
стильність оформлення та якісний інтерфейс” в категорії «навчальні» з програмним засобом
«Електронний посібник «Уроки-лекції з предмету «Технологія приготування їжі з основами
товарознавства»».
2. БОНДАРЯ АНТОНА ВАДИМОВИЧА, учня 3 курсу групи 62 ДНЗ «Запорізький 
правобережний професійний ліцей» за ІІІ місце з авторською розробкою в номінації "за 
стильність оформлення та якісний інтерфейс” в категорії «ігрові» з програмним засобом 
«Bullet Love».
3. ЛАРІОНОВА  ВАДИМА  ОЛЕКСАНДРОВИЧА,  учня  І  курсу  групи  № 335  за
професією  «Оператор  комп’ютерного  набору»  державного  професійно-технічного
навчального закладу «Орджонікідзевське професійно-технічне училище» Дніпропетровської
області за ІІ місце з авторською розробкою в номінації "за стильність оформлення та якісний
інтерфейс” в категорії «анімаційні» з програмним засобом «Ми проти насилля».
4. КУБУ МАКСИМА  СЕРГІЙОВИЧА,  учня  ІІ  курсу  вищого  професійного  училища
№ 11 м. Вінниці за І місце з авторською розробкою в номінації "за стильність оформлення та
якісний інтерфейс” в категорії  «програмування» з програмним засобом «HealthHelper».

СИДОРЕНКА  ДЕНИСА  АНАТОЛІЙОВИЧА,  учня  ІІ  курсу  вищого  професійного
училища  № 11 м. Вінниці  за  І  місце  з  авторською  розробкою  в  номінації  "за  стильність
оформлення  та  якісний  інтерфейс”  в  категорії  «програмування»  з  програмним  засобом
«HealthHelper».
5. БОЙЧУКА ВЯЧЕСЛАВА ПАВЛОВИЧА, учня ІІ курсу вищого професійного училища
№ 7 м. Кременчука Полтавської області за ІІІ місце з авторською розробкою в номінації "за
стильність оформлення та якісний інтерфейс” в категорії   «програмування» з програмним
засобом «Калькулятор ененергоефективності».
6. ПРОЦЕНКО ОЛЕНУ СЕРГІЇВНУ, студентку 4 курсу відділення «Сестринська справа»
Кременчуцького медичного коледжу Полтавської області за ІІІ місце з авторською розробкою
в  номінації  "за  стильність  оформлення  та  якісний  інтерфейс”  в  категорії  «навчальні»  з



програмним  засобом  «Застосування  імітаційно-  тренінгових  технологій  в  екстреній
медицині».

3) серед студентів   вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації  :
1. КРИВОГО  ДМИТРА  ВІКТОРОВИЧА,  студента  ІІ  курсу  за  спеціальністю
«комп’ютерна  інженерія»  Інституту  інформаційних  технологій  та  компьютерної  інженерії
Вінницького національного технічного університету за  І  місце з  авторською розробкою в
номінації  "за  стильність  оформлення  та  якісний  інтерфейс”  в  категорії  «функціональні
пристрої»  з  апаратним  засобом  «Комунікаційно-інформаційний  пристрій  «Наручний
годинник з функцією управління жестами»».
2. ПАДАЛКО  ГАЛИНУ  АНАТОЛІЇВНУ,  студентку  ІІ  курсу  Східноєвропейського
національного  університету  імені  Лесі  Українки  за  І  місце  з  авторською  розробкою  в
номінації  "за  стильність  оформлення та  якісний інтерфейс” в  категорії  «Web-розробки» з
програмним засобом «Розробка веб-сервісу керування нагадуваннями «ReMe»».
3. КАЛИНДРУЗЯ БОГДАНА МИКОЛАЙОВИЧА, студента І курсу інженерно-фізичного
факультету  Національного  технічного  університету  України  «Київський  політехнічний
інститут»  за  І  місце  з  авторською  розробкою  в  номінації  "за  стильність  оформлення  та
якісний  інтерфейс”  в  категорії  «системні»  з  програмним  засобом  «Експериментальне
дослідження  стану  національного  сегменту  мережі  Інтернет  стосовно  можливості
проведення DNS Amplification атаки».
4. ПУГАЧ  ІЛОНУ  ОЛЕКСАНДРІВНУ,  студентку  ОКР  «Бакалавр»,  спеціальність
«Комп’ютерні  технології  в  управлінні  та  навчанні»,  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 «Педагогічний програмний
засіб  «Microsoft Office SharePoint Designer.  Базовий  курс»»  (захист  відбувався  в  онлайн-
режимі).
5. ТКАЧЕНКО  АНЖЕЛІКУ  ВІКТОРІВНУ, студентку  ОКР  «Бакалавр»,  спеціальність
«Історія»,  Інституту  історії,  етнології  і  права  Вінницького  державного  педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського за І місце з авторською розробкою в номінації
"за  стильність  оформлення  та  якісний  інтерфейс”  в  категорії  «навчальні»  з  програмним
засобом «Електронний навчально-методичний комплекс з Історії України (7 клас) на основі
хмарних технологій» (захист відбувався в онлайн-режимі).

СТОЯНОВА  ЄВГЕНА  СЕРГІЙОВИЧА,  студента  ОКР  «Бакалавр»,  спеціальність
«Історія»,  Інституту  історії,  етнології  і  права  Вінницького  державного  педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського за І місце з авторською розробкою в номінації
"за  стильність  оформлення  та  якісний  інтерфейс”  в  категорії  «навчальні»  з  програмним
засобом «Електронний навчально-методичний комплекс з Історії України (7 клас) на основі
хмарних технологій» (захист відбувався в онлайн-режимі).
6. ОЛІВАНЧУК  ОЛЕНУ  АНАТОЛІЇВНУ,  студентку  ОКР  «Бакалавр»,  спеціальність
«Англійська  мова»,  Інституту  іноземних  мов  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 електронний підручник «Англійська мова» (8 клас),
розроблений за допомогою пропрієтарного програмного забезпечення  Microsoft One Note»
(захист відбувався в онлайн-режимі).

ПОРИЦЬКУ МАРІЮ ОЛЕКСАНДРІВНУ, студентку ОКР «Бакалавр»,  спеціальність
«Англійська  мова»,  Інституту  іноземних  мов  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 електронний підручник «Англійська мова» (8 клас),
розроблений за допомогою пропрієтарного програмного забезпечення  Microsoft One Note»
(захист відбувався в онлайн-режимі).
7. СИНЕНЬКУ ЮЛІАНУ ВОЛОДИМИРІВНУ, студентку ОКР «Бакалавр», спеціальність
«Біологія»,  Природничо-географічного  факультету  Вінницького  державного  педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського за І місце з авторською розробкою в номінації
"за  стильність  оформлення  та  якісний  інтерфейс”  в  категорії  «навчальні»  з  програмним



засобом  «Педагогічний програмний засіб «Хімія, 7 клас» для загальноосвітніх навчальних
закладів» (захист відбувався в онлайн-режимі).

КОЛІБАБЧУК  АННУ  ВІТАЛІЇВНУ,  студентку  ОКР  «Бакалавр»,  спеціальність
«Біологія»,  Природничо-географічного  факультету  Вінницького  державного  педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського за І місце з авторською розробкою в номінації
"за  стильність  оформлення  та  якісний  інтерфейс”  в  категорії  «навчальні»  з  програмним
засобом  «Педагогічний програмний засіб «Хімія, 7 клас» для загальноосвітніх навчальних
закладів» (захист відбувався в онлайн-режимі).
8. КРАВЧЕНКО  ЮЛІЮ  ЛЕОНІДІВНУ,  студентку  ОКР  «Бакалавр»,  спеціальність
«Українська мова і література», Інституту філології і журналістики 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 «Інтерактивний мультимедійний електронний підручник з
української мови, 7 клас» (захист відбувався в онлайн-режимі).

АФОНІНУ  ДАР’Ю  СЕРГІЇВНУ,  студентку  ОКР  «Бакалавр»,  спеціальність
«Українська мова і література», Інституту філології і журналістики 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 «Інтерактивний мультимедійний електронний підручник з
української мови, 7 клас» (захист відбувався в онлайн-режимі).
9. КЛОЧЕНОК ДАРИНУ КОСТЯНТИНІВНУ, студентку ОКР «Магістр», спеціальність
«Технологічна  освіта»,  Інституту  математики,  фізики  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 «Педагогічний програмний засіб «Сходинки до
інформатики»» (захист відбувався в онлайн-режимі).
10. КОЛОМІЙЧУК  НАТАЛІЮ  ЮРІЇВНУ,  студентку  ОКР  «Магістр»,  спеціальність
«Технологічна  освіта»,  Інституту  математики,  фізики  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  «Використання  інноваційних  технологій
навчання  в  навчальному  процесі  професійно-технічних  навчальних  закладів»  (захист
відбувався в онлайн-режимі).

СТРАТІЯ ОЛЕКСАНДРА ГРИГОРОВИЧА, студента ОКР «Спеціаліст», спеціальність
«Технологічна  освіта»,  Інституту  математики,  фізики  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  «Використання  інноваційних  технологій
навчання  в  навчальному  процесі  професійно-технічних  навчальних  закладів»  (захист
відбувався в онлайн-режимі).

ІІ. Нагородити Грамотами Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Міністерства  освіти  і  науки  України  і  заохочувальними  сувенірами  від  технічних  та
інформаційних партнерів Чемпіонату учасників змагань  :

1) серед учнів загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів:
1. ДІДКІВСЬКОГО ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРОВИЧА, учня 9 класу Житомирської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 5 за авторську розробку в категорії «прикладні» з 
програмним засобом «Швидке створення списку учнів для участі у певних заходах».
2. ХМЕЛЕНКА МИКИТУ СЕРГІЙОВИЧА, учня 11 класу Одеського навчально-
виховного комплексу № 49 «Спеціалізована школа – загальноосвітня школа І-ІІІ ст.» Одеської
міської ради за авторську розробку в категорії «системні» з програмним засобом «Програма 
визначення потужності ПК за його компонентами».
3. МУДРАКА НАЗАРА ВАСИЛЬОВИЧА, вихованця Вінницького районного будинку 
школярів та юнацтва за авторську розробку в категорії «функціональні пристрої» з апаратним
засобом «Роботизований комплекс дорожньої служби».



4. ГОРДІЄНКА ОЛЕКСІЯ МИХАЙЛОВИЧА, учня 10 класу Одеського навчально-
виховного комплексу № 49 «Спеціалізована школа – загальноосвітня школа І-ІІІ ст.» Одеської
міської ради, вихованця творчого учнівського об’єднання «Юні робототехніки» КНПЗ 
«Одеський СЮТ «Сігма»» за авторську розробку в категорії «функціональні пристрої» з 
апаратним засобом «Цифро-аналогові перетворювачі нового покоління».
5. ПОГОРІЛОГО СЕРГІЯ АНДРІЙОВИЧА, учня 10 класу Кам'янського еколого-
економічного ліцею Кам'янської районної ради Черкаської області за авторську розробку в 
категорії «Web-розробки» з програмним засобом «Web-сайт „Фрактали”».
6. МАРКЕВИЧА БОГДАНА СТЕПАНОВИЧА, учня 11 класу Луцької гімназії № 18 
Луцької міської ради Волинської області за авторську розробку в категорії «Web-розробки» з 
програмним засобом «Веб-сайт електронних аудіокомпозицій «A state of trance»».
7. ГОРЧИНСЬКОГО МАКСИМА МИКОЛАЙОВИЧА, вихованця Центру науково-
технічної творчості учнівської молоді управління освіти і науки Волинської 
облдержадміністрації за авторську розробку в категорії «Web-розробки» з програмним 
засобом «Офіційний web-сайт Центру науково-технічної творчості учнівської молоді 
управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації».

НАГІРНОГО БОГДАНА ОЛЕГОВИЧА, вихованця Центру науково-технічної 
творчості учнівської молоді управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації за 
авторську розробку в категорії «Web-розробки» з програмним засобом «Офіційний web-сайт 
Центру науково-технічної творчості учнівської молоді управління освіти і науки Волинської 
обласної державної адміністрації».
8. НГУЄН ХОАНГ ЛОНГ, учня 9 класу Харківської гімназії № 14 Харківської міської 
ради за авторську розробку в категорії «Web-розробки» з програмним засобом «Екскурсія 
гімназією».
9. МАТВІЄНКО АНАСТАСІЮ ОЛЕГІВНУ, вихованку Вишнівського центру творчості 
дітей та юнацтва Києво-Святошинського району Київської області за авторську розробку в 
категорії «комп'ютерне мистецтво» з програмним засобом «Пернаті друзі».

КОРИЦЬКУ АЛЬОНУ ВІТАЛІЇВНУ, члена гуртка «Юні фотоаматори» ВЦТДЮ, 
ученицю 11 класу Петропавлівсько-Борщагівської ЗОШ І-ІІІ ст. Києво-Святошинського 
району Київської області за авторську розробку в категорії «комп'ютерне мистецтво» з 
програмним засобом «Пернаті друзі».
10. КОПАЄВА НІКІТУ ВАЛЕНТИНОВИЧА, учня 8 класу Міжнародної школи І-ІІІ ст. 
«Меридіан» м. Києва за авторську розробку в категорії «анімаційні» з програмним засобом 
«Chemistry App».

КЕС АЛЬПЕРЕН АСІМ, учня 8 класу Міжнародної школи І-ІІІ ст. «Меридіан» 
м. Києва за авторську розробку в категорії  «анімаційні» з програмним засобом «Chemistry 
App».
11. ГАМОНІНА НАЗАРІЯ МИКОЛАЙОВИЧА, вихованця інформаційно-технічного 
відділу Центру науково-технічної творчості учнівської молоді управління освіти і науки 
Волинської обласної державної адміністрації за авторську розробку в категорії «навчальні» з 
програмним засобом «Програма-тест «Юний-радіоконструктор».
12. БІРЮКОВА ІВАНА ФЕДОРОВИЧА, учня 10 класу Кубряцької ЗОШ І-ІІІ ст. 
Веселинівського району Миколаївської області за авторську розробку в категорії «навчальні» 
з програмним засобом «Путівник професійного вибору».
13. КІРНОВУ КАТЕРИНУ ОЛЕКСАНДРІВНУ, ученицю 11 класу Харківської гімназії 
№ 14 Харківської міської ради за авторську розробку в категорії «навчальні» з програмним 
засобом «Навчальне середовище «Планета Алгоритміків»».
14. ТКАЧЕНКА ВАДИМА АНДРІЙОВИЧА, учня 11 класу Ровеньківської 
загальноосвітньої школи I-III ст. № 8, вихованець Ровеньківської філії Малої академії наук 
Луганської області за авторську розробку в категорії «навчальні» з програмним засобом 
«Електронна карта розвитку обчислювальної техніки» (захист відбувався в онлайн-режимі).
15. БЄЛОГО АНТОНА ЯРОСЛАВОВИЧА, учня 11 класу Ровеньківської 
загальноосвітньої школи I-III ст. № 9 м. Ровеньки, вихованця Ровеньківської філії Малої 
академії наук Луганської області за авторську розробку в категорії «прикладні» з програмним
засобом «Train Conductor’s Assistant 2.0» (захист відбувався в онлайн-режимі).



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

1. ПЕТРУНІВА АНДРІЯ ІГОРОВИЧА, учня ІІІ курсу, професія "Оператор з обробки 
інформації та програмного забезпечення" вищого професійного училища № 21 м. Івано-
Франківська за авторську розробку в категорії «прикладні» з програмним засобом 
«Визначення режимів різання при точінні».

ПИНЧУКА ІВАНА, учня ІІІ курсу, професія " Верстатник широкого профілю" вищого 
професійного училища № 21 м. Івано-Франківська за авторську розробку в категорії 
«прикладні» з програмним засобом «Визначення режимів різання при точінні».
2. ГАЙДУКА ВАЛЕНТИНА ВАЛЕРІЙОВИЧА, учня ІІІ курсу групи № 8 
«електромонтер; водій автотранспортних засобів категорії «В» і «С1» державного 
навчального закладу «Пологівський професійний ліцей»; Запорізької області за авторську 
розробку в категорії «ігрові» з програмним засобом «Гра «Маріо»».
3. ХОМЕНКА ІВАНА ВОЛОДИМИРОВИЧА, учня ІІІ курсу групи № 8 «електромонтер; 
водій автотранспортних засобів категорії «В» і «С1» державного навчального закладу 
«Пологівський професійний ліцей»; Запорізької області за авторську розробку в категорії 
«ігрові» з програмним засобом «Гра «Танчики»».
4. СТРУКА ВІКТОРА СЕРГІЙОВИЧА, учня ІІІ курсу групи № 8 «електромонтер; водій 
автотранспортних засобів категорії «В» і «С1» державного навчального закладу 
«Пологівський професійний ліцей»; Запорізької області за авторську розробку в категорії 
«Web-розробки» з програмним засобом «Браузер ППЛ».
5. НІЖАРАДЗЕ ГЕОРГІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА, учня І курсу групи № 2 
«електромонтер; водій автотранспортних засобів категорії «В» і «С1» державного 
навчального закладу «Пологівський професійний ліцей»; Запорізької області за авторську 
розробку в категорії «анімаційні» з програмним засобом «3D-фотографія «Учні ліцею за 
незалежність України»».
6. ЧУБ НАДІЮ ІВАНІВНУ, ученицю ІІІ курсу спеціальність «Швачка, вишивальник» 
ДНЗ «Мелітопольський професійний ліцей сервісу» Запорізької області за авторську 
розробку в категорії «навчальні» з програмним засобом «Посібник з геометрії «Тіла 
обертання»».
7. АЛЕКСАШИНУ ЮЛІЮ ПАВЛІВНУ, ученицю 3 курсу, професія «Перукар (перукар-
модельєр)» державного навчального закладу «Мелітопольське вище професійне училище» 
Запорізької області за авторську розробку в категорії «навчальні» з програмним засобом 
«Електронний навчальний посібник  «Ще не вмерли України і слава, і воля…»».
8. РЄКУ АЛЬОНУ ВІКТОРІВНУ, ученицю ІІ курсуДНЗ «Запорізьке вище професійне 
училище сфери послуг» за авторську розробку в категорії «навчальні» з програмним засобом 
«Посібник «Живе слово»».
9. ДАНКАЙ ВЕРОНІКУ СТЕПАНІВНУ, студентку ІІІ курсу групи «КН»-31 
Природничо-гуманітарного коледжу ДВНЗ «Ужгородський Національний університет» за 
авторську розробку в категорії «спеціального призначення» з програмним засобом 
«Автоматизація книжкового магазину».
10. ТАМКО ИНЕССУ МИКОЛАЇВНУ, студентку І курсу групи 1РПЗ-14 Антрацитівського
коледжу інформаційних технологій і економіки, м. Антрацит, вихованку Ровеньківської філії 
Малої академії наук Луганської області за авторську розробку в категорії «навчальні» з 
програмним засобом «Програма підтримки вивчення української мови в умовах 
російськомовного середовища» (захист відбувався в онлайн-режимі).

3) серед студентів   вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації  :
1. ГОЛОВАЧЕНКА АНТОНА ОЛЕКСАНДРОВИЧА, студента ІІІ курсу Національного 
авіаційного університету за авторську розробку в категорії «апаратне управління» з 
апаратним засобом «ICS- INTELLIGENT CAR SYSTEM»

ІІІ. Нагородити Грамотами Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 
молоді Міністерства освіти і науки України вихованців Дитячої   інженерної академії м.     Києва, 
за   демонстрацію власноруч створених робототехнічних пристроїв під час проведення 
Всеукраїнського фестивалю   роботів   «  Robo  -  Ideas  -2015»:



1. АМІРАН МІКАЯ,  учня 6 класу державного навчального закладу «Дитяча інженерна
академія» м. Києва.
2. МАРТИНЕНКА ДМИТРА, учня 6 класу державного навчального закладу «Дитяча 
інженерна академія» м. Києва.
3. КРЯЧЕНКА ЗАХАРА, учня 6 класу державного навчального закладу «Дитяча 
інженерна академія» м. Києва.
4. ТУМАЧОВА ВІТАЛІЯ, учня 6 класу державного навчального закладу «Дитяча 
інженерна академія» м. Києва.
5. ТКАЧЕНКА ДМИТРА, учня 6 класу державного навчального закладу «Дитяча 
інженерна академія» м. Києва.

І  V  .  Вручити  сертифікати  –  запрошення  на  участь  у  фіналі    М  і      ж  н      а  ро  д      н  ого       к  о  н      к  у  р      су
комп’ютерних  проектів  «І  NFOMATRIX  -2015»  14-19  травня  2015  р.,  м.     Бухарест,
Румунія) учням і студентам, з числа конкурсантів, що змагались у форматі Всеукраїнського
чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт 2015»:
1. Категорія «Програмування»
Гогот Мар’яна Миколаївна, учениця 11 класу Ленковецької ЗОШ І-ІІІ ст. Хмельницької 
області.
Падалко Галина Анатоліївна, студентка ІІ курсу Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки.
Куба Максим Сергійович, учень ІІ курсу вищого професійного училища № 11 м. Вінниці.
2. Категорія «Короткий фільм»
Копаєв Нікіта Валентинович, учень 8 класу Міжнародної школи І-ІІІ ст. «Меридіан» 
м. Києва та Кес Альперен Асім, учень 8 класу Міжнародної школи І-ІІІ ст. «Меридіан» 
м. Києва (командний проект).
3. Категорія «Комп’ютерне мистецтво»
Пекур Інна Григорівна, учениця 11 класу Інформаційно- технологічного ліцею№ 16 
м. Чернігова.
Гукова Анна Романівна, учениця 8 класуХарківської гімназії № 14 Харківської міської ради.
4. Категорія «Апаратне управління»
Крива Ольга Вікторівна, учениця 6 класу Гавришівської СЗШ Вінницького району 
Вінницької області, вихованка Вінницького районного будинку школярів та юнацтва.
Головаченко Антон Олександрович, студент ІІІ курсу Національного авіаційного 
університету та Кривий Дмитро Вікторович, студент ІІ курсу за спеціальністю 
«комп’ютерна інженерія» Інституту інформаційних технологій та компьютерної інженерії 
Вінницького національного технічного університету(командний проект).

V  . Висловити подяку науковим і педагогічним керівникам учасників змагань, що 
представляли свої розробки на очному етапі Всеукраїнського чемпіонату «Екософт-2015», 
національному турі Міжнародного конкурсу комп’ютерних проектів «І  NFOMATRIX  -2015» та
Всеукраїнському фестивалі   роботів     «  Robo  -  Ideas  -2015».  

V  І.  Висловити  щиру  подяку  керівникам  делегацій,  що  супроводжували  учасників
Всеукраїнського  чемпіонату  «Екософт-2015»,  національного туру  Міжнародного  конкурсу
комп’ютерних  проектів  «І  NFOMATRIX  -2015»,  Всеукраїнського фестивалю    роботів     «  Robo  -  
Ideas  -2015»  та  вручити  сертифікати  про  проходження  курсів  підвищення  кваліфікації  за
короткостроковою формою.  

VI  І. Вручити листи Подяки складу суддівської колегії Всеукраїнського чемпіонату «Екософт-
2015» і національного туру Міжнародного конкурсу комп’ютерних проектів «І  NFOMATRIX  -
2015» та Всеукраїнського фестивалю роботів «  Robo     Ideas   2015»:
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,  МОН 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. Русіній Людмилі Іванівні - науковому працівнику Українського інституту інформаційних
технологій в освіті НТУУ «КПІ», за особисту участь в організації і проведенні.
6. Вовковінській Наталії Вадимівні – головному редактору журналу “Комп’ютер у школі
та сім’ї”, за багаторічну партнерську підтримку, особисту участь в організації і проведенні.
7. Киричевському Геннадію Аврамовичу,  доценту кафедри  технології  управління
Національного авіаційного університету, кандидату фізико-математичних наук, за особисту
участь в організації і проведенні.
8. Волжеву  Олегу  Євгеновичу, завідувачу  відділу  ІКТ  Національного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді, за особисту участь в організації і проведенні.
9. Щепкіну Євгену Юрійовичу, фахівцю Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді, за особисту участь в організації і проведенні.
10. Федорчуку Роману Юрійовичу,  керівнику творчого  самодіяльного  колективу
Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді,  за  особисту  участь  в
організації і проведенні.
11. Загарія  Олександру  Миколайовичу,  керівнику  координаційної  групи  Оргкомітету  з
підготовки  і  проведення  національного  туру  «INFOMATRIX»,  за  особисту  участь  в
організації і проведенні.

VII  .  Вручити  Грамоти  Національного  еколого-натуралістичного  центру  головним
координаторам, технічним та інформаційним партнерам змагань:
1. компанії  «Скайлайн  Софтвер» 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. Національній педагогічній академії наук України за партнерську підтримку.
5. Державній  службі  інтелектуальної  власності  України, за  вагому  технічну  і
організаційну підтримку та сприяння у експертній оцінці авторських розробок.
6. Державному підприємству «Український інститут промислової власності», за вагому
технічну і організаційну підтримку та сприяння у експертній оцінці авторських розробок.
7. Філії «Український  центр  інноватики  та  патентно-інформаційних  послуг»  ДП
«Український  інститут  промислової  власності»,  за  вагому  технічну  і  організаційну
підтримку та сприяння у експертній оцінці авторських розробок.
8. Національному  центру  «Мала  академія  наук  України»,  за  вагому  технічну  і
організаційну підтримку змагання.
9. Національному  авіаційному  університету,  за  багаторічну  плідну  співпрацю у
організації і проведенні змагання та сприяння у експертній оцінці авторських розробок.
10. Інституту  комп’ютерних  технологій  Національного  авіаційного  університету, за
багаторічну плідну співпрацю у організації і проведенні змагання та сприяння у експертній
оцінці авторських розробок.
11. Національному  технічному  університету  України  «КПІ», за  багаторічну  плідну
співпрацю у організації і проведенні змагання та сприяння у експертній оцінці авторських
розробок.
12. Інституту  прикладного  системного  аналізу  НТУУ  «КПІ», за  багаторічну  плідну
співпрацю у організації і проведенні змагання та сприяння у експертній оцінці авторських
розробок.
13. 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.



14. Інституту  інформаційних  технологій  і  засобів  навчання  НАПН  України, за
багаторічну плідну співпрацю у організації і проведенні змагання та сприяння у експертній
оцінці авторських розробок.
15. Українському  інституту  інформаційних  технологій  в  освіті  НТУУ  «КПІ»,  за
багаторічну плідну співпрацю у організації і проведенні змагання та сприяння у експертній
оцінці авторських розробок.
16. Навчально-методичному  комплексу «Інститут  післядипломної  освіти»
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»,
за плідну співпрацю у організації і проведенні змагання.
17. Благодійній екологічній організації «Green Cross Ukaine»,  за постійну інформаційну та
технічну підтримку.
18. Дитячій інженерній академії м. Києва, за сприяння в організації та проведенні змагання,
змістовну технічну підтримку.
19. Електронному дайджесту «Техносвіт», за вагому інформаційну підтримку.
20. Редакції  журналу “Комп’ютер у школі та сім’ї”,  за вагому технічну та інформаційну
підтримку.
21. Видавничому дому «СофтПРЕСС», за постійну інформаційну і спонсорську підтримку.
22. Редакції газети «Освіта України», за постійну інформаційну підтримку.
23. Редакції журналу «Компьютерное обозрение», за інформаційну підтримку.

I  Х. Вручити листи Подяки фізичним особам, представникам фірм і організацій, які сприяли у
проведенні змагань:
12. Мазуру  Вадиму  Броніславовичу –  директору  фірми  «Скайлайн  Софтвер»  -  за
багаторічну вагому партнерську підтримку.
13. Рудаковій Тетяні –  маркетологу компанії «Скайлайн Софтвер» - за особисту участь в
організації і проведенні.
14. Бобровніковій  Анні –  менеджеру  по  роботі  з  навчальними  закладами  компанії
«Скайлайн Софтвер» - за особисту участь в організації і проведенні.
15. Слободянику Андрію Олександровичу –  керівнику компанії  «Лабораторія
Касперського», за вагому партнерську підтримку.
16. Холоднюк  Оксані -  менеджеру  компанії  «Лабораторія Касперського»,  за  особисту
участь в організації і проведенні.
17. Рогозіній  Наталії –  менеджеру  компанії  «Лабораторія 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. Левченку  Олегу  Анатолійовичу –  в.о.  директора 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.Ханбекян  Олені  Володимирівні  –  начальнику відділу  інноватики  Філії «Український
центр  інноватики  та  патентно-інформаційних  послуг»  ДП «Український  інститут
промислової власності» за особисту партнерську допомогу в організації і проведенні.
24.Сторожуку Богдану – спеціалісту філії «Український центр інноватики та патентно-
інформаційних  послуг» ДП «Український  інститут  промислової  власності»,  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. Харитонову Роману Юрійовичу – національному координатору регіональних проектів
екологічного Центру для Центральної і Східної Європи.
27. Подолєву Дмитру – генеральному директору компанії  «IHUB», за вагому партнерську
підтримку. 
28. Боровику Дмитру Віталійовичу –  директору Дитячої  інженерної  академії  м. Києва,  за
вагому партнерську підтримку.
29.  Сапізі  Юрію  Станіславовичу – виконавчому  директору  благодійної  екологічної
організації «Green Cross Ukaine», за вагому партнерську підтримку.
30. Тарасову Віктору Олексійовичу – президенту Міжнародної академії комп’ютерних наук
та систем, за сприяння в організації і проведенні.
31. Гриценку Володимиру Іллічу -  директору Міжнародного науково-навчального центру
інформаційних технологій і систем НАН, МОН України та ЮНЕСКО, за вагому партнерську
підтримку.
32. Вовковінській Наталії Вадимівні – головному редактору журналу «Комп’ютер у школі
та сім’ї», за особисту партнерську підтримку.
33. Скализі  Валентині –  журналісту  видавництва  «Педагогічна  преса»,  за  особисту
партнерську підтримку.
34. Кожанкіній  Анні –  координатору видання «Компьютерное обозрение», за партнерську
підтримку .
35.Лапінському Віталію Васильовичу  –  завідувачу  лабораторії  навчання  інформатики
Інституту педагогіки НАПН України, за партнерську підтримку.

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

Директор НЕНЦ В. В. Вербицький


