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

НАКАЗ
м. Київ

«25» лютого 2016 р. № 12

Про підсумки проведення фіналу ІІ етапу 
XV Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних
технологій «Екософт-2015» та національного етапу 
Міжнародного конкурсу комп’ютерних проектів 
«INFOMATRIX-2016»

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 від  27.10.2015 р.  № 3/3-9-755-15 «Про проведення  ХV
Всеукраїнського  чемпіонату  з  інформаційних  технологій  «Екософт–2016»», наказу Міністерства
освіти і науки України від 03.03.2007 р. № 177 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський
чемпіонат з інформаційних технологій «Екософт», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
23.03.2007 за № 266/13533, листа Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
від 13 жовтня 2015 р. № 198 «Про проведення національного етапу та участі у фіналі Міжнародного
конкурсу  INFOMATRIX  у  2016  р.»  з  23  по  25  лютого  2016  р.  в  Національному  еколого-
натуралістичному центрі  учнівської  молоді  відбувся  фінал  ІІ  етапу  Всеукраїнського чемпіонату з
інформаційних  технологій  “Екософт-2016”  і  національний  етап  Міжнародного  конкурсу
«INFOMATRIX-2016».

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 «Kaspersky Lab»,  Державної служби інтелектуальної власності,
Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», філії «Український
центр інноватики та патентно-інформаційних послуг», Видавничого дому «СофтПресс», журналу
«Комп’ютер  у  школі  та  сім’ї»,  Благодійного  фонду «Паросток»,  ТОВ  «Київське  енергетичне
агентство»,  всеукраїнського  осередку  Міжнародного  Центру  Національного  Відродження  ім.
Степана  Бандери, Національного  еколого-натуралістичного  центру  призерів  змагання,  що
вибороли перемогу у фіналі  ІІ  етапу ХV Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій
«Екософт 2016» і національному етапі Міжнародного конкурсу «INFOMATRIX-2016»:

1) серед учнів   загальноосвітніх   і позашкільних   навчальних закладів  :
1. Жарун Юлія Олександрівна, 11 клас, НВК «Інформатико-математичний ліцей - 
загальноосвітня школа I-II ст.» Дзержинської міської ради Донецької області, І місце в категорії «Web 
розробки» з авторською розробкою в номінації «За стильність оформлення та якісний  інтерфейс» з 
програмним засобом Дослідження сучасних web-технологій
2. Кучер Катерина Вікторівна, 11 клас, Одеська загальноосвітня школа I-III cт. № 65, ІІ місце в 
категорії «Web розробки» з авторською розробкою в номінації «За стильність оформлення та якісний  
інтерфейс» з програмним засобом Онлайн-ресурс «Dislexia»
3. Когай Владислав Валерійович, 11 клас, Одеська загальноосвітня школа I-III cт. № 65, ІІ 
місце в категорії «Web розробки» з авторською розробкою в номінації «Неординарна творча 
розробка»  з програмним засобом Онлайн-ресурс «Дві Кореї»
4. Стеблевець Тетяна Олександрівна, 10 клас, Волинська обласна Мала академія наук, 
Волинський ліцей-інтернат, ІІІ місце в категорії «Web розробки» з авторською розробкою в номінації 
«За стильність оформлення та якісний  інтерфейс» з програмним засобом Розробка сайту 
GBaroundMe
5. Приставка Владислав Дмитрович, 9 клас, Криворізький гуманітарно-технічний ліцей № 129
Дніпропетровської області, ІІІ місце в категорії «Web розробки» з авторською розробкою в номінації 
«Неординарна творча розробка» з програмним засобом Соціальна мережа «Anonimous»



6. Кіріліна Анна Юріївна, 11 клас, КЗО «СЗШ № 97 імені П.І.Шкідченка» Дніпропетровської 
міської ради Дніпропетровської області, І місце, в категорії «Анімаційні», з авторською розробкою в 
номінації «Високий  професійний рівень продукту» з програмним засобом Казка про жінку, що мала 
крила
7. Іноземець Анна Олегівна, 7 клас, Черкаська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 3 Черкаської 
міської ради Черкаської області, ІІ місце в категорії «Анімаційні» з авторською розробкою в номінації 
«Юна надія» з програмним засобом Байдужість - шлях до загибелі нашого світу 
8. Шевченко Олексій Романович, 6 клас, КЗО «СЗШ № 97 імені П.І.Шкідченка» 
Дніпропетровської міської ради Дніпропетровської області, ІІІ місце в категорії «Анімаційні» з 
авторською розробкою в номінації «Юна надія» з програмним засобом Времена года 
9. Крива Ольга Вікторівна, 7 клас, Гавришівська СЗШ І-ІІІ ст. Вінницького району Вінницької 
області, І місце, в категорії «Апаратне управління»з авторською розробкою в номінації «Юна надія» з 
програмним засобом Проект «МАРС О2»
10. Леськів Олександр Андрійович, 11 клас, Білоцерківське навчально-виховне об’єднання 
«Ліцей – Мала академія наук» Білоцерківської міської ради Київської області, І місце в категорії 
«Апаратне управління» з авторською розробкою в номінації «За стильність оформлення та якісний 
інтерфейс» з програмним засобом Повнокольоровий дисплей на основі персистенції зору
11. Кулинич Радмир Васильович, 6 клас, Харківська технічна студія «Винахідник», ІІ місце в 
категорії «Апаратне управління» з авторською розробкою в номінації «За стильність оформлення та 
якісний інтерфейс» з програмним засобом Механізм дистанційного рульового керування автомобілем 
з LEGO MINDSTORMS для навчання дітей з проблемами розвитку.

Остапенко Мирослав Ілліч, 9 клас, Харківська технічна студія «Винахідник», ІІ місце в 
категорії «Апаратне управління» з авторською розробкою в номінації «За стильність оформлення та 
якісний  інтерфейс» з програмним засобом Механізм дистанційного рульового керування автомобілем
з LEGO MINDSTORMS для навчання дітей з проблемами розвитку.
12. Манжуленко Інга Ігорівна, 10 клас, Політехнічний ліцей НТУУ «КПІ» м. Києва, ІІ місце в 
категорії «Апаратне управління» з авторською розробкою в номінації «За стильність оформлення та 
якісний  інтерфейс» з програмним засобом OK, chess

Тафтай Анастасія Олексіївна, 10 клас, Політехнічний ліцей НТУУ «КПІ» м. Києва, ІІ місце 
в категорії «Апаратне управління»з авторською розробкою в номінації «За стильність оформлення та 
якісний  інтерфейс» з програмним засобом OK, chess
13. Шовковий Богдан Сергійович, 11 клас, Красноармійський міський ліцей «Надія» Донецької 
області, ІІІ місце в категорії «Апаратне управління» з авторською розробкою в номінації «За 
стильність оформлення та якісний інтерфейс» з програмним засобом Розумний будинок, система 
захисту від протікання води
14. Вінник Вячеслав Іванович, 11 клас, Черкаська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 3 Черкаської 
міської ради Черкаської області, І місце в категорії «Ігрові» з авторською розробкою в номінації «За 
стильність оформлення та якісний інтерфейс» з програмним засобом Настільна гра Біо» (загальний 
курс біології)
15. Куликовський Владислав Геннадійович, 6 клас, Липівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. 
Львівської області, ІІІ місце в категорії «Ігрові»з авторською розробкою в номінації «Юна надія» з 
програмним засобом Малювалка
16. Попов Максим Дмитрович, 11 клас, Криворізький науково-технічний металургійний ліцей 
№ 81 Дніпропетровської області, ІІІ місце в категорії «Ігрові» з авторською розробкою в номінації «За
стильність оформлення та якісний інтерфейс» з програмним засобом Логічна гра
17. Підгурський Владислав Олексійович, 10 клас, Білоцерківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. 
№ 12 з поглибленим вивченням інформаційних технологій Білоцерківської міської ради Київської 
області, ІІІ місце в категорії «Інструментальні» з авторською розробкою в номінації «Максимальна 
функціональність продукту» з програмним засобом Програма «Самодіагностика за обличчям»
18. Гукова Анна Романівна, 9 клас, Харківська гімназія № 14 Харківської міської ради 
Харківської області, І місце в категорії «Короткометражний фільм» з авторською розробкою в 
номінації «За стильність оформлення та якісний  інтерфейс» з програмним засобом 
Короткометражний фільм на тему справедливості «Why?..»
19. Вершигора Анастасія Олександрівна, 11 клас, Дунаєвецька районна станція юних 
натуралістів Хмельницької області, ІІ місце в категорії «Короткометражний фільм» з авторською 
розробкою в номінації «Висока суспільно-корисна спрямованість» з програмним засобом 
Справедливість

Мельник Ілона Олегівна, 11 клас, Дунаєвецька районна станція юних натуралістів 
Хмельницької області, ІІ місце в категорії «Короткометражний фільм» з авторською розробкою в 
номінації «Висока суспільно-корисна спрямованість» з програмним засобом Справедливість



Буняк Іванна Сергіївна, 11 клас, Дунаєвецька районна станція юних натуралістів 
Хмельницької області, ІІ місце в категорії «Короткометражний фільм» з авторською розробкою в 
номінації «Висока суспільно-корисна спрямованість» з програмним засобом Справедливість

Григор'єв Максим Олегович, 11 клас, Дунаєвецька районна станція юних натуралістів 
Хмельницької області, ІІ місце в категорії «Короткометражний фільм» з авторською розробкою в 
номінації «Висока суспільно-корисна спрямованість» з програмним засобом Справедливість

Бойчук Андрій Степанович, 11 клас, Дунаєвецька районна станція юних натуралістів 
Хмельницької області, ІІ місце в категорії «Короткометражний фільм» з авторською розробкою в 
номінації «Висока суспільно-корисна спрямованість» з програмним засобом Справедливість
20. Ульянов Владимир Владимирович, 10 клас, Політехнічний ліцей НТУУ «КПІ» м. Київ, ІІІ 
місце в категорії «Короткометражний фільм» з авторською розробкою в номінації «Висока суспільно-
корисна спрямованість» з програмним засобом Правосудие

Штемпель Анастасия Олеговна, 10 клас Політехнічний ліцей НТУУ «КПІ» м. Київ, ІІІ місце
в категорії «Короткометражний фільм» з авторською розробкою в номінації «Висока суспільно-
корисна спрямованість» з програмним засобом Правосудие
21. Савенко Оксана Олександрівна, 10 клас, Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат
ІІ-ІІІ ст. з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів при Кременчуцькому педагогічному 
коледжі ім. А.С. Макаренка Полтавської області, І місце в категорії «Комп’ютерне мистецтво» з 
авторською розробкою в номінації «За стильність оформлення та якісний  інтерфейс» з програмним 
засобом Аспекти створення та застосування графічних зображень
22. Золотарьова Марина Ігоревна, 9 клас, Одеська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 65, ІІ місце 
в категорії «Комп’ютерне мистецтво» з авторською розробкою в номінації «За стильність оформлення
та якісний інтерфейс» з програмним засобом Космічна серія (5 робот)
23. Майдан Андрій Олександрович, 10 клас, Одеський економічний ліцей Одеської міської ради
Одеської області ІІ місце в категорії «Комп’ютерне мистецтво» з авторською розробкою в номінації 
«За стильність оформлення та якісний інтерфейс» з програмним засобом Створення гри у редакторі 
UNITY3D
24. Танчинець Антон Євгенович, 10 клас, Політехнічний ліцей НТУУ «КПІ» м. Київ, ІІ місце в 
категорії «Моделі» з авторською розробкою в номінації «За стильність оформлення та якісний 
інтерфейс» з програмним засобом IQ-DREAM - створення енцефалографа на базі Ардуіно

Петренко Кирил Миколайович, 10 клас, Політехнічний ліцей НТУУ «КПІ» м. Київ, ІІ місце 
в категорії «Моделі» з авторською розробкою в номінації «За стильність оформлення та якісний  
інтерфейс» з програмним засобом IQ-DREAM - створення енцефалографа на базі Ардуіно
25. Куделя Михайло Миколайович, 10 клас, КЗ «Луцький міський Центр науково-технічної 
творчості Луцької міської ради», КЗ «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 15» Луцької міської 
ради Волинської області, І місце в категорії «Прикладні» з авторською розробкою в номінації «За 
стильність оформлення та якісний інтерфейс» з програмним засобом Мобільний додаток 
«Кишеньковий помічник вчителя
26. Зеленський Данило Андрійович, 10 клас, НВК «Інформатико-математичний ліцей - 
загальноосвітня школа I-II ст.» Дзержинської міської ради Донецької області, ІІ місце в категорії 
«Прикладні» з авторською розробкою в номінації «Неординарна творча розробка» з програмним 
засобом Криптографічний захист інформації
27. Морозова Ольга Олександрівна, 11 клас, НВК «Інформатико-математичний ліцей - 
загальноосвітня школа I-II ст.» Дзержинської міської ради Донецької області, ІІІ місце в категорії 
«Прикладні» з авторською розробкою в номінації «Неординарна творча розробка» з програмним 
засобом Таблиці Шульте
28. Губа Олександр Олександрович, 9 клас, КЗ «Технічний ліцей» м. Дніпродзержинська 
Дніпропетровської області, ІІІ місце в категорії «Прикладні» з авторською розробкою в номінації «За 
стильність оформлення та якісний інтерфейс» з програмним засобом Удосконалення процесу 
заповідання особливо цінних територій Дніпропетровської області на прикладі природного 
заповідника «Дніпровсько-Орільський» з використанням геоінформаційних технологій
29. Шестаков Владислав Олександрович, 10 клас, Львівська гімназія «ЄВШАН», Мала 
академія наук при Львівському національному університеті ім. Івана Франка, ІІ місце в категорії 
«Програмування» з авторською розробкою в номінації «За стильність оформлення та якісний 
інтерфейс» з програмним засобом SmartTranslator
30. Близинська Єлизавета Вадимівна, 9 клас, НВК «Спеціалізована школа - загальноосвітня 
школа І-ІІІ ст. № 49» Одеської міської ради Одеської області, ІІІ місце в категорії «Програмування» з 
авторською розробкою в номінації «За стильність оформлення та якісний інтерфейс» з програмним 
засобом Багатоцільовий аналізатор текстів та літературних творів – програма «Pen-Mastery»

Орешко Ольга Олександрівна, 11 клас, НВК «Спеціалізована школа - загальноосвітня 
школа І-ІІІ ст. № 49» Одеської міської ради Одеської області, ІІІ місце в категорії «Програмування» з 



авторською розробкою в номінації «За стильність оформлення та якісний інтерфейс» з програмним 
засобом Багатоцільовий аналізатор текстів та літературних творів – програма «Pen-Mastery»
31. Кондратюк Вадим Ігорович, 11 клас, Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. с. Жидичин, 
Ківерцівського району Волинської області, І місце в категорії «Навчальні» з авторською розробкою в 
номінації «За стильність оформлення та якісний інтерфейс» з програмним засобом Електронна зоряна
карта
32. Русін Назар Ігорович, 8 клас, Клеванський навчально-виховний комплекс "школа-ліцей" 
Рівненської області, ІІ місце в категорії «Навчальні» з авторською розробкою в номінації «Юна надія»
з програмним засобом Віртуальні лабораторні роботи з механіки
33. Лахай Владислав Ярославович, 10 клас, Луцький міський Центр науково-технічної 
творчості учнівської молоді Луцької міської ради, Луцька спеціалізована школа № 1, ІІ місце в 
категорії «Навчальні» з авторською розробкою в номінації «За стильність оформлення та якісний 
інтерфейс» з програмним засобом Навчально-ігровий проект «Funny English»
34. Корж Родіон Олександрович, 9 клас, Токмацька загальноосвітня школа № 1 І-ІІІ ст. 
Токмацької міської ради Запорізької області, ІІІ місце в категорії «Навчальні» з авторською розробкою
в номінації «За стильність оформлення та якісний інтерфейс» з програмним засобом Інтерактивні 
тестові форми завдань для контролю знань учнів з предмету «Екологія рідного краю»

Ткачов Максим Андрійович, 9 клас, Токмацька загальноосвітня школа № 1 І-ІІІ ст. 
Токмацької міської ради Запорізької області, ІІІ місце в категорії «Навчальні» з авторською розробкою
в номінації «За стильність оформлення та якісний інтерфейс» з програмним засобом Інтерактивні 
тестові форми завдань для контролю знань учнів з предмету «Екологія рідного краю»

Чумак Денис Сергійович, 9 клас, Токмацька загальноосвітня школа № 1 І-ІІІ ст. Токмацької 
міської ради Запорізької області, ІІІ місце в категорії «Навчальні» з авторською розробкою в номінації 
«За стильність оформлення та якісний інтерфейс» з програмним засобом Інтерактивні тестові форми 
завдань для контролю знань учнів з предмету «Екологія рідного краю»
35. Рабчевська Дарина Вікторівна, 10 клас, Володимир-Волинський районний Будинок школяра
Волинської області, ІІІ місце в категорії «Навчальні» з авторською розробкою в номінації «За 
стильність оформлення та якісний інтерфейс» з програмним засобом Навчальна гра «WeatherTab»
36. Мельник Анастасія Юріївна, 9 клас, Білоцерківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 12 з 
поглибленим вивченням інформаційних технологій Білоцерківської міської ради Київської області, ІІІ 
місце в категорії «Навчальні» з авторською розробкою в номінації «За стильність оформлення та 
якісний інтерфейс» з програмним засобом Навчальні відеофільми «Одновимірні масиви в Lazarus»

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

1. Плаксин Володимир Анатолійович, ІІІ курс, Державний навчальний заклад «Запорізьке 
вище професійне училище сфери послуг», ІІІ місце в категорії «Web розробки» з авторською 
розробкою в номінації «За стильність оформлення та якісний  інтерфейс» з програмним засобом 
«GALAXY STAR»

Хохлова Маргарита Сергіївна, ІІ курс, Державний навчальний заклад «Запорізьке вище 
професійне училище сфери послуг», ІІІ місце в категорії «Web розробки» з авторською розробкою в 
номінації «За стильність оформлення та якісний  інтерфейс» з програмним засобом «GALAXY STAR»

2. Куба Максим Сергійович, ІІІ курс, Вище професійне училище № 11 м. Вінниці, ІІІ місце в 
категорії «Апаратне управління» з авторською розробкою в номінації «За стильність оформлення та 
якісний інтерфейс» з програмним засобом Shark Systems Smart Socket

3. Гусак Влад Ігорович, ІІ курс, Державний навчальний заклад "Запорізький правобережний 
професійний ліцей", ІІ місце в категорії «Ігрові» з авторською розробкою в номінації «За стильність 
оформлення та якісний інтерфейс» з програмним засобом Wolk around the island

4. Антоненко Ярослав Миколайович, І курс, Державний навчальний заклад «Київський 
професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою», ІІІ місце в категорії «Ігрові»
з авторською розробкою в номінації «За стильність оформлення та якісний  інтерфейс» з програмним 
засобом Патріотичні ігри «ПАТРІОТ 1.0» національно-патріотична гра

Куйдан Богдан Олегович, ІІ курс, Державний навчальний заклад «Київський професійний 
коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою», ІІІ місце в категорії «Ігрові» з авторською
розробкою в номінації «За стильність оформлення та якісний  інтерфейс» з програмним засобом 
Патріотичні ігри «ПАТРІОТ 1.0» національно-патріотична гра

Савченко Максим Олександрович, ІІ курс, Державний навчальний заклад «Київський 
професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою», ІІІ місце в категорії «Ігрові»
з авторською розробкою в номінації «За стильність оформлення та якісний  інтерфейс» з програмним 
засобом Патріотичні ігри «ПАТРІОТ 1.0» національно-патріотична гра



5. Куба Максим Сергійович, ІІІ курс, Вище професійне училище № 11 м. Вінниці, ІІ місце в 
категорії «Програмування» з авторською розробкою в номінації «Неординарна творча розробка» з 
програмним засобом Shark Systems Sys Info

Біденко Денис Олександрович, ІІІ курс, Вище професійне училище № 11 м. Вінниці, ІІ місце
в категорії «Програмування» з авторською розробкою в номінації «Неординарна творча розробка» з 
програмним засобом Shark Systems Sys Info

6. Шумейко Вікторія Іванівна, ІІ курс, Кременчуцький педагогічний коледж ім. 
А.С.Макаренка Полтавської області, ІІІ місце в категорії «Програмування» з авторською розробкою в 
номінації «За стильність оформлення та якісний інтерфейс» з програмним засобом Вивчаємо 
SCRATCH граючись 

7. Ваш Юрій Васильович, IV курс, Природничо-гуманітарний коледж ДВНЗ "Ужгородський 
національний університет", ІІ місце в категорії «Системні» з авторською розробкою в номінації 
«Неординарна творча розробка» з програмним засобом ChildControl

8. Соколова Ганна Олександрівна, IV курс, Маріупольське вище металургійне професійне 
училище Донецької області, І місце в категорії «Навчальні» з авторською розробкою в номінації «За 
стильність оформлення та якісний інтерфейс» з програмним засобом Електронний комплекс 
«Двигунів внутрішнього згоряння, автомобілів та тракторів»

9. Кучинська Анжеліка Русланівна, ІІ курс, Державний навчальний заклад «Київський центр 
професійно-технічної освіти», ІІ місце в категорії «Навчальні» з авторською розробкою в номінації 
«За стильність оформлення та якісний інтерфейс» з програмним засобом Мультимедійний online 
комплекс. уроки професійного навчання

Пасічник Ілля Олегович, ІІ курс, Державний навчальний заклад «Київський центр 
професійно-технічної освіти», ІІ місце в категорії «Навчальні» з авторською розробкою в номінації 
«За стильність оформлення та якісний інтерфейс» з програмним засобом Мультимедійний online 
комплекс. уроки професійного навчання

10. Вишнякова Валерія Миколаївна, І курс, Державний навчальний заклад «Запорізьке вище 
професійне училище сфери послуг», ІІІ місце в категорії «Навчальні» з авторською розробкою в 
номінації «За стильність оформлення та якісний інтерфейс» з програмним засобом Фізика навколо 
нас

11. Василенко Артем Миколайович, І курс, Державний навчальний заклад «Київський 
професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою», ІІІ місце в категорії 
«Навчальні» з авторською розробкою в номінації «За стильність оформлення та якісний інтерфейс» з 
програмним засобом Віртуальна лабораторія діагностики автомобільних засобів «AutoDiagnostic»

Вашакідзе Артур Віталійович, І курс, Державний навчальний заклад «Київський 
професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою», ІІІ місце в категорії 
«Навчальні» з авторською розробкою в номінації «За стильність оформлення та якісний інтерфейс» з 
програмним засобом Віртуальна лабораторія діагностики автомобільних засобів «AutoDiagnostic»

Ємчук Віталій Романович, ІІ курс, Державний навчальний заклад «Київський професійний 
коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою», ІІІ місце в категорії «Навчальні» з 
авторською розробкою в номінації «За стильність оформлення та якісний інтерфейс» з програмним 
засобом Віртуальна лабораторія діагностики автомобільних засобів «AutoDiagnostic»

Карасьов В’ячеслав Валерійович, І курс, Державний навчальний заклад «Київський 
професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою», ІІІ місце в категорії 
«Навчальні» з авторською розробкою в номінації «За стильність оформлення та якісний інтерфейс» з 
програмним засобом Віртуальна лабораторія діагностики автомобільних засобів «AutoDiagnostic»

Селезньов Євгеній Сергійович, І курс, Державний навчальний заклад «Київський 
професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою», ІІІ місце в категорії 
«Навчальні» з авторською розробкою в номінації «За стильність оформлення та якісний інтерфейс» з 
програмним засобом Віртуальна лабораторія діагностики автомобільних засобів «AutoDiagnostic»

12. Ковтун Юлія Леонідівна, ІV курс, Кременчуцький медичний коледж ім.В.І.Литвиненка 
Полтавської області, ІІІ місце в категорії «Навчальні» з авторською розробкою в номінації «За 
стильність оформлення та якісний інтерфейс» з програмним засобом Адаптація концепції активного 
довголіття за М. М. Амосовим до умов сьогодення 

3) серед студентів   вищих навчальних закладів III-V рівнів акредитації   та спеціалістів:
1. Глухінчук Павло Васильович, V курс, Уманський державний педагогічний університет імені
Павла Тичини, І місце в категорії «Web розробки» з авторською розробкою в номінації «За стильність 
оформлення та якісний інтерфейс» з програмним засобом Пакет готових рішень для реалізації 
функціоналу вебсайту школи



2. Кривий Дмитро Вікторович, ІІІ курс, Вінницький національний політехнічний університет, І
місце в категорії «Апаратне управління»з авторською розробкою в номінації «За стильність 
оформлення та якісний  інтерфейс» з програмним засобом Project CClipse. Програмно-апаратний 
комплекс для покращення стану, реабілітації та відновлення втрачених функцій хворих чи 
травмованих людей з набутими обмеженнями по руху

Салтикова Тетяна Олександрівна, ІІІ курс, Вінницький національний політехнічний 
університет, І місце в категорії «Апаратне управління» з авторською розробкою в номінації «За 
стильність оформлення та якісний інтерфейс» з програмним засобом Project CClipse. Програмно-
апаратний комплекс для покращення стану, реабілітації та відновлення втрачених функцій хворих чи 
травмованих людей з набутими обмеженнями по руху
3. Лановий Роман Олександрович, І курс, Вінницький національний технічний університет, ІІ 
місце, в категорії «Апаратне управління» з авторською розробкою в номінації «За стильність 
оформлення та якісний інтерфейс» з програмним засобом Особливості застосування сучасних 
технологій для поліпшення експлуатаційних характеристик взуття

Лудан Дар'я Віталіївна, ІІІ курс, Вінницький національний технічний університет, ІІ місце в 
категорії «Апаратне управління» з авторською розробкою в номінації «За стильність оформлення та 
якісний інтерфейс» з програмним засобом Особливості застосування сучасних технологій для 
поліпшення експлуатаційних характеристик взуття
4. Кривий Дмитро Вікторович, ІІІ курс, Вінницький національний політехнічний університет, 
ІІІ місце в категорії «Апаратне управління» з авторською розробкою в номінації «За стильність 
оформлення та якісний інтерфейс» з програмним засобом Shark Systems Smart Socket 
5. Куперштейн Леонід Михайлович, спеціаліст, Вінницький національний технічний 
університет, ІІ місце в категорії «Прикладні» з авторською розробкою в номінації «За стильність 
оформлення та якісний інтерфейс» з програмним засобом Інтелектуальна нейросистема для 
діагностування інсультів

Кренцін Михайло Дмитрович, І курс, Вінницький національний технічний університет, ІІ 
місце в категорії «Прикладні» з авторською розробкою в номінації «Неординарна творча розробка» з 
програмним засобом Інтелектуальна нейросистема для діагностування інсультів
6. Медведєв Роман Петрович, ІІ курс, Вінницький державний педагогічний університет імені 
Михайла Коцюбинського, І місце, в категорії «Навчальні» з авторською розробкою в номінації «За 
стильність оформлення та якісний інтерфейс» з програмним засобом Використання хмарних 
технологій для створення освітнього середовища вчителя історії та учня загальноосвітнього 
навчального закладу

Ткаченко Анжеліка Вікторівна, V курс, Вінницький державний педагогічний університет 
імені Михайла Коцюбинського, І місце в категорії «Навчальні» з авторською розробкою в номінації 
«За стильність оформлення та якісний інтерфейс» з програмним засобом Використання хмарних 
технологій для створення освітнього середовища вчителя історії та учня загальноосвітнього 
навчального закладу
7. Афоніна Дарія Сергіївна, ІІІ курс, Вінницький державний педагогічний університет імені 
Михайла Коцюбинського, І місце в категорії «Навчальні» з авторською розробкою в номінації «За 
стильність оформлення та якісний інтерфейс» з програмним засобом Інтерактивний мультимедійний 
програмний засіб навчального призначення для вивчення української мови в загальноосвітніх 
навчальних закладах

Кравченко Юлія Леонідівна, ІІІ курс, Вінницький державний педагогічний університет 
імені Михайла Коцюбинського, І місце в категорії «Навчальні» з авторською розробкою в номінації 
«За стильність оформлення та якісний інтерфейс» з програмним засобом Інтерактивний 
мультимедійний програмний засіб навчального призначення для вивчення української мови в 
загальноосвітніх навчальних закладах
8. Пугач Ілона Олександрівна, ІІІ курс, Вінницький державний педагогічний університет імені
Михайла Коцюбинського, І місце в категорії «Навчальні» з авторською розробкою в номінації «За 
стильність оформлення та якісний інтерфейс» з програмним засобом Мультимедійний електронний 
навчальний посібник для вивчення основ веб-дизайну
9. Колібабчук Анна Віталіївна, спеціаліст, Вінницький державний педагогічний університет 
імені Михайла Коцюбинського, ІІ місце в категорії «Навчальні» з авторською розробкою в номінації 
«За стильність оформлення та якісний інтерфейс» з програмним засобом Авторський комп'ютерно-
орієнтований засіб навчання для вивчення хімії в загальноосвітніх навчальних закладах 

Синенька Юліана Володимирівна, V курс, Вінницький державний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського, ІІ місце в категорії «Навчальні» з авторською розробкою в номінації 
«За стильність оформлення та якісний інтерфейс» з програмним засобом Авторський комп'ютерно-
орієнтований засіб навчання для вивчення хімії в загальноосвітніх навчальних закладах 
10. Красіков Олексій Валерійович, ІІ курс, Вінницький державний педагогічний університет 
імені Михайла Коцюбинського, ІІ місце в категорії «Навчальні» з авторською розробкою в номінації 



«За стильність оформлення та якісний інтерфейс» з програмним засобом Використання авторських 
педагогічних програмних засобів для активізації пізнавальної діяльності учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів під час вивчення іноземної мови

Оліванчук Олена Анатоліївна, ІІІ курс, Вінницький державний педагогічний університет 
імені Михайла Коцюбинського, ІІ місце в категорії «Навчальні» з авторською розробкою в номінації 
«За стильність оформлення та якісний інтерфейс» з програмним засобом Використання авторських 
педагогічних програмних засобів для активізації пізнавальної діяльності учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів під час вивчення іноземної мови
11. Комарницький Єлисей Петрович, ІІ курс, Вінницький державний педагогічний університет 
імені Михайла Коцюбинського, ІІІ місце в категорії «Навчальні» з авторською розробкою в номінації 
«За стильність оформлення та якісний інтерфейс» з програмним засобом Електронний навчально-
методичний комплекс «Українська література, 11 клас»

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

1) серед учнів загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів:
1. Гiмп Артем Iгорович, 10 клас, Одеська загальноосвітня школа I-III cт. № 65, учасник фіналу 
в категорії «Web розробки» з авторською розробкою в номінації «Неординарна творча розробка» з 
програмним засобом Веб-каталог «Розвиток математичного бiзнес мислення у розвитку iнтелекту»
2. Якубовський Андрій Юрійович, 11 клас, Волинська обласна Мала академія наук, Луцький 
НВК № 26, учасник фіналу в категорії «Web розробки» з авторською розробкою в номінації «За 
стильність оформлення та якісний інтерфейс» з програмним засобом Інформаційно-пошукова система
послуг клінінгу
3. Гамонін Назарій Миколайович, 11 клас, Центр науково-технічної творчості учнівської 
молоді управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації, учасник фіналу в 
категорії «Web розробки» з авторською розробкою в номінації «Неординарна творча розробка» з 
програмним засобом Сайт «Український рушник - символ національної єдності»

Семенов Роман Вадимович, 8 клас, Центр науково-технічної творчості учнівської молоді 
управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації, учасник фіналу в категорії «Web
розробки» з авторською розробкою в номінації «За стильність оформлення та якісний інтерфейс» з 
програмним засобом Сайт «Український рушник - символ національної єдності»
4. Стоцький Марк Андрійович, 10 клас, НВК «Інформатико-математичний ліцей - 
загальноосвітня школа I-II ст.» Дзержинської міської ради Донецької області, учасник фіналу в 
категорії «Web розробки» з авторською розробкою в номінації «За стильність оформлення та якісний 
інтерфейс» з програмним засобом Створення електронних освітніх ресурсів
5. Аніщенко Микита Олександрович, 10 клас, Тарутинський НВК «ЗОШ І - ІІІ ст. - ліцей - д/з»
Одеської області, учасник фіналу в категорії «Web розробки» з авторською розробкою в номінації «За 
стильність оформлення та якісний інтерфейс» з програмним засобом Створення веб – сайту
6. Мельник Анастасія Олександрівна, 9 клас, Криворізька загальноосвітня школа І-ІІ ст. 
№ 106 Дніпропетровської області, учасник фіналу в категорії «Web розробки» з авторською 
розробкою в номінації «За стильність оформлення та якісний інтерфейс» з програмним засобом 
Музичний Дайджест
7. Мазуркевич Тарас Андрійович, 11 клас, Городоцький НВК № 2 "ЗОШ I ст. - гімназія" 
Львівської області, учасник фіналу в категорії «Апаратне управління» з авторською розробкою в 
номінації «Юна надія» з програмним засобом Проектування та реалізація системи віддаленого 
керування мультимедійними файлами за допомогою мобільних пристроїв
8. Качковський Артем Андрійович, 8 клас, КЗ «Луцький НВК «Гімназія № 14 імені Василя 
Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області», учасник фіналу в категорії «Ігрові» з 
авторською розробкою в номінації «Юна надія» з програмним засобом Rpg гра «Bombat»
9. Дівончик Даниїл Вікторович, 8 клас, КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія 
№ 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області, учасник фіналу в 
категорії «Ігрові» з авторською розробкою в номінації «Юна надія» з програмним засобом 
Комп’ютерна гра «The litle big adventure»
10. Перейма Володимир, 8 клас, Липівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Львівської області, 
учасник фіналу в категорії «Ігрові» з авторською розробкою в номінації «Юна надія» з програмним 
засобом Цікава математика
11. Горбаньова Аліна Миколаївна, 10 клас, Міловська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. 
Міловської районної ради Луганської області, учасник фіналу в категорії «Комп’ютерне мистецтво» з 
авторською розробкою в номінації «За стильність оформлення та якісний  інтерфейс» з програмним 
засобом Компас «Джеймс Кук»



12. Лозбін Валерія Сергіївна, 11 клас, Ірпінський еколого-технічний центр, Ірпінська ЗОШ І-ІІІ 
ст. № 5 Київської області, учасник фіналу в категорії «Комп’ютерне мистецтво» з авторською 
розробкою в номінації «За стильність оформлення та якісний інтерфейс» з програмним засобом Сайт 
науково-проблемної групи «Екологи»
13. Кондратюк Евгеній Олександрович, 10 клас, Житомирський міський колегіум, учасник 
фіналу в категорії «Комп’ютерне мистецтво» з авторською розробкою в номінації «За стильність 
оформлення та якісний  інтерфейс» з програмним засобом Спартанці 10-В класу

Юрченко Владислав Олегович, 10 клас, Житомирський міський колегіум, учасник фіналу в 
категорії «Комп’ютерне мистецтво» з авторською розробкою в номінації «За стильність оформлення 
та якісний  інтерфейс» з програмним засобом Спартанці 10-В класу
14. Сергієнко Олександра Сергіївна, 9 клас, Харківська гімназія № 14, учасник фіналу в 
категорії «Комп’ютерне мистецтво» з авторською розробкою в номінації «За стильність оформлення 
та якісний інтерфейс» з програмним засобом У дитячих долонях...
15. Лутай Євгеній Леонідович, 10 клас, Політехнічний ліцей НТУУ «КПІ» м. Київ, учасник 
фіналу в категорії «Короткометражний фільм» з авторською розробкою в номінації «За стильність 
оформлення та якісний інтерфейс» з програмним засобом Unbreakable 

Сапак Назарій Сергійович, 10 клас, Політехнічний ліцей НТУУ «КПІ» м. Київ, учасник 
фіналу, в категорії «Короткометражний фільм» з авторською розробкою в номінації «За стильність 
оформлення та якісний  інтерфейс» з програмним засобом Unbreakable 

Шелудько Ярослав Олександрович, 10 клас, Політехнічний ліцей НТУУ «КПІ» м. Київ, 
учасник фіналу в категорії «Короткометражний фільм» з авторською розробкою в номінації «За 
стильність оформлення та якісний інтерфейс» з програмним засобом Unbreakable 
16. Гречук Богдан Ігорович, 10 клас, Криворізький гуманітарно-технічний ліцей № 129 
Дніпропетровської області, учасник фіналу в категорії «Прикладні» з авторською розробкою в 
номінації «Неординарна творча розробка» з програмним засобом Електронна записна 
книжка/LearningPab
17. Алієв Султан Амілович, 10 клас, НВК «Інформатико-математичний ліцей - загальноосвітня 
школа I-II ст.» Дзержинської міської ради Донецької області, учасник фіналу в категорії «Прикладні» 
з авторською розробкою в номінації «За стильність оформлення та якісний інтерфейс» з програмним 
засобом Комп’ютерний помічник із математики
18. Нуждін Дмитро Васильович, 11 клас, НВК «Інформатико-математичний ліцей - 
загальноосвітня школа I-II ст.» Дзержинської міської ради Донецької області, учасник фіналу в 
категорії «Прикладні» з авторською розробкою в номінації «За стильність оформлення та якісний 
інтерфейс» з програмним засобом Троянди Гвідо Гранді або абрис квіткової пелюстки в полярних 
координатах 
19. Сухіна Маргарита Андріївна, 9 клас, Одеська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 65, учасник 
фіналу в категорії «Прикладні» з авторською розробкою в номінації «За стильність оформлення та 
якісний інтерфейс» з програмним засобом Гра для дітей дошкільного віку «MOUSE vs CAT»
20. Горопашний Владислав Олександрович, 9 клас, Одеська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 
78, учасник фіналу в категорії «Прикладні» з авторською розробкою в номінації «За стильність 
оформлення та якісний інтерфейс» з програмним засобом Гра для дітей «128»
21. Санжаровський Анатолій Ігорович, 10 клас, Політехнічний ліцей НТУУ «КПІ» м. Київ, 
учасник фіналу в категорії «Програмування» з авторською розробкою в номінації «За стильність 
оформлення та якісний інтерфейс» з програмним засобом Discover the Solar System 3D
22. Петров Дмитро Денисович, 9 клас, Липівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Львівської 
області, учасник фіналу в категорії «Програмування» з авторською розробкою в номінації 
«Неординарна творча розробка» з програмним засобом English for children
23. Калашников Станіслав Ігорович, 10 клас, Житомирська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 
17, учасник фіналу в категорії «Програмування» з авторською розробкою в номінації «За стильність 
оформлення та якісний інтерфейс» з програмним засобом Land_of_the_giants
24. Кудрас Вікторія Вікторівна, 10 клас, Житомирська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 17, 
учасник фіналу в категорії «Програмування» з авторською розробкою в номінації «За стильність 
оформлення та якісний інтерфейс» з програмним засобом Логикум 
25. Романів Тетяна Василівна, 9 клас, Одеська загальоосвітня школа № 55, учасник фіналу в 
категорії «Програмування» з авторською розробкою в номінації «За стильність оформлення та 
якісний інтерфейс» з програмним засобом Технологія web-quest у навчальному процесі з фізики
26. Нестеренко Анастасія Едуардівна, 11 клас, Красноармійський міський ліцей «Надія» 
Донецької області, учасник фіналу в категорії «Програмування» з авторською розробкою в номінації 
«Неординарна творча розробка» з програмним засобом Штучна нейронна мережа
27. Кость Михайло Костянтинович, 10 клас, КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс 
«Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області, учасник 



фіналу в категорії «Системні» з авторською розробкою в номінації «Неординарна творча розробка» з 
програмним засобом Перевірка даних для відкриття сайту
28. Чуєв Олександр Сергійович, 11 клас, Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 10 Дзержинської 
міської ради Донецької області, учасник фіналу в категорії «Навчальні» з авторською розробкою в 
номінації «За стильність оформлення та якісний інтерфейс» з програмним засобом Вивчення 
технології синтезу мови
29. Василенко Максим Дмитрович, 11 клас, НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 3-ліцей» м. Володимир-
Волинського Волинської області, учасник фіналу в категорії «Навчальні» з авторською розробкою в 
номінації «За стильність оформлення та якісний інтерфейс» з програмним засобом Дослідження та 
розробка інструментального навчального засобу для вивчення теми «Основи математичної логіки»
30. Марченко Руслан Олександрович, 11 клас, Новоодеський професійний аграрний ліцей 
Миколаївської області, учасник фіналу в категорії «Навчальні» з авторською розробкою в номінації 
«За стильність оформлення та якісний інтерфейс» з програмним засобом Збережемо Південний Буг
31. Мусієнко Анна Русланівна, 10 клас, Білоцерківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 12 з 
поглибленим вивченням інформаційних технологій Білоцерківської міської ради Київської області, 
КЗКОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» учасник фіналу в категорії «Навчальні» з 
авторською розробкою в номінації «За стильність оформлення та якісний інтерфейс» з програмним 
засобом Нестандартні можливості MS Excel. Створення тестів
32. Олексієнко Валерія Олександрівна, 11 клас, НВК «Загальноосвітня школа І ст.-гімназія» 
Димитровської міської ради Донецької області, учасник фіналу в категорії «Навчальні» з авторською 
розробкою в номінації «За стильність оформлення та якісний інтерфейс» з програмним засобом 
Розробка навчально-тренувального комплексу для молодших школярів засобами інтерактивного 
середовища iSpringQuizMaker
33. Шевченко Аліка Сергіївна, 11 клас, Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 10 Дзержинської 
міської ради Донецької області, учасник фіналу в категорії «Навчальні» з авторською розробкою в 
номінації «За стильність оформлення та якісний інтерфейс» з програмним засобом Сестринська 
справа
34. Головченко Анна Валеріївна, 9 клас, Білоцерківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 12 з 
поглибленим вивченням інформаційних технологій Білоцерківської міської ради Київської області, 
учасник фіналу в категорії «Навчальні» з авторською розробкою в номінації «За стильність 
оформлення та якісний інтерфейс» з програмним засобом Програма «Графіки функцій»

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

1. Перекупко Богдан Андрійович, І курс, Державний навчальний заклад «Пологівський 
професійний ліцей» Запорізької області, учасник фіналу в категорії «Web розробки» з авторською 
розробкою в номінації «За стильність оформлення та якісний інтерфейс» з програмним засобом Сайт 
«Бібліотека ППЛ»
2. Кузьмін Андрій Вікторович, І курс, Запорізький Правобережний професійний ліцей, 
учасник фіналу в категорії «Web розробки» з авторською розробкою в номінації «За стильність 
оформлення та якісний  інтерфейс» з програмним засобом В світі сучасного блогу!

Міщенко Андрій Іванович, І курс, Запорізький Правобережний професійний ліцей, учасник 
фіналу в категорії «Web розробки» з авторською розробкою в номінації «За стильність оформлення та 
якісний інтерфейс» з програмним засобом В світі сучасного блогу!
3. Нікішин Владислав Миколайович, І курс, Державний навчальний заклад «Пологівський 
професійний ліцей» Запорізької області, учасник фіналу в категорії «Ігрові» з авторською розробкою 
в номінації «За стильність оформлення та якісний інтерфейс» з програмним засобом Jumpman
4. Сидоренко Денис Анатолійович, ІІІ курс, Вище професійне училище № 11 м. Вінниці, 
учасник фіналу в категорії «Короткометражний фільм» з авторською розробкою в номінації «Висока 
суспільно-корисна спрямованість» з програмним засобом Безпечна зона
5. Саєнко Андрій Анатолійович, ІІІ курс, Природничо-гуманітарний коледж ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет», учасник фіналу в категорії «Прикладні» з авторською 
розробкою в номінації «За стильність оформлення та якісний інтерфейс» з програмним засобом Daily 
Task
6. Верещагін Олександр Олександрович, ІІІ курс, Природничо-гуманітарний коледж ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет», учасник фіналу в категорії «Прикладні» з авторською 
розробкою в номінації «За стильність оформлення та якісний інтерфейс» з програмним засобом Metro
ScreenShoter
7. Маринич Роман Васильович, ІІІ курс, Полтавський політехнічний коледж Національного 
технічного університету «Харківський політехнічний інститут», учасник фіналу в категорії 
«Програмування» з авторською розробкою в номінації «Неординарна творча розробка» з програмним 
засобом Кардіотест



Москаленко Євген Олександрович, ІІІ курс, Полтавський політехнічний коледж 
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», учасник фіналу в 
категорії «Програмування» з авторською розробкою в номінації «Неординарна творча розробка» з 
програмним засобом Кардіотест
8. Катулькін Артур Едуардович, І курс, Державний навчальний заклад «Мелітопольський 
професійний ліцей» Запорізької області, учасник фіналу в категорії «Навчальні» з авторською 
розробкою в номінації «За стильність оформлення та якісний інтерфейс» з програмним засобом 
Довідник слюсаря з ремонту, обслуговування КШМ автомобіля ЗАЗ-1102 з двигуном МЕМЗ-245
9. Толмачев Роман Вікторович, ІІ курс, Державний навчальний заклад «Запорізький 
професійний ліцей залізничного транспорту», учасник фіналу в категорії «Навчальні» з авторською 
розробкою в номінації «За стильність оформлення та якісний інтерфейс» з програмним засобом 
Енергозбереження для всіх і кожного

3) серед студентів   вищих навчальних закладів III-V рівнів акредитації   та спеціалістів:
1. Федорка Павло Павлович, ІV курс, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський 
національний університет, учасник фіналу в категорії «Прикладні» з авторською розробкою в 
номінації «За стильність оформлення та якісний інтерфейс» з програмним засобом Застосування 
теорії графів при розробці програмного середовища для логістики туристичних маршрутів
2. Борух Жанна Романівна, ІІ курс, Вінницький державний педагогічний університет імені 
Михайла Коцюбинського, учасник фіналу в категорії «Навчальні» з авторською розробкою в номінації
«За стильність оформлення та якісний інтерфейс» з програмним засобом Електронне портфоліо 
«Українська література, 10 клас»
3. Бригида Олександра Олександрівна, ІІ курс, Вінницький державний педагогічний 
університет імені Михайла Коцюбинського, учасник фіналу в категорії «Навчальні» з авторською 
розробкою в номінації «За стильність оформлення та якісний інтерфейс» з програмним засобом 
Електронний посібник

ІІІ. Вручити відзнаки від ТОВ «  Київське енергетичне агентство  »за кращі проекти екологічного та
соціального спрямування учасникам фіналу:
1. Толмачев Роман Вікторович, ІІ курс, Державний навчальний заклад «Запорізький 
професійний ліцей залізничного транспорту», учасник фіналу в категорії «Навчальні» з авторською 
розробкою в номінації «За стильність оформлення та якісний інтерфейс» з програмним засобом 
Енергозбереження для всіх і кожного
2. Лозбін Валерія Сергіївна, 11 клас, Ірпінський еколого-технічний центр, Ірпінська ЗОШ І-ІІІ 
ст. № 5 Київської області, учасник фіналу в категорії «Комп’ютерне мистецтво» з авторською 
розробкою в номінації «За стильність оформлення та якісний інтерфейс» з програмним засобом Сайт 
науково-проблемної групи «Екологи»
3. Вершигора Анастасія Олександрівна, 11 клас, Дунаєвецька районна станція юних 
натуралістів Хмельницької області, ІІ місце в категорії «Короткометражний фільм» з авторською 
розробкою в номінації «Висока суспільно-корисна спрямованість» з програмним засобом 
Справедливість

Мельник Ілона Олегівна, 11 клас, Дунаєвецька районна станція юних натуралістів 
Хмельницької області, ІІ місце в категорії «Короткометражний фільм» з авторською розробкою в 
номінації «Висока суспільно-корисна спрямованість» з програмним засобом Справедливість

Буняк Іванна Сергіївна, 11 клас, Дунаєвецька районна станція юних натуралістів 
Хмельницької області, ІІ місце в категорії «Короткометражний фільм» з авторською розробкою в 
номінації «Висока суспільно-корисна спрямованість» з програмним засобом Справедливість

Григор'єв Максим Олегович, 11 клас, Дунаєвецька районна станція юних натуралістів 
Хмельницької області, ІІ місце в категорії «Короткометражний фільм» з авторською розробкою в 
номінації «Висока суспільно-корисна спрямованість» з програмним засобом Справедливість

Бойчук Андрій Степанович, 11 клас, Дунаєвецька районна станція юних натуралістів 
Хмельницької області, ІІ місце в категорії «Короткометражний фільм» з авторською розробкою в 
номінації «Висока суспільно-корисна спрямованість» з програмним засобом Справедливість

І  V  .  Вручити  відзнаки  учасникам  фіналу  від     всеукраїнського  осередку    Міжнародного  Центру
Національного Відродження ім. Степана Бандери   за кращі проекти патріотичного спрямування:
1. Антоненко Ярослав Миколайович, І курс, Державний навчальний заклад 
«Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою», ІІІ місце в 
категорії «Ігрові» з авторською розробкою в номінації «За стильність оформлення та якісний  
інтерфейс» з програмним засобом Патріотичні ігри «ПАТРІОТ 1.0» національно-патріотична гра

Куйдан Богдан Олегович, ІІ курс, Державний навчальний заклад «Київський професійний 
коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою», ІІІ місце в категорії «Ігрові» з авторською



розробкою в номінації «За стильність оформлення та якісний  інтерфейс» з програмним засобом 
Патріотичні ігри «ПАТРІОТ 1.0» національно-патріотична гра

Савченко Максим Олександрович, ІІ курс, Державний навчальний заклад «Київський 
професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою», ІІІ місце в категорії «Ігрові»
з авторською розробкою в номінації «За стильність оформлення та якісний  інтерфейс» з програмним 
засобом Патріотичні ігри «ПАТРІОТ 1.0» національно-патріотична гра
2. Гамонін Назарій Миколайович, 11 клас, Центр науково-технічної творчості 
учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації, учасник 
фіналу в категорії «Web розробки» з авторською розробкою в номінації «Неординарна творча 
розробка» з програмним засобом Сайт «Український рушник - символ національної єдності»

Семенов Роман Вадимович, 8 клас, Центр науково-технічної творчості учнівської молоді 
управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації, учасник фіналу в категорії «Web
розробки» з авторською розробкою в номінації «За стильність оформлення та якісний інтерфейс» з 
програмним засобом Сайт «Український рушник - символ національної єдності»

V  .  Відмітити подарунками від Державного підприємства   «Український інститут інтелектуальної
власності»,    філії   «Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг»   проекти
учасників фіналу, які отримали найбільше схвальних оцінок на «Приз юніорського журі»: 
1. Повнокольоровий дисплей на основі персистенції зору, автор Леськів Олександр Андрійович, 11
клас,  Білоцерківське навчально-виховне об’єднання «Ліцей – Мала академія наук» Білоцерківської
міської ради Київської області
2.  Навчальна  гра  «WeatherTab»,  автор  Рабчевська  Дарина  Вікторівна,  10  клас,  Володимир-
Волинський районний Будинок школяра Волинської області
V  І. Відмітити подарунками від Державного підприємства   «Український інститут інтелектуальної
власності»,    філії   «Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг»   проекти
учасників фіналу, які отримали найбільше схвальних оцінок на «Приз глядацьких симпатій»:
1. Віртуальні лабораторні роботи з механіки, автор Русін Назар Ігорович, 8 клас Клеванський 
навчально-виховний комплекс "школа-ліцей" Рівненської області
2. Створення електронних освітніх ресурсів, автор Стоцький Марк Андрійович, 10 клас НВК 
«Інформатико-математичний ліцей - загальноосвітня школа I-II ст.» Дзержинської міської ради 
Донецької області
3. Мультимедійний online комплекс. уроки професійного навчання, автори Кучинська Анжеліка 
Русланівна, Пасічник Ілля Олегович, ІІ курс Державний навчальний заклад «Київський центр 
професійно-технічної освіти»

V  ІІ. 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  -2016» 26-30 травня 2016 р., м.     Бухарест, Румунія)  учням і студентам, з
числа конкурсантів, що змагались у форматі Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій
«Екософт 2016»:

1. Категорія «Програмування»
Куделя Михайло Миколайович, 10 клас, КЗ «Луцький міський Центр науково-технічної творчості 
Луцької міської ради», КЗ «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 15» Луцької міської ради 
Волинської області з програмним засобом Мобільний додаток «Кишеньковий помічник вчителя

2. Категорія «Короткометражний фільм»
Вершигора Анастасія Олександрівна, 11 клас, Дунаєвецька районна станція юних натуралістів 
Хмельницької області з програмним засобом Справедливість
Мельник Ілона Олегівна, 11 клас, Дунаєвецька районна станція юних натуралістів Хмельницької 
області з програмним засобом Справедливість
Буняк Іванна Сергіївна, 11 клас, Дунаєвецька районна станція юних натуралістів Хмельницької 
області з програмним засобом Справедливість
Григор'єв Максим Олегович, 11 клас, Дунаєвецька районна станція юних натуралістів 
Хмельницької області з програмним засобом Справедливість
Бойчук Андрій Степанович, 11 клас, Дунаєвецька районна станція юних натуралістів Хмельницької 
області з програмним засобом Справедливість
Гукова Анна Романівна, 9 клас, Харківська гімназія № 14 Харківської міської ради Харківської 
області з програмним засобом Короткометражний фільм на тему справедливості «Why?..»

3. Категорія «Комп’ютерне мистецтво»
Іноземець Анна Олегівна, 7 клас, Черкаська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 3 Черкаської міської 
ради Черкаської області з програмним засобом Байдужість - шлях до загибелі нашого світу
Кіріліна Анна Юріївна, 11 клас, КЗО «СЗШ № 97 імені П.І.Шкідченка» Дніпропетровської міської 
ради Дніпропетровської області з програмним засобом Казка про жінку, що мала крила



Золотарьова Марина Ігоревна, 9 клас, Одеська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 65 з програмним 
засобом Космічна серія (5 робот)
Савенко Оксана Олександрівна, 10 клас, Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ 
ст. з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів при Кременчуцькому педагогічному 
коледжі ім. А.С. Макаренка Полтавської області з програмним засобом Аспекти створення та 
застосування графічних зображень

4. Категорія «Апаратне управління»
Леськів Олександр Андрійович,  11 клас,  Білоцерківське навчально-виховне об’єднання «Ліцей –
Мала  академія  наук»  Білоцерківської  міської  ради  Київської  області  з  програмним  засобом
Повнокольоровий дисплей на основі персистенції зору
Кривий  Дмитро  Вікторович,  ІІІ  курс,  Вінницький  національний  політехнічний  університет  з
програмним  засобом  Project CClipse.  Програмно-апаратний  комплекс  для  покращення  стану,
реабілітації  та  відновлення  втрачених  функцій  хворих  чи  травмованих  людей  з  набутими
обмеженнями по руху
Салтикова Тетяна Олександрівна, ІІІ курс, Вінницький національний політехнічний університет з
програмним  засобом  Project CClipse.  Програмно-апаратний  комплекс  для  покращення  стану,
реабілітації  та  відновлення  втрачених  функцій  хворих  чи  травмованих  людей  з  набутими
обмеженнями по руху

V  ІІІ. Висловити подяку науковим і педагогічним керівникам авторських розробок, що представлялись
учасниками змагання на очному етапі Всеукраїнського чемпіонату «Екософт-2016», національному
турі Міжнародного конкурсу комп’ютерних проектів «І  NFOMATRIX  -2016» 

ІХ. Вручити Подяки Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді керівникам
делегацій, що супроводжували учасників очного туру Всеукраїнського чемпіонату «Екософт-2016»,
національного  туру  Міжнародного  конкурсу  комп’ютерних  проектів  «І  NFOMATRIX  -2016»  та
організаторам   науково-педагогічного супроводу учнівських і студентських делегацій:

1. Дерев’яшкіній Марині Миколаївні, викладачу вищої категорії, методисту Маріупольського 
вищого металургійного професійного училища Донецької області, керівнику учнівської і студентської
делегації

2. Лавринишиній Людмилі Павлівні, майстру виробничого навчання першої категорії 
Маріупольського вищого металургійного професійного училища Донецької області, керівнику 
учнівської і студентської делегації

3. Білій Неллі Миколаївні, старшому викладачу з інформаційних технологій ДНЗ «Запорізький
професійний ліцей залізничного транспорту», керівнику учнівської і студентської делегації

4. Пузині Сергію Вікторовичу, майстру виробничого навчання ДНЗ «Запорізький 
правобережний професійний ліцей», керівнику учнівської і студентської делегації

5. Маляревич Олені Миколаївні, викладачу спеціальних дисциплін ДНЗ «Запорізьке вище 
професійне училище сфери послуг», керівнику учнівської і студентської делегації

6. Бабич Олені Володимирівні, завідувачу відділення комп’ютерних технологій спеціальності 
«Розробка програмного забезпечення» Полтавського політехнічного коледжу НТУ «ХПІ», керівнику 
учнівської і студентської делегації

7. Бабичу Олександру Вікторовичу, викладачу спецдисциплін спеціальності «Розробка 
програмного забезпечення» Полтавського політехнічного коледжу НТУ «ХПІ», керівнику учнівської і 
студентської делегації

8. Опанасюку Андрію Олександровичу, майстру виробничого навчання ДНЗ Київський 
професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою, керівнику учнівської і 
студентської делегації

9. Петренку Євгену Володимировичу, майстру виробничого навчання ДНЗ «Запорізький 
правобережний професійний ліцей», керівнику учнівської і студентської делегації

10. Ліщині Владиславу Володимировичу, викладачу технічної студії «Винахідник» м. Харкова, 
керівнику учнівської і студентської делегації 

11. Голубчікову Денису Олександровичу, викладачу технічної студії «Винахідник» м. Харкова, 
керівнику учнівської і студентської делегації 

12. Куперштейну Леоніду Михайловичу, доценту Вінницького Національного технічного 
університету, керівнику учнівської і студентської делегації 

13. Азарову Олексію Дмитровичу, декану факультету ІТКІ Вінницького Національного 
технічного університету, організатору науково-педагогічного супроводу студентів університету 



14. Войтко Вікторії Володимирівні, заступнику декана з виховної роботи Вінницького 
Національного технічного університету, організатору науково-педагогічного супроводу студентів 
університету 

15. Буняк Діні Віталіївні, керівнику учнівської і студентської делегації Хмельницької області

16. Задиранову Олексію Борисовичу,  керівнику учнівської і студентської делегації Черкаської
області

17. Мукій  Таїсії  Володимирівні,  керівнику  учнівської  і  студентської  делегації  Харківської
області

18. Свінтозельському  Богдану  Васильовичу,  керівнику  учнівської  і  студентської  делегації
Рівненської області

19. Чечель Інні Юріївні, керівнику учнівської і студентської делегації Полтавської області

20. Пустовойту  Олегу  Віталійовичу,  керівнику  учнівської  і  студентської  делегації  Одеської
області

21. Балухаті  Людмилі  Олександрівні,  керівнику учнівської  і  студентської  делегації  Одеської
області

22. Омельченко Аллі Борисівні, керівнику учнівської і студентської делегації Одеської області

23. Яковлєвій Людмилі Іванівні, керівнику учнівської і студентської делегації Одеської області

24. Бондаренко Надії Віталіївні, керівнику учнівської і студентської делегації Луганської області

25. Бондаренку  Володимиру  Вікторовичу,  керівнику  учнівської  і  студентської  делегації
Луганської області

26. Сторож Оксані Олегівні, керівнику учнівської і студентської делегації Львівської області

27. Протопопову  Валерію  Володимировичу,  керівнику  учнівської  і  студентської  делегації
м. Києва

28. Протопопову  Валентину Володимировичу,  керівнику  учнівської  і  студентської  делегації
м. Києва

29. Зеленській Наталії Іванівні, керівнику учнівської і студентської делегації Київської області

30. Грушник Оксані Іванівні, керівнику учнівської і студентської делегації Київської області

31. Ахтирському  Сергію  Володимировичу,  керівнику  учнівської  і  студентської  делегації
Запорізької області

32. Полуляховій  Альоні  Андріївні,  керівнику  учнівської  і  студентської  делегації  Запорізької
області

33. Пойді  Василю  Васильовичу,  керівнику  учнівської  і  студентської  делегації  Закарпатської
області

34. Александрі  Наталії  Володимирівні,  керівнику  учнівської  і  студентської  делегації
Закарпатської області

35. Тарасюку Миколі Дмитровичу, керівнику учнівської і студентської делегації Житомирської
області

36. Котовій Марії Станіславівні, керівнику учнівської і студентської делегації Донецької області

37. Гром Наталії Сергіївні, керівнику учнівської і студентської делегації Донецької області

38. Стегнієнко Марині Іванівні, керівнику учнівської і студентської делегації Донецької області

39. Войтович  Олені  Валентинівні,  керівнику  учнівської  і  студентської  делегації  Донецької
області

40. Олексієнко  Наталії  Олексіївні,  керівнику  учнівської  і  студентської  делегації  Донецької
області

41. Зільберман  Світлані  Володимирівні,  керівнику  учнівської  і  студентської  делегації
Дніпропетровської області

42. Непошивайленко  Наталії  Олександрівні,  керівнику  учнівської  і  студентської  делегації
Дніпропетровської області

43. Русинчук Анні  Сергіївні,  керівнику учнівської  і  студентської  делегації  Дніпропетровської
області

44. Бубенчіковій  Катерині  Ігорівні,  керівнику  учнівської  і  студентської  делегації
Дніпропетровської області



45. Вербицькому Василю Сергійовичу, керівнику учнівської і студентської делегації Волинської
області

46. Соловей Ірині Василівні, керівнику учнівської і студентської делегації Волинської області

47. Гайдаю Юрію Дмитровичу, керівнику учнівської і студентської делегації Вінницької області

48. Кізім Світлані Степанівні,  доценту, кандидату педагогічних наук Вінницького державного
педагогічного  університету  імені  Михайла  Коцюбинського,  керівнику  студентської  делегації
Вінницької області

49. Кобисі  Аллі  Петрівні,  кандидату  педагогічних  наук,  старшому  викладачу  кафедри
інноваційних  та  інформаційних  технологій  в  освіті  Вінницького  державного  педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського, керівнику студентської делегації Вінницької області

50. Кобисі  Володимиру  Михайловичу,  кандидату  педагогічних  наук,  доценту  кафедри
інноваційних  та  інформаційних  технологій  в  освіті  Вінницького  державного  педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського, керівнику студентської делегації Вінницької області

51. Лазаренко Наталії Іванівні, ректору Вінницького державного педагогічного університету 
імені Михайла Коцюбинського, кандидату педагогічних наук, доценту, організатору науково-
педагогічного супроводу студентів університету

Х.  Вручити  Подяки  складу  суддівської  колегії  Всеукраїнського  чемпіонату  «Екософт-2016»  і
національного туру Міжнародного конкурсу комп’ютерних проектів «І  NFOMATRIX  -2016»:
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. Левицькій Роксолані  – представнику Громадської  Ради при МОН України,  групи ІКТ;  члену
правління «Всеукраїнської  Асоціації  e-Learning»  і  "Тьюторської  Асоціації  України";  керівнику
соціального  молодіжного  проекту  Truhanov Startup Camp."  ,  за  особисту  участь  в  організації  і
проведенні.
5. Матвієнку Андрію Васильовичу – головному спеціалісту відділу безпеки Українського центру
інноватики та патентно-інформаційних послуг, за особисту участь в організації і проведенні.
6. Касаткіну Володимиру Юрійовичу – головному спеціалісту відділу консультації Українського
центру інноватики та патентно-інформаційних послуг, за особисту участь в організації і проведенні.
7. Королькову Юрію Акімовичу – старшому викладачу Інституту інтелектуальної власності і права
Одеської юридичної академії, за особисту участь в організації і проведенні.
8. Радченку  Володимиру  Михайловичу  –  науковому  працівнику  Українського  інституту
інформаційних технологій в освіті НТУУ «КПІ», за особисту участь в організації і проведенні.
9. Вовковінській  Наталії  Вадимівні –  головному  редактору  журналу “Комп’ютер  у  школі  та
сім’ї”, за багаторічну партнерську підтримку, особисту участь в організації і проведенні.
10. Киричевському Геннадію Аврамовичу, доценту кафедри технології управління Національного
авіаційного університету,  кандидату фізико-математичних наук,  за  особисту участь  в  організації  і
проведенні.
11. Волжеву Олегу  Євгеновичу, завідувачу  відділу  ІКТ  Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді, за особисту участь в організації і проведенні.
12. Щепкіну Євгену Юрійовичу, фахівцю Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді, за особисту участь в організації і проведенні.
13. Кліменку  Андрію Лукичу,  завідувачу  напрямом дистанційної  освіти Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді, за особисту участь в організації і проведенні.
14. Загарія Олександру Миколайовичу, керівнику координаційної групи Оргкомітету з підготовки і
проведення національного туру «INFOMATRIX», за особисту участь в організації і проведенні.

ХІ.  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 «Kaspersky Lab», за багаторічну вагому партнерську підтримку і благодійність.
3. Міжнародній академії комп’ютерних наук та систем, за партнерську підтримку.
4. Національній академії наук України за партнерську підтримку.



5. Національній педагогічній академії наук України за партнерську підтримку.
6. Державній  службі  інтелектуальної  власності  України, за  вагому  технічну  і  організаційну
підтримку та сприяння у експертній оцінці авторських розробок.
7. Державному  підприємству «Український  інститут  інтелектуальної  власності», за  вагому
технічну і організаційну підтримку та сприяння у експертній оцінці авторських розробок.
8. Філії «Український  центр  інноватики  та  патентно-інформаційних  послуг»  державного
підприємства «Український інститут промислової власності»,  за вагому технічну і організаційну
підтримку та сприяння у експертній оцінці авторських розробок.
9. Національному центру «Мала академія  наук України»,  за  вагому  технічну  і  організаційну
підтримку змагання.
10. Національному  авіаційному  університету,  за  багаторічну  плідну  співпрацю у  організації  і
проведенні змагання та сприяння у експертній оцінці авторських розробок.
11. Інституту комп’ютерних технологій Національного авіаційного університету, за багаторічну
плідну співпрацю у організації  і  проведенні змагання та сприяння у експертній оцінці авторських
розробок.
12. Національному технічному університету України «КПІ», за багаторічну плідну співпрацю у
організації і проведенні змагання та сприяння у експертній оцінці авторських розробок.
13. Інституту прикладного системного аналізу НТУУ «КПІ», за багаторічну плідну співпрацю у
організації і проведенні змагання та сприяння у експертній оцінці авторських розробок.
14. 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.
15. Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, за багаторічну плідну
співпрацю у організації і проведенні змагання та сприяння у експертній оцінці авторських розробок.
16. Українському  інституту  інформаційних  технологій  в  освіті  НТУУ  «КПІ»,  за  багаторічну
плідну співпрацю у організації  і  проведенні змагання та сприяння у експертній оцінці авторських
розробок.
17. Навчально-методичному  комплексу «Інститут  післядипломної  освіти»  Національного
технічного університету України «Київський політехнічний інститут», за  плідну співпрацю у
організації і проведенні змагання.
18. Товариство  з  обмеженою  відповідальністю  «Київське  енергетичне  агентство», за  плідну
співпрацю у організації і проведенні змагання.
19. Всеукраїнський  осередок  Міжнародного  Центру  Національного  Відродження  ім.  Степана
Бандери», за плідну співпрацю у організації і проведенні змагання.
20. Електронному дайджесту «Техносвіт», за вагому інформаційну підтримку.
21. Редакції журналу “Комп’ютер у школі та сім’ї”, за вагому технічну та інформаційну підтримку.
22. Видавничому дому «СофтПРЕСС», за постійну інформаційну і спонсорську підтримку.
23. Редакції газети «Освіта України», за постійну інформаційну підтримку.
24. Редакції журналу «Компьютерное обозрение», за інформаційну підтримку.

ХІІ.  Вручити  листи  Подяки  фізичним  особам,  представникам  фірм  і  організацій,  які  сприяли  у
проведенні змагань:
15. Мазуру Вадиму Броніславовичу –  директору фірми «Скайлайн Софтвер»  – за  багаторічну
вагому партнерську підтримку.
16. Рудаковій  Тетяні  –  маркетологу  компанії «Скайлайн  Софтвер»  – за  особисту  участь  в
організації і проведенні.
17. Бобровнік Анні – менеджеру по роботі з навчальними закладами компанії «Скайлайн Софтвер»
- за особисту участь в організації і проведенні.
18. Слободянику Андрію Олександровичу –  керівнику компанії  «Kaspersky Lab», за  вагому
партнерську підтримку.
19. Холоднюк Оксані – менеджеру компанії  «Kaspersky Lab»,  за особисту участь в організації  і
проведенні.
20. Рогозіній Наталії –  менеджеру компанії  «Kaspersky Lab»,  за  особисту участь  в  організації  і
проведенні. 
21. Смирнову Ігорю –  Channel Sales Manager in Ukraine компанії  «Kaspersky Lab»,  за  особисту
участь в організації і проведенні. 
22. Лісовому  Оксену  Васильовичу  –  директору  Національного  центру  «Мала  академія  наук
України» за вагому партнерську допомогу в організації і проведенні.
23. Шнурко-Табаковій  Елліні  Володимирівні –  Голові  Правління  Асоціації  підприємств
інформаційних  технологій  України,  директору  Видавничого  дому  "СофтПресс", за  вагому
партнерську підтримку.



24. Островській  Катерині  –  керівнику відділу  маркетингу  Видавничого  дому  "СофтПресс", за
особисту участь в організації і проведенні.
25. Кудіну Андрію Вячеславовичу – директору Державного підприємства "Український інститут
промислової власності", за вагому партнерську допомогу в організації і проведенні.
26.Чабанець Тетяні  Миколаївні – директору  філії  «Український центр інноватики та  патентно-
інформаційних послуг», за вагому партнерську допомогу в організації і проведенні.
27. 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.
25. Малею  Віктору  Миколайовичу –  директору  Товариства  з  обмеженою  відповідальністю
«Київське енергетичне агентство», за плідну співпрацю в організації і проведенні змагання.
28.Рондзістому  Тарасу  Івановичу  – Голові Всеукраїнського  осередку  Міжнародного  Центру
Національного  Відродження  ім.  Степана  Бандери»,  за  особисте  сприяння  в  організації  і
проведенні.
29.Іщенко Інні – координатору  Всеукраїнського осередку  Міжнародного Центру Національного
Відродження ім. Степана Бандери», за сприяння в організації і проведенні.
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. Кожункіній  Анні –  координатору видання «Компьютерное  обозрение», за  партнерську
підтримку .
35.Лапінському Віталію Васильовичу  –  завідувачу  лабораторії  навчання  інформатики  Інституту
педагогіки НАПН України, за партнерську підтримку.

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

Директор НЕНЦ
доктор педагогічних наук,
професор                                                                           В. В. Вербицький


