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

НАКАЗ
м. Київ

«27» лютого 2015 р. № 23-О

Про участь команди від України у Міжнародному 
конкурсі комп’ютерних проектів INFOMATRIX - 2015

З метою виявлення серед юних обдарувань талановитих особистостей в галузі
розробки програмного забезпечення та апаратних рішень для обчислювальних систем
НЕНЦ провів з 18 по 20 лютого 2015 року в м. Києві національний етап конкурсу
комп’ютерних проектів INFOMATRIX – 2015 в Україні (лист МОН України № 3/3-9-
1159-14 від 07.10.2014 р).

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

НАКАЗУЮ:
І. Надати право представляти Україну на Міжнародному конкурсі комп’ютерних

проектів INFOMATRIX 2015, що відбудеться 14-19 травня 2015 року у місті Бухарест
(Румунія), наступним учасникам:

Категорія «Програмування»
1. Гогот Мар’янаМиколаївна, учениця 11 класу Ленковецької ЗОШ І-ІІІ ст. 

Хмельницької області з проектом «Система інтерактивнихміні-тестів».
2. Падалко Галина Анатоліївна, студентка ІІ курсу Східноєвропейського національного

університету імені Лесі Українки з проектом “Розробка веб-сервісу керування 
нагадуваннями «ReMe».

3. Куба Максим Сергійович, учень ІІ курсу вищого професійного училища № 11 
м. Вінниці з проектом «HealthHelper».

Категорія «Апаратне управління»
1. Крива Ольга Вікторівна, учениця 6 класу Гавришівської СЗШ Вінницького району 

Вінницької області, вихованка Вінницького районного будинку школярів та юнацтва з 
проектом «SKIF».

2. Головаченко Антон Олександрович, студент ІІІ курсу Національного авіаційного 
університетута Кривий Дмитро Вікторович, студент ІІ курсу за спеціальністю 
«комп’ютерна інженерія» Інституту інформаційних технологій та компьютерної 
інженерії Вінницького національного технічного університету з проектом «ICS- 
INTELLIGENTCARSYSTEM» (командний проект).

Категорія «Короткометражний фільм»
1. Копаєв Нікіта Валентинович, учень 8 класуМіжнародноїшколи І-ІІІ ст. «Меридіан» 

м. Києва та Кес Альперен Асім, учень 8 класу Міжнародної школи І-ІІІ 
ст. «Меридіан» м. Києва з проектом «Короткометражний фільм «Theft»(командний 
проект).



Категорія «Комп’ютерне мистецтво»

1. Пекур Інна Григорівна, учениця 11 класу Інформаційно-технологічного ліцею № 16 
м. Чернігова з  роботою «Листівка»/

2. Гукова Анна Романівна, учениця 8 класу Харківської гімназії № 14 Харківської 
міської ради з короткометражним фільмом «Щастя у долонях».

Директор НЕНЦ В. В. Вербицький
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