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

НАКАЗ
м. Київ

«27» березня 2017 р. № 33-O

Про підсумки проведення очного
національного етапу Міжнародного
конкурсу комп’ютерних проектів
INFOMATRIX - 2017

З метою виявлення серед юних обдарувань талановитих особистостей в
галузі  розробки  програмного  забезпечення  та  апаратних  рішень  для
обчислювальних систем Міністерство освіти і науки України та Національний
еколого-натуралістичний центр учнівської  молоді провели з  22 по 23 лютого
ц.р.  в  м.  Києві  національний  етап  конкурсу  комп’ютерних  проектів
INFOMATRIX –2017 в Україні (лист МОН України від 13.12.2016 № 3-16.).

За результатами національного етапу конкурсу
НАКАЗУЮ:

І. Надати право представляти Україну на Міжнародному конкурсі комп’ютерних
проектів INFOMATRIX 2017, що відбудеться з 27 квітня по 1 травня 2017 року
у місті Бухарест (Румунія), наступним учасникам: 

Категорія «Програмування» 
1. Семенко Каріна Миколаївна, учениця 11 класу Політехнічного ліцею НТУУ
КПІ  ім.  І.  Сікорського  з  авторською  розробкою  «Виявлення  популярного
контенту в соціальних мережах». 

2. Вашакідзе Артур Віталійович та Селезньов Євгеній Сергійович, студенти II
курсу  Державного  навчального  закладу  «Київський  професійний  коледж  з
посиленою  військовою  та  фізичною  підготовкою»,  з  авторською  розробкою
«Цифровий освітній ресурс «Діагностика автомобілів». 

3.  Шмідт  Даніїл  Олександрович,  учень  10  класу  Житомирської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  17,  з  авторською  розробкою
«Розумійка». 

Категорія «Короткометражний фільм» 
1.  Мулько  Михайло,  учень  8  класу  Міжнародної  школи  І-ІІІ  ступенів
«Меридіан» м. Києва, з авторською розробкою «Faster». 

2.  Архипенко  Андрій  Олександрович,  Брянцев  Єгор  Олегович  та  Савчук
Олександр Анатолійович, студентів ІІІ курсу Державного навчального закладу
«Київський  професійний  коледж  з  посиленою  військовою  та  фізичною
підготовкою», з авторською розробкою «Не зломили, але надламали». 



3.  Бойчук  Андрій  Степанович  та  Мельник  Ілона  Олегівна,  учні  11  класу,
вихованці Дунаєвецької СЮН Хмельницької області, з авторською розробкою
«Тріумф над негараздами».

Категорія «Комп’ютерне мистецтво» 
1.  Жикова  Катерина  Ігорівна,  учениця  10  класу  Одеської  загальноосвітньої
школи № 65 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області, з авторською
розробкою «Серія «Флора та фауна»». 

2. Іноземець Анна Олегівна, учениця 8 класу Черкаської спеціалізованої школи
І-ІІІ  ступенів  № 3  Черкаської  міської  ради  Черкаської  області,  з  авторською
розробкою «Мама - не просто слово». 

3. Дмитро Коливай та Кес Альперен Асім, учні 10 класу Міжнародної школи І-
ІІІ ступенів «Меридіан» м. Києва, з авторською розробкою «The Green». 

Категорія «Апаратне управління» 

1. Жуковський Ігор Андрійович, Корешков Михайло Олександрович, Лобанов
Георгій  Євгенійович,  учні  10  класу  Політехнічного  ліцею  НТУУ  КПІ  ім.  І.
Сікорського, з авторською розробкою «DoubleAbstragation». 

2.  Мікуш Павло  Павлович,  учень  10 класу Києво-Печерського ліцею № 171
«Лідер»  м.  Києва,  з  авторською  розробкою  «Universal  Robotic  Assistant  for
people with visual disabilities».

ІІ.  Направити  офіційним  керівником  делегації  Ігната  Івана  Авреловича,
директора Чернівецької гімназії №6 (за його погодженням).
2.1. Ігнат І.А. відповідає за організацію участі української команди у конкурсі,
проведення  інструктажу з  техніки  безпеки  учасників.  Керівник  команди  при
собі повинен мати: нотаріально завірений дозвіл від батьків учасників конкурсу
на  виїзд  дитини  за  кордон,  медичні  довідки  учасників  про  відсутність
інфекційних  хвороб  і  контакту  з  інфекційними  хворими,  загальний  наказ  із
списком учасників конкурсу.
2.2.  Відповідальність  за  життя  та  здоров’я  учасників  покласти  на  керівника
делегації.

ІІІ. Направити супроводжуючими керівниками делегації:
• Протопопова  Валентина  Володимировича,  викладача  спецдисциплін,

Державний  навчальний  заклад  «Київський  професійний  коледж  з
посиленою військовою та фізичною підготовкою»;

• Іванову Валентину  Саідівну, майстра  виробничого навчання,  викладача
спецдисциплін,  Державний навчальний заклад «Київський професійний
коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою»;

• Тарасюка Миколу Дмитровича, вчителя інформатики Житомирської ЗОШ
І-ІІІ ступенів №17;

• Ali Evren Acun, заступника директора Міжнародної школи І-ІІІ ступенів
«Меридіан».



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

V. Витрати на відрядження учнів, керівника делегації здійснюються за рахунок
коштів, не заборонених чинним законодавством України.

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

Директор
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький
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