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

НАКАЗ
м. Київ

«29» березня 2018 р. № 24-о

Про підсумки проведення очного 
національного етапу Міжнародного 
конкурсу комп’ютерних проектів 
INFOMATRIX - 2018 

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  21 по 23 лютого
ц. р.  в  м. Києві  національний  етап  Міжнародного  конкурсу  комп’ютерних
проектів INFOMATRIX – 2018 (лист МОН України від 17.01.2018 р. № 3-67).

За результатами національного етапу конкурсу

НАКАЗУЮ: 

І. Надати право представляти Україну на Міжнародному конкурсі
комп’ютерних  проектів  INFOMATRIX  2018,  що  відбудеться  з  10  по  13
травня 2018 року у місті Бухарест (Румунія), наступним учасникам:

Категорія «Програмування» 
1.  Меліхов  Ігор  Олександрович,  учень  11  класу  спеціалізованої
загальноосвітньої  середньої  школи  № 1  з  поглибленим  вивченням
іноземних мов міста Чернігова з авторською розробкою «NIDE».
2.  Шкаєв  Павло  Володимирович,  учень  9  класу  Житомирської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 17  з  авторською  розробкою
«Віртуальна платформа для створення соціальних мереж», 
3.  Ганник  Артем  Станіславович,  учень  7  класу  комунального  закладу
освіти  «Середня  загальноосвітня  школа  № 97  імені  П. І. Шкідченка»
Дніпровської  міської  ради  міста  Дніпро  з  авторською  розробкою
«Космічна подорож».

Категорія «Короткометражний фільм» 
1.  Селезньов  Євгеній  Сергійович,  студент  ІІІ  курсу  державного
навчального  закладу  «Київський  професійний  коледж  з  посиленою
військовою  та  фізичною  підготовкою»  міста  Києва  з  авторською
розробкою «Love conquers all».



2.  Халамандра  Яна  Петрівна,  учениця  10  класу  Кам'янець-Подільської
загальноосвітньої  школи  I-III  ступенів  № 15  Хмельницької  області  з
авторською розробкою «Любов перемагає все».
3.  Марунчак  Софія  Володимирівна,  учениця  9  класу  Тарутинського
навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ  ступенів -
ліцей – дошкільний навчальний заклад» Одеської  області  з  авторською
розробкою «Відчуй себе на місці іншої людини».

Категорія «Комп’ютерне мистецтво» 
1.  Замура Анна Володимирівна, учениця 10 класу комунального закладу
освіти  «Середня  загальноосвітня  школа  № 97  імені  П. І. Шкідченка»
Дніпровської міської ради міста Дніпро з авторською розробкою «Forest
spirits (Духи лісу)».
2.  Каракян  Афіна  Володимирівна,  учениця  9  класу  Одеської
загальноосвітньої  школи  № 65  І-ІІІ  ступенів  Одеської  міської  ради
Одеської області з авторською розробкою «Таємниця старого компасу».
3.  Золотарьова  Марина  Ігорівна,  учениця  9  класу  Одеської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 65  Одеської  міської  ради
Одеської області з авторською розробкою «Байдужість».

Категорія «Апаратне управління» 
1. Булава Олександр Миколайович, учень 10 класу Політехнічного ліцею
Національного  технічного  університету  України  «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» міста Києва та Шевченко
Юлія Олексіївна, учениця 10 класу Політехнічного ліцею Національного
технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського» міста Києва з авторською розробкою «Система вияву
кислотного середовища в хмарах».
2.  Лисін  Сергій  Сергійович,  учень  9  класу  Політехнічного  ліцею
Національного  технічного  університету  України  «Київський
політехнічний  інститут  імені  Ігоря  Сікорського»  м. Києва,  вихованець
секції  «Машинобудування  та  робототехніка» відділення технічних наук
КПНЗ «Київська  Мала  академія  наук  учнівської  молоді», з  авторською
розробкою  «Робот-пожежник  із  системою  самонаведення  на  основі
комп'ютерного зору».

Категорія «Роботи»
Line Follower:
1.  Василенко  Артем  Миколайович,  студент  ІІІ  курсу  державного
навчального  закладу  «Київський  професійний  коледж  з  посиленою
військовою та фізичною підготовкою» міста Києва та Антоненко Ярослав
Миколайович,  студент  ІІІ  курсу  державного  навчального  закладу



«Київський  професійний коледж з  посиленою військовою та  фізичною
підготовкою»  міста  Києва  з  авторською  розробкою  «Віртуальний
симулятор «ПРОФЕСІОНАЛ»».
Robot Mini Sumo:
1.Пігорев  Арсеній  Костянтинович,  студент  І  курсу  державного
навчального  закладу  «Київський  професійний  коледж  з  посиленою
військовою  та  фізичною  підготовкою»  міста  Києва  з  авторською
розробкою «MINI SUMO».
Drone racing:
1. Isa Nafieiev, Meridian International School.

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
Державного  навчального  закладу  «Київський  професійний  коледж  з
посиленою військовою та фізичною підготовкою»; 
•  Лемешовець  Анну  Володимирівну,  вчителя  фізики  та  інформатики
спеціалізованої  загальноосвітньої  середньої  школи  № 1  з  поглибленим
вивченням іноземних мов міста Чернігова;
•  Зільберман  Світлану  Володимирівну,  викладача  інформатики
комунального  закладу  «Середня  загальноосвітня  школа  № 97  імені
П. І. Шкідченка» Дніпровської міської ради Дніпропетровської області;
•  Фучеджи  Тетяну  Олександрівну,  вчителя  інформатики  Тарутинського
навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
ліцей – дитячий навчальний заклад» Одеської області;
•  Омельченко  Аллу  Борисівну,  вчителя  інформатики  Одеської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 65;
• Кузовлієву Надію, представника делегації від Одеської області;
•  Золотарьову Олену Олександрівну, представника делегації від Одеської
області;
•  Тарасюка  Миколу  Дмитровича,  вчителя  інформатики  Житомирської
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 17;



•  Yusuf  Satilmis,  представника  Міжнародної  школи  І-ІІІ  ступенів
«Меридіан»;
•  Пустовойта  Олега  Віталійовича,  вчителя  інформатики  Одеської
загальноосвітньої  школи  № 65  І-ІІІ  ступенів  Одеської  міської  ради
Одеської області;
•  Ісаченко Олену Миколаївну, завідувача відділення екології та аграрних
наук КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді». 

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  виконанням  наказу  покласти  на  Кліменко В. І.,
заступника директора НЕНЦ.

Директор В. В. Вербицький


