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

НАКАЗ
м. Київ

«22» червня 2018 р. № 75

Про підсумки фіналу Міжнародного 
конкурсу комп’ютерних проектів 
«INFOMATRIX – 2018»

У фіналі Міжнародного конкурсу комп’ютерних проектів «INFOMATRIX
– 2018», що проходив у м. Бухарест (Румунія) з 10 по 13 травня ц.р., свої вміння
показували близько 600 учасників з 43 країн світу. 

Українська  команда,  яку  представляли  13  учнів  закладів  загальної  та
професійно-технічної освіти, здобула 2 золоті, 2 срібні та 7 бронзових медалей. 

Враховуючи вагомі досягнення талановитої учнівської молоді України в
змаганнях міжнародного рівня

НАКАЗУЮ:

І. Вручити учасникам фіналу Міжнародного конкурсу комп’ютерних
проектів «INFOMATRIX – 2018» персональні відзнаки «Гордість України»:

• Ігорю Меліхову, учню Чернігівської школи № 1 (золота медаль).

• Isa  Nafieiev, учню школи Meridian  International  School  м. Києва (золота

медаль).
• Афіні Каракян, учениці Одеської школи № 65 (срібна медаль).

• Анні  Замурі,  учениці  КЗ  «Середня  загальноосвітня  школа  № 97

ім. П. І. Шкідченка» м. Дніпро (срібна медаль).
• Павлу Шкаєву, учню Житомирської школи № 17 (бронзова медаль).

• Артему Ганнику, учню КЗ «Середня загальноосвітня школа № 97 імені

П.І. Шкідченка» м. Дніпро (бронзова медаль);
• Сергію  Лисіну,  учню  Політехнічного  ліцею  НТУУ  «Київський

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (бронзова медаль).
• Марині Золотарьовій, учениці Одеської школи № 65 (бронзова медаль).

• Євгенію  Селезньову,  учню  ДНЗ  «Київський  професійний  коледж  з

посиленою військовою та фізичною підготовкою» (бронзова медаль).
• Софії  Марунчак,  учениці  Тарутинського  НВК  «Загальноосвітня  школа

І-ІІІ ступенів - ліцей – дошкільний навчальний заклад» Одеської області
(бронзова медаль).



• Яні  Халамандрі,  учениці  Кам'янець-Подільської  школи  № 15

Хмельницької області (бронзова медаль).
• Арсенію  Пігореву,  учню  ДНЗ  «Київський  професійний  коледж  з

посиленою військовою та фізичною підготовкою» (фіналіст).
• Артему  Василенку,  учню  ДНЗ  «Київський  професійний  коледж  з

посиленою військовою та фізичною підготовкою» (фіналіст).

ІІ.  Відзначити  подяками  Національного  еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  наукових  керівників  проектів  та  офіційних
керівників української делегації:

• Ігната Івана Авреловича, директора Чернівецької гімназії № 6.

• Гречина  Володимира  Васильовича,  директора  комунального  закладу

освіти  «Середня  загальноосвітня  школа  № 97  імені  П. І. Шкідченка»
Дніпровської міської ради Дніпропетровської області.

• Петровича  Василя  Сергійовича,  директора  Державного  навчального
закладу «Київський  професійний  коледж  з  посиленою  військовою  та
фізичною підготовкою».

• Бербець  Вікторію Сергіївну, директора  Київського державного будинку

художньої та технічної творчості.
• Зільберман Світлану Володимирівну, учителя інформатики комунального

закладу  освіти  «Середня  загальноосвітня  школа  № 97  імені
П. І. Шкідченка» Дніпровської міської ради Дніпропетровської області.

• Протопопова  Валентина  Володимировича,  викладача  спецдисциплін

Державного  навчального  закладу  «Київський  професійний  коледж  з
посиленою військовою та фізичною підготовкою». 

• Прядко  Людмилу  Дмитрівну,  соціального  педагога  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.

• 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» м. Києва.
• 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». 

ІІІ.  З  метою  завчасної  підготовки  команди  до  наступних  змагань,
призначити координатором з підготовки і проведення національного етапу
та  відбору  учасників  на  фінал  Міжнародного  конкурсу  комп’ютерних
проектів «ІNFOMATRIX»:

Протопопова  Валентина  Володимировича,  викладача  спецдисциплін
Державного навчального закладу «Київський професійний коледж з посиленою
військовою та фізичною підготовкою» (за його згодою).

ІV.  Зміст  наказу  оприлюднити  на  сайті  Національного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді.

Директор
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький


