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

НАКАЗ
м. Київ

«22» лютого 2019 р. № 18-O

Про підсумки проведення фіналу ІІ етапу
XVІІІ Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних
технологій «Екософт-2019» та Х національного етапу
Міжнародного конкурсу комп’ютерних проектів
«INFOMATRIX-2019»

Відповідно  до  наказів  Міністерства  освіти  і  науки  України  від
21.11.2018 р. № 1292 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік (за
основними напрямами позашкільної освіти)» та від 03.03.2007 р. № 177 «Про
затвердження  Положення  про  Всеукраїнський  чемпіонат  з  інформаційних
технологій  «Екософт»,  зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції  України
23.03.2007 р.  за  № 266/13533,  згідно  з  листом  Міністерства  освіти  і  науки
України  від  08.01.2019 р.  № 3-25  «Про  проведення  фінального  етапу
Всеукраїнського  чемпіонату  з  інформаційних  технологій  «Екософт–2019»  та
листом Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді від
01  жовтня  2018  р.  № 288  «Про проведення  національного етапу  та  участі  у
фіналі  Міжнародного  конкурсу  INFOMATRIX  у  2019  р.»  з 20 по  22  лютого
2019 р.  в  Національному  еколого-натуралістичному  центрі  учнівської  молоді
відбувся фінал ІІ етапу Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій
«Екософт-2019» і національний етап Міжнародного конкурсу «INFOMATRIX-
2019».

Відповідно до рішення компетентного журі

НАКАЗУЮ:

І. Нагородити  Дипломом  Національного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки
України, цінними призами та заохочувальними сувенірами від Громадської
організації  «Спілка  освітян  України»,  Громадської  спілки  «Спілка
автоматизаторів  бізнесу»,  Асоціації  «IT  Ukraine»,  компанії  «Luxoft»,
Департаменту  інтелектуальної  власності,  Державного  підприємства
«Український інститут інтелектуальної власності», журналу «Комп’ютер у
школі та сім’ї», Благодійного фонду «Паросток», Національного еколого-
натуралістичного  центру  переможців  і  призерів  ІІ  етапу



ХVІІІ Всеукраїнського  чемпіонату  з  інформаційних  технологій  «Екософт
2019»  і  Х  національному  етапі  Міжнародного  конкурсу  «INFOMATRIX-
2019»

за І місце
серед учнів закладів загальної середньої і позашкільної освіти:

в категорії «Комп’ютерне мистецтво»
1. Новицьку  Світлану  Олегівну,  ученицю  9  класу  Житомирської

загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 17,  з  авторською  розробкою
«Визволення Енверії» (100 балів);

2. Мульгуру Ярошенко Олександра Рубеновича, учня 9 класу Житомирської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 17,  з  авторською  розробкою
«Визволення Енверії» (100 балів);

в категорії «Анімаційні програми»
1. Кривду  Маргариту  Володимирівну,  ученицю  9  класу  Одеської

спеціалізованої  школи  I-III  ступенів  № 40  з  авторською  розробкою
«Зелена легенда кохання» (100 балів).

в категорії «Короткометражний фільм»
1. Федорова  Олександра  Володимировича,  учня  11  класу  Житомирської

загальноосвітньої  школа  І-ІІІ  ступенів  № 17,  з  авторською  розробкою
«Таня і булінг» (100 балів);

в категорії «Web-розробки»
1. Кушнір Софію Сергіївну, вихованку Центру науково-технічної творчості

учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської обласної
державної адміністрації, з авторською розробкою «БЛОГ-ПОРТАЛ «LIVE
PLUSE» (100 балів).

в категорії «Апаратне управління»
1. Лисіна  Сергія  Сергійовича,  учня  10  класу  Політехнічного  ліцею

Національного  технічного  університету  України  «Київський
політехнічний інститут» м. Києва, з авторською розробкою «Автономний
робот-помічник із голосовим керуванням» (100 балів).

в категорії «Ігрові програми»
1. Бочкова Андрія Юрійовича, учня 11 класу Луцького навчально-виховного

комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  № 24  –  технологічний
ліцей»,  вихованця  комунального  закладу  «Луцький  міський  Центр
науково-технічної  творчості  учнівської  молоді  Луцької  міської  ради»,  з
авторською розробкою «PC CREATOR (ГРА НА БАЗІ ОС ANDROID)»
(93 бали).

в категорії «Прикладні програми»
1. Юдакова  Олександра  Станіславовича,  учня  10  класу  комунального

закладу  «Волинська  обласна  Мала  академія  наук»,  з  авторською
розробкою  «Розробка  симуляції  автономного  керування  транспортним
засобом» (94 бали).



серед учнів закладів професійно-технічної і студентів закладів вищої освіти
I-II рівнів акредитації:

в категорії «Рòботи»
1. Родіонова  Андрія  Анатолійовича,  студента  2  курсу  Державного

навчального  закладу  «Київський  професійний  коледж  з  посиленою
військовою  та  фізичною  підготовкою»,  з  авторською  розробкою  «Line
Follwers» (100 балів);

2. Грицюка  Павла  Олеговича,  студента  2  курсу  Державного  навчального
закладу  «Київський  професійний  коледж  з  посиленою  військовою  та
фізичною підготовкою», з авторською розробкою «DRONE-1» (100 балів);

3. Василенка  Артема  Миколайовича,  студента  1  курсу  Київського
державного  будинку  художньої  та  технічної  творчості,  з  авторською
розробкою «Robot – Line Follwers» (100 балів).

в категорії «Програмування»
1. Мойсеєнка Леонтія Олеговича, студента 2 курсу Державного навчального

закладу  «Київський  професійний  коледж  з  посиленою  військовою  та
фізичною  підготовкою»,  з  авторською  розробкою  «Virtualplatform
«Renewable Energy Systems» (100 балів).

в категорії «Короткометражний фільм»
1. Дятлова  Максима  Олексійовича,  студента  2  курсу  Маріупольського

вищого  металургійного  професійного  училища  Донецької  області,  з
авторською розробкою «Нездійснена мрія» (100 балів)

серед студентів закладів вищої освіти III-V рівнів акредитації та спеціалістів:
в категорії «Навчальні програми»

1. Корчового  Максима  Віталійовича,  студента  3  курсу  Вінницького
державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, з
авторською розробкою «Гейміфікація як засіб формування пізнавального
інтересу  учнів  у  навчанні  інформатики  в  закладах  загальної  середньої
освіти» (100 балів);

2. Брунько Марину Миколаївну, студентку 3 курсу Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, з авторською
розробкою  «Гейміфікація  як  засіб  формування  пізнавального  інтересу
учнів  у  навчанні  інформатики  в  закладах  загальної  середньої  освіти»
(100 балів);

3. Попова  Владислава  Валерійовича,  студента  1  курсу  Вінницького
державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, з
авторською розробкою «Електронний навчальний курс «Основи роботи в
редакторі-cеквенсорі «Fl-studio» (100 балів);

4. Мельник  Лесю  Юріївну,  студентку  1  курсу  Вінницького  державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, з авторською



розробкою «Електронний навчальний курс «Основи роботи в редакторі-
cеквенсорі «Fl-studio» (100 балів).

за ІІ місце
серед учнів закладів загальної середньої та позашкільної освіти:

в категорії «Web-розробки»
1. Шкаєва  Павла  Володимировича,  учня  10  класу  Житомирської

загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 17,  з  авторською  розробкою
«TEACH BANK» (88 балів).

в категорії «Ігрові програми»
1. Максименка  Миколу  Сергійовича,  учня  8  класу  Рішельєвського  ліцею

м. Одеси, з авторською розробкою «Conway'sGameofLife» (81 бал).
в категорії «Прикладні програми»

1. Троца  Дмитра  Петровича,  учня  11  класу  Шепетівського  навчально-
виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ  ступенів  –  гімназія»
Хмельницької  області,  з  авторською  розробкою  «АСК  «Електронний
реєстр»  для  автоматизації  основних  засобів  та  товарно-матеріальних
цінностей у малобюджетних організаціях» (87 балів);

2. Опрю  Анастасію  Сергіївну,  ученицю  9  класу  Білоцерківської
спеціалізованої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 12  з  поглибленим  вивченням
інформаційних технологій Білоцерківської міської ради Київської області,
з авторською розробкою «Опитувальник «Неіснуюча тварина» (84 бали);

3. Муравця  Дениса  Андрійовича,  вихованця  Володимир-Волинського
районного  Будинку  школяра,  учня  10  класу  опорного  закладу
«Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  с. Суходоли»  Володимир-
Волинського  району  Волинської  області,  з  авторською  розробкою
«ПРОГРАМА-ВІДЖЕТ «WinConky» (81 бал).

в категорії «Комп’ютерне мистецтво»
1. Савіну Оксану Ігорівну, ученицю 11 класу комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа № 97 імені П. І. Шкідченка» м. Дніпро, з
авторською розробкою «MagicNature» (89 балів).

в категорії «Короткометражний фільм»
1. Балмаджі Івана Юрійовича, учня 10 класу опорного навчального закладу

«Арцизький  навчально-виховний  комплекс  «Загальноосвітня  школа
І-ІІІ  ступенів  № 1  –  гімназія  –  міжшкільний  навчально-виробничий
комбінат  –  дошкільний  навчальний  заклад»  Арцизької  районної  ради
Одеської  області,  з  авторською  розробкою  «Ніколи  не  здавайся!»
(87 балів);

2. Цапенка Віктора Олександровича,  учня 10 класу опорного навчального
закладу  «Арцизький  навчально-виховний  комплекс  «Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 1 – гімназія – міжшкільний навчально-виробничий
комбінат  –  дошкільний  навчальний  заклад»  Арцизької  районної  ради



Одеської  області,  з  авторською  розробкою  «Ніколи  не  здавайся!»
(87 балів);

3. Халамандру  Яна  Петрівна,  ученицю 11 класу  загальноосвітньої  школи
№ 15  м. Кам’янець-Подільський  Хмельницької  області,  з  авторською
розробкою «On The Edge of Discrimination» (84 бали);

4. Ружицького Анатолія Андрійовича, учня 9 класу Загальноосвітньої школи
№ 15  м. Кам’янець-Подільський  Хмельницької  області,  з  авторською
розробкою «On The Edge of Discrimination» (84 бали).

в категорії «Програмування»
1. Скачкова  Івана  Ігоровича,  учня  11  класу  Красноармійського  міського

ліцею «Надія» м. Покровська Донецької області, з авторською розробкою
«Систематизація шашкових комбінацій» (85 балів);

2. Санжаровську  Софію  Ігорівну,  ученицю  9  класу  Українського  фізико-
математичного ліцею Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, з авторською розробкою «Acoustic Safety Analyzer» (80 балів).

в категорії «Роботи»
1. Лісянського Михайла Андрійовича, учня 7 класу Одеської спеціалізованої

школи І-ІІІ ступенів «Освітні ресурси та технологічний тренінг» № 94 з
поглибленим вивченням івриту та інформатики імені Володимира (Зеєва)
Жаботинського  Одеської  міської  ради  Одеської  області,  з  авторською
розробкою «ORT» (89 балів).

в категорії «Навчальні програми»
1. Дунаєнка  Данила  Олександровича,  учня  10  класу  Одеської

загальноосвітньої  школи  № 65  І-ІІІ  ступенів  Одеської  міської  ради
Одеської  області  з  авторською  розробкою  «Пошук  колориметричних
барицентрів» (88 балів).

в категорії «Апаратне управління»
1. Бєлоуса  Олега  Геннадійовича,  учня  10  класу  Херсонського  фізико-

технічного  ліцею,  з  авторською  розробкою  «Smart  Plant  Growing»
(88 балів).

серед учнів закладів професійно-технічної і студентів закладів вищої освіти
I-II рівнів акредитації:

в категорії «Web-розробки»
1. Романюка Сергія Васильовича, студента 1 курсу Державного навчального

закладу  «Київський  професійний  коледж  з  посиленою  військовою  та
фізичною підготовкою», з авторською розробкою «Електронний освітній
ресурс «ROBOTICS» (88 балів).

в категорії «Навчальні програми»
1. Удод  Світлану  Олександрівну,  студентку  4  курсу  Кременчуцького

медичного  коледжу  імені  В. І. Литвиненка  Полтавської  області,  з



авторською  розробкою  «Шляхи  вирішення  медикосоціальних  проблем
людей похилого віку» (89 балів).

2. Дятлова  Максима  Олексійовича,  студента  2  курсу  Маріупольського
вищого  металургійного  професійного  училища  Донецької  області,  з
авторською  розробкою  «Електронний  комплекс  «Гальма  рухомого
складу» (89 балів);

в категорії «Ігрові програми»
1. Гордієнко  Анну  Олександрівну,  студентку  3  курсу  Кременчуцького

педагогічного  коледжу  імені  А. С. Макаренка  Полтавської  області  з
авторською розробкою «Гра-подорож «За один день навколо світу» 

2. Бережну  Анастасію  Русланівну,  студентку  3  курсу  Кременчуцького
педагогічного  коледжу  імені  А. С. Макаренка  Полтавської  області,  з
авторською  розробкою  «Гра-подорож  «За  один  день  навколо  світу»
(85 балів).

серед студентів закладів вищої освіти III-V рівнів акредитації та спеціалістів:
в категорії «Анімація»

1. Кєбап Марію Вячеславівну, студентку 1  курсу біологічного факультету
Одеського  національного  університету  ім. І.І. Мечникова,  з  авторською
розробкою «Vis Plantarum» (86 балів).

в категорії «Навчальні програми»
1. Альошина  Костянтина  Анатолійовича,  студента  2  курсу  Вінницького

державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, з
авторською  розробкою  «Застосування  технологій  e-learning  як  засобу
підвищення  ефективності  навчання  інформатики  у  закладах  загальної
середньої освіти» (89 балів);

2. Грінберг Олександру Ігорівну, студентку 2 курсу Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, з авторською
розробкою  «Застосування  технологій  e-learning  як  засобу  підвищення
ефективності  навчання  інформатики  у  закладах  загальної  середньої
освіти» (89 балів).

в категорії «Web-розробки»
1. Сільвейстра  Богдана  Анатолійовича,  студента  1  курсу  Вінницького

державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського з
авторською розробкою «Краєзнавчий  веб-ресурс  «Визначні  особистості
Вінниччини» (83 бали);

2. Паламара  Максима  Віталійовича,  студента  1  курсу  Вінницького
державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, з
авторською розробкою «Краєзнавчий  веб-ресурс  «Визначні  особистості
Вінниччини» (83 бали).



за ІІІ місце
серед учнів закладів загальної середньої та позашкільної освіти:

в категорії «Ігрові програми»
1. Ребрія  Максиміліана  Сергійовича,  учня  11  класу  Одеської

загальноосвітньої  школи  № 65  І-ІІІ  ступенів  Одеської  міської  ради
Одеської  області,  з  авторською  розробкою  «Сферичний  більярд»
(75 балів).

в категорії «Комп’ютерне мистецтво»
1. Замуру Анну  Володимирівну, ученицю 11 класу  комунального закладу

освіти  «Середня  загальноосвітня  школа  № 97  імені  П.І.  Шкідченка»
м. Дніпро, з авторською розробкою «Dumspiro, spero» (86 балів).

в категорії «Анімаційні програми»
1. Максименка Максима Сергійовича, учня 6 класу Загальноосвітньої школи

№ 62 м. Одеси, з авторською розробкою «Чому співають півні» (75 балів).
в категорії «Короткометражний фільм»

1. Лавриненка  Івана  Сергійовича,  учня  11  класу  комунального  закладу
«Маріупольська  загальноосвітня  школа  I-III  ступенів  № 41
Маріупольської міської ради Донецької області», з авторською розробкою
«Почуйте їх» (75 балів);

2. Верещинську  Анну  Олександрівну,  вихованку  комунального  закладу
Дунаєвецької  міської  ради  «Станція  юних  натуралістів»  Хмельницької
області, з авторською розробкою «Аnd who are you?» (73 бали);

3. Гоцуляк  Дарію Ігорівну, вихованку комунального закладу  Дунаєвецької
міської  ради  «Станція  юних  натуралістів»  Хмельницької  області,  з
авторською розробкою «Аnd who are you?» (73 бали);

4. Байталюк  Дар`ю  Володимирівну,  вихованку  комунального  закладу
Дунаєвецької  міської  ради  «Станція  юних  натуралістів»  Хмельницької
області, з авторською розробкою «Аnd who are you?» (73 бали).

в категорії «Програмування»
1. Гончаренка  Євгенія  Васильовича,  учня  10  класу  Житомирської  міської

гімназії № 3, з авторською розробкою «Автомат 1.0» (78 балів);
2. Гребенюка  Дмитра  Олександровича,  учня  10  класу  Житомирської

загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 8,  з  авторською  розробкою
«Автомат 1.0» (78 балів);

3. Шкаєва  Павла  Володимровича,  учня  10  класу  Житомирської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 17,  з  авторською  розробкою
«Автомат 1.0» (78 балів);

4. Пазича Артема Юрійовича, учня 10 класу Житомирського міського ліцею
при  Житомирському  державному  технологічному  університеті,  з
авторською  розробкою  «Дослідження  згорткової  нейронної  мережі  для
розпізнавання рукописних цифр» (76 балів);



5. Тартаковського  Артема  Геннадійовича,  учня  7  класу  Рішельєвського
ліцею м. Одеси, з авторською розробкою «hue_and_cry» (75 балів);

6. Гладкого Романа Романовича, учня 11 класу Красноармійського міського
ліцею «Надія» м. Покровська Донецької області, з авторською розробкою
«Кодування інформації методом стеганографії» (72 бали).

в категорії «Роботи»
1. Бовсунівського  Богдана  Валерійовича,  вихованця  Житомирського

міського  центру  науково-технічної  творчості  учнівської  молоді,  учня  5
класу  Житомирського  міського  ліцею  №  25,  з  авторською  розробкою
«Lego роботи» (73 бали).

в категорії «Прикладні програми»
1. Титечко Ірину  Русланівну, ученицю 10  класу  Березівського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад» Рокитнівської районної ради Рівненської
області,  з  авторською розробкою «Календар визначних і  знаменних дат
України» (78 балів);

2. Брижицького  Артема  Ігоровича,  учня  9  класу  Білоцерківської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Білоцерківської міської ради
Київської  області  з  авторською  розробкою  «Програма  розрахунку  для
механізму пільгового придбання житла» (77 балів);

3. Златогорського  Максима  Олексійовича,  вихованця  Центру  науково-
технічної творчості учнівської молоді управління освіти, науки та молоді
Волинської  обласної  державної  адміністрації,  з  авторською  розробкою
«MINING BOT» (75 балів).

в категорії «Навчальні програми»
1. Строкоус  Єлизавету  Валентинівну,  ученицю  9  класу  Білоцерківської

спеціалізованої  школи  І  ІІІ  ступенів  № 12  з  поглибленим  вивченням
інформаційних технологій Білоцерківської міської ради Київської області,
з  авторською  розробкою  «Мультимедійний  тренажер  з  біології»
(78 балів);

2. Шауро Марину Сергіївну, ученицю 7 класу Грем'яцької загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Новгород-Сіверської  районної  ради  Чернігівської
області,  з  авторською  розробкою  «Електронний  посібник  «Абстрактні
фантазії у Scratch» для 6 класу» (75 балів);

3. Іванова  Богдана  Сергійовича,  учня  10  класу  Кам'янського  еколого-
економічного  ліцею  Кам'янської  міської  ради  Черкаської  області,  з
авторською  розробкою  «Електронний  навчальний  посібник  «Приклади
використання технологій HTML, CSS, JаvаScript» (74 бали).

в категорії «Апаратне управління»
1. Криву  Ольгу  Вікторівну,  ученицю  10  класу  комунального  закладу

«Подільського  науково  технічного  ліцею  для  обдарованої  молоді»
м. Вінниці, з авторською розробкою «LifeLine Cardio» (71 бал).



в категорії «Прикладні програми»
1. Семенюка Андрія Олеговича, вихованця комунального закладу «Луцький

міський  Центр  науково-технічної  творчості  учнівської  молоді  Луцької
міської ради», учня 10 класу комунального закладу «Луцька гімназія № 4
імені  Модеста  Левицького Луцької  міської  ради Волинської  області»,  з
авторською розробкою «Газета  «Живі  Центрові  новини» з  доповненою
реальністю (AR-технології)» (75 балів).

серед учнів закладів професійно-технічної і студентів закладів вищої освіти
I-II рівнів акредитації:

в категорії «Web-розробки»
1. Дяченка Богдана Вікторовича, студента 1 курсу Державного навчального

закладу  «Київський  професійний  коледж  з  посиленою  військовою  та
фізичною підготовкою» з авторською розробкою «Електронний освітній
ресурс «Відновлювальна енергетика» (74 бали);

2. Аксененка  Давід–Юрія  Сергійовича,  студента  1  курсу  Державного
навчального  закладу  «Київський  професійний  коледж  з  посиленою
військовою  та  фізичною  підготовкою»  з  авторською  розробкою
«Електронний освітній ресурс «Відновлювальна енергетика» (74 бали).

3. Шумного  Віктора  Олександровича,  студента  1  курсу  Державного
навчального  закладу  «Київський  професійний  коледж  з  посиленою
військовою  та  фізичною  підготовкою»,  з  авторською  розробкою
Електронний освітній ресурс «Відновлювальна енергетика» (74 бали).

в категорії «Короткометражний фільм»
1. Бобра  Олексія  Романовича,  студента  2  курсу  Державного  навчального

закладу  «Київський  професійний  коледж  з  посиленою  військовою  та
фізичною  підготовкою»,  з  авторською  розробкою  «Розмальований»
(76 балів);

2. Усика Івана Олександровича, студента 2 курсу Державного навчального
закладу  «Київський  професійний  коледж,  з  посиленою  військовою  та
фізичною  підготовкою»  з  авторською  розробкою  «Дискримінація  ВПО
«Два неба, дві землі в одній країні» (71 бал);

3. Процюка  Владислава  Олександровича,  студента  2  курсу  Державного
навчального  закладу  «Київський  професійний  коледж  з  посиленою
військовою  та  фізичною  підготовкою»,  з  авторською  розробкою
«Дискримінація ВПО «Два неба, дві землі в одній країні» (71 бал).

в категорії «Навчальні програми»
1. Бабич  Ангеліну  Олександрівну,  студентку  1  курсу  Полтавського

політехнічного  коледжу  Національного  технічного  університету
«Харківський політехнічний інститут», з авторською розробкою «Модель
Сонячної системи» (77 балів);



2. Гриценка Івана Георгійовича, студента 1 курсу Державного навчального
закладу  «Київський  професійний  коледж  з  посиленою  військовою  та
фізичною підготовкою» з авторською розробкою «Віртуальна лабораторія
«Діагностичний стенд «Розвал-Сходження» (75 балів);

3. Мельниченка  Павла  Вячеславовича,  студента  1  курсу  Державного
навчального  закладу  «Київський  професійний  коледж  з  посиленою
військовою  та  фізичною  підготовкою»  з  авторською  розробкою
«Віртуальна  лабораторія  «Діагностичний  стенд  «Розвал-Сходження»
(75 балів);

4. Дідуха  Сергія  Сергійовича,  студента  1  курсу  Державного  навчального
закладу  «Київський  професійний  коледж  з  посиленою  військовою  та
фізичною підготовкою», з авторською розробкою «Віртуальна лабораторія
«Діагностичний стенд «Розвал-Сходження» (75 балів).

в категорії «Прикладні програми»:
1. Сахарова Нікіту Bладиславовича, студента 3 курсу Полтавського вищого

міжрегіонального  професійного  училища,  з  авторською  розробкою
«Інтервальне  моделювання  оптимізаційної  задачі  розміщення
неорієнтованих опуклих інтервальних многогранників» (75 балів).

ІІ. Нагородити  Дипломом  Національного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки
України,  фіналістів  ІІ  етапу  ХVІІІ  Всеукраїнського  чемпіонату  з
інформаційних  технологій  «Екософт  2019»  і  Х  національному  етапі
Міжнародного конкурсу «INFOMATRIX-2019»

серед учнів закладів загальної середньої і позашкільної освіти:
в категорії «Web розробки»

1. Шрамкова  Данила  Олександровича,  учня  9-В  класу  Кременчуцького
ліцею № 4 «Кремінь» Кременчуцької міської ради Полтавської області, з
авторською розробкою «Putishestvinik» (62 бали);

2. Погосяна  Сурена  Меліковича,  учня  10  класу  Загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  № 3  Покровської  міської  ради  Донецької  області,  з
авторською  розробкою  «Сайт  «Підготовка  до  ЗНО-2019»  засобами
HTML» (62 бали);

3. Приходько  Еліну  Віталіївну,  ученицю  11  класу  Кам'янського  еколого-
економічного  ліцею  Кам'янської  міської  ради  Черкаської  області  з
авторською розробкою «Електронний навчальний  посібник  «Створення
сайту туристичного об'єкту на базі технології WordPress» (62 бали);

4. Данилюка  Юрія  Сергійовича,  учня  11  класу  Загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів м. Берестечко Горохівського району Волинської  області,  з
авторською розробкою «САЙТ БЕРЕСТЕЧКО ТУРИСТИЧНЕ» (61 бал);

5. Ліпшу Іллю Олеговича,  вихованця  Центру  науково-технічної  творчості
учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської обласної



державної  адміністрації,  з  авторською  розробкою
«ІНФРАСТРУКТУРНИЙ ПРОЕКТ «VELOPARK» (61 бал);

6. Дикого  В`Ячеслава  Володимировича,  учня  8  класу  Красилівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 4  імені  Героя  Радянського
Союзу  Петра  Кізюна,  м. Красилова  Красилівської  об’єднаної
територіальної  громади Хмельницької  області,  з  авторською розробкою
«Веб-сайт «Your Smart Travel» (61 бал);

7. Кізюна  Валентина  Юрійовича,  учня  8  класу  Красилівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 4  імені  Героя  Радянського
Союзу  Петра  Кізюна,  м. Красилова  Красилівської  об’єднаної
територіальної  громади  Хмельницької  області  з  авторською  розробкою
«Веб-сайт «Мандруємо музеями Хмельницького» (60 балів)

8. Капцова Максима Вадимовича, учня 10 класу Одеської загальноосвітньої
школи  № 65  I-III  ступенів  Одеської  міської  ради  Одеської  області,  з
авторською розробкою «Правильний вибір професії, як соціологічний та
психологічний феномен» (61 бал);

9. Ніколаєву  Анастасію  Сергіївну,  ученицю  10  класу  Одеської
загальноосвітньої  школи  № 65  I-III  ступенів  Одеської  міської  ради
Одеської області,  з авторською розробкою «Правильний вибір професії.
як соціологічний та психологічний феномен» (61 бал).

в категорії «Line Folowers»
1. Ганька  Олександра  Дмитровича,  вихованця  Житомирського  міського

центру  науково-технічної  творчості  учнівської  молоді,  учень  7  класу
Житомирської  міської  гуманітарної  гімназії  № 23  імені  М. Очерета,  з
авторською розробкою «Lego роботи» (61 бал).

в категорії «Короткометражний фільм»
1. Карайван  Аліну  Андріївну,  ученицю  11  класу  опорного  навчального

закладу  «Арцизький  навчально-виховний  комплекс  «Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 1 – гімназія – міжшкільний навчально-виробничий
комбінат  –  дошкільний  навчальний  заклад»  Арцизької  районної  ради
Одеської області, з авторською розробкою «Все буде добре» (67 балів);

2. Старенкову  Олександру  Олександрівну,  ученицю  11  класу  опорного
навчального  закладу  «Арцизький  навчально-виховний  комплекс
«Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  № 1  –  гімназія  –  міжшкільний
навчально-виробничий  комбінат  –  дошкільний  навчальний  заклад»
Арцизької районної ради Одеської області, з авторською розробкою «Все
буде добре» (67 балів);

3. Кулу  Анну Станіславівну, ученицю 10 класу Тарутинського навчально-
виховного  комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –  ліцей  –
дошкільний  навчальний  заклад»  Одеської  області,  з  авторською
розробкою «Дискримінація» (60 балів);



4. Дундєр Вікторію Ігорівну, ученицю 10 класу Тарутинського навчально-
виховного  комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –  ліцей  –
дошкільний  навчальний  заклад»  Одеської  області,  з  авторською
розробкою «Дискримінація» (60 балів);

5. Дімову  Маріанну  Георгіївну,  ученицю  10  класу  Виноградівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. О.О. Банєва Одеської області, з
авторською  розробкою  «Сторінки  історії  рідного  села  «Виноградівка»
(55 балів);

6. Кірничук  Вікторію  Віталіївну,  ученицю  10  класу  Одеської
загальноосвітньої  школи  № 65  І-ІІІ  ступенів  Одеської  міської  ради
Одеської області, з авторською розробкою «Discrimination» (53 бали);

7. Дунаєнка  Данила  Олександровича,  учня  10  класу  Одеської
загальноосвітньої  школи  № 65  І-ІІІ  ступенів  Одеської  міської  ради
Одеської області, з авторською розробкою «Discrimination» (53 бали);

8. Марунчак  Софію  Володимирівну,  ученицю  10  класу  Тарутинського
навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
ліцей  –  дошкільний  навчальний  заклад»,  з  авторською  розробкою
«Дискримінація» (51 бал);

9. Кручкевич  Олександру  Віталіївну,  ученицю  10  класу  Тарутинського
навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
ліцей – дошкільний навчальний заклад» Одеської області,  з авторською
розробкою «Дискримінація» (51 бал).

в категорії «Апаратне управління»
1. Савченка  Данила  Дмитровича,  учня  9  класу  Харківського  навчально-

виховного  комплексу  № 45  «Академічна  гімназія»,  з  авторською
розробкою  «UFO  –  новий  прилад  для  безпечного  розблокування
комп'ютера з додатковими функціями» (66 балів);

2. Човпана  Ігоря  Сергійовича,  учня  9  класу  Харківського  навчально-
виховного  комплексу  № 45  «Академічна  гімназія»,  з  авторською
розробкою  «UFO  –  новий  прилад  для  безпечного  розблокування
комп'ютера з додатковими функціями» (66 балів);

3. Танасійчука  Кирила  Івановича,  учня  9  класу  Іванівського  навчально-
виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад» Красносільської сільської ради Лиманського району
Одеської області, з авторською розробкою «Сонар для слiпих» (62 бали);

4. Калмакана  Павла  Павловича,  учня  9  класу  Іванівського  НВК  «ЗОШ
І-ІІ ступенів –ДНЗ» Красносільської сільської ради Лиманського району
Одеської  області,  з  авторською  розробкою  «Безпілотний  автомобіль»
(62 бали);

5. Куруча  Івана  Дмитровича,  учня  9  класу  Березинського  навчально-
виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний



навчальний заклад» Тарутинської райдержадміністрації Одеської області,
з авторською розробкою «SmartLock» (61 бал);

6. Пріхна  Іллу  Олександровича,  учня  10  класу  Політехнічного  ліцею
Національного  технічного  університету  України  «Київський
політехнічний  інститут»  м. Києва,  з  авторською  розробкою  «Система
дистанційного запуску феєрверків» (61 бал);

7. Медведцького Костянтина Анатолійовича, учня 10 класу Політехнічного
ліцею  Національного  технічного  університету  України  «Київський
політехнічний  інститут»  м. Києва,  з  авторською  розробкою  «Система
дистанційного запуску феєрверків» (61 бал);

8. Чепур  Матвія  Сергійовича,  учня  8  класу Комунального закладу  освіти
"Середня  загальноосвітня  школа  №  97  імені  П. І. Шкідченка"
Дніпровської міської ради, з авторською розробкою «Plotter» (61 бал).

в категорії «Комп'ютерне мистецтво»
1. Каракян  Афіну  Володимирівну,  ученицю  10  класу  Одеської

загальноосвітньої  школи  № 65  I-III  ступенів  Одеської  міської  ради
Одеської області, з авторською розробкою «Natural Disasters» (67 балів);

2. Іноземець Анну Олегівну, ученицю 10 класу Черкаської спеціалізованої
школи  І-ІІІ  супенів  № 3,  з  авторською  розробкою  «Сторінками
архітектури» (60 балів);

3. Кириллову  Софію  Кирилівну,  ученицю  9  класу  Одеської
загальноосвітньої  школи  № 65  І-ІІІ  ступенів  Одеської  міської  ради
Одеської області, з авторською розробкою «Gadgetmania» (69 балів);

4. Харченко  Марію  Олександрівну,  ученицю  10  класу  Одеської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 65  І-ІІІ  ступенів  Одеської
міської  ради  Одеської  області,  з  авторською  розробкою  «Чотири
темпераменти» (60 балів);

5. Шиловського Ігоря  Олеговича,  учня  10-Б  класу Кременчуцького ліцею
№ 10  «Лінгвіст»,  вихованця  Кременчуцького  еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  Кременчуцької  міської  ради  Полтавської
області, з авторською розробкою «Кременчуцький сувенір» («Зображення
варте тисячам слів») (58 балів);

6. Золотарьову  Марину  Ігорівну,  ученицю  10  класу  Одеської
загальноосвітньої  школи  № 65  I-III  ступенів  Одеської  міської  ради
Одеської області, з авторською розробкою «Анатомія кохання» (65 балів);

7. Ведькало  Ангеліну  Олексіївну,  ученицю  11  класу  Красноармійського
міського ліцею «Надія» м. Покровська Донецької  області,  з  авторською
розробкою  «Сучасний  анімаційний  трейлер  до  твору  «Тіні  забутих
предків» (65 балов).

в категорії «Програмування»
1. Григоренка Ярослава Сергійовича,  учня 11 класу Херсонського фізико-

технічного  ліцею  Херсонської  міської  ради  при  Херсонському



національному  технічному  університеті  та  Дніпропетровському
національному  університеті,  з  авторською  розробкою  «Аналіз  методів
визначення плагіату в програмному коді, програма «Plagiarism» (60 балів);

2. Логінова  Іллю  Геннадійовича,  учня  10  класу  Херсонського  фізико-
технічного  ліцею  Херсонської  міської  ради  при  Херсонському
національному технічному університеті та Дніпровському національному
університеті,  з  авторською  розробкою  «Прогнозування  росту  тварин
методами машинного навчання» (60 балів);

3. Кавацюка  Богдана  Олеговича,  учня  10  класу  Білоцерківської
спеціалізованої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 12  з  поглибленим  вивченням
інформаційних технологій Білоцерківської міської ради Київської області,
з  авторською  розробкою  «Автоматизоване  робоче  місце  лікаря
стаціонарного відділення» (60 балів);

4. Вольського  Святослава  Віталійовича,  учня  11  класу  Загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 19 м. Житомира, з авторською розробкою «Healthy
Lifestyle» (55 балів);

5. Саранцеву Софію Євгеніївну, ученицю 6-Б класу Кременчуцького ліцею
№ 10  «Лінгвіст»,  вихованку  Кременчуцького  еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  Кременчуцької  міської  ради  Полтавської
області, з авторською розробкою «Екологічні проблеми України і світу»
(55 балів);

6. Каменєву  Ярославу  Ігорівну,  ученицю  11  класу  Красноармійського
міського ліцею «Надія» м. Покровська Донецької  області,  з  авторською
розробкою  «Створення  бази  даних  «Ательє»  з  використанням  СКБД
Access» (54 бали).

в категорії «Ігрові програми»
1. Половайкіна  Владислава  Юрійовича,  учня  11 класу  Красноармійського

міського ліцею «Надія» м. Покровська Донецької  області,  з  авторською
розробкою «Тривимірна комп’ютерна гра «Безлюдний острів» (67 балів).

в категорії «Анімація»
1. Солодку Софію Валеріївну, ученицю 7 класу комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа № 97 імені П. І. Шкідченка» м. Дніпро, з
авторською розробкою «ЗБЕРІГАЄМО ДОВКІЛЛЯ З ДРОПІ» (67 балів);

2. Чорну Вероніку Сергіївну, ученицю 7 класу комунального закладу освіти
«Середня загальноосвітня школа № 97 імені П.І. Шкідченка» м. Дніпро з
авторською розробкою «проект Альфа» (67 балів);

3. Чеховську  Тетяну  Дмитрівну,  ученицю  11  класу  Красноармійського
міського ліцею «Надія» м. Покровська Донецької  області,  з  авторською
розробкою  «Створення  мультиплікаційного  кліпу  засобами  програми
AdobeFlash CC» (62 бали);

4. Ганника  Артема  Станіславовича,  учня  8  класу  Комунального  закладу
освіти  «Середня  загальноосвітня  школа  № 97  імені  П. І. Шкідченка»



м.Дніпро,  з  авторською  розробкою  «memory  of  the  Warsaw  ghetto»
(62 бали);

5. Дейнеку Артема Сергійовича, учня 8 класу Комунального закладу освіти
«Середня загальноосвітня школа № 97 імені П. І. Шкідченка» м.Дніпро, з
авторською розробкою «Нанотехнології у медицині» (62 бали);

6. Гужвій Анастасію Анатоліївну, ученицю 10 класу комунального закладу
освіти  «Середня  загальноосвітня  школа  № 97  імені  П. І. Шкідченка»
м.Дніпро, з авторською розробкою «Червона Рута» (62 бали).

в категорії «Навчальні програми»
1. Дубовця Дмитра Віталійовича, учня 11 класу Красноармійського міського

ліцею «Надія» м. Покровська Донецької області, з авторською розробкою
«Програма-тренажер з географії» (69 балів);

2. Косенка  Івана  Сергійовича,  учня  11 класу  Красноармійського міського
ліцею «Надія» м. Покровська Донецької області, з авторською розробкою
«Електронна методична розробка до теми «Перерізи» (68 балів);

3. Косинського  Володимира  Едуардовича,  учня  9  класу  комунального
закладу  «Луцький  навчально-виховний  комплекс  «Гімназія  № 14  імені
Василя  Сухомлинського»  Луцької  міської  ради  Волинської  області,  з
авторською  розробкою  «МОДЕЛЮВАННЯ  ОБЕРТАЛЬНОГО  РУХУ
ВЕЛИКИХ ОБ'ЄКТІВ СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ» (67 балів).

серед учнів закладів професійно-технічної і студентів закладів вищої освіти
I-II рівнів акредитації:

в категорії «Web розробки»
1. Грінчука  Віталія  Віталійовича,  студента  4  курсу  Природничо-

гуманітарного  коледжу  Державного  вищого  навчального  закладу
«Ужгородський  національний  університет»  Закарпатської  області,  з
авторською розробкою «Соціальна мережа заходів «ComMet» (69 балів);

2. Іванчика  Станіслава  Руслановича,  студента  4  курсу  Природничо-
гуманітарного  коледжу  Державного  вищого  навчального  закладу
«Ужгородський  національний  університет»  Закарпатської  області,  з
авторською розробкою «Соціальна мережа заходів «ComMet» (69 балів);

3. Оленишака  Івана  Васильовича,  студента  4  курсу  Природничо-
гуманітарного  коледжу  Державного  вищого  навчального  закладу
«Ужгородський  національний  університет»  Закарпатської  області,  з
авторською розробкою «Навчальна соціальна мережа «helpIT» (69 балів).

в категорії «Короткометражний фільм»
1. Михальченка  Іллю  Олександровича,  студента  3  курсу  Державного

навчального  закладу  «Київський  професійний  коледж  з  посиленою
військовою  та  фізичною  підготовкою»,  з  авторською  розробкою
«Загартовані (Hardened)» (31 бал).

в категорії «Комп'ютерне мистецтво»



1. Редченко  Марію  Андріївну,  студентку  2  курсу  Відокремленого
структурного підрозділу Київського індустріального коледжу Київського
національного  університету  будівництва  і  архітектури,  з  авторською
розробкою «Монстри екології» (67 балів);

2. Коноваленко  Анну  Миколаївну,  студентку  2  курсу  Відокремленого
структурного підрозділу Київського індустріального коледжу Київського
національного  університету  будівництва  і  архітектури,  з  авторською
розробкою «Монстри екології» (67 балів);

3. Пігорева  Арсенія  Костянтиновича,  студента  2  курсу  Державного
навчального  закладу  «Київський  професійний  коледж  з  посиленою
військовою та фізичною підготовкою», з авторською розробкою «Монстри
екології» (67 балів).

в категорії «Навчальні програми»
1. Черненко  Анастасію  Олегівну,  студентку  2  курсу  Кременчуцького

педагогічного  коледжу  імені  А. С. Макаренка  Полтавської  області,  з
авторською розробкою «English with Dora Traveler» (68 балів);

2. Мартиненко Марину Володимирівну, студентку 2 курсу Кременчуцького
педагогічного  коледжу  імені  А. С. Макаренка  Полтавської  області,  з
авторською розробкою «English with Dora Traveler» (68 балів).

3. Пилипенка Матвія Тарасовича, студента 2 курсу Державного навчального
закладу  «Київський  професійний  коледж  з  посиленою  військовою  та
фізичною підготовкою», з авторською розробкою «Електронний освітній
ресурс «Professional English» (68 балів);

4. Горбань Інну Романівну, студентку 2 курсу Кременчуцького педагогічного
коледжу  імені  А. С. Макаренка  Полтавської  області  з  авторською
розробкою «Вивчаємо англійську з Лунтіком та його друзями» (68 балів).

в категорії «Прикладні програми»
1. Скаленко Юлію Юріївну, студентку 4 курсу Кременчуцького медичного

коледжу  імені  В. І. Литвиненка  Полтавської  області,  з  авторською
розробкою «Методика подолання дефіциту селену у підлітків» (68 балів).

серед студентів закладів вищої освіти III-V рівнів акредитації та спеціалістів:
в категорії «Комп'ютерне мистецтво»

1. Жикову  Катерину  Ігорівну,  студентку  1  курсу  Одеської  Національної
академії харчових технологій з авторською розробкою «Ми Не Минуле»
(60 балів).

ІІІ. Нагородити  Почесним  кубком  від  Державного  підприємства
«Український  інститут  інтелектуальної  власності»,  та  Грамотою
Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді
абсолютного переможця фіналу ІІ етапу XVІІІ Всеукраїнського чемпіонату
з  інформаційних  технологій  «Екософт-2019»  та  Х  національного  етапу



Міжнародного  конкурсу  комп’ютерних  проектів  «INFOMATRIX-2019»,
авторську розробку яка отримала найбільше схвальних оцінок в номінації
«Приз  юніорського  журі»,  номінації  «Приз  глядацьких  симпатій»  та
найвищий бал у суддівському оцінюванні: 

«Virtualplatform  «Renewable  Energy  Systems»  (розробник:  Мойсеєнко
Леонтій Олегович).

ІV. Нагородити Грамотою Національного еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  переможців  фіналу  ІІ  етапу
XVІІІ Всеукраїнського чемпіонату з  інформаційних технологій «Екософт-
2019»  та  Х  національного  етапу  Міжнародного  конкурсу  комп’ютерних
проектів «INFOMATRIX-2019», авторські розробки яких отримали більше
число схвальних оцінок в номінації «Приз юніорського журі»: 

1. Альошина  Костянтина  Анатолійовича,  студента  2  курсу  Вінницького
державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, з
авторською  розробкою  «Застосування  технологій  e-learning  як  засобу
підвищення  ефективності  навчання  інформатики  у  закладах  загальної
середньої освіти»;

2. Грінберг Олександру Ігорівну, студентку 2 курсу Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, з авторською
розробкою  «Застосування  технологій  e-learning  як  засобу  підвищення
ефективності  навчання  інформатики  у  закладах  загальної  середньої
освіти»;

3. Савченка  Данила  Дмитровича,  учня  9  класу  Харківського  навчально-
виховного  комплексу  № 45  «Академічна  гімназія»,  з  авторською
розробкою  «UFO  –  новий  прилад  для  безпечного  розблокування
комп'ютера з додатковими функціями»;

4. Човпана  Ігоря  Сергійовича,  учня  9  класу  Харківського  навчально-
виховного  комплексу  № 45  «Академічна  гімназія»,  з  авторською
розробкою  «UFO  –  новий  прилад  для  безпечного  розблокування
комп'ютера з додатковими функціями»

V. Нагородити Грамотою Національного еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  проекти  учасників  фіналу  ІІ  етапу
XVІІІ Всеукраїнського чемпіонату з  інформаційних технологій «Екософт-
2019»  та  Х  національного  етапу  Міжнародного  конкурсу  комп’ютерних
проектів  «INFOMATRIX-2019»,  авторські  розробки  яких  отримали
найбільше схвальних оцінок на номінування «Приз глядацьких симпатій»:
в категорії «Web-розробки»

Романюка Сергія Васильовича, студента 1 курсу Державного навчального
закладу  «Київський  професійний  коледж  з  посиленою  військовою  та



фізичною підготовкою», з авторською розробкою «Електронний освітній
ресурс «ROBOTICS».

в категорії «Комп’ютерне мистецтво»
Золотарьову  Марину  Ігорівну,  ученицю  10  класу  Одеської
загальноосвітньої  школи  № 65  I-III  ступенів  Одеської  міської  ради
Одеської області, з авторською розробкою «Анатомія кохання».

в категорії «Короткометражний фільм»
Бобра  Олексія  Романовича,  студента  2  курсу  Державного  навчального
закладу  «Київський  професійний  коледж  з  посиленою  військовою  та
фізичною підготовкою», з авторською розробкою «Discrimination».

в категорії «Ігрові програми»
Гордієнко  Анну  Олександрівну,  студентку  3  курсу  Кременчуцького
педагогічного  коледжу  імені  А. С. Макаренка  Полтавської  області,  з
авторською розробкою «Гра-подорож «За один день навколо світу»;
Бережну  Анастасію  Русланівну,  студентку  3  курсу  Кременчуцького
педагогічного  коледжу  імені  А. С. Макаренка  Полтавської  області,  з
авторською розробкою «Гра-подорож «За один день навколо світу».

в категорії «Роботи»
Грицюка  Павла  Олеговича,  студента  2  курсу  Державного  навчального
закладу  «Київський  професійний  коледж  з  посиленою  військовою  та
фізичною підготовкою», з авторською розробкою «DRONE-1».

в категорії «Апаратне управління»
Бєлоуса  Олега  Геннадійовича,  учня  10  класу  Херсонського  фізико-
технічного ліцею, з авторською розробкою «Smart Plant Growing».

в категорії «Навчальні програми»
Косенка  Івана  Сергійовича,  учня  11 класу  Красноармійського  міського
ліцею «Надія» м. Покровська Донецької області, з авторською розробкою
«Електронна методична розробка до теми «Перерізи».

в категорії «Прикладні програми»
Титечко Ірину  Русланівну, ученицю 10  класу  Березівського навчально-
виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад» Рокитнівської районної ради Рівненської
області,  з  авторською розробкою «Календар визначних і  знаменних дат
України».

в категорії «Анімаційні програми»
Кєбап Марію Вячеславівну, студентку 1  курсу біологічного факультету
Одеського  національного  університету  ім. І.І. Мечникова,  з  авторською
розробкою «Vis Plantarum».

в категорії «Програмування»
Мойсеєнка Леонтія Олеговича, студента 2 курсу Державного навчального
закладу  «Київський  професійний  коледж  з  посиленою  військовою  та



фізичною  підготовкою»,  з  авторською  розробкою  «Virtualplatform
«Renewable Energy Systems».

VІ. Вручити  сертифікати–запрошення  на  участь  у  фіналі
Міжнародного конкурсу комп’ютерних проектів «ІNFOMATRIX-2019», що
відбудеться 20 - 24 квітня 2019 р. (м. Бухарест, Румунія) учням і студентам,
з числа конкурсантів, що змагались у форматі Всеукраїнського чемпіонату
з  інформаційних технологій «Екософт 2019» (до двох учасників у  складі
команди):
Категорія «Програмування» 

1. Мойсеєнко Леонтій Олегович, студент ІІ курсу Державного навчального
закладу  «Київський  професійний  коледж  з  посиленою  військовою  та
фізичною  підготовкою»,   з  авторською  розробкою  «Virtual  Platform
“Renewable Energy Systems”».

2. Пазич Артем Юрійович, учень 10 класу Житомирського міського ліцею
при  Житомирському  державному  технологічному  університеті,  з
авторською  розробкою  «Дослідження  згорткової  нейронної  мережі  для
розпізнавання рукописних цифр».

3. Дунаєнко  Данило  Олександрович,  учень  10  класу  Одеської
загальноосвітньої  школи  №  65  І-ІІІ  ступенів  Одеської  міської  ради
Одеської  області  з  авторською  розробкою  «Пошук  колориметричних
барицентрів».

Категорія «Короткометражний фільм» 
1. Дятлов  Максим  Олексійович,  учень  ІІ  курсу  Маріупольського  вищого

металургійного професійного училища Донецької  області  з  авторською
розробкою «Нездійснена мрія».

2. Федоров  Олександр  Володимирович,  учень  11  Житомирської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  17  з  авторською  розробкою
«Таня і булінг».

3. Бобро  Олексій  Романович,  студент  ІІ  курсу  Державного  навчального
закладу  «Київський  професійний  коледж  з  посиленою  військовою  та
фізичною підготовкою», з авторською розробкою «Розмальований».

Категорія «Комп’ютерне мистецтво»
1. Новицька  Світлана  Олегівна,  учениця  9  класу  та  Мульгура-Ярошенко

Олександр  Рубенович  учень  9  класу  Житомирської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 17 з авторською розробкою «Визволення Енверії».

2. Кириллова Софія Кирилівна, учениця 9 класу Одеської загальноосвітньої
школи  № 65  І-ІІІ  ступенів  Одеської  міської  ради  Одеської  області  з
авторською розробкою «Залежність від гаджетів». 

3. Кривда  Маргарита  Володимирівна,  учениця  9  Одеська  Спеціалізована
школа  № 40  I-III  ступеню  Одеської  міської  ради  Одеської  області  з
авторською розробкою «Зелена легенда кохання».



4. Золотарьова  Марина  Ігорівна,  учениця  10  класу  Одеської
загальноосвітньої  школи  № 65  І-ІІІ  ступенів  Одеської  міської  ради
Одеської області з авторською розробкою «Анатомія кохання».

Категорія «Апаратне управління» 
1. Бєлоус Олег Геннадійович, учень 10 класу Херсонський фізико-технічний

ліцей  Херсонської  міської  ради  при  Херсонському  національному
технічному  університеті  та  Дніпропетровському  національному
університеті з авторською розробкою «SmartPlantGrowing».

2. Лисін  Сергій  Сергійович,  учень  10  класу  Політехнічного  ліцею
Національного  технічного  університету  України  «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» м. Києва, з авторською
розробкою «Автономний робот-помічник із голосовим керуванням.

3. Чепур Матвій  Сергійович,  учень  8  класу Комунального закладу  освіти
«Середня  загальноосвітня  школа  №  97  імені  П. І. Шкідченка»
Дніпровської міської ради, з авторською розробкою «Plotter».

Категорія «Роботи»: 
Line Follower:

1. Василенко  Артем  Миколайович,  вихованець  Київського  державного
будинку художньої та технічної творчості з авторською розробкою «Line
Follower-1».

2. Родіонов Андрій Анатолійович студент ІІ курсу Державного навчального
закладу  «Київський  професійний  коледж  з  посиленою  військовою  та
фізичною підготовкою», з авторською розробкою «Line Follower-01».

Drone racing:
1. Грицюк  Павло  Олегович  студент  ІІ  курсу  Державного  навчального

закладу  «Київський  професійний  коледж  з  посиленою  військовою  та
фізичною підготовкою», з авторською розробкою «DRONE-1».

Вважати  дублерами  конкурсантів,  що  направляються  на  фінал
Міжнародного  конкурсу  комп’ютерних  проектів  «ІNFOMATRIX-2019»
наступних учасників змагань:
Категорія «Короткометражний фільм» 

1. Лавриненко  Іван  Сергійович,  учень  11  класу  Комунальний  заклад
«Маріупольська  загальноосвітня  школа  I-III  ступенів  № 41
Маріупольської міської ради, Донецької області» з авторською розробкою
«Почуй мене!»

Категорія «Комп’ютерне мистецтво» 
1. Кєбап Марія  В’ячеславівна,  студентка І  курсу Біологічного факультету

Одеський  національний  університет  ім.  І. І. Мечникова,  з  авторською
розробкою «Vis Plantarum».



VІІ. Вручити  Подяку  Національного  еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  керівникам  делегацій,  що  супроводжували
учасників  ІІ  етапу  XVІІІ  Всеукраїнського  чемпіонату  «Екософт-2019»,
Х національного  туру  Міжнародного  конкурсу  комп’ютерних  проектів
«ІNFOMATRIX-2019»  та  організаторам  науково-педагогічного  супроводу
учнівських і студентських делегацій:

1. Буйневич  Олені  Валеріївні,  директору  Департаменту  освіти  та  науки
Одеської міської ради;

2. Карайван Услані Михайлівні, вчителю Виноградівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ  ступенів  імені  О.О.  Банєва  Болградського району Одеської
області; 

3. Кондратьєву  Сергію  Борисовичу,  старшому  викладачу  кафедри
«Інформаційно-комп’ютерні  системи»  Одеського  національного
політехнічного університету;

4. Коту  Ігорю  Володимировичу,  вчителю  інформатики  та  технології
Одеської  спеціалізованої  школи  І-ІІІ  ступенів  «Освітні  ресурси  та
технологічний тренінг» № 94 імені Володимира (Зеєва) Жаботинського з
поглибленим  вивченням  івриту  та  інформатики  Одеської  міської  ради
Одеської області;

5. Кіт  Ользі  Григорівні,  вчителю  інформатики  та  технології  Одеської
спеціалізованої  школи І-ІІІ  ступенів «Освітні  ресурси та технологічний
тренінг» № 94 імені Володимира (Зеєва) Жаботинського з поглибленим
вивченням івриту та інформатики Одеської міської ради Одеської області;

6. Луценко  Тетяні  Олександрівні,  вчителю  інформатики,  вчителю  вищої
категорії,  вчителю-методисту  Херсонського  фізико-технічного  ліцею
Херсонської  міської  ради при Херсонському національному технічному
університеті та Дніпропетровському національному університеті;

7. Куручу  Дмитру  Івановичу,  керівнику  гуртка  радіоелектронного
конструювання  Березинського  навчально-виховного  комплексу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»
Тарутинської районної ради Одеської області;

8. Чайдак  Людмилі  Вікторівні,  вчителю  інформатики  Кременчуцького
ліцею № 10 «Лінгвіст» Кременчуцької міської ради Полтавської області,
керівнику  гуртків  «Основи  науково-дослідницької  діяльності»,  «Цікава
інформатика»  Кременчуцького  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді Кременчуцької міської ради Полтавської області;

9. Шовкуну  Віталію  Віталійовичу,  вчителю  вищої  категорії,  вчителю
інформатики Херсонського фізико-технічного ліцею Херсонської міської
ради  при  Херсонському  національному  технічному  університеті  та
Дніпропетровському національному університеті, кандидату педагогічних
наук;



10.Дерев'яшкіній Марині Миколаївні, викладачу-методисту Маріупольського
вищого металургійного професійного училища;

11.Мар’єнко  Людмилі  Володимирівні,  майстру  виробничого  навчання
ІІ категорії  Маріупольського  вищого  металургійного  професійного
училища;

12.Баранову  Ігорю  Олеговичу, керівнику  міського  гуртка  з  робототехніки
Житомирського міського центру науково-технічної  творчості  учнівської
молоді, вчителю інформатики Житомирської міської гуманітарної гімназії
№ 23 імені М. Очерета;

13.Поклад  Наталі  Валентинівні,  вчителю  математики  та  інформатики
комунального  закладу  «Маріупольська  загальноосвітня  школа
I-III ступенів № 41 Маріупольської міської ради Донецької області»;

14.Кириченку  Сергію  Васильовичу,  майстру  виробничого  навчання
Державного  навчального  закладу  «Київський  професійний  коледж  з
посиленою військовою та фізичною підготовкою»;

15.Івановій  Валентині  Саідівні  майстру  виробничого  навчання  І  категорії
Державного  навчального  закладу  «Київський  професійний  коледж  з
посиленою військовою та фізичною підготовкою»;

16.Засєдці Людмилі Миколаївні, заступнику директора з навчальної роботи
Українського  фізико-математичного  ліцею  Київського  національного
університету  імені  Тараса  Шевченка,  Заслуженому  вчителю  України,
кандидату фізико-математичних наук;

17.Гусарь  Олені  Артурівні,  вчителю  інформатики  Грем'яцької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новгород-Сіверської районної ради
Чернігівської області;

18.Павлюку Анатолію Миколайовичу, вчителю математики та інформатики
Березівського  навчально-виховного  комплексу  «Загальноосвітній
навчальний  заклад  І-ІІІ  ступенів  -  дошкільний  навчальний  заклад»
Рокитнівської районної ради Рівненської області;

19.Михальчук  Ірині  Ігорівні,  вчителю  інформатики  Шепетівського
навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
гімназія» Хмельницької області;

20.Бодрик  Оксані  Олександрівні,  вчителю  інформатики  Білоцерківської
спеціалізованої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  12  з  поглибленим  вивченням
інформаційних технологій Білоцерківської міської ради Київської області;

21.Стеблевцю  Олександру  Леонідовичу,  керівнику  гуртка  комунального
закладу «Луцький міський Центр науково-технічної творчості учнівської
молоді Луцької міської ради»;

22.Брусник  Юлії  Михайлівні,  викладачу  інформатики  Кременчуцького
педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка;

23.Стецюк  Наталії  Павлівні,  педагогу-організатору  Кам’янець-Подільської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 15 Хмельницької області;



24.Маковей  Ірині  Віталіївні,  вчителю  інформатики  Красилівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  4  імені  Героя  Радянського
Союзу Петра Кізюна Красилівської міської ради Хмельницької області;

25.Байталюк  Зоряні  Василівні,  заступнику  директора,  керівнику  гуртків
комунального  закладу  Дунаєвецької  міської  ради  «Станція  юних
натуралістів» Хмельницької області;

26.Огребі  Людмилі  Миколаївні,  завідуючій відділом організаційно-масової
роботи  комунального  закладу  «Черкаський  обласний  центр  роботи  з
обдарованими дітьми Черкаської обласної ради»;

27.Клімук  Ірині  Миколаївні,  методисту  комунальної  установи  Волинської
обласної Малої академії наук;

28.Шамраю  Віталію  Тарасовичу,  вчителю  інформатики  Кременчуцького
ліцею № 4 «Кремінь» Кременчуцької міської ради Полтавської області;

29.Бондар Ярославі Степанівні, керівнику гуртків інформаційно-технічного
напрямку  Луцького  міського  Центру  науково-технічної  творчості
учнівської молоді;

30.Семиряку Дмитру Васильовичу, керівнику гуртка «Інформатика» Центру
науково-технічної творчості учнівської молоді управління освіти, науки та
молоді Волинської обласної державної адміністрації;

31.Александрі Наталії Володимирівні, викладачу Природничо-гуманітарного
коледжу  Державного  вищого  навчального  закладу  «Ужгородський
національний університет»;

32.Тарасюку  Миколі  Дмитровичу,  вчителю  інформатики  Житомирської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 17;

33.Туленгутбаєву  Нурлану  Амангелдійовичу,  вчителю  інформатики
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 3  Покровської  міської  ради
Донецької області;

34.Гром  Наталії  Сергіївні  вчителю  математики  та  інформатики
Красноармійського міського ліцею «Надія» міста Покровська Донецької
області;

35.Гром  Ірині  Юріївні,  вчителю  математики  та  інформатики
Красноармійського міського ліцею «Надія» міста Покровська Донецької
області;

36.Фучеджи  Тетяні  Олександрівні,  вчителю  інформатики  Тарутинського
навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
ліцей – дитячий навчальний заклад» Одеської області;

37.Богатирьовій  Наталії  Петрівні,  вчителю  інформатики  та  математики
опорного навчального закладу «Арцизький навчально-виховний комплекс
«Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №  1  –  гімназія  –  міжшкільний
навчальний  комбінат  –  дошкільний  навчальний  заклад»  Арцизької
районної ради Одеської області;



38.Пустовойту  Олегу  Віталійовичу,  вчителю  інформатики  Одеської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  65  Одеської  міської  ради
Одеської області;

39.Омельченко  Аллі  Борисівні,  вчителю  інформатики  Одеської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  65  Одеської  міської  ради
Одеської області;

40.Глінській  Ірині  Вікторівні,  вчителю  математики  Одеської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  65  Одеської  міської  ради
Одеської області;

41.Трубчаніновій  Валентині  Валер’янівні,  викладачу  державного
навчального  закладу  «Київський  професійний  коледж  з  посиленою
військовою та фізичною підготовкою»;

42.Білоус Світлані Миколаївні,  викладачу державного навчального закладу
«Київський  професійний коледж з  посиленою військовою та  фізичною
підготовкою»;

43.Прядко  Людмилі  Дмитрівні,  соціальному  педагогу  державного
навчального  закладу  «Київський  професійний  коледж  з  посиленою
військовою та фізичною підготовкою»;

44.Власюк  Тетяні  Леонідівні,  методисту  державного  навчального  закладу
«Київський  професійний коледж з  посиленою військовою та  фізичною
підготовкою»;

45.Мамчуру  Максиму  Сергійовичу,  майстру  виробничого  навчання
державного  навчального  закладу  «Київський  професійний  коледж  з
посиленою військовою та фізичною підготовкою»;

46.Опанасюку  Андрію  Олександровичу,  майстру  виробничого  навчання
державного  навчального  закладу  «Київський  професійний  коледж  з
посиленою військовою та фізичною підготовкою»;

47.Кухарчуку Олександру Володимировичу, майстру виробничого навчання
державного  навчального  закладу  «Київський  професійний  коледж  з
посиленою військовою та фізичною підготовкою»;

48.Зільберман  Світлані  Володимирівні,  викладачу  інформатики
комунального  закладу  «Середня  загальноосвітня  школа  № 97  імені
П. І. Шкідченка» Дніпровської міської ради;

49.Гаврильчуку  Ігорю  Леонідовичу,  викладачу  Кременчуцького
педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка;

50.Лисенко  Тетяні  Іванівні,  викладачу  Кременчуцького  педагогічного
коледжу імені А.С. Макаренка; 

51.Човпан Ганні Олексіївні, доценту кафедри Медичної і біологічної фізики
та  медичної  інформатики  Харківського  національного  медичного
університету;

52.Кобисі  Аллі  Петрівні,  кандидату  педагогічних  наук,  доценту  кафедри
інноваційних та інформаційних технологій в освіті Навчально-наукового



інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації
Вінницького  державного  педагогічного  університету  імені  Михайла
Коцюбинського;

53.Бабичу  Олександру  Вікторовичу,  викладачу  вищої  кваліфікаційної
категорії,  викладачу-методисту  Полтавського  політехнічного  коледжу
Національного  технічного  університету  «Харківський  політехнічний
інститут», кандидату технічних наук;

54.Бабич Олені Володимирівні, заступнику директора з навчальної роботи,
викладачу  вищої  кваліфікаційної  категорії  Полтавського політехнічного
коледжу  Національного  технічного  університету  «Харківський
політехнічний інститут»;

55.Кобисі Володимиру Михайловичу, кандидату педагогічних наук, доценту
кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Навчально-
наукового  інституту  педагогіки,  психології,  підготовки  фахівців  вищої
кваліфікації  Вінницького  державного  педагогічного  університету  імені
Михайла Коцюбинського;

56.Куцак  Ларисі  Вікторівні,  кандидату  педагогічних  наук,  старшому
викладачу  кафедри  інноваційних  та  інформаційних  технологій  в  освіті
Навчально-наукового  інституту  педагогіки,  психології,  підготовки
фахівців  вищої  кваліфікації  Вінницького  державного  педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського;

57.Лазаренко  Наталії  Іванівні,  ректору  Вінницького  державного
педагогічного  університету  імені  Михайла  Коцюбинського,  кандидату
педагогічних наук, професору;

58.Євсеєвій  Людмилі  Григорівні,  викладачу  інформатики  Полтавського
вищого  міжрегіонального  професійного  училища,  кандидату  фізико-
математичних наук;

59.Кагляк Олені Володимирівні,  завідувачу кабінету відділу організаційно-
масової  роботи  Комунального  позашкільного  навчального  закладу
«Київська Мала академія наук учнівської молоді»;

60.Ковальовій  Вікторії  Миколаївні,  методисту  Політехнічного  ліцею
Національного технічного університету України Київський політехнічний
інститут» м. Києва;

61.Протопопову  Валентину  Володимировичу,  викладачу  державного
навчального  закладу  «Київський  професійний  коледж  з  посиленою
військовою та фізичною підготовкою»;

62.Завальнюк  Тетяні  Петрівні,  викладачу  Маріупольського  вищого
металургійного професійного училища;

63.Збітнєву Ігорю Георгієвичу, майстру виробничого навчання державного
навчального  закладу  «Київський  професійний  коледж  з  посиленою
військовою та фізичною підготовкою»;



64.Бузаровій  Людмилі  Вікторівні,  вчителю інформатики  Загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 19 міста Житомира;

65.Семенюк  Ірині  Василівні,  методисту  інформаційно-технічного  відділу
Центру науково-технічної творчості учнівської молоді управління освіти,
науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації;

66.Ковальчук Наталії Вікторівні, керівнику гуртка інформаційно-технічного
відділу Центру науково-технічної творчості учнівської молоді управління
освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації;

67.Оксіньчук Тетяні Василівні, завідуючій відділом інформаційно-технічного
відділу Центру науково-технічної творчості учнівської молоді управління
освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації;

68.Бєлєй Дарині Сергіївні, студентці І курсу Інституту комп’ютерних систем
міста Одеси;

69.Завойко  Наталії  Олександрівні,  директору  Одеської  загальноосвітньої
школи № 65 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради.

VIІI. Вручити  Подяку  складу  суддівської  колегії  Всеукраїнського
чемпіонату «Екософт-2019» і національного туру Міжнародного конкурсу
комп’ютерних проектів «ІNFOMATRIX-2019»:

1. Богачкову Юрію Миколайовичу, директору Інституту перепідготовки та
підвищення кваліфікації  НМК ІПО НТУУ «КПІ»,  старшому науковому
співробітнику  відділу  дослідження  та  проектування  навчального
середовища  Інституту  інформаційних  технологій  і  засобів  навчання
НАПН  України,  керівнику  центру  тестування  Українського  інституту
інформаційних технологій в освіті;

2. Боровику Дмитру Віталійовичу, директору Дитячої  інженерної  академії
м. Києва;

3. Вовковінській  Наталії  Вадимівні,  головному  редактору  журналу
«Комп’ютер в школі та сім’ї»;

4. Войченку  Олексію  Петровичу,  старшому  науковому  співробітнику
Міжнародного науково-навчального центру  інформаційних технологій  і
систем НАН, МОН України та ЮНЕСКО;

5. Волгіну  Юрію  Євгеновичу,  старшому  викладачу  кафедри  дизайну
Інституту мистецтв Київського університету ім.Б.Грінченка;

6. Герасименку  Ярославу  Анатолійовичу,  викладачу  кафедри  дизайну
Інституту мистецтв Київського університету ім.Б.Грінченка;

7. Гузію  Миколі  Миколайовичу, заступнику  директора  з  наукової  роботи
Інституту  комп’ютерних  технологій  Національного  авіаційного
університету, викладачу  кафедри  комп’ютерних  систем  та  мереж НАУ,
професору;



8. Дикому  Денису  Володимировичу,  старшому  викладачу  Кафедри
академічного  та  естрадного  вокалу  Інституту  мистецтв  Київського
університету ім. Б.Грінченка;

9. Загарії Олександру Миколайовичу, голові Департаменту з впровадження
інноваційних технологій ІОЦ Київського національного університету ім.
Т. Шевченка;

10.Кабловій  Тетяні  Борисівні,  завідувачу  кафедри  Інструментально-
виконавської  майстерності  Інституту  мистецтв  Київського  університету
ім. Б. Грінченка, кандидату мистецтвознавства, доценту;

11.Карчеву  Якову  Яковичу,  кандидату  технічних  наук,  професору
Національної академії статистики, обліку і аудиту;

12.Квітці Олександру Олександровичу, доценту кафедри кібернетики хіміко-
технологічних процесів НТУУ «КПІ», кандидату хімічних наук;

13.Коновалюк Валентині Станіславівні, доценту Національного авіаційного
університету, кандидату фізико-математичних наук;

14.Кравченко  Наталії  Іванівні,  завідувачу  кафедри  дизайну  Інституту
мистецтв  Київського  університету  ім.  Б.  Грінченка,  кандидату
мистецтвознавства,  доценту,  Члену  Національної  спілки  художників
України;

15.Міщенку  Олександру  Степановичу,  інструктору-консультанту
НЦ «Акцент  Профі»,  інженеру,  сертифікованому  спеціалісту  RHCE,
RHCSA;

16.Меліхову Ігорю Олександровичу, Club Infomatrix Ukraine;
17.Протопопову Валентину Володимировичу, Head of Infomatix UKRAINE;
18.Протопопову Валерію Володимировичу, директору департаменту Групи

компаній «НОВАТОР»;
19.Русіній Людмилі Іванівні, науковому працівнику Українського інституту

інформаційних технологій в освіті НТУУ «КПІ»;
20.Сподаренку  Віктору  Михайловичу,  доценту  кафедри  Інструментально-

виконавської  майстерності  Інституту  мистецтв  Київського  університету
ім. Б. Грінченка, кандидату мистецтвознавства;

21.Старцеву Олексію,  методисту-екзаменатору Громадської  спілки «Спілка
автоматизаторів бізнесу»;

22.Стецюк Юлії, менеджеру по роботі з навчальними закладами Громадської
спілки «Спілка Автоматизаторів Бізнесу»;

23.Талалаєву  Володимиру  Опанасовичу,  доценту  кафедри  комп’ютерних
систем  та  мереж  Інституту  комп’ютерних  технологій  Національного
авіаційного університету, кандидату технічних наук;

24.Шахновському  Аркадію  Маркусовичу,  доценту  кафедри  кібернетики
хіміко-технологічних процесів НТУУ «КПІ», кандидату технічних наук.



IХ. Вручити  Грамоти  Національного  еколого-натуралістичного
центру  головним  технічним  та  інформаційним  партнерам  чемпіонату
«Екософт-2019»  і  національного  туру  Міжнародного  конкурсу
комп’ютерних проектів «ІNFOMATRIX-2019»:

1. Громадській  спілці  «Спілка  автоматизаторів  бізнесу»,  за  вагому
партнерську підтримку.

2. Міжнародній  академії  комп’ютерних  наук  та  систем,  за  партнерську
підтримку.

3. Національній академії наук України, за партнерську підтримку.
4. Національній  педагогічній  академії  наук  України,  за  партнерську

підтримку.
5. Департаменту  інтелектуальної  власності  Мінекономрозвитку  і  торгівлі

України,  за  вагому  технічну  і  організаційну  підтримку  та  сприяння  у
експертній оцінці авторських розробок.

6. Державному  підприємству  «Український  інститут  інтелектуальної
власності», за вагому технічну і організаційну підтримку та сприяння у
експертній оцінці авторських розробок.

7. Національному центру «Мала академія наук України», за вагому технічну
і організаційну підтримку змагання.

8. Національному  авіаційному  університету,  за  багаторічну  плідну
співпрацю у організації і проведенні змагання та сприяння у експертній
оцінці авторських розробок.

9. Інституту  комп’ютерних  технологій  Національного  авіаційного
університету, за багаторічну плідну співпрацю у організації і проведенні
змагання та сприяння у експертній оцінці авторських розробок.

10.Національному технічному університету України «КПІ»,  за  багаторічну
плідну  співпрацю  у  організації  і  проведенні  змагання  та  сприяння  у
експертній оцінці авторських розробок.

11.Інституту прикладного системного аналізу НТУУ «КПІ», за багаторічну
плідну  співпрацю  у  організації  і  проведенні  змагання  та  сприяння  у
експертній оцінці авторських розробок.

12.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.

13.Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, за
багаторічну  плідну  співпрацю  у  організації  і  проведенні  змагання  та
сприяння у експертній оцінці авторських розробок.

14.Українському інституту інформаційних технологій в освіті НТУУ «КПІ»,
за багаторічну плідну співпрацю у організації і  проведенні змагання та
сприяння у експертній оцінці авторських розробок.



15.Навчально-методичному  комплексу  «Інститут  післядипломної  освіти»
Національного  технічного  університету  України  «Київський
політехнічний інститут», за плідну співпрацю у організації і проведенні
змагання.

16.Електронному дайджесту «Техносвіт», за вагому інформаційну підтримку.
17.Редакції  журналу «Комп’ютер у школі  та  сім’ї»,  за  вагому технічну та

інформаційну підтримку.
18.Редакції  радіопрограми  «Модуль  знань»  ТРК  «Культура»  Українського

радіо, за постійну інформаційну підтримку.

Х. Вручити листи Подяки фізичним особам, представникам фірм і
організацій,  які  сприяли  у  проведенні  чемпіонату  «Екософт-2019»  і
національного  туру  Міжнародного  конкурсу  комп’ютерних  проектів
«ІNFOMATRIX-2019»:

1. Мазуру Вадиму Броніславовичу, директору Громадської  спілки «Спілка
автоматизаторів бізнесу», за багаторічну вагому партнерську підтримку.

2. Старцеву Олексію,  методисту-екзаменатору Громадської  спілки «Спілка
автоматизаторів бізнесу», за особисту участь в організації і проведенні.

3. Стецюк Юлії, менеджеру по роботі з навчальними закладами Громадської
спілки «Спілка автоматизаторів бізнесу», за особисту участь в організації
і проведенні.

4. Лісовому Оксену Васильовичу, директору Національного центру «Мала
академія наук України», за вагому партнерську допомогу в організації і
проведенні.

5. Кудіну  Андрію  Вячеславовичу,  Генеральному  директору  Державного
підприємства «Український інститут промислової  власності»,  за  вагому
партнерську допомогу в організації і проведенні.

6. 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.

7. Тарасову  Віктору  Олексійовичу,  президенту  Міжнародної  академії
комп’ютерних наук та систем, за сприяння в організації і проведенні.

8. Гриценку  Володимиру  Іллічу,  директору  Міжнародного  науково-
навчального  центру  інформаційних  технологій  і  систем  НАН,  МОН
України та ЮНЕСКО, за вагому партнерську підтримку.

9. Вовковінській  Наталії  Вадимівні,  головному  редактору  журналу
«Комп’ютер у школі та сім’ї», за особисту партнерську підтримку.

10.Вернигоренко  Ользі,  авторці  і  ведучій  програми  «Модуль  знань»  на
Українському радіо.



XІ. Висловити  подяку  керівникам  закладів  вищої,  професійно-
технічної, загальної середньої та позашкільної освіти, а також науковим і
педагогічним керівникам авторських розробок, за сприяння участі учнів і
студенаів  в  очному  етапі  Всеукраїнського чемпіонату «Екософт-2018»  та
національному  турі  Міжнародного  конкурсу  комп’ютерних  проектів
«ІNFOMATRIX-2018».

XІІ. Видати  електронну  збірку  тез  учасників  Всеукраїнського
чемпіонату  «Екософт-2019»,  національного  туру Міжнародного конкурсу
комп’ютерних  проектів  «ІNFOMATRIX-2019».  З  метою  популяризації
авторських  програмних  і  апаратних  рішень,  які  були  представлені  на
змаганнях, розмістити презентаційні матеріали учасників Всеукраїнського
чемпіонату  «Екософт-2019»,  національного  туру Міжнародного конкурсу
комп’ютерних  проектів  «ІNFOMATRIX-2019»,  на  освітніх  ресурсах  в
середовищі інтернет.

Директор
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький


