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

НАКАЗ
м. Київ

«01» березня 2019 р. № 21-О

Про підсумки проведення очного 
національного етапу Міжнародного 
конкурсу комп’ютерних проектів 
INFOMATRIX - 2019 

З метою виявлення серед юних обдарувань талановитих особистостей в
галузі  розробки  програмного  забезпечення  та  апаратних  рішень  для
обчислювальних  систем  Міністерство  освіти  і  науки  України,  Національний
еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді  з  20  по  22  лютого  ц. р.  в
м. Києві  провели  національний  етап  Міжнародного  конкурсу  комп’ютерних
проектів INFOMATRIX – 2019 (лист МОН України від 08.01.2019 р. № 3-25). 

За результатами національного етапу конкурсу

НАКАЗУЮ: 

І. Надати право представляти Україну на Міжнародному конкурсі
комп’ютерних проектів INFOMATRIX - 2019, який відбудеться з 20 по 24
квітня 2019 року у місті Бухарест (Румунія), наступним учасникам:
Категорія «Програмування» 

1. Мойсеєнко Леонтій Олегович, студент ІІ курсу Державного навчального
закладу  «Київський  професійний  коледж  з  посиленою  військовою  та
фізичною підготовкою», вихованець КПНЗ Київська Мала академія наук
відділення  «Київ-Столиця»,  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  класу  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», вихованець КПНЗ Київська Мала академія наук
відділення «Київ-Столиця», 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  класу  Одеської
спеціалізованої школи № 40 I-III ступенів 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  Херсонського  фізико-

технічного  ліцею  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», вихованець КПНЗ Київська Мала академія наук
відділення «Київ-Столиця», 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», вихованець КПНЗ Київська Мала академія наук
відділення «Київ-Столиця», з авторською розробкою «DRONE-1».

ІІ. Направити  офіційними  керівниками  делегації  Протопопова
Валентина Володимировича, викладача Державного навчального закладу
«Київський  професійний  коледж  з  посиленою  військовою  та  фізичною
підготовкою» (за його погодженням); Ігната Івана Авреловича, директора
Чернівецької гімназії № 6 (за його погодженням). 

2.1.  Протопопов В. В.,  Ігнат  І.  А.  відповідають  за  організацію  участі
української  команди  у  конкурсі,  проведення  інструктажу  з  техніки
безпеки  учасників.  Керівники  команди  при  собі  повинні  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
керівників делегації.

ІІІ. Направити  керівниками  української  делегації  у  статусі
супроводжуючих осіб: 

• Тарасюка  Миколу  Дмитровича,  вчителя  інформатики  Житомирської

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 17;
• Пустовойта  Олега  Віталійовича,  вчителя  інформатики  Одеської

загальноосвітньої  школи  №  65  І-ІІІ  ступенів  Одеської  міської  ради
Одеської області;

• Дерев'яшкіну  Марину  Миколаївну,  викладача  спеціальних  дисциплін

Маріупольського  вищого  металургійного  професійного  училища
Донецької області;

• Луценко  Тетяну  Олександрівну,  вчителя  інформатики  Херсонського

фізико-технічного  ліцею  Херсонської  міської  ради  при  Херсонському
національному  технічному  університеті  та  Дніпропетровському
національному університеті;

• Кравцова Сергія Володимировича, co-founder "Evergreen";



• Мар'єнко  Людмилу  Володимирівну,  майстра  виробничого  навчання

Маріупольського  вищого  металургійного  професійного  училища
Донецької області;

• Зільберман Світлану Володимирівну, вчителя інформатики Комунального

закладу  освіти  "Середня  загальноосвітня  школа  № 97  імені
П. І. Шкідченка" Дніпровської міської ради;

• Кириллова Кирила В’ячеславовича, представника делегації від Одеської

області;
• Кривду Вікторію Ігорівну, представника делегації від Одеської області;

• Бєлоуса  Геннадія  Володимировича,   представника  делегації  від

Херсонської області.

ІV. Протопопову В. В.  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, офіційних керівників делегації,
супроводжуючих  осіб  здійснюються  за  рахунок  коштів,  не  заборонених
чинним законодавством України.

VІ. Контроль за виконанням наказу покласти на Вербицьку Т. А.,
заступника директора НЕНЦ.

Директор
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький


