
«31» березня 2021 р. № 19-о

Про підсумки проведення національного
відбору української команди на фінали
міжнародних конкурсів 2021 року

Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді
Міністерства  освіти  і  науки  України  25  -  26  березня  2021  року  провів
суперфінал  з  метою  національного  відбору  української  команди  на  фінал
Міжнародного  конкурсу  комп’ютерних  проєктів  «INFOMATRIX 2021»  та
Міжнародного конкурсу наукових,  технічних,  мистецьких  та  бізнес-проєктів
екологічного  спрямування  «Genius Olympiad 2021»  з  числа  номінантів  ХХ
Всеукраїнського  чемпіонату  з  інформаційних  технологій  «Екософт-2021»,  ХIІ
національного  туру  Міжнародного  конкурсу  комп’ютерних  проєктів
«INFOMATRIX 2021».

За підсумками журі суперфіналу

НАКАЗУЮ:
І.  Надати  право  представляти  Україну  на  Міжнародному  конкурсі

комп’ютерних проєктів «INFOMATRIX» у 2021 році наступним учасникам:
Категорія «Програмування»
1. Пирогов  Денис  Олексійович, І  курс,  Державний  університет
«Житомирська політехніка» з авторською розробкою Віртуальна Машина RISC-
V
2. Дяченко  Михайло  Дмитрович,  11  клас,  гімназія  № 178  м.  Києва  з
авторською розробкою Shkodnik
3. Солтисюк  Дмитро  Андрійович,  11  клас,  Луцька  гімназія  № 18  з
авторською розробкою Бюро знахідок "Loonify"
4. Шиндер  Михайло  Ілліч,  10  клас,  КЗ  «Рішельєвський  науковий  ліцей»
м. Одеси з авторською розробкою Учбова мова програмування «PathCode»
5. Стукало Ілона Вікторівна,  9 клас, Політехнічний ліцей НТУУ "КПІ" м.
Києва з авторською розробкою Мобільний додаток для боротьби з домашнім
насильством "Beify"

Навроцька Олена Денисівна, 9 клас, Політехнічний ліцей НТУУ "КПІ" м.
Києва з авторською розробкою Мобільний додаток для боротьби з домашнім
насильством "Beify"



6. Мельник  Руслан  Ігорович,  10  клас,  ПЛ  НТУУ  "КПІ"  м. Києва  з
авторською розробкою Віртуальна лабораторія
7. Ігумнов Олександр Олександрович,  11  клас,  ліцей № 25 м. Житомира  з
авторською розробкою У нас все чесно (дублер)

Ковтонюк Анастасія  Дмитрівна,  11 клас,  Житомирська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 17 з авторською розробкою У нас все чесно (дублер)
Категорія «Короткометражний фільм» 
1. Парфенюк  Владислав  Олександрович, 10  клас,  Комунальний  заклад
Дунаєвецької міської ради "Станція юних натуралістів" з авторською розробкою
Телефонний дзвінок 

Винничук  Володимир  Вадимович,  10  клас,  Комунальний  заклад
Дунаєвецької міської ради "Станція юних натуралістів" з авторською розробкою
Телефонний дзвінок
2. Будзика Софія Романівна, 8 клас, Одеська загальноосвітня школа № 65 І-
ІІІ  ступенів  Одеської  міської  ради  Одеської  області  з  авторською розробкою
Тригонометрія борщу

Максименко Лоліта  Вікторівна,  8  клас,  Одеська загальноосвітня  школа
№ 65  І-ІІІ  ступенів  Одеської  міської  ради  Одеської  області  з  авторською
розробкою Тригонометрія борщу
3. Башбога Адем Бедірович , 8 клас, Одеська загальноосвітня школа № 65 І-
ІІІ  ступенів  Одеської  міської  ради  Одеської  області  з  авторською розробкою
Endowment at school

Данилюк  Максим  Сергійович,  8  клас,  Одеська  загальноосвітня  школа
№ 65  І-ІІІ  ступенів  Одеської  міської  ради  Одеської  області  з  авторською
розробкою Endowment at school
Категорія «Комп’ютерне мистецтво» 
1. Волосова  Марія  Максимівна,  10  клас,  КЗО  ,,СЗШ  № 58" Дніпровської
міської ради з авторською розробкою «Seasons» (за сертифікатом 2020 року)

2. Косовцова Марія Ігорівна, 9 клас, Політехнічний ліцей НТУУ "КПІ" м. Києва з
авторською розробкою 3D мульфільм на тему "Часи правління Катерини 2"

3. Маковицька Вікторія Едуардівна, 11 клас, Житомирська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 17 з авторською розробкою Щоденник мого життя

Новицька  Світлана  Олегівна,  11  клас,  Житомирська  загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 17 з авторською розробкою Щоденник мого життя

4. Малиновська Єлизавета Борисівна, 9 клас, Житомирська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 17 з авторською розробкою Піщаний змій

5. Кривда Маргарита Володимирівна, 11 клас, Одеська спеціалізована школа № 40
I-III ступенів Одеської міської ради Одеської області  з авторською розробкою
Щирість

6. Сеніч  Тетяна  Олегівна,  11  клас,  Одеська  загальноосвітня  школа  № 65  І-ІІІ
ступенів Одеської міської ради Одеської області з авторською розробкою Урок
гарних манер

7. Козич Анастасія Олександрівна, 10 клас, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№ 3 Покровської міської ради Донецької області з авторською розробкою Життя
в мережі (дублер)



Категорія «Апаратне управління» 
1. Чумаченко  Михайло  Олексійович,  11  клас,  Гімназія  № 1  імені  А.  П.
Бистриної  м. Одеси з  авторською розробкою Розумна Емоційна  LED маска -
Qudi Mask 
2. Білостенко Георгій Євгенович, 11 клас, Політехнічний ліцей НТУУ "КПІ"
м. Києва з авторською розробкою Високоякісний цифровий програвач звукових
файлів на базі одноплатного комп'ютера
3. Демченко Андрій Сергійович, 10 клас, Політехнічний ліцей НТУУ "КПІ"
м. Києва з авторською розробкою Smart Pot, автоматизована система підтримки
мікроклімату при вирощуванні рослин на базі stm 32
4. Гук  Павло  Костянтинович,  5  клас,  комунальний  заклад  освіти
«Спеціалізована  середня  загальноосвітня  школа  № 22»  Дніпровської  міської
ради  Дніпропетровської області з авторською розробкою Зарядний пристрій на
сонячній батареї оснащений системою автоматичного стеження за Сонцем.
5. Чувайкін Данило Дмитрович, 9 клас, Політехнічний ліцей НТУУ "КПІ" м.
Києва з авторською розробкою Пропорційно-Інтегрально-Диференційний (ПІД)
регулятор температури з можливістю дистанційного контролю та керування.

ІІ. Надати  право  представляти  Україну  на  Міжнародному  конкурсі
наукових, технічних, мистецьких та бізнес-проєктів екологічного спрямування
«Genius Olympiad» у 2021 році наступним учасникам:
Категорія «Програмування»
1. Бондарчук Костянтин Миколайович, 10 клас, КЗ "Рішельєвський науковий
ліцей" м.Одеса з авторською розробкою Війна мурах
Категорія «Арт»
1. Бубнова  Карина  Олегівна,  9  клас,  Кременчуцький  еколого-
натуралістичний  центр  учнівської  молоді  Кременчуцької  міської  ради
Кременчуцького району Полтавської області з авторською розробкою Бережіть
природу!

ІІІ. Вручити  сертифікати  представникам  суддівської  колегії за  участь  в
оцінюванні авторських розробок у суперфіналі ХХ Всеукраїнського чемпіонату
з  інформаційних  технологій  «Екософт-2021»,  ХIІ  національного  туру
Міжнародного  конкурсу  комп’ютерних  проєктів  «INFOMATRIX 2021»,  що
відбувся 25 - 26 березня. 
1. Войченко  Олексій  Петрович,  старший  науковий  співробітник
Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем
НАН, МОН України та ЮНЕСКО
2. Золотарьова Марина Ігорівна, представник Infomatrix Club
3. Каракян Афіна Володимирівна, представник Infomatrix Club
4. Кириллова Софія Кирилівна, представник Infomatrix Club
5. Лисін Сергій Сергійович, представник Infomatrix Club
6. Меліхов  Ігор Олександрович,  відповідальний  за  підготовку  української
команди на міжнародний фінал, представник Infomatrix Club
7. Федоров Олександр Володимирович, представник Infomatrix Club



8. Чепок  Андрій  Олегович,  викладач  каф.  ІТ  Державного  університету
інтелектуальних технологій і зв'язку,  керівник гуртка вищого рівня "Біоніка та
ІТ" Одеського ГЦ позашкільної освіти та виховання
9. Шмалій Григорій, студент ІV курсу Фізико–технічного інституту НТУУ
«КПІ  ім. І. Сікорського»,  член  оргкомітету  конкурсу  «Інтел  Техно  Україна»,
керівник науково-дослідницьких проєктів школярів.

ІV. Доручити Меліхову Ігорю, студенту IІІ курсу факультету електронних
та  інформаційних  технологій  НУ  “Чернігівська  політехніка”, відповідати  за
підготовку і формування команди від Україну на світовий фінал Міжнародного
конкурсу комп’ютерних проектів «INFOMATRIX».

V. Ігнату  Івану  Авреловичу,  директору  Чернівецької  гімназії  № 6,
доручити питання щодо організації участі української команди у міжнародному
фіналі  (у  разі  проведення  конкурсу  в  режимі  оффлайн),  переїзду  до  країни-
організатора конкурсу «INFOMATRIX», вирішення побутових та інших питань
на  час  знаходження  учасників  на  фіналі,  проведення  інструктажу  з  техніки
безпеки для учасників.

VI. Меліхову  Ігорю,  студенту  IІІ  курсу  факультету  електронних  та
інформаційних  технологій  НУ  “Чернігівська  політехніка”,  спільно  з  Ігнатом
Іваном  Авреловичем,  директором  Чернівецької  гімназії  № 6,  надати  право
представляти Національний еколого-натуралістичний центр учнівської  молоді
МОН  України,  як  афілійовану  установу-координатора  даного  змагання  на
національному рівні, у міжнародному оргкомітеті та призначити їх керівниками
делегації від України на фінал Міжнародного конкурсу комп’ютерних проєктів
«INFOMATRIX».

VІI.  Меліхову  Ігорю  своєчасно  подати  Національному  еколого-
натуралістичному центру звіт про участь української команди у конкурсі (аналіз
конкурсу, переваги та недоліки, рівень підготовки української команди тощо). 

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

ІX.  Всі організаційні питання Конкурсу покласти на Комендантова В.Ф,
завідувача ІКТ напрямом НЕНЦ.

X.  Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з
навчальної роботи Кацурак В.П. 

Директор                                                        Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ
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