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Про підсумки проведення очного  

національного етапу Міжнародного  

конкурсу комп’ютерних проектів  

INFOMATRIX - 2020  
 

З метою виявлення серед юних обдарувань талановитих особистостей в 

галузі розробки програмного забезпечення та апаратних рішень для 

обчислювальних систем Міністерство освіти і науки України та Національний 

еколого-натуралістичний центр учнівської молоді з 25 по 28 лютого ц. р. в 

м. Києві провели національний етап Міжнародного конкурсу комп’ютерних 

проектів INFOMATRIX – 2020 (лист МОН України № 6/930-19 від 13.12.2019 р.).  

За результатами національного етапу конкурсу 

НАКАЗУЮ:  

І. Надати право представляти Україну на Міжнародному конкурсі 

комп’ютерних проектів INFOMATRIX 2020, що відбудеться з 10 по 13 квітня 

2020 року у місті Бухарест (Румунія), наступним учасникам: 

Категорія «Програмування»  

1. Мойсеєнко Леонтій Олегович, студент IІІ курсу Державного навчального 

закладу «Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною 

підготовкою», слухач КПНЗ «Київська мала академія наук учнівської молоді» 

відділення «Київ-Столиця» з авторською розробкою «UAsolar – прикладне 

програмне забезпечення для розрахунку, проектуванню, прогнозуванню 

розвитку систем відновлювальної енергетики». 

2. Пирогов Денис Олексійович, учень 11 класу Житомирської 

загальноосвітня школа №33 з авторською розробкою «LekKitFW». 

Категорія «Короткометражний фільм»  

1. Парфенюк Владислав Сергійович, Винничук Володимир Вадимович, 

вихованці, Дунаєвецька станція юних натуралістів Хмельницької області з 

авторською розробкою «Життя поділене навпіл». 

Категорія «Комп’ютерне мистецтво»  

1. Волосова Марія Максимівна, учениця 9 класу Комунальний заклад 

освіти "Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 22 з поглибленим 

вивченням іноземної мови", Дніпровської міської ради з авторською розробкою 

«Seasons». 

2. Виборнова Ксенія Олегівна , учениця 10 класу "Харківська гімназія №144 

Харківської міської ради Харківської області" з авторською розробкою 

«Новорічний ельф».  
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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 «AI Fresh Station». 

Категорія «Роботи»:  

Drone racing: 

1. Грицюк Павло Олегович студент ІІІ курсу Державного навчального 

закладу «Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною 

підготовкою», слухач КПНЗ «Київська мала академія наук учнівської молоді» 

відділення «Київ-Столиця» з авторською розробкою «USPEED-D2». 

2. Бобро Олексій Романович, студент ІІІ курсу Державного навчального 

закладу «Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною 

підготовкою», слухач КПНЗ «Київська мала академія наук учнівської молоді» 

відділення «Київ-Столиця» з авторською розробкою «Drone-1». 

ІІ. Направити офіційним керівником делегації Ігната Івана Авреловича, 

директора Чернівецької гімназії № 6 (за його погодженням).  

2.1. Ігнат І. А. відповідає за організацію участі української команди у 

конкурсі, проведення інструктажу з техніки безпеки учасників. Керівник 

команди при собі повинен мати: нотаріально завірений дозвіл від батьків 

учасників конкурсу на виїзд дитини за кордон, медичні довідки учасників про 

відсутність інфекційних хвороб і контакту з інфекційними хворими, загальний 

наказ із списком учасників конкурсу. 

2.2. Відповідальність за життя та здоров’я учасників покласти на керівника 

делегації. 

ІV. Ігнату І. А. своєчасно подати Національному еколого-

натуралістичному центру методичний звіт про участь української команди у 

конкурсі (аналіз конкурсу, переваги та недоліки, рівень підготовки української 

команди тощо).  

V. Витрати на відрядження учнів, офіційного керівника делегації, 

здійснюються за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством 

України. 

VІ. Контроль за виконанням наказу покласти на Комендантова В.Ф, 

завідувача ІКТ напрямом НЕНЦ. 

 

 

 

Директор  

доктор педагогічних наук,  

професор   В.В. Вербицький 

 

 

 

 

 

 

 



Інформаційне повідомлення  

до наказу НЕНЦ №  від 03.03.2020 р. 

 

 На сайті Організатора https://infomatrix.ro/ розміщене повідомлення 

Міжнародного оргкомітету з проведення фіналу Infomatrix 2020 наступного 

змісту: «Із глибоким жалем ми повинні оголосити про скасування Infomatrix 

World Finals 2020 через коронавірус (COVID-19). Після пильної консультації з 

нашими партнерами та спільнотою по всьому світу, а також огляду керівництва 

місцевими та глобальними органами охорони здоров’я та з великою обережністю 

ми прийняли важке рішення скасувати Infomatrix». 

 Оргкомітет з підготовки і проведення національного туру Infomatrix 2020 

прийняв рішення про делегування права представляти Україну на 

Міжнародному конкурсі комп’ютерних проектів INFOMATRIX-2021 учасникам, 

які вибороли путівки на World Finals 2020 цього року, якщо їм на час проведення 

наступного фіналу не виповниться 18 років.  
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