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Щодо оптимізації організаційних заходів 

з підготовки української команди до участі 

в Міжнародному конкурсі комп’ютерних 

проєктів «INFOMATRIX» 

 

З метою здійснення організаційних заходів щодо якісної підготовки до 

Міжнародного конкурсу комп’ютерних проектів «Infomatrix», який щорічно 

відбувається в м. Бухарест (Румунія) 

 

НАКАЗУЮ: 

 

І. Внести зміни до наказу НЕНЦ № 59-о від 01.09.2020 року «Щодо 

організаційних заходів і підготовку до проведення ХХ Всеукраїнського 

чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт» та ХІІ національного етапу 

Міжнародного конкурсу комп’ютерних проектів «INFOMATRIX» з розподілу 

повноважень. 

ІІ. Доручити Меліхову Ігорю, студенту IІІ курсу факультету електронних та 

інформаційних технологій НУ “Чернігівська політехніка”, відповідати за 

проведення національного відбору претендентів, з числа фіналістів 

Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт» та 

національного етапу Міжнародного конкурсу комп’ютерних проектів 

«INFOMATRIX», з наступним формуванням команди від Україну на світовий 

фінал Міжнародного конкурсу комп’ютерних проектів «INFOMATRIX». 

ІІІ.  Ігнату Івану Авреловичу, директору Чернівецької гімназії № 6, 

доручити питання щодо організації участі української команди у міжнародному 

фіналі, переїзду до країни-організатора конкурсу «INFOMATRIX», вирішення 

побутових та інших питань на час знаходження учасників на фіналі, проведення 

інструктажу з техніки безпеки для учасників. 

IV. Направити Меліхова Ігоря і Ігната Івана Авреловича офіційними 

керівниками делегації від України на фінал Міжнародного конкурсу 

комп’ютерних проєктів «INFOMATRIX». 

V. 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. 

V. 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).  

VІ. Витрати на відрядження учнів, офіційних керівників делегації, 

супроводжуючих осіб здійснюються за рахунок коштів, не заборонених чинним 

законодавством України. 

VІІ. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи НЕНЦ Кацурак В.П. 

 

 

 

Директор                                                        Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ 


