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Щодо відзначення участі  

української команди у світовому  
фіналі Міжнародного конкурсу  
комп’ютерних проєктів «Інфоматрикс»  

2021 року 
 

Україна з 2009 року виступає повноправною країною-учасницею світового 
фіналу «Інфоматрикс». Офіційним афілійованим партнером даного змагання на 

національному рівні є Національний еколого-натуралістичний центр учнівської 
молоді (НЕНЦ) Міністерства освіти і науки України. Щороку українські хлопці 

і дівчата привозять на Батьківщину медалі різного ґатунку. 2021 рік став 
найуспішнішим для нашої команди за понад десять років участі у змаганні.  

З метою відзначення успішної участі української команди з числа 
фіналістів Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт» 

та національного етапу конкурсу «Інфоматрикс» у міжнародному етапі 2021 
року, всебічної підтримки національних координаторів з підготовки учасників 
до змагання, представників суддівської колегії, педагогічних і наукових 

керівників учнівських проєктів, Національний еколого-натуралістичний центр 
учнівської молоді МОН України, спільно з партнерами, ініціює здійснення 

механізму для підняття іміджу переможців і призерів світового фіналу, а також 
їх наставників, національних координаторів, керівників установ і закладів освіти, 

спонсорів. З цією метою 
 

НАКАЗУЮ:  
 

І. Номінувати проєкти учасників світового фіналу – переможців і призерів 
Міжнародного конкурсу комп’ютерних проєктів «Інфоматрикс» 2021 року на 

персональні відзнаки «Гордість України»: 

1. проєкт «Virtual Lab», автор — Руслан Мельник, м. Київ, Політехнічний 
ліцей НТУУ «КПІ». 
2. проєкт «Waycat», автор — Михайло Шиндер, Рішельєвський науковий ліцей, 
м. Одеса. 

3. проєкт «Endowment at school», автори — Адем Башбога та Андрій 
Журавльов, м. Одеса, Одеська ЗОШ I-III ст. № 65. 



4. проєкт «Solar Charger & Solar Tracker», автор — Павло Гук, м. Дніпро, 
КЗО «Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 22 з поглибленим 

вивченням іноземної мови» Дніпровської міської ради. 
5. проєкт «Seasons», автор — Марія Волосова, м. Дніпро, КЗО «Середня 
загальноосвітня школа № 58» Дніпровської міської ради. 

6. проєкт «Life through ordinary things», автор — Юлія Бутук, м. Одеса, Одеська 
ЗОШ I-III ст. № 65. 

7. проєкт «Sincerity», автор — Маргарита Кривда, м. Одеса, Національний 
авіаційний університет. 

8. проєкт «Trigonometry of borscht», автори — Софія Будзика та Лоліта 
Максименко, м. Одеса, Одеська ЗОШ I-III ст. № 65. 

9. проєкт «The RISC-V Virtual Machine», автор — Денис Пирогов, м. Житомир, 
Житомирський державний університет «Житомирська політехніка». 

10. проєкт «Loonify», автор — Дмитро Солтисюк, м. Львів, Національний 
університет «Львівська політехніка». 

11. проєкт «Shkodnik», автор — Михайло Дяченко, гімназія №178, м. Київ. 
12. проєкт «Smartpot», автор — Андрій Демченко, м. Київ, Політехнічний ліцей 

НТУУ «КПІ». 
13. проєкт «Life online», автор — Анастасія Козич, ЗОШ № 3 Покровської 
міської ради м. Покровськ, Донецька область. 

14. проєкт «Sand Snake», автор — Єлизавета Малиновська, м. Житомир, 
Житомирська ЗОШ I-III ст. № 17. 

15. проєкт «Telephone Call», автори — Владислав Парфенюк та Володимир 
Винничук, Дунаєвецький НВК «Загальноосвітня школа І—ІІІ ст., гімназія», 

вихованці Комунального закладу Дунаєвецької міської ради "Станція юних 
натуралістів" Хмельницької області. 

 
ІІ. Відзначити Почесними грамотами Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді МОН України національних 
координаторів з підготовки учасників до світового фіналу : 

1. Меліхова Ігоря Олександровича, національного координатора з підготовки і 
формування команди від Україні на світовий фінал Міжнародного конкурсу 
комп’ютерних проектів «INFOMATRIX», студента IV курсу факультету 

електронних та інформаційних технологій НУ “Чернігівська політехніка”. 
2. Ігната Івана Авреловича, національного координатора з організаційних питань 

участі української команди у міжнародному фіналі, директора Чернівецької 
гімназії № 6. 

 
ІІІ. Відзначити Почесними грамотами Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді МОН України педагогічних і 
наукових керівників учнівських проєктів: 

1. Пустовойта Олега Віталійовича, вчителя інформатики Одеської 
загальноосвітньої школи № 65 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської 

області. 



2. Омельченко Аллу Борисівну, вчителя інформатики Одеської 
загальноосвітньої школи № 65 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської 

області. 
3. Зільберман Світлану Володимирівну, учителя інформатики Комунального 
закладу освіти "Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 22 з 

поглибленим вивченням іноземної  мови" Дніпровської міської ради 
Дніпропетровської області. 

4. Глинську Ірину Вікторівну, вчителя математики Одеської загальноосвітньої 
школи № 65 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області 

5. Тарасюка Миколу Дмитровича, вчителя інформатики Житомирської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 17 

6. Вербицького Василя Сергійовича, керівника гуртків інформатики Волинської 
обласної МАН.  

7. Речіч Наталію Василівну, вчителя інформатики гімназії № 178 м. Києва. 
8. Булигіну Людмилу Вікторівну, асистента кафедри інформаційної безпеки ФТІ 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний 
інститут ім. І. Сікорського». 

9. Туленгутбаєва Нурлана Амангелдійовича, учителя інформатики і фізичної 
культури загальноосвітньої школи № 3 Покровської міської ради Донецької 
області. 

10. Чекман Марту Василівну, директора Комунальної установи Дунаєвецької 
міської ради "Центр позашкільної освіти" Хмельницької області. 

 
ІV. Відзначити Почесними грамотами Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді МОН України керівників установ і 
закладів освіти, які сприяли участі української команди у світовому фіналі: 

1. Байталюк Зоряну Василівну, завідуючу організаційно-масовим відділом 

Комунальної установи Дунаєвецької міської ради "Центр позашкільної освіти"  

Хмельницької області. 

2. Ткач Наталію Владилинівну, директора Комунального закладу освіти 
"Спеціалізована середня загальноосвітня школа №  22 з поглибленим вивченням 

іноземної мови" Дніпровської міської ради. 
3. Завойко Наталію Олександрівну, директора Одеської загальноосвітньої школи 

№ 65 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області 
4. Супрунович Ірину Василівну, директора закладу загальної середньої освіти 

№ 3 Покровської міської ради Донецької області. 
5. Сервачук Марію Вікторівну, директорку Житомирської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 17. 

6. Євдокимова Віктора Валерійовича, ректора Державного університету 
"Житомирська політехніка", доктора економічних наук, професора. 

7. Новомлинця Олега Олександровича, ректора Національного університету 

"Чернігівська політехніка", доктора технічних наук, Заслуженого працівника 

освіти України. 



V. Відзначити Почесними грамотами Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді МОН України представників 

суддівської колегії та суперфіналістів минулих років, що приймали участь у 
національних відборах та підготовці української команди до виступу на 
світовому фіналі: 

1. Войченка Олексія Петровича, старшого наукового співробітника 
Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем 

НАН, МОН України та ЮНЕСКО. 
2. Золотарьову Марину Ігорівну, представника Infomatrix Club. 

3. Каракян Афіну Володимирівну, представника Infomatrix Club. 
4. Кириллову Софію Кирилівну, представника Infomatrix Club. 

5. Федорова Олександра Володимировича, представника Infomatrix Club. 
6. Лисіна Сергія Сергійовича, представника Infomatrix Club. 

 
VІ. Надати Сертифікати педагогічним працівникам за участь у майстер -

класах та настановчих зустрічах під час підготовки фіналістів до міжнародного 
етапу: 

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

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

3. Зільберман Світлані Володимирівні, учителю інформатики Комунального 
закладу освіти "Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 22 з 

поглибленим вивченням іноземної  мови" Дніпровської міської ради 
Дніпропетровської області. 

4. Глинській Ірині Вікторівні, вчителю математики Одеської загальноосвітньої 
школи № 65 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області 

5. Тарасюку Миколі Дмитровичу, вчителю інформатики Житомирської ЗОШ І-
ІІІ ступенів № 17. 

6. Вербицькому Василю Сергійовичу, керівнику гуртків інформатики 
Волинської обласної МАН.  
7. Речіч Наталії Василівні, вчителю інформатики гімназії № 178 м. Києва. 

8. Булигіній Людмилі Вікторівні, асистенту кафедри інформаційної безпеки ФТІ 
Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут ім. І. Сікорського». 
9. Туленгутбаєву Нурлану Амангелдійовичу, учителю інформатики і фізичної 

культури загальноосвітньої школи № 3 Покровської міської ради Донецької 
області. 

 
VІІ. Надати Сертифікати тренерам-координаторам з проведення майстер-

класів, настановчих зустрічей та онлайн конференцій під час підготовки 
фіналістів до міжнародного етапу: 

1. Меліхову Ігорю Олександровичу, національному координатору з підготовки і 
формування команди від Україні на світовий фінал Міжнародного конкурсу 



комп’ютерних проектів «INFOMATRIX», студента IV курсу факультету 
електронних та інформаційних технологій НУ “Чернігівська політехніка”. 

2. Ігнату Івану Авреловичу, національному координатору з організаційних 
питань участі української команди у міжнародному фіналі, директора 
Чернівецької гімназії № 6. 

3. Войченку Олексію Петровичу, старшому науковому співробітнику 
Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем 

НАН, МОН України та ЮНЕСКО. 
 

VІІІ. Відзначити Почесними грамотами Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді МОН України представників 

партнерів, які сприяли участі у національних змаганнях та підготовці української 
команди до виступу на світовому фіналі: 

1. Стецюк Юлію, менеджера по роботі з навчальними закладами Громадської 
спілки "Спілка Автоматизаторів Бізнесу". 

2. Горду Ірину, представника компанії «Dixi-Center». 
3. Севостьянову Ларису Анатоліївну, представника Українського альянсу по 

боротьбі з підробками та піратством.  
 

ІХ. Провести 1 грудня 2021 онлайн ефір з учасниками світового фіналу, їх 

наставниками, національними координаторами, представниками Оргкомітету з 
підготовки і проведення змагань всеукраїнського рівня. Запросити до участі у 

прямому ефірі партнерів, керівників установ і закладів освіти, представників 
засобів масової інформації, громадськість, батьків. 

 
 

 
 

Директор                                                        Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ 


