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 «27» квітня 2022 р. № 26-о 

 

 

 

Про підсумки проведення кваліфікаційного  

відбору української команди на фінал  

Міжнародного конкурсу комп’ютерних  

проєктів «INFOMATRIX» 2022 року 
 

 

З метою підтримки серед молодих 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 22 - 23 квітня 2022 року провели 

прямий кваліфікаційний відбір серед фіналістів Всеукраїнського чемпіонату з 

інформаційних технологій "Екософт" та національного етапу Міжнародного 

конкурсу комп'ютерних проєктів "Інфоматрикс" 2022 року, можливість у 

проведенні яких, в даний період часу відсутня, з метою формування української 

команди для участі у фіналі Міжнародного конкурсу комп’ютерних проєктів 

«INFOMATRIX-2022». 

За результатами підсумкового суддівського протокольного рішення  

 

НАКАЗУЮ:  

 

І. Надати першочергове право представляти Україну на Міжнародному 

конкурсі комп’ютерних проєктів «INFOMATRIX» у 2022 році без сплати 

організаційного внеску та врученням сертифікатів – запрошень наступним 

учасникам: 

Категорія «Programming»  

1. Яригін Дмитро Євгенович, 11 клас, КЗ «Рішельєвський науковий ліцей» 

Одеської області з авторською розробкою NeuroNodes. 

2. Довгань Нікіта Олександрович, 11 клас, Спеціалізована загальноосвітня 

школа № 1 ім. О.В. Суворова І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської 

мови м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області з авторською розробкою 

Трекінг морських суден «jVesselTracker». 

3. Тертишник Артем Олегович, 11 клас, Комунальний заклад 

«Маріупольський технічний ліцей» Маріупольської міської ради Донецької 

області з авторською розробкою Сервіс розумних нотаток "Neonotes". 
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Категорія «Hardware Control» 

1. Литвиненко Артем Сергійович, 11 клас, Комунальний заклад 

«Маріупольський технічний ліцей» Маріупольської міської ради Донецької 

області» з авторською розробкою Система моніторингу стану екології 

навколишнього середовища «Ecoboard». 

2. Бартков Артем Юрійович, 9 клас; Леніс Марк Юрійович, 10 клас; 

Рудницький Олександр Олександрович, 9 клас ПО (УЗ) "Одеський ліцей "Мрія" з 

авторською розробкою Розробка автоматизованої системи догляду за рослинами. 

Категорія «Computer Art»  

1. Бутук Юлія Григорівна, 9 клас, Одеська загальноосвітня школа № 65 І-ІІІ 

ступенів Одеської міської ради Одеської області з авторською розробкою І досі 

сниться під горою. 

2. Яковенко Даніїл Русланович, 9 клас, Комунальний заклад освіти 

"Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 22 з поглибленим вивченням 

іноземної мови" Дніпровської міської ради Дніпропетровської області з 

авторською розробкою The future of humanity. 

3. Марон Анастасія Олегівна, 10 клас, Кременчуцький ліцей № 10 "Лінгвіст" 

Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області з 

авторською розробкою Світ, у якому ти живеш...  

4. Козич Анастасія, Колядинська Ельміра, 10 клас, Заклад загальної середньої 

освіти № 3 Покровської міської ради Донецької області з авторською розробкою 

Коронавірус очима дітей. 

Категорія «Short Movie»  

1. Поздняков Ростислав, Ціплє Дамір, 11 клас, Кременчуцький ліцей № 10 

"Лінгвіст" Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської 

області з авторською розробкою Булінг. 

Категорія «Science Project»  

1. Каюк Валентина Іванівна, 10 клас, Черкаський фізико-математичний ліцей з 

авторською розробкою Технологія візуальної криптографії для уникнення 

користувачем фішингових сторінок. 

Категорія «Science Communication»  

1. Орлова Аліса Олексіївна, 11 клас; Ровинська Людмила Олександрівна, 10 

клас, ПО (УЗ) «Одеський ліцей „Мрія“» з авторською розробкою Розробка 

єдиного наукового стилю «Mriya SCIENCE-Style»  

ІІ. Надати додаткове право представляти Україну на Міжнародному конкурсі 

комп’ютерних проєктів «INFOMATRIX» у 2022 році з сплатою організаційного 

внеску та врученням сертифікатів – запрошень наступним учасникам: 

Категорія «Programming»  

1. Базилевич Данило Олегович, 10 клас, Харківська гімназія № 14 Харківської 

міської ради Харківської області з авторською розробкою Голосовий помічник  

2. Громовий Денис, 9 клас, Черкаська гімназія № 31 з авторською розробкою 

Програмний сервіс на Android для задач ретуші тріщин на старих фото. 

3. Максименко Микола Сергійович, 11 клас, КЗ «Рішельєвський науковий 

ліцей» Одеської області з авторською розробкою Blender-addon ”3D model of tree”. 
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4. Станкевич Даніїл Дмитрович, 11 клас, КЗ «Рішельєвський науковий ліцей» 

Одеської області з авторською розробкою MeetPoint. 

ІІІ. Доручити Меліхову Ігорю, студенту IV курсу факультету електронних та 

інформаційних технологій НУ “Чернігівська політехніка”, відповідати за 

підготовку команди від Україну на світовий фінал Міжнародного конкурсу 

комп’ютерних проектів «INFOMATRIX». 

ІV. Ігнату Івану Авреловичу, директору Чернівецької гімназії № 6, доручити 

питання щодо організації участі української команди у міжнародному фіналі, 

вирішення технічних та інших питань щодо знаходження учасників на фіналі, 

проведення інструктажу з техніки безпеки для учасників. 

V. Рекомендувати Меліхова Ігоря і Ігната Івана Авреловича офіційними 

керівниками делегації від України на фінал Міжнародного конкурсу комп’ютерних 

проєктів «INFOMATRIX». 

VІ. Меліхову Ігорю, студенту IV 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. 

VІІ. Провести безпосередньо перед світовими фіналам збори учасників, яким 

надано право представляти Україну на міжнародних змаганнях, у дистанційному 

форматі, з метою проведення ряду організаційно-настановчих заходів. 

VІІІ. Меліхову Ігорю своєчасно подати Національному еколого-

натуралістичному центру методичний звіт про участь української команди у 

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

команди тощо).  

ІХ. Організаційні витрати на участь окремих фіналістів здійснюються за 

рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України. 

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

завідувача ІКТ напрямом НЕНЦ. 

 

 
 

Директор                                                        Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ 


