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Щодо відзначення участі української команди
у світовому фіналі Міжнародного конкурсу
комп’ютерних проєктів «Інфоматрикс» 2022 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.
2022 рік став одним з найуспішніших 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 світовому фіналі 2022 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» 2022
року на персональні відзнаки «Гордість України»:
1.
Номінація Programming, проєкт «Automatic filtration of scratches on old
photos and moving obstacles using android», автор – Денис Громовий, Черкаська
гімназія № 31 (платинова медаль), керівник проєкту – Білогородський Ю. С.
2.
Номінація Programming, проєкт «NeuroNodes», автор – Дмитро Яригін, КЗ
«Рішельєвський науковий ліцей» Одеської області (платинова медаль), керівник
проєкту – Пустовойт О. В.

3.
Номінація Programming, проєкт «jVesselTracker», автор — Нікіта Довгань,
Спеціалізована загальноосвітня школа № 1 ім. О.В. Суворова І-ІІІ ступенів з
поглибленим вивченням англійської мови, м. Ізмаїл Ізмаїльського району
Одеської області (золота медаль), керівник проєкту – Дащенко Р. В.
4.
Номінація Hardware Control, проєкт «EcoBoard» - ENVIRONMENTAL
MONITORING SYSTEM», автор – Артем Литвиненко, Комунальний заклад
«Маріупольський технічний ліцей» Маріупольської міської ради Донецької
області» (золота медаль), керівник проєкту – Биков А. О.
5.
Номінація Computer Art, проєкт «A nation that destroys its soil destroys
itself», автор – Анастасія Марон, Кременчуцький ліцей № 10 «Лінгвіст»
Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області
(золота медаль), керівник проєкту – Чайдак Л. В.
6.
Номінація Short Movie, проєкт «Bullying», автори – Ростислав Поздняков
та Дамір Ціплє, Кременчуцький ліцей № 10 «Лінгвіст» Кременчуцької міської
ради Кременчуцького району Полтавської області (золота медаль), керівник
проєкту – Чайдак Л. В.
7.
Номінація Hardware Control, проєкт «THE DEVELOPMENT OF THE
AUTOMATED PLANT CARE SYSTEM», автори – Марк Леніс та Олександр
Рудницький, ПО (УЗ) «Одеський ліцей "Мрія"» (срібна медаль), керівник
проєкту – Копиченко Г. В.
8.
Номінація Computer Art, проєкт «The Future of Humanity», автор – Даніїл
Яковенко, комунальний заклад освіти "Спеціалізована середня загальноосвітня
школа № 22 з поглибленим вивченням іноземної мови" Дніпровської міської
ради Дніпропетровської області (срібна медаль), керівник проєкту – Зільберман
С. В.
9.
Номінація Science Communication, проєкт «Development of a single
scientific style "Mriya science-style" and popularisation of science education»,
автори – Аліса Орлова та Людмила Ровинська, ПО (УЗ) «Одеський ліцей
"Мрія"» (срібна медаль), керівник проєкту – Пустовойт О. В.
10. Номінація Programming, проєкт «"Neonotes" - smart notes service», автор –
Артем Тертишник, Комунальний заклад «Маріупольський технічний ліцей»
Маріупольської міської ради Донецької області» (бронзова медаль), керівник
проєкту – Биков А. О.
11. Номінація Programming, проєкт «Voice Assistant», автор – Данило
Базилевич, Харківська гімназія № 14 Харківської міської ради Харківської
області (бронзова медаль), керівник проєкту – Дабдіна О. С.
12. Номінація Computer Art, проєкт «And still dreams, under the mountain»,
автор – Юлія Бутук, Одеська загальноосвітня школа № 65 І-ІІІ ступенів
Одеської міської ради Одеської області (бронзова медаль), керівник проєкту –
Пустовойт О. В.
13. Номінація Computer Art, проєкт «CORONAVIRUS BY EYES OF
CHILDREN», автори – Анастасія Козич та Ельміра Колядинська, Заклад
загальної середньої освіти № 3 Покровської міської ради Донецької області
(бронзова медаль), керівник проєкту – Туленгутбаєв Н. А.
2

14. Номінація Science Project, проєкт «VISUAL CRYPTOGRAPHY FOR
ANTI-PHISHING USING ANDROID», автор – Валентина Каюк, Черкаський
фізико-математичний ліцей (бронзова медаль), керівник проєкту –
Білогородський Ю. С.
ІІ. Відзначити Почесними грамотами Національного екологонатуралістичного 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 проєктів «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 екологонатуралістичного 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.
Зільберман Світлану Володимирівну, учителя інформатики Комунального
закладу освіти "Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 22 з
поглибленим вивченням іноземної мови" Дніпровської міської ради
Дніпропетровської області.
3.
Туленгутбаєва Нурлана Амангелдійовича, учителя інформатики і
фізичної культури загальноосвітньої школи № 3 Покровської міської ради
Донецької області.
4.
Дабдіну Олену Станіславівну, вчителя Харківської гімназії № 14.
5.
Білогородського Юрія Сергійовича, молодшого наукового співробітника
Інституту прикладної фізики НАН України.
6.
Бикова Андрія Олександровича, учителя інформатики Комунального
закладв «Маріупольський технічний ліцей» Маріупольської міської ради
Донецької області», спеціаліста вищої категорії, учителя-методиста.
7.
Копиченко Ганну Василівну, вчителя фізики ПО (УЗ) «Одеський ліцей
„Мрія“».
8.
Чайдак Людмилу Вікторівну, учителя інформатики Кременчуцького
ліцею № 10 "Лінгвіст" Кременчуцької міської ради Кременчуцького району
Полтавської області.
9.
Дащенка
Ростислава
Володимировича,
вчителя
інформатики
Спеціалізованої загальноосвітньої школи № 1 ім. О. В. Суворова І-ІІІ ступенів з
поглибленим вивченням англійської мови міста Ізмаїл Ізмаїльського району
Одеської області.
3

ІV. Відзначити Почесними грамотами Національного екологонатуралістичного центру учнівської молоді МОН України керівників установ і
закладів освіти, які сприяли участі української команди у світовому фіналі:
1.
Ткач Наталію Владилинівну, директорку Комунального закладу освіти
"Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 22 з поглибленим вивченням
іноземної мови" Дніпровської міської ради.
2.
Завойко Наталію Олександрівну, директорку Одеської загальноосвітньої
школи № 65 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області.
3.
Супрунович Ірину Василівну, директорку закладу загальної середньої
освіти № 3 Покровської міської ради Донецької області.
4.
Шкурапет Наталію Іванівну, директорку Харківської гімназії № 14.
5.
Чорну
Ліану
Володимирівну.
директорку
Спеціалізованої
загальноосвітньої школи № 1 ім. О. В. Суворова І-ІІІ ступенів з поглибленим
вивченням англійської мови міста Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської
області.
6.
Мамон Наталію Володимирівну, директорку Кременчуцького ліцею №10
"Лінгвіст" Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської
області.
7.
Друзьяк Олену Євгенівну, директорку ПО (УЗ) «Одеський ліцей „Мрія“»
8.
Беззапонову Аліну Володимирівну, директорку Комунального закладв
«Маріупольський технічний ліцей» Маріупольської міської ради Донецької
області».
9.
Плющая Івана Івановича, директора Черкаського фізико-математичного
ліцею.
10. Шамару Сергія Олександровича, директора Черкаської гімназії № 31.
11. Колебошина Валерія Яковича, директора КЗ «Рішельєвський науковий
ліцей» Одеської області.
V. Відзначити Почесними грамотами Національного екологонатуралістичного центру учнівської молоді МОН України представників
суддівської колегії, які приймали участь у національних відборах та підготовці
української команди до виступу на світовому фіналі:
1.
Войченко Олексій Петрович, старший науковий співробітник
Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем
НАН, МОН України та ЮНЕСКО.
2.
Гузій Микола Миколайович, завідувач кафедри комп’ютерних систем та
мереж Інституту комп’ютерних технологій Національного авіаційного
університету, кандидат технічних наук, професор.
3.
Боровик Дмитро Віталійович, директор Дитячої інженерної академії
м. Києва.
4.
Квітка Олександр Олександрович, доцент кафедри технічних та
програмних засобів автоматизації НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського», кандидат
хімічних наук.
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5.
Шахновський Аркадій Маркусович, доцент кафедри технології
неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології НТУУ
«КПІ» ім.І.Сікорського, кандидат технічних наук.
6.
Кляшторний Андрій Васильович, сертифікований інженер CISСO.
VІ. Надати Сертифікати педагогічним працівникам за участь у майстеркласах 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.
Зільберман Світлані Володимирівні, учителю інформатики Комунального
закладу освіти "Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 22 з
поглибленим вивченням іноземної мови" Дніпровської міської ради
Дніпропетровської області.
3.
Туленгутбаєву Нурлану Амангелдійовичу, учителю інформатики і
фізичної культури загальноосвітньої школи № 3 Покровської міської ради
Донецької області.
4.
Дабдіній Олені Станіславівні, вчителю Харківської гімназії № 14.
5.
Білогородському
Юрію
Сергійовичу,
молодшому
науковому
співробітнику Інституту прикладної фізики НАН України.
6.
Бикову Андрію Олександровичу, учителю інформатики Маріупольського
технічного ліцею, спеціалісту вищої категорії, учителю-методисту.
7.
Копиченко Ганні Василівні, вчителю фізики ПО (УЗ) «Одеський ліцей
„Мрія“».
8.
Чайдак Людмилі Вікторівні, учителю інформатики Кременчуцького
ліцею №10 "Лінгвіст" Кременчуцької міської ради Кременчуцького району
Полтавської області.
9.
Дащенку
Ростиславу
Володимировичу,
вчителю
інформатики
Спеціалізованої загальноосвітньої школи № 1 ім. О. В. Суворова І-ІІІ ступенів з
поглибленим вивченням англійської мови міста Ізмаїл Ізмаїльського району
Одеської області.
VІІ. Надати Сертифікати тренерам-координаторам з проведення майстеркласів, 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 проєкт ів «INFOMATRIX», студенту 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, директору
Чернівецької гімназії № 6.
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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 екологонатуралістичного центру учнівської молоді МОН України партнерів, які
сприяли підготовці української команди до виступу на світовому фіналі:
1. Громадську спілку "Спілка Автоматизаторів Бізнесу".
2. Компанію «Dixi-Center».
3. Компанію «2D:3D».
4. Український альянс по боротьбі з підробками та піратством.
5. Компанію "AgileVision".
ІХ. Провести організаційні заходи щодо висвітлення здобутків
української команди з числа учасників світового фіналу, а також їх наставників,
національних координаторів, представників Оргкомітету з підготовки і
проведення змагань всеукраїнського рівня, партнерів, в засобах інтернет та
ЗМІ.

Директор

Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ
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