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Міністерство освіти і науки України 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ 

ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

 
04074. Київ, Вишгородська, 19 Тел. 430-02-60, 430-43-90 e-mail: nenc@nenc.gov.ua 

 

НАКАЗ 

 

«24» жовтня 2022 р.          № 76 

 

Про підсумки проведення фіналу ІІ етапу  

XХІ Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних 

технологій «Екософт-2022» та ХІІІ національного етапу 

Міжнародного конкурсу комп’ютерних проєктів 

«INFOMATRIX-2022» 

 

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з 

дітьми та учнівською молоддю на 2022 рік (за основними напрямами позашкільної освіти), 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.12.2021 р. № 1379, листа 

Міністерства освіти і науки України від №4/200-22 від 28.01.2022 р. «Про проведення ІІ етапу 

ХХІ Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт»» (далі – Чемпіонат), 

наказу Міністерства освіти і науки України від 03.03.2007 р. № 177 «Про затвердження 

Положення про Всеукраїнський чемпіонат з інформаційних технологій «Екософт», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.03.2007 р. за № 266/13533, листа 

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді від 20 липня 2022 р. № 124 

«Щодо проведення фінального етапу ХХІ Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних 

технологій «Екософт» у 2021/2022 навчальному році»», упродовж серпня-жовтня 2022 р. 

проведено фінал ІІ етапу Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт-

2022» і національний етап Міжнародного конкурсу «INFOMATRIX-2022» в дистанційному 

форматі. 

Відповідно до рішення компетентного журі 

 

НАКАЗУЮ: 

 

І. Нагородити дипломами І ступеня Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді Міністерства освіти і науки України переможців ІІ етапу ХХІ 

Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт 2022» і ХІІІ 

національного етапу Міжнародного конкурсу комп’ютерних проєктів «INFOMATRIX-

2022»: 

за І місце 

серед учнів закладів загальної середньої і позашкільної освіти: 

в категорії «Анімаційні програми» 

Козич Анастасія, Колядинська Ельміра, учениці закладу загальної середньої освіти № 3 

Покровської міської ради Донецької області «Art SAI», призери Міжнародного конкурсу 

комп'ютерних проєктів "INFOMATRIX-2022" (бронзова медаль) з авторською розробкою 

«КОРОНАВІРУС ОЧИМА ДІТЕЙ». Супервайзер: Туленгутбаєв Нурлан, учитель інформатики 

та фізичної культури 

в категорії «Системні програми» 

Береза Іван, учень комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 14 імені 

Василя Сухомлинського Луцької міської ради» з авторською розробкою «ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ 
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ВЕБ-БРАУЗЕР "VIWEB"». Супервайзер Гісь Ігор Володимирович, вчитель-методист, вчитель 

інформатики 

в категорії «Апаратне управління» 

Литвиненко Артем, учень Комунального закладу «Маріупольський технічний ліцей» 

Маріупольської міської ради Донецької області», переможець Міжнародного конкурсу 

комп'ютерних проєктів "INFOMATRIX-2022" (золота медаль) з авторською розробкою 

«EcoBoard» - ENVIRONMENTAL MONITORING SYSTEM». Супервайзер: Биков Андрій 

Олександрович, вчитель інформатики, вчитель вищої категорії 

Поздняков Ростислав, Ціплє Дамір, учні Кременчуцького ліцею № 10 «Лінгвіст» Кременчуцької 

міської ради Кременчуцького району Полтавської області, переможці Міжнародного конкурсу 

комп'ютерних проєктів "INFOMATRIX-2022" (золота медаль) з авторською розробкою 

«BULLYING». Супервайзер: Чайдак Людмила Вікторівна, вчитель інформатики, спеціаліст 

вищої кваліфікаційної категорії, «вчитель-методист» 

Леніс Марк, Рудницький Олександр, учні ПО (УЗ) «Одеський ліцей "Мрія"», призери 

Міжнародного конкурсу комп'ютерних проєктів "INFOMATRIX-2022" (срібна медаль) з 

авторською розробкою "THE DEVELOPMENT OF THE AUTOMATED PLANT CARE 

SYSTEM». Супервайзер: Копиченко Ганна Василівна, вчитель фізики  

в категорії «Комп’ютерне мистецтво» 

Марон Анастасія, учениця Кременчуцького ліцею № 10 «Лінгвіст» Кременчуцької міської ради 

Кременчуцького району Полтавської області, вихованка гуртків КЕНЦУМ, переможець 

Міжнародного конкурсу комп'ютерних проєктів "INFOMATRIX-2022" (золота медаль) з 

авторською розробкою «A NATION THAT DESTROYS ITS SOIL DESTROYS ITSELF». 

Супервайзери: Чайдак Людмила Вікторівна, вчитель інформатики, спеціаліст вищої 

кваліфікаційної категорії, «вчитель-методист»; Гладун Олена Олександрівна, вчитель 

англійської мови, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, «вчитель-методист» 

Яковенко Даніїл, учень комунального закладу освіти "Спеціалізована середня загальноосвітня 

школа № 22 з поглибленим вивченням іноземної мови" Дніпровської міської ради 

Дніпропетровської області, призер Міжнародного конкурсу комп'ютерних проєктів 

"INFOMATRIX-2022" (срібна медаль) з авторською розробкою «THE FUTURE OF 

HUMANITY». Супервайзер: Зільберман Світлана Володимирівна, вчитель інформатики і 

географії 

Бутук Юлія, учениця Одеської загальноосвітньої школи № 65 І-ІІІ ступенів Одеської міської 

ради Одеської області, призер Міжнародного конкурсу комп'ютерних проєктів "INFOMATRIX-

2022" (бронзова медаль) з авторською розробкою «AND STILL DREAMS, UNDER THE 

MOUNTAIN». Супервайзер: Пустовойт Олег Віталійович, вчитель інформатики 

в категорії «Програмування» 

Громовий Денис, учень Черкаської гімназії № 31 Черкаської міської ради, переможець 

Міжнародного конкурсу комп'ютерних проєктів "INFOMATRIX-2022" (платинова медаль) з 

авторською розробкою «ПРОГРАМНІ ДОДАТКИ ДЛЯ ЗАДАЧ ФІЛЬТРАЦІЇ ТРІЩИН 

СТАРИХ ФОТО ТА РУХОМИХ ПЕРЕШКОД НА ANDROID». Супервайзер Білогородський 

Юрій Сергійович, молодший науковий співробітник Інституту прикладної фізики НАН України 

Яригін Дмитро, учень КЗ «Рішельєвський науковий ліцей» Одеської області, переможець 
Міжнародного конкурсу комп'ютерних проєктів "INFOMATRIX-2022" (платинова медаль) з 

авторською розробкою «NEURONODES». Супервайзер: Пустовойт Олег Віталійович, вчитель 

інформатики  

Довгань Нікіта, учень спеціалізованої загальноосвітньої школи № 1 ім. О. В. Суворова І-ІІІ 

ступенів з поглибленим вивченням англійської мови, м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської 

області, переможець Міжнародного конкурсу комп'ютерних проєктів "INFOMATRIX-2022" 

(золота медаль) з авторською розробкою «JVESSELTRACKER». Супервайзер: Дащенко 

Ростислав Володимирович, вчитель інформатики 

Тертишник Артем, учень Комунального закладу «Маріупольський технічний ліцей» 

Маріупольської міської ради Донецької області», призер Міжнародного конкурсу комп'ютерних 

проєктів "INFOMATRIX-2022" (бронзова медаль) з авторською розробкою «"NEONOTES" - 
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SMART NOTES SERVICE». Супервайзер: Биков Андрій Олександрович, вчитель інформатики, 

вчитель вищої категорії 

Базилевич Данило, учень Харківської гімназії № 14, призер Міжнародного конкурсу 

комп'ютерних проєктів "INFOMATRIX-2022" (бронзова медаль) з авторською розробкою 

«ГОЛОСОВИЙ ПОМІЧНИК». Супервайзер Дабдіна Олена Станіславівна, вчитель інформатики 

в категорії «Спеціального призначення» 

Каюк Валентина, учениця Черкаського фізико-математичного ліцею, призер Міжнародного 

конкурсу комп'ютерних проєктів "INFOMATRIX-2022" (бронзова медаль) з авторською 

розробкою «ТЕХНОЛОГІЯ ВІЗУАЛЬНОЇ КРИПТОГРАФІЇ ДЛЯ УНИКНЕННЯ 

КОРИСТУВАЧЕМ ФІШИНГОВИХ СТОРІНОК». Супервайзер: Білогородський Юрій 

Сергійович, молодший науковий співробітник Інституту прикладної фізики НАН України 

в категорії «Популяризація науки» 

Орлова Аліса, Ровинська Людмила, учениці ПО (УЗ) «Одеський ліцей "Мрія"», призери 

Міжнародного конкурсу комп'ютерних проєктів "INFOMATRIX-2022" (срібна медаль) з 

авторською розробкою «DEVELOPMENT OF A SINGLE SCIENTIFIC STYLE "MRIYA 

SCIENCE-STYLE" AND POPULARISATION OF SCIENCE EDUCATION». Супервайзер: 

Пустовойт Олег Віталійович, вчитель інформатики. 

 

ІІ. Нагородити дипломами ІІ ступеня Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді Міністерства освіти і науки України призерів ІІ етапу ХХІ 

Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт 2022» і ХІІІ 

національному етапі Міжнародного конкурсу комп’ютерних проєктів «INFOMATRIX-

2022»: 

за ІІ місце 

серед учнів закладів загальної середньої та позашкільної освіти: 

в категоріях «Макети або опис», «Моделі» 

Бабій Тарас, слухач секції фізики КЗ «Роменська міська Мала академія наук учнівської молоді» 

Роменської міської ради Сумської області, учень 11 класу Роменської Ліцею №2 ім.акад.А.Ф. 

Йоффе з авторською розробкою «РОЗРОБКА ТА СТВОРЕННЯ ДІЮЧОЇ МОДЕЛІ СОНЯЧНОЇ 

ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ». Супервайзер Литвиненко Олена Вікторівна, керівник наукової секції 

фізики Комунального закладу "Роменська міська Мала академія наук учнівської молоді" 

Роменської міської ради Сумської області 

Юркіна Олександра, Мазур Віка, учениці КЗ «Гавришівський ліцей Вінницького району 

Вінницької області» з авторською розробкою «ЕЛЕКТРИЧНИЙ КУЛЬТИВАТОР ДЛЯ 

ПРИСАДИБНОГО ГОСПОДАРСТВА». Супервайзер Кривий Віктор Григорович, керівник 

гуртка 

в категорії «Прикладні програми» 

Зарубіна Дарина, Мудрак Анастасія, учениці КЗ «Гавришівський ліцей Вінницького району 

Вінницької області» з авторською розробкою «МАЛОГАБАРИТНИЙ ВЕГЕТАРІЙ ДЛЯ 

МІКРОЧЕРЕНКУВАННЯ РОСЛИН З ПІДТРИМКОЮ ТЕХНОЛОГІЇ ІНВІТРО». Супервайзер 

Кривий Віктор Григорович, керівник гуртка 

в категорії «Спеціального призначення» 

Жук Максим, учень комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 22 Луцької 

міської ради» з авторською розробкою  «РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ 

ТЕСТУВАННЯ ВЕБ-ЗАСТОСУНКІВ». Супервайзер Шум Юрій Петрович, вчитель інформатики  

в категорії «Функціональні пристрої» 

Сіняєв Руслан, учень Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 11 Роменської міської 

ради Сумської області з авторською розробкою «ПОГЛИНАЧ ШУМУ». Супервайзер Худогов 

Геннадій Іванович, керівник наукової секції «Радіоелектроніка та приладобудування» 

Роменської Міської МАН учнівської молоді 

в категорії «Комп’ютерне мистецтво» 

Сорочан Ярослав, учень ЗЗСО І-ІІІ ступенів №3 Подільської міської ради Подільського району 

Одеської області, з авторською розробкою «СТВОРЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРИ «TIME TO 
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SLEEP» ЗАСОБАМИ ПРОГРАМИ UNREAL ENGINE 4». Супервайзер Колесник Тетяна 

Іванівна, вчитель інформатики 

Думик Мілана, учениця Одеського НВК № 275 «Надія» з авторською розробкою «ТРАДИЦІЇ 

ТА ЗВИЧАЇ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ». Супервайзер Пустовойт Олег Віталійович, вчитель 

інформатики  

серед студентів закладів вищої освіти: 

в категорії «Навчальні програми» 

Грінберг Олександра, студентка Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського з авторською розробкою «ПОЕТАПНЕ СТВОРЕННЯ САЙТУ ДЛЯ 

МОЛОДИХ ВЧЕНИХ». Супервайзер Шевченко Людмила Станіславівна, професор кафедри 

Інноваційних та інформаційних технологій в освіті 

в категорії «Прикладні програми» 

Сільченко Олексій, студент Роменського фахового коледжу Київського Національного 

економічного університету імені Вадима Гетьмана, слухач Роменської міської Малої академії 

наук учнівської молоді з авторською розробкою «ОБ’ЄКТООРІЄНТОВАНЕ 

ПРОГРАМУВАННЯ НА ПРИКЛАДІ ПЗ «GRATCH». Супервайзер Хоменко Сергій 

Володимирович, керівник наукової секції «Прикладне програмування» Роменської міської 

Малої академії наук учнівської молоді 

 

ІІІ. Нагородити дипломами ІІІ ступеня Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді Міністерства освіти і науки України призерів ІІ етапу ХХІ 

Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт 2022» і ХІІІ 

національному етапі Міжнародного конкурсу комп’ютерних проєктів «INFOMATRIX-

2022»: 

за ІІІ місце 

серед учнів закладів загальної середньої та позашкільної освіти: 

в категорії «Web-розробки» 

Ференц Богдан, вихованець інформаційно-технічного відділу Центру позашкільної освіти 

Волинської обласної ради з авторською розробкою «МАРС - ТАЄМНИЦІ ЧЕРВОНОЇ 

ПЛАНЕТИ». Супервайзер Семиряк Дмитро Васильович, керівник гуртків інформаційно-

технічного відділу 

Сирота Артем, учень КЗО «ССЗШ №22» м.Дніпро з авторською розробкою «DISCOVER 

UKRAINE». Супервайзер Зільберман Світлана Володимирівна, вчитель інформатики і географії 

Сазонюк Іван, учень Наукового ліцею Житомирської Політехніки з авторською розробкою 

«САЙТ ПРО ОСНОВИ КІБЕРБЕЗПЕКИ». Супервайзер Шатківський Віталій Миколайович, 

викладач ліцею 

в категорії «Анімаційні програми» 

Спільнюк Дмитро, вихованець відділу інформаційних технологій Центру позашкільної освіти 

Волинської обласної ради з авторською розробкою «TELESCOPE STAR WAY JAMES WEBB». 

Супервайзер Семиряк Дмитро Васильович, керівник гуртків відділу інформаційних технологій  

в категорії «Ігрові програми» 

Корнелюк Катерина, учениця Замшанівського ліцею Забродівської сільської ради Ковельського 

району Волинської області з авторською розробкою «SCRATCH-ПРОЄКТ «ТАНЧИКИ». 

Супервайзер Бащук Валентина Василівна, вчитель інформатики 

Махновець Богдан, вихованець гуртка “Розробка мобільних застосунків” Луцького міського 

ЦНТТУМ з авторською розробкою «САЙТ «ДОПОВНЕНА РЕАЛЬНІСТЬ НА ВУЛИЦЯХ 

ЛУЦЬКА І РІВНЕНЩИНИ». Супервайзер Бондар Ярослава Степанівна, керівник гуртка 

“Розробка мобільних застосунків” 

в категоріях «Макети або опис», «Моделі» 

Панащук Роман, учень ЗЗСО «Луцький ліцей №14 імені Василя Сухомлинського Луцької 

міської ради» з авторською розробкою «ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ ДОРОЖНЬОГО РУХУ В 

МІСТІ «CITYCAR». Супервайзер Гісь Ігор Володимирович, вчитель інформатики  
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в категорії «Навчальні програми» 

Косарук Захар, учень ЗЗСО «Княгининівського ліцею № 34» Луцької міської ради Волинської 

області з авторською розробкою «ТАБЛИЦЯ МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ». 

Супервайзер Сацик Олена Степанівна, вчитель інформатики  

Литовченко Дмитро, слухач наукової секції «Прикладне програмування» Комунального закладу 

«Роменська міська Мала академія наук учнівської молоді», учень Роменського ліцею № 1 

ім. П.І. Калнишевського Роменської міської ради Сумської області з авторською розробкою 

«НАВЧАЛЬНА ВЕБ-ГРА З ІСТОРІЇ МІСТА РОМНИ». Супервайзер Хоменко Сергій 

Володимирович, керівник наукової секції прикладного програмування  

в категорії «Функціональні пристрої» 

Моцугиря Владислав, учень Роменської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4, слухач наукової секції 

«Радіоелектроніка та приладобудування» Роменської міської МАН учнівської молоді м.Ромни з 

авторською розробкою «ПОБУТОВА МЕТЕОСТАНЦІЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ТЕМПЕРАТУРИ, 

ТИСКУ ТА ВИСОТИ НАД РІВНЕМ МОРЯ». Супервайзер Худогов Геннадій Іванович, 

керівник наукової секції «Радіоелектроніка та приладобудування»  

в категорії «Комп’ютерне мистецтво» 

Бєлоусов Данило, учень закладу загальної середньої освіти № 3 Покровської міської ради 

Донецької області з авторською розробкою «3D МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ 

ПРОСТОРОВИХ ФІГУР». Супервайзер Туленгутбаєва Олеся, учитель математики 

Малиновська Єлизавета, учениця Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 17 з 

авторською розробкою «GENERATOIN XXI V. 2.0 (ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ)». Супервайзер 

Тарасюк Микола Дмитрович, вчитель інформатики  

Сосєдко Михайло, учень КЗО «ССЗШ № 22» м. Дніпро з авторською розробкою «FROM THE LIFE 

OF TANKS». Супервайзер Зільберман Світлана Володимирівна, вчитель інформатики і географії 

Федоренко Леся, учениця КЗО «ССЗШ № 22» м. Дніпро з авторською розробкою «NATURE IS 

OUR LIFE». Супервайзер Зільберман Світлана Володимирівна, вчитель інформатики і географії 

в категорії «Короткометражний фільм» 

Корнієнко Богдана, учениця закладу загальної середньої освіти № 3 Покровської міської ради 

Донецької області, з авторською розробкою «СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА ЯК ЗАСІБ 

ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ НА СВІДОМІСТЬ ПІДЛІТКІВ». Супервайзер Туленгутбаєв 

Нурлан, учитель інформатики та фізичної культури 

в категорії «Програмування» 

Білик Максим, Деревенець Костянтин, учні Покровського міського ліцею «Надія» Покровської 

міської ради Донецької області з авторською розробкою  FOREST AND PEOPLE. Супервайзер 

Гром Наталія Сергіївна, учитель математики та інформатики 

Піхотін Микита, учень закладу загальної середньої освіти № 3 Покровської міської ради 

Донецької області з авторською розробкою «НАВЧАЛЬНА ГРА «КУРСОР». Супервайзер 

Туленгутбаєв Нурлан, учитель інформатики та фізичної культури 

Назарчук Данило, учень Луцького НВК № 22 Луцької міської ради з авторською розробкою 

«РОЗРОБКА САЙТУ «РОСЛИНИ ВОЛИНІ». Супервайзер Вербицький Василь Сергійович, 

керівник гуртків інформатики 

Терентюк Остап, учень Відокремленого підрозділу «Науковий ліцей» Державного університету 

«Житомирська політехніка» з авторською розробкою «MULTIPLY-TRAINER». Супервайзер 

Тарасюк Микола Дмитрович, старший викладач кафедри інженерії програмного забезпечення 

Державного університету «Житомирська політехніка» 

Мельничук Богдан, вихованець гуртка “Розробка мобільних застосунків” Луцького міського 

ЦНТТУМ з авторською розробкою «МОБІЛЬНИЙ ЗАСТОСУНОК «МАЛЮВАННЯ». 

Супервайзер Бондар Ярослава Степанівна, керівник гуртка “Розробка мобільних застосунків”  

Непомнящий Богдан, учень КЗО «ССЗШ № 22» м. Дніпро з авторською розробкою 

«ПОМІЧНИК ВЧИТЕЛЯ ТА УЧНЯ». Супервайзер Махновська Вікторія Гиннадіївна, вчитель 

інформатики 

Горнік Тарас, учень Волинського наукового ліцею з авторською розробкою «СТВОРЕННЯ ВЕБ 

СЕРВІСУ “VOLYNHISTORY”». Супервайзер Вербицький Василь Сергійович, керівник гуртків 

інформатики 
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Пасічник Назар, вихованець гуртка “Розробка мобільних застосунків” Луцького міського 

ЦНТТУМ з авторською розробкою «МАТЕМАТИЧНИЙ ТРЕНАЖЕР». Супервайзер Бондар 

Ярослава Степанівна, керівник гуртка “Розробка мобільних застосунків”  

Ейсмонт Едгар, учень Наукового ліцею Житомирської Політехніки з авторською розробкою 

«КОДУВАЧ В АЗБУКУ МОРЗЕ НА ARDUINO». Супервайзер Шатківський Віталій 

Миколайович, викладач ліцею 

серед студентів закладів вищої освіти: 

в категорії «Web-розробки» 

Гергало Вікторія, студентка ІІ курсу Роменського фахового коледжу Київського національного 

економічного університету імені Вадима Гетьмана з авторською розробкою «СТВОРЕННЯ 

САЙТУ ДИСТРИБУЦІЇ ПЗ «GRATCH» З ВИКОРИСТАННЯМ ФРЕЙМВОРКУ BOOTSTRAP». 

Супервайзер Ткаченко Вікторія Миколаївна, керівник наукової секції «Internet-технології та 

WEB-дизайн». 

 

IV. Вручити Подяки Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

складу суддівської колегії Всеукраїнського чемпіонату «Екософт-2022» і національного 

туру Міжнародного конкурсу комп’ютерних проектів «ІNFOMATRIX-2022»: 

1. Богачкову Юрію Миколайовичу, директору Інституту перепідготовки та підвищення 

кваліфікації НМК ІПО НТУУ «КПІ», старшому науковому співробітнику відділу дослідження та 

проектування навчального середовища Інституту інформаційних технологій і засобів навчання 

НАПН України, керівнику центру тестування Українського інституту інформаційних технологій 

в освіті; 

2. Боровику Дмитру Віталійовичу, директору Дитячої інженерної академії м. Києва; 

3. Вовковінській Наталії Вадимівні, головному редактору журналу «Комп’ютер в 

школі та сім’ї»; 

4. Войченку Олексію Петровичу, старшому науковому співробітнику Міжнародного 

науково-навчального центру інформаційних технологій і систем НАН, МОН України та 

ЮНЕСКО; 

5. Горкавенку Володимиру Миколайовичу, доценту фізичного факультету КНУ 

ім.Т.Шевченка, кандидату фізико-математичних наук 

6. Гузію Миколі Миколайовичу, заступнику директора з наукової роботи Інституту 

комп’ютерних технологій Національного авіаційного університету, викладачу кафедри 

комп’ютерних систем та мереж НАУ, професору; 

7. Квітці Олександру Олександровичу, доценту кафедри технічних та програмних 

засобів автоматизації НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», кандидату хімічних наук; 

8. Кляшторному Андрію Васильовичу, сертифікованому інженеру CISСO; 

9. Меліхову Ігорю Олександровичу, офіційному координатору національного етапу 

Міжнародного конкурсу комп’ютерних проектів «INFOMATRIX» 

10. Шахновському Аркадію Маркусовичу, доценту кафедри технології неорганічних 

речовин, водоочищення та загальної хімічної технології НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», 

кандидату технічних наук; 

 

V. Висловити подяку постійним технічним та інформаційним партнерам 

Всеукраїниського чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт» і національного туру 

Міжнародного конкурсу комп’ютерних проєктів «ІNFOMATRIX». 

 

VІ. Вручити Подяки науковим і педагогічним керівникам авторських розробок 

переможців і призерів фіналу Всеукраїнського чемпіонату «Екософт-2022» та 

національного туру Міжнародного конкурсу комп’ютерних проєктів «ІNFOMATRIX-

2022»: 

1. Бащук Валентина Василівна, вчитель інформатики Замшанівського ліцею Забродівської 

сільської ради Ковельського району Волинської області 

2. Биков Андрій Олександрович, учитель інформатики Маріупольського технічного ліцею, 

спеціаліст вищої категорії, «учитель-методист» 
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3. Білогородський Юрій Сергійович, молодший науковий співробітник Навчально-

наукового центру «Фізико-хімічне матеріалознавство» Національної академії наук України, 

методист відділень комп'ютерних і технічних наук Черкаського відділення малої академії наук 

4. Бондар Ярослава Степанівна, керівник-методист, керівник гуртків КЗ «Луцький міський 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької міської ради» 

5. Вербицький Василь Сергійович, керівник гуртків інформатики Волинської обласної 

малої академії наук 

6. Гісь Ігор Володимирович, вчитель-методист, вчитель інформатики КЗ «Луцький 

навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської 

ради Волинської області» 

7. Гладун Олена Олександрівна, вчитель англійської мови Кременчуцького ліцею № 10 

«Лінгвіст», спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, «вчитель-методист» 

8. Гром Наталія Сергіївна, учитель математики та інформатики Красноармійського 

міського ліцею «Надія» 

9. Дабдіна Олена Станіславівна, вчитель інформатики Харківської гімназії №14 

10. Дащенко Ростислав Володимирович, вчитель інформатики Спеціалізована 

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

англійської мови, м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області 

11. Зільберман Світлана Володимирівна, вчитель інформатики та географії комунального 

закладу освіти «Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 22» Дніпровської міської 

ради Дніпропетровської області 

12. Колесник Тетяна Іванівна, вчитель інформатики ЗЗСО І-ІІІ ступенів №3 Подільської 

міської ради Подільського району Одеської області 

13. Копиченко Ганна Василівна, вчитель фізики ПО (УЗ) "Одеський ліцей "Мрія" 

14. Кривий Віктор Григорович, керівник гуртка КЗ «Гавришівський ліцей Вінницького 

району Вінницької області» 

15. Литвиненко Олена Вікторівна, керівник наукової секції фізики Комунального закладу 

"Роменська міська Мала академія наук учнівської молоді" Роменської міської ради Сумської 

області 

16. Махновська Вікторія Гиннадіївна, вчитель інформатики КЗО «ССЗШ №22» м. Дніпро 

17. Пустовойт Олег Віталійович, вчитель інформатики Одеської загальноосвітньої школи 

№ 65 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області 

18. Сацик Олена Степанівна, вчитель інформатики комунального закладу загальної 

середньої освіти «Княгининівський ліцей № 34 Луцької міської ради» 

19. Семиряк Дмитро Васильович, керівник гуртків інформаційно-технічного відділу Центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної ради 

20. Тарасюк Микола Дмитрович, вчитель інформатики Житомирської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 17  

21. Ткаченко Вікторія Миколаївна керівник наукової секції Internet-технологій та WEB-

дизайну комунального закладу "Роменська міська Мала академія наук учнівської молоді" 

Роменської міської ради Сумської області 

22. Туленгутбаєв Нурлан Амангелдійович, учитель інформатики і фізичної культури 

Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Покровської міської ради Донецької області 

23. Туленгутбаєва Олеся, учитель математики Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 

Покровської міської ради Донецької області 

24. Хоменко Сергій Володимирович, керівник наукової секції прикладного програмування 

Комунального закладу "Роменська міська Мала академія наук учнівської молоді" Роменської 

міської ради Сумської області 

25. Худогов Геннадій Іванович, керівник наукової секції радіоелектроніки та 

приладобудування Комунального закладу "Роменська міська Мала академія наук учнівської 

молоді" Роменської міської ради Сумської області 

26. Чайдак Людмила Вікторівна, учитель інформатики, керівник гуртка "Цікава 

інформатика", учитель інформатики Кременчуцького еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області 
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27. Шатківський Віталій Миколайович, викладач Наукового ліцею Житомирської 

Політехніки 

28. Шевченко Людмила Станіславівна, професор кафедри Інноваційних та інформаційних 

технологій в освіті Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського 

29. Шум Юрій Петрович, вчитель інформатики Луцького навчально-виховного комплексу 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №22 - ліцей Луцької міської ради 

 

VII. Висловити подяку керівникам закладів вищої, професійно-технічної, загальної 

середньої та позашкільної освіти, які сприяли у проведенні чемпіонату «Екософт-2022», 

національного туру Міжнародного конкурсу комп’ютерних проєктів «ІNFOMATRIX-

2022» та кваліфікаційного відбору на світовий фінал Міжнародного конкурсу 

комп’ютерних проєктів «ІNFOMATRIX-2022». 

 

VIІI. Видати електронну збірку тез учасників Всеукраїнського чемпіонату «Екософт-

2022», національного туру Міжнародного конкурсу комп’ютерних проєктів 

«ІNFOMATRIX-2022». З метою популяризації авторських програмних і апаратних рішень, 

які були представлені на змаганнях, розмістити презентаційні матеріали учасників 

Всеукраїнського чемпіонату «Екософт-2022», національного туру Міжнародного конкурсу 

комп’ютерних проєктів «ІNFOMATRIX-2022», на освітніх ресурсах в середовищі інтернет. 

 

 
 

 

 

 

 

Директор                                                                                 Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ 

 


