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    «21» грудня 2020 р.           № 285 

На № ________ від _______________ 

 

Ректорам закладів вищої освіти  

Директорам закладів професійної освіти 

Директорам закладів загальної середньої освіти 

Директорам закладів позашкільної освіти 

 

Про проведення ХХ Всеукраїнського чемпіонату  

з інформаційних технологій «Екософт–2021» та  

національного етапу Міжнародного конкурсу  

комп’ютерних проектів «INFOMATRIX-2021» 

 

На виконання наказів МОН України № 1452 від 24.11.2020 р. «Про затвердження 

Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та 

учнівською молоддю на 2021 рік (за основними напрямами позашкільної освіти) та 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, у грудні 2020 року – березні 2021 року Національний 

еколого-натуралістичний центр учнівської молоді проводить ХХ Всеукраїнський 

чемпіонат з інформаційних технологій «Екософт–2021» (далі — Чемпіонат). У складі 

Чемпіонату відбудеться національний етап Міжнародного конкурсу комп’ютерних 

проектів «INFOMATRIX-2021». 

До участі в заході запрошуються учні (вихованці) закладів загальної середньої, 

позашкільної, професійної освіти, студенти і аспіранти закладів вищої освіти та молоді 

розробники складових обчислювальних систем. Детально щодо участі у змаганнях 

можна ознайомитись на сайті https://nenc.gov.ua. 

Чемпіонат «Екософт–2021» проводиться у два етапи: 

І етап (відбірковий, заочний) – з 22 грудня 2020 року по 22 лютого 2021 року. 

Необхідно зареєструватися в режимі онлайн за посиланням: форма реєстрації. На 

підставі поданих матеріалів організаційний комітет проведе відбір учасників другого 

етапу. Результати відбору щодо участі в ІІ етапі Чемпіонату будуть оприлюднені до 25 

лютого 2021 року на сайті  https://nenc.gov.ua. 

ІІ етап (фінальний, очний або дистанційний, залежно від епідеміологічної 

ситуації в Україні) – з 09 до 12 березня 2021 року у формі постерного захисту 

авторських розробок. Учасники ІІ етапу завчасно будуть попереджені щодо формату 

проведення фінального етапу. 

За результатами ІІ етапу Чемпіонату буде здійснений відбір учасників світового 

фіналу Міжнародного конкурсу комп’ютерних проектів «INFOMATRIX-2021». 

Призери Чемпіонату також отримають право представляти Україну у фіналі 

Міжнародного конкурсу екологічного спрямування Genius Olympiad 2021 та інших 
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міжнародних конкурсах, у яких Національний еколого-натуралістичний центр 

учнівської молоді має афілійоване членство. 

Детальна інформація − за тел.: (044) 430-02-60, 430-04-91. Координатор заходів 

— Комендантов Володимир Федорович, телефон: 067-4599528, е-mail: 

komendantov@nenc.gov.ua. 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,  

професор         В.В.Вербицький 
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