
 
 

«10» січня 2023 р.                                                                                            № 10 

 

Ректорам закладів вищої освіти  

Директорам закладів професійної освіти 

Директорам закладів загальної середньої 

освіти 

Директорам закладів позашкільної освіти 

 

Про проведення Всеукраїнського чемпіонату  

з інформаційних технологій «Екософт–2023» та  

національного етапу Міжнародного конкурсу  

комп’ютерних проєктів «INFOMATRIX-2023», 

присвячений 100 річниці від дня народження Віктора Глушкова 

 

На виконання Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових 

заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2023 рік, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 28.11.2022 р. № 1063, Положення про 

Всеукраїнський чемпіонат з інформаційних технологій «Екософт», 

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

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді у січні-березні 

2023 року проводить ХХІІ Всеукраїнський чемпіонат з інформаційних 

технологій «Екософт–2023» та ХІV національний етап Міжнародного конкурсу 

комп’ютерних проєктів «INFOMATRIX-2023», присвячений 100 річниці від дня 

народження Віктора Глушкова (далі – Змагання).  

До участі у Змаганні запрошуються учні, вихованці закладів загальної 

середньої, позашкільної, професійної освіти, студенти і аспіранти закладів 

вищої освіти та молоді розробники складових обчислювальних систем.  

Змагання проводиться у два етапи: 

І етап відбірковий – з 10 січня до 28 лютого 2023 року. Для участі у 

відбірковому етапі необхідно зареєструватися в режимі он-лайн за формою 

(форма реєстрації), прикріпити тези (файл у форматі *.doc*), презентацію, 

електронний постер (банер) щодо авторської розробки та пройти додатково 

окрему реєстрацію, спеціально призначену для відеофайлу, за формою 

https://forms.gle/zUxW6dxeTK9KVzQ9A, прикріпивши відео захисту розробки. 

На підставі поданих матеріалів організаційний комітет проведе відбір учасників 

другого етапу. Результати відбору будуть оприлюднені до 02 березня 2023 року 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSff73MUoFEwEG4Rub3KRYTw0X7FE_F7ABcHZbrwItyWHsiqpA/viewform
https://forms.gle/zUxW6dxeTK9KVzQ9A


на сторінці «Чемпіонат «Екософт» сайту НЕНЦ 

https://nenc.gov.ua/?page_id=32346. 

ІІ етап фінальний – з 07 до 10 березня 2023 року у формі візуального 

захисту авторських розробок.  

Форма проведення фіналу Змагання очна або змішана (дистанційна, 

онлайн):  

- у випадку очного формату проведення фіналу відбудеться постерний 

захист авторських розробок. Заїзд учасників 07 березня за 

адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 19. Проїзд від залізничного вокзалу 

маршрутним таксобусом № 181 або комунальним транспортом № 33. Від’їзд – 

10 березня після 14.00. Витрати на проїзд, проживання, харчування учнів та 

супроводжуючих осіб під час проведення заходу здійснюється за рахунок 

закладу, що відряджає. Просимо завчасно придбати квитки на зворотний шлях. 

Збереження життя та здоров’я учнів забезпечують супроводжуючі особи; 

- у випадку змішаного формату проведення фіналу учасники представляють 

відеопрезентаційний матеріал на авторську розробку (тези, відео захисту 

розробки, презентацію, електронний банер) під час захисту в онлайн або 

дистанційному форматі. Відеофайл захисту авторської розробки заздалегідь 

прикріпити під час окремої реєстрації https://forms.gle/zUxW6dxeTK9KVzQ9A. 

Щодо остаточного визначення формату проведення фінального етапу 

організатори повідомлять додатково. 

За результатами ІІ етапу Змагання буде здійснений відбір учасників 

світового фіналу Міжнародного конкурсу комп’ютерних проектів 

«INFOMATRIX-2023». Суперфінал, з метою остаточного визначення складу 

команди для участі у світовому фіналі, планується провести 30-31 березня 2023 

року. 

Детальна інформація на сторінці Чемпіонату «Екософт» сайту НЕНЦ: 

https://nenc.gov.ua/?page_id=32346, за тел.: (044) 430-02-60, 430-04-91. 

Координатор заходів Комендантов Володимир Федорович, телефон: 067-

4599528, е-mail: ecosoft@nenc.gov.ua, komendantov@nenc.gov.ua. 

 
 

 
 

 

 

 

Директор                                                        Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ 
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