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викладачу спецдисциплін, голові ЦК дисциплін програмної 
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Бабіч Анні Вікторівні 
 

вчителю інформатики, керівнику гуртка з ІКТ «Терабайт» 

Знам'янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 
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міської ради «Станція юних натуралістів» 
 

за сприяння участі фіналістів у ІІ етапі XХ Всеукраїнського 

чемпіонату з інформаційних технологій «Eкософт 2021» та ХІІ 

національного туру Міжнародного конкурсу комп’ютерних 

проєктів «Інфоматрикс» 
 

Наказ № 23             від 12.03.2021 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

КИЇВ 
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учителю інформатики Маріупольського технічного ліцею, 
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молодшому науковому співробітнику Навчально-наукового 

центру «Фізико-хімічне матеріалознавство» Національної 
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методисту, керівнику гуртків КЗ «Луцький міський центр 
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асистенту кафедри інформаційної безпеки ФТІ КПІ 
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учителю хімії та інформатики Дунаєвецького навчально-
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Вітковському Роману Валерійовичу 
 

керівнику гуртків КЗ «Луцький міський центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді Луцької міської ради», вчителю 
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вчителю-методисту, вчителю інформатики КЗ «Луцький 

навчально-виховний комплекс «Гімназія №14 імені Василя 

Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області» 
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Глинській Ірині Вікторівні 
 

вчителю математики та інформатики Одеської загальноосвітньої 

школи №65 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області 
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Гром Ірині Юріївні 
 

вчителю інформатики Красноармійського міського ліцею 

«Надія» Донецької області 
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учителю математики та інформатики Красноармійського 
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учителю математики Грем’яцької загальноосвітньої  школи І-ІІІ 

ступенів  Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області 
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Дергільову Михайлу Юрійовичу 
 

вчителю інформатики Навчально-виховного комплексу №1 

Покровської міської ради Донецької області 
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Дорогокуплі Сергію Миколойовичу 
 

художньому керівнику Кременчуцького медичного фахового 

коледжу імені В.І. Литвиненка 
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Єфімовій Яні Валентинівні 
 

учителю інформатики коммунального закладу 

«Харківський науковий ліцей-інтернат «Обдарованість» 

Харківської обласної ради 
 

за сприяння участі фіналістів у ІІ етапі XХ Всеукраїнського 

чемпіонату з інформаційних технологій «Eкософт 2021» та ХІІ 

національного туру Міжнародного конкурсу комп’ютерних 

проєктів «Інфоматрикс» 
 

Наказ № 23             від 12.03.2021 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Залозній Наталії Юріївні 
 

викладачці інформатики державного навчального закладу 

«Багатопрофільний центр професійно-технічної освіти» 
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учителю математики та інформатики Білоцерківської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 12 з поглибленим 

вивченням інформаційних технологій Білоцерківської міської 
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вчителю інформатики та географії комунального закладу освіти  

«Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 22» 

Дніпровської міської ради  Дніпропетровської області 
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проєктів «Інфоматрикс» 
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КИЇВ 



Калініченко Анні Олександрівні 
 

викладачці циклової комісії з комп'ютерної інженерії 

відокремленого структурного підрозділу «Ніжинський фаховий 

коледж Національного університету біоресурсів і 

природокористування України» 
 

за сприяння участі фіналістів у ІІ етапі XХ Всеукраїнського 

чемпіонату з інформаційних технологій «Eкософт 2021» та ХІІ 
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КИЇВ 



Карась Юлії Михайлівні 
 

вчителю інформатики Славутського ліцею ІІ-ІІІ ступенів 

Хмельницької обласної ради 
 

за сприяння участі фіналістів у ІІ етапі XХ Всеукраїнського 
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КИЇВ 



Кицмен Христині Русланівні 
 

вчителю біології Павлівського ліцею 
 

за сприяння участі фіналістів у ІІ етапі XХ Всеукраїнського 
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КИЇВ 



Коваленко Олені Станіславівні 
 

вчителю інформатики першої категорії ПЛ НТУУ «КПІ» 
 

за сприяння участі фіналістів у ІІ етапі XХ Всеукраїнського 
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КИЇВ 



Ковальчуку Віталію Олександровичу 
 

вчителю загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня м. Берестечко 

Волинської області 
 

за сприяння участі фіналістів у ІІ етапі XХ Всеукраїнського 
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КИЇВ 



Ковальчук Наталії Вікторівні 
 

керівнику гуртків інформаційно-технічного відділу Центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді управління освіти, 

науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації 
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Колеснікову Сергію Яковичу 
 

вчителю інформатики гімназії №191 ім. П.Г. Тичини м.Києва 
 

за сприяння участі фіналістів у ІІ етапі XХ Всеукраїнського 
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Комарову Івану Юрійовичу 
 

вчителю інформатики ПЛ НТУУ «КПІ» м. Києва 
 

за сприяння участі фіналістів у ІІ етапі XХ Всеукраїнського 
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Коробчук Уляні Володимирівні 
 

керівнику Енергодарської малої академії наук 
 

за сприяння участі фіналістів у ІІ етапі XХ Всеукраїнського 

чемпіонату з інформаційних технологій «Eкософт 2021» та ХІІ 
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КИЇВ 



Краснову Олександру 
 

Co-founder and Product manager в Discovery Ninja 
 

за сприяння участі фіналістів у ІІ етапі XХ Всеукраїнського 
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Лисенко Галині Олександрівні 
 

вчителю інформатики закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів № 9 військово-цивільної адміністрації м. Торецьк 

Донецької області 
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Маковей Ірині Віталіївні 
 

вчителю інформатики Красилівської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів №4 імені Героя Радянського Союзу Петра Кізюна 

м.Красилова, Красилівського району, Хмельницької області 
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Марущак Яніні Володимирівні 
 

вчителю інформатики Созонівського навчально-виховного 

комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-заклад 

дошкільної освіти-заклад позашкільної освіти» 

Великосеверинівської сільської ради Кропивницького району 

Кіровоградської області 
 

за сприяння участі фіналістів у ІІ етапі XХ Всеукраїнського 
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Мельнику Івану Богдановичу 
 

учителю інформатики Івано-Франківського академічного ліцею-

інтернату Івано-Франківської обласної ради 
 

за сприяння участі фіналістів у ІІ етапі XХ Всеукраїнського 
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КИЇВ 



Московцеву Михайлу Миколайовичу 
 

керівнику гуртка Центр технічної творчості шкільної молоді 

Дарницького району м. Києва 
 

за сприяння участі фіналістів у ІІ етапі XХ Всеукраїнського 
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Нагорному Сергію Валерійовичу 
 

вчителю інформатики Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів №24  з поглибленим вивченням математики,фізики та 

англійської мови 
 

за сприяння участі фіналістів у ІІ етапі XХ Всеукраїнського 
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КИЇВ 



Ольховику Вадиму Леонідовичу 
 

керівнику гуртків IT-школи Рівненського міського 

Палацу дітей та молоді 
 

за сприяння участі фіналістів у ІІ етапі XХ Всеукраїнського 
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Омельченко Аллі Борисівні 
 

вчителю інформатики Одеської загальноосвітньої школи № 65  

І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області 
 

за сприяння участі фіналістів у ІІ етапі XХ Всеукраїнського 
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КИЇВ 



Опішняк Марині Юріївні 
 

вчителю інформатики КЗ «Любимівська ЗОШ» 
 

за сприяння участі фіналістів у ІІ етапі XХ Всеукраїнського 
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Пархоменко Інні Володимирівні 
 

вчителю інформатики Харківської гімназії № 65 Харківської 

міської ради Харківської області вчителю вищої категорії, 

вчителю-методисту; 
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чемпіонату з інформаційних технологій «Eкософт 2021» та ХІІ 

національного туру Міжнародного конкурсу комп’ютерних 

проєктів «Інфоматрикс» 
 

Наказ № 23             від 12.03.2021 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Пацульді Валерії Вячеславівні 
 

вчителю інформатики КЗ «Утківська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів» Мереф'янської міської ради Харківської області 
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Петровській Натальї Вікторівні 
 

вчителю історії та правознавства, спеціаліст вищої категорії,  

вчителю-методисту КЗ «Маріупольський технічний ліцей» 

Маріупольської міської ради Донецької області 
 

за сприяння участі фіналістів у ІІ етапі XХ Всеукраїнського 
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Пінькевич Інні Миколаївні 
 

вчителю інформатики комунального закладу Очеретинського 

навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів- 

дошкільний навчальний заклад (опорний навчальний заклад) 
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Подаляко Анні Василівні 
 

вчителю інформатики комунального закладу «Наталинський 

ліцей Наталинської сільської ради Красноградського району 

Харківської області» 
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Прозорній Аллі Володимирівні 
 

вчителю Загальноосвітньої школи I-III ступенів №36  

Вінницької міської ради 
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Прокопчуку Роману Петровичу 
 

вчителю загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня села Полиці 

Камінь-Каширського району Волинської області 
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Протопопову Валентину Володимировичу 
 

завідуючому Навчально-практичного Центру відновлювальної 

енергетики ДНЗ «Київський професійний коледж з ПВФП», 

керівнику науково-технічної лабораторії «Noosphere Engiheering 

School – KNU» при Київському національному університеті 

ім. Т. Шевченка 
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Пустовойту Олегу Віталійовичу 
 

вчителю інформатики Одеської загальноосвітньої школи №65  
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Речіч Наталії Василівні 
 

вчителю інформатики гімназії  №178 м. Києва 
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Сiроштан Юлiї Анатолiiвні 
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Семиряку Дмитру Васильовичу 
 

керівнику гуртків інформаційно-технічного відділу 

Центру науково-технічної творчості учнівської молоді 
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Синиці Валерію Михайловичу 
 

керівнику гуртка Енергодарської малої академії наук 
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Солянику Вадиму Вікторовичу 
 

викладачу патології Кременчуцького медичного фахового 

коледжу імені В. І. Литвиненка 
 

за сприяння участі фіналістів у ІІ етапі XХ Всеукраїнського 

чемпіонату з інформаційних технологій «Eкософт 2021» та ХІІ 

національного туру Міжнародного конкурсу комп’ютерних 

проєктів «Інфоматрикс» 
 

Наказ № 23             від 12.03.2021 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

КИЇВ 



Стеценко Антоніні Іванівні 
 

вчителю інформатики Технічного ліцею міста Києва 
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Стеценку Володимиру Петровичу 
 

доценту кафедри інформатики і ІКТ Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини 
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Тарасюку Миколі Дмитровичу 
 

вчителю інформатики Житомирської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів №17 
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Тильних Тетяні Володимирівні 
 

вчителю інформатики НВК школа ліцей - інформаційних 

технологій 69, м.Маріуполь 
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Ткаченко Вікторії Миколаївні 
 

керівнику наукової секції Internet-технологій та WEB-дизайну 

комунального закладу «Роменська міська Мала академія наук 

учнівської молоді» Роменської міської ради Сумської області 
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Ткачуку Олександру Івановичу 
 

вчителю навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №3 – ліцей» Володимир-Волинської міської 

ради Волинської області 
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Туленгутбаєву Нурлану Амангелдійовичу 
 

учителю інформатики і фізичної культури 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 

Покровської міської ради Донецької області 
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Хоменку Сергію Володимировичу 
 

керівнику наукової секції прикладного програмування 

Комунального закладу «Роменська міська Мала академія наук 
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Худогову Геннадію Івановичу 
 

керівнику наукової секції радіоелектроніки та приладобудування 

Комунального закладу «Роменська міська Мала академія наук 

учнівської молоді» Роменської міської ради Сумської області 
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Чайдак Людмилі Вікторівні 
 

керівнику гуртка «Цікава інформатика», учителю інформатики 

Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді Кременчуцької міської ради Кременчуцького району 

Полтавської області 
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Чепку Андрію Олеговичу 
 

доценту кафедри ІТ Одеської академії зв'язку ім О.С. Попова 

керівнику гуртка вищого рівня «Біоніка та ІТ» ООГЦПОВ 
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Чечель Інні Юріївні 
 

викладачу патології Кременчуцького медичного фахового 

коледжу імені В. І. Литвиненка 
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Щегельському Тарасу Сергійовичу 
 

керівнику гуртків інформатики Волинської обласної  

Малої академії наук 
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