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Порядок участі  

у ІІ етапі Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних 

технологій «Екософт» та національному етапі 

Міжнародного конкурсу комп’ютерних проєктів 

«INFOMATRIX» в 2021 році 

 

Серед учасників Всеукраїнського чемпіонату з 

інформаційних технологій «Екософт» та національного етапу 

Міжнародного конкурсу комп’ютерних проєктів 

«INFOMATRIX» учні і вихованці закладів загальної 

середньої, позашкільної, професійної освіти, студенти і 

аспіранти закладів вищої освіти, молоді розробники 

складових обчислювальних систем. 

Організатори проводять змагання з метою виявлення та 

підтримки обдарованої молоді в галузі розробки програмного 

забезпечення, технічного устаткування та прикладних рішень 

для обчислювальних систем; демонстрації авторських 

інноваційних рішень у галузі інформаційних технологій; 

пропаганди конструкторських ідей; забезпечення всебічної 

адресної підтримки молодих розробників. 

За регламентом проведення змагань реєстрація на участь 

у відборі до фінального етапу тривала з 22 грудня 2020 року. 

Заявникам необхідно було до 22 лютого 2021 року 

зареєструватись онлайн, заповнити всі обов’язкові поля 

форми, додавши файли з тезами і презентацією на авторську 

розробку та підтвердити свій вибір. Зауважимо що 

персональні дані учасників Конкурсу не підлягають 

розголошенню. 

Загалом подано 168 заявок від авторів програмних і 

апаратних рішень. Серед конкурсантів учні 5-11 класів 

закладів загальної середньої, позашкільної, професійно-

технічної освіти, студенти І-V курсів закладів вищої освіти.  

Суддівська колегія Чемпіонату «Екософт» та 

національного етапу конкурсу «INFOMATRIX» розглянула 

подані на І етап тези та відео презентаційні матеріали і 
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визначила учасників II етапу. Всього допущено на фінал 139 

авторських індивідуальних і командних розробок.  

Список запрошених участь у ІІ етапі оприлюднений на 

сторінці Чемпіонату «Екософт» сайту НЕНЦ.  

Фінальний етап проводитиметься дистанційно, з 9 по 12 

березня 2021 року, у форматі перегляду складом суддівської 

колегії відеоматеріалів постерного захисту авторських 

розробок за категоріями: 
ECOSOFT 2021 

Web-розробки    21 

Анімаційні    4 

Ігрові     16 

Макети або опис   2 

Моделі     1 

Навчальні     19 

Прикладні    11 

Системні     2 

Спеціального призначення 1 

Функціональні пристрої  5 

    Разом 82 

INFOMATRIX 2021 

Апаратне управління  8 

Комп’ютерне мистецтво  26 

Короткометражний фільм 7 

Програмування   13 

Рόботи     3 

    Разом 57 

 

Дистанційний формат проведення передбачає 

організацію кожним учасником ІІ етапу (командою) 

відеозапису захисту авторської розробки з демонстрацією 

наочних матеріалів, якщо вони є. Допускається використання 

електронної версії постеру або відео презентаційного 

матеріалу.  

Фіналіст за допомогою смартфону, відеокамери або веб-

камери, використовуючи екран монітору чи мультимедійний 

проєктор для транслювання відеопрезентаційного матеріалу 
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(постеру), безпосередньо перебуваючи перед камерою і 

розповідаючи про власну розробку, здійснює відеозапис. 

Тривалість відео – до 7 хвилин.  

Після обробки відеозапису захисту авторських апаратних 

і програмних рішень відеоматеріал необхідно розмістити на 

каналі Youtube, а посилання на відеофайл надіслати до 9 

березня 2021 року на електронну пошту ecosoft@nenc.gov.ua, 

вказавши в темі листа «Екософт, Інфоматрикс». Надіслані 

після 9 березня 2021 року посилання на відеоматеріали не 

опрацьовуватимуться. 

Переможці та призери змагань визначатимуться 

суддівською колегією за кількістю набраних ними балів 

окремо в кожній віковій групі відповідної категорії. 

Переможцями фінального етапу є учасники, які набрали 

найбільшу кількість балів. Призерами — фіналісти що посіли 

за кількістю набраних балів другі та треті місця відповідно.  

Переможці змагань нагороджуються Дипломами І 

ступеня, призери – Дипломами ІІ і ІІІ ступенів. Учасникам, 

які не ввійшли до списку лауреатів змагань, будуть надані 

Дипломи фіналістів. Нагородні листи оприлюднюватимуться 

в електронному вигляді. 

За результатами ІІ етапу Чемпіонату відбудеться 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 міжнародних конкурсах, в 

яких Національний еколого-натуралістичний центр учнівської 

молоді має афілійоване членство. 

 І так фінал Конкурсу пройде з 9 по 12 березня 2021 року 

в дистанційному форматі. Зі всіма матеріалами що 

стосуються перебігу змагань можна ознайомитись на сторінці 

Чемпіонату «Екософт» сайту НЕНЦ: 

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