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Про підсумки обласного етапу 

XIX Всеукраїнського чемпіонату  

з інформаційних технологій «Екософт-2020» 

  

        На виконання наказу управління освіти, науки та молоді 

облдержадміністрації від 29 листопада 2019 року № 649 «Про проведення 

обласного етапу XIX Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій 

«Екософт-2020», з метою залучення обдарованих і талановитих дітей до 

інтелектуальних змагань, стимулювання інтересу учнівської молоді до 

оволодіння сучасними інформаційними технологіями протягом грудня 2019 року 

проведено обласний етап Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних 

технологій «Екософт». 

На розгляд журі подано 22 роботи, які представили учні освітніх закладів 

міста Нововолинська, Володимир-Волинського, Камінь-Каширського, 

Локачинського, Ратнівського районів, Любомльської, Самарівської об’єднаних 

територіальних громад, обласного та Луцького міського центрів науково-

технічної творчості учнівської молоді. 

Журі відзначило достатній рівень авторських розробок з актуальних 

проблем у галузі технічних наук, можливість інтегруватися в освітянську, 

науково-дослідницьку галузь з метою демонстрації інноваційних рішень у сфері 

інформаційних технологій. 

На підставі рішення журі  

 

НАКАЗУЮ: 

      1. Визнати переможцями обласного етапу XIX Всеукраїнського чемпіонату з 

інформаційних технологій «Екософт-2020» та нагородити дипломами 

управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації: 

- Прокопчука Назарія, учня загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села 

Полиці Камінь-Каширської районної ради, у номінації «Краща розробка теми з 

екологічного спрямування»;                  

- Златогорського Максима, вихованця Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді, у номінації «Неординарна творча розробка»; 

- Дикого Романа, учня Нововолинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 2 Нововолинської міської ради, у номінації «Висока суспільно-корисна 

спрямованість»;  
- Куяву Андрія, вихованця комунального закладу «Луцький міський центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької міської ради», учня 
комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької 
міської ради», у номінації «Максимальна функціональність продукту»; 



- Бугайчука Сергія, учня Любомльського навчально-виховного комплексу 

«Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів - гімназія» імені Наталії Ужвій 

Любомльської міської ради, у номінації «Висока суспільно-корисна спрямованість»;  

- Муравця Дениса, вихованця Будинку школяра, учня опорного закладу   

ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Суходоли Володимир-Волинського району, у номінації 

«Стильність оформлення та якісний інтерфейс»; 

- Кушнір Софію, вихованку Центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді,  у номінації «Стильність оформлення та якісний інтерфейс»;  

- Ліпшу Іллю, вихованця Центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді, у номінації «Високий професійний рівень продукту». 

2. Центру науково-технічної творчості учнівської молоді (Стельмащук І.А.) 

рекомендувати до участі у ІІ-му етапі XIX Всеукраїнського чемпіонату з 

інформаційних технологій «Екософт-2020» роботи переможців обласного етапу. 

3. Нагородити грамотами управління освіти, науки та молоді 

облдержадміністрації за сумлінну працю з виявлення та підготовки талановитої 

молоді, вагомий особистий внесок у розвиток науково-технічного напряму 

позашкільної освіти педагогів, які підготували переможців обласного етапу XIX 

Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт-2020»: 

- Бориса Володимира Володимировича, керівника гуртків Володимир-

Волинського районного Будинку школяра;  

- Ковальчук Наталію Вікторівну, керівника гуртків Центру науково-

технічної творчості учнівської молоді; 

- Прокопчука Романа Петровича, вчителя загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів села Полиці Камінь-Каширської районної ради; 

- Семенюк Ірину Василівну, керівника гуртків Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді; 

- Бондар Ярославу Степанівну, керівника гуртків Луцького міського центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької міської ради; 

- Семиряка Дмитра Васильовича, керівника гуртків Центру науково-

технічної творчості учнівської молоді; 

- Пучковську Тетяну Василівну, вчителя Нововолинської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 2 Нововолинської міської ради; 

- Оксіньчук Тетяну Василівну, керівника гуртків Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді; 

- Котюка Олександра Івановича, вчителя Любомльського навчально-

виховного комплексу «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів - гімназія» 

імені Наталії Ужвій Любомльської міської ради. 

4. Начальникам управлінь освіти міських (міст обласного значення) рад,   

відділів освіти райдержадміністрацій, головам об'єднаних територіальних громад 

проаналізувати результати обласного етапу XIX Всеукраїнського чемпіонату з 

інформаційних технологій «Екософт-2020» та продовжити роботу щодо 

залучення вихованців до участі в масових заходах  інформаційно-технічного 

профілю науково-технічного напряму позашкільної освіти. 

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

начальника управління  Соломіну Т.І. 

 

Начальник управління                                            Л. ПЛАХОТНА 

 

Cтельмащук 712 363 
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