
 
 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 
 

Н А К А З 
 

27 січня 2022 року             м. Луцьк             № 28 

 

Про підсумки обласного етапу 

Всеукраїнського чемпіонату  

з інформаційних технологій  

«Екософт-2022» 

  

 

На виконання наказу управління освіти і науки облдержадміністрації                                  

№ 479 від 02 грудня 2021 року «Про проведення обласного етапу 

Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт-2022», з 

метою залучення обдарованих і талановитих дітей до інтелектуальних змагань, 

стимулювання інтересу учнівської молоді до оволодіння сучасними 

інформаційними технологіями протягом грудня 2021 року проведено обласний 

етап Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт-2022». 

У заході взяло участь 35 учнів. 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 Всеукраїнського чемпіонату з 

інформаційних технологій «Екософт-2022» та нагородити дипломами 

управління освіти і науки облдержадміністрації: 

- Березу Івана, учня Луцького навчально-виховного комплексу «Гімназія       

№ 14 імені Василя Сухомлинського», у номінації «Високий професійний рівень 

продукту»;     

- Стадніка Олександра, учня Володимир-Волинського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 - ліцей» 

Володимир-Волинської міської ради, у номінації «Юна надія»; 

- Артишевського Романа, вихованця Луцького міського Центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Луцької міської ради, учня Луцької 

гімназії № 18 Луцької міської ради, у номінації «Неординарна творча 

розробка»;  

- Стеблевця Олександра, вихованця Луцького міського Центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Луцької міської ради, учня комунального 

закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради», 

у номінації «Юна надія»;  



- Спільнюка Дмитра, вихованця Центру позашкільної освіти Волинської 

обласної ради,  у номінації «Високий професійний рівень продукту»; 

- Корнелюк Катерину, ученицю Замшанівського ліцею Забродівської 

сільської ради Ковельського району, у номінації «Юна надія»;  

- Місіна Дениса, учня Володимир-Волинського ліцею «Центр освіти» 

Волинської обласної ради, у номінації «Висока суспільно-корисна 

спрямованість»; 

- Махновця Богдана, вихованця Луцького міського Центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Луцької міської ради, учня Луцької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 25 Луцької міської ради, у номінації 

«Неординарна творча розробка»; 

- Федонюка Анатолія, учня Нововолинського ліцею № 8 Нововолинської 

міської ради, у номінації «Максимальна функціональність продукту»; 

- Сідловську Юлію, ученицю Замшанівського ліцею Забродівської 

сільської ради Ковельського району, у номінації «Висока суспільно-корисна 

спрямованість»; 

- Карпюка Едуарда, вихованця Луцького міського Центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Луцької міської ради, учня комунального 

закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради», 

у номінації «Краща розробка теми з екологічного спрямування»;  

- Панащука Романа, учня Луцького навчально-виховного комплексу 

«Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського», у номінації «Висока суспільно-

корисна спрямованість»; 

- Перика Тараса, вихованця Луцького міського Центру науково-технічної 
творчості учнівської молоді Луцької міської ради, учня Луцької гімназії                    
№ 18 Луцької міської ради, у номінації «Високий професійний рівень 
продукту»; 

- Жука Максима, учня Луцького навчально-виховного комплексу 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 - ліцей Луцької міської ради, у 
номінації «Високий професійний рівень продукту»;      

 - Косарука Захара, учня комунального закладу загальної середньої освіти 

«Княгининівський ліцей № 34 Луцької міської ради», у номінації «Стильність 

оформлення та якісний інтерфейс»;   

- Паньковця Ігоря, вихованця Луцького міського Центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Луцької міської ради, учня Луцької 

гімназії № 18 Луцької міської ради, у номінації «Висока суспільно-корисна 

спрямованість»; 

- Ференца Богдана, вихованця Центру позашкільної освіти Волинської 

обласної ради,  у номінації «Максимальна функціональність продукту».  

2. Центру позашкільної освіти Волинської обласної ради (Філіпчук О.Р.) 

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

інформаційних технологій «Екософт-2022» роботи переможців обласного 

етапу. 

3. За сумлінну працю з виявлення та підготовки талановитої молоді, 

вагомий особистий внесок у розвиток науково-технічного напряму 

позашкільної освіти, підготовку переможців обласного етапу Всеукраїнського 

чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт-2022» нагородити грамотами 

управління освіти і науки облдержадміністрації педагогів:  



- Ткачука Олександра Івановича, вчителя інформатики Володимир-

Волинського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа                        

І-ІІІ ступенів № 3 - ліцей» Володимир-Волинської міської ради;  

- Дзюбу Олега Миколайовича, вчителя інформатики Володимир-

Волинського ліцею «Центр освіти» Волинської обласної ради; 

- Костюка Вадима Миколайовича, керівника гуртків Луцького міського 

Центру науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької міської ради; 

- Бащук   Валентину   Василівну, вчителя інформатики Замшанівського 

ліцею Забродівської сільської ради Ковельського району; 

- Стеблевця Олександра Леонідовича, керівника гуртків Луцького 

міського Центру науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької міської 

ради, вчителя комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей               

№ 27 Луцької міської ради»; 

- Шума Юрія Петровича, вчителя Луцького навчально-виховного 

комплексу загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 - ліцей Луцької міської ради; 

- Житнецьку Наталію Андріївну, вчителя Нововолинського ліцею                       

№ 8 Нововолинської міської ради; 

- 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; 

- Сацик Олену Степанівну, вчителя інформатики комунального закладу 

загальної середньої освіти «Княгининівський ліцей № 34 Луцької міської ради»; 

- Вітковського Романа Валерійовича, керівника гуртків Центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Луцької міської ради; 

- Гіся Ігоря Володимировича, вчителя інформатики  комунального 

закладу «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14  імені Василя 

Сухомлинського». 

4. Керівникам місцевих органів управління освітою проаналізувати 

результати обласного етапу Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних 

технологій «Екософт-2022» та продовжити роботу щодо залучення вихованців 

до участі в масових заходах  науково-технічного напряму позашкільної освіти. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника- 

начальника відділу дошкільної та загальної середньої освіти управління освіти і 

науки облдержадміністрації Соломіну Т. І. 

 

 

 

 

Начальник                                  Людмила ПЛАХОТНА 
 

 

Оксана Філіпчук 712 363 
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