МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
НАКАЗ
13.05.2017

м. Київ

№ 05-08

Про підсумки проведення фінального
етапу Всеукраїнського конкурсу з
інформаційних технологій для
дітей та молоді «ITalent»

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 27.12.2016
№ 1626 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2017 рік (за
основними напрямами позашкільної освіти) 13 травня ц.р. у м. Києві був
проведений фінальний етап Всеукраїнського конкурсу з інформаційних
технологій для дітей та молоді «ITalent».
У заході взяли участь 72 учасника з: Вінницької, Волинської,
Дніпропетровської, Закарпатської, Київської, Миколаївської, Полтавської,
Рівненської, Одеської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької,
Чернігівської, Черкаської областей та міста Києва.
Відповідно до рішення суддівської колегії
НАКАЗУЮ:
1. Нагородити переможців дипломами Українського державного центру
позашкільної освіти відповідних ступенів та медалями у номінаціях:
у номінації: «Статична 2D графіка»:
молодша група:
I місце – Ангеліну Фендерову, ученицю Білоцерківського колегіуму
Білоцерківської міської ради Київської області;
IІІ місце – Віталія Підбуртного, учня Києво-печерського ліцею № 171 “Лідер”.
старша група:
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І місце - Вікторію Ланду, учениця спеціалізованої школи №52 з поглибленим
вивченням інформаційних технологійм м. Києва;
II місце - Дмитра Горленка, вихованця Центру науково-технічної творчості
молоді "Сфера" Оболонського району міста Києва;
III місце – Аліна Тютюнник, учениця Державного професійно-технічного
навчального закладу "Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище".
у номінації: «Статична 3D графіка»:
молодша група:
I місце – Данііла Чілочі, вихованця Центру дитячої та юнацької творчості
Солом'янського району м. Києва;
II місце – Анну Ланду, ученицю спеціалізованої школи №52 з поглибленим
вивченням інформаційних технологій міста Києва;
IIІ місце - Олексія Колесніченка, учня Миколаївської загальноосвітньої школи IIII ступенів №1 імені Олега Ольжича Миколаївської міської ради
Миколаївської області;
ІІІ місце – Софію Пінчук, ученицю
гімназії №178 м. Києва.
старша група:
I місце – Іллю Ніколаєнка, учня Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів
№10 імені Героя Радянського Союзу О.Буткa;
III місце - Дмитра Пестрецова, учня Сквирської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №3 імені Петра Тисьменецького Сквирської районної ради Київської
області;
ІІІ місце – Артура Кувичинського, учня державного навчального закладу
«Сумське міжрегіональне вище професійне училище».
у номінації: «2D-АНІМАЦІЯ»:
молодша група:
I місце - Владислава Долженкова, учня Спеціалізованої школи №61 з
поглибленим вивченням інформаційних технологій міста Києва;
II місце - Олеся Пушкарука, учня Шепетівського навчально-виховного
комплексу №1 у складі: "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей ім. Героя
України М. Дзявульського" Хмельницької області;
IIІ місце – Ангеліну Фендерову, ученицю Білоцерківського колегіуму
Білоцерківської міської ради Київської області.
старша група:
I місце – Тимофія Пушкарука, вихованця ХОЦНТТУМ при Шепетівському
навчально-виховному комплексі №1 у складі: "Загальноосвітня школа І-ІІ
ступенів та ліцей ім. Героя України М. Дзявульського" Хмельницької області;
ІІ місце – Богдана Вознюка, вихованця ХОЦНТТУМ при Шепетівському
навчально-виховному комплексі №1 у складі: "Загальноосвітня школа І-ІІ
ступенів та ліцей ім. Героя України М. Дзявульського" Хмельницької області;
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IIІ місце - Владислава Костюка, учня Шепетівського навчально-виховного
комплексу №1 у складі: "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей ім. Героя
України М. Дзявульського" Хмельницької області;
у номінації: «3D-АНІМАЦІЯ»:
молодша група:
I місце - Данііла Чілочі, вихованця Центру дитячої та юнацької творчості
Солом'янського району м. Києва;
II місце – Василя Ратушнюка, учня ліцею №142 м. Києва;
IIІ місце – Софию Пинчук, ученицю гімназії №178 м. Києва.
старша група:
I місце – Антона Реву, учня Комунальної установи «Сумська загальноосвітня
школа І - ІІІ ступенів №15 ім. Дмитра Турбіна».
у номінації: «ПРОГРАМНА
РОЗРОБКА»:
молодша група:
I місце – Івана Сиваєва, учня Комунальної організації "Шосткинська
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 Шосткинської міської ради Сумської
області";
І
IІ місце - Ірину Титечко, ученицю
Березівського навчально-виховного
комплексу «Загальоосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст.» Рівненської області;
IIІ місце - Катерину Цандер, ученицю альтернативної школи «Маленьке
щастя»;
ІІІ місце - Сергія Тімофєєва, учня технічного ліцею Дніпровського району
м.Києва.
старша група:
І місце - Нікіту Пупова, учня загальноосвітньої спеціальзованої школи фізікоматематичного профілю №12 м. Чернігова;
ІІ місце - Михайла Клювака, учня Природничо-гуманітарного коледжу
Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний
університет»;
ІІ місце – Юрія Сопронюка, вихованця Центру науково-технічної творчості
учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської обласної
державної адміністрації;
ІІІ місце - Богдана Строюка, вихованця ХОЦНТТУМ при Шепетівському
навчально-виховному комплексі №1 у складі: "Загальноосвітня школа І-ІІ
ступенів та ліцей ім. Героя України М.Дзявульського" Хмельницької області.
у номінації: «РОЗРОБКА КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРИ»:
молодша група:
I місце – Мирослава Стецюка, учня технічного ліцею Національного технічного
університету України «КПІ» м. Києва;
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ІІ місце – Володимира Черниша, учня спеціалізованої школи №173 м. Києва;
ІІІ місце – Рената Вервика, учня Миколаївської загальноосвітньої школи I-III
ступенів №1 імені Олега Ольжича Миколаївської міської ради Миколаївської
області;
ІІІ місце – В’ячеслава Дикого, учня Красилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №4 імені Героя Радянського Союзу Петра Кізюна.
старша група:
І місце – Богдана Строюка, вихованця ХОЦНТТУМ при Шепетівському
навчально-виховному комплексі №1 у складі: "Загальноосвітня школа І-ІІ
ступенів та ліцей ім. Героя України М. Дзявульського" Хмельницької області;
ІІ місце – Андрія Романця, вихованця ХОЦНТТУМ при Шепетівському
навчально-виховному комплексі №1 у складі: "Загальноосвітня школа І-ІІ
ступенів та ліцей ім. Героя України М. Дзявульського" Хмельницької області;
ІІІ місце – Максима Зеленка, вихованця ХОЦНТТУМ при Шепетівському
навчально-виховному комплексі №1
у складі: "Загальноосвітня школа І-ІІ
ступенів та ліцей ім. Героя України

М.Дзявульського".

у номінації: «АПАРАТНО-ПРОГРАМНА РОЗРОБКА»:
молодша група:
I місце – Ольгу Криву, вихованку Комунального закладу "Вінницький
районний Будинок дитячої та юнацької творчості" Вінницької районної ради;
ІІ місце – Віталія Єрьомкіна, вихованця Центру технічної творчості та
професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького району міста Києва.
старша група:
ІІ місце – Віталія М’яновського, вихованця Київського палацу дітей та
юнацтва;
ІІІ місце – Миколу Заярного, вихованця Комунального закладу Тернопільської
міської ради «Станція юних техніків».
у номінації: «ВЕБ-САЙТ»:
молодша група:
I місце – Богдана Рутилу, учня Тернопільського навчально-виховного
комплексу «Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого»;
ІІ місце – Вілена Купрієнка, учня Комунального закладу “Навчально-виховне
об`єднання “Ліцей нових інформаційних технологій - загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІ ступенів- дошкільний навчальний заклад” Кам`янської
міської ради;
ІІІ місце – Михайла Дяченка, учня гімназії №178 м. Києва.
старша група:
І місце – Владислава Годунова, учня Комунальної установи «Сумська
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №25», м. Суми Сумської області;
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ІІ місце – Руслана Пархоменка, учня Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ст №8 Черкаської міської ради Черкаської області;
ІІІ місце – Сергія Кирилюка, вихованця ХОЦНТТУМ при Шепетівському
навчально-виховному комплексі №1 у складі: "Загальноосвітня школа І-ІІ
ступенів та ліцей ім. Героя України М. Дзявульського" Хмельницької області;
ІІІ місце – Демида Тесленка, учня технічного ліцею Національного технічного
університету України «КПІ» м. Києва.
у номінації: «ВІДЕО - МОНТАЖ»:
молодша група:
I місце – Дмитра Федоренка, учня Доманівського районного навчальновиховного комплексу "Доманівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1Центр дитячої та юнацької творчості" Доманівської районної ради
Миколаївської області;
ІІ місце – Маргариту Лозян, ученицю Рівненської спеціалізованої школи І-ІІІ
ступенів «Центр Надії» Рівненської міської ради;
ІІІ місце – Анну Ланду, ученицю спеціалізованої школи №52 з поглибленим
вивченням інформаційних технологій міста Києва.
старша група:
І місце – Марину Авакову, ученицю Комунального закладу "Полтавська
загальноосвітня школа I-III ступенів №30 Полтавської міської ради Полтавської
області;
ІІ місце – Катерину Кубрак, вихованку Центру науково-технічної творчості
молоді "Сфера" Оболонського району міста Києва;
ІІІ місце – Іллю Шумейка, вихованця Центру науково-технічної творчості
молоді "Сфера" Оболонського району міста Києва;
ІІІ місце – Євгена Білика, учня Лубенської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №4 Лубенської міської ради Полтавської області.
у номінації: «DOTA2»:
І місце - Дениса Караджаєва, учня Комунальна установи Сумської
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №7 імені Максима Савченка Сумської
міської ради;
І місце - Андрія Забілу, учня Комунальної установи Сумської спеціалізованої
школи І-ІІІ ступенів №7 імені Максима Савченка Сумської міської ради;
І місце - Артура Цибулю, учня Комунальної установи Сумської спеціалізованої
школи І-ІІІ ступенів №7 імені Максима Савченка Сумської міської ради;
І місце - Данила Сандлера, учня Комунальної установи Сумської
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №7 імені Максима Савченка Сумської
міської ради;
I місце - Дениса Бабаєва, учня Комунальної установи Сумської спеціалізованої
школи І-ІІІ ступенів №7 імені Максима Савченка Сумської міської ради;
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ІІ місце - Бориса Добичка, учня Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ
ступенів №12 з поглибленим вивченням інформаційних технологій
Білоцерківської міської ради Київської області;
ІІ місце - Ярослава Бордовського, учня Білоцерківської спеціалізованої школи ІІІІ ступенів №12 з поглибленим вивченням інформаційних технологій
Білоцерківської міської ради Київської області;
ІІ місце - Максима Чуприну, учня Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ
ступенів №12 з поглибленим вивченням інформаційних технологій
Білоцерківської міської ради Київської області;+
ІI місце - Михайла Артемова, учня Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ
ступенів №12 з поглибленим вивченням інформаційних технологій
Білоцерківської міської ради Київської області;
ІІ місце – Богдана Осіпова, учня Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ
ступенів №12 з поглибленим вивченням інформаційних технологій
Білоцерківської міської ради Київської області.
у номінації: «CS:GO»:
I місце - Владислава Романовского, учня Державного вищого навчального
закладу «Одеське морехідне училище рибної промисловості ім. Олексія
Соляника»;
І місце - В’ячеслава Дорошенка, учня Одеської загальноосвітньої школи №28 IIII ступенів Одеської міської ради Одеської області;
І місце - Владислава Корнеєва, учня Одеського морехідного училища імені
Маринеска Олександра Івановича Національного університету "Одеська
морська академія";
І місце - Владлена Лоснова, учня Одеського вищого професійного училища
морського туристичного сервісу;
І місце - Дениса Наказного, учня приватної школи "Крок" м. Одеси.
ІІ місце - Рустама Рахімбердієва, учня школи І-ІІІ ступенів № 218 Деснянського
району міста Києва;
ІІ місце - Віктора Король, учня школи № 270 І-ІІІ ступенів Деснянського
району міста Києва;
ІІ місце - Сергія Маркова, учня Черкаської спеціалізованої школи I -III ступенів
№27 ім.М.К.Путейка Черкаської міської ради Черкаської області;
ІІ місце - Олександра Тимергаліна, учня Черкаської спеціалізованої школи I -III
ступенів №27 ім.М.К.Путейка Черкаської міської ради Черкаської області;
ІІ місце - Валентина Говоруху, учня Державного навчального закладу
«Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною
підготовкою».
2. Нагородити Юлію Разіну, у номінації «Розробка комп’ютерної гри» за
активну участь у Всеукраїнському конкурсі з інформаційних технологій для
дітей та молоді «ITalent».
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з
виховної роботи – Левіну І.Є.
Директор

Г. А. Шкура

