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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Н А К А З

21.04.2018                                             м. Київ                                    № 04-17

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

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 4.01.2018 № 12
«Про затвердження  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних  організаційно-масових
заходів  з  дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік  (за  основними напрямами
позашкільної  освіти)  21  квітня  ц.р.  у  м.  Києві  був  проведений фінальний етап
Всеукраїнського  конкурсу  з  інформаційних  технологій  для  дітей  та  молоді
«ITalent» (І сезон).

У  заході  взяли  участь  77  учасників  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 – Куришко Софію, ученицю Краматорської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 35 з профільним навчанням імені В.М. Шеймана Краматорської міської
ради Донецької області; 
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IІ  місце  –  Гагаріна  Іллю,  учня  Комунального  закладу  "Михайлівська
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №3"  Михайлівської  районної  ради
Запорізької області. 

старша група: 
І  місце -  Шворак  Софію,  ученицю  Комунального  закладу  "Педагогічний  ліцей

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"; 
II місце - Колоскова Даниїла, учня Білицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

№ 9 Добропільської міської ради Донецької області; 
III місце  –  Бондаренко  Романа,  учня  Роменського  коледжу  Державного  вищого

навчального  закладу  "Київський  національний  економічний  університет  ім.
В.Гетьмана".

у номінації: «Статична 3D графіка»: 
молодша група: 

I місце – Федоренко Дмитра, учня Доманівського НВК "Доманівська ЗОШ І-ІІІ
ст.  №1-Центр  дитячої  та  юнацької  творчості"  Доманівської  селищної  ради
Миколаївської області; 

II місце  – Гордієнко  Костянтина,  учня  Харківської  гімназії  №144  Харківської
міської ради Харківської області;

IIІ місце - Жабровець Лідію, ученицю спеціалізованої школи №304. 
старша група:  

 

I місце – Фурмана Артема, учня Державного професійно-технічного навчального
закладу `Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище; 

II місце - Литвинова Владислава, учня Криворізького Центрально-Міського ліцею
Криворізької міської ради Дніпропетровської області; 

ІІІ  місце  –  Чілочі  Даниїла,  учня  Спеціалізованої  школи  №52  з  поглибленим
вивченням інформаційних технологій м. Києва.

 

уномінації: «2D-АНІМАЦІЯ»: молодша
група: 

I місце -  Брюхацьку Катерину,  ученицю Комунального закладу  "Михайлівська
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №3"  Михайлівської  районної  ради
Запорізької області;

II місце -  Іноземець  Анну, ученицю  Черкаської  спеціалізованої  школи  І-ІІІ
ступенів № 3 Черкаської міської ради Черкаської області;

IIІ  місце  – Тітова  Кирила,  вихованця  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості
Солом'янського району. 

старша група: 
I місце –  Федоренко Тетяну, ученицю Запорізького класичного ліцею запорізької

міської ради запорізької області; 
ІІ  місце  –  Мігун  Тетяну,  ученицю  Освітнього  опорного  закладу  навчально-

виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - ліцей" с. Зимне. 
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у номінації: «3D-АНІМАЦІЯ»: 

молодша група: 
 

I місце  -  Гордієнко  Костянтина,  учня  Харківської  гімназії  №144
Харківської міської ради Харківської області; 

II місце – Сотнікова Микиту, учня Загальноосвітньої школи I-III ступенів
№10 Мирноградської міської ради Донецької області; 

III місце - Раджапова Станіслава, учня Філії НВК "Голованівська ЗШ І - ІІІ
ступенів ім.т.г.Шевченка-гімназія "Новосільська ЗШ - ДНЗ".

старша група: 
I місце – Карпюка Ігоря, учня Тімірязєвської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Прибужанівської сільської ради Вознесенського району Миколаївської області; 
ІI  місце  –  Пархоменка  Ігоря,  учня  Кіровоградської  гімназії  нових  технологій

навчання Кіровоградської міської ради Кіровоградської області;
ІІI місце – Піщанського Андрію, учня Білоцерківського колегіуму Білоцерківської

міської ради Київської області.
у номінації: «ПРОГРАМНА РОЗРОБКА»: 

молодша група: 

I  місце  –  Саву  Сибірського,  учня  Одеської  загальноосвітньої  школи  №65  І-ІІІ
ступенів Одеської міської ради Одеської області; 

IІ  місце  -  Литвішка  Даниїла,  вихованця  Луцького  міського  Центру  науково-
технічної творчості учнівської молоді.

 старша група: 
І місце - Бабія Назарія, учня Калуської гімназії імені Дмитра Бахматюка Калуської

міської ради Івано-Франківської області; 
ІІ  місце  -  Дерменжи  Данила,  учня  Опорного  навчального  закладу  "Арцизький

навчально-виховний  комплекс  "Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №1-
гімназія-міжшкільний навчально-виробничий комбінат-дошкільний навчальний

заклад" Арцизької районної ради Одеської області; 
ІІІ місце - Бузько Ксенію, ученицю Харківської гімназії № 46 ім. М.В. Ломоносова

Харківської міської ради Харківської області. 

у номінації: «РОЗРОБКА КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРИ»: 

молодша група: 
I місце – Неменущого Назара, учня Конотопської загальноосвітньої школи І - ІІІ

ступенів № 10 Конотопської міської ради Сумської області; 
ІІ місце – Стецюка Мирослава, учня  Технічного ліцею Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут» м. Києва.

 старша група: 
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І місце – Пирогова Дениса,  учня Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №33; 

ІІ  місце  –  Каменського  Лева,  учня  Черкаського  фізико-математичного  ліцею
Черкаської міської ради Черкаської області;

ІІ  місце  –  Максима  Лободу,  учня  Черкаського  фізико-математичного  ліцею
Черкаської міської ради Черкаської області; 

ІІІ  місце  –  Гласова  Олександра,  учня  Криворізької  гімназії  №91  Криворізької
міської ради Дніпропетровської області;

ІІІ  місце  –  Пархоменко  Ігоря,  учня  Кіровоградської  гімназії  нових  технологій
навчання Кіровоградської міської ради Кіровоградської області;

ІІІ місце – Кріпаку Іллю, учня Кіровоградської гімназії нових технологій навчання
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області. 

у номінації: «АПАРАТНО-ПРОГРАМНА РОЗРОБКА»:

молодша група: 
I місце – Горошко Андрія, учня Йосипівського НВК "ДНЗ-ЗНЗ І-ІІ ступенів";
ІI місце – Юрченко Тараса, вихованця Центру технічної творчості та професійної

орієнтації шкільної молоді Дарницького району міста Києва;
IІІ місце – Лозов'ягіна Олескія, вихованця Полтавського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради; 
IІІ  місце  –  Стрельбицьку  Ксенію,  ученицю  Комунального  закладу

"Маріупольський міський навчально-виховний комплекс "Гімназія-школа" №27
Маріупольської міської ради Донецької області". 

 старша група: 
І місце – Карася Олександра, вихованця Комунальної організації (установа, заклад)

"Шосткінська  спеціалізована  школа  І-ІІІ  ступенів  №1  Шосткінської  міської
ради Сумської області"; 

ІІ  місце  –  Сеника  Федора,  учня  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №1  Горішньоплавнівської
міської ради Полтавської області; 

ІІІ місце – Алієва Дениса, учня Бахмутської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№12 Бахмутської міської ради Донецької області. 

у номінації: «ВЕБ-САЙТ»: 
молодша група: 

I місце – Дяченка Михайла, учня Гімназії №178; 
ІІ  місце  –  Стрельбицького  Кирила,  учня  Комунального  закладу

"Маріупольський  міський  навчально-виховний  комплекс  "Гімназія-школа"
№27 Маріупольської міської ради Донецької області";

ІІІ місце – Джемесюка Артема, учня Одеської загальноосвітньої школи № 92 I-
III ступенів Одеської міської ради Одеської області;

ІІІ  місце  –  Филипюка  Андрія,  учня  Коломийської  гімназії  імені  М.
Грушевського Коломийської міської ради Івано-Франківської області;
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ІІІ  місце  –  Лозов'ягіна  Олексія,  учня  Комунального  закладу  "Полтавська
гімназія № 6 Полтавської міської ради Полтавської області.

 старша група: 
І місце – Меліхова Ігоря, учня Спеціалізованої загальноосвітньої середньої школи

№ 1 з поглибленим вивченням іноземних мов; 
ІІ  місце  –  Павлюка  Артема,  учня  Калуської  гімназії  імені  Дмитра  Бахматюка

Калуської міської ради Івано-Франківської області; 
ІІІ  місце  –  Філатова  Вадима,  вихованця  Шепетівського  навчально-виховного

комплексу № 1 у складі: "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей ім. Героя
України М.Дзявульського" Хмельницької області; 

ІІІ місце – Зайцева Кирила, учня Авіакосмічного ліцею ім. І.Сікорського НАУ м.
Києва. 

у номінації: «ВІДЕО - МОНТАЖ»: 
молодша група: 

I  місце  –  Балмаджі  Івана,  учня  Опорного  навчального  закладу  "Арцизький
навчально-виховний  комплекс  "Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №1-
гімназія-міжшкільний  навчально-виробничий  комбінат-дошкільний
навчальний заклад" Арцизької районної ради Одеської області; 

ІІ  місце  –  Журавля  Євгенія,  учня  Павлоградської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів №9 Павлоградської міської ради Дніпропетровської області; 

ІІІ місце – Жданову Марію, ученицю Політехнічного ліцею НТУУ "КПІ";
ІІІ місце – Голіцину Єлизавету, ученицю Політехнічного ліцею НТУУ "КПІ".  
 старша група: 
І  місце  –  Семенко  Олексія,  учня  Нововодолазького  ліцею  Нововодолазької

селищної ради;
І  місце  –  Денисенка  Дмитра,  учня  Нововодолазького  ліцею Нововодолазької

селищної ради; 
ІІ місце – Сльозу Івана, учня ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Горішньоплавнівської міської

ради Полтавської області;
ІІ місце – Іллю Пусяка, учня ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Горішньоплавнівської міської

ради Полтавської області; 
ІІІ  місце  –  Сандула  Олександра,  учня  Білоцерківського  навчально-виховного

об'єднання "Ліцей - Мала академія наук" Білоцерківської міської ради Київської
області. 

у номінації: «ЦИФРОВЕ ФОТО»: 

молодша група: 
I місце  -  Кладько  Іллю,  учня  Комунального  закладу  «Рівненський

обласний  центр  науково-технічної  творчості  учнівської  молоді»
Рівненської обласної ради; 
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II місце  – Онищенко  Богдану,  ученицю  Комунального  закладу  освіти
"Гімназія №3" Дніпровської міської ради; 

III місце -  Краєвського  Кирила,  учня  Комунального закладу  «Рівненський
обласний  центр  науково-технічної  творчості  учнівської  молоді»
Рівненської обласної ради.

старша група: 
I  місце  –  Куратченко  Анну,  ученицю  Низівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів Сумської районної ради Сумської області. 
ІI  місце  –  Сандула  Олександра,  учня  Білоцерківського  навчально-виховного

об'єднання "Ліцей - Мала академія наук" Білоцерківської міської ради Київської
області.

ІІI  місце  –  Комаровську  Олександру,  ученицю  Харківської  гімназії  №144
Харківської міської ради Харківської області.

у номінації: «РОЗРОБКА НА SCRATCH»: 

I місце – Зайко Аріанe, вихованку Будинку творчості дітей та юнацтва Інгульського
району м. Миколаєва;

ІI місце – Чучвару Владислава, учня Української гімназії №1 Івано-Франківської
міської ради Івано-Франківської області;

ІІI  місце  –  Зеленю  Дениса,  вихованця  Будинку  творчості  дітей  та  юнацтва
Інгульського району м. Миколаєва;

ІІI  місце  –  Сапожник  Ірину,  вихованку  Будинку  творчості  дітей  та  юнацтва
Інгульського району м. Миколаєва;

IV місце - Сметаняква Арсена, ученицю Долинської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 4 Долинської районної ради Івано-Франківської області;

IV місце -  Величко Олексія,  учня ЗОШ І-ІІІ  ступенів  №1 Горішньоплавнівської
міської ради Полтавської області;

IV місце - Корбута Михайла, вихованця Чернівецького обласного центру науково-
технічної творчості учнівської молоді.

у номінації: «DOTA2»: 

І місце - Пархоменко Сергія, учня найвищої школи бізнесу у Вроцлаві; 
І місце - Самойлова Влада, учня Вищого Професійного Училища №7; 
І  місце  -  Сєнькіна  Владислава,  учня  Кременчуцького  льотного  коледжу
Національного авіаційного університету; 
І місце - Страшненко Никиту, учня Вищого Професійного Училища №7; 

I  місце  -  Набєгіна  Дмитра,  учня  Спеціалізованої  школи  №52  з  поглибленим
вивченням інформаційних технологій м. Києва; 

ІІ місце - Кудлай Ярослава, учня Коледжу транспорту та комп`ютерних технологій
Чернігівського національного технологічного університету; 
ІІ місце - Чигира Данила, учня Колегіуму №11 загальноосвітнього навчального
заклад І-ІІІ ступенів; 
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ІІ  місце  - Нецвітай Єгора,  учня  Коледжу економіки і  технологій  Чернігівського
національного технологічного університету; 
ІI місце - Єгора Довгого, учня Чернігівської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів
№ 28 Чернігівської ради Чернігівської області; 
ІІ  місце  –  Гончаренко  Володимира,  учня  Університету  Державної  Фіскальної
Служби України. 
   у номінації: «CS:GO»:

 

I місце - Павла Білова, учня Державного університету телекомунікацій;
І місце - Щербину Андрія, учня Державного університету телекомунікацій; 

І місце - Копаницю Андрія, учня Національного Авіаційного Університету; 

І місце - Переднянкіна Андрія, учня Щасливського навчально-виховного комплексу
«ліцей  -  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»  Бориспільської  районної  ради
Київської області; 
І  місце - Легонькова Олексія,  учня Коледжу інформаційних систем і технологій
ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана». 
ІІ місце - Міценко Олександра, учня Спеціалізованої школи №314 з поглибленим
вивченням німецької та англійської мов; 
ІІ місце - Папіян Карена, учня Київського Коледжу Комп'ютерних Технологій та
Економіки при Національному Авіаційному Університеті; 
ІІ місце - Сакач Михайла, учня Київського Коледжу Комп'ютерних Технологій та
Економіки при Національному Авіаційному Університеті; 
ІІ  місце  -  Шульгу  Михайла,  учня  Спеціалізованої  школи І-ІІІ  ступенів  №296  з
поглибленим вивченням іноземної мови дарницького району м. Києва; 
ІІ місце - Уткіна Андрія, учня Спеціалізованої школи №7 ім. М.Т. Рильського 
м.Києва. 
  у номінації: «HEARTHSTONE»:

 

І місце - Ільченка Владислава, учня Харківської гімназії №144 Харківської міської 
ради Харківської області;
ІІ місце - Гайдамаченка Кирила, учня Криворізької загальноосвітньої школи I-III 
ступенів №99 Криворізької міської ради Дніпропетровської області

2. Контроль  за  виконанням  цього  наказу  покласти  на  заступника  директора  з
виховної роботи – Левіну І.Є. 

Директор                                                                                                       Г. А. Шкура 


