
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

НАКАЗ 

22.12.2018                                             м. Київ                                     № 12-07 

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) 22 грудня ц.р. у м. Києві був проведений 

фінальний етап Всеукраїнського конкурсу з інформаційних технологій для 

дітей та молоді «ІTalent» (ІІ сезон). 

У заочному етапі заходу взяли участь представники з усіх регіонів 

України. У фінальному етапі - 88 учасників з: Вінницької, Волинської, 

Дніпропетровської, Донецької, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, 

Кіровоградської, Київської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської, 

Сумської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської областей та м. 

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:  

І місце – Піхало Анну, ученицю спеціалізованої школи № 194 

"Перспектива" Оболонського району міста Києва;  



 

IІ місце – Литвиненко Олександру, ученицю Комунального закладу 

Маріупольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №40 імені Миська Євгена 

Михайловича Маріупольської міської ради Донецької області".  

ІIІ місце – Колєвашко Анастасію, ученицю Криворізького навчально-

виховного комплексу №35 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 

багатопрофільний ліцей "Імпульс" Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області. 

старша група:  

І місце - Ярчевську Олександру, ученицю Комунального закладу 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20 Вінницької міської ради";  

ІІ місце - Шворак Софію, ученицю Комунального закладу «Педагогічний 

ліцей Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»;  

ІІІ місце – Куришко Софію, ученицю Краматорської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 35 з профільним навчанням імені В.М. Шеймана 

Краматорської міської ради Донецької області. 

у номінації: «Статична 3D графіка»:  

молодша група:  

І місце – Ковтонюка Максима, учня Комунального закладу 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 м. Хмільника Вінницької області"; 

ІІ місце – Люшенко Людмилу, ученицю Політехнічного ліцею НТУУ 

"КПІ" м. Києва;  

ІІІ місце – Сухова Антона, учня Комунального закладу "Гімназія зі 

структурним підрозділом початкової школи №44 Маріупольської міської ради 

Донецької області". 

старша група:  

І місце – Азарченкова Сергія, учня Комунального закладу 

"Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №55 Маріупольської 

міської ради Донецької області";  

ІІ місце - Остапенко Дмитра, учня Комунального закладу "Дергачівський 

ліцей № 3" Дергачівської районної ради Харківської області;  

ІІІ місце – Фурсова Данила, учня Загальноосвітньої школи I-III ступенів 

№10 Мирноградської міської ради Донецької області. 

У номінації: «2D-АНІМАЦІЯ»:  

молодша група:  

І місце - Пушкарука Олеся, учня Шепетівського навчально-виховного 

комплексу № 1 у складі: "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей ім. Героя 

України М.Дзявульського" Хмельницької області; 

ІІ місце - Бушмакіну Дар’ю, ученицю Харківської гімназії №144 

Харківської міської ради Харківської області; 



 

IIІ місце – Кузьменко Микиту, учня комунального закладу «Запорізький 

обласний Центр НТТУМ «Грані» Запорізької обласної ради.  

старша група:  

I місце – Крохмаля Григорія, учня Запорізької гімназії № 31 Запорізької 

міської ради Запорізької області;  

ІІ місце – Іщенко Юлію, ученицю Гудимівського навчально-виховного 

комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний 

заклад Лебединської районної ради Сумської області.  

у номінації: «3D-АНІМАЦІЯ»:  

молодша група:   

І місце - Голуб Аделіну, ученицю Опорного навчального закладу -

Путрівський навчально-виховний комплекс "гімназія - загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад" Васильківського району Київської 

області;  

ІІ місце – Прокопчука Назарія, учня Загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів села Полиці Камінь-Каширської районної ради Волинської області;  

ІІІ місце - Пархоменко Богдана, учня Комунального закладу "Навчально-

виховне об"єднання І-ІІІ ступенів "Науковий ліцей Міської ради міста 

Кропивницького Кіровоградської області". 

у номінації: «ПРОГРАМНА РОЗРОБКА»:  

молодша група:  

I місце – Лозов’ягіна Олексія, учня Полтавського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради;  

IІ місце - Крамаренко Владислава, учня Кіровоградської гімназії нових 

технологій навчання Кіровоградської міської ради Кіровоградської області. 

старша група:  

І місце - Бородія Дмитра, учня Комунального закладу «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №4 м. Хмільника Вінницької області»;  

ІІ місце - Федорко Андрія, учня Шепетівського навчально-виховного 

комплексу № 1 у складі: "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей ім. Героя 

України М.Дзявульського" Хмельницької області;  

ІІ місце - Золотарьова Івана, учня Коломийської спеціалізованої школи I-

III ступенів №1імені В.Стефаника;  

ІІІ місце - Дмитрієва Юрія, учня Зорянського навчально - виховного 

комплексу "Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів - ЛІЦЕЙ" Саратської 

районної ради Одеської області.  

у номінації: «РОЗРОБКА КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРИ»:  

молодша група:  

I місце – Крамаренко Владислава, учня Кіровоградської гімназії нових 

технологій навчання Кіровоградської міської ради Кіровоградської області;  



 

ІІ місце – Пархоменко Богдана, учня  Комунального закладу "Навчально-

виховне об"єднання І-ІІІ ступенів "Науковий ліцей Міської ради міста 

Кропивницького Кіровоградської області". 

старша група:  

І місце – Ніконенко Олексія, учня Таврійського державного 

агротехнологічного університету;  

ІІ місце – Коцуренко Антона, учня Черкаського державного бізнес-

коледжу; 

ІІІ місце – Сусленко Матвія, учня Спеціалізованої школи №304 

Святошинського району м.Києва. 

у номінації: «АПАРАТНО-ПРОГРАМНА РОЗРОБКА»: 

молодша група:  

I місце – Пітерцева Андрія, учня Обухівського міського центру творчості 

дітей, юнацтва та молоді "Романтик"; 

ІI місце – Куруч Івана, учня Березинського навчально-виховного 

комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний 

заклад" Тарутинської районної ради Одеської області; 

IІІ місце – Лозов'ягіна Олексія, учня Полтавського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради. 

старша група:  

І місце – Бєлоуса Олега, учня Херсонського фізико-технічного ліцею 

Херсонської міської ради при Херсонському національному технічному 

університеті та Дніпропетровському національному університеті;  

ІІ місце – Алієва Дениса, учня Бахмутської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №12 Бахмутської міської ради Донецької області;  

ІІІ місце – Калічака Юрія, учня Центру технічної творчості та 

професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького району міста Києва.  

у номінації: «WEB “ШКІЛЬНИЙ САЙТ”»:  

I місце – Ланду Анну, ученицю Навчально-виховного комплексу 

"Ерудит" м.Києва дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) - школа І 

ступеня - гімназія Солом'янського району м. Києва;  

ІІ місце – Голуба Дениса, учня Комунального закладу "Олександрівське 

навчально-виховне об'єднання №1" Олександрівської районної ради 

Кіровоградської області; 

ІІІ місце – Міняло Катерину, ученицю Ціпківської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Гадяцької районної ради Полтавської області; 

у номінації: «WEB “APPLICATION”»:  

I місце – Стрельбицького Кирила, учня Комунального закладу 

"Маріупольський технічний ліцей" Маріупольської міської ради Донецької 

області";  



 

ІІ місце – Головко Євгенія, учня Полтавського обласного наукового 

ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі 

імені А. С. Макаренка; 

ІІІ місце – Тржецинского Дениса, учня Запорізького ліцею "Логос" 

Запорізької міської ради Запорізької області. 

у номінації: «WEB “FRONT - END”»:  

I місце – Поліщук Ольгу, ученицю Рівненської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів "Центр надії" ім. Надії Маринович Рівненської міської ради;  

ІІ місце – Ясюру Маркіяна, учня Дрогобицької загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 1 імені Івана Франка Дрогобицької міської ради Львівської 

області; 

ІІІ місце – Юлика Андрія, учня Івано-Франківського природничо-

математичного ліцею Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської 

області. 

у номінації: «ВІДЕО - МОНТАЖ»:  

молодша група:  

I місце – Гончарука Іллю, учня Центру дитячої та юнацької творчості 

Солом'янського району м. Києва;  

ІІ місце – Грищенка Михайла, учня Комунальної установи Сумська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2 ім. Д.Косаренка Сумської області;  

ІІІ місце – Онул Анастасію, ученицю Кіровоградської гімназії нових 

технологій навчання Кіровоградської міської ради Кіровоградської області. 

старша група:  

І місце – Смільняка Ростислава, учня Комунального закладу 

"Полтавський міський багатопрофільний ліцей № 1 ім. І. П. Котляревського 

Полтавської міської ради Полтавської області"; 

ІІ місце – Фінк Катерину, ученицю Херсонського академічного ліцею 

імені О. В. Мішукова Херсонської міської ради при Херсонському державному 

університеті; 

ІІ місце – Болатханова Артура, учня Херсонського академічного ліцею 

імені О. В. Мішукова Херсонської міської ради при Херсонському державному 

університеті;  

ІІІ місце – Верхоглядова Семена, учня Білоцерківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 22 Білоцерківської міської ради Київської області;  

ІІІ місце – Шевченко Владислава, учня Білоцерківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 22 Білоцерківської міської ради Київської області.  

у номінації: «ЦИФРОВЕ ФОТО»:  

молодша група:  

І місце - Станіславську Каріну, ученицю Центру науково-технічної 

творчості молоді "Сфера" Оболонського району м.Києва;  



 

ІІ місце – Чуприну Олексія, учня Комунального закладу "Полтавський 

міський багатопрофільний ліцей № 1 ім. І. П. Котляревського Полтавської 

міської ради Полтавської області";  

ІІІ місце - Кодубовського Гордія, учня Гімназії №172 "Нивки" 

Шевченківського району м.Києва. 

старша група:  

І місце – Кириллову Ганну, ученицю Політехнічного ліцею НТУУ "КПІ" 

м.Києва;  

ІI місце – Доценко Інну, ученицю Центру науково-технічної творчості 

молоді "Сфера" Оболонського району м.Києва;  

ІІI місце – Микович Сергія, учня Тур’я-Реметівської загальноосвітньої 

школи ІІІ ступенів Перечинський район Закарпатська область. 

у номінації: «РОЗРОБКА НА SCRATCH»:  

I місце – Олійника Данила, учня Комунальної установи Сумська 

спеціалізована школа I-III ступенів №9, Сумської області; 

ІI місце – Сметаняка Арсена, учня Долинської районної станції юних 

техніків; 

ІI місце – Фесенко Олега, учня Івано-Франківської загальноосвітньої 

школи ІІІ ступенів №10 Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської 

області; 

ІІI місце – Рагозіна Артема, учня Полтавської гімназії №17 Полтавської 

міської ради Полтавської області; 

ІІI місце – Площинця Олега, учня Долинської районної станції юних 

техніків. 

у номінації: «DOTA2»:  

І місце - Надточій Данила, учня ПЗНЗ "Фінансово-правовий ліцей";  

І місце - Панасенко Кирила, учня Вищого Професійного училища №7;  

І місце - Тагизада Ефима, учня Гімназії №237 Дарницького району міста 

Києва;  

І місце - Павлова Тараса, учня Гімназії імені Пантелеймона Куліша, 

м.Борзни;  

І місце - Харламова Дениса, учня Білоцерківської загальноосвітньої 

школи №18;  

ІІ місце - Дикарева Никиту, учня Сєверодонецького хіміко-механічного 

технікуму;  

ІІ місце - Пилипенка Михайла, учня спеціалізованої школи №185 ім. 

Володимира Вернадського з поглибленим вивченням фізико-математичних 

дисциплін;  

ІІ місце - Кочергіна Владислава, учня Сєверодонецького хіміко-

механічного технікуму;  



 

ІI місце - Набєгіна Дмитра, учня Спеціалізованої школи №52 з 

поглибленим вивченням інформаційних технологій;  

ІІ місце – Радько Даниїла, учня Комунальної установи Сумська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №7 імені Максима Савченка Сумської 

міської ради.  

у номінації: «CS:GO»:  

I місце - Маркевича Богдана, учня Гірничо-електромеханічного коледжу 

ДВНЗ "КНУ"; 

І місце - Міценка Олександра, учня Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка;  

І місце - Шульгу Михайла, учня Державного Університету 

телекомунікації;  

І місце - Папіян Карена, учня Київського коледжу комп’ютерних 

технологій та економіки Національного авіаційного університету;  

І місце - Малинова Єгора, учня Національного університету фізичного 

виховання і спорту України;  

ІІ місце - Кармачова Володимира, учня Центру дистанційної освіти 

"Джерело";  

ІІ місце - Самсонюка Кирила, учня приватного Вищого навчального 

закладу "Економіко-правовий технікум при Міжрегіональній академії 

управління персоналом";  

ІІ місце - Чернегу Олександра, учня Боярської вечірньої 

Загальноосвітньої школи;  

ІІ місце - Нікітіна Єгора, учня Фастівського навчально-виховного 

комплексу "Ліцей - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2";  

ІІ місце - Чернишкова Олександра, учня Національного технічного 

університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського". 

у номінації: «HEARTHSTONE»:  

І місце - Іваненко Олега, учня Спеціалізованої загальноосвітньої 

середньої школи №1 з поглибленим вивченням іноземних мов; 

ІІ місце - Тимченко Олексія, учня Харківської гімназії №144 Харківської 

міської ради Харківської області. 

 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

директора з виховної роботи – Левіну І.Є.  

 

 

Директор                                                                                                    Г. А. Шкура 


