МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
НАКАЗ
19.05.2019

м. Київ

№ 05-11

Про підсумки проведення фінального етапу
Всеукраїнського конкурсу з інформаційних
технологій для дітей та молоді «iTalent»
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від
21.11.2018 № 1292 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік (за
основними напрямами позашкільної освіти) 19 травня ц.р. у м. Києві був
проведений фінальний етап Всеукраїнського конкурсу з інформаційних
технологій для дітей та молоді «iTalent» (І сезон).
У заочному етапі заходу взяли участь представники з усіх регіонів
України. У фінальному етапі - 90 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 (далі - УДЦПО) відповідних ступенів та медалями у
номінаціях:
у номінації: «Статична 2D графіка»:
молодша група:
І місце – Залевську Дарину, ученицю Одеської загальноосвітньої школи
№65 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області;

2

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 – Клименко Марію, ученицю "місто Київ, ліцею №303
суспільно-природничого профілю, Дарницька районна у місті Києві державна
адміністрація".
старша група:
І місце - Колесникову Поліну, ученицю Запорізького класичного ліцею
Запорізької міської ради Запорізької області;
ІІ місце - Римську Анастасію, ученицю школи І-ІІІ ступенів №163
ім. М. Кирпоноса Шевченківського району м. Києва;
ІІІ місце – Гусєву Єлизавету, ученицю Середньої загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 6 м. Сєверодонецька Луганської 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 – Вітрука Олександра, учня Загальноосвітньої школи I-III
ступенів №6 м. Білгорода-Дністровського Одеської області;
ІІІ місце – Наумову Вікторію, ученицю Червоноградського навчальновиховного комплексу “Спеціалізована школа І-ІІ ступенів-колегіум” №3
Червоноградської міської ради Львівської області.
старша група:
І місце – Фурмана Артема, учня Державного професійно-технічного
навчального закладу “Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище”;
ІІ місце - Хоменко Андрія, учня Запорізької гімназії №71 з поглибленим
вивченням іноземної мови Запорізької міської ради Запорізької області;
ІІІ місце – Синьоокого Олексія, учня Комунального закладу «Піщанський
заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів» Піщанської сільської ради
Новомосковського району Дніпропетровської області.
У номінації: «2D-АНІМАЦІЯ»:
молодша група:
І місце - Бушмакіну Дар’ю, ученицю Харківської гімназії №144
Харківської міської ради Харківської області;
ІІ місце - Мельника Олега, учня Центру позашкільної роботи
Святошинського району м. Києва;
IIІ місце – Томчук Юлію, ученицю Комунального закладу «Запорізький
обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані»
Запорізької обласної ради.
старша група:
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I місце – Федоренко Тетяну, ученицю Запорізького класичного ліцею
Запорізької міської ради Запорізької області;
ІІ місце – Абакумову Аліну, ученицю Яструбинівської загальноосвітньої
школи I-III ступенів Прибужанівської сільської ради Вознесенського району
Миколаївської області;
ІІІ місце – Кривду Маргариту, ученицю Одеської спеціалізованої школи
№ 40 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області.
у номінації: «ПРОГРАМНА РОЗРОБКА»:
молодша група:
I місце – Щербакова Андрія, учня Бучанської Української гімназії,
Бучанської міської ради, Київської області;
IІ місце - Чернія Андрія, учня Комунального закладу “Фізикоматематична гімназія № 17 Вінницької міської ради”;
IІІ місце - Жука Максима, учня Луцького міського Центру науковотехнічної творчості учнівської молоді.
старша група:
І місце - Пирогова Дениса, учня Житомирського міського центру
науково-технічної творчості учнівської молоді;
ІІ місце - Тоцьку Вікторію, ученицю Політехнічного ліцею НТУУ “КПІ”
м. Києва;
ІІ місце - Конащук Вікторію, ученицю Політехнічного ліцею НТУУ
“КПІ” м. Києва;
ІІІ місце - Кучапіна Матвія, учня Опорного закладу “Торецька
загальноосвітня школа І-ІІІ ступнів № 6” військово-цивільної адміністрації
міста Торецьк Донецької області.
у номінації: «РОЗРОБКА КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРИ»:
молодша група:
I місце – Чащіна Дмитра, учня Комунального закладу “Фізикоматематична гімназія № 17 Вінницької міської ради”;
ІІ місце – Заїку Владислава, учня Комунального закладу загальної
середньої освіти I-III ступенів №3 Жовтоводської міської ради.
ІІ місце – Микитенко Ігоря, учня Комунального закладу загальної
середньої освіти I-III ступенів №3 Жовтоводської міської ради.
ІІ місце – Тараненко Артема, учня Комунального закладу загальної
середньої освіти I-III ступенів №3 Жовтоводської міської ради.
ІІ місце – Шавлай Арсенія, учня Комунального закладу загальної
середньої освіти I-III ступенів №3 Жовтоводської міської ради.
ІІІ місце - Демченко Андрія, учня Центру позашкільної роботи
Святошинського району м. Києва.
старша група:
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І місце – Лясковського Олексія, учня Київського інституту бізнесу та
технологій;
ІІ місце – Зеленського Бориса, учня Опорного навчального закладу
Новоайдарська школа-гімназія Новоайдарської районної ради Луганської
області;
ІІ місце – Загубного Даніла, учня Запорізького гідроенергетичного
коледжу Запорізького національного університету;
ІІІ місце – Орловського Данилу, учня Спеціалізованої школи №304
Святошинського району м. Києва.
у номінації: «АПАРАТНО-ПРОГРАМНА РОЗРОБКА»:
молодша група:
I місце – Середу Максима, учня Школи робототехніки, електроніки та
програмування для дітей «IntRobots_Обухів-Українка»;
ІI місце – Пітерцева Андрія, учня Обухівського міського центру творчості
дітей, юнацтва та молоді «Романтик» Київської області;
IІІ місце – Шимончук Нілу, ученицю Йосипівського навчально-виховного
комплексу “Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний
заклад І-ІІ ступенів” Малинського району Житомирської області.
у номінації: «WEB “ШКІЛЬНИЙ САЙТ”»:
I місце – Ворону Євгена, учня Мелітопольської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №8;
ІІ місце – Дідука Богдана, учня КНЗ “Спеціалізована школа I-III ст. №1
ім. Т. Г. Шевченка”.
у номінації: «WEB “APPLICATION”»:
I місце – Крамаренко Владислава, учня Кіровоградської гімназії нових
технологій навчання Кіровоградської міської ради Кіровоградської області;
I місце – Карауша Дмитра, учня Кіровоградської гімназії нових
технологій навчання Кіровоградської міської ради Кіровоградської області;
ІІ місце – Щербину Костянтина, учня Комунального закладу освіти
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;
ІІ місце – Марченко Михайла, учня Комунального закладу освіти
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;
ІІІ місце – Саракуза Олексія, учня Комунального закладу освіти
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;
ІІІ місце – Лозов’ягіна Олексія, учня Комунального закладу “Полтавська
гімназія № 6 Полтавської міської ради Полтавської області ”.
у номінації: «WEB “FRONT - END”»:
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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 ІІІІ ступенів № 1 імені Івана Франка Дрогобицької міської ради Львівської
області;
ІІІ місце – Юлика Андрія, учня Івано-Франківського природничоматематичного ліцею Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської
області.
у номінації: «ВІДЕО - МОНТАЖ»:
молодша група:
I місце – Грищенко Михайла, учня Комунальної установи Сумська
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2 ім. Д. Косаренка м. Суми, Сумської
області;
ІІ місце – Іванова Дмитра, учня Кременчуцького ліцею № 5 імені
Т.Г. Шевченка Кременчуцької міської ради Полтавської області;
ІІІ місце – Жигунова Ярослава, учня Криворізького навчально-виховного
комплексу №81 “Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей” Криворізької
міської ради Дніпропетровської області.
старша група:
І місце – Кахновського Антона, учня Політехнічного ліцею НТУУ “КПІ”
м. Києва;
І місце – Орєхова Владислава, учня Політехнічного ліцею НТУУ “КПІ”
м.Києва;
ІІ місце – Федоренка Дмитра, учня Доманівського навчально-виховного
комплексу “Доманівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1-Центр
дитячої та юнацької творчості” Доманівської селищної ради Миколаївської
області;
ІІІ місце – Шевченко Владислава, учня Білоцерківської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 22 Білоцерківської міської ради Київської області;
ІІІ місце – Верхоглядова Семена, учня Білоцерківської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 22 Білоцерківської міської ради Київської області;
ІІІ місце – Шевченко Артура, учня Білоцерківської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 22 Білоцерківської міської ради Київської області;
ІІІ місце – Бобко Максим, учня Білоцерківської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 22 Білоцерківської міської ради Київської області.
у номінації: «ЦИФРОВЕ ФОТО»:
молодша група:
І місце - Голуба Дениса, учня Олександрівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №1 комунального закладу «Олександрівське навчально-виховне
об’єднання №1» Олександрівської районної ради Кіровоградської області;
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ІІ місце – Ланду Анну, ученицю Навчально-виховного комплексу
“Ерудит” м. Києва дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) – школа І
ступеня – гімназія Солом’янського району м. Києва;
ІІІ місце - Потапенко Дарину, ученицю Школи дизайну.
старша група:
І місце – Майбороду Віктора, учня Вищого професійного училища №42
м. Погребище;
ІI місце – Михайлову Анну, ученицю Конотопської спеціалізованої
школи ІІ-ІІІ ступенів №2 Конотопської міської ради Сумської області;
ІІI місце – Воробйову Єлизавету, ученицю Старобільського районного
будинку творчості дітей та юнацтва Старобільської районної ради Луганської
області.
у номінації: «РОЗРОБКА НА SCRATCH»:
I місце – Микиту Кузьміна, учня Політехнічного ліцею НТУУ “КПІ”
м.Києва;
ІI місце – Орлик Дарину, ученицю Комунального закладу “Навчальновиховний комплекс “Школа гуманітарної праці” Херсонської обласної ради;
ІI місце – Юрчак Юлію, ученицю Комунального закладу “Навчальновиховний комплекс “Школа гуманітарної праці” Херсонської обласної ради;
ІІI місце – Куцевич Анну, ученицю Харківської гімназії №144
Харківської міської ради Харківської області;
ІІI місце – Румянцева Микиту, учня Будинку творчості дітей та юнацтва
Інгульського району м. Миколаїв;
ІІI місце – Горлач Софію, ученицю Будинку творчості дітей та юнацтва
Інгульського району м. Миколаїв.
у номінації: «DOTA2»:
І місце - Богачика Святослава, учня Ірпінського Державного Коледжу
Кам'янець-Подільского відділення економіки та права;
І місце - Головач Ростислава, учня Середньої загальноосвітньої школи
№40 м. Львів, Залізничний район;
І місце - Надточій Данила, учня Приватного загальноосвітнього
навчального закладу "Фінансово-правовий ліцей";
ІІ місце - Дудiка Дмитра, учня Державного вищого навчального закладу
"Український державний хіміко-технологічний університет";
ІІ місце - Грибана Івана, учня Кафедри АПЕПС ТЕФ КПІ
ім. Ігоря Сікорського;
ІІ місце - Набєгіна Дмитра, учня Спеціалізованої школи №52 з
поглибленим вивченням інформаційних технологій;
ІI місце - Шешина Данила, учня київського коледжу міського
господарства таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.
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у номінації: «CS:GO»:
I місце - Реву Микиту, учня Харківського радіотехнічного коледжу —
ХРТК;
І місце - Руденко Олексія, учня Спеціалізованої школи №298 м. Києва;
І місце - Лимаря Михайла, учня Харківської загальноосвітньої школи I-III
ступенів №52;
І місце - Соколова Ростислава, учня Харківського радіотехнічного
коледжу — ХРТК;
І місце - Кривду Богдана, учня Спеціалізованої школи №214 м. Києва;
ІІ місце - Сучок Олександра, учня Боярського академічного ліцею
"Гармонія" Києво-Святошинської районної ради Київської області;
ІІ місце - Лоленко Кирила, учня Коледжу інформаційних систем і
технологій ДВЕЗ КНЕУ ім.Вадима Гетьмана;
ІІ місце - Дудика Олексія, учня Національного авіаційного університету;
ІІ місце - Шовтенко Валентина, учня Боярського академічного ліцею
"Гармонія" Києво-Святошинської районної ради Київської області;
ІІ місце - Шакірова Максима, учня Боярського академічного ліцею
"Гармонія" Києво-Святошинської районної ради Київської області.
у номінації: «HEARTHSTONE»:
І місце - Василенко Василя, учня Кременчуцького ліцею № 5 імені
Т.Г. Шевченка Кременчуцької міської ради Полтавської області;
ІІ місце - Галаганова Іллю, учня Лебединського медичного училища імені
професора М.І. Сітенка - комунальний заклад Сумської обласної ради.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
директора з виховної роботи – Левіну І.Є.
Директор

Г. А. Шкура

