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УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Н А К А З  
 
 

22.12.2019                                                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  
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) 22 грудня ц.р. у м. Києві був 
проведений фінальний етап Всеукраїнського конкурсу з інформаційних 
технологій для дітей та молоді «iTalent» (VІ 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 – Кошову Анну, ученицю ліцею №25 м. Житомира;  
IІ місце – Голубцову Наталію, ученицю Мелітопольського навчально-

виховного комплексу №16 Мелітопольської міської ради Запорізької області;  
ІIІ місце – Бушмакіну Дар’ю, ученицю Харківської гімназії №144 

Харківської міської ради Харківської області. 



 
старша група:  
І місце – Виборнову Ксенію, ученицю Комп’ютерної академії ШАГ;  
ІІ місце – Колєвашко Анастасію, ученицю Криворізького навчально-

виховного комплексу №35 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 
багатопрофільний ліцей "Імпульс" Криворізької міської ради 
Дніпропетровської області;  

ІІІ місце – Соколову Анастасію, ученицю Комунального закладу освіти 
"Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара" Дніпровської міської ради. 

ІІІ місце – Шершнєву Вікторію, ученицю Державного навчального 
закладу "Михайлівське вище професійне училище". 
 

у номінації: «Статична 3D графіка»:  
молодша група:  
І місце – Нощенко Софію, ученицю Опорного закладу загальної середньої 

освіти "Ковалівський ліцей" Ковалівської сільської ради Васильківського 
району Київської області; 

ІІ місце – Терзі Романа, учня Харківського національного економічного 
університету імені Семена Кузнеця;  

ІІІ місце – Матвеєва Павла, учня Дистанційної школи ОПТІМА. 
старша група:  
І місце – Азарченкова Сергія, учня КЗ "Маріупольська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №55 Маріупольської міської ради Донецької області";  
ІІ місце – Коваля Валентина, учня Технічного ліцею Шевченківського 

району міста Києва;  
ІІІ місце – Ковтонюка Максима, 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 - Суглобова Дмитра, учня Центру дитячої та юнацької творчості 

Солом'янського району міста Києва; 
ІІ місце - Полішученко Ельвіру, ученицю Центру дитячої та юнацької 

творчості Солом'янського району міста Києва; 
IIІ місце – Мельника Олега, учня Центру позашкільної роботи 

Святошинського району міста Києва.  
старша група:  
I місце – Мансурова Олега, учня Запорізької спеціалізованої школи I-III 

ступенів №100 Запорізької міської ради Запорізької області;  



 
ІІ місце – Антошко Ольгу, ученицю Комунального закладу "Навчально-

виховне об"єднання І-ІІІ ступенів "Науковий ліцей Міської ради міста 
Кропивницького Кіровоградської області"; 

ІІІ місце – Олексієнко Дарію, ученицю Кропивнянської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Золотоніської районної ради Черкаської області. 

 
у номінації: «ПРОГРАМНА РОЗРОБКА»:  
молодша група:  
I місце – Воробйова Іллю, учня Комп’ютерної академії ШАГ;  
IІ місце - Савенко Ігоря, учня Навчально-виховний комплексу 

"Вашківецька гімназія ім.І.Бажанського" Вашківецької міської ради 
Вижницького району Чернівецької області; 

IІІ місце - Кізілова Дмитра, учня Комунального закладу "Маріупольський 
технічний ліцей" Маріупольської міської ради Донецької області". 

 
старша група:  
І місце - Пирогова Дениса, учня Житомирської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №33;  
ІІ місце - Бородія Дмитра, учня Комунального закладу "Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №4 м.Хмільника Вінницької області";  
ІІІ місце - Сотника Андрія, учня Технічного коледжу Тернопільського 

національного технічного університету імені Івана Пулюя.  
 
у номінації: «РОЗРОБКА КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРИ»:  
молодша група:  
I місце – Донця Власа, учня Приватного навчального закладу "Харківська 

загальноосвітня онлайн-школа І-ІІІ ступенів "Альтернатива" Харківської 
області";  

ІІ місце – Олейка Артема, учня Товариства з обмеженою 
відповідальністю "Центр освіти "Оптіма". 

ІІІ місце - Мотника Дениса, учня ліцею № 18 Львівської міської ради. 
старша група:  
І місце – Лясковського Олексія, учня Вінницької філії економіко-

технологічного коледжу Приватного вищого навчального закладу "Київський 
інститут бізнесу та технологій" товариства з обмеженою відповідальністю;  

ІІ місце – Миколюка Богдана, учня Комунального закладу “Подільський 
науково-технічний ліцей для обдарованої молоді; 

ІІІ місце – Загубного Данила, учня Запорізького гідроенергетичного 
коледжу Запорізького національного університету. 

 



 
у номінації: «АПАРАТНО-ПРОГРАМНА РОЗРОБКА»: 
молодша група:  
I місце – Юрченка Тараса, учня Центру технічної творчості та 

професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького району м. Києва; 
ІI місце – Цидиленка Яаківа, учня ліцею №142 м. Києва; 
ІI місце – Пітерцева Андрія, учня Обухівського міського центру творчості 

дітей, юнацтва та молоді «Романтик»; 
IІІ місце – Будихіну Дар’ю, ученицю Одеської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів "Освітні ресурси та технологічний тренінг" № 94 з поглибленим 
вивченням івриту та інформатики імені Володимира (Зеєва) Жаботинського 
Одеської міської ради Одеської області; 

IІІ місце – Попигіна Микиту, учня Олександрійського навчально-
виховного комплексу (ЗНЗ І-ІІ ст. №17-ліцей). 

старша група:  
І місце – Лобаня Павла, учня Харківського патентно-комп'ютерного 

коледжу;  
 
у номінації: «САЙТ НА КОНСТРУКТОРІ»:  
I місце – Кобзаря Микиту, учня Комунального закладу освіти 

"Навчально-виховний комплекс № 148 "Спеціалізована школа-дошкільний 
навчальний заклад (ясла-садок) "Планета Щастя" Дніпровської міської ради;  

ІІ місце – Ковальову Еллу, ученицю Лиманського навчально - виховного 
комплексу "гімназія - загальноосвітня школа І ступеня" Лиманської міської 
ради Донецької області; 

IІІ місце – Савченка Андрія, учня Комунального закладу "Роменська 
міська Мала академія наук учнівської молоді" Роменської міської ради 
Сумської області. 

 
у номінації: «WEB “APPLICATION”»:  
I місце – Щербакова Андрія, учня Бучанської української гімназії, 

Бучанської міської ради, Київської 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 – Жука Максима, учня Комунального закладу "Луцький 
навчально-виховний комплекс “загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №22 – 
ліцей Луцької міської ради Волинської області"; 



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

математичного ліцею Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської 
області. 

 
у номінації: «WEB “FRONT - END”»:  
I місце – Ясюру Маркіяна, учня ліцею № 1 імені Івана Франка 

Дрогобицької міської ради Львівської області; 
ІІ місце – Кириндася Нікіту, учня Комунального навчального закладу 

"Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1 ім. Т.Г. Шевченка" Козятинської 
міської ради Вінницької області; 

ІІІ місце – Денисенка Богдана, учня Дашковецького навчально - 
виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний 
навчальний заклад" Старосинявської селищної ради Старосинявського району 
Хмельницької області; 

ІІІ місце – Дерев’янка Сергія, учня Комунального закладу 
"Шестірнянська школа загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів" Широківської 
селищної ради Дніпропетровської області. 

 
у номінації: «ВІДЕО - МОНТАЖ»:  
молодша група:  
I місце – Грищенка Михайла, учня домашньої студії MishMix STUDIO;  
ІІ місце – Ломакіна Артура, учня ліцею "Наукова зміна";  
ІІІ місце – Романенка Романа, учня Білицької загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 9 Добропільської міської ради Донецької області; 
ІІІ місце – Щербака Івана, учня Білицької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 9 Добропільської міської ради Донецької області; 
ІІІ місце – Василенка Олександра, учня Білицької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 9 Добропільської міської ради Донецької області. 
 
старша група:  
І місце – Бикова Євгенія, учня Політехнічного ліцею Національного 

технічного університету України “КПІ” м. Києва; 
І місце – Казановського Антона, учня Політехнічного ліцею 

Національного технічного університету України “КПІ” м. Києва; 
І місце – Орєхова Владислава, учня Політехнічного ліцею Національного 

технічного університету України “КПІ” м. Києва; 
ІІ 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; 



 
ІІІ місце – Шевченка Владислава, учня Державного університету 

телекомунікацій м.Київ; 
ІІІ місце – Верхоглядова Семена, учня Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка;  
ІІІ місце – Шевченка Артура, учня Національного авіаційного 

університету;  
ІІІ місце – Бобка Максима, учня Національного технічного університету 

України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 
 
у номінації: «ЦИФРОВЕ ФОТО»:  
молодша група:  
І 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 – Костроміна Кирила, учня Комп'ютерної академії ШАГ;  
ІІІ місце - Краснову Кароліну, ученицю Школи дизайну “Point”. 
старша група:  
І місце – Шинкарьову Вероніку, ученицю Запорізької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №4;  
ІI місце – Гусака Руслана, учня Марганецької спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9 з поглибленим вивченням окремих 
предметів Марганецької міської ради Дніпропетровської області;  

ІІI місце – Костюка Ростислава, учня Шепетівського навчально-
виховного комплексу № 1 у складі: "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та 
ліцей ім. Героя України М.Дзявульського" Хмельницької області. 

 
у номінації: «РОЗРОБКА НА SCRATCH»:  
I місце – Бірук Олександру, ученицю Школи І-ІІІ ступенів №111 ім. 

С.А.Ковпака Дарницького району м. Києва; 
ІI місце – Сметаняка Арсена, учня Долинської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 4 Долинської районної ради Івано-Франківської області; 
ІІI місце – Кузьміна Микиту, учня Політехнічного ліцею Національного 

технічного університету України “КПІ” м. Києва; 
ІІI місце – Котлярова Теодора, учня Полтавського обласного наукового 

ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі 
імені А. С. Макаренка; 

ІІI місце – Куцевич Анну, ученицю Харківської гімназії №144 
Харківської міської ради Харківської області. 
 

 



 
у номінації: «DOTA2»:  
І місце - Богданова Валентина, учня Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут»;  
І місце - Зарубіна Нікіту, учня Гімназії "Академія";  
І місце - Тагізаду Єфима, учня Національного університету харчових 

технологій;  
І місце - Хілька Павла, учня Комунального закладу "Красноріченський 

ЗЗСО I-III ст" Красноріченської селищної ради Кремінського району 
Луганської області;  

І місце - Антоненка Макара, учня Відокремленого структурного 
підрозділу Національного авіаційного університету Слов'янський коледж 
Національного авіаційного університету;  

ІІ місце - Голубєва Артема, м.Київ;  
ІІ місце - Коваленка Ярослава, учня Полтавської загальноосвітньої школи 

I-III ступенів № 29 Полтавської міської ради;  
ІІ місце - Каткова Микиту, учня Київського національного торговельно-

економічного університету;  
ІI місце - Набєгіна Дмитра, учня Національного авіаційного університету; 
ІI місце - Надточія Дмитра, учня Київського політехнічного інституту. 
 
у номінації: «CS:GO»:  
I місце - Левицького Максима, учня Кременецького ліцею імені 

У.Самчука; 
І місце - Нікітіна Єгора, учня Фастівського академічного ліцею №2 

Фастівської міської ради Київської області;  
І місце - Самсонюка Кирила, учня Приватного акціонерного товариства 

"Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління 
персоналом";  

І місце - Чернегу Олександра, учня Приватного вищого навчального 
закладу "Європейський університет";  

І місце - Кривду Богдана, учня Спеціалізованої школи №214 
Оболонського району м. Києва;  

ІІ місце - Руденка Олексія, учня Спеціалізованої школи №214 
Оболонського району м. Києва; 

ІІ місце - Твердохлєба Дмитра, учня Національного авіаційного 
університету; 

ІІ місце - Волнєйкіна Максима, учня Коледжу Інженерії та Управління 
Національного Авіаційного Університету;  

ІІ місце - Лимара Михайла, учня Харківської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів № 52 Харківської міської ради Харківської області; 



 
ІІ місце - Нечипорчука Максима, учня Середньої загальноосвітньої школи 

№229 м.Києва. 
 
у номінації: «HEARTHSTONE»:  
І місце - Галаганова Ілля, учня Лебединського медичного училища імені 

професора М. І. Сітенка; 
ІІ місце - Блінова Єгора, 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 


