
 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 
 

 НАКАЗ 

08.02.2021 
 

м. Київ № 02-04 

 
Про підсумки 

 
проведення 

 

Всеукраїнського конкурсу з інформаційних 

технологій для дітей та молоді «iTalent» (фінального етапу) 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 

24.11.2020 № 1452 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2021 рік 

(за основними напрямами позашкільної освіти)» у січні 2021 року був 

проведений фінальний етап Всеукраїнського конкурсу з інформаційних 

технологій для дітей та молоді «iTalent» (VІI сезон). 

У заочному етапі заходу взяли участь біля 2000 осіб 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 та цінними подарунками у номінаціях: 
у номінації: «2D графіка»: молодша група: 

І місце – Вероніку Бондарчук, ученицю опорного закладу освіти 

“Ємільчинський заклад загальної середньої освіти I-IІІ ступенів №1 

Ємільчинської селищної ради Житомирської області”; 

IІ місце – Таїсію Коренську, ученицю Дніпровського ліцею 

інформаційних технологій при ДНУ ім. О. Гончара; 
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ІIІ місце – Анжелу Куніченко, ученицю Миколаївської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №19 Миколаївської міської ради 

Миколаївської області; 

ІIІ місце – Вероніку Гомзу, ученицю комунального закладу 

«Загальноосвітня школа I-III ступенів №15 Вінницької міської ради». 

старша група: 

І місце – Тетяну Гузь, ученицю КЗ «Лозівський ліцей № 12 Лозівської 

міської ради Харківської області»; 

ІІ місце – Єлизавету Феденко, ученицю Криворізької Центрально-

Міської гімназії Криворізької міської ради Дніпропетровської області;  

ІІІ місце – Анастасію Колєвашко, ученицю Криворізького навчально-

виховного комплексу № 35 «Загальноосвітня школа 1-1 ступенів- 

багатопрофільний ліцей «Імпульс». 

у номінації: «3D графіка»: 

молодша група: 

І місце – Максима Середу, учня Луцької спеціалізованої школи I-III 

ступенів №5 Луцької міської ради Волинської області; 

ІІ місце – Дмитра Волоніна, учня Запорізької гімназії №46 Запорізької 

міської ради Запорізької області. 

старша група: 

І місце – Данііла Аннаєва, учня Криворізького Центрально-Міського 

ліцею; 

ІІ місце – Ігора Поліханенко, учня Черкаського національного 

університету ім. Богдана Хмельницького; 

ІІІ місце – Михайла Алексеюка, учня Державного Навчального Закладу 

"Золотоніський професійний ліцей". 

У номінації: «2D-АНІМАЦІЯ»: 

молодша група: 

І місце - Марію Шпак, ученицю Безлюдівського юридичного ліцею імені 

Героя Радянського Союзу І.Я. Підкопая; 

ІІ місце - Віру Коцюбу, ученицю Центра дитячої та юнацької творчості 

Солом'янського району міста Києва; 

IIІ місце – Остапа Сальнікова, учня Кропивнянської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів Золотоніської міської ради Черкаської області. 

старша група: 

I місце – Людмилу Іванченко, ученицю комунального закладу освіти 

"Гімназія №3" Дніпровської міської ради; 

ІІ місце – Кирила Андрiяша, учня КЗ «Маріупольська ЗОШ І-ІІІ ст. №55 

Маріупольської міської ради Донецької області»; 

ІІІ місце – Маргариту Кривду, ученицю Одеської спеціалізованої школи 

№40 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області. 
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у номінації: «ПРОГРАМНА РОЗРОБКА»: 

молодша група: 

I місце – Любомира Юденко, учня Дніпровського ліцею інформаційних 

технологій при ДНУ; 

IІ місце - Олега Міроненко, учня КПНЗ Одеської СЮТ "Сігма"; 

IІІ місце - Ігора Савенко, учня НВК «Вашківецька гімназія ім. 

І.Бажанського». 
старша група: 

І місце - Андрія Котляра, учня Відокремленого структурного 

підрозділу "Полтавський політехнічний фаховий коледж Національного 

технічного університету "Харківський політехнічний інститут"; 

ІІ місце - Арсенія Норкова, учня комунального закладу «Первомайський 

ліцей № 7 Первомайської міської ради Харківської області»; 

ІІІ місце - Олексія Вишневського, учня Житомирського технологічного 

коледжу Київського національного університету будівництва і архітектури. 

у номінації: «РОЗРОБКА КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРИ»: 

молодша група: 

I місце – Ділана Ллево, учня КА "ШАГ" м. Харкова; 

ІІ місце – Микиту Кузьміна, учня Політехнічного ліцею Національного 

технічного університету України 'КПІ' м. Києва; 

ІІІ місце - Іллю Воробйова, учня комунальний закладу "Харківська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих 

предметів №16 Харківської міської ради Харківської області ім. В.Г. 

Сергєєва". 

старша група: 

І місце – Олександра Бєлозьорова, учня «ШАГ» м.Харькова 

ІІ місце – Богдана Миколюка, учня комунального закладу 

«Подільський науково-технічний ліцей для обдарованої молоді». 

у номінації: «АПАРАТНО-ПРОГРАМНА РОЗРОБКА»: 

молодша група: 

I місце – Анатолія Білеку, учня КСР ЦНТТУМ "Шанс" (Центр науково 

технічної творчості учнівської молоді К-Святошинського району); 

ІI місце – Дмитра Кізілова, учня КЗ «Маріупольський технічний ліцей» 

Маріупольської міської ради Донецької області; 

IІІ місце – Миколу Красовського, учня Курахівського закладу загальної 

середньої освіти I-ІII ступенів №2 Мар'їнської районної ради Донецької 

області; 

IІІ місце – Євгенія Іванова, учня Курахівського ліцею "Престиж". 

старша група: 

I місце – Мирослава Стецюка, учня ТЛ НТУУ «КПИ»; 

I місце – Юрія Чубенко, учня ТЛ НТУУ "КПІ"; 
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ІІ місце – Олексія Клязнику, учня Прилуцького ліцею №6; 

IІІ місце – Антона Макаренкова, учня Центру технічної творчості 

шкільної молоді Дарницького району м. Києва. 

у номінації: «САЙТ НА КОНСТРУКТОРІ»: 

I місце – Валерію Проніну, ученицю ПНЗ "КРМЦтаШ" МАУБ; 

ІІ місце – Анну Куцевич, ученицю Харківської гімназії №144 

Харківської міської ради Харківської області; 

IІІ місце – Богдана Синяка, учня Комунального закладу Кагарлицької 

районної ради "Кагарлицький районний центр дитячої та юнацької 

творчості". 
у номінації: «WEB APPLICATION»: 

I місце – Артема Ядельського, учня Львівського національного 

університету імені Івана Франка; 

ІІ місце – Богдана Денисенко, учня Хмельницького ліцею ІІ-ІІІ 

ступенів Хмельницької обласної ради; 

ІІІ місце – Всеволода Похваленко, учня Херсонського академічного 

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

державному університеті. 
у номінації: «WEB “FRONT - END”»: 

I місце – Ясюру Маркіяна, учня ліцею № 1 імені Івана Франка; 

ІІ місце – Едуарда Корицького, учня Гадяцького обласного наукового 

ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів імені Є.П. Кочергіна Полтавської обласної 

ради; 

ІІІ місце – Єгор Мальованого, учня Черкаської спеціалізованої школи 

І-ІІІ ступенів №28 ім. Т.Г. Шевченка Черкаської міської ради Черкаської 

області. 
у номінації: «ВІДЕО - МОНТАЖ»: 

молодша група: 

I місце – Микиту Кобзара, учня НВК №148 "Планета Щастя"; 

II місце – Ярославу Навроцьку, ученицю Навчально-виховного 

комплексу Школа І-ІІ ступенів - ліцей Управлінські технології № 240 

Соціум' Оболонського району міста Києва. 
старша група: 

І місце – Романа Романенко, учня Білицької загальноосвітньої школи I-

III ступенів №9 Добропільської міської ради Донецької області; 

ІІ місце – Марк-Михаіла Данканича, учня Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника; 

ІІ місце – Валерію Богаш, Закарпатська область; 

ІІІ місце – Віктора Євенко, учня Гвардійської загальноосвітньої школи 

І - ІІІ - ступенів Новомосковської районної ради Дніпропетровської області; 
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ІІІ місце – Данила Юхименко, учня Гвардійської загальноосвітньої 

школи І - ІІІ - ступенів Новомосковської районної ради Дніпропетровської 

області; 

ІІІ місце – Данила Дешко, учня Гвардійської загальноосвітньої школи І 

- ІІІ - ступенів Новомосковської районної ради Дніпропетровської області. 
у номінації: «ЦИФРОВЕ ФОТО»: 

молодша група: 

І місце - Дмитра Гандзюка, учня Вознесенської ЗОШ І-ІІІ ст. № 10; 

ІІ місце – Дениса Cамойленко, учня Старобільського ліцею 

№1 Старобільської міської ради; 

 ІІІ місце - Ольгу Мамчур, ученицю Центра технічної творчості 

та комп'ютерних технологій. 

старша група: 

І місце – Сергія Москвічова, учня Лисичанського центра науково-

технічної творчості учнівської молоді; 

ІI місце – Данила Брюхова, учня ВСП "Фаховий коледж управління, 

економіки і права ПДАА"; 

ІI місце – Валерію Бідник, ученицю ВСП "Фаховий коледж управління, 

економіки і права ПДАА"; 

ІІI місце – Евеліну Шукліну, ученицю комунального закладу 

"Запорізький обласний Центр НТТУМ "Грані" Запорізької обласної ради. 

у номінації: «РОЗРОБКА НА SCRATCH»: 

I місце – Олега Фесенко, учня Івано-Франківського фізико-технічного 

ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради; 

ІI місце – Анну Куцевич, ученицю Харківської гімназії №144 

Харківської міської ради Харківської області; 

ІІI місце – Тараса Юрченко, учня Центра технічної творчості шкільної 

молоді Дарницького району м. Києва; 

ІІI місце – Максима Мартіяна, учня Талалаївського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Талалаївської селищної ради Прилуцького 

району Чернігівської області. 

ІІI місце – Ігора Хлопяка, учня Code Club Ua; 

ІІI місце – Георгія Єркова, учня Code Club Ua; 

ІІI місце – Амалію Філатову, ученицю Code Club Ua. 

у номінації: «ПРОГРАМНА ОБРОБКА ТЕКСТІВ»: 

I місце – Іллю Герасименко, учня Центру освіти «Оптіма»; 

ІІ місце – Андрія Федорко, учня НТУУ "Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського"; 

ІІІ місце – Любомира Юденко, учня Дніпровського ліцею 

інформаційних технологій при ДНУ. 
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у номінації: «СТУДЕНТСЬКА ART»: 

I місце – Єлизавету Коверду, ученицю Білоцерківського 

загальноосвітнього коледжу сервісу та дизайну; 

ІІ місце – Олега Цяпуту, учня Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини; 

ІІІ місце – Олександра Каленіченко, учня Прилуцького закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №6 (ліцей №6); 

ІІІ місце – Антона Левковського, учня Фахового коледжу 

інформаційних систем і технологій ДВНЗ “КНЕУ ім. В. Гетьмана”; 

ІІІ місце – Максима Каленіченко, учня Прилуцького закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів №6 (ліцей №6); 

ІІІ місце – Дмитра Осіпова, учня Прилуцької гімназії №5. 

у номінації: «СТУДЕНТСЬКА TECH»: 

I місце – Андрія Кучерівського, учні Державного вищого навчального 

закладу «Чернівецький політехнічний коледж»; 

I місце – Олега Карпа, учня Державного вищого навчального закладу 

«Чернівецький політехнічний коледж»; 

ІІ місце – Михайла Марченко, учня Дніпровського ліцею 

інформаційних технологій при ДНУ; 

ІІ місце – Олександра Бєлова, учня Дніпровського ліцею 

інформаційних технологій при ДНУ; 

ІІІ місце – Дмитра Бородія, учня Комунального закладу 

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

у номінації: «САУНД ДИЗАЙН»: 

I місце – Ігора Меліхова, учня Національного університету 

"Чернігівська Політехніка"; 

I місце – Альоу Білоусову, ученицю Національного університету 

"Чернігівська Політехніка"; 

ІІ місце – Дар'ю Фокіну, Чернігівська область; 

ІІ місце – Артема Лобаня Чернігівська область; 

ІІІ місце – Павла Андрущука, учня комунального закладу "Луцький 

навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №10 - 

професійний ліцей Луцької міської ради"; 

ІІІ місце – Антона Карпюка, учня комунального закладу "Луцький 

навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №10 - 

професійний ліцей Луцької міської ради"; 

ІІІ місце – Станіслава Грисюка, учня комунального закладу "Луцький 

навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №10 - 

професійний ліцей Луцької міської ради"; 

ІІІ місце – Дарину Хмільовську, ученицю комунального закладу 
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"Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 

№10-професійний ліцей Луцької міської ради". 

у номінації: «DOTA2»: 

І місце – Михайла Борисова, учня Гімназії №47, м. Запоріжжя; 

І місце – Олександра Буглака, учня Чернігівсього колегіуму №11; 

І місце – Віталія Долженко, учня Гімназії №47, м. Запоріжжя; 

І місце – Максима Романенко, учня Гімназії №46, м. Запоріжжя; 

І місце – Олексія Будяка, учня Знам’янської школи №4. 

І місце – Макара Антоненко, учня Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського»; 

І місце – Єфима Мірлатіфа Огла Тагізаду, учня Національного 

університету харчових технологій м. Києва; 

І місце – Юрія Белкіна, учня Державного університету телекомунікацій 

м. Києва; 

І місце – Данила Надточія, учня Державного університету 

телекомунікацій м. Києва;  

І місце – Нікіту Каткова, учня Київського національного економічного 

університету м. Києва. 

у номінації: «CS:GO»: 

I місце – Олексія Руденка, учня Спеціалізованої школи №298 м. Києва; 

І місце – Владислава Дригу, учня Спеціалізованої школи №298 

м.Києва; 

І місце – Артема Бутурлакіна, учня Українського колежу імені В.О. 

Сухомлинського м. Києва; 

І місце – Богдана Настича, учня Спеціалізованої школи №298 м.Києва; 

І місце – Єгора Нікітіна, учня Фастівського академічного ліцею №2; 

I місце – Сергія Скляренко, учня КНУ ім. Т.Г. Шевченка; 

І місце – Павла Білова, учня Державного університету телекомунікацій 

м. Києва; 

І місце – Андрія Копаницю, учня НАУ м. Києва; 

І місце – Єгора Пушкаря, учня Київського національного торговельно-

економічного університету; 

І місце - Ігоря Доценка, учня Київського національного торговельно-

економічного університету м. Києва. 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з 

виховної роботи - Левіну І.Є. 

 

 

Директор                                                                                                    Г. А. Шкура 

 


