
 
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ТА 

ЮНАЦТВА 
 

 Н А К А З   

01.12.2020 м. Слов’янськ № 55 

 

Про підсумки проведення 

обласного конкурсу-змагання з 

інформаційних технологій для 

дітей та молоді (заочний) 

 

На виконання наказу директору департаменту освіти і науки Донецької 

облдержадміністрації від 08.10.2020 № 262/163-20-ОД «Про проведення 

обласного конкурсу-змагання з інформаційних технологій для дітей та молоді 

(заочний)», з метою реалізації творчого потенціалу вихованців в області нових 

інформаційних технологій з 02 по 27 листопада 2020 року у м. Слов’янськ на 

базі Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва було 

проведено обласний конкурс-змагання з інформаційних технологій для дітей та 

молоді (заочний) (далі – Конкурс). 

На Конкурс було представлено 109 робіт вихованців закладів позашкільної 

освіти та закладів загальної середньої освіти з міст Бахмут, Білицьке, 

Добропілля, Білозерське, Волноваха, Мирноград, Покровськ, Селідове, 

Старомлинівка, Слов’янськ, Краматорськ, Костянтинівка, Торецьк та районів 

області.  

Конкурс проводився у трьох вікових категоріях (молодша (до 10 років); 

середня (10-13 років); старша (14-18 років) чотирьох номінаціях. 

Відповідно до рішення журі 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Нагородити дипломом І ступеня Донецького обласного центру технічної 

творчості дітей та юнацтва: 

Номінація «Арт-дизайн, фотоколаж»:  

Ангеліну Грудіну, вихованку гуртка «Юний користувач ПК» Білозерського 

освітньо – культурного центру Добропільської міської ради Донецької області, 

за роботу «Герої АТО»; 

Артема Недбайла, вихованця гуртка «Цікава інформатика» Районного 

позашкільного закладу «Волноваська станції юних техніків», за роботу «Життя 

нашого закладу»; 
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Валентина Мащенка, вихованця Бахмутської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 5 з профільним навчанням Бахмутської міської ради Донецької 

області, за роботу «Матриця. Кіану Рівз»; 

Дениса Списа, вихованця гуртка «Художня комп’ютерна анімація» 

Слов’янського районного Центру дитячої та юнацької творчості, за роботу 

«Save the trees»; 

Дмитра Ейферт, вихованця гуртка «Юний користувач ПК» Білозерського 

освітньо – культурного центру Добропільської міської ради Донецької області, 

за роботу «Мій улюблений відеоблогер»; 

Микиту Клименка, вихованця Волноваської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 7 Волноваської районної ради Донецької області, за роботу 

«Брати наші менші». 

Номінація «Відеоролик»: 

Владислава Ільчука, вихованця навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітня школа І ступеня» – гімназія Мирноградської міської ради 

Донецької області, за роботу «Мій кумир»; 

Ганну Іващенко, вихованку гуртка «Юний користувач ПК» Білозерського 

освітньо – культурного центру Добропільської міської ради Донецької області, 

за роботу «Сімейні подорожі»; 

Євгенію Ібрагімову, вихованку гуртка «Юний користувач ПК» 

Білозерського освітньо – культурного центру Добропільської міської ради 

Донецької області, за роботу «Сімейні подорожі»; 

Іллю Дікал, вихованця закладу загальної середньої освіти № 10 

Мирноградської міської ради Донецької області, за роботу «Дозвілля»; 

Микиту Любімова, вихованку загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 

Мирноградської міської ради Донецької області, за роботу «Презентація гри 

«Hearthstone»; 

Наіля Ібрагімова, вихованця гуртка «Юний користувач ПК» Білозерського 

освітньо – культурного центру Добропільської міської ради Донецької області, 

за роботу «Сімейні подорожі». 

Номінація «Комп’ютерна графіка»:  

Даніїла Желтікова, вихованця Станції юних техніків Костянтинівської 

міської ради Донецької області, за роботу «Про домашніх улюбленців»; 

Дар’ю Єрохіну, вихованку гуртка «Комп’ютерні ази» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Районний Будинок дитячої творчості» 

Покровської районної ради Донецької області, за роботу «Біля села»; 

Ірину Колесову, вихованку Волноваської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 2 Волноваської районної ради Донецької області, за роботу «Лана 

Паррія»; 

Ірину Колесову, вихованку Волноваської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 2 Волноваської районної ради Донецької області, за роботу 

«Лаура Препон»; 
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Миколу Ковалевського, вихованця гуртка «Комп’ютерні ази» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Районний Будинок дитячої творчості» 

Покровської районної ради Донецької області, за роботу «Будинок мрії». 

Номінація «Комп’ютерна анімація»: 

Валерію Плешкову, вихованку гуртка «Дитяча анімація» Донецького 

обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу «Дике життя 

домашніх котів»; 

Єву Куриленко, вихованку гуртка «Дитяча анімація» Донецького обласного 

центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу «Вогненна осінь»; 

Костянтина Бєляєва, вихованця гуртка «Художня комп’ютерна анімація» 

Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу 

«Планета – наш дім. Бережімо її»; 

Ярослава Волченка, вихованця гуртка «Кіно-, відеолюбителів» районного 

позашкільного закладу «Волноваська станція юних техніків», за роботу 

«Дресирування домашнього улюбленця в лісі». 

 

2. Нагородити дипломом ІІ ступеня Донецького обласного центру технічної 

творчості дітей та юнацтва: 

Номінація «Арт-дизайн, фотоколаж»:  

Дмитра Ейферт, вихованця гуртка «Юний користувачі ПК» Білозерського 

освітньо – культурного центру Добропільської міської ради Донецької області, 

за роботу «Мої гарненькі»; 

Євгена Кисіля, вихованця Андріївської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 1 Волноваської районної ради Донецької області, за роботу 

«Слава героям України!»; 

Євгенію Ібрагімову, вихованку гуртка «Юний користувач ПК» 

Білозерського освітньо – культурного центру Добропільської міської ради 

Донецької області, за роботу «Мої пухнастики»; 

Ладу Васильєву, вихованку Добропільського комунального закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 Добропільської міської ради 

Донецької області, за роботу «Акція «Щаслива лапа»; 

Максима Платова, вихованця Добропільського комунального закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 Добропільської міської ради 

Донецької області, за роботу «Мій 11 клас»; 

Маргариту Логвінову, вихованку Бахмутської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 5 з профільним навчанням Бахмутської міської ради Донецької 

області, за роботу «Мої таланти»; 

Микиту Соколова, вихованця гуртка «Юнкор» Мангушського районного 

центру дитячої творчості, за роботу «Сучасник (газета)»; 

Наіля Ібрагімова, вихованця гуртка «Юний користувач ПК» Білозерського 

освітньо – культурного центру Добропільської міської ради Донецької області, 

за роботу «Кицюні»; 
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Наіля Ібрагімова, вихованця гуртка «Юний користувач ПК» Білозерського 

освітньо – культурного центру Добропільської міської ради Донецької області, 

за роботу «Кульки щастя»;  

Орину Логвінову, вихованку Бахмутської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 5 з профільним навчанням Бахмутської міської ради Донецької 

області, за роботу «Мої таланти». 

Номінація «Відеоролик»: 

Дмитра Діброва, вихованця гуртка «Дитяча анімація» Донецького 

обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу «Челенж»; 

Колектив вихованців гуртка «Дитяча анімація» Старомлинівського Центру 

дитячої та юнацької творчості, за роботу «Детектив Деп»; 

Олександра Лободу, вихованця Вільненської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області, за роботу «Природа 

мого рідного краю». 

Номінація «Комп’ютерна графіка»:  

Артема Скрипника, вихованця Краматорської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 3 Краматорської міської ради Донецької області, за роботу 

«Персей переміг Медузу Горгону»; 

Ірину Колесову, вихованку Волноваської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 2 Волноваської районної ради Донецької області, за роботу 

«Нахва Німрі»; 

Ксенію Тесленко, вихованку Волноваської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 2 Волноваської районної ради Донецької області, за роботу 

«Arctic Monkeys»; 

Маргариту Талькову, вихованку закладу загальної середньої освіти № 10 

Мирноградської міської ради Донецької області, за роботу «Домашній 

улюбленець»;  

Сергія Гетьмана, вихованця гуртка «Користувачі персонального 

комп’ютера» Донецького обласного центру технічної творчості дітей та 

юнацтва, за роботу «Брати наші менші». 

Номінація «Комп’ютерна анімація»: 

Іллю Чеміса, вихованця гуртка «Дитяча анімація» Донецького обласного 

центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу «Хромакей»; 

Олексія Краснюка, вихованця Волноваської загальноосвітньої школи I–

III ступенів № 3 Волноваської районної ради Донецької області, за роботу 

«Тренування охоронців правопорядку»; 

Сіму Кушненко, вихованку гуртка «Дитяча анімація» Донецького 

обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу «Містер та 

місіс Боклі»; 

Софію Гайдар, вихованку гуртка «Дитяча анімація» Донецького обласного 

центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу «Хом’яча історія». 

 

3. Нагородити дипломом ІІІ ступеня Донецького обласного центру 

технічної творчості дітей та юнацтва: 
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Номінація «Арт-дизайн, фотоколаж»:  

Андрія Деркунського, вихованця гуртка «Цікава інформатика» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Районний Будинок дитячої 

творчості» Покровської районної ради Донецької області, за роботу «Мої 

домашні улюбленці»; 

Арину Сердюк, вихованку гуртка «Цікава інформатика» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Районний Будинок дитячої творчості» 

Покровської районної ради Донецької області, за роботу «Мої домашні 

улюбленці, яких я дуже обожнюю»; 

Віру Івлеву, вихованку гуртка «Юний користувач ПК» Білозерського 

освітньо – культурного центру Добропільської міської ради Донецької області, 

за роботу «Моя перша книга «Ріпка»;  

Владислава Ейферт, вихованця гуртка «Юний користувач ПК» 

Білозерського освітньо – культурного центру Добропільської міської ради 

Донецької області, за роботу «Моя перша книга «Рукавичка»;  

Владислава Куцого, вихованця Білицької загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 10 Добропільської міської ради Донецької області, за роботу 

«COVID –19 – захисти себе»; 

Євгена Мельника, вихованця гуртка «Цікава інформатика» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Районний Будинок дитячої творчості» 

Покровської районної ради Донецької області, за роботу «Мої домашні 

тварини»; 

Івана Гребцова, вихованця гуртка «Цікава інформатика» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Районний Будинок дитячої творчості» 

Покровської районної ради Донецької області, за роботу «Мої песики»; 

Кіру Мулахметову, вихованку гуртка «Юний користувач ПК» Білозерського 

освітньо – культурного центру Добропільської міської ради Донецької області, 

за роботу «Моя перша книга «Теремок». 

Номінація «Відеоролик»: 

Володимира Санжаревського, вихованця Новодонецької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 16 Добропільської міської ради Донецької області, за 

роботу «Family подорож»; 

Ганну Іващенко, вихованку гуртка «Юний користувач ПК» Білозерського 

освітньо – культурного центру Добропільської міської ради Донецької області, 

за роботу «Розповідь про гуртки ОКЦ»; 

Євгена Кисіля, вихованця Андріївської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 1 Волноваської районної ради Донецької області, за роботу 

«Герої не вмирають»; 

Іллю Постнікова, вихованця гуртка «Юний користувач ПК» Білозерського 

освітньо – культурного центру Добропільської міської ради Донецької області, 

за роботу «Соціальні проблеми сучасності. Хвороби»; 

Микиту Іванова, вихованця закладу загальної середньої освіти № 10 

Мирноградської міської ради Донецької області, за роботу «Дозвілля»;  
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Поліну Боженко, вихованку гуртка «Юний користувач ПК» Білозерського 

освітньо – культурного центру Добропільської міської ради Донецької області, 

за роботу «Розповідь про гуртки ОКЦ»; 

Ростислава Матяш, вихованця гуртка «Юний користувач ПК» 

Білозерського освітньо – культурного центру Добропільської міської ради 

Донецької області, за роботу «Розповідь про гуртки ОКЦ». 

Номінація «Комп’ютерна графіка»:  

Богдану Дахновську, вихованку Бахмутської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 5 з профільним навчанням Бахмутської міської ради Донецької 

області, за роботу «Свято Геловіну»; 

Кароліну Копійку, вихованку навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітня школа І ступеня – гімназія» Мирноградської міської ради 

Донецької області, за роботу «Улюблені вихованці моїх друзів»;  

Олену Анімицю, вихованку Андріївської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 1 Волноваської районної ради Донецької області, за роботу 

«Герої не вмирають»; 

Світлану Полякову, вихованку Селидівської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 6 Селидівської міської ради Донецької області, за роботу 

«Квітка».  

Номінація «Комп’ютерна анімація»: 

Аліну Раєвську, вихованку гуртка «Дитяча анімація» Донецького обласного 

центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу «Літак в космосі»; 

Анастасію Баш, вихованку гуртка «Дитяча анімація» Донецького обласного 

центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу «Сестра. Поклик»; 

Вадима Баркалова, вихованця Селидівської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 6 Селидівської міської ради Донецької області, за роботу «Happy 

city»;  

Іллю Чеміса, вихованця гуртка «Дитяча анімація» Донецького обласного 

центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу «Лего фільм». 

 

4. Нагородити грамотами Донецького обласного центру технічної 

творчості дітей та юнацтва керівників гуртків та педагогів закладів загальної 

середньої освіти за підготовку призерів обласного конкурсу-змагання з 

інформаційних технологій для дітей та молоді (заочний): 

Анатолія Новікова, керівнику гуртка «Дитяча анімація» 

Старомлинівського Центру дитячої та юнацької творчості; 

Анатолія Полигача, керівника гуртка «Комп’ютерні ази» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Районний Будинок дитячої творчості» 

Покровської районної ради Донецької області; 

Анну Малініну, вчителя Андріївської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 1 Волноваської районної ради Донецької області; 
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Валерію Іванову, вчителя закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

№ 10 Мирноградської міської ради; 

Віталіну Савранську, вчителя Бахмутської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 5 з профільним навчанням Бахмутської міської ради Донецької 

області;  

Геннадія Баранова, керівника гуртка «Дитяча анімація» Донецького 

обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва; 

Геннадія Баранова, керівника гуртка «Юнкор» Мангушського районного 

центру дитячої творчості Донецької області; 

Данила Ляха, керівника гуртка «Художня комп’ютерна анімація» 

Слов’янського районного Центру дитячої та юнацької творчості; 

Діляру Кравченю, вчителя Волноваської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів №7 Волноваської районної ради Донецької області; 

Дмитра Кривошеєнка, керівника гуртка «Художня комп’ютерна анімація» 

Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва; 

Євгенію Феофанову, керівник гуртка «Дитяча анімація» Донецького 

обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва; 

Івана Луценка, керівника гуртка «Цікава інформатика» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Районний Будинок дитячої творчості» 

Покровської районної ради Донецької області; 

Інну Звягінцеву, вчителя Бахмутської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №5 з профільним навчанням Бахмутської міської ради Донецької 

області; 

Катерину Коритну, керівника гуртка «Юний користувач ПК» 

Білозерського освітньо – культурного центру Добропільської міської ради 

Донецької області; 

Любов Полішко, вчителя Селидівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 6 Селидівської міської ради Донецької області; 

Людмилу Демусенко, вчителя Волноваської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 2 Волноваської районної ради Донецької області; 

Людмилу Хмару, вчителя загальноосвітньої школи I-III ступенів № 1 

Мирноградської міської ради Донецької області; 

Марину Пасічник, вчителя Добропільського комунального закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 Добропільської міської ради 

Донецької області;  

Оксану Платову, вчителя Добропільського комунального закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 Добропільської міської ради Донецької 

області; 
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Олександра Воронова, вчителя Білицької загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 10 Добропільської міської ради Донецької області; 

Олександра Назарок, керівника гуртка «Кіно-, відеолюбителів» Районного 

позашкільного закладу «Волноваська станція юних техніків»; 

Світлану Кіщенко, вчителя Андріївської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 1 Волноваської районної ради Донецької області; 

Сергія Іванова, керівника гуртка «Користувачі персонального комп’ютера» 

Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва; 

Сергія Скрипника, вчителя Краматорської загальноосвітньої школи І–

ІІІ ступенів № 3 Краматорської міської ради Донецької області;  

Тетяну Васечко, керівника гуртка «Цікава інформатика» Районного 

позашкільного закладу «Волноваська станція юних техніків»; 

Тетяну Іванченко, керівника гуртка Станції юних техніків 

Костянтинівської міської ради Донецької області; 

Юлію Клименко, вчителя навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітня школа І ступеня – гімназія» Мирноградської міської ради 

Донецької області; 

Юлію Субботіну, вчителя закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

№ 10 Мирноградської міської ради Донецької області; 

Юрія Пешка, вчителя Вільненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Волноваської районної ради Донецької області. 

 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директор         Ігор БОРИСЕНКО 


