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7. Я – ОБДАРОВАНА ОСОБиСТІСТЬ

Також запам’ятався переліт до Штутгарта, адже 
під час огляду особистих речей нашу команду з ав-
торськими винаходами авіаперевізники визнали  
«особливо небезпечними» пасажирами. 

Під час своєї подорожі я мав можливість поспіл-
куватися й потоваришувати з представниками-учас-
никами з різних куточків планети (27 країн: Бразилія, 
Білорусь, Болгарія, Хорватія, Чехія, Франція, Грузія, 
Німеччина, Греція, Угорщина, Індія, Індонезія, Іран, 
Литва, Македонія, Малайзія, Нідерланди, Поль-
ща, Румунія, Росія, Сербія, Сінгапур, Шрі-Ланка,  
Таїланд, Туніс, Туреччина, ну і, звісно, Україна).  
У процесі спілкування я дізнався про цікаві розробки  
учасників з інших країн та їхній науковий рівень.

ТАЛАНТи ДНІПРОПЕТРОВЩиНи

Я, Сергій Воронов, з 9-го класу є учасником Все-
українських учнівських олімпіад, конкурсів-захистів 
учнівських науково-дослідних робіт МАН України. У 
2015 р. став призером VI науково-виставкового кон-
курсу «Майбутнє України». Триразовий призер (І, ІІ, 
ІІІ місця) Обласного етапу МАН України. Також був 
одним із організаторів «Дніпропетровського фести-
валю робототехніки»; суддею та співорганізатором 
«BestRoboFest»; «Copters Race 2015», «Copters Race 
2016», «Interpipe Tech Fest». У проектах «Scratch-
проектах», «BestRoboFest» виборов ІІ місце. Мої  
проекти презентували на таких конкурсах, як «Google 
Science Fair», «Майбутнє України». 

Мама – Воронова Вікторія Олександрівна і тато – 
Воронов Сергій Сергійович. Мої батьки з дитинства 
підтримували всі мої захоплення.

Найвищою нагородою за власну розробку 3D 
принтера і 3D-сканера RAVEN, а також оригіналь-
ного алгоритму 3D-сканування, вважаю срібну ме-
даль на Міжнародній конференції молодих учених  
ICYS–2016, що відбулась у квітні 2017 р. в м. Штутгарт  
(Німеччина). 

Моя історія участі в Міжнародній конференції 
розпочалась восени 2016 р. з подачі заявки до Всеу-
країнського відбору «ICYS–Україна». Потім відбу-
лося безліч відборів, онлайн-зустрічей з фахівцями 
різних галузей. Після того, як я дізнався, що пройшов 
розпочався етап дистанційного навчання та підго-
товки в Києві, що дійсно допомогли покращити ви-
ступ-захист, психологічно налаштуватись на презен-
тацію роботи на конференції такого високого рівня. 
Необхідно висловити глибоку подяку за професійну 
організацію зборів і лекторів співробітникам Інститу-
ту обдарованої дитини НАПН України, та особисто – 
Наталії Іванівні Поліхун.

Сергій Сергійович Воронов, 
випускник Дніпровського ліцею 
інформаційних технологій 
при Дніпровському Національному університеті, 
м. Дніпро

Рис. 1. Моя авторська розробка
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Рис. 2. Я на конкурсі-захисті роботи

Усі конкурсні захисти здійснювалися англійською 
мовою. Мій захист перший раз у житті був англій-
ською мовою, тому, попри підготовку, я дуже хви-
лювався. Члени журі були з різних країн і хоча спіл-
кувалися лише англійською мовою, кожен мав свій, 
особливий діалект. Були певні побоювання, що я не 
зрозумію запитання, на які необхідно буде відповіда-
ти під час захисту. Однак все пройшло вдало, мій ви-
нахід оцінили – срібною нагородою. Члени журі сек-
ції Engineering здійснювали нагородження.

Так приємно, коли тебе оточує дружня та згур-
тована команда однодумців, які щохвилини підтри- 
мують один одного, попри те, що ми всі були кон-
курентами. Це всім нам дало позитивний результат 
участі в конкурсі. 

Висловлюю глибоку вдячність за підтримку та 
консультації у підготовці проекту RAVEN своїм дру-
зям, всім, хто був поряд і допомагав втілювати його  
в життя.

 

Рис. 5. Моя нагорода

Рис. 2. Мій новий друг

Рис. 3. Фото на згадку з членами журі

Рис. 4. Авторська розробка в дії



76

№ 10 (65) /10/2017Освіта та розвиток обдарованої особистості

З-поміж моїх захоплень варто назвати програму-
вання, робототехніку та cпорт. У вільний час я займа-
юсь альпінізмом та велоспортом. Моє сходження на 
Ельбрус – це без сумніву краща пригода в моєму жит-
ті, нові думки, новий досвід, випробування, а поряд, 
як завжди, вірні друзі.

Рис.6. Я на вершині Ельбрусу

Редакційна колегія журналу висловлює щиру подяку батькам 
Сергія, мамі – Вороновій Вікторії Олександрівні і татові – 

Воронову Сергію Сергійовичу, педагогічному колективу ліцею при 
Дніпровському Національному університеті, міста Дніпро  

за самовіддану, творчу, батьківську та професійну діяльність 
у формуванні та вихованні еліти України.


