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Всеукраїнського ECO-HACKATON-2019

1. Підсумки проведення Всеукраїнського ECO-HACKATON-2019.
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді виступає

одним  з  активних  ініціаторів  нових  форм  проведення  заходів  з  учнівською
молоддю. 

Другий  рік  поспіль  Всеукраїнський  ECO-HACKATON  збирає  супер
активних учасників.

Цьогорічна  тема  «Технологічні  рішення  в  органічному  сільському
господарстві» була присвячена актуальній проблемі сільського господарства. 

Фінальний  етап  Всеукраїнського  молодіжного  хакатону  «X  REALITY
HACK- 2019» відбувся 14-16 травня 2019 року у м. Херсон.

Організаторами  заходу  стали:  Національний  еколого-натуралістичний
центр  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  спільно  із
комунальним  закладом  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді»  Херсонської  обласної  ради  та  Хмельницьким  обласним  еколого-
натуралістичним центром учнівської молоді.

У фінальному етапі взяли участь 39 учнів та вихованців закладів загальної
середньої  та  позашкільної  освіти  з  Вінницької,  Волинської,  Житомирської,
Запорізької,  Кіровоградської,  Одеської,  Рівненської,  Тернопільської,
Херсонської, Чернівецької та Чернігівської областей України.

Дані про результати еко-хакатону
(у розрізі областей)

№ Область
Кількість
учасників

І місце ІІ місце ІІІ місце Фіналіст

1 Вінницька 2 2
2 Волинська 2 1 1
3 Житомирська 4 1 1 2
4 Запорізька 3 1 2
5 Кіровоградська 1 1
6 Одеська 11 1 2 5 3
7 Рівненська 2 2
8 Тернопільська 1 1
9 Херсонська 5 1 1 3
10 Хмельницька 1 1
11 Чернівецька 5 1 1 3
12 Чернігівська 2 1 1

39 4 8 7 20
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Особистісні  результати  кожного  учасника  та  результати  оцінювання
командних проектів відображені  у наказі  НЕНЦ від 21.05.2019 року № 52-О
«Про проведення фінального етапу Всеукраїнського ECO-HACKATON-2019».

2. Організатори  та  журі  (ментори)  Всеукраїнського  ECO-
HACKATON-2019.

Завдяки досвідченій та енергійній команді  комунального закладу «Центр
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  Херсонської  обласної
ради Еко-хакатон проведено на високому рівні.

Сформована команда менторів, які консультували учасників та оцінювали
прототипи  проектів,  розроблених  командами,  відмітили  актуальність
запропонованих ідей проектів, цікаві та ефективні шляхи вирішення, науковий
підхід до їх реалізації, вміння учасників працювати в команді.

Всі  ментори  нагороджені  грамотами  Національного  еколого-
натуралістичного Центру учнівської молоді МОН України:
-  Мринський  Іван  Миколайович,  декан  агрономічного  факультету  ДВНЗ
«Херсонський  державний  аграрний  університет»,  кандидат
сільськогосподарських наук, доцент;
-  Бойко  Павло  Михайлович,  декан  факультету  рибного  господарства  та
природокористування ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»,
кандидат біологічних наук, доцент;
-  Растьогін  Михайло  Юрійович,  учитель  фізики  Херсонського  фізико-
технічного ліцею Херсонської міської  ради при Херсонському національному
технічному  університеті  та  Дніпропетровському  національному  університеті,
кандидат педагогічних наук;
-  Троїцька  Таїсія  Броніславівна,  директор  Миколаївського  обласного  Центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;
-  Климчук  Василь  Васильович,  директор  Хмельницького  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді;
-  Вітренко  Ельвіра  Валентинівна,  директор  комунального  закладу  «Центр
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  Херсонської  обласної
ради;
- Мудрак Тетяна Олександрівна,  завідувач методичного відділу комунального
закладу  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»
Херсонської обласної ради;
- Дідик Олексій Олександрович, доцент кафедри інформатики і комп’ютерних
наук Херсонського національного технічного університету, кандидат технічних
наук;
-  Томницький  Анатолій  Валентинович,  старший  науковий  співробітник
Інституту  зрошуваного  землеробства  НААН  України,  кандидат
сільськогосподарських наук;
-  Селюніна  Зоя  Володимирівна,  старший  науковий  співробітник  відділу
наукових досліджень та комплексного моніторингу екосистем Чорноморського
біосферного заповідника, кандидат біологічних наук;
- Скрипник Сергій Васильович, доцент  кафедри теорії і методик природничо-
математичних  дисциплін  і  технологій  Хмельницького  обласного  інституту
післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук.
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3. Програма Всеукраїнського ECO-HACKATON-2019.
Весь  час  проведення  заходу  був  насичений  цікавими  подіями,  мабуть,

фізично це буле велике навантаження, але це залишає дуже класні враження.
Урочисте  відкриття  та  захист  проектів  відбулися  на  базі  ДВНЗ

«Херсонський державний аграрний університет».
Виїзні навчально-пізнавальні екскурсії на базі:
- виробництва органічного біопрепарату «Біо-гель»;
- Інституту зрошуваного землеробства НААН України;
- центру зеленого туризму «Чумацька криниця»;
-  науково-пізнавальна екскурсія  на катері  по р.  Дніпро з відвідуванням

виробничо-експериментального  Дніпровського  осетрового  рибо
відтворювального заводу імені Академіка С.Т. Артющика.

Урочисте  закриття  відбулося  на  базі  Херсонської  державної  морської
академії.

Керівники  приймаючих  організацій нагороджені  грамотами
Національного еколого-натуралістичного Центру учнівської молоді за особисту
участь в організації та проведенні ECO-HACKATON-2019:
- Кирилов Юрій Євгенович, ректор ДВНЗ «Херсонський державний аграрний
університет», доктор економічних наук, доцент;
-  Чернявський  Василь  Васильович,  ректор  Херсонської  державної  морської
академії, професор, доктор педагогічних наук;
-  Вожегова  Раїса  Анатоліївна,  директор  Інституту зрошуваного землеробства
НААН України, доктор сільськогосподарських наук;
-  Осипенко  Сергій  Борисович,  академік  інженерної  академії  наук,  кандидат
технічних наук, директор «Інституту ТЕКМАШ» та компанії «Біо-гель»;
- Плугатарьов Віталій Анатолійович, директор виробничо-експериментального
Дніпровського  осетрового  рибо-відтворювального  заводу  ім.  Академіка  С.Т.
Артюцика.

В наступному році Всеукраїнський ECO-HACKATON-2020 буде приймати
у  себе  в  гостях  Хмельницький  обласний  еколого-натуралістичний  центр
учнівської молоді. Директор центру Климчук Василь Васильович.

4. Напрямки вдосконалення Всеукраїнського ECO-HACKATON-2019:
- подати Положення про проведення Всеукраїнського ECO-HACKATON

на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
- спрямувати навчально-пізнавальне дозвілля під час заходу за запитами

учасників  (школярів  цікавили  питання:  маркетингу,  ІТ  технологій,  реклами,
майстер класи з написання бізнес планів).

Завідуюча відділом біології НЕНЦ Н. Якубова
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