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Про проведення фінального
етапу Всеукраїнського молодіжного
хакатону «X REALITY HACK- 2018»

Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді
Міністерства освіти і науки України спільно із комунальним закладом «Центр
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  Херсонської  обласної
ради,  Волинським  обласним  еколого-натуралістичним  центром  у  рамках
відзначення 100-річчя позашкільної освіти та з метою виявлення і підтримки
учнівської молоді , обдарованої у різних сферах науки і техніки 17-18 травня
2018  року  у  Волинській  області  провели  фінальний  етап  Всеукраїнського
молодіжного хакатону «X REALITY HACK- 2018» за темою «Нові технологічні
рішення для сталого розвитку довкілля»

У ІІ  (фінальному )  етапі  взяли участь  39 учнів  та  вихованців  закладів
загальної середньої та позашкільної освіти із 13 областей України.

Члени  журі  (ментори)  відмітили  актуальність  запропонованих  ідей
проектів,  науковий  підхід  до  їх  реалізації,  вміння  учасників  працювати  в
команді. 

На підставі рішення журі (менторів) хакатону

НАКАЗУЮ:

1. Визнати  переможцями  фінального  етапу  Всеукраїнського
молодіжного  хакатону  та  нагородити  дипломами  відповідного  ступеню
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської  молоді  МОН
України

володарів  Гран-прі (проект  «Енергозберігаючий  горщик  для  квітів
«Світлячок»,  Конструювання  зарядного пристрою з  елементом Пельтьє
для екстреної підзарядки телефону»), 107 балів:

 Ковбасюка  Ярослава,  учня  Тарутинського  НВК  «ЗОШ  І-ІІІ  ступенів-

ліцей-ДНЗ» Одеської області;
 Закревського  Олександра,  вихованця  Житомирського  міського  центру

науково-технічної творчості учнівської молоді Житомирської області;



 Кіпчук  Анну,  вихованку  Житомирського  міського  центру  науково-

технічної творчості учнівської молоді Житомирської області;
 Чупова  Романа,  учня  КЗ  «Луцький  НВК  ЗОШ  І-ІІ  ступенів  № 7-

природничий ліцей Луцької міської ради» Волинської області;

за зайняте І місце (проект «Екологічне диво:smart сміття чи друге життя
пластикової пляшки»), 97 балів:

 Грещенко Давида, учня Крижаінівського НВК "ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей-
ДНЗ" Лиманського району Одеській області;

 Жуду Каріма, учня ЗОШ І-ІІІ ступенів № 15 Одеської міської ради;
 Міхову Валерію, ученицю Кремидівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Лиманського

району Одеської області;
 Задорожнюка  Олексія,  вихованця  Кременецького  районного  центру

дитячої творчості Тернопільської області;

за  зайняте  ІІ  місце (проект  «Аналіз  впливу  різних  концентрацій
саліцилової  кислоти  на  ростові  процеси  паростків  озимої  пшениці  в
умовах дефіциту вологи»), 91 бал:

 Томків  Ірину,  ученицю  Полтавської  обласної  гімназії-інтернату  для

обдарованих дітей імені А. С. Макаренка Полтавської області;
 Тюхтей Павлину, ученицю Колківського вищого професійного училища

Волинської області;
 Албова  Богдана,  вихованця  КЗО  «Обласний  еколого-натуралістичний

центр дітей та учнівської  молоді» Дніпропетровської області;
 Нікітову Марію,  ученицю ліцею № 3  медичного профілю Чернівецької

міської ради, вихованку Буковинської Малої академії наук Чернівецької
області;

за зайняте ІІІ місце (проект «Експериментаріум» 10 кроків до сталого
розвитку»), 83 бали:

 Легку  Тетяну,  вихованку  екологічного  центру  Рівненського  міського

Палацу дітей та молоді;
 Худого Олександра, вихованця Чернівецького обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді;
 Хрокало Олександра, учня Роменської ЗОШ І-ІІІ ступенів №11 Роменської

міської ради, вихованця Малої академії наук учнівської молоді Роменської
міської ради Сумської області;

 Гермаковського Івана,  учня ліцею №3 медичного профілю Чернівецької

міської ради, вихованця Буковинської Малої академії наук Чернівецької
області.



2. Нагородити  дипломами  Національного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  фіналістів  очного  етапу
Всеукраїнського молодіжного хакатону:

 Гатило Ірину, вихованку КЗО «Обласний еколого-натуралістичний центр

дітей та учнівської  молоді» Дніпропетровської області;
 Чабан  Анастасію,  вихованку  КЗО  «Обласний  еколого-натуралістичний

центр дітей та учнівської молоді» Дніпропетровської області;
 Іваницького Олексія, вихованця Житомирського міського центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Житомирської області;
 Ільченко  Олену,  вихованку  Житомирського  міського  центру  науково-

технічної творчості учнівської молоді  Житомирської області;
 Попову  Карину,  вихованку  Житомирського  міського  центру  науково-

технічної творчості учнівської молоді Житомирської області;
 Єршову  Вероніку,  ученицю  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів

м. Житомира;
 Тарахомин  Сніжану,  ученицю  Труханівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів

Сколівського району, вихованку КЗ «Львівський обласний  центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді;

 Макар  Ірину,  вихованку  КЗ  «Львівський  обласний  центр  еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді»;
 Котика  Романа,  Гедзюка  Владислава,  вихованців   екологічного  центру

Рівненського міського Палацу дітей та молоді;
 Білоуса  Максима,  учня  Михнівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Ізяславського

району Хмельницької області;
 Волощука Євгена, вихованця КЗ «Чернівецький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді»;
 Олейнича  Даниїла,  учня   ліцею  №3  медичного  профілю  Чернівецької

міської ради;
 Тупікова  Микиту,  вихованця  КЗ  «Чернігівська  обласна  станція  юних

натуралістів»;
 Мелащенко Христину, вихованку кз «Чернігівська обласна станція юних

натуралістів»;
 Кульчицького Сергія,  вихованця  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості

«ЗОРІТ» Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області;
 Козій Оксану, Абрамовича Максима, Куця Владислава, учнів КЗ «Луцький

НВК ЗОШ  І-ІІ  ступенів  №7-природничий  ліцей  Луцької  міської  ради»
Волинської області.

3. За підготовку фіналістів та активну участь у Всеукраїнському
молодіжному  хакатоні  надати  подяку  Національного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді МОН України:

Шубіну  Анатолію  Григоровичу,  вчителю  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  № 30

м. Житомира;



Москалик Галині Георгіївні, к.б.н., доценту Чернівецького національного

університеті імені Ю. Федьковича;
Куроченко Ірині  Іванівні,  керівнику  екологічного  центру   Рівненського

Палацу дітей та молоді;
Худогову Генадію Івановичу, керівнику секції  Роменської міської Малої

академії наук Роменської міської ради Сумської області;
Хрокало  Генадію  Анатолійовичу,  викладачу  спеціальних  дисциплін

Роменського коледжу Сумської області;
Маленковій  Марині  Миколаївні,  вчителю  Тарутинського  НВК  «ЗОШ

І-ІІІ ступенів-ліцей- ДНЗ» Одеської області;
Губар  Марії  Гордіївні,  викладачу  Колківського  вищого  професійного

училища Волинської області;
Язловицькій  Людмилі  Степанівні,  к.б.н.,  доценту  Чернівецького

національного університеті імені Ю. Федьковича;
Хлус Ларисі Миколаївні, методисту КЗ « Чернівецький  обласний центр

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»;
Тарахомин Вірі Володимирівні, вчителю Труханівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Сколівського району Львівської області;
Малицькій Ользі Ярославівні, керівнику гуртків КЗ «Львівський обласний

центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»;
Мізін Валерії  Вікторівні,  Крикун Галині  Вікторівні,  керівникам гуртків

КЗО «Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді»
Дніпропетровської області;
Міховій  Ларисі  Вікторівні,  вчителю  Кремидівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів

Лиманського району Одеської області;
Василюку Миколі Миколайовичу, завідувачу науково-технічним відділом

Кременецького районного центру дитячої творчості Тернопільської області;
Рисковій Варварі  Георгіївні,  керівнику Ресурсного центру з  екологічної

освіти  та виховання  Рівненської області;
Пуденко  Оксані  Ростиславівні,  вчителю  Полтавської  обласної  гімназії-

інтернату для обдарованих дітей імені А. С. Макаренка Полтавської області;
Скіценко Тетяні Федорівні, вчителю ЗОШ І-ІІІ ступенів №15 м. Одеси;
Бердніковій  Оксані  Ігорівні,  вчителю  Крижанівського  НВК  «ЗОШ

І-ІІІ ступенів-ліцей- ДНЗ» Одеської області;
Білоусу  Анатолію  Івановичу, вчителю  Михнівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів

Ізяславського району Хмельницької області;
 Зенченко Арині Анатоліївні, керівнику гуртків кз «Чернігівська обласна
станція юних натуралістів».

4. Надати подяки Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  членам  журі
(менторам)  за  особисту  участь  в  організації  та  проведенні,  а  також
оцінюванні учнівських проектів Всеукраїнського молодіжного хакатону:



 Поручинському  Андрію  Івановичу,  декану  біологічного  факультету,

кандидату біологічних наук, доценту кафедри фізіології людини і тварин
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;

 Гаврилюку Володимиру  Андрійовичу, кандидату  сільськогосподарських

наук,  директору  Поліської  дослідної  станції  національного  наукового
центру "Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського";

 Сітовському  Андрію  Миколайовичу,  ректору  Академії  рекреаційних

технологій і права;
 Коцун  Ларисі  Олександрівні,  кандидату  біологічних  наук,  доценту

кафедри ботаніки Східноєвропейського національного університету імені
Лесі Українки;

 Кузьмішиній Ірині Іванівні, кандидату біологічних наук, доценту кафедри

ботаніки  Східноєвропейського  національного  університету  імені  Лесі
Українки;

 Іванців  Оксані  Ярославівні,  кандидату  педагогічних  наук,  доценту

кафедри ботаніки Східноєвропейського національного університету імені
Лесі Українки;

 Бортнік  Тетяні  Павлівні,  кандидату  сільськогосподарських  наук,

старшому викладачу  кафедри лісового і  садово-паркового господарства
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;

 Дмитроца Олені Романівні, кандидату біологічних наук, доценту кафедри

фізіології  людини  і  тварин  Східноєвропейського  національного
університету імені Лесі Українки;

 Шевчук  Тетяні  Яківні,  кандидату  біологічних  наук,  доценту  кафедри

фізіології  людини  і  тварин  Східноєвропейського  національного
університету імені Лесі Українки;

 Данилюк Ірині Вікторівні, кандидату хімічних наук, старшому викладачу

кафедри  екології  та  охорони  навколишнього  середовища
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки; 

 Андреєвій Валентині Вікторівні,  кандидату сільськогосподарських наук,

доценту  кафедри  лісового  і  садово-паркового  господарства
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;

 Новосаду  Олексію  Володимировичу,  кандидату  фізико-математичних

наук,  старшому  викладачу  кафедри  експериментальної  фізики  та
інформаційно-вимірювальних технологій;

 Войтюку  Василю  Петровичу,  кандидату  сільськогосподарських  наук,

доценту  кафедри  лісового  і  садово-паркового  господарства
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;

 Астахову  Івану  Вікторовичу,  спеціалісту  по  програмному  забезпечені

автоматизованих систем;
 Розуму Володимиру Микитовичу - розробнику технології власних теплих

грядок, професійному садівнику.



5. Провести  Всеукраїнський  молодіжний  хакатон  «X  REALITY
HACK  -  2019»  на  базі  комунального  закладу  «Центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради.

Директор
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький


