
Міністерство освіти і науки України
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

НАКАЗ
м. Київ

«01» квітня 2019 р. № 36-О

Про підсумки проведення заочного
етапу Всеукраїнського
ECO-HACKATON-2019

Відповідно  до  наказу  Міністерства  освіти  і  науки  України  від
21 листопада  2018  року  № 1292  “Про  затвердження  Плану  всеукраїнських  i
міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на
2019  рік  (за  основними  напрямами  позашкільної  освіти)”,  Національний
еколого-натуралістичний  центрй  учнівської  молоді  спільно  з  комунальним
закладом  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»
Херсонської  обласної  ради,  Хмельницьким  обласним  Центром  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  провів  І  (заочний)  етап
Всеукраїнського  ECO-HACKATON-2019  за  темою  “Технологічні  рішення  в
органічному  сільському  господарстві”.  На  підставі  протоколу  №1  засідання
організаційного комітету з підбиття підсумків заочного етапу від 29.03.2019 р.

НАКАЗУЮ:

І. Запросити  переможців  І  (заочного)  етапу  Всеукраїнського  ECO-
HACKATON-2019  для  участі  в  очному  турі  конкурсу,  який  відбудеться
14-16 травня 2019 року у м. Херсон (Додаток 1).
2. Затвердити  склад  журі  очного  етапу  Всеукраїнського  ECO-HACKATON-

2019 (Додаток 2).
3. Затвердити програму проведення заходу (Додаток 3).
4. У наказі можуть бути зміни.
Додатки 1, 2, 3: на 08 арк. у 1 прим.

Директор НЕНЦ,
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький



Додаток 1
до наказу НЕНЦ

№ 36-О від 01.04.2019 р. 

Список переможців І (заочного) етапу Всеукраїнського ECO-HACKATON- 2019,
які запрошені для участі в очному турі конкурсу

№ 
з/п

П.І.П. клас Область Заклад Назва проекту

1.
Парандюк 
Олександра 
Вікторівна

9
Вінницька 
область

Вінницька обласна 
станція юних 
натуралістів

Інтродукція санберрі. 
Вплив умов 
проростання на ріст і 
розвиток санберрі

2.
Криворучко 
Анастасія 
Олександрівна

9
Вінницька 
область

Вінницька обласна 
станція юних 
натуралістів

Дослідження 
нетрадиційних 
овочевих культур з 
цінними смаковими та 
радіопротекторними 
властивостями

3.
Демко Віктор 
Олександрович

9
Вінницька 
область

Вінницька обласна 
станція юних 
натуралістів

Екологічне вирощування
сільськогосподарських 
культур з використанням
природних добрив і 
мульчування

4.
Музичук Віталій 
Андрійович

9
Волинська 
область

Луцька гімназія №21 
імені Михайла 
Кравчука Луцької 
міської ради 
Волинської області

Роботизована 
вертикальна ферма для 
дому

5.
Фридрих Анастасія
Петрівна

9
Волинська 
область

Комунальний заклад 
загальної середньої 
освіти «Луцький ліцей 
№27 Луцької міської 
ради Волинської 
області»

Робот-садівник

6.
Пшеничний
Едуард 
Сергійович

10 Донецька область

Слов`янська  
загальноосвітня  школа 
I – III ступенів № 9 
Слов`янської міської 
ради Донецької області

«Екотеплиця» Проектна
ідея - зниження 
пластикових відходів за
рахунок повторного 
використання 
пластикових  бутилок 
для створення теплиць 
та виготовлення 
шпагату з пластику для 
підвязки овочевих 
рослин в теплицях. 

7.
Іваницький 
Олексій 
Сергійович

9
Житомирська 
область

Житомирський міський
центр науково-
технічної творчості 
учнівської молоді

Світлодіодне 
підсвічування для 
розсади

8.
Слепченко
Михайло 
Андрійович

9
Житомирська 
область

Житомирський міський
центр науково-
технічної творчості 
учнівської молоді

Експериментальний 
спосіб боротьби з 
шкідниками 



9.
Ільченко
Олена Дмитрівна

8
Житомирська 
область

Житомирський міський
центр науково-
технічної творчості

Органічне 
однокомпонентне 
добриво з кропиви 

10.
Шубін
Михайло 
Анатолійович

8
Житомирська 
область

Житомирський міський
центр науково-
технічної творчості 
учнівської молоді

Використання опалого 
листя з користю для 
громади

11.
Мартинчук
Анастасія 
Володимирівна

9
Житомирська 
область

Житомирський міський
центр науково-
технічної творчості 
учнівської молоді

Початки кукурудзи як 
біопаливо та добриво в 
сільському господарстві

12.
Жученко
Ольга Максимівна

8
Запорізька 
область

Великобілозерська 
ЗОШ І-ІІ ступенів №3

Вплив стимулятора  
росту  Вимпел-2 на 
продуктивність озимої  
пшениці  сортів 
Одеська 267 та 
Антонівка

13.
Богатирьов
Роман Юрійович

9
Запорізька 
область

Енергодарський 
багатопрофільний ліцей
Енергодарської міської 
Ради Запорізької обл.

Добір умов для 
вермікультури 
LUMBRICUS 
TERRESTRIS  в 
учбових приміщеннях

14.
Демченко
Єлизавета
Олегівна

9
Запорізька 
область

Запорізька гімназія 
№28

Зміна структурного 
стану ґрунту при 
різному його 
використанні 

15.

Пакета
Лілія
Анатоліївна

9
Запорізька 
область

Комунальний заклад 
«Опорний заклад 
середньої освіти 
«Сузір’я» Оріхівської 
міської ради
Запорізької області 

Вплив добрив на 
ознаки продуктивності 
рослин льону олійного 
в умовах Оріхівського 
району Запорізької 
області

16.
Мохонько
Дар'я
Валеріївна

9
Кіровоградська 
область

Комунальний заклад 
“Кіровоградський 
обласний центр 
еколого-
натуралістичної 
творчості учнівської 
молоді”, Глодоська 
загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів

Вплив високовольтних 
електричних мереж  на 
морфологічні 
показники сої сорту 
Аполло

17.
Барабаш
Олександр 
Віталійович

8 Одеська область

Крижанівський НВК 
Зош І - ІІІ тупенів - 
ліцей - дошкільний 
навчальний заклад

Зелений будинок: smart 
теплиця – приклад 
розвитку органічного 
сільського господарства

18.
Ошовський 
Владислав 
Русланович

10 Одеська область Одеський НВК №49

Моделювання 
візуального зв’язку між 
комахами-опилювачами
та медоносними 
рослинами

19.
Міхова Валерія 
В’ячеславівна 

8 Одеська область
Кремидівська  ЗОШ І-
ІІІ ст.

Відходи в доходи

20.
Грещенко Давід 
Сергійович

9 Одеська область

Крижанівський НВК 
"ЗОШ І-ІІІ ступенів - 
ліцей – дошкільний 
навчальний заклад"

Екофітнес: здорова 
нація - здорове 
довкілля!

21. Грещенко Софія 
Сергіївна

8 Одеська область Крижанівський НВК 
Зош І - ІІІ тупенів - 
ліцей - дошкільний 
навчальний заклад

Розвиток мобільного 
зв'язку проти 
життедіяльності 
бджоли



22.
Мельников
Станіслав 
Михайлович

9 Одеська область Одеський НВК №49

Моделювання певних 
етапів харчової 
поведінки бджіл-
розвідників

23.
Корж
Владислав
Григорович

9 Одеська область Одеський НВК №49
Моделювання 
утворення колонії 
однорічних рослин

24.
Ряхин
Владислав
Євгенович

9 Одеська область Одеський НВК №49

Біонічні принципи 
енергопостачання для 
теплиць та інших 
сільгосп. споруд

25.
Скороход Богдан 
Григорійович

9 Одеська область

Одеська 
загальноосвітня школа 
№ 15 І-ІІІ ступенів 
Одеської міської ради 
Одеської області

Як отримати енергію з 
нічого? Можливо 
отримати прибуток з 
того, що лежить під 
ногами!

26.
Ангел Клим 
Вікторович

9 Одеська область

Одеська 
загальноосвітня школа 
№ 15 І-ІІІ ступенів 
Одеської міської ради 
Одеської області

Як отримати енергію з 
нічого? Можливо 
отримати прибуток з 
того, що лежить під 
ногами!

27.
Шевченко 
Анастасія Олегівна

9 Одеська область

Арцизька 
загальньоосвітня 
школаІ-ІІІст.№5 
Арцизької районної 
ради Одеської області

Ростові реакції 
проростків озимої 
пшениці СН КОМБІН 
як показники дії 
регуляторів росту

28.
Матвіїшин
Ярослав 
Юрійович

8
Рівненська 
область

Квітневська 
загальноосвітня школа 
І - ІІІ ступенів

Проект:  
Фітотестування грунтів 
нашої місцевості

29.
Мітнович
Тетяна 
Олександрівна

10
Рівненська 
область

комунальний заклад 
„Станція юних 
натуралістів” 
Рівненської обласної 
ради

Біологічні  методи 
боротьби з 
фітофторозом 
детермінантних 
помідорів сорту Ляна 

30.
Тищук
Яна Юріївна

9
Тернопільська 
область

Тернопільський 
обласний центр еколого-
натуралістичної 
творчості учнівської 
молоді

Впровадження елементів
органічного  
землеробства в шкільне 
агробіологічне 
дослідництво

31.
Кіріяка Ірина 
В’ячеславівна

10
Херсонська
область

Комунальний  заклад
«Центр  еколого-
натуралістичної
творчості  учнівської
молоді»  Херсонської
обласної ради  

Біогумус  як  фактор
інтенсивного  розвитку
рослин  (на  прикладі
сенполії)

32.
Васильчук Поліна 
Сергіївна

9
Херсонська 
область

Обласний ліцей 
Херсонської обласної 
ради 

Визначення 
ефективності 
застосування нових 
біологічних препаратів 
на процеси проростання 
та схожості насіння 
сільськогосподарських 
культур

33.
Кобеляцький Тарас
Кирилович

10
Херсонська 
область

Старосільська 
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів 

Вплив препарату біо-
гель на продуктивність 
столових сортів 
винограду

34. Бєлоус Олег 
Геннадійович

10 Херсонська 
область Фізико-технічний ліцей 

при ХНТ та ДНУ 
Херсонської міської ради
 

"SmartPlantGrowing" - 
смарт система 
вирощування рослин 



35.
Хміль Богдан 
Євгенович

10
Херсонська 
область

Фізико-технічний ліцей 
при ХНТ та ДНУ 
Херсонської міської ради

Синтез біогазу на основі 
органічної сировини

36.
Дак
Анастасія
Юріївна

10
Хмельницька 
область

Рахнівський НВК 
"ЗОШ І-ІІІ см,ДНЗ", 
Гурток " Основи 
гідробіологї" СЮН м 
Дунаївці

Дослідження впливу 
культури  бактерій 
препарату «Байкал ЭМ» 
на швидкість деструкції 
листового опаду

37.
Нікітова Марія 
Олегівна 11

Чернівецька 
область

Чернівецький ліцей № 
3 медичного профілю 
Чернівецької міської 
ради; Буковинська мала
академія наук 
учнівської молоді

Візуалізації поширення 
Acer negundo L. з 
використанням ГІС-
технологій

38.

Філіпчук
Лана 
Геннадіївна

10
Чернівецька 
область

Чернівецька гімназія 
№2 Чернівецької 
міської ради

Застосування 
модифікованих 
адсорбентів для захисту
природних вод від 
забруднення солями 
важких металів  

39.
Нестор
Олександра 
Олександрівна

8
Чернівецька 
область

Чернівецький ліцей № 
3 медичного профілю 
Чернівецької міської 
ради; Буковинська мала
академія наук 
учнівської молоді

Роль традиційних 
кисломолочних напоїв 
у формуванні 
збалансованого раціону

40.
Тікан
Олександр 
Миколайович

10
Чернівецька 
область

Чернівецький ліцей № 3 
медичного профілю 
Чернівецької міської 
ради; Буковинськамала 
академія наук учнівської 
молоді

Дослідження 
гемоцитарного складу 
робочих особин  Аpis 
melliferа L. за умов різної
вуглеводної підгодівлі

41.
Волощук
Євген 
Святославович

9
Чернівецька 
область

КЗ «Чернівецький 
обласний центр 
еколого-
натуралістичної 
творчості учнівської 
молоді» Чернівецький 
ліцей № 1 Чернівецької 
міської ради

Моніторинг структури 
популяції західного 
травневого хруща 
(Coleoptera: 
Scarabaeoidea)

42.
Брусило 
Катерина 
Леонідівна

9 Чернігівська
КЗ «Чернігівська 
обласна станція юних 
натуралістів»

Пришкільний 
експериментальний 
майданчик органічного 
землеробства

43.
Васюкевич 
Анастасія 
Сергіївна

9 Чернігівська
КЗ «Чернігівська 
обласна станція юних 
натуралістів»

Пришкільний 
експериментальний 
майданчик органічного 
землеробства



Додаток 2
до наказу НЕНЦ

№ 36-О від 01.04.2019 р. 

Члени журі очного етапу Всеукраїнського ECO-HACKATON-2019

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;

Кійко Андрій Олександрович директор Львівського обласного Центру 
еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді;

Троїцька Таїсія Броніславівна директор Миколаївського обласного Центру 
еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді;

Климчук Василь Васильович директор Хмельницького центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді;

Воробей Володимир 
Федорович

Директор комунального закладу «Станція 
юних натуралістів» Рівненської обласної 
ради;

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 відділ  у   
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;

Мирна Лілія Анатоліївна старший викладач кафедри теорії і методик 
природничо-математичних дисциплін і 
технологій Хмельницького обласного 
інституту післядипломної педагогічної 
освіти



Додаток 3
до наказу НЕНЦ

№ 36-О від 01.04.2019 р. 

ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО
МОЛОДІЖНОГО ХАКАТОНУ

«X REALTY ECOLOGICAL HACK – 2019»

14 травня 2019 р.

До 11:00. заїзд учасників заходу та їх реєстрація (КЗ «Центр 
туристсько- краєзнавчої творчості учнівської молоді» 
Херсонської обласної ради, м. Херсон, пр. Ушакова,18/2);

12:00 – 14:00. урочисте  відкриття  Всеукраїнського   ECO-HACKАТОN-
2019  на  базі  ДВНЗ  «Херсонський  державний  аграрний
університет» (ректор Ю.Є. Кирилов),  розподіл на команди,
знайомство  з  менторами  (завідувач  відділу
КЗ«ЦЕНТУМ»ХОР Т. О. Мудрак);

14:00. – 15:00. обідня перерва (кафе «Солодкий рай», м. Херсон, 
пр. Ушакова,20, директор Т.О. Жмак);

15:00. – 18:00. виїзні навчально-пізнавальні екскурсії:
-  виробництво  органічного  біопрепарату  «Біо-гель»
(директор С.Б. Осипенко);
- Інститут зрошуваного землеробства НААН України 
(директор Р.А. Вожегова);

18:00.-18:45. вечеря;

19:00.– 20:00. Відвідування  виробничо-експериментального
Дніпровського  осетрового  рибовідтворювального  заводу
імені  Академіка  С.Т.  Артющика  (директор
Плутагарев В.А.);

20:00.– 21:00. науково-пізнавальна  екскурсія  на  катері  по  р.  Дніпро  на
катері

15 травня 2019 р.

8:00. – 9:00. сніданок;

9:00. – 14:00. робота команд по створенню спільних екологічних проектів
за  допомогою  менторів  на  базі  ДВНЗ  «Херсонський
державний аграрний університет»;

14:00. – 15:00. обідня перерва;

15:00. – 17:00. захист спільних екологічних проектів;

17:00. – 18:00. ознайомлення з  досягненнями в дослідницькій діяльності
КЗ  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді» Херсонської обласної ради;



18:00. – 19:00. вечеря;

19:00. – 21:00. розважально-пізнавальна екскурсія: «Чумацька криниця» 
(директор  А.О. Книга) з метою формування цілісного 
бачення світу, взаємодію між різними сферами життя такими,
як здорове харчування та оточуюче середовище;

16 травня 2019 р.

8:00. — 9:00. сніданок;

9:00. – 10:00. ознайомлення з діяльністю у сфері екології Херсонської 
державної морської академії (ректор В. В. Чернявський);

10:00. –12:00. урочисте закриття заходу, нагородження учасників та 
переможців;

12:00. – 13:00. обідня перерва;

Після 13:00 
години

роз’їзд учасників Всеукраїнського Хакатону.
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