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

НАКАЗ
м. Київ

«21» травня 2019 р. № 52-О

Про проведення фінального
етапу Всеукраїнського 
ECO-HACKATON-2019

З метою виявлення і підтримки учнівської молоді, обдарованої у різних
сферах  науки  і  техніки,  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  14-16  травня  2019  року  у
Херсонській  області  провели  фінальний  етап  Всеукраїнського  молодіжного
хакатону  «X  REALITY  HACK-2019»  за  темою  «Технологічні  рішення  в
органічному сільському господарстві». У ІІ (фінальному) етапі взяли участь 39
учнів та вихованців закладів загальної середньої та позашкільної освіти із 12
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  ECO-
HACKATON-2019  та  нагородити  дипломами  відповідного  ступеня
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської  молоді  МОН
України

володаря Гран-прі Бєлоуса Олега, учня 10 класу фізико-технічного ліцею
при ХНТУ та ДНУ Херсонської міської ради;

за зайняте І місце 
 (проект «Смарт-технології в сільськогосподарському виробництві»)
- Іваніцького Олексія,  учня 9 класу, вихованця Житомирського міського
центру науково-технічної творчості учнівської молоді;



-  Бєлоуса  Олега,  учня 10 класу фізико-технічного ліцею при ХНТУ та
ДНУ Херсонської міської ради;
-  Ряхина  Владислава,  учня  9  класу  Одеського  навчально-виховного
комплексу № 49;
- Брусило Катерину, ученицю 9 класу, вихованку комунального закладу
«Чернігівська обласна станція юних натуралістів»;

за зайняте ІІ місце 
 (проект «Біопрепарати і органічні добрива»)
-  Ільченко Олену, ученицю 8 класу, вихованку Житомирського міського
центру науково-технічної творчості учнівської молоді;
-  Васильчук Поліну, ученицю 9 класу Херсонського ліцею Херсонської
обласної  ради,  вихованку  комунального  закладу  «Центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради;
-  Шевченко  Анастасію,  ученицю  9  класу  Арцизької  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №5 Арцизької районної ради Одеської області;
- Жученко Ольгу, ученицю 8 класу Великобілозерської загальноосвітньої
школи  І-ІІ  ступенів  №3  Великобілозерської  сільської  ради
Великобілозерського району Запорізьської області;

(проект «Сільське господарство для здоров’я та добробуту людини»)
- Музичука Віталія, учня 9 класу Луцької гімназії №21 імені М. Кравчука
Луцької міської ради Волинської області;
-  Нестор  Олександру,  ученицю  8  класу  Чернівецького  ліцею  №3
медичного  профілю  Чернівецької  міської  ради,  слухача  Буковинської
малої академії наук учнівської молоді;
-  Грещенко Давіда,  учня  9  класу  Крижанівського  навчально-виховного
комплексу «загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –  ліцей  –  дошкільний
заклад»;
-  Землянську  Катерину,  ученицю  9  класу  КЗ  «Чернігівська  обласна
станція юних натуралістів»;

за зайняте ІІІ місце:
(проект «Бджільництво та проблеми екології»)
-  Мельникова Станіслава,  учня 9 класу Одеського навчально-виховного
комплексу №49;
- Ошовського Владислава, учня 10 класу Одеського навчально-виховного
комплексу №49;
-  Тікан Олександра,  учня 10 класу Чернівецького ліцею №3 медичного
профілю Чернівецької міської ради, слухача Буковинської малої академії
наук учнівської молоді;



-  Корж  Владислава,  учня  9  класу  Одеського  навчально-виховного
комплексу №49;

(проект «Переробка рослинних відходів») 
- Барабаш Олександра, учня 8 класу Крижанівського навчально-виховного
комплексу «загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –  ліцей  –  дошкільний
заклад»;
- Скороход Богдана, учня 9 класу Одеської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №15 Одеської міської ради Одеської області;
-  Дак  Анастасію,  ученицю 10  класу  Рахнівського навчально-виховного
комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів , дошкільний навчальний
заклад»,  вихованку  гуртка  «Основи  гідробіології»  станції  юних
натуралістів м. Дунаївці Хмельницької області;
-  Шубіна  Михайла,  учня  8  класу,  вихованця  Житомирського  міського
центру науково-технічної творчості учнівської молоді.

2.  Нагородити  дипломами Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської  молоді  фіналістів  очного етапу Всеукраїнського ECO-
HACKATON-2019:

(проект  «Нові  технології  вирощування  сільськогосподарських
культур») 

- Фридрих Анастасію, ученицю 9 класу комунального закладу загальної
середньої освіти «Луцький ліцей №27 Луцької міської ради Волинської
області»;
- Пакета Лілію, ученицю 9 класу комунального закладу «Опорний заклад
середньої освіти «Сузір’я» Орхівської міської ради Запорізької області;
- Криворучко Анастасію, ученицю 9 класу НВК «Дошкільний навчальний
заклад – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» села Кожанка Оратівського
району Вінницької області;
-  Кобеляцького Тарасу, учня  10 класу Старосільської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Великоолександрівського  району  Херсонської
області, вихованця комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради;

(проект «Захист рослин»)
- Мітнович Тетяну, ученицю 10 класу, вихованку комунального закладу
«станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради;
- Слепченко Михайла, учня 9 класу, вихованця Житомирського міського
центру науково-технічної творчості учнівської молоді;
- Волощука Євгена, учня 9 класу Чернівецького ліцею №1 Чернівецької
міської  ради,  вихованку  КЗ  «Чернівецький  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді»;



-  Попівчак  Вероніку,  ученицю  9  класу,  вихованку  Тернопільського
обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

(проект «Збереження ґрунтів і водних ресурсів»)
-  Матвіїшина  Ярослава,  учня  8  класу  Квітневської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Дубенського району Рівненської області;
- Кіріяка Ірину, ученицю 10 класу Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ
ступенів  №30  з  поглибленим  вивченням  предметів  природничо-
математичного  циклу  та  англійської  мови  Херсонської  міської  ради,
вихованку  комунального  закладу  «Центр  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради; 
-  Демченко  Єлизавету,  ученицю  9  класу  Запорізької  гімназії  №28
Запорізької міської ради Запорізької області;
- Філіпчук Лану, ученицю 10 класу Чернівецької гімназії №2 Чернівецької
міської ради;

(проект  «Отримання  енергії  з  відходів  сільськогосподарського
виробництва»)

-  Мартинчук  Анастасію,  ученицю  9  класу,  вихованку  Житомирського
міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді;
-  Хміль Богдана,  учня 10 класу фізико-технічного ліцею при ХНТУ та
ДНУ Херсонської міської ради;
-  Ангел  Клима  учня  9  класу  Одеської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів №15 Одеської міської ради Одеської області;
-  Міхову  Валерію,  ученицю  8  класу  Кремидівської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Лиманської районної ради Одеської області;

(проект «Екологічні проблеми в сільському господарстві») 
- Мохонько Дар’ю, ученицю 9 класу Глодоської загальноосвітньої школи
І-ІІІ  ступенів,  вихованку  Комунального  закладу  «Кіровоградський
обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»;
- Грещенко Софію, ученицю 8 класу Крижаніського навчально-виховного
комплексу «загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –  ліцей  –  дошкільний
навчальний заклад» Одеської області;
- Нікітову Марію, ученицю 11 класу Чернівецького ліцею №3 медичного
профілю Чернівецької міської ради; слухачки Буковинської малої академії
наук учнівської молоді;
- Демко Віктора, учня 9 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1
міста Калинівка Вінницької області. 



3.  Нагородити  грамотами  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді МОН України за особисту участь в організації та
проведенні ECO-HACKATON-2019:

керівників організацій:
-  Кирилова Юрія  Євгеновича,  ректора  ДВНЗ «Херсонський державний
аграрний університет», доктора економічних наук, доцента;
-  Чернявського  Василя  Васильовича,  ректора  Херсонської  державної
морської академії, професор, доктора педагогічних наук;
-  Вожегову  Раїсу  Анатоліївну,  директора  Інституту  зрошуваного
землеробства НААН України, доктора сільськогосподарських наук;
-  Осипенка  Сергія  Борисовича,  академіка  інженерної  академії  наук,
кандидата технічних наук, директора «Інституту ТЕКМАШ» та компанії
«Біогель»;
-  Плугатарьова  Віталія  Анатолійовича,  директора  виробничо-
експериментального  Дніпровського  осетрового  рибо-відтворювального
заводу ім. Академіка С.Т. Артюцика;

членів журі – менторів:
-  Мринського  Івана  Миколайовича,  декана  агрономічного  факультету
ДВНЗ  «Херсонський  державний  аграрний  університет»,  кандидата
сільськогосподарських наук, доцента;
- Бойка Павла Михайловича, декана факультету рибного господарства та
природокористування  ДВНЗ  «Херсонський  державний  аграрний
університет», кандидата біологічних наук, доцента;
- Растьогіна Михайла Юрійовича, учителя фізики Херсонського фізико-
технічного  ліцею  Херсонської  міської  ради  при  Херсонському
національному  технічному  університеті  та  Дніпропетровському
національному університеті, кандидата педагогічних наук;
-  Троїцьку  Таїсію  Броніславівну,  директора  Миколаївського  обласного
Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;
-  Климчука  Василя  Васильовича,  директора  Хмельницького  центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;
-  Вітренко  Ельвіру  Валентинівну,  директора  комунального  закладу
«Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»
Херсонської обласної ради;
-  Мудрак  Тетяну  Олександрівну,  завідувача  методичного  відділу
комунального  закладу  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді» Херсонської обласної ради;
-  Дідика  Олексія  Олександровича,  доцента  кафедри  інформатики  і
комп’ютерних наук Херсонського національного технічного університету,
кандидата технічних наук;



-  Томницького  Анатолія  Валентиновича,  старшого  наукового
співробітника  Інституту  зрошуваного  землеробства  НААН  України,
кандидата сільськогосподарських наук;
-  Селюніну  Зою  Володимирівну,  старшого  наукового  співробітника
відділу  наукових  досліджень  та  комплексного  моніторингу  екосистем
Чорноморського біосферного заповідника, кандидата біологічних наук;
-  Скрипника  Сергія  Васильовича,  доцента  кафедри  теорії  і  методик
природничо-математичних  дисциплін  і  технологій  Хмельницького
обласного  інституту  післядипломної  педагогічної  освіти,  кандидата
педагогічних наук;

організаторів заходу:
- Лукіну Світлану Валеріївну, завідувача організаційно-масовим відділом
комунального  закладу  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді» Херсонської обласної ради;
- Коваленко Інну Володимирівну, методиста комунального закладу «Центр
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  Херсонської
обласної ради;
-  Альонову  Ірину  Михайлівну,  педагога-організатора  комунального
закладу  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»
Херсонської обласної ради;
-  Пушку Тетяну Олександрівну, діловода комунального закладу «Центр
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  Херсонської
обласної ради;
-  Смирного  Геннадія  Анатолійовича,  завідувача  господарством
комунального  закладу  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді» Херсонської обласної ради.

5. Провести Всеукраїнський молодіжний хакатон «X REALITY HACK
- 2020» на базі Хмельницького центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді.

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