«21» жовтня 2021 р.

№ 76

Про підсумки Всеукраїнського
екологічного хакатону для
учнівської молоді «X REALITY
ECOLOGICAL HACK-2021»
Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних масових заходів з
дітьми та учнівською молоддю на 2021 рік (за основними напрямами
позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України від 24.11.2020 р. № 1452, листа Міністерства освіти і науки України від
07.09.2021 р. № 4/739-21 «Про проведення Всеукраїнського хакатону для
учнівської молоді», 19-21 жовтня 2021 року в онлайн форматі було проведено
фінал Всеукраїнського екологічного хакатону для учнівської молоді «X
REALITY ECOLOGICAL HACK-2021» (далі – Хакатон).
На підставі протоколів засідання журі Хакатону та з метою відзначення
переможців і активних учасників Хакатону
НАКАЗУЮ:
1. Визнати переможцями Всеукраїнського екологічного хакатону для
учнівської молоді «X REALITY ECOLOGICAL HACK-2021» «Інноваційні
технологічні рішення для підвищення ефективності водного господарства
України» та нагородити Дипломами Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді МОН України та Департаменту освіти, науки, молоді
та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації і цінними
подарунками переможців, призерів та активних учасників заходу, згідно з
додатком 1.
2. Нагородити Почесною Грамотою Національного екологонатуралістичного центру учнівської молоді МОН України та Департаменту
освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації
наукових і педагогічних працівників, які забезпечили високий рівень
організації і проведення Всеукраїнського екологічного хакатону для учнівської

молоді «X REALITY ECOLOGICAL HACK-2021» в режимі он-лайн на базі
Хмельницького національного університету згідно з додатком 2.
3. Нагородити Грамотою Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді МОН України та Департаменту освіти, науки, молоді
та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації наукових і
педагогічних керівників авторських проєктів фіналістів Всеукраїнського
екологічного хакатону для учнівської молоді «X REALITY ECOLOGICAL
HACK-2021», які забезпечили високий рівень підготовки учнівської молоді до
фінального етапу змагання, згідно з додатком 3.
4. Висловити подяку партнерам, які надали призи і подарунки для
фіналістів Всеукраїнського екологічного хакатону для учнівської молоді «X
REALITY ECOLOGICAL HACK-2021».
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з
навчально-виховної роботи Кацурак Вікторію Петрівну.

Директор

Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ

Додаток 1 до наказу НЕНЦ
№ 76 від 21.10. 2021 р.
Список
здобувачів освіти - переможців Всеукраїнського екологічного хакатону
для учнівської молоді «X REALITY ECOLOGICAL HACK-2021»
І місце – Диплом І ступеню та цінний подарунок (планшет «Lenovo Tab
E10»)
ЛИШАК Роман
ПЕТРОВ Іван

– учень 10 класу Ладижинського НВК № 1
Вінницької області
– учень Арцизького ЗЗСО І-ІІІ ст. № 5 Одеської
області

ІІ місце – Диплом ІІ ступеню та цінний подарунок (рюкзак темно-синій,
рюкзак сірий/чорний)
ШЕВЧЕНКО Антон
КОНДУР Розарія
ХУДИЙ Олександр

КАПУЩЕНКО Валерія
МАКОВЕНЬ Костянтин
ЛУКАШЕНКО Анастасія
ЗІБОРОВ Нікіта
ШУБІН Михайло

– учень 9 класу Кислицького закладу загальної
середньої освіти Саф`янскої ОТГ Ізмаїльського
району Одеської області
– учениця 9 класу Корсунського НВК
Красносільської сільської ради Одеської області
– вихованець секції «Індивідуальна робота
еколого-біологічного напряму з обдарованими
дітьми» ОЗБШ КЗ «Чернівецький обласний
центр
еколого-натуралістичної
творчості
учнівської молоді», студент І курсу Навчальнонаукового інституту біології, хімії та біоресурсів
Чернівецького національного університету ім.
Юрія Федьковича
– учениця 9-Б класу Вінницької ЗОШ І-ІІІ ст. №
33
– учень 10 класу Одеської ЗОШ І-ІІІ ст. № 15
– учениця 8-Б класу Житомирської ЗОШ І-ІІІ ст.
№ 30
– учень 11 класу Херсонського фізикотехнічного ліцею
– учень 9 класу Житомирського міського ліцею
№1

ІІІ місце – Диплом ІІІ ступеню та цінний подарунок (bluetooth колонки)

ГРЕСЬКО Михайло

РЕВТЮК Владислава
АНТОНЮК Іван
БАРАБАШ Олександр
НЕСТОР Олександра

ПАРФЕНЮК Владислав
ВАСИЛЕНКО Сергій
ПОВІДІШ Олександра
ПИСАРЕНКО Софія
КІПЕР Артем
СИДОРЧУК Ілля

– вихованець гуртка «Основи фенології» КЗ
«Чернівецький
обласний
центр
екологонатуралістичної творчості учнівської молоді»,
учень 11-Б класу Чернівецького ліцею № 3
медичного профілю Чернівецької міської ради
– учениця 7-Б класу Фонтанського НВК
Одеської області
– учень 10 класу ліцею № 4, вихованець гуртка
ЦДЮТ ЗОРІТ виконкому міської ради м.
Новоукраїнка Миколаївської області
– учень 9 класу Крижанівського НВК Одеської
області
– вихованка гуртка «Основи фенології» КЗ
«Чернівецький
обласний
центр
екологонатуралістичної творчості учнівської молоді»,
учениця 11-В класу Чернівецького ліцею № 3
медичного профілю Чернівецької міської ради
– учень 9 класу Житомирської ЗОШ І-ІІІ ст.
№ 30
– учень 10 класу Костянтинівського ЗЗСО № 5
Донецької області
– учениця 9 класу Вишнівського НВК Одеської
області
– учениця 10-А класу Глодоської ЗОШ І-ІІІ ст.
Новоукраїнського району Кіровогорадської
області
– учень 10 класу Ладижинської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3
Вінницької області
– учень 8-Г класу Житомирської ЗОШ І-ІІІ ст. №
30

ІІІ місце – Диплом ІІІ ступеню та цінний подарунок (годинник
«ECONOMIX»)
ШВЕДУЛ Богдан
ПЕЧЕНЮК Артур
МЕРЕНКОВА Олена
НЕСТОР Вікторія

– учень 8 класу Плетеноташлицької ЗОШ І-ІІІ ст.
Новоукраїнського
району
Кіровоградської
області
– учень 8 класу Житомирської ЗОШ І-ІІІ ст. №
30
– учениця 8 класу Крижанівського НВК
Одеської області
– вихованка гуртка «Основи фенології» КЗ
«Чернівецький
обласний
центр
екологонатуралістичної творчості учнівської молоді»,
учениця 11-В класу Чернівецького ліцею № 3

медичного профілю Чернівецької міської ради
ПЕТРЕНКО Світлана
ФЕДОРОВ Валерій
ЛОМАНЕНКО Тея
ПІЦИК Єва
СИДОРУК Тарас
ПІДДУБНА Каміла
ГОРІШНА Дар’я

– вихованка гуртка ДОЕНЦ, студентка ІI курсу
Краматорського вищого професійного торговокулінарного училища Донецької області
– учень 8 класу «Дивізійського ЗЗСО І-ІІІ ст.»
Одеської області
– учениця 8 класу Краматорської ЗОШ І-ІІІ ст.
№ 16 Донецької області
– вихованка гуртка ДОЕНЦ, студентка ІI курсу
Краматорського вищого професійного торговокулінарного училища Донецької області
– учень 11 класу Житомирської ЗОШ І-ІІІ ст. №
30
– учениця 8 класу Крижанівського НВК
Одеської області
– учениця 10-А класу Вінницької ЗОШ І-ІІІ ст.
№ 33

Диплом фіналіста та цінний подарунок (книжка)
ГАЙДАШ Катерина
- учениця
9-Б
Комунального
закладу
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №33
Вінницької міської ради"
ПАВЛЕНКО Олександра - учениця Навчально-виховного комплексу
«Ліцей-спеціалізована
загальноосвітня
школа I-III ступенів № 10» Марганецької
міської ради Дніпропетровської області
САВЧУК Андрій
- учень 8 класу Ладижинської ЗОШ І-ІІІ
ступенів № 2 Ладижинської міської ради
МАРТУС Артур
- учень 8 класу Крижанівського НВК «ЗОШ
І-ІІІ ступенів – ліцей – ДНЗ» Одеського
району

Додаток 2 до наказу НЕНЦ
№ 76 від 21.10. 2021 р.
Список
наукових і педагогічних працівників, які забезпечили високий рівень
організації та проведення Всеукраїнського екологічного хакатону для
учнівської молоді «X REALITY ECOLOGICAL HACK-2021»

БІЛА Мар’яна Сергіївна

– вчитель хімії НВК № 4 м.
Хмельницького
БОНДАР Марія Миколаївна
– керівник гуртків Хмельницького
обласного
еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді
ВАЖЕЛЬСЬКА Катерина
– завідувачка організаційно-методичним
Олександрівна
відділом
Хмельницького
обласного
еколого-натуралістичного
центру
учнівської молоді
ВІРКУН Валерій Олексійович
– вчитель біології НВК № 4 м.
Хмельницького
ГАНЗЮК Алла Ярославівна
– кандидат технічних наук, доцент
кафедри
хімії
Хмельницького
національного університету
ГОРЩУК Наталія Мефодіївна
– вчитель хімії СЗОШ № 27 ім. Дмитра
Іваха м. Хмельницького
ДЕМЧИШИНА Зоя Іванівна
– методист Хмельницького обласного
еколого-натуралістичного
центру
учнівської молоді
ДЕМЧУК Леся Олександрівна
– заступник директора з навчальновиховної
роботи
Хмельницького
обласного
еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді
ЗИМА Наталія Володимирівна
–
вчитель
хімії
Технологічного
багатопрофільного ліцею ім. Артема
Мазура м. Хмельницького
ЗОТОВА Олена Василівна
– методист Хмельницького обласного
еколого-натуралістичного
центру
учнівської молоді
КШЕВІНСЬКА Людмила
– заступник директора з навчальної
Анатоліївна
роботи
Іванковецького
ліцею
Хмельницького району
ЛИСИЧЕНКО Наталія Сергіївна – заступник директора з навчальновиховної роботи, вчитель біології та хімії
Лісогринівецької гімназії Хмельницької
міської ради
МАКАРОВА Лариса Миколаївна – вчитель біології НВК № 7 м.
Хмельницького
МІРОНОВА Наталія Геннадіївна – доктор сільськогосподарських наук,
доцент, завідувачка кафедри екології та
біологічної
освіти
гуманітарнопедагогічного факультету Хмельницького
національного університету
ПОКОТИЛЮК Віта Василівна
– вчитель біології ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 м.
Старокостянтинів

СКРИПНИК Аліна В’ячеславівна – вчитель хімії Мацьковецької гімназії
Хмельницької міської ради
СКРИПНИК Сергій Васильович – кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри екології та біологічної освіти
гуманітарно-педагогічного
факультету
Хмельницького
національного
університету
ТЕВТУЛЬ Ярема Юрійович
– доктор хімічних наук, професор
Чернівецького
національного
університету ім. Ю. Федьковича
ЧЕРЛІНКА Любов Василівна
– заступник директора з навчальнометодичної роботи КЗ Чернівецький
обласний центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді, аспірант
кафедри
екології
та
біомоніторингу
Чернівецького національного університету
ім. Ю. Федьковича
ЩУР Оксана Миколаївна
– вчитель хімії НВК № 4 м. Хмельницького

Додаток 3 до наказу НЕНЦ
№ 76 від 21.10. 2021 р.
Список
наукових і педагогічних керівників авторських проєктів фіналістів
Всеукраїнського екологічного хакатону для учнівської молоді «X REALITY
ECOLOGICAL HACK-2021», які забезпечили високий рівень підготовки
учнівської молоді до фінального етапу змагання
АКСЕНКОВА Елла
Володимирівна

БЕРДНІКОВА Оксана Ігорівна
БОКАНЧА Олена Кимівна
БОНДАРЕНКО Сергій Петрович

методист туристсько-краєзнавчого відділу
Донецького обласного центру туризму та
краєзнавства учнівської молоді, учитель
хімії Краматорської ЗОШ І-ІІІ ступенів
№ 16
вчитель географії, Крижанівський НВК
«ЗОШ І-ІІІ ступенів – ліцей – ДНЗ»
Одеського району Одеської області
вчитель біології Арцизького ЗЗСО І-ІІІ ст.
№5
вчитель природознавства і географії,
Корсунський НВК " ЗЗСО І - ІІ ст. гімназія - ЗДО"

ВАСИЛЯНСЬКИЙ Анатолій
Миколайович

викладач
Костянтинівського
закладу
загальної
середньої
освіти
№5
Костянтинівської міської ради Донецької
області
ГЕРАСИМОВ Олександр
керівник гуртків-методист Ладижинського
Олексійович
МНВЦ «Спадщина»
КИШЕНКО Тетяна Тимофіївна
вчитель біології та хімії, КЗ "Вишнівський
НВК "ЗЗСО І-ІІІ ст. - ЗДО"
КОНОПЕЛЬКО Геннадій
викладач
Ладижинського
навчальноВікторович
виховного комплексу № 1
КОПАНИЦЯ Тетяна Вікторівна
учитель вищої категорії, Комунальний
заклад "Загальноосвітня школа I-III ст.
№ 33 ВМР"
ЛЕЛІКОВ Володимир Васильович керівник гуртків Центру дитячої та
юнацької
творчості
"ЗОРІТ"
Новоукраїнської
міської
ради
Кіровоградської області
ЛИТВИНЕНКО Інна Анатоліївна викладач біології Західно-Донбаського
професійного ліцею
МАЛОВІЧКО Віктор Олексійович вчитель хімії філії Великобілозерського
НВК
№1
(школа-дитячий
садок),
Великобілозерська ЗОШ І-ІІ ступенів № 3
МИЦ Віталій Миколайович
вчитель
фізики
та
інформатики,
Комунального закладу «Плетеноташлицька
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Злинської сільської ради Новоукраїнського
району Кіровоградської області
МОХОНЬКО Анжела Анатолівна вчитель хімії та біологїї Глодоської ЗШ І-ІІІ
ст. Глодоської сільської ради
МУДРАК Тетяна Олександрівна
завідувачка методичного відділу КЗ "Центр
еколого-натуралістичної
творчості
учнівської молоді" Херсонської обласної
ради
МУРИН Лариса Іванівна
вчитель біології Яворівського ЗЗСО І-ІІІ
ступенів № 2
ОСТАШЕВСЬКА Марина
вчитель біології Фонтанського НВК «ЗОШ
Сергіївна
І-ІІІ ступенів –гімназія» Одеської області
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