
 

«22» листопада 2022 р.                                                                                                          № 83 

Про склад оргкомітету і журі Всеукраїнського  

екологічного хакатону для учнівської молоді  

«X REALITY ECOLOGICAL HACK-2022» 

 

На виконання  Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів 

з дітьми та учнівською молоддю на 2022 рік (за основними напрямами позашкільної 

освіти), затвердженого наказом Міністерства від 15.12.2021 року № 1379, відповідно до 

листа Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді від 22.09.2022 р. 

№176 «Про проведення Всеукраїнського екологічного хакатону «X REALITY 

ECOLOGICAL HACK» (Eko-Hackathon) у 2022 році і «Позашкільний освітній Хаб для 

дітей переселенців та студентської молоді», керуючись Положенням про Всеукраїнський 

екологічний хакатон «Eco-Hackathon» 

 

НАКАЗУЮ:  

 

1. Провести з 06 по 09 грудня 2022 року Всеукраїнський екологічний хакатон для 

учнівської молоді «X REALITY ECOLOGICAL HACK-2022 (далі - Хакатон) в онлайн 

форматі у м. Чернівці. 

2. Затвердити: 

2.1. Склад організаційного комітету Хакатону, що додається (додаток 1). 

2.2. Склад журі Хакатону, що додається (додаток 2). 

3. Директору комунального закладу «Чернівецький обласний центр  еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» Людмилі Головченко: 

3.1. Забезпечити належний рівень підготовки та організоване проведення Хакатону 

за темою «Інноваційні технологічні рішення для підвищення ефективності екологізації 

лісогосподарського виробництва України» відповідно до програми та вимог 

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 

3.2. Забезпечити ефективну роботу Журі та відзначення переможців і призерів 

заходу. 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора Національного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України Кацурак Вікторію 

Петрівну. 

 

 

Директор                                                                           Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ  



Додаток 1 до наказу НЕНЦ 

від 22 листопада 2022 р. № 83 

 

 

Склад 

оргкомітету Всеукраїнського хакатону для учнівської молоді 

«X REALITY ECOLOGICAL HACK-2022» 

 

КАЦУРАК Вікторія 

Петрівна 

заступник директора Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді МОН 

України 

 

ГРИНЮК 

Оксана Іванівна 

 

заступник директора Департаменту освіти і науки 

Чернівецької обласної військової адміністрації,  

начальник управління освіти та цифрової 

трансформації 

 

ГОЛОВЧЕНКО  

Людмила Юріївна 

 

директор КЗ «Чернівецький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» 

 

ГРИЦЮК 

Ганна Борисівна 

 

директор Чернівецького ліцею №3 медичного 

профілю Чернівецької міської ради 

 

КОМЕНДАНТОВ 

Володимир Федорович 

завідувач відділом біології Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді 
 

ЧЕБАН 

Тетяна Никодимівна 

 

заступник директора з виховної роботи КЗ 

«Чернівецький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» 

 

ЯКІВЧИК 

Олександр Васильович 

 

вчитель інформатики Чернівецького ліцею № 3 

медичного профілю Чернівецької міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРИЦЮК  
  

  

  

 

  



Додаток 2 до наказу НЕНЦ 

від 22 листопада 2022 р. № 83 

 

Склад 

журі Всеукраїнського хакатону для учнівської молоді 

«X REALITY ECOLOGICAL HACK-2022» 

 

ЧОРНЕЙ 

Ілля Ілліч 

 

доктор біологічних наук, професор кафедри 

ботаніки, лісового та садово-паркового 

господарства Навчально-наукового 

інституту біології, хімії та біоресурсів 

Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича, голова журі 

 

РУДЕНКО  

Світлана Степанівна 

 

доктор біологічних наук, професор кафедри 

ботаніки та екології Донецького 

національного університету імені Василя 

Стуса, член журі 

 

БІЛОКОНЬ 

Микола Васильович 

начальник управління екології та природних 

ресурсів Чернівецької обласної військової 

адміністрації, член журі  

 

СОБКО 

Тарас Михайлович 

 

головний спеціаліст управління лісового та 

мисливського господарства Чернівецької 

обласної військової адміністрації, член журі 

 

ДАНІЛОВА 

Ольга Миколаївна 

 

кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент кафедри економічної географії та 

екологічного менеджменту Чернівецького 

національного університету імені Юрія 

Федьковича, член журі 

 

ЯКОВИШИН 

Вадим Михайлович 

 

кандидат сільськогосподарських наук, 

лісничий Буденецького лісництва ДП 

«Чернівецький лісгосп», член журі 

 

ГРИЦКУ 

Вероніка Степанівна 

 

кандидат географічних наук, заступник 

директора з навчально-методичної роботи  

КЗ «Чернівецький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської 

молоді», член журі 

 

РОМАНЮК 

Василь Костянтинович 

інженер відділу лісового господарства ДП 

«Чернівецький лісгосп», член журі 



 

ФУШТЕЙ 

Ілля Дмитрович 

співголова Всеукраїнського об’єднання 

«Лісова громада», директор Горошовецького 

ЗЗСО Юрковецької сільської ради 

Чернівецької області, керівник 

Горошовецького учнівського лісництва, член 

журі 

 

КУЗЬМІНСЬКА 

Валентина Василівна 

методист КЗ «Чернівецький обласний центр 

еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді», член журі 

 

БУДЖАК 

Тетяна Віталіївна 

 

заступник директора з наукової роботи 

Чернівецького ліцею №3 медичного профілю 

Чернівецької міської ради 

 

ХУДИЙ 

Олександр Олексійович 

 

студент II курсу Навчально-наукового 

інституту біології, хімії та біоресурсів 

Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича, вихованець секції 

«Індивідуальна робота еколого-біологічного 

напряму з обдарованими дітьми» ОЗБШ, 

президент юннатівського парламенту КЗ 

«Чернівецький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської 

молоді», член журі 

 

МОСКАЛИК Галина 

Георгіївна 

кандидат біологічних наук, доцент кафедри 

екології та біомоніторингу Навчально-

наукового інституту біології, хімії та 

біоресурсів Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича, член 

журі 

 

 

 


