
Міністерство освіти і науки України 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді  

Департамент освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації  
 

 

 

 

 

НАГОРОДЖУЄТЬСЯ 
 

БЕРДНІКОВА ОКСАНА ІГОРІВНА 
 

вчитель географії ліцею «Крижанівський» Фонтанської сільської ради 
Одеського району Одеської області, керівник гуртка «Юний науковець» 

екологічного напрямку Одеського обласного гуманітарного центру 
позашкільної освіти та виховання 

в забезпеченні високого рівня підготовки учасників на етапах 
організації і проведення Всеукраїнського екологічного Хакатону для 
учнівської молоді «X REALITY ECOLOGICAL HACK» (Eco-Hackathon) у 

2022 році «Інноваційні технологічні рішення для підвищення ефективності 

екологізації лісогосподарського виробництва України» 
 

наказ № 89         від 09.12.2022 р. 

 

Директор НЕНЦ                                                 Директор Департаменту  

                                                                              освіти і науки ЧОДА 

                     Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ                                       Оксана САКРІЄР  

 

 

Київ 

 



Міністерство освіти і науки України 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді  

Департамент освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації  
 

 

 

 

 

НАГОРОДЖУЄТЬСЯ 
 

БІЛОУС ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА 
 

учитель біології Харківської ЗОШ № 151, кваліфікаційна 
категорія:«спеціаліст вищої категорії» 

в забезпеченні високого рівня підготовки учасників на етапах 
організації і проведення Всеукраїнського екологічного Хакатону для 
учнівської молоді «X REALITY ECOLOGICAL HACK» (Eco-Hackathon) у 

2022 році «Інноваційні технологічні рішення для підвищення ефективності 

екологізації лісогосподарського виробництва України» 
 

наказ № 89         від 09.12.2022 р. 

 

Директор НЕНЦ                                                 Директор Департаменту  

                                                                              освіти і науки ЧОДА 

                     Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ                                       Оксана САКРІЄР  

 

 

 

Київ 

 



Міністерство освіти і науки України 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді  

Департамент освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації  
 

 

 

 

 

НАГОРОДЖУЄТЬСЯ 
 

ГАВРИЛЕНКО ТЕТЯНА ІВАНІВНА 
 

учитель біології та хімії Пирятинського ліцею № 6 Пирятинської міської 
ради Полтавської області 

в забезпеченні високого рівня підготовки учасників на етапах 
організації і проведення Всеукраїнського екологічного Хакатону для 
учнівської молоді «X REALITY ECOLOGICAL HACK» (Eco-Hackathon) у 

2022 році «Інноваційні технологічні рішення для підвищення ефективності 

екологізації лісогосподарського виробництва України» 
 

наказ № 89         від 09.12.2022 р. 

 

Директор НЕНЦ                                                 Директор Департаменту  

                                                                              освіти і науки ЧОДА 

                     Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ                                       Оксана САКРІЄР  

 

 

 

Київ 

 



Міністерство освіти і науки України 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді  

Департамент освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації  
 

 

 

 

 

НАГОРОДЖУЄТЬСЯ 
 

ГЕРАСИМОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ 
 

керівник гуртків-методист ліцею № 3 Ладижинської міської ради 
Гайсинського району Вінницької області  

в забезпеченні високого рівня підготовки учасників на етапах 
організації і проведення Всеукраїнського екологічного Хакатону для 
учнівської молоді «X REALITY ECOLOGICAL HACK» (Eco-Hackathon) у 

2022 році «Інноваційні технологічні рішення для підвищення ефективності 

екологізації лісогосподарського виробництва України» 
 

наказ № 89         від 09.12.2022 р. 

 

Директор НЕНЦ                                                 Директор Департаменту  

                                                                              освіти і науки ЧОДА 

                     Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ                                       Оксана САКРІЄР  

 

 

 

Київ 

 



Міністерство освіти і науки України 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді  

Департамент освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації  
 

 

 

 

 

НАГОРОДЖУЄТЬСЯ 
 

ГОЛОВЧАНСЬКА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА 
 

вчителька хімії Шандриголівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Лиманської міської ради Донецької області 

в забезпеченні високого рівня підготовки учасників на етапах 
організації і проведення Всеукраїнського екологічного Хакатону для 
учнівської молоді «X REALITY ECOLOGICAL HACK» (Eco-Hackathon) у 

2022 році «Інноваційні технологічні рішення для підвищення ефективності 

екологізації лісогосподарського виробництва України» 
 

наказ № 89         від 09.12.2022 р. 

 

Директор НЕНЦ                                                 Директор Департаменту  

                                                                              освіти і науки ЧОДА 

                     Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ                                       Оксана САКРІЄР  

 

 

 

Київ 

 



Міністерство освіти і науки України 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді  

Департамент освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації  
 

 

 

 

 

НАГОРОДЖУЄТЬСЯ 
 

ДЗЮБЕНКО ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА 
 

керівник екологічного гуртка «Кактусенята» і гуртка «Основи наукових 
досліджень (Екологія) МАН КОКПНЗ Переяславського будинку художньої 

творчості дітей, юнацтва та молоді, кандидат біологічних наук, доцент 
Університету Григорія Сковороди в Переяславі 

в забезпеченні високого рівня підготовки учасників на етапах 
організації і проведення Всеукраїнського екологічного Хакатону для 
учнівської молоді «X REALITY ECOLOGICAL HACK» (Eco-Hackathon) у 

2022 році «Інноваційні технологічні рішення для підвищення ефективності 

екологізації лісогосподарського виробництва України» 
 

наказ № 89         від 09.12.2022 р. 

 

Директор НЕНЦ                                                 Директор Департаменту  

                                                                              освіти і науки ЧОДА 

                     Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ                                       Оксана САКРІЄР  

 

 

Київ 

 



Міністерство освіти і науки України 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді  

Департамент освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації  
 

 

 

 

 

НАГОРОДЖУЄТЬСЯ 
 

ДОВБЕЦЬКА МАРІЯ РОМАНІВНА 
 

заступник директора школи з виховної роботи загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів № 2 м. Радехова Радехівської міської ради Львівської області 

в забезпеченні високого рівня підготовки учасників на етапах 
організації і проведення Всеукраїнського екологічного Хакатону для 
учнівської молоді «X REALITY ECOLOGICAL HACK» (Eco-Hackathon) у 

2022 році «Інноваційні технологічні рішення для підвищення ефективності 

екологізації лісогосподарського виробництва України» 
 

наказ № 89         від 09.12.2022 р. 

 

Директор НЕНЦ                                                 Директор Департаменту  

                                                                              освіти і науки ЧОДА 

                     Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ                                       Оксана САКРІЄР  

 

 

 

Київ 

 



Міністерство освіти і науки України 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді  

Департамент освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації  
 

 

 

 

 

НАГОРОДЖУЄТЬСЯ 
 

ЗАДЕРЕЙ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ 
 

керівник гуртка «Юний науковець. Екологічний напрям» Одеського 
обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання та 

гуртка «Юний дослідник» КЗПО   Одеський Еколого-натуралістичний центр 
«Афаліна» 

в забезпеченні високого рівня підготовки учасників на етапах 
організації і проведення Всеукраїнського екологічного Хакатону для 
учнівської молоді «X REALITY ECOLOGICAL HACK» (Eco-Hackathon) у 

2022 році «Інноваційні технологічні рішення для підвищення ефективності 

екологізації лісогосподарського виробництва України» 
 

наказ № 89         від 09.12.2022 р. 

 

Директор НЕНЦ                                                 Директор Департаменту  

                                                                              освіти і науки ЧОДА 

                     Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ                                       Оксана САКРІЄР  

 

 

Київ 

 



Міністерство освіти і науки України 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді  

Департамент освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації  
 

 

 

 

 

НАГОРОДЖУЄТЬСЯ 
 

ЗИМА СВІТЛАНА СЕРГІЇВНА 
 

учитель біології ліцею № 227 імені М.М.Громова м. Києва 

в забезпеченні високого рівня підготовки учасників на етапах 
організації і проведення Всеукраїнського екологічного Хакатону для 
учнівської молоді «X REALITY ECOLOGICAL HACK» (Eco-Hackathon) у 

2022 році «Інноваційні технологічні рішення для підвищення ефективності 

екологізації лісогосподарського виробництва України» 
 

наказ № 89         від 09.12.2022 р. 

 

Директор НЕНЦ                                                 Директор Департаменту  

                                                                              освіти і науки ЧОДА 

                     Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ                                       Оксана САКРІЄР  

 

 

 

 

Київ 

 



Міністерство освіти і науки України 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді  

Департамент освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації  
 

 

 

 

 

НАГОРОДЖУЄТЬСЯ 
 

КОРЕЧКО ЛІДІЯ ЮХИМІВНА 
 

керівник шкільного лісництва, вчитель біології та хімії Костянтинівської 
гімназії Сарненської міської ради Львівської області 

в забезпеченні високого рівня підготовки учасників на етапах 
організації і проведення Всеукраїнського екологічного Хакатону для 
учнівської молоді «X REALITY ECOLOGICAL HACK» (Eco-Hackathon) у 

2022 році «Інноваційні технологічні рішення для підвищення ефективності 

екологізації лісогосподарського виробництва України» 
 

наказ № 89         від 09.12.2022 р. 

 

Директор НЕНЦ                                                 Директор Департаменту  

                                                                              освіти і науки ЧОДА 

                     Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ                                       Оксана САКРІЄР  

 

 

 

Київ 

 



Міністерство освіти і науки України 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді  

Департамент освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації  
 

 

 

 

 

НАГОРОДЖУЄТЬСЯ 
 

НИКИРСА ТЕТЯНА ДМИТРІВНА 
 

кандидат біологічних наук, провідний науковий співробітник Чернівецького 
обласного краєзнавчого музею 

в забезпеченні високого рівня підготовки учасників на етапах 
організації і проведення Всеукраїнського екологічного Хакатону для 
учнівської молоді «X REALITY ECOLOGICAL HACK» (Eco-Hackathon) у 

2022 році «Інноваційні технологічні рішення для підвищення ефективності 

екологізації лісогосподарського виробництва України» 
 

наказ № 89         від 09.12.2022 р. 

 

Директор НЕНЦ                                                 Директор Департаменту  

                                                                              освіти і науки ЧОДА 

                     Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ                                       Оксана САКРІЄР  

 

 

 

Київ 

 



Міністерство освіти і науки України 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді  

Департамент освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації  
 

 

 

 

 

НАГОРОДЖУЄТЬСЯ 
 

НІКОЛЕНКО ЮЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА 
 

вчитель біології Дніпровського ЛІТ 

в забезпеченні високого рівня підготовки учасників на етапах 
організації і проведення Всеукраїнського екологічного Хакатону для 
учнівської молоді «X REALITY ECOLOGICAL HACK» (Eco-Hackathon) у 

2022 році «Інноваційні технологічні рішення для підвищення ефективності 

екологізації лісогосподарського виробництва України» 
 

наказ № 89         від 09.12.2022 р. 

 

Директор НЕНЦ                                                 Директор Департаменту  

                                                                              освіти і науки ЧОДА 

                     Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ                                       Оксана САКРІЄР  

 

 

 

 

Київ 

 



Міністерство освіти і науки України 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді  

Департамент освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації  
 

 

 

 

 

НАГОРОДЖУЄТЬСЯ 
 

ОСТАШЕВСЬКА МАРИНА СЕРГІЇВНА 
 

вчитель біології та хімії  ліцею «Крижанівський» Фонтанської сільської 
ради Одеського району Одеської області 

в забезпеченні високого рівня підготовки учасників на етапах 
організації і проведення Всеукраїнського екологічного Хакатону для 
учнівської молоді «X REALITY ECOLOGICAL HACK» (Eco-Hackathon) у 

2022 році «Інноваційні технологічні рішення для підвищення ефективності 

екологізації лісогосподарського виробництва України» 
 

наказ № 89         від 09.12.2022 р. 

 

Директор НЕНЦ                                                 Директор Департаменту  

                                                                              освіти і науки ЧОДА 

                     Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ                                       Оксана САКРІЄР  

 

 

 

Київ 

 



Міністерство освіти і науки України 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді  

Департамент освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації  
 

 

 

 

 

НАГОРОДЖУЄТЬСЯ 
 

ПАНКРАТЬЄВА ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА 
 

вчитель біології КЗ «Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 49 
Харківської міської ради Харківської області імені Харківських дивізій»; 

керівник гуртка КЗ «Харківська обласна Мала академія наук Харківської 
обласної ради», кандидат географічних наук 

в забезпеченні високого рівня підготовки учасників на етапах 
організації і проведення Всеукраїнського екологічного Хакатону для 
учнівської молоді «X REALITY ECOLOGICAL HACK» (Eco-Hackathon) у 

2022 році «Інноваційні технологічні рішення для підвищення ефективності 

екологізації лісогосподарського виробництва України» 
 

наказ № 89         від 09.12.2022 р. 

 

Директор НЕНЦ                                                 Директор Департаменту  

                                                                              освіти і науки ЧОДА 

                     Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ                                       Оксана САКРІЄР  

 

 

Київ 

 



Міністерство освіти і науки України 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді  

Департамент освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації  
 

 

 

 

 

НАГОРОДЖУЄТЬСЯ 
 

ПАСТУХ ОЛЕНА ВАСИЛІВНА 
 

заступник директора з виховної роботи Тернівського ЗЗСО І-ІІІ рівнів 
Джулинської сільської ради 

в забезпеченні високого рівня підготовки учасників на етапах 
організації і проведення Всеукраїнського екологічного Хакатону для 
учнівської молоді «X REALITY ECOLOGICAL HACK» (Eco-Hackathon) у 

2022 році «Інноваційні технологічні рішення для підвищення ефективності 

екологізації лісогосподарського виробництва України» 
 

наказ № 89         від 09.12.2022 р. 

 

Директор НЕНЦ                                                 Директор Департаменту  

                                                                              освіти і науки ЧОДА 

                     Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ                                       Оксана САКРІЄР  

 

 

 

Київ 

 



Міністерство освіти і науки України 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді  

Департамент освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації  
 

 

 

 

 

НАГОРОДЖУЄТЬСЯ 
 

ПОСТОВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 
 

вчитель КЗ «Вінницький ліцей № 33» 

в забезпеченні високого рівня підготовки учасників на етапах 
організації і проведення Всеукраїнського екологічного Хакатону для 
учнівської молоді «X REALITY ECOLOGICAL HACK» (Eco-Hackathon) у 

2022 році «Інноваційні технологічні рішення для підвищення ефективності 

екологізації лісогосподарського виробництва України» 
 

наказ № 89         від 09.12.2022 р. 

 

Директор НЕНЦ                                                 Директор Департаменту  

                                                                              освіти і науки ЧОДА 

                     Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ                                       Оксана САКРІЄР  

 

 

 

 

Київ 

 

 



Міністерство освіти і науки України 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді  

Департамент освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації  
 

 

 

 

 

НАГОРОДЖУЄТЬСЯ 
 

РОМАНИШИН ЛАРИСА МИРОСЛАВІВНА 
 

вчитель хімії Сколівського ЗЗСО І-ІІІ ст. № 2 ім. Стефанії Вітрук, керівник 
гуртка "Юні екологи"Львівського обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді 

в забезпеченні високого рівня підготовки учасників на етапах 
організації і проведення Всеукраїнського екологічного Хакатону для 
учнівської молоді «X REALITY ECOLOGICAL HACK» (Eco-Hackathon) у 

2022 році «Інноваційні технологічні рішення для підвищення ефективності 

екологізації лісогосподарського виробництва України» 
 

наказ № 89         від 09.12.2022 р. 

 

Директор НЕНЦ                                                 Директор Департаменту  

                                                                              освіти і науки ЧОДА 

                     Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ                                       Оксана САКРІЄР  

 

 

Київ 

 



Міністерство освіти і науки України 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді  

Департамент освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації  
 

 

 

 

 

НАГОРОДЖУЄТЬСЯ 
 

СКЛЯРОВА ТЕТЯНА ІЛЛІВНА 
 

вчитель біології Харківської загальноосвітньої школи № 138, спеціаліст 
вищої категорії, вчитель-методист 

в забезпеченні високого рівня підготовки учасників на етапах 
організації і проведення Всеукраїнського екологічного Хакатону для 
учнівської молоді «X REALITY ECOLOGICAL HACK» (Eco-Hackathon) у 

2022 році «Інноваційні технологічні рішення для підвищення ефективності 

екологізації лісогосподарського виробництва України» 
 

наказ № 89         від 09.12.2022 р. 

 

Директор НЕНЦ                                                 Директор Департаменту  

                                                                              освіти і науки ЧОДА 

                     Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ                                       Оксана САКРІЄР  

 

 

 

Київ 

 



Міністерство освіти і науки України 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді  

Департамент освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації  
 

 

 

 

 

НАГОРОДЖУЄТЬСЯ 
 

СОРОЧУК СВІТЛАНА ІВАНІВНА 
 

вчитель географії та природознавства; керівник учнівського лісництва 
"Вікова діброва" Оженинський ліцей імені Тараса Григоровича Шевченка 

Острозької міської ради Рівненської області 

в забезпеченні високого рівня підготовки учасників на етапах 
організації і проведення Всеукраїнського екологічного Хакатону для 
учнівської молоді «X REALITY ECOLOGICAL HACK» (Eco-Hackathon) у 

2022 році «Інноваційні технологічні рішення для підвищення ефективності 

екологізації лісогосподарського виробництва України» 
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                                                                              освіти і науки ЧОДА 
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Міністерство освіти і науки України 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді  

Департамент освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації  
 

 

 

 

 

НАГОРОДЖУЄТЬСЯ 
 

УЩАПІВСЬКА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА 
 

викладач Коростенського міського ліцею № 5 Житомирської області 

в забезпеченні високого рівня підготовки учасників на етапах 
організації і проведення Всеукраїнського екологічного Хакатону для 
учнівської молоді «X REALITY ECOLOGICAL HACK» (Eco-Hackathon) у 

2022 році «Інноваційні технологічні рішення для підвищення ефективності 

екологізації лісогосподарського виробництва України» 
 

наказ № 89         від 09.12.2022 р. 

 

Директор НЕНЦ                                                 Директор Департаменту  

                                                                              освіти і науки ЧОДА 

                     Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ                                       Оксана САКРІЄР  

 

 

 

 

Київ 

 



Міністерство освіти і науки України 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді  

Департамент освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації  
 

 

 

 

 

НАГОРОДЖУЄТЬСЯ 
 

ХЛУС ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА 
 

кандидат біологічних наук , доцент, методист, керівник гуртків 
Комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» 

в забезпеченні високого рівня підготовки учасників на етапах 
організації і проведення Всеукраїнського екологічного Хакатону для 
учнівської молоді «X REALITY ECOLOGICAL HACK» (Eco-Hackathon) у 

2022 році «Інноваційні технологічні рішення для підвищення ефективності 

екологізації лісогосподарського виробництва України» 
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Міністерство освіти і науки України 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді  

Департамент освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації  
 

 

 

 

 

НАГОРОДЖУЄТЬСЯ 
 

ЧАНДИК ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА 
 

вчитель технологій Вовковиївського ліцею Демидівської селищної ради 
Рівненської області 

в забезпеченні високого рівня підготовки учасників на етапах 
організації і проведення Всеукраїнського екологічного Хакатону для 
учнівської молоді «X REALITY ECOLOGICAL HACK» (Eco-Hackathon) у 

2022 році «Інноваційні технологічні рішення для підвищення ефективності 

екологізації лісогосподарського виробництва України» 
 

наказ № 89         від 09.12.2022 р. 

 

Директор НЕНЦ                                                 Директор Департаменту  

                                                                              освіти і науки ЧОДА 

                     Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ                                       Оксана САКРІЄР  

 

 

 

Київ 

 



Міністерство освіти і науки України 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді  

Департамент освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації  
 

 

 

 

 

НАГОРОДЖУЄТЬСЯ 
 

ЧЕЛНОКОВА НАТАЛЯ АНАТОЛІЇВНА 
 

керівник гуртка Центру еколого-натуралістичної творчості 
Білоцерківської міської ради Київської області 

в забезпеченні високого рівня підготовки учасників на етапах 
організації і проведення Всеукраїнського екологічного Хакатону для 
учнівської молоді «X REALITY ECOLOGICAL HACK» (Eco-Hackathon) у 

2022 році «Інноваційні технологічні рішення для підвищення ефективності 

екологізації лісогосподарського виробництва України» 
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                                                                              освіти і науки ЧОДА 

                     Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ                                       Оксана САКРІЄР  
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Міністерство освіти і науки України 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді  

Департамент освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації  
 

 

 

 

 

НАГОРОДЖУЄТЬСЯ 
 

ШЛАПАК НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА 
 

вчитель біології та хімії Черняхівського ліцею № 1 Черняхівської селищної 
ради Житомирської області 

в забезпеченні високого рівня підготовки учасників на етапах 
організації і проведення Всеукраїнського екологічного Хакатону для 
учнівської молоді «X REALITY ECOLOGICAL HACK» (Eco-Hackathon) у 

2022 році «Інноваційні технологічні рішення для підвищення ефективності 

екологізації лісогосподарського виробництва України» 
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Міністерство освіти і науки України 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді  

Департамент освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації  
 

 

 

 

 

НАГОРОДЖУЄТЬСЯ 
 

ШУБІН АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ 
 

вчитель фізики ліцею №30 м. Житомира, керівник гуртка Житомирського 
міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

в забезпеченні високого рівня підготовки учасників на етапах 
організації і проведення Всеукраїнського екологічного Хакатону для 
учнівської молоді «X REALITY ECOLOGICAL HACK» (Eco-Hackathon) у 

2022 році «Інноваційні технологічні рішення для підвищення ефективності 

екологізації лісогосподарського виробництва України» 
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                     Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ                                       Оксана САКРІЄР  

 

 

 

Київ 

 



Міністерство освіти і науки України 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді  

Департамент освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації  
 

 

 

 

 

НАГОРОДЖУЄТЬСЯ 
 

ФЕДОРЕНКО АНТОНІНА ОЛЕКСАНДРІВНА 
 

вчителька біології  ліцею № 30 м. Житомира 

в забезпеченні високого рівня підготовки учасників на етапах 
організації і проведення Всеукраїнського екологічного Хакатону для 
учнівської молоді «X REALITY ECOLOGICAL HACK» (Eco-Hackathon) у 

2022 році «Інноваційні технологічні рішення для підвищення ефективності 

екологізації лісогосподарського виробництва України» 
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Міністерство освіти і науки України 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді  

Департамент освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації  
 

 

 

 

 

НАГОРОДЖУЄТЬСЯ 
 

ШУБЧИНСЬКИЙ ВАСИЛЬ ДМИТРОВИЧ 
 

завідувач відділу екології та природоохоронної роботи Донецького 
обласного еколого-натуралістичного центру 

в забезпеченні високого рівня підготовки учасників на етапах 
організації і проведення Всеукраїнського екологічного Хакатону для 
учнівської молоді «X REALITY ECOLOGICAL HACK» (Eco-Hackathon) у 

2022 році «Інноваційні технологічні рішення для підвищення ефективності 

екологізації лісогосподарського виробництва України» 
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