
Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ
ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

04074. Київ, Вишгородська, 19 Тел. 430-02-60, 430-43-90    e-mail: nenc@nenc.gov.ua

«17» жовтня 2018 р. № 311
На № ___ від ______________

Директорам закладів
позашкільної освіти

Директорам закладів
загальної середньої освіти

Про проведення Всеукраїнського
хакатону для учнівської молоді
«X REALITY HACK - 2019»

Відповідно  до  «Проекту плану  всеукраїнських  і  міжнародних
організаційно-масових  заходів  з  дітьми  та  учнівською  молоддю  на  2019  рік
(еколого-натуралістичний  напрям)»  Національний  еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді МОН України спільно із комунальним закладом «Центр
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  Херсонської  обласної
ради,  Хмельницьким  обласним  еколого-натуралістичним  Центром  учнівської
молоді та  з  метою  заохочення  учнівської  молоді  до  презентації  і  розробки
рішень  екологічних  проблем протягом  жовтня  2018  р.  –  травня  2019  р.
проводять Всеукраїнський хакатон для учнівської молоді  «X REALITY HACK
2019» (положення  про  захід  розміщено  на  сайті  НЕНЦ  www.nenc.gov.ua).
Загальна  тема Хакатону  -  2019:  «Технологічні  рішення  в  органічному
сільському господарстві».

До участі в заході запрошуються учні віком від 14 до 17 років закладів
загальної  середньої  та  позашкільної  освіти,  які  мають  певні  досягнення  у
своєму  напряму  діяльності,  досвід  у  сфері  наукових  досліджень  і  прагнуть
знайти  команду  або  ресурси  для  реалізації  своєї  ідеї/проекту,  інженерних,
технічних, енергетичних, робототехнічних та екологічних рішень, ІТ- проектів.

Хакатон проводиться у два етапи:
І етап: відбірковий (заочний) – жовтень 2018 р. – березень 2019 року;
ІІ  етап:  фінальний  (Всеукраїнський,  очний)  –  орієнтовно,  в  травні

2019 року м. Херсон; тривалість очного етапу – три дні.
Учасникам  заходу  необхідно  до  12  березня  2019  р.  зареєструватися  в

режимі  он-лайн  за  посиланням:  https://nenc.gov.ua/?page_id=12132.  Процес
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реєстрації  включає  заповнення  анкетних  даних  та  подання  в  реєстраційний
формі резюме проекту.

На  підставі  поданих  матеріалів  організаційний  комітет  проведе  відбір
учасників  очного  етапу.  Результати  відбору  щодо  участі  в  очному  етапі
Хакатону будуть оприлюднені до 2 квітня 2019 року на сайтах www.nenc.gov.ua
та www.junnat.kherson.ua.

Умови  участі  у  другому  очному  етапі  (дата  проведення,  вартість
проживання,  харчування  тощо)  будуть  надіслані  організаторами  окремим
листом.

Координатор проведення заходу –  комунальний заклад «Центр еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  Херсонської  обласної  ради.
Контактна  інформація:  Вітренко  Ельвіра  Валентинівна  (директор  закладу,
контактний  номер  телефону:  0506164146);  Мудрак  Тетяна  Олександрівна
(завідувач  відділом,  контактний  номер  телефону:  0995533728),  електронна
адреса:  hocentum  @  ukr  .  net;  сайти  організацій:  НЕНЦ  -  www.nenc.gov.ua;
КЗ «Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  Херсонської
обласної ради - www.junnat.kherson.ua.

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