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Директорам закладів позашкільної освіти  

Директорам закладів загальної середньої освіти  
 

 

Про проведення Всеукраїнського 

екологічного хакатону «X REALITY 

ECOLOGICAL HACK» у 2022 році 
   

 

Шановні колеги!  
 

 Відповідно до 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, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді МОН 

України спільно з Чернівецьким обласним центром еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді з запрошенням Львівського обласного дитячого 

еколого-натуралістичного центру, як правонаступника проведення даного 

заходу у 2023 році, з метою заохочення учнівської молоді до розробки і 

презентації рішень екологічних проблем протягом січня – травня 2022 року 

проводять Всеукраїнський екологічний хакатон «X REALITY ECOLOGICAL 

HACK – 2022» за темою «Інноваційні технологічні рішення для підвищення 

ефективності екологізації лісогосподарського виробництва України» 

(положення про захід розміщено на сайті НЕНЦ https://nenc.gov.ua/, сторінка 

«Хакатон»). 

   До участі в заході запрошуються учні віком від 14 до 17 років закладів 

загальної середньої та позашкільної освіти, які мають певні досягнення з 

обраного напряму діяльності та досвід у сфері наукових досліджень.  

 Хакатон проводиться у два етапи: 

І етап: відбірковий (заочний) – січень 2022 р. – березень 2022 року;  

ІІ етап: фінальний – з 12 по 14 травня 2022 року. 

 Учасникам заходу необхідно до 22 березня 2022 р. зареєструватися в 

режимі онлайн форма реєстрації. Процес реєстрації включає заповнення 

анкетних даних та подання в реєстраційній формі резюме проєкту. На підставі 

поданих матеріалів організаційний комітет проведе відбір учасників очного 

https://nenc.gov.ua/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHiWrSzVTadGwtP0rc07GJr-s4mfXnIHmNvaCHax-__AHtHw/viewform


етапу. 

 Результати відбору щодо участі в ІІ етапі Хакатону будуть оприлюднені до 

12 квітня 2022 року на сайтах https://nenc.gov.ua/ та www.chocentum.com.ua, а 

його учасники будуть запрошені окремим листом НЕНЦ.  

 Умови участі у другому етапі (форма проведення, програма, вартість 

проживання, харчування тощо), будуть надіслані організаторами окремим 

листом.  

 Контактна інформація: Чернівецький ОЦЕНТУМ: Головченко Людмила 

Юріївна, директор, тел.: (0372) 57 81 34, моб. тел. (066) 387-14-22; Черлінка 

Любов Василівна, заступник директора, моб. тел. (050) 149-10-36, email: 

chocentum@ukr.net. 
 

                                                                                                             

 

 
 

Директор                                                        Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ 
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