
Програма  
проведення фіналу Всеукраїнського екологічного Хакатону  

«X REALITY ECOLOGICAL HACK-2022» (Eco-Hackathon) 

«Інноваційні технологічні рішення для підвищення ефективності 

екологізації лісогосподарського виробництва України»  

06-09 листопада 2022 року 

(дистанційний та онлайн формат) 

 

 06 грудня 2022 року (вівторок) 
15.00 Урочисте відкриття Всеукраїнського екологічного Хакатону «X 

REALITY ECOLOGICAL HACK-2022» за участі представників 

організаторів та журі (відеовізитівка доступна з 15.00 на сайтах 

організаторів та в соцмережах) 

https://www.youtube.com/watch?v=O-j05NjMA3I&list=PLR-

VX7n0FPyezJO1Fn4H4gbp8wsMTNwl8&index=1&t=411s 

Вітальні слова: 

Голова організаційного комітету з підготовки і проведення 

конкурсу ВЕРБИЦЬКИЙ Володимир Валентинович, директор 

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді, доктор педагогічних наук, професор; 

САКРІЄР Оксана Леонідівна, директор Департаменту освіти і 

науки Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної 

військової адміністрації); 

ГОНЧАР Василь Борисович, начальник Чернівецького 

обласного управління лісового та мисливського господарства 

Голова журі конкурсу 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; 

БІЛОКОНЬ Микола Васильович, начальник управління 

екології та природних ресурсів Чернівецької обласної військової 

адміністрації, представник журі. 

Інформування фіналістів щодо Програми конкурсу, регламенту та 

порядку захисту спільних проєктів 

17.00 Підведення журі підсумків перегляду відеозахистів наукових 

проєктів (розміщені на окремому каналі конкурсу - 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLR-

VX7n0FPyezJO1Fn4H4gbp8wsMTNwl8) 
Визначення складу команд. Делегування капітанської пов’язки 

одному зі складу в кожній команді. Вибір заступника капітана 

17.30 Інформування учасників щодо результатів перегляду складом 

журі відео захистів та визначення складів команд засобами 

електронного зв’язку та розміщенням відповідної інформації на 

https://www.youtube.com/watch?v=O-j05NjMA3I&list=PLR-VX7n0FPyezJO1Fn4H4gbp8wsMTNwl8&index=1&t=411s
https://www.youtube.com/watch?v=O-j05NjMA3I&list=PLR-VX7n0FPyezJO1Fn4H4gbp8wsMTNwl8&index=1&t=411s
https://www.youtube.com/playlist?list=PLR-VX7n0FPyezJO1Fn4H4gbp8wsMTNwl8
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сайтах НЕНЦ https://nenc.gov.ua/ (Масові заходи>Хакатон), КЗ 

ЧОЦЕНТУМ https://chocentum.com.ua/ 

18.00 Делегування Оргкомітетом Хакатону складам команд контактних 

даних в середині команди 

Учасники кожної команди налагоджують контакти один з одним, 

готуючись наступного дня створювати спільний проєкт, 

погоджують між собою ролі в команді. Капітани для спілкування 

всередині команди організують власний чат в месенжері 

 07 грудня 2022 року (середа) 

09.00 Підготовка командами спільних проєктів в електронному вигляді 

(фото і відеографіка, електронний постер, презентація тощо). 

Застосовуються цифрові пристрої та засоби зв’язку 

17.00 Подання капітанами (заступниками капітанів) інформації щодо 

назви команди, назви спільного проєкту на електронні поштові 

скриньки Оргкомітету (НЕНЦ і КЗ ЧОЦЕНТУМ): 

komendantov@nenc.gov.ua, biology@nenc.gov.ua, 

kzchocentum@ukr.net 

 08 грудня 2022 року (четвер) 

14.00 Підготовка до оцінювання спільних командних проєктів 

представниками журі в режимі онлайн відеоконцеренції 

15.00 Початок підключення до онлайн ефіру на платформі Microsoft 

Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MmRkMWQ0ZGQtN2QxNC00MDg0LTkxMzktMDk3ZDYzOTAx

YzNi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222406ee14-ec5f-4a45-ab58-

fa306f78e9e4%22%2c%22Oid%22%3a%22a581b2e9-0562-479f-bff8-

fb059adbb5a6%22%7d 
15.15 Захист командами-фіналістами спільних проєктів (онлайн) згідно 

графіку підключення. На захист дається до 7 хвилин і 7 хвилин на 

відповіді представникам журі 
№ 

з/п 

Назва спільного проєкту Назва команди Час початку 

захисту 

1 Environmental Protection - моніторинг 

лісових та водних екосистем 

Fireplace «Горіти, а не тліти, 

а все вміти. Допомагати, 

працювати і про ліси дбати» 

15.15 

2 Виробничі аспекти лісогосподарської 

діяльності 

ЕкоЛісоТехно «Збережемо 

ліси - збережемо життя на 

Землі» 

15.35 

3 Відновлення лісових порід Колібрі «Старанно 

захищаємо природу, як 

колібрі» 

15.55 

4 Збереження біологічного різноманіття 

лісового фонду України 
Захисники природи 16.15 

5 Рекреаційні аспекти ведення лісового 

господарства: створення еко-хабу 

Green mind «В гармонії з 

природою» 

16.35 

17.00 Дебати і обговорення складом журі результатів представлення 

командних проєктів (очно, внутрішній чат, телефонія або онлайн-

зв’язок) 

 09 грудня 2022 року (п’ятниця) 
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15.00 Підведення підсумків відкриття Всеукраїнського екологічного 

Хакатону «X REALITY ECOLOGICAL HACK-2022» 

(відеозапис доступний з 15.00 на сайтах організаторів та в 

соцмережах) 

Настановчі слова: 

- представники Оргкомітету з підготовки і проведення Хакатону 

- представники журі 

Голова журі інформує учасників змагання щодо результатів 

фіналу 

Нагородження переможців та призерів Хакаттону  

Передача Кубка естафети ЕКО-ХАКАТОНУ юннатам Закарпаття 

Урочисте закриття Хакатону 2022 

Підготовка дипломів і нагородних документів в електронному 

вигляді 

Розміщення електронних нагородних документів на сайті НЕНЦ 

(рубрика Електронні нагородні документи) 

Підготовка підсумкового наказу щодо результатів проведення 

Хакатону 2022 
 


