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Про участь у Всеукраїнському  

хакатоні для учнівської молоді  

“X REALITY ECOLOGICAL HACK-2021” 

 
Відповідно до листа Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді (далі – НЕНЦ) від 15 березня 2021 року № 69 “Про проведення 

Всеукраїнського хакатону для учнівської молоді “X REALITY ECOLOGICAL HACK-

2021” “Інноваційні технологічні рішення для підвищення ефективності водного 

господарства України” (далі – Хакатон) НЕНЦ спільно з Хмельницьким обласним 

еколого-натуралістичним центром учнівської молоді, Чернівецьким обласним 

центром еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді проводять Хакатон 

(Положення про захід розміщено на сайті НЕНЦ www.nenc.gov.ua). 

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

загальної середньої і 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) – березень 2021 р. – вересень 2021 року; 

ІІ етап: фінальний – з 19 по 21 жовтня 2021 року. 

Рекомендуємо взяти участь у заході, зареєструвавшись в режимі он-лайн до 15 

травня 2021 року. Процес реєстрації включає заповнення анкетних даних та подання 

в реєстраційний формі резюме проекту. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHiWrSzVTadGwtP0rc07GJr-

s4mfXnIHmNvaCHax-__AHtHw/viewform – інтерактивна форма реєстрації. 

Результати відбору щодо участі в очному етапі Хакатону будуть оприлюднені 

до 17 вересня 2021 року на сайтах www.nenc.gov.ua та www.hoencum.km.ua, а його 

учасники будуть запрошені окремим листом НЕНЦ. 

Лист НЕНЦ про проведення Хакатону додається. 

 

Директор          Юрій  ПЕДАН 
 
 
Григор’єв Д.В. (056) 720-90-61 

 

Керівникам закладів освіти 
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       «15» березня 2021 р.                                                       № 69  

Директорам закладів
позашкільної освіти 

Директорам закладів
загальної середньої освіти 

Про проведення Всеукраїнського хакатону для учнівської 
молоді «X REALITY ECOLOGICAL HACK-2021»
«Інноваційні технологічні рішення для підвищення 
ефективності водного господарства України» 

Відповідно  до  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних  організаційно-
масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2021 рік (за основними
напрямами  позашкільної  освіти),  затвердженого  наказом  Міністерства  від
24.11.2020  р.  №  1452,  Національний  еколого-натуралістичний  центр
учнівської молоді МОН України спільно з Хмельницьким обласним еколого-
натуралістичним  центром  учнівської  молоді,  Чернівецьким  обласним
центром  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  та  з  метою
заохочення учнівської молоді до презентації і розробки рішень екологічних
проблем  протягом  березня  2021  р.  –  вересня  2021  р.  проводять
Всеукраїнський  екологічний  хакатон  для  учнівської  молоді  «X  REALITY
ECOLOGICAL  HACK»  за  темою  «Інноваційні  технологічні  рішення  для
підвищення ефективності водного господарства України» (Положення про
захід розміщено на сайті НЕНЦ www.nenc.gov.ua). 

Співорганізаторами хакатону 2021 року є Хмельницький національний
університет, Кам’янець-Подільський національний університет та польський
вищий заклад освіти – Університет Технологічно-Природничий в м. Бидгощі. 

До участі в заході запрошуються учні віком від 14 до 17 років закладів
загальної  середньої  і  позашкільної  освіти,  які  мають  певні  досягнення  з
обраного напряму діяльності та досвід у сфері наукових досліджень

Хакатон проводиться у два етапи: 

http://www.nenc.gov.ua/


І етап: відбірковий (заочний) – березень 2021 р. – вересень 2021 року; 
ІІ етап: фінальний – з 19 по 21 жовтня 2021 року. 

Учасникам заходу необхідно до 15 травня 2021 р. зареєструватися в
режимі  он-лайн  за  посиланням:  форма  реєстрації.  Процес  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  17  вересня  2021  року на  сайтах
www.nenc.gov.ua та www.  hoencum  .km.ua  , а його учасники будуть запрошені
окремим листом НЕНЦ. 

Умови  участі  у  другому  очному  етапі  (дата  проведення,  вартість
проживання,  харчування  тощо),  які  проводитиметься  на  базі  наукових
лабораторій і аудиторій Хмельницького національного університету, будуть
надіслані організаторами окремим листом.

Координатори  проведення  заходу  –  Національний  еколого-
натуралістичний  центр  учнівської  молоді,  Хмельницький  обласний
еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. 

Контактна інформація: 
НЕНЦ:  тел.  (044)  430-00-64.  Координатор:  Кацурак  Вікторія

Петрівна, заступник директора з навчальної роботи НЕНЦ, моб. тел. 096
4812176, email:  katsurak@nenc.gov.ua 

Хмельницький ОЕНЦУМ: - Важельська Катерина Олександрівна, зав.
відділу,  тел.  (0382)  716-449,  моб.  тел.  096-709-7526;  Зотова  Олена
Василівна, методист, моб. тел. 098-430-1357, email: hoencum@gmail.com. 

 

Директор                                                        Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ
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