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    21.11.2022.    № 01-15/209  

 
 

Про участь у Всеукраїнському  
екологічному хакатоні “X REALITY  
ECOLOGICAL HACK” у 2022 році” 

 
Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України (далі – МОН)  

від 04 жовтня 2022 року № 4/2835-22 “Про проведення фінального етапу 
Всеукраїнського екологічного хакатону “X REALITY ECOLOGICAL HACK” (Eco-
Hackathon)” (далі – Хакатон), з 06 до 09 грудня 2022 року Національним еколого-
натуралістичним центром учнівської молоді МОН України спільно з комунальним 
закладом “Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді” проводиться Хакатон в онлайн форматі (Положення та детальна інформація про 
захід розміщена на сайті 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. 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді” рекомендує здобувачам освіти закладів освіти області  взяти участь у 
заході, зареєструвавшись в режимі он-лайн до 27 листопада 2022 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. 

Лист МОН про проведення Хакатону додається. 
З метою моніторингу та належного інформування учасників Хакатону просимо 

заповнити спеціальну реєстраційну форму комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” за посиланням: 
https://forms.gle/xScZs1MW3UFv8HFN8 (контактна особа – Григор’єв Денис, завідувач 
відділу біології та екології, тел. 097-417-00-79). 

 
 

Директор         Юрій  ПЕДАН 
 
 
 
 
Григор’єв  Денис (056) 720-90-61 

 

Керівникам закладів освіти 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Директорат дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти

пр. Перемоги, 10 м. Київ, 01135, тел.(044)481-32-39, e-mail: inclusion@mon.gov.ua

____________________________________________________________________________________________

Департаментам (управлінням) освіти і 
науки обласних, Київської міської 
військових адміністрацій

 

Про проведення фінального етапу 

Всеукраїнського екологічного хакатону 

«X REALITY ECOLOGICAL HACK» 

(Eco-Hackathon) 

На виконання Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових 

заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2022 рік, затвердженого наказом 

Міністерством освіти і науки України від 15.12.2021 р. № 1379, з 06 до 09 грудня 2022 

року Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді спільно з          
КЗ «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді» проводиться фінальний етап Всеукраїнського екологічного хакатону              

«X REALITY ECOLOGICAL HACK» (Eco-Hackathon) (далі - 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.
Для участі у Хакатоні необхідно до 27 листопада 2022 року 

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

s4mfXnIHmNvaCHax-__AHtHw/viewform.

Фінальний етап буде проведено в онлайн форматі, у два тури. Детальна 

інформація про Хакатон на сайті Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді МОН України: https://nenc.gov.ua/.

У форматі проведення заходу можливі зміни, про що буде повідомлено 

організаторами додатково.
Додаткова інформація за телефонами: у м. Києві 067-4599528 

(Комендантов Володимир Федорович), e-mail: komendantov@nenc.gov.ua;                

у м. Чернівці – 066-3871422 (Головченко Людмила Юріївна), e-mail: 

kzchocentum@ukr.net.

Генеральний директор                                                                        Олег ЄРЕСЬКО

Кононович Тетяна  481 32 51
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