
            

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ  
 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ  
“ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР  

ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ” 
 

вул. Мандриківська, 80, м. Дніпро, 49094, тел/факс 8(056) 720-90-60 
e-mail:  dneprunnat@ukr.net, http ://www.dneprunnat.dp.ua,  код ЄДРПОУ 02139966 

  
в 

    24.01.2022.  № 01-15/24с  

 

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

 

Відповідно до листа Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 
молоді (далі – НЕНЦ) від 14 січня 2022 року № 7 “Про проведення Всеукраїнського 
екологічного хакатону “X REALITY ECOLOGICAL HACK” у 2022 році”  
(далі – Хакатон), НЕНЦ спільно з Чернівецьким обласним центром еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді та Львівським обласним дитячим еколого-
натуралістичним центром проводять Хакатон за темою “Інноваційні технологічні 
рішення для підвищення ефективності екологізації лісогосподарського 
виробництва України” (Положення про захід розміщено 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. 

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

до 22 березня 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. 

Результати відбору щодо участі в очному етапі Хакатону будуть оприлюднені до 
12 квітня 2022 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. 
З метою моніторингу та належного інформування учасників ІІ етапу Хакатону 

просимо заповнити спеціальну реєстраційну форму комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” за посиланням: 
https://forms.gle/jb2ps7BE56tqin1XA (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 



 
 

      «14» січня 2022 р.                                                                                           № 7 

 

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 

https://nenc.gov.ua/
http://www.chocentum.com.ua/
mailto:chocentum@ukr.net


 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ  ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ 

ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 
вул. О. Кошового, 57, м. Чернівці, 58029, т. (0372) 52-18-01 

Е-маіІ: kzchocentum@ukr.net, сайт: chocentum.com.ua, ЄДРПОУ 21431968 
 
Від  11.01.2022 № 10 На № ________ від _________ 

  
 

Директорам закладів позашкільної освіти  
 
 
 

Про проведення Всеукраїнського 

екологічного хакатону «Eco-Hackathon» 
   

 
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, Львівським обласним 
дитячим еколого-натуралістичним центром, з метою заохочення учнівської 
молоді до розробки і презентації рішень екологічних проблем протягом січня – 
травня 2022 року проводять Всеукраїнський екологічний хакатон  
«Eco-Hackathon» за темою «Інноваційні технологічні рішення для 

підвищення ефективності екологізації лісогосподарського виробництва 

України» (положення про захід розміщено на сайті НЕНЦ https://nenc.gov.ua/). 
   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 за посиланням, яке буде надане організаторами. Процес 
реєстрації включає заповнення анкетних даних та подання в реєстраційній 
формі резюме проєкту. На підставі поданих матеріалів організаційний комітет 
проведе відбір учасників очного 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. 0663871422;  
Черлінка Любов Василівна, заступник директора, моб.     0501491036 ,  
email: kzchocentum@ukr.net. 
 
 
З повагою, 
директор КЗ ЧОЦЕНТУМ     Людмила ГОЛОВЧЕНКО 
  
  
   
 


