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Про участь у Всеукраїнському  
Інтернет-часописі “ГЕРОЇ ПОРУЧ” 

 
З метою формування історичної свідомості українського народу, 

збереження національної пам’яті та належного вшанування Захисників України 
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді МОН України 

(далі – НЕНЦ) ініціює створення Інтернет-часопису “ГЕРОЇ ПОРУЧ” - опису 
подвигів захисників і захисниць України (воїнів, волонтерів, партизанів тощо): 
особистостей, можливо невідомих широкому загалу, але надважливих для 
земляків, людей, які діють за покликом серця, не розраховуючи на жодне 
визнання, роблять впевнений крок назустріч ризику, маючи чітку мотивацію 
захистити свою країну. Героїчні вчинки наших захисників-земляків стали новою 
точкою відліку та заслуговують на гідне вшанування. 

До участі запрошуються освітянська спільнота, учнівська молодь закладів 
загальної середньої та позашкільної освіти, студенти закладів вищої освіти, 
громадяни України. 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”) 
рекомендує здобувачам освіти та педагогічним працівникам закладів освіти області 
взяти участь у створенні Інтернет-часопису.  

Матеріали до часопису, обсягом до 4-х сторінок, мають бути самостійними 
за змістом (не викачані з Інтернету), можуть містити фото та подаються в 
довільній формі, але з дотриманням мінімальних вимог:  

• поля: верхнє, нижнє, праве –15 мм, ліве – 20 мм; шрифт – Times New 
Roman, кегль – 14, інтервал між рядками – 1,5, відступ – 1,25, текстовий 
редактор Word;  
• без посилань на хмарні сховища.  
З конфіденційних міркувань можна не вказувати імені героя опису або 

використати його псевдо. Матеріали подаються державною – українською мовою 
з урахуванням вимог сучасного українського правопису та, за бажанням, мають 

Керівникам закладів освіти 
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містити наступну інформацію про автора/авторів опису: прізвище, ім’я, по 
батькові; назву навчального закладу; клас, курс; адресу.  

Інтернет-часопис “ГЕРОЇ ПОРУЧ” буде розміщено на платформі НЕНЦ 
“Життєвий шлях історичних постатей сьогодення: захисників і захисниць 
України”. 

Матеріали з поміткою “Часопис “ГЕРОЇ ПОРУЧ” надсилаються до НЕНЦ 
до 15 вересня ц.р. на електронну адресу: sergiy@nenc.gov.ua. 

Контактні особи: 
від НЕНЦ - Сергій Цюнь (тел. 067 982-31-92); 
від КЗО “ОЕНЦДУМ” - Майборода Інна (тел. 095-77-97-543). 

 
 
 
 
Директор комунального закладу освіти     Юрій ПЕДАН 
“Обласний еколого-натуралістичний центр  
дітей та учнівської молоді” 
 
 
 
 
Майборода Інна (056) 720-90-61 


