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    31.08.   2022а  № 01-15/1501с  

 

Про участь у Всеукраїнському бліц-конкурсі 
українського патріотичного смайлу до 
Дня українського козацтва та  
Дня захисника України 
 

З метою консолідації та формування історичної свідомості українського народу, 
збереження національної пам’яті, належного вшанування подвигу наших захисників, 
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і 
науки України (далі – НЕНЦ) до Дня українського козацтва та Дня захисника України з 

24.08.2022 р. до 14.10.2022 ініціює проведення бліц-конкурсу українського патріотичного 
смайлу.  

Смайл - коротка знакограма, яка відображає емоцію на письмі. Смайл є елементом 
масової культури, що виник в міру поширення мережі Інтернет серед широких верств 
населення. Може складатися з різноманітних символів, як то букв алфавіту, знаків 
пунктуації та різних службових символів тощо.  

До участі у бліц-конкурсі запрошуються: учнівська молодь закладів загальної 
середньої та позашкільної освіти, студенти закладів середньої спеціальної і вищої освіти. 

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

Для цього з 03.10.2022 р. до 12.10.2022 р. на електронну адресу: sergiy@nenc.gov.ua 
треба надіслати: 

• заявку, в якій наводяться такі дані: назва роботи; прізвище, ім’я, по батькові 
автора; назва навчального закладу; клас, курс; адреса;  

• конкурсну роботу: український патріотичний смайл (бажано назва і короткий 
опис). 

Лист НЕНЦ про умови проведення заходу додається. 
Контактні особи: від НЕНЦ – Цюнь Сергій, тел. (067)-98-23-192; від КЗО 

“ОЕНЦДУМ” - Майборода Інна, тел. (095)-77-97-543. 
 

Директор         Юрій ПЕДАН 
 
 
Майборода Інна (056) 720-90-61 

Керівникам закладів освіти 

 



Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР
УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

04074. Київ, Вишгородська, 19 Тел. 430-02-60, 430-43-90    e-mail: nenc@nenc.gov.ua

«23 » серпня 2022 р. № 144
На № ___ від ______________

Керівникам закладів загальної 
середньої, позашкільної, 
середньої спеціальної та вищої 
освіти

Про проведення бліц-конкурсу
українського патріотичного смайлу до 
Дня українського козацтва та Дня 
захисника України.

З метою консолідації та формування історичної свідомості українського
народу,  збереження  національної  пам’яті, належного  вшанування  подвигу
наших захисників,  Національний еколого-натуралістичний центр учнівської
молоді  МОН  України  до  Дня українського  козацтва та Дня захисника
України ініціює  проведення  бліц-конкурсу  українського  патріотичного
смайлу. 

Смайл—  коротка  знакограма,  яка  відображає  емоцію  на  письмі.
Елемент  масової  культури,  що  виник  в  міру  поширення  мережі  Інтернет
серед широких верств населення. Може складатися з різноманітних символів,
як то букв алфавіту, знаків пунктуації та різних службових символів тощо.

До  участі  у  бліц-конкурсі  запрошуються: учнівська  молодь  закладів
загальної  середньої  та  позашкільної  освіти,  студенти  закладів  середньої
спеціальної і  вищої освіти, кому не байдуже все українське, все, що рухає
нас, як націю, вперед.

Ваші дії:
 заявку, в якій наводяться такі  дані:  назва роботи;  прізвище, ім’я,  по

батькові автора; назва навчального закладу; клас, курс; адреса
 конкурсну  роботу:  український  патріотичний  смайл  (бажано  назва  і

короткий опис)
надіслати на електронну адресу: sergiy@nenc.gov.ua.

Всі  записи виконуються  державною  –  українською  мовою  з
урахуванням вимог сучасного українського правопису. 

Роботи, викачані з Інтернету, будуть відхилені.
Конкурс проходить з 24.08.2022 р. до 14.10.2022 р. 
Прийом конкурсних робіт з 03.10.2022 р. до 12.10.2022 р.



Переможці  бліц-конкурсу  українського  патріотичного  смайлу
нагороджуються дипломами відповідного ступеня. 

Роботи переможців  бліц-конкурсу  українського патріотичного смайлу
будуть  розміщені  в  науково-художньому  журналі  для  дітей  та  юнацтва
«Паросток»; на сайті НЕНЦ.

Зауважуємо:  при створенні  новітніх  мистецьких  продуктів  просимо
дотримуватися  норм  українського  законодавства,  яке  зобов’язує  з
належною  пошаною  ставитися  до  думок  та переконань  українського
суспільства.

Додаткову інформацію можна отримати за тел.: (067) 982-31-92 (Сергій
ЦЮНЬ) та на сайті: https://nenc.gov.ua 

З повагою

Директор Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ


