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Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 17.12.2021 р. 

№1982-ІХ “Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2022 – 2023 роках”, з 
метою консолідації та формування історичної свідомості українського народу, 
збереження національної пам’яті та належного вшанування пам’ятних дат і 
ювілеїв, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді МОН 
України (далі - НЕНЦ) проводить конкурс презентацій “Історію України 

творять Особистості” (далі-Конкурс) - показ цікавої інформації про 
історичних та літературних діячів України (славетних і видатних українців 
минулого та сьогодення, творців української держави та борців за незалежність 
України, українських письменників і поетів), а також про визначні пам'ятки 
давньої української літератури. 

Мета проведення - ознайомити здобувачів освіти з історією України; 
виховувати почуття гордості за свою країну, бажання досліджувати історію 
рідного краю. 

До участі у Конкурсі запрошуються учнівська молодь закладів загальної 
середньої та позашкільної освіти, студенти закладів вищої освіти 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради (далі –  
КЗО “ОЕНЦДУМ”) рекомендує учасникам освітнього процесу закладів освіти 
області взяти участь у вищезазначеному Конкурсі. 

Звертаємо вашу увагу на наступне: 
� творча презентація передбачає наявність титульної сторінки, на якій 

наводяться такі дані: назва роботи; прізвище, ім’я, по батькові автора; назва 
закладу освіти; клас, курс; 

Керівникам закладів освіти 
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� на кожному слайді можна розмістити довільну текстову і графічну 
інформацію; 

� створені презентації можуть містити текст, фотознімки, малюнки, 
комп’ютерну анімацію, звуковий супровід тощо; 

� у процесі створення презентації потрібно проявити себе як 
сценарист, режисер, художник і вимогливий глядач; 

� Презентація не повинна містити плагіату; 
� обсяг презентації до 10 слайдів (від 3 до 5 хвилин); 
� робота виконується державною – українською мовою з 

урахуванням вимог сучасного українського правопису.  
Прийом конкурсних робіт триває до 01 червня 2023 р. Роботи 

надсилаються на електронну адресу: petlitskaya@nenc.gov.ua 
Переможці конкурсу нагороджуються свідоцтвами НЕНЦ за авторські 

розробки та дипломами відповідного ступеня.  
Презентації переможців будуть висвітлені в інформаційних засобах 

Міністерства освіти і науки України та НЕНЦ.  
Довідкова інформація: від НЕНЦ - за електронною адресою: 

petlitskaya@nenc.gov.ua т та на сайті: https://nenc.gov.ua, від КЗО “ОЕНЦДУМ” - 
за тел.095-77-97-543 - Майборода Інна, заступник директора. 

 
 
 

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

 


