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

Щодо участі у створенні Net-art
(віртуального) музею злочинів держави 
росія в ході розгорнутої воєнної агресії
проти суверенної держави Україна

З  метою  засудження  агресивних  воєнних  дій  росії,  консолідації  та
формування  історичної  свідомості  українського  народу,  збереження
національної  пам’яті  та  належного  вшанування  Захисників  України,
Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді  МОН
України  ініціює  створення  Net-art (віртуального)  музею  злочинів  держави
росія в ході розгорнутої воєнної агресії проти суверенної держави Україна. 

Запрошуємо педагогів та учнівську молодь закладів загальної середньої
та  позашкільної  освіти,  викладачів  та  студентів  закладів  середньої
спеціальної і вищої освіти, волонтерів та учасників АТО/ООС, громадських
діячів  -  усіх,  хто  може   долучитися  до  створення  музею,  завдання  якого
полягає в передачі реалій сучасних подій задля безпечнішого майбутнього
наших дітей та майбутніх поколінь.

Просимо надсилати фотоматеріали, малюнки, розповіді учасників подій
чи про учасників подій,  матеріали екологічних злочинів агресора тощо до
орієнтовних рубрик музею:

«…війна очима дітей»;
«…що нам хотіли нав’язати  та боротьба проти окупації»;
«…моя  школа  (садочок,  заклад  позашкільної,  середньої  спеціальної,

вищої освіти) до війни і тепер»;
«… герої війни (воїни ЗСУ та ТрО, волонтери, громадяни, діти… )»; 
«…наші  ровесники  в  евакуації  до  дружніх  країн,  в  умовах

внутрішнього переміщення»;
«…тероризм та екологічні злочини агресора»;
«…війна  та  зоопарки,  екопарки,  притулки  для  тварин,  домашні

улюбленці і свійські тварини…».



Робота може бути підписана   (за бажанням): назва роботи; прізвище,
ім’я, по батькові автора, назва навчального закладу, адреса.

 Матеріали  просимо  надсилати  на  електронну  адресу:
sergiy@nenc.gov.ua до 26.08.2022р.

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

Надіслані фотоматеріали, малюнки, розповіді  учасників подій чи про
учасників  подій,  матеріали  екологічних  злочинів  агресора  тощо  будуть
розміщені  у Net-art (віртуальному)  музеї  злочинів  держави  росія  в  ході
розгорнутої  воєнної  агресії  проти  суверенної  держави  Україна,  а  також в
науково-художньому  журналі  для  дітей  та  юнацтва  «Паросток»;  на  сайті
НЕНЦ.

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

З повагою

Директор Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ
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