
  
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49, ministry@mon.gov.ua 

 

від   23.12.2010         №  _1/9-926__                    
від   ___ на №    

Міністерство освіти і науки 
Автономної Республіки Крим, 
управління освіти і науки обласних, 
Київської та Севастопольської 
міських державних адміністрацій 

 
Про проведення фінального етапу 
V Всеукраїнського зльоту 
команд учнівських лісництв 
 

На виконання Державної цільової програми розвитку позашкільної освіти 
на період до 2014 року (постанова Кабінету Міністрів України №785 від 
27.11.2010) та з метою активізації участі учнівської молоді в природоохоронній і 
дослідно-експериментальній роботі в галузі лісового господарства Національним 
еколого-натуралістичним центром учнівської молоді спільно з Кіровоградським 
обласним центром еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 
планується проведення з 17 до 20 травня 2011 року в м.Кіровограді фінального 
етапу V Всеукраїнського зльоту команд учнівських лісництв (умови додаються). 

До участі в заході запрошуються команди учнівських лісництв 
загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів Автономної Республіки 
Крим, областей, міст Києва та Севастополя. До складу команди входять 5 осіб: 3 
учні віком від 13 до 18 років включно, 1 керівник учнівського лісництва, 1 
представник базового лісового господарства. 

У рамках заходу відбудуться педагогічні читання “Розвиток творчих 
здібностей учнів у контексті гуманістичної педагогіки В.О. Сухомлинського”. До 
участі в читаннях запрошуються педагогічні працівники, вчені та аспіранти 
вищих навчальних закладів. 

За підсумками педагогічних читань буде виданий збірник матеріалів. Статті 
для опублікування у збірнику необхідно надіслати до 1 квітня на поштову адресу: 
Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді, вул.Пугачова, 2, м. Кіровоград, 25010, з поміткою “Збірник”. 

Заїзд та реєстрація учасників − 17 травня до 12.00 год. за адресою: 
м.Кіровоград, вул. Карла Маркса, 13/16, готель “Європа”. Проїзд від залізничного 
вокзалу − маршрутним таксі № 106, 108, 115 до зупинки “Рубін”; від автовокзалу 
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− маршрутним таксі № 1, 9-А, 50, 100, 107, 150 до зупинки “Вулиця Т.Шевченка”. 
Від'їзд учасників − 20 травня. Керівників команд просимо завчасно 

придбати квитки на зворотний шлях. 
Відповідальність за життя та здоров'я учасників заходу покласти на 

керівників команд. 
Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що 

відряджає. 
Заявки на участь у V Всеукраїнському зльоті команд учнівських лісництв 

подати до 1 квітня на адресу: Кіровоградський обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді, вул. Пугачова, 2, м. Кіровоград, 
25010, або телефоном: 0 (522) 33-97-15, факсом 0 (522) 33-97-15, електронною 
поштою: e-mail: ocentym@mail.ru. 

Детальна інформація − за телефонами у м.Києві: 0 (44) 430-04-91; у 
м.Кіровограді: 0 (522) 33-97-15; сайт: www.nenc.gov.ua, e-mail: ocentym@mail.ru. 

Додаток: на 4 арк. 
 
 
Заступник Міністра               І.П. Зайцева 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Середницька А.Д. 486-15-35 
Вербицький В.В.   430-04-91 
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Додаток 
до листа МОН 
від 23.12.2010 № 1/9-926 

 
Умови 

проведення фінального етапу V Всеукраїнського зльоту команд учнівських лісництв 
загальноосвітніх і позашкільних  навчальних закладів 

 
І. Загальні положення 

1.1. Фінальний етап V Всеукраїнського зльоту команд учнівських лісництв 
загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів (далі – Зліт) проводиться з метою 
активізації участі учнівської молоді в природоохоронній та дослідно-експериментальній  
роботі в галузі лісового господарства, збереженні біологічного різноманіття лісових екосистем. 

1.2 Безпосереднє керівництво Зльотом здійснює організаційний комітет, склад якого 
затверджується Міністерством освіти і науки (додаток 1). 

 
2. Учасники Зльоту 

2.1. До участі у Зльоті запрошуються команди учнівських лісництв – переможці 
першого етапу з Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя. 

2.2. До складу команди входять 5 осіб: 3 учні віком від 13 до 18 років включно, 1 
керівник учнівського лісництва, 1 представник базового лісового господарства. 

 
3. Необхідна документація 

Для участі у Зльоті подаються наступні документи: 
- заявка на участь у Зльоті (додаток 3); 
- довідка з місця навчання; 
- медична довідка-дозвіл на знаходження у дитячому колективі (на кожного 

учасника) або відмітка лікаря у заявці. 
 

4. Програма проведення Зльоту 
4.1. У рамках Зльоту проводяться: 
- виставка-презентація досягнень учнівських лісництв (площа експозиції для кожної 

команди − до 2 м2); 
-  конкурс-захист учнівських науково-дослідницьких робіт; 
- знайомство з методами формування природоохоронного та профорієнтаційного 

світогляду учнів; 
- практикум з використання інтерактивних програм в навчально-виховному процесі; 
- практична природоохоронна акція. 
4.2 Презентація досягнень учнівського лісництва проводиться в довільній формі. У 

презентації можуть брати участь усі члени команди. 
Презентація досягнень учнівського лісництва оцінюється за наступними критеріями: 

- упровадження інноваційних технологій вирощування лісових культур – до 18 балів; 
- упровадження результатів дослідів у практику лісового господарства – до 18 балів; 
- профорієнтаційна робота в учнівських об’єднаннях з лісового господарства – до 9 балів; 
- чіткість, оригінальність презентації – до 5 балів. 
Загальна сума балів – 50. 

4.3. Науково-дослідницьку роботу захищає 1 представник від команди. 
4.3.1. Для участі в конкурсі-захисті кожна команда подає одну науково-дослідницьку 

роботу, в якій зазначається тема і мета дослідження, місце, строки, схема його проведення та 
результати дослідження, їх статистична обробка, практичне значення дослідження, висновки. 

4.3.2. Усі матеріали подаються державною мовою на паперових та електронних носіях. 



4.3.3. Обсяг науково-дослідницької роботи – не більше 30 друкованих аркушів формату 
А-4. Роботи мають бути виконані відповідно до вимог щодо оформлення наукових робіт учнів-
членів Малої академії  наук України. 

4.3.4. Для більш ефективного висвітлення результатів дослідження роботи можуть бути 
доповнені додатками (ілюстраціями, фотоматеріалами, малюнками, схемами, картами тощо). 

4.3.5 Захист науково-дослідницької роботи оцінюється за наступними критеріями: 
- новизна та актуальність досліджуваної проблеми – до 7 балів; 
- чіткість структури дослідження – до 2 балів; 
- повнота та логіка викладення теоретичної частини дослідження  − до 10 балів; 
- якість і глибина експериментальної частини дослідження – до 15 балів; 
- відповідність висновків проведеному дослідженню – до 3 балів; 
- практичне значення дослідження – до 8 балів; 
- рівень підготовленості до захисту науково-дослідницької роботи – до 5 балів. 
Загальна сума балів – 50. 
4.4. Загальна максимальна сума балів, яку може набрати команда, – 100. 

 
5. Підведення підсумків Зльоту та нагородження переможців 

5.1. Команда-переможець Зльоту визначається журі, склад якого затверджується 
Міністерством (додаток 2). 

5.2. Команда-переможець визначається за загальною сумою набраних балів. 
5.3. Команда-переможець нагороджується перехідним вимпелом та правом 

проведення наступного Зльоту. 
5.4. Учасники Зльоту нагороджуються грамотами Державного Комітету лісового 

господарства України та Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 
5.5. Досвід роботи кращих учнівських лісництв висвітлюється у журналах “Рідна 

школа” та “Паросток” за підтримки Національного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді. 



Додаток 1 
до Умов проведення фінального етапу 
Всеукраїнського зльоту команд   
учнівських лісництв загальноосвітніх і 
позашкільних навчальних закладів 

 
Склад 

організаційного комітету фінального етапу V Всеукраїнського зльоту команд учнівських 
лісництв загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів. 

 
Співголови оргкомітету: 
Вербицький   Володимир Валентинович − директор Національного  еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді, доктор педагогічних наук, професор Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка; 
Лещенко Ельза Володимирівна – начальник управління освіти і науки  Кіровоградської 
облдержадміністрації; 
Захарченко Іван Іванович – начальник Кіровоградського обласного управління лісового та 
мисливського господарства. 
  
Члени оргкомітету: 
Поркуян Олег Вікторович – директор Кіровоградського обласного центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді; 
Токарчук Валентина Миколаївна – перший заступник Кіровоградського обласного управління 
лісового та мисливського господарства; 
Тараненко Вікторія Іванівна – заступник директора з науково-методичної роботи 
Національного  еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 
 
 
 
 

Додаток 2 
до Умов проведення фінального етапу 
Всеукраїнського зльоту команд   
Учнівських лісництв загальноосвітніх і 
позашкільних навчальних закладів 

 
Склад 

журі  фінального етапу V Всеукраїнського зльоту команд учнівських лісництв  
загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів. 

Голова журі:  
Дузь Сергій Дмитрович – заступник начальника управління науки і освіти Кіровоградської 
облдержадміністрації. 
 
Члени журі: 
Гулай Олександр Володимирович – кандидат біологічних наук, доцент, завідуючий кафедри 
біології Кіровоградського державного педагогічного університету ім.В.Винниченка; 
Романська Лариса Йосипівна – головний спеціаліст відділу лісового господарства 
Кіровоградського обласного управління лісового та мисливського господарства;  
Роздєльська Валентина Миколаївна − провідний спеціаліст відділу лісового господарства 
Кіровоградського обласного управління лісового та мисливського господарства; 
Химчак Галина Тимофіївна – заступник директора з навчально-методичної роботи 
Кіровоградського  обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. 
 



Додаток 3 
до Умов проведення фінального етапу  
Всеукраїнського зльоту команд  
Учнівських лісництв загальноосвітніх і 
позашкільних навчальних  закладів 

       
ЗАЯВКА 

на участь у фінальному етапі V Всеукраїнського зльоту команд 
учнівських лісництв загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів 

 
_______________________________________________________________ просить 

/назва організації/ 
 

дати дозвіл на участь команди у складі: 
 

№ 
з/п 

Прізвище,  
ім’я учасника 

Дата народження  
(число, місяць, рік) 

Клас, 
школа 

Домашня 
адреса 

Дозвіл 
лікаря 

1.      
2.      
3.      

 

Керівник делегації: 
 

/прізвище, ім’я, по батькові, посада/ 
 

Контактний телефон, електронна адреса керівника: 
 

__________________________________________________________________ 
 

Представник базового лісового господарства: 
 

/прізвище, ім’я, по батькові/ 
 

__________________________________________________________________     
/місце роботи, посада/ 

 

Необхідні засоби для виставки-презентації: 
__________________________________________________________________ 

 
Захист науково-дослідницької роботи: 

 

Тема:______________________________________________________________  
 
 
 
Директор                         _____________________________ 

/підпис/ 
М.П.  


