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ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ 
УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ  

 
25010, м. Кіровоград, вул. Пугачова, 2, тел. 33-97-15, E-mail: OCENTYM@mail.ru 

 
 

 № 51   
від  « 21 » лютого 2011 р. 
  
  

Директорам обласних ЕНЦУМ, 
ЦЕНТУМ, СЮН 

 
Шановні колеги!  

Повідомляємо, що відповідно до плану очно-заочних масових заходів з 
учнівською та студентською молоддю Міністерства освіти і науки України на 
2011 рік, листа Міністерства освіти і науки України від 23.12.2010 року № 1/9-
926 «Про проведення фінального  етапу V Всеукраїнського зльоту команд 
учнівських лісництв» та  з метою активізації участі учнівської молоді у 
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  з 17 по 20 травня 2011 року в м. Кіровограді буде 
проведено фінальний етап V Всеукраїнського зльоту команд учнівських 
лісництв (програма зльоту додається). 

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.  

В рамках заходу відбудуться педагогічні читання «Розвиток творчих 
здібностей учнів у контексті гуманістичної педагогіки В.О.Сухомлинського». 
до участі у читаннях запрошуються педагогічні працівники, вчені та аспіранти 
вищих навчальних закладів.  

За підсумками педагогічних читань буде виданий збірник матеріалів. 
Статті до опублікування у збірнику необхідно надіслати до 01 квітня 2011 року 
( у друкованому та електронному варіантах) 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   1200 год.  за   
адресою: м. Кіровоград, вул. Ушакова, 1-А готель «Турист». Проїзд від 
залізничного вокзалу – маршрутним таксі № 106, 108 до зупинки «ДОСААФ»; 
від автовокзалу – маршрутним таксі № 1, 50, 100, 107, 150 до зупинки 
«ДОСААФ». Від’їзд учасників 20 травня.  
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Для забезпечення організованої зустрічі учасників зльоту просимо надіслати 
заявки до 01 квітня 2011 року (додаток № 2), а також повідомити 
Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної  творчості учнівської 
молоді  про вид транспорту та час прибуття до м. Кіровограда на адресу: 
Кіровоградський обласний    центр    еколого-натуралістичної    творчості    
учнівської     молоді,    вул.   Пугачова,    2    м. Кіровоград,     25010, 
телефон/факс 0 (522) 33-97-15, електронною поштою: e-mail: 
OCENTYM@mail.ru. Керівників команд просимо завчасно придбати квитки на 
зворотній шлях.   

Орієнтовні витрати на одного учасника заходу за добу:  
- проживання – 130 грн. 
- харчування – 60 грн. 
Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що 

відряджає. 
Відповідальність за збереження життя та здоров’я учасників зльоту в 

дорозі та під час  проведення заходу  покладається на керівників команд. 
 

 
 
Директор ОЦЕНТУМ                                                                      О. Поркуян 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:OCENTYM@mail.ru
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                                                                     Додаток  1 

                                                                                      до листа ОЦЕНТУМ 
                                                                                                від 21 лютого 2011р.  № 51 

 
ПРОГРАМА 

проведення фінального етапу V Всеукраїнського  
зльоту учнівських лісництв 

 
1 день – 17 травня 2011 року 

 
до 12.00 заїзд, реєстрація, поселення учасників в готель «Турист» 
 
10.00 – 20.00  робота прес-центру 
12.00 - 13.00 обід в готелі «Турист» 
13.00 – 14.00 розміщення виставки досягнень учнівських лісництв (конференц-
зал готелю «Турист») 
14.30 – 15.30 урочисте відкриття V Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв   
(площа ім. Кірова).  
15.30 - 16.00 урочиста хода до Фортечних валів (покладання квітів) 
16.30 – 19.00 виставка-презентація досягнень учнівських лісництв (конференц-
зал готелю «Турист») 
19.30-22.00 вечеря,культурна програма 
 

2 день 18 травня 2011 року (для учасників 5 Всеукраїнського зльоту 
учнівських лісництв) 

 
8.00 – 9.00 сніданок 
9.00 – 12.00 захист науково-дослідних робіт (конференц-зал готелю «Турист») 
12.00 – 13.00 обід  
13.00 – 15.00 закладання алеї дружби (дендропарк)  
15.00 – 16.00 розважальна програма (дендропарк) 
16.00 – 18.00 оглядова екскурсія по м. Кіровограду 
18.00 – 19.00 вечеря 
19.30 – 22.00 розважальна програма  

 
2 день 18 травня 2011 року  

для учасників педагогічних читань) 
 

8.00 – 9.00 сніданок 
9.00 – 12.00 переїзд до смт. Павлиш Онуфріївського району 
12.00 – 12.30 кава-брейк 
12.30 – 13.00  екскурсія по музею-садибі В.О. Сухомлинського  
13.00 – 15.00  педагогічні читання «Актуальні ідеї педагогічної спадщини В.О. 
Сухомлинського» 
15.00 – 17.00 екскурсія до монастиря, відвідування трапезної  
17.00 – 18.00 переїзд до м. Кіровоград  



 4 

18.00 – 19.00 вечеря 
19.30 – 22.00 розважальна програма 
 
 

3 день 19 травня 2011 року  
8.00 – 9.00  сніданок 
9.00 – 10.00 переїзд до Червоно-Нерубаївського  лісництва  
10.00 – 10.30 ознайомлення з роботою Підлісненської ЗОШ  
10.30 – 11.00 ознайомлення з роботою Червоно-Нерубаївського лісництва  
11.00 – 12.00 естафета «Лісові обходи» 
12.00 – 14.00 обід 
14.00 – 15.00 переїзд до  Оникіївського лісництва 
15.00 – 17.00 ознайомлення з роботою Оникіївського лісництва 
17.00 – 18.00 вечеря 
18.00 – 21.00 конкурсна програма 
21.00 – 22.00  переїзд до м. Кіровоград  
 

4 день 20 травня 2011 року  
 

7.30 – 8.30  сніданок 
8.30 – 9.00 переїзд до обласного комплексу (гімназія-інтернат-школа мистецтв) 
9.00 – 13.00 робота прес-центру  
9.30 – 11.30 урочисте закриття V Всеукраїнського зльоту 
11.30-12.00 переїзд до готелю «Турист» 
12.00 – 13.00 обід  
13.00 - роз’їзд учасників 
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                                                                     Додаток  2 
                                                                                      до листа ОЦЕНТУМ 

                                                                                                 від 21  лютого 2011р.  № 51 
 

           ЗАЯВКА 
на участь у фінальному етапі 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. 


