
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

пр.  Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел. (044) 279-76-88, факс (044) 279-16-56, Е-mail: ukrpto@i.ua

Від _26.05.2014_ № _3/3-9-724-14_

На № _________ від _____________

Міністерство освіти і науки, молоді та
спорту Автономної Республіки Крим,
департаменти (управління) освіти і науки 
обласних, Київської та Севастопольської 
міських державних адміністрацій

Про проведення VIII Всеукраїнського
зльоту учнівських лісництв
загальноосвітніх і позашкільних
навчальних закладів
         

Відповідно  до  наказів  Міністерства  від  27.12.2013  №  1842  «Про
затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних заходів з дітьми та учнівською
молоддю на 2014 рік» та від 4.05.2012 № 575 «Про затвердження Положення про
Всеукраїнський  зліт  учнівських  лісництв  загальноосвітніх  і  позашкільних
навчальних, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від    30 травня  2012
р. за  № 859/21171, з 24 до 27 червня ц.р.  у Волинській області  Національним
еколого-натуралістичним  центром  учнівської  молоді  спільно  з  Волинським
обласним еколого-натуралістичним центром за сприяння управління лісового та
мисливського  господарства  Волинської  облдержадміністрації  буде  проведений
VIII  Всеукраїнський зліт  учнівських  лісництв  загальноосвітніх  і  позашкільних
навчальних закладів (положення про зліт розміщено  на сайті www  .  nenc  .  gov  .  ua).

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

Заявки  на  участь  у  Зльоті  необхідно  подати  до  10  червня  2014  року на
поштову адресу: м.Луцьк, вул.Ківерцівська,  9-Б, Волинський обласний еколого-
натуралістичний центр,  або на електронну адресу: voenc.09@meta.ua.

У рамках зльоту відбудеться науково-практична конференція: «Педагогічна
спадщина Сухомлинського у діалозі із сучасністю». За підсумками буде видано
збірник  матеріалів.  Тези  доповідей  для  опублікування  у  збірнику  необхідно
надіслати  до  5  червня  на  електронну  адресу:  voenc.09@meta.ua (з  поміткою
«Збірник»).

Заїзд та реєстрація команд – 24 червня до 13.00 год. за адресою м. Луцьк,

mailto:ukrpto@i.ua
http://nenc.gov.ua/doc/polozhenie/min-uyst/UL.pdf
mailto:voenc.09@meta.ua


вул. Ківерцівська, 9-Б. Проїзд від залізничного вокзалу маршрутним таксі    №27-а
до зупинки «Мостозагін». Від’їзд учасників – 27 червня після 14.00 год. Просимо
завчасно придбати квитки на зворотній шлях.

Витрати  на  відрядження  здійснюються  за  рахунок  організації,  що
відряджає.

Збереження життя та здоров’я учасників забезпечують керівники команд.
Додаткова інформація  – за  тел.:  0  (332)  71-08-85,  факс:  0 (332)  77-22-35,

(контактна особа –  Юхимчук Валентина Петрівна).
Додатки: на 2 арк.

Директор департаменту        В. В. Супрун

Сухович Г.А. 481-32-98



     
Додаток 1
до листа МОН України
від 26.05.2014 № 3/3-9-724-14

Програма
VIII Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв загальноосвітніх 

і позашкільних навчальних закладів

24 червня

8.00-12.00 Заїзд, реєстрація, розміщення учасників
12.00-13.00 Оформлення виставки досягнень учнівських лісництв
14.00-15.00 Урочисте відкриття VIII Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв

15.00-18.00 Презентація команд-учасників
19.00-22.00 Вечір відпочинку «У колі друзів»

25 червня

9.00-12.30 Захист науково-дослідницьких робіт членами учнівських лісництв 
(СНУ ім. Лесі Українки)

9.00-12.30 Науково-практична конференція: «Педагогічна спадщина 
Сухомлинського у діалозі із сучасністю» 

13.30-14.30 Переїзд до Маневицького держлісгоспу
14.30-15.30 Ознайомлення з роботою Маневицького учнівського лісництва
15.30-16.00 Переїзд до Черемського природного заповідника
16.00-18.00 Екскурсія по Черемському природному заповіднику
19.00 - 21.00 Розважальна програма
21.00-22.00 Переїзд до м.Луцька

26 червня

9.00 – 11.00 Екскурсія  до ДП «Волинський лісовий селекційно-насіннєвий центр» 
с.Гаразджа Луцького району

11.00-11.30 Переїзд до ДП «Мисливське господарство «Звірівське»
11.30-12.30 Екскурсія до ДП «Мисливське господарство «Звірівське»
12.30-13.00 Переїзд до смт.Цумань
14.00-15.00 Презентація роботи Цуманського учнівського лісництва
!5.00-18.00 Екскурсія до урочища «Лопатень» (музеї лісу та партизанської слави)
18.00-19.00 Переїзд до м.Луцьк

27 червня

9.00-11.00 Екскурсія до Луцького замку
11.00 -12.30 Підведення підсумків. Урочисте закриття VIII Всеукраїнського зльоту 

З 13.30 Від´їзд команд

 

Додаток 2



до листа МОН України
від 26.05.2014 № 3/3-9-724-14

Склад організаційного комітету
VIII Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв 

загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів

Голова оргкомітету: 
Вербицький  В.  В. –  директор  Національного  еколого-натуралістичного  центру

учнівської молоді, д. пед. наук, професор.

Члени оргкомітету: 
Загрева  В.  Я.  –  начальник  управління  освіти  і  науки  Волинської

облдержадміністрації;
Мазурик  В.  В.  -  начальник  управління  лісового та  мисливського господарства

Волинської облдержадміністрації;
Остапчук  В.  А.  –  директор  Волинського  обласного  еколого-натуралістичного

центру;
Малащук  О.  Г.  –  провідний  спеціаліст  управління  освіти  науки  Волинської

облдержадміністрації; 
Юхимчук  В.  П.  –  заввідділом  екології  Волинського  обласного  еколого-

натуралістичного центру.

Додаток 3
до листа МОН України
від 26.05.2014 № 3/3-9-724-14

Склад журі
VIII Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв 

загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів

Голова журі: 
Вербицька Т. А. – заступник директора Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді.

Члени журі:
Бабеляс  Б.  П.  –  начальник  відділу  лісового  господарства  управління  лісового  і

мисливського господарства Волинської облдержадміністрації; 
Малащук  О.  Г.  –  провідний   спеціаліст  управління  освіти  науки  Волинської

облдержадміністрації ;
Поручинський А. І. – декан факультету біології СНУ ім. Лесі Українки;
Хомюк П. Г. – декан лісогосподарського факультету Національного лісотехнічного

університету (м.Львів);
 Коцун Л. О. – к. біол. н., доцент кафедри ботаніки СНУ ім. Лесі Українки;
Войтюк  В.  П.  –  к.  с/г  н.,  доцент  кафедри  садово-паркового  господарства  СНУ

ім. Лесі Українки;
Комаров В. В. – голова обласної Ради Українського товариства охорони природи.


