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Директорам закладів
 позашкільної освіти

Директорам закладів
 загальної середньої освіти

Про проведення Малої лісової
академії учнівської молоді
у 2017-2018 н.р.

Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді  МОН
України та Державний вищий навчальний заклад «Національний лісотехнічний
університет України» (м. Львів) спільно КЗ ЛОР «Львівський обласний центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» оголошують про набір на
навчання до Малої лісової академії учнівської молоді (м. Львів, 2017-2018 н.р.).
Положення  про  проведення  Малої  лісової  академії  (далі  –  МЛА)  на  сайті
НЕНЦ: www.nenc.gov.ua.

До навчання у  МЛА запрошуються учні  9-11 класів  закладів  загальної
середньої та позашкільної освіти, а також  члени шкільних лісництв. 

Навчання  у  МЛА  здійснюється  в  наукових  відділеннях  за  напрямами:
лісогосподарське  (з  секціями  лісівництва,  використання  лісових  ресурсів,
лісовідновлення,  ботаніки,  ландшафтної  архітектури  та  дизайну);  еколого-
економічне (з секціями екології та економіки). 

Слухачі, які успішно закінчать навчання в МЛА і поступатимуть у ВНЗ
лісового профілю, користуються правом пріоритетного зарахування. Переможці
Всеукраїнського конкурсу МЛА отримують додаткові  бали (до 10 балів),  які
додаються  до  конкурсного  балу  вступника  Державного  вищого  навчального
закладу «Національний лісотехнічний університет України» (м. Львів).

Для  вступу  в  МЛА  подається  заява  на  ім'я  керівника  МЛА,  у  якій
вказується  вибраний  напрямок  досліджень.  До  заяви  додаються  рекомендації
класного керівника або керівника творчого учнівського об’єднання. Інформація
надсилається до 4 грудня 2017 р. на електронну адресу  КЗ ЛОР «Львівський
обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»:
lodenc@ukr.net (тема листа «Мала лісова академія»).

Всім  зарахованим  до  МЛА  видаються  повідомлення  про  зарахування,
програми навчання і завдання на індивідуальну роботу.
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Форми  і  методи  навчання:  заочно-дистанційна  (виконання  контрольних
завдань,  участь  у  першому  турі  предметних  олімпіад,  виконання  програмних
завдань в системі дистанційного навчання НЛТУ), очна (участь у другому турі
предметної олімпіади та захист наукових робіт). План роботі МЛА висвітлюється
на офіційній Інтернет – сторінці Університету та КЗ ЛОР «Львівський обласний
центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді». 

Навчальна програма розрахована на 2-річний період навчання. 
Координатор  заходу:  КЗ  ЛОР  «Львівський  обласний  центр  еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді». Контактна особа: Кошіль Марія
Іванівна, заступник директора з НМР, 0669224991, 0935728016.
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