
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Управління освіти і науки

10014 м. Житомир, майдан С.П. Корольова, 12, тел. 47-44-97

_26.05.17_ №_170_

Директорам обласних 
еколого-натуралістичних 
центрів (станцій юних 
натуралістів)

Про проведення  Всеукраїнського 
Зльоту учнівських лісництв 
загальноосвітніх і позашкільних 
навчальних закладів 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 27.12.2016
року  №  1626  «Про  затвердження  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2017 рік» (за
основними  напрямками  позашкільної  освіти)  та  від  14.05.2012  № 575  «Про
затвердження  Положення  про  Всеукраїнський  зліт  учнівських  лісництв
загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів», з 27 по 29 вересня 2017
року в Житомирській області буде проведено Всеукраїнський зліт учнівських
лісництв загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів.

Проведення  зльоту  забезпечується  Національним  еколого-
натуралістичний центром учнівської молоді Міністерства освіти і науки України
спільно з Житомирським обласним центром еколого-натуралістичної творчості
учнівської  молоді  Житомирської  обласної  ради   за  участі  Житомирського
обласного управління лісового та мисливського господарства,  Житомирського
національного  агроекологічного  університету,  управління  освіти  і  науки
Житомирської  обласної  державної  адміністрації  та  Житомирської   обласної
ради.

До  участі  в  зльоті  запрошуються  команди  учнівських  лісництв
навчальних закладів, до складу яких входять 5 осіб: 3 учні віком від 13 до 18
років,  1  керівник  учнівського  лісництва,  1  представник  базового  лісового
господарства.

Програма  заходів  Зльоту  включає   виставку-презентацію  досягнень
учнівських лісництв та відкритий захист науково-дослідницьких робіт команд у
галузі лісового господарства. 



Презентація  командами  досягнень  учнівського  лісництва  буде
проводитись у довільній формі. У презентації можуть брати участь всі її члени.
Тривалість виступу  до 5 хвилин. Площа експозиції у кожної команди - до 2 м2.  

Відповідно  до  Положення  про  Зліт,  презентація  досягнень  учнівського
лісництва буде оцінюватися за такими критеріями: впровадження інноваційних
технологій  у  практику  вирощування  лісових  культур  -  до  18  балів;
впровадження результатів  дослідів  у  практику лісового господарства  -  до  18
балів; дієвість профорієнтаційної роботи в учнівських лісових господарствах -
до 9 балів; якість оформлення та оригінальність презентації - до 5 балів. 

Максимальна кількість балів, яку може отримати команда за презентацію
- 50 балів. 

Для  участі  у  відкритому  захисті  кожна  команда  має  подати  журі  одну
науково-дослідницьку  роботу, в  якій  зазначаються  тема  і  мета  дослідження,
місце, строки, схема його проведення та результати дослідження, їх статистична
обробка, практичне значення дослідження, висновки.  

Матеріали  подаються  державною  мовою  на  паперових  та  електронних
носіях.  Обсяг науково-дослідницької роботи - не більше 30 друкованих аркушів
формату А4. Роботи мають бути виконані  відповідно до вимог, встановлених
МОН  України.  Результати  дослідження  можуть  бути  доповнені  додатками
(ілюстрації, фотоматеріали, малюнки, схеми, карти тощо). 

Науково-дослідницьку  роботу  має  представляти  один  член  команди
(тривалість виступу  до 7 хвилин). 

Захист науково-дослідницької  роботи оцінюється за такими 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. 

Максимальна кількість балів,  яку може отримати команда за відкритий
захист науково-дослідницької роботи - 50 балів. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати команда - 100 балів.
У рамках проведення Зльоту відбудуться педагогічні  читання «Виховна

система В. О. Сухомлинського у становленні змісту трудового та екологічного
виховання учнівської молоді на сучасному етапі розвитку освіти» за підсумками
читань буде видано збірник матеріалів Зльоту. Тези доповідей і тексти статей
для опублікування у збірнику необхідно надіслати в Житомирський обласний
центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Житомирської
обласної  ради  до  01  серпня  2017 року  на  електронну  адресу:
oksanastadnik  00@  gmail  .  com (з поміткою «Збірник»).

Заявки на участь у Зльоті необхідно надіслати до 01 серпня 2017 року на
електронну адресу: oksanastadnik  00@  gmail  .  com (зразок заявки додається).

Кожній  делегації  необхідно  мати  наказ  обласного  управління
(департаменту)  освіти  і  науки  обласної  державної  адміністрації  зі  списком
учасників

mailto:oksanastadnik00@gmail.com
mailto:oksanastadnik00@gmail.com


Просимо звернути увагу: членам команди мати довідку від лікаря про
стан здоров’я (форма додається).

Заїзд,  розміщення та  реєстрація делегацій  – 27 вересня  2017 року до
11.00 год. 

Від’їзд учасників 29 вересня 2017 року після 15.00 год. 
Просимо завчасно придбати квитки на зворотній шлях. 
Орієнтовна  вартість  проживання  250-300  грн./доба,  харчування  90.00

грн./доба. Програма Зльоту та уточнена сума витрат будуть надіслані додатково.
Витрати делегацій на проїзд, проживання і харчування учасників Зльоту

здійснюється за рахунок сторін, що відряджають.
Відповідальність за життя і здоров’я учасників заходу покладається на

керівників делегацій.
Додаткова інформація за  телефоном (093-905-35-58);  (096-527-51-39) -

контактна  особа  Гнітецька Зоя Костянтинівна,  (0412)  41-15-30 –  методичний
кабінет ЖОЦЕНТУМ.

Т. в.о. начальника управління підпис існує      О.Г. Липовецька 

Виконавець
З.К. Гнітецька
41-15-30



ЗАЯВКА 

Назва закладу  ____________________________________________________  

Список учасників

№ Прізвище, ім’я, 
по батькові

Дата
народження

Школа, клас Місце
проживання

  1
2
3

Керівник делегації _________________________________________________
Контактний телефон________________________________________________

Керівник учнівського лісництва: ______________________________________

Програма зльоту передбачає:

1. Наявність презентаційного матеріалу: 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. Тема захисту науково-дослідницьких робіт:
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
    

Дата і орієнтовний час прибуття в місто Житомир потяга (номер вагона)
 або рейсового автобуса 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________

Керівник навчального закладу ___________________ПІБ



Форма довідки про 
стан здоров’я 

Команда учнівського шкільного лісництва 
________________________________________

(область)

№
з/п

П.І.П. учасника Зльоту Відмітка лікаря

1
2
3
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