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Голові об’єднання «Лісова громада»
Стукал Н. І.

Представникам об’єднання
«Лісова громада»

Про проведення он- лайн засідання
об’єднання  «Лісова громада»

На виконання Плану семінарів-практикумів для педагогічних працівників
закладів позашкільної освіти на 2018 рік, затвердженого наказом Міністерства
освіти  і  науки  України  від  04.01.2018  № 12,  та  відповідно  до  плану  роботи
об’єднання  «Лісова  громада»,  Національний  еколого-натуралістичний  центр
учнівської молоді ініціює 17 грудня ц. р. о 15.00 проведення он-лайн засідання
об’єднання «Лісова громада».

Представників об’єднання  запрошуємо до обговорення наступного кола
питань:

• зміст  проведення  науково-практичної  конференції  «Відтворимо  ліси

разом» у 2019 р.;
• пропозиції щодо проведення  курсів підвищення кваліфікації керівників

учнівських лісництв;
• організація, програмно-методичне забезпечення та діяльність учнівських

лісництв;
• інше.

До складу об’єднання «Лісова громада» входять: 
• Стукал Ніна Іванівна – голова об’єднання, керівник учнівського лісництва

Фастівського району Київської області;
• Козлов Микола Іванович –  керівник учнівського лісництва Худоліївської

ЗОШ І-ІІІ ступенів Семенівського району Полтавської області;
• Фуштей  Ілля  Дмитрович  –  співголова  об’єднання,  директор

Горошовецького  НВК,  вчитель  біології,  керівник  Горошовецького
учнівського лісництва Заставнівського району Чернівецької області;
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• Козловська  Ірина  Василівна  –  вихователь  комунального  закладу

Новоайдарська  обласна  загальноосвітня  санаторна  школа  –  інтернат
І-ІІІ ступенів Луганської області;

• Зведенюк  Микола  Андрійович  –  вчитель  хімії  Пліщинської  ЗОШ

І-ІІІ ступенів Шепетівського району Хмельницької області;
• Матюшенко  Галина  Вікторівна  –  завідувач  організаційно-масового

відділу  Комунального  закладу  Львівської  обласної  ради  «Львівський
обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»;

• Івашенюта  Петро  Володимирович  –директор  народного  «Музею  лісу»,

ДП «Костопільське лісове господарство» Рівненської області;
• Заблоцький  Олександр  Васильович  –  головний  лісничий

ДП «Шепетівське лісове господарство» Хмельницької області.
Інформацію  щодо  вищезазначеного  кола  питань  просимо  надіслати  до

14 грудня 2018 року на електронну адресу fedorchuk@nenc.gov.ua.
Контактні дані: Федорчук Михайло Ігорович завідувач НДЛ дендрології

НЕНЦ; конт. тел: 0974099089; на сайті: http://nenc.gov.ua.
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