
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел./факс (044) 287 89 14, 287 82 12 Е-mail: ukrpto@i.ua 

 
від _20.08.2018_ № _3-835_ 

На № _________ від ______ 

Департаменти (управління) освіти 

і науки обласних, Київської міської 

державних адміністрацій 

 

Про проведення ІІ (фінального) 

етапу Всеукраїнського зльоту 

учнівських лісництв  

 

Шановні колеги! 

 

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю за основними напрямами 

позашкільної освіти на 2018 рік, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 04.01.2018 №12, з 26 до 28 вересня ц.р. у  Сумській області 

Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді спільно з 

Сумським обласним центром позашкільної освіти та роботи з талановитою 

молоддю буде проведений ІІ (фінальний) етап Всеукраїнського зльоту 

учнівських лісництв закладів загальної середньої та позашкільної освіти 

(Положення про зліт – розміщено на сайті НЕНЦ за посиланням: 

https://nenc.gov.ua/doc/polozhenie/min-uyst/UL.pdf). 

До участі в заході запрошуються команди учнівських лісництв закладів 

загальної середньої та позашкільної освіти – переможці І етапу. До складу 

команди входять 5 осіб: 3 учні (вихованці) віком від 13 до 18 років, 1 керівник 

учнівського лісництва та 1 представник базового лісового господарства.  

Заявки на участь у зльоті  просимо надіслати  до 1 вересня на електронну 

адресу: center-ocpo@ukr.net (тема листа «Зліт лісництв»). 

Для організації зустрічі учасників зльоту просимо до 10 вересня 

повідомити про вид транспорту та час прибуття до м. Суми. 
Заїзд і реєстрація учасників − 26 вересня до 12.00 год. за адресою: 

м. Суми, вул. Прокоф’єва, 38/2, готель «Олімпійський». Проїзд від 
залізничного вокзалу станції «Суми» – маршрутними таксі № 2, 21; від 
автовокзалу – маршрутним таксі № 52 до зупинки «Сумський хіміко-
технологічний центр професійно-технічної освіти». 

Від’їзд − 28 вересня після 14.00 год. Керівників команд просимо завчасно 
придбати квитки на зворотний шлях. 
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Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що 

відряджає. 
Збереження життя та здоров’я дітей під час проведення заходу 

забезпечують керівники команд. 
Додаткова інформація − за телефонами: у м. Київ − 0(44) 430-04-91, 

(097) 409-90-89 (Михайло Федорчук); у м. Суми – (0542) 33-11-85,                    
(050)-643-34-27 (Катерина Мартинчук). 

Додаток: на 2 арк. 
 
 

З повагою 

Директор департаменту                                                                М. С. Кучинський 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сухович Г.А.481-32-98 

Вербицький В.В. 430-02-60 



Додаток  

до листа МОН  

20.08.2018 № 3-835 

 

Орієнтовна програма 

проведення Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв  

 

26 вересня, середа 

 

До 12.00 Заїзд, реєстрація, розміщення 

учасників зльоту 

м. Суми,  

вул. Прокоф’єва, 38/2, 

готель «Олімпійський» 

12.00-12.30 Обід  

13.00-14.00 Оформлення виставки-презентації 

досягнень учнівських лісництв 

конгрес-центр СумДУ 

14.30-15.30 Урочисте відкриття Всеукраїнського 

зльоту учнівських лісництв закладів 

загальної середньої та позашкільної 

освіти 

Сумський обласний театр 

для дітей та юнацтва 

16.00-18.00 Виставка-презентація досягнень 

учнівських лісництв 

Конгрес-центр СумДУ 

18.30-19.00 Вечеря  

19.30-20.30 Культурно-розважальна програма   
 

27 вересня, четвер 

 

08.00-08.30 Сніданок  

08.30-09.15 Переїзд до Сумського національного 

аграрного університету 

 

09.30-12.30 Відкритий захист науково-

дослідницьких робіт у галузі лісового 

господарства 

Сумський національний 

аграрний університет 

Майстер-класи з інноваційних 

технологій лісорозведення та 

лісовідновлення 

Робота творчих груп педагогів з питань 

удосконалення діяльності учнівських 

лісництв 

13.00-13.30 Обід 

14.00-16.00 Практичні заняття на базі кафедри 

садово-паркового і лісового 

господарства Сумського національного 

аграрного університету 

 

16.00-18.00 Квест «Ліси Європи» 

18.30-19.00 Вечеря 

19.30-20.30 Культурно-розважальна програма 
 



 

28 вересня, п’ятниця 

 

08.00-08.30 Сніданок  

09.00-9.30 Флеш-моб «Майбутнє лісу в наших 

руках» 

Легкоатлетичний манеж 

СумДУ 

10.00-12.00 Екскурсія до Сумського міського центру 

еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді 

 

12.30-13.30 Обід   

14.00-15.00 Урочисте закриття Всеукраїнського 

зльоту учнівських лісництв закладів 

загальної середньої та позашкільної 

освіти 

конгрес-центр СумДУ 

З 15.00 Від’їзд учасників заходу  

 


