
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ – 

ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

ТА РОБОТИ З ТАЛАНОВИТОЮ МОЛОДДЮ 
вул. Серпнева,14-а, м. Суми, 40007, тел/факс.(0542) 33-11-85, тел. 33-52-37 

E-mail: center-ocpo@ukr.net       Код 23820094 

 

31.05.2018 № 399        На № _______ від _________ 
 

 

Директорам обласних еколого-

натуралістичних центрів  

(станцій юних натуралістів) 

 

Про проведення Всеукраїнського 

зльоту учнівських лісництв  

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.01.2018 

№ 12 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів для 

педагогічних працівників закладів позашкільної освіти на 2018 рік»                    

з 26 по 28 вересня 2018 року в Сумській області буде проведено 

Всеукраїнський зліт учнівських лісництв закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти. 

Для участі у зльоті запрошуються команди учнівських лісництв закладів 

освіти, у кількості 5 осіб: 3 учні (вихованці) віком від 13 до 18 років, керівник 

учнівського лісництва, представник базового лісового господарства.  

Програмою зльоту передбачено проведення виставки-презентації 

досягнень учнівських лісництв; відкритого захисту науково-дослідницьких 

робіт у галузі лісового господарства; практичних занять, майстер-класів з 

інноваційних технологій лісорозведення та лісовідновлення; засідань творчих 

груп педагогів з питань удосконалення діяльності учнівських лісництв; 

конкурсно-пізнавальних та екскурсійних заходів. Орієнтовна програма зльоту 

додається. 

Звертаємо увагу на те, що тривалість презентації досягнень учнівського 

лісництва не має перевищувати 5 хвилин, захисту науково-дослідницьких робіт 

у галузі лісового господарства – 7 хвилин. Умови проведення цих заходів, 

критерії їх оцінювання визначені Положенням про Всеукраїнський зліт 

учнівських лісництв загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, 

затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

від 14.05.2012 № 575, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 30 

травня 2012 року за № 859/21171.  



У межах зльоту відбудуться педагогічні читання «Сучасні тенденції 

розвитку позашкільної еколого-натуралістичної освіти в світлі педагогічних 

ідей В.О. Сухомлинського». За результатами читань передбачено видання 

збірника матеріалів. Тексти статей необхідно надіслати до 15 серпня 2018 року 

на електронну адресу center-ocpo@ukr.net (тема листа «Збірник»).  

Статті мають бути надруковані на сторінках формату А4, гарнітурою 

Times New Roman, розмір шрифту 14, без переносів, півтора інтервали, поля – 

по 20 мм зверху і знизу, 30 мм зліва, 15 мм справа. Обсяг статті до 5 сторінок. 
Заїзд і реєстрація учасників − 26 вересня до 12.00 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. Керівників делегацій просимо завчасно 
придбати квитки на проїзд у зворотньому напрямку. 

Відповідальність за збереження життя і здоров’я дітей під час проведення 
заходу покладається на керівників делегацій. 

Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організацій, що 

відряджають. Орієнтовні витрати на одного учасника заходу на добу: 

проживання у тримісному номері – 121 грн. на одну особу, у двомісному 

номері –199 грн. на одну особу; харчування – 90 грн.  

Для участі в зльоті необхідно до 1 вересня 2018 року направити заявку 

встановленого зразка (додаток до Положення про Всеукраїнський зліт 

учнівських лісництв загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів) на 

електронну адресу: center-ocpo@ukr.net (тема листа «Всеукраїнський зліт 

учнівських лісництв»). 

Для організації зустрічі учасників зльоту просимо до 10 вересня 

2018 року повідомити про вид транспорту та час прибуття до м. Суми. 
Додаткова інформація − за телефонами: у м. Києві − 0(44) 430-02-60, 

контактна особа у м. Суми – Мартинчук Катерина Іванівна (0542-33-11-85,     
050-643-34-27). 

 

 

 

Директор Центру Л.В. Тихенко 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Гайкова 33-11-85 

mailto:center-ocpo@ukr.net
mailto:center-ocpo@ukr.net


Додаток  

до листа ОЦПО та РТМ 

31.05.2018 № 399 

 

Орієнтовна програма 

проведення Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв  

закладів загальної середньої та позашкільної освіти  

 

 

26 вересня 2018 року 

 

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  

«У колі друзів» 

 

 

27 вересня 2018 року 

 

08.00-08.30 Сніданок  

08.30-09.15 Переїзд до Сумського національного 

аграрного університету 

 

09.30-12.30 Відкритий захист науково-дослідниць-

ких робіт у галузі лісового господарства 

Сумський національний 

аграрний університет 

Майстер-класи з інноваційних 

технологій лісорозведення та 

лісовідновлення 

Педагогічні читання «Сучасні тенденції 

розвитку позашкільної еколого-

натуралістичної освіти в світлі 

педагогічних ідей 

В.О. Сухомлинського» 



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 2018 року 

 

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  

 


