
 
 

 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ» 

 
вул.Франка2а, м.Чернігів,14021,тел.644-740, oblsuncn@ukr.net, код ЄДРПОУ 14217795 

 

 

   04.03.2019 р №   01-20/45_                       На № ________ від ________ 

        

Директорам обласних еколого- 

натуралістичних центрів 

(станцій юних натуралістів) 

 
Про проведення ІІ (фінального) 

етапу Всеукраїнського зльоту 

учнівських лісництв закладів загальної  

середньої та позашкільної освіти 

 

Шановні колеги! 

 

         Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від  21.11.2018  

№1292 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів для 

педагогічних працівників закладів позашкільної освіти на 2019 рік»                         

25 – 27 вересня ц.р. у Чернігівській області буде проведений  Всеукраїнський 

зліт учнівських лісництв закладів загальної середньої та позашкільної освіти.  

       До участі  в зльоті  запрошуються  команди учнівських лісництв закладів 

загальної середньої та позашкільної освіти – переможці І (обласного) етапу. До 

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

керівник учнівського лісництва та представник базового лісового господарства.  

     Програмою зльоту передбачено  проведення виставки-презентації 

учнівських лісництв; відкритий захист  науково-дослідницьких робіт у галузі 

лісового господарства; засідання творчих груп керівників учнівських лісництв 

та спеціалістів лісових господарств з питань удосконалення  практичної та 

науково-дослідницької роботи  юних лісівників.  

     Орієнтовна програма заходу додається (додаток 1). 

     Звертаємо увагу на те, що тривалість  презентації досягнень учнівського 

лісництва не має перевищувати  5 хв., захист  науково-дослідницьких робіт у 

галузі лісового господарства – 7 хв. Умови проведення  зльоту, критерії 



оцінювання визначені Положенням  про Всеукраїнський зліт учнівських 

лісництв закладів загальної середньої та позашкільної освіти, зареєстрований в 

Міністерстві юстиції  30 травня 2012 року за № 859/21171. 

У межах зльоту відбудуться педагогічні читання «Використання ідей         

В.О. Сухомлинського в контексті профорієнтаційної роботи учнівських 

лісництв. За результатами читань передбачено видання збірника матеріалів.  

Тексти статей просимо надіслати до  31 травня 2019 року на електронну 

адресу oblsuncn@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. Файл з інформацією подається без нумерації 

сторінок. 

Заїзд і реєстрація учасників − 25 вересня  ц.р. до 11.00 за адресою:                            

м. Чернігів, вул. Шевченка, 105а, готель «Профспілковий» та вул. Шевченка, 

99а, готель «Придеснянський». Проїзд від залізничного вокзалу та автовокзалу                                 

м. Чернігова тролейбусом №1  до зупинки  «Районна лікарня».  

Від’їзд − 27 вересня ц.р. після 15.00.  

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: 

проживання дітей  – 170 - 300 грн. за добу на 1 особу; 

проживання дорослих 275 - 300 грн. за добу на 1 особу;  

харчування – 200 грн./ день на 1 особу. 

Для належної організації участі в заході просимо до 31 травня 2019 року 

направити  заявку за формою, що додається (додаток 2), та до 02 вересня 2019 

року повідомити про вид транспорту та час прибуття до м. Чернігова на 

електронну адресу:  oblsuncn@ukr.net 

      Додаткова інформація за телефонами:  у м. Києві – 0(44) 430-02-60,                       

у м. Чернігові – (0462) 644-740, контактні особи: Людмила Трегубова                     

(м.т. 0681298650),  Тетяна Корень  (м.т. 0963739057). 

 

 

З повагою 

Директор                                                                                            Л. ТРЕГУБОВА 

                                                                          

 

 

 

 

 

Тетяна Корень (0462) 644-740 

mailto:oblsuncn@ukr.net
mailto:oblsuncn@ukr.net


Додаток 1 

до листа комунального закладу 

«Чернігівська обласна станція 

юних натуралістів» 

від  04.03.2019  №  01-20/45 

 

Орієнтовна програма проведення 

Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв закладів 

загальної середньої та позашкільної освіти 

  

25 вересня  2019 року, середа 

  

Час проведення Порядок і зміст проведення заходу 

до 11.00 Заїзд учасників, реєстрація, поселення  

( м. Чернігів, вул. Шевченка, 105 А, готель  

«Профспілковий» та вул. Шевченка, 99а, готель 

«Придеснянський») 

11.30 – 12.30 Обід (готель  «Профспілковий») 

12.30 – 13.00 Трансфер до Чернігівського  обласного Палацу дітей та 

юнацтва. 

13.00 –14.00 Оформлення виставки-презентації досягнень 

учнівських лісництв закладів загальної середньої  

та позашкільної освіти 

14.00 –15.00 Відкриття заходу 

15.00 – 18.00 Презентація  досягнень учнівських лісництв 

закладів загальної середньої та позашкільної освіти 

18.00 – 18.15 Трансфер до Національного архітектурно-історичного 

заповідника «Чернігів стародавній» 

18.15 – 19.15  Екскурсія «Скарби стародавнього Чернігова» 

19.15 – 19.45 Трансфер до готелю  «Профспілковий»  

20.00 – 21.00 Вечеря (готель  «Профспілковий») 

  

26 вересня 2019 року, четвер 

  

Час проведення Порядок і зміст проведення заходу 

07.30 – 08.30 Сніданок  (готель  «Профспілковий»,  

готель «Придеснянський») 

08.30 – 09.00 Трансфер до Чернігівського  обласного Палацу дітей та 

юнацтва. 

09.00 – 13.00 Відкритий захист науково-дослідницьких робіт   у 

галузі лісового  господарства. 

Педагогічні читання  «Використання  ідей                  

В.О. Сухомлинського  та інших вчених у галузі 



збереження природи в контексті профорієнтаційної 

роботи учнівських лісництв». 

13.00 – 13.20 Трансфер до готелю  «Профспілковий». 

13.20 –14.00 Обід (готель  «Профспілковий»). 

 

 

14.00 –15.00 

Трансфер представників базових лісових господарств 

до  ДП «Добрянське лісове господарство». 

Трансфер команд учнівських лісництв (діти та 

керівники учнівських лісництв) до Іржавського 

лісництва ДП «Ніжинське лісове господарство».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00 –18.00 
  

Для представників базових лісових господарств 
презентація діяльності: 

Ріпкинського лісництва на рекреаційному пункті 

«Дякова гора»; 

садиби Ново-Яриловицького лісництва; 

садиби Олешнянського лісництва; 

ДП «Добрянське лісове господарство». 

Відвідування природного комплексу «Голубі озера». 

Відкритий діалог з обміну досвідом роботи в галузі  

лісорозведення,  лісовідновлення   та  організації 

практичної  і науково-дослідницької роботи юних 

лісівників. 

Для команд учнівських лісництв (діти та керівники 

учнівських лісництв) 

презентація діяльності Іржавського лісництва ДП 

«Ніжинське лісове господарство»:   

міні-дендропарк, комплекс з переробки шишок та 

зберігання насіння, тепличне господарство, зелене 

живцювання, декоративний розсадник, генетичні 

резервати та інше. 

Відвідування кордону «Німцево».  

Спілкування нон-стоп. 

Творча візитівка Горбачівського лісництва  

ДП «Остерське лісове господарство» 

18.00 – 19.00 Трансфер до м. Чернігова. 

19.20 –20.20 Вечеря (готель «Профспілковий») 

  

27 вересня  2019 року, п’ятниця  
  

Час проведення Порядок і зміст проведення заходу 

07.30 – 08.00 Сніданок (готель  «Профспілковий»,  

готель «Придеснянський») 

08.00 – 08.30 Трансфер до регіонального ландшафтного парку 

Ялівщина  



08.30 – 09.30 Природно-заповідні території як майданчики науково-

дослідницької роботи та еколого-освітньої діяльності 

учнівської молоді. 

09.30 – 10.30 Агробіостанція Чернігівського обласного педагогічного 

ліцею як модельна ділянка новітніх агротехнологій та 

сучасних тенденцій ландшафтного дизайну 

10.30 – 11.00 Закладання Алеї Єдності і Миру на території  

Агробіостанції Чернігівського обласного 

педагогічного ліцею для обдарованої сільської молоді 

Чернігівської обласної ради. 

11.00 – 11.30 Трансфер до парку-памятника садово-паркового 

мистецтва місцевого значення  Болдині гори. 

11.30 – 12.30 
  

«Чернігів – місто легенд».  

Екскурсійна програма у парку-пам'ятнику садово-

паркового мистецтва «Болдині гори» 

12.30 – 13.00 Трансфер до Чернігівського  обласного  

Палацу дітей та юнацтва. 

13.00 – 14.00 Закриття заходу. 

Нагородження переможців. 

14.00 – 15.00 Обід (готель  «Профспілковий») 

15.00 Від’їзд учасників заходу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до листа комунального закладу 

«Чернігівська обласна станція 

юних натуралістів» 

від 04.03.2019   № 01-20/45 

 

 

ЗАЯВКА 

 на участь у  II етапі Всеукраїнського зльоту  учнівських лісництв 

закладів загальної середньої та позашкільної освіти 

 

Заклад_____________________________________________________________ 
(найменування закладу) 

надає перелік учасників у складі: 

 

№ 

з/п 

Прізвище, 

ім'я 

учасника 

Дата 

народження 

Заклад 

освіти 

Проживання 

1. 

 

    

2.  

 

   

3. 

 

    

 

Керівник учнівського лісництва:______________________________________ 
                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові, посада) 
__________________________________________________________________ 

Контактний телефон, електронна адреса:_______________________________ 

Представник базового  

лісового господарства:_______________________________________________ 
                                                       (прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, посада) 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Водій (за наявності): _________ 
                                    (кількість осіб) 
 

Програма зльоту передбачає: 

1. Наявність презентаційного матеріалу (перерахувати необхідні засоби для 

презентації)________________________________________________________ 

2. Тема захисту науково-дослідницької роботи: _________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Директор                        ______________                       ______________ 
                                                                         (П.І.Б.)                                                       (підпис) 

М.П. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


