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Директорам закладів позашкільної 

освіти 

Директорам закладів загальної 

середньої освіти 

Головам об'єднаних територіальних 

громад 
 

 

Про проведення Всеукраїнської 

конференції для учнівської молоді 

«Збережемо ліси для майбутніх поколінь» 

 

 Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019 

року №1489 року «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2020 рік (за 

основними напрямками позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів 

для педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів на 2020 рік», з 

метою активізації участі учнівської молоді в природоохоронній та дослідно-

експериментальній роботі в галузі лісового господарства Національний  

еколого-натуралістичний центр учнівської молоді спільно з комунальним 

закладом «Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» 2-3 грудня 2020 року організовує проведення 
Всеукраїнської онлайн-конференції для учнівської молоді «Збережемо ліси для 

майбутніх поколінь» (далі - Конференція). 

Запрошуємо до участі у Конференції представників від учнівських 

лісництв областей - учнів закладів загальної середньої та позашкільної освіти, 

віком від 13 до 18 років, які мають досвід підготовки  науково-дослідницьких 

робіт в галузі лісознавства. Тривалість виступу,  презентації науково-

дослідницької роботи до 5 хв. 

Для участі у Конференції необхідно до 20 листопада 2020 року подати на 

електронну адресу комунального закладу «Кіровоградський обласний центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»: OCENTYM@ukr.net заявку 

за формою, що додається. 

Про деталі під’єднання учасники будуть інформовані окремим листом 

після реєстрації. 

mailto:nenc@nenc.gov.ua
mailto:OCENTYM@mail.ru


Детальна інформація за телефонами: (0522) 33-97-15, 050-595-84-55 (Галина 

Химчак); 

(044) 430-04-91, 430-00-64, 096-046-46-95 (Микола Пінчук). 

 

 

З повагою  

 

 

Директор НЕНЦ 

доктор педагогічних наук,        

професор                                                                                     В.В. Вербицький 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА 

на участь у Всеукраїнській онлайн-конференції 

 для учнівської молоді «Збережемо ліси для майбутніх поколінь» 

 

1.Прізвище, ім’я, по батькові учасника 

2. Область 

3. Назва учнівського лісництва 

4. Найменування  закладу  освіти   

5. Тема виступу - презентації науково-дослідницької роботи 

6. Секція  (необхідне підкреслити): «Лісовідновлення та лісорозведення»,  

«Лісове біорізноманіття», «Захист лісу». 

7. Контактні телефони  

8. E-mail  

 


