
       «16» квітня 2021 р.                                                       №   99

Директорам  закладів  загальної 
середньої та позашкільної освіти
Керівникам  об’єднаних 
територіальних громад

Про проведення Всеукраїнського форуму 

лісівників та освітян  «Відтворимо ліси разом» 

Відповідно  до  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних  організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2021 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки  України  від  24.11.2020  р.  №  1452,  Національний  еколого-

натуралістичний  центр  учнівської  молоді  спільно  з  Товариством  лісівників 

України  та  Хмельницьким  обласним  еколого-натуралістичним  центром 

учнівської  молоді  проводять  27  квітня  2021  року  Всеукраїнський  форум 

«Відтворимо  ліси  разом»  для  керівників  учнівських  лісництв,  гуртків  юних 

лісівників,  вчителів  біології,  представників  лісогосподарських  підприємств, 

профільних громадських організацій. 

Форум проводиться  з метою підвищення рівня ефективності  діяльності 

учнівських  лісництв  і  розвитку  їх  мережі,  обміну  досвідом  проведення 

практичної  лісогосподарської  і  лісоохоронної  роботи  з  юними  лісівниками, 

привернення  уваги  державних  та  громадських  організацій  до  проблем 

збереження  біологічного  різноманіття  лісових  екосистем,  відтворення  та 

розширення  площі  високопродуктивних  стійких  насаджень;  підвищення 

фахового  рівня  керівників  учнівських  лісництв,  а  також сприяння  співпраці 



закладів  освіти  і  лісогосподарських  підприємств,  органів  державної  влади, 

громадських організацій в покращенні роботи учнівських лісництв, навчанні і 

вихованні  та  профорієнтації  юних  лісівників  і  учнівської  молоді  на 

лісогосподарські професії.

Форум проходитиме в онлайн форматі на платформі Microsoft Teams за 

посиланням https  ://  teams  .  microsoft  .  com  /  l  /  meetup  -  

join  /19%3  ameeting  _  OTE  3  YzRmNjAtMmNmZC  00  MGI  4  LTkzYWQtM  2  VkNDNj  

Zjg  2  MGJk  %40  thread  .  v  2/0?  context  =%7  b  %22  Tid  %22%3  a  %22  cb  1  f  0  a  32-799  d  -  

4536-  a  717-  d  124  e  4  eb  2  eb  4%22%2  c  %22  Oid  %22%3  a  %2207911981-8  e  84-  

4  c  9  d  -92  a  9-26  a  015  ffe  7  bf  %22%7  d  

 Початок роботи  о 10:00 годині.

Учасники Форуму матимуть можливість  спілкуватися  та  обмінюватись 

думками щодо роботи учнівських лісництв та залучення юних лісівників, дітей 

і учнівської молоді до участі у лісівничих заходах. 

Додаткова інформація – за телефоном: (098)597-08-80 (Людмила Цюнь); 

www.nenc.gov.ua , e-mail: ludmila@nenc.gov.ua 

 (098)727-74-63 (Марія Бондар) e-mail:hoencum@gmail.com
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