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Директорам закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти 

Директорам державних  

лісогосподарських підприємств 

 

Про проведення Всеукраїнського зльоту 

учнівських лісництв закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти 

 

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових 

заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2022 рік (за основними напрямами 

позашкільної освіти), затвердженого наказом МОН України від 15.12.2021 р. № 

1379, з метою активізації участі учнівської молоді в природоохоронній та 

дослідно-експериментальній роботі  в галузі лісового господарства, збереження 

біологічного різноманіття лісових екосистем з 4 по 6 жовтня 2022 року 

Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді спільно з 

лісогосподарськими підприємствами Хмельницького обласного управління 

лісового та мисливського господарства (ДП «Шепетівське лісове 

господарство») і Хмельницьким обласним центром туризму і краєзнавства 

учнівської молоді буде проведено фінальний етап Всеукраїнського зльоту 

учнівських лісництв закладів загальної середньої та позашкільної освіти (далі - 

Зліт). 

Зліт проводиться відповідно до Положення про Всеукраїнський зліт 

учнівських лісництв загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

від 14.05.2012 року № 575, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 

травня 2012 року №859/21171, розміщеного на сайті https://nenc.gov.ua. 

Зліт буде проводитися у змішаному форматі (офлайн та онлайн на 

дистанційній платформі НЕНЦ). 

До участі у Зльоті запрошується команда учнівського лісництва області, 

переможець І етапу, у складі 5 осіб: 3 учні віком від 13 до 18 років, 1 керівник 

учнівського лісництва та 1 представник базового лісового господарства. 

Для підтвердження участі у Зльоті необхідно до 20 вересня 2022 року 

зареєструватись 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYOyINzFfbu8SOnfCzglIOfCio50lliS

MbnK3DBSbzv-Nnpg/viewform.  

За підсумками роботи Зльоту планується видання електронної збірки, в 

якій будуть розміщенні описи (тези) науково-дослідницьких робіт. Для 

https://nenc.gov.ua/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYOyINzFfbu8SOnfCzglIOfCio50lliSMbnK3DBSbzv-Nnpg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYOyINzFfbu8SOnfCzglIOfCio50lliSMbnK3DBSbzv-Nnpg/viewform


створення збірки необхідно до 10 вересня 2022 року надіслати на електронну 

адресу структурного підрозділу еколого-натуралістичного напряму 

Хмельницького обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді: 

hoencum@gmail.com описи (тези) науково-дослідницьких робіт учасників вище 

зазначеного заходу. 

В описі (тезах) науково-дослідницької роботи зазначаються такі дані: фото 

та прізвище, ім’я автора; прізвище та ім’я керівника; повне найменування 

навчального закладу; назва учнівського лісництва; мета, завдання та 

актуальність науково-дослідницької роботи; хід та результати дослідження, 

висновки, практичне значення роботи. Відповідальність за зміст та грамотність 

представлених матеріалів несуть автори. 

Описи (тези) науково-дослідницьких робіт в об’ємі до 3 сторінок повинні 

бути надруковані в текстовому редакторі Word шрифтом Times New Roman 14. 

Параметри сторінки: формат А4 з полями: верхнє, нижнє, праве–20мм, ліве– 

30 мм.; інтервал 1; абзацний відступ –1. Файл подається без нумерації сторінок. 

Заїзд учасників Зльоту, що долучатимуться до нього в режимі офлайн на 

базі НЕНЦ, 04 жовтня ц.р. до 10.00 год. за адресою: м. Київ, вул. 

Вишгородська,19.  

Від’їзд - 06 жовтня ц.р. після 14.00 год. Витрати на проїзд, проживання та 

харчування учнів та супроводжуючих осіб під час проведення заходу 

здійснюється за рахунок закладу, що відряджає. Збереження життя та здоров’я 

учнів забезпечують керівники команд. 

Додаткова інформація за телефонами: (0382) 716-449 (Хмельницький 

ОЦТКУМ) та (096) 046-46-95 (Микола Пінчук, НЕНЦ).  
 

 

 
Директор ВолодимирВЕРБИЦЬКИЙ 

hoencum@gmail.com

