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Директорам закладів позашкільної освіти
Директорам закладів загальної середньої освіти
Керівникам закладів освіти І-IV рівнів
акредитації
Про
проведення
заочного
Всеукраїнського конкурсу «Ліси
для нащадків»
З метою формування екологічної та економічної культури підростаючого
покоління, удосконалення форм і методів трудового навчання і виховання,
залучення до активної природоохоронної діяльності, Національним екологонатуралістичним центром учнівської молоді МОН України буде проведений заочний
Всеукраїнський конкурс «Ліси для нащадків» (далі — Конкурс).
Учасники Конкурсу - учнівська молодь закладів загальної середньої та
позашкільної освіти, члени учнівських лісництв, студенти навчальних закладів І-IV
рівнів акредитації. Участь у Конкурсі «Ліси для нащадків» залишає широке поле
діяльності для підвищення ефективності і якості учнівських лісництв, залучення
школярів до відтворення лісових ресурсів.
В умовах повномасштабної війни росії проти України та очевидних ризиках
внаслідок військових дій просимо суворо дотримуватися усіх необхідних заходів
безпеки та обирати форми проведення заходів в залежності від безпекової
ситуації в кожному населеному пункті.
Матеріали про участь у Конкурсі в паперовому вигляді надсилаються до 1
грудня поточного року на адресу Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді з приміткою: «Ліси для нащадків» та/або в електронному на e-mail:
fedorchuk@nenc.gov.ua.
Довідки за телефоном: 0974099089 (контактна особа від НЕНЦ – Михайло
Федорчук). Положення про Конкурс додається.
Директор НЕНЦ
доктор педагогічних наук,
професор
Вик. Цюнь Л.О.
т. 430-43-90

Володимир

ВЕРБИЦЬКИЙ

Додаток до листа НЕНЦ
№ 177 від 22.09.2022 р.

Положення про Всеукраїнський конкурс школярів
та учнівської молоді «Ліси для нащадків»
1. Загальні умови
1.1. Всеукраїнський конкурс школярів та учнівської молоді «Ліси для
нащадків» (далі – Конкурс) проводять Національний екологонатуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки
України та Державне Агентство лісових ресурсів України.
1.2. Конкурс проводиться в
період
осінніх
та
весняних
лісокультурних робіт за участю учнівської молоді, членів учнівських
лісництв та студентів навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації.
1.3. Конкурс проводиться щорічно.

2. Мета та завдання Конкурсу
2.1. Головною метою Конкурсу є виховання господаря, здатного
працювати в умовах ринкової економіки. Формування творчої
працелюбної особистості, економічної та екологічної культури учнів,
привернення уваги органів влади, громадськості до закладів загальної
середньої та позашкільної освіти.
2.2. Завдання Конкурсу:
розвиток екологічної свідомості особистості;
оволодіння сучасними технологіями вирощування лісових
культур, садивного матеріалу; створення нових лісів, лісових
смуг, лісопарків, скверів та інших об’єктів зеленого будівництва;
ознайомлення
діяльності;

з

сучасними

формами

господарської

залучення до дослідницької діяльності з лісівництва;
об’єднання зусиль лісогосподарських підприємств,
наукових і освітніх закладів з метою створення умов для
допрофесійної підготовки учнів в галузі лісівництва;
закладання лісорозсадників, шкілок в лісництвах та
присадибних ділянках, закладах загальної середньої та
позашкільної освіти.

3. Розділи Конкурсу
3.1. Розділами Конкурсу є:
І. «Насіння – сіянець – шкілка» – передбачає збір і висівання насіння
лісових дерев і чагарників, закладання лісорозсадників та шкілок.
ІІ. «Зелене живцювання» – включає в себе різноманітні способи
вегетативного розмноження лісових культур сучасними районованими
породами.
ІІІ. «Висаджуємо ліс» – основний розділ Конкурсу, в якому
проводяться агротехнічні заходи з підготовки ґрунту та висаджування
сіянців і саджанців.
IV. «Ліси для нащадків» – підсумковий розділ, який включає облік
посадженого і аналіз навчально-виховної діяльності учнівської молоді,
зайнятої в цьому Конкурсі.
3.2. Залежно від місцевих умов учасники
Конкурсу
можуть
пропонувати свої розділи.

4. Учасники Конкурсу
4.1. До участі в Конкурсі запрошуються учнівські колективи,
учнівські лісництва закладів загальної середньої і позашкільної освіти,
гуртки юних лісівників, ланки юних лісівників, клуби, родинні колективи.

5. Керівництво Конкурсу
5.1. Керівництво Конкурсу на місцях здійснюють обласні, міські,
районні оргкомітети за участю еколого-натуралістичних центрів, станцій
юних натуралістів, натуралістичних відділів, Будинків дітей та юнацтва і
штаби Агентства по лісовому та мисливському господарству обласних
управлінь лісового господарства й обласних державних лісогосподарських
об’єднань.
5.2. До складу оргкомітетів входять представники органів управління
освіти, спеціалісти лісового господарства, наукові співробітники,
працівники Державного агентства лісового господарства України.
5.3. На обласні оргкомітети покладається відповідальність за
підбиття підсумків.
5.4. Обласні оргкомітети надсилають заявку (додаток 1 до
Положення про Всеукраїнський конкурс школярів та учнівської молоді
«Ліси для нащадків») на участь у Всеукраїнському конкурсі школярів та
учнівської молоді «Ліси для нащадків», протоколи підсумків конкурсу

(додаток 2 до Положення про Всеукраїнський конкурс школярів та
учнівської молоді «Ліси для нащадків») та роботи учасників до 1 жовтня
поточного року.

6. Оцінювання робіт Конкурсу
6.1. Роботи учасників Конкурсу журі оцінює за 100-бальною шкалою
відповідно до наступних критерій:
№

1

2

3
4
5

Критерії оцінювання

Максимальна
кількість
балів

відповідність
організації
роботи
учнівської
молоді
на
навчальнодослідницькій
ділянці,
шкілці,
лісорозсаднику, в лісі Положенню про
учнівське лісництво, затвердженому від
27.03.2015 р. №339/26784
науково-методична
досконалість
представлених матеріалів дослідницького
спрямування
відповідність умовам організації і
проведення профільної роботи
можливість впровадження дослідів у
практику лісового господарства
обізнаність і володіння сучасними
технологіями вирощування лісових
культур
Сума балів

20

Оцінка
експертів,
фахівців

20

20
20
20

100

6.2. Загальна оцінка усіх членів журі для кожного учасника
оформлюється протоколом (додаток 2 до Умов проведення Всеукраїнського
конкурсу школярів та учнівської молоді «Ліси для нащадків»), який
подається до організаційного комітету.
6.3. Переможці та призери Конкурсу за
кожною
номінацією
визначаються членами журі за загальним підрахунком балів:
• переможцем є учасник, який за підсумками Конкурсу набрав
понад 90 балів;
• призерами є учасники, які за підсумками Конкурсу набрали
відповідно: ІІ місце – понад 80 балів і ІІІ місце – понад 70 балів.

7. Відзначення переможців Конкурсу
7.1. За рішенням журі оргкомітет визначає переможців та призерів
Конкурсу.
7.2. Переможці Конкурсу нагороджуються грамотами за зайняте І місце.
7.3. Призери Конкурсу нагороджуються грамотами за зайняті ІІ, ІІІ місця.
7.4. Учасники Конкурсу отримують грамоти учасника.
7.5. Методичне керівництво Конкурсу здійснює Національний
еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і
науки України.
7.6. За членами журі, спонсорами закріплюється право надавати
спеціальні призи та подарунки переможців.

8. Фінансування Конкурсу
8.1. Витрати на організацію і проведення Всеукраїнського конкурсу
школярів та учнівської молоді «Ліси для нащадків» здійснюються за
рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України.

Додаток 1 до Положення про
Всеукраїнський
конкурс школярів та учнівської
молоді «Ліси для нащадків»
ЗАЯВКА
УЧАСНИКА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ
ШКОЛЯРІВ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
«ЛІСИ ДЛЯ НАЩАДКІВ»
ПІБ учасника (-ів)
Область
Клас / учнівське лісництво / творче учнівське
об’єднання / курс тощо та повна назва
навчального закладу
Назва роботи
ПІБ наукового керівника

Контактні дані наукового керівника (телефон,
електронна адреса)
Додаток 2
до Положення про Всеукраїнський
конкурс школярів та учнівської
молоді «Ліси для нащадків»
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РОБОТИ УЧАСНИКА КОНКУРСУ
№

1

2

3
4
5

Максимальна Оцінка
кількість
експертів,
балів
фахівців
відповідність
організації
роботи
20
учнівської
молоді
на
навчальнодослідницькій
ділянці,
шкілці,
лісорозсаднику, в лісі Положенню про
учнівське лісництво, затвердженому від
27.03.2015 р. №339/26784
науково-методична
досконалість
20
представлених матеріалів дослідницького
спрямування
відповідність умовам організації і
20
проведення профільної роботи
можливість впровадження дослідів у
20
практику лісового господарства
обізнаність і
володіння сучасними
20
технологіями
вирощування
лісових
культур
Сума балів
100

Автор (-и)

Регіон

Критерії оцінювання

