
 

 

УКРАЇНА  

ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ  

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ 
21028, м. Вінниця, вул. Данила Галицького, 2, тел./факс 61-16-56, e-mail: vinsyn@ukr.net, код ЄДРПОУ 20109791 

   

 

        13.04.2021         №      86                                  Керівникам органів управління  

На № ____________ від ___________                 освітою, територіальних  

 громад області 
 

 

 

Про проведення обласного етапу 

Всеукраїнського зльоту 

учнівських лісництв 

 

 

Вінницька обласна станція юних натуралістів доводить до Вашого відома, 

що відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових 

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

позашкільної освіти) наказ МОН України від 24.11.2020 № 1452, плану 

Вінницької обласної станції юних натуралістів на 2021 рік, буде проведений 

обласний етап Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв (далі – Зліт).  

Відповідно до епідеміологічної ситуації в Україні, прийнято рішення: 

обласний етап Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв провести в 

заочному форматі 26 травня 2021 року. До участі у обласному етапі Зльоту 

запрошуються команди переможців відбіркового районного етапу у складі: 3 

учні 8-10 класів закладу загальної середньої освіти та закладу позашкільної 

освіти відповідного віку, та 1 керівник. Командам-учасникам пропонується 

заздалегідь записати і надіслати до 21 травня 2021 року на електронну пошту: 

metodist_syn@ukr.net відеозапис звіт-презентацію тривалістю 7 хв., виставку, 

захист дослідницької роботи тривалістю 7 хв. (додаток 1).  

Обов’язковою є заявка про участь до 20 травня 2021 року (додаток 2)  на 

електронну адресу: metodist_syn@ukr.net. 

Детальна інформація за телефоном – 098-539-11-53 (Галина Іваськевич). 

 

 

Директор ____________ Ольга Драгомирецька 
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 Додаток 1 

 до листа Вінницької обласної 

 станції юних натуралістів 

 від  13.04.2021  р. № 86 

 

 

 

Умови 

проведення заходів у рамках обласного етапу Всеукраїнського зльоту 

учнівських лісництв 
 

 

1. Загальні положення. 

1.1. Головною метою заходу є активізація роботи учнівських лісництв 

загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, формування екологічної 

культури учнівської молоді, вдосконалення трудового, екологічного і 

естетичного виховання, сприяння свідомого вибору професій, залучення 

вихованців до відтворення та розширення площ високопродуктивних стійких 

насаджень, посилення природоохоронного потенціалу лісів і збереження 

біологічного різноманіття лісових екосистем, а також до дослідницько-

експериментальної роботи в галузі лісового господарства. 

 

2. Учасники заходу. 

2.1. До участі в обласному зльоті запрошуються учні 8-10 класів середніх 

загальноосвітніх шкіл, вихованці позашкільних навчальних закладів. 

2.2. У роботі масового заходу, який буде проходити 26 травня 2021 року в   

он – лайн режимі на базі Вінницької обласної станції юних натуралістів 

приймають участь 4 представники від учнівського лісництва (3 учні і 1 

керівник). 

 

3. Порядок проведення заходу. 

3.1.Презентація виставки учнівських лісництв в он-лайн режимі 

проводиться в довільній формі (5-7 хв.). 

До неї має обов’язково ввійти інформація про загальноосвітню школу, 

директора школи, директора держлісгоспу, базове лісництво, лісничого 

базового лісництва, педагога-наставника, лісничого учнівського лісництва (з 

фотографіями), історією створення та нагороди учнівського лісництва, теми 

науково-дослідницьких робіт, результати проведення різноманітних акцій, 

операцій, впровадження інноваційних технологій у практику вирощування 

лісових культур, впровадження інноваційних технологій у практику 

вирощування лісових культур, впровадження результатів дослідів у практику 

лісового господарства, дієвість профорієнтаційної роботи. 

На виставці експонати мають бути представленні у вигляді альбомів, 

розкладничок, щоденників дослідницької роботи, наочних посібників, 

натуральних експонатів тощо. 



3.2. Презентація виставки оцінюється за наступними критеріями: 

- упровадження інноваційних технологій у практику вирощування лісових 

культур – до 18 балів; 

- упровадження результатів дослідів у практику лісового господарства – до 18 

балів; 

- дієвість профорієнтаційної роботи в учнівських лісових господарствах – до 

9 балів; 

- якість оформлення та оригінальність презентації – до 5 балів. 

Максимальна кількість балів, яку може отримати команда за 

презентацію – 50. 
3.3. Науково-дослідницьку роботу представляє один член команди. 

Захист науково-дослідницької роботи оцінюється за такими критеріями: 

- новизна та актуальність досліджуваної проблеми – до 7 балів; 

- чіткість структури дослідження – до 2 балів; 

- повнота та логіка викладення теоретичної частини дослідження – до 10 

балів; 

- якість і глибина експериментальної частини дослідження – до15 балів; 

- відповідність висновків проведеному дослідженню – до 3 балів; 

- практичне значення дослідження – до 8 балів; 

- рівень підготовленості до захисту науково-дослідницької роботи – до 5 

балів. 

3.3.1. В науково-дослідницькій роботі зазначається тема і мета 

дослідження, місце та строки його проведення, схема проведення досліджень, 

результати дослідження, практичне значення дослідження, висновки, 

використана література. 

 

4. Підведення підсумків та нагородження. 

4.1. Переможця презентації виставки учнівських лісництв та найкращого 

юного дослідника в галузі лісової справи визначає журі, склад якого 

затверджується управлінням освіти і науки Департаменту гуманітарної 

політики Вінницької облдержадміністрації. 

4.2. Переможці захисту науково-дослідницьких робіт запрошуються на 

навчання до Вінницького територіального відділення Малої академії наук 

України (секція «Лісове господарство»). 

4.3. Призери та переможці нагороджуються дипломами та грамотами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Додаток 2 

 до листа Вінницької обласної 

 станції юних натуралістів 

 від  13.04.2021  р. № 86 

 

 

. 

 

 

Заявка  

на участь у обласному етапі Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв 

 
1. Район, ОТГ ____________________ 

2. Керівник учнівського лісництва ______________________________________ 

3. Контактний телефон_________________________________________ 

Учнівське лісництво закладу загальної середньої освіти: 

____________________________________________________________________  
(навчальний заклад) 

 

ПІБ ________________________________________________________________ 

 

Дата народження _________________________________ 

 

Навчальний заклад (школа, клас) _______________________________________ 

 

Домашня адреса _____________________________________________________ 
 

 


