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   29.11.  2018  № 01-15/353 
 
     
 
 
 
 
Про створення електронного 
каталогу учнівських лісництв 
(ланок юних лісників) 
 
 Відповідно до листа Національного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді (далі – НЕНЦ) від 06 листопада 2018 року №323 “Щодо 
створення електронного каталогу роботи учнівських лісництв (ланок юних 
лісників)”, з метою покращення роботи закладів освіти за еколого-
натуралістичним напрямком  по профілю “Учнівські лісництва”, для створення  
електронного каталогу  учнівських лісництв України і  розміщення його на 
сайтах: НЕНЦ, Державного агентства лісових ресурсів, департаменту  освіти і 
науки Дніпропетровської облдержадміністрації,  обласних управлінь лісового 
та мисливського господарств Вам необхідно до 15 грудня 2018 року надіслати 
інформацію про наявність учнівських лісництв та ланок юних лісівників на 
місцях. Зразок паспорту додається. 

Інформацію надсилати за адресою: – dneprunnat@ukr.net 
Контактна особа: Іванус Алла Василівна, методист КЗО “ОЕНЦДУМ”, 

тел. 097-470-24-36.  
  
 
Директор           Ю.Ф. ПЕДАН 
 
 
 
 
 
Іванус А.В.. 
(056) 720-90-60 

 

Керівнику органу управління  
освіти і науки 
Керівнику об’єднаної 
територіальної громади 
Директору районної/міської 
СЮН/ЕНЦ  



Додаток   
до листа комунального закладу 
освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді 
   29.11.   2018   № 01-15/353 

 
Паспорт 

на учнівське (шкільне) лісництво, ланку юних лісівників 
 

1. Повна назва закладу освіти_______________________________________ 
______________________________________________________________ ; 
2. Адреса, телефон, e-mail; 

3. Дата створення учнівського лісництва (ланки)_______________________ 
В ньому учнів ________________; 
4. Працює на базі (установа, підприємство лісового господарства) ________ 
______________________________________________________________; 
5. За учнівським (шкільним) лісництвом, ланкою юних лісівників 
закріплено: (ліс, розсадник, парк і т.д. в га)_________________________ 
______________________________________________________________; 
6. Навчально-матеріальна база (кабінет лісової справи, куточок охорони 
природи, техніка, інвентар і тощо)_________________________________ 
______________________________________________________________; 
7. Керівник учнівського лісництва (ПІБ повністю), посада, 
спеціальність___________________________________________________ 
______________________________________________________________; 
8. Відповідальний спеціаліст від лісового господарства (ПІБ повністю), 
посада, спеціальність ____________________________________________ 
______________________________________________________________; 
9. Форми співпраці з навчально-дослідними установами (НДУ), вищими 
навчальними закладами, вказати якими _____________________________ 
______________________________________________________________; 
10. Виконання науково-дослідницьких робіт __________________________ 
______________________________________________________________; 
11. Участь у розробці ландшафтних проектів __________________________ 
______________________________________________________________; 
12. Акції, проведені учнівським лісництвом (окремим додатком); 
13. Видовий склад (колекційність рослин за якими доглядають вихованці 
учнівського лісництва чи ланки юних лісників) окремим додатком; 
 
14.Директор школи (ПІБ) підпис _____________________________________; 
 
15.Керівник установи, на базі якої працює учнівське лісництво: 
 посада, ПІБ, підпис ____________________________________________. 


