
 
Д е р ж а в н е   а г е н т с т в о  л і с о в и х  р е с у р с і в  У к р а ї н и  

 

УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР  
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів лісового господарства 

Укрцентркадриліс 
08150 м. Боярка Київської обл., вул. Лісодослідна 2 , 

код  підприємства 04600760 тел ( 04598 ) 35-988, факс ( 04598 ) 35-879 
http:// kadrlis.com.ua, E-mail: kadrlis@ukr.net 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Начальнику Київського обласного та по м. 

Києву управління лісового та мисливського 

господарства, начальникам обласних 

управлінь лісового та мисливського 

господарства 

 

За погодженням з Державним агентством лісових ресурсів України, Укрцентркадриліс 

проводить, на час карантину, дистанційне навчання з підвищення кваліфікації, навчання з 

охорони праці та пожежної безпеки працівників галузі. 

 

Реєстрація на проведення навчання з охорони праці та пожежної безпеки на 

липень 2020 року проводиться за посиланням https://forms.gle/JZsxtwnZ71jnzEzs6. 

Реєстрація закінчується в перший день навчання (06.07.2020р.) до 12:00.  

Дистанційне навчання буде проводитися для груп з охорони праці та пожежної 

безпеки в терміни: 

згідно замовлення на липень «Інженери з охорони праці» з 06.07.2020р. по 14.07.2020р.; 

   «Головні механіки»    з 06.07.2020р. по 14.07.2020р.; 

згідно замовлення на вересень «Лісничі»     з 06.07.2020р. по 13.07.2020р. 

 

Реєстрація на проведення навчання з підвищення кваліфікації на липень 

2020 року проводиться за посиланням https://forms.gle/z7F7pfuPQK6PTjbv6. Реєстрація 

закінчується в перший день навчання (20.07.2020р.) до 12:00. 

Дистанційне навчання буде проводитися для груп з підвищення кваліфікації в 

терміни: 

згідно замовлення на вересень «Бухгалтери підприємств» з 20.07.2020р. по 31.07.2020р.; 

згідно замовлення на листопад «Помічники лісничих» з 20.07.2020р. по 31.07.2020р. 

 

Додаткова інформація за телефонами: 

 (093)7673505  Римаренко Юрій Петрович 

 (067)3105736  Гільперт Віталій Вікторович  

 (063)1422214  Романенко Віталій Анатолійович  

 (098)7775341  Заріцька Світлана Андріївна 

 

Додаток: «Порядок організації дистанційного навчання» на 1 арк. 

 

 

Директор          С.П. Ірклієнко 

  

___від 05.06.2020______ № _______83_________ 

 

 на № ________________від __________________ 

mailto:kadrlis@ukr.net
https://forms.gle/JZsxtwnZ71jnzEzs6
https://forms.gle/z7F7pfuPQK6PTjbv6


Додаток до листа 

 

ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 
 

1. Слухач курсів реєструється за посиланнями та в терміни вказані в листі. 

 

2. Після завершення терміну реєстрації слухач отримує на електронну пошту: 

інформацію для входу в навчальну систему «УКРЦЕНТРКАДРИЛІС» (для груп з 

охорони праці та пожежної безпеки); 

або  

доступ в Google Classroom (для груп з підвищення кваліфікації);  

та 

інструкцію щодо його подальших дій. 

 

3. Слухачі отримують доступ до навчальних матеріалів у вигляді презентацій, аудіо та 

відеозаписів, відеоконференцій, інших матеріалів відповідно до програми навчання.  

 

4. Слухачі обов’язково проходять підсумкове тестування після самостійного вивчення 

доступних навчальних матеріалів (в останній день навчання слухачу з 10:00 до 17:00 буде 

надано доступ до тестування). 

 

5. Слухачі, які успішно освоїли програму і підтвердили це підсумковим тестуванням (не 

менше 60% вірних відповідей), отримують посвідчення/свідоцтва. Документи 

(посвідчення/свідоцтва, акти виконаних робіт) будуть надіслані на адресу вказану при 

реєстрації. 

 

6. Під час навчання слухачі мають можливість отримати індивідуальні консультації, 

підтримувати зв'язок з викладачами за допомогою всіх можливих засобів зв’язку. 

 

Під час навчання будуть проводитися відеоконференції через програму ZOOM. Слухач 

повинен завчасно завантажити на комп’ютер чи телефон програму за цим посиланням 

https://zoom.us/download. 
 

https://zoom.us/download

