УКРАЇНА
М И К О Л А Ї В С Ь КА М І С Ь КА Р А Д А

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

НАКАЗ
03.02.2021

м. Миколаїв

№37

Про проведення міського етапу
Всеукраїнської природоохоронної акції
«Птах 2021 року – синиця чубата»
Відповідно до річного плану роботи управління освіти Миколаївської
міської ради на 2021 рік, з метою вивчення учнями біологічних особливостей
птахів даного виду, проведення моніторингу чисельності виду на певній
території, сприяння формуванню в учнів переконань, моральних принципів та
активної життєвої позиції в галузі охорони птахів, активізації пізнавальної,
творчої та просвітницької діяльності учнів
НАКАЗУЮ:
1.Провести з 1 березня по 24 вересня 2021 року міський етап Всеукраїнської
природоохоронної акції «Синиця чубата – птах 2021 року» (далі – Акція).
2. Затвердити
Умови
проведення
міського
етапу
Всеукраїнської
природоохоронної акції «Птах року - 2021», що додаються.
3. Міській станції юних натуралістів (Ярошенко Н.Г.) забезпечити належний
рівень проведення Акції.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника
управління освіти Макарову С.Б.

Начальник управління

Ганна ЛИЧКО

Додаток
до наказу управління освіти
Миколаївської міської ради
від 3.02.2021__№37_
Умови проведення
міського етапу Всеукраїнської природоохоронної акції
«Синиця чубата - птах 2021 року»
І. Загальні положення
1. Міський етап Всеукраїнської природоохоронної акції «Синиця чубата
(Lophophanes cristatus) - птах 2021 року» (далі - Акція) проводиться з метою
вивчення біологічних особливостей птахів даного виду, проведення
спостережень за чисельністю виду на певній території, сприяння формуванню у
вихованців та учнів переконань, моральних принципів та активної життєвої
позиції в галузі охорони птахів, активізації пізнавальної, творчої та
просвітницької діяльності учнів.
2. Організаторами Акції є управління освіти Миколаївської міської ради та
міська станція юних натуралістів м. Миколаєва.
ІІ. Порядок проведення Акції
1. Акція проводиться з 1 березня по 24 вересня 2021 року.
2. До участі в Акції запрошуються учні та вихованці закладів освіти міста
Миколаєва.
3. Учасники Акції оформляють результати роботи у вигляді збірки.
4. Для участі в Акції необхідно надати не пізніше 23 вересня 2021 року
роботу за місцем знаходження міської станції юних техніків м. Миколаєва
(м. Миколаїв, вул. Прибузька, 83, телефон для довідок: (0512) 60-50-63).
ІІІ. Вимоги до звітних матеріалів, що надаються для участі у Акції
1. Учасники Акції оформляють збірку в рукописній або друкованій формі
(формат А4) та електронному вигляді.
2.
Збірка повинна бути художньо оформленою власними малюнками,
містити фоторепортажі, які ілюструють роботу учнів по вивченню та
охороні птаха року, фотознімки, зроблені дітьми чи вчителями,
наставниками, батьками; вірші, оповідання, казки (бажано авторські),
легенди, прислів’я.
Частина збірки повинна містити в собі розповідь про синицю чубату
(авторську) та науково - пропагандистську статтю, власні спостереження за
синицею звичайною (де і як мешкає птах, які особливості поведінки й життя

притаманні видові в природі), розповіді про заходи, які проводяться учнями
в школі чи гуртку – конкурси, лекції, випуск стінгазет, листівок тощо.
В узагальнених матеріалах зазначити першоджерело (автора, книгу, журнал,
адресу веб-сторінки, як у самому тексті, так і в списку використаних джерел),
авторів усіх фотознімків або джерела звідки їх узято.
3. Автори повинні прагнути зменшити негативний вплив на довкілля,
потурбуватися, щоб в оформленні роботи було якомога менше
різноманітного пластику – папок, прозорих плівок тощо, натомість
необхідно використовувати паперові папки або альбоми.
4. Роботи подаються групові або індивідуальні. На титульній сторінці
обов’язково має бути зазначена інформація про автора (авторів): прізвище,
ім’я, вік, клас, найменування закладу освіти, прізвище, ім’я, по батькові
керівника.
ІV. Підбиття підсумків Акції та критерії оцінювання
1. Підведення підсумків конкурсу проводиться 24 вересня 2021 року.
2. Роботи Акції оцінюються за такими критеріями:
- науковість, пропагандистська цінність – до 5 балів;
- творчий авторський підхід до змісту роботи – до 5 балів;
- оригінальність художнього оформлення - до 3 балів;
- екологічний підхід до оформлення роботи - до 2 балів.
3. Переможці міської акції нагороджуються грамотами управління освіти
Миколаївської міської ради.
Роботи, які зайняли призові місця, не повертаються та надсилаються для
участі в обласному етапі.

