
     

 

УКРАЇНА  

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

У П Р А В Л І Н Н Я   О С В І Т И  

Н А К А З  

від 06.09.2021                                 м. Миколаїв                                         № 167 

 

Про проведення міського етапу  

Всеукраїнської акції   

«Юннатівська толока» 

 

Відповідно до річного плану роботи управління освіти Миколаївської міської 

ради на 2021 рік, з метою активізації роботи з учнівською молоддю щодо 

формування у неї екологічної культури, залучення її до практичної 

природоохоронної роботи та інших біологічних напрямів, підвищення 

ефективності навчально-дослідної роботи вихованців, учнів на навчально-

дослідних земельних ділянках і задоволення потреб у професійному 

самовизначенні та творчій самореалізації 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести з 15 вересня по 01 жовтня 2021 року міський етап 

Всеукраїнської акції «Юннатівська толока» (далі – Акція).  
2. Затвердити Умови проведення міського етапу Всеукраїнської акції 

«Юннатівська толока» (додаток 1). 

3. Затвердити склад журі міського етапу Всеукраїнської акції «Юннатівська 

толока» (додаток 2). 

4. Міській станції юних натуралістів (Ярошенко Н.Г.) забезпечити 

належний рівень  проведення Акції. 

5. Контроль за виконанням  наказу покласти на заступника начальника 

управління освіти  Макарову С.Б. 
 

 

Начальник управління                                                                     Ганна ЛИЧКО 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до наказу управління освіти 

Миколаївської міської ради 

від _06.09.2021__№_167_____ 

 

 

Умови проведення 

міського етапу Всеукраїнської акції 

«Юннатівська толока» 

 

І. Загальні положення 

 

1. Міський етап Всеукраїнської акції «Юннатівська толока» проводиться з 

метою активізації роботи з учнівською та студентською молоддю щодо 

формування у неї екологічної культури, залучення її до практичної 

природоохоронної роботи та інших біологічних напрямів, підвищення 

ефективності навчально-дослідної роботи вихованців, учнів та студентів на 

навчально-дослідних земельних ділянках і задоволення потреб у професійному 

самовизначенні та творчій самореалізації. 

 

2. Організаторами Акції є управління освіти Миколаївської міської ради та 

міська станція юних натуралістів. 

 

3. Учасники до початку проведення Акції мають бути ознайомлені з 

порядком і правилами проведення, видами і формами морального і 

матеріального заохочення тощо. 

 

ІІ. Порядок проведення Акції 

 

1. Акція проводиться з 15 вересня по 01 жовтня 2021 року у два етапи: 

 

1) І етап - з 15 вересня по 24 вересня 2021 року, передбачає: 

просвітницькі природоохоронні заходи; 

дитячі науково-практичні конференції; 

виставки дитячих робіт, домашніх тварин, кімнатних рослин; 

посвята в юннати; 

екскурсії; 

спільні заходи з батьківською громадськістю та іншими організаціями; 

зустрічі з ветеранами юннатівського руху; 

круглі столи за участю науковців, представників громадських організацій, 

органів влади, засобів масової інформації;  

оформлення та подання звітних матеріалів. 

 

2) ІІ етап - з 24 вересня по 01 жовтня 2021 року, протягом якого 

проводиться оцінювання звітних матеріалів та підбиваються підсумки Акції.  



 

2. До участі в Акції запрошуються здобувачі освіти та  педагоги закладів 

освіти міста. 

 

3. Для участі у ІІ етапі Акції необхідно надати не пізніше 24 вересня                         

2021 року звітні матеріали за місцем знаходження міської станції юних 

натуралістів м. Миколаєва  (м. Миколаїв, вул. Прибузька, 83, телефон для 

довідок: 60-50-63). 

 

ІІІ. Вимоги до звітних матеріалів, що надаються для участі в Акції 

 

1. Учасники Акції оформляють результати роботи у вигляді звітів, 

написаних у довільній формі, які можуть включати фотоматеріали, 

відеоматеріали, презентації, сценарії заходів, конспекти виховних годин, копії 

статей у місцевих засобах масової інформації, тощо. 

 

2. Звітні матеріали повинні бути надруковані державною мовою з 

урахуванням вимог сучасного українського правопису. 

 

3. Звітні матеріали подаються у друкованому вигляді та обов’язково на 

електронних носіях – CD-R, CD-RW, DVD-RW дисках, текст на сторінках 

формату А-4, набраний у текстовому редакторі Word шрифтом Times New 

Roman розміром 14 pt з полуторним міжрядковим інтервалом. Поля: ліве - 30 мм, 

праве - 10 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. Текстова частина 

супроводжується відповідними фотографіями, відеофільмами, презентаціями у 

форматі Pover Point.  

 

4. Звітні матеріали подаються групові або індивідуальні. На титульній 

сторінці обов’язково має бути зазначена інформація про автора (авторів): 

прізвище, ім’я, посада, вік, клас, найменування закладу освіти, населений пункт, 

район (місто). 

 

ІV. Підбиття підсумків Акції та критерії оцінювання 

 

1. Оцінка звітних матеріалів учасників проводиться журі.  

Журі формується з представників організаторів Акції.  

 

2. Журі створюється з метою забезпечення об’єктивності оцінювання робіт 

та визначення переможців Акції.  

 

3. Звітні матеріали Акції оцінюються за такими критеріями: 

науковість, пропагандистська цінність – до 10 балів; 

методична грамотність – до 10 балів; 

відповідність змісту поставленій меті – до 10 балів; 

актуальність – до 10 балів; 



інформативність – до 10 балів; 

оригінальність – до 5 балів; 

оформлення звітних матеріалів – до 5 балів. 

 

4. Підсумки Акції підбиваються за загальною сумою балів. 

 Максимальна сумарна кількість балів – 60. 

 

V. Нагородження переможців Акції 

 

1. Переможці Акції, які посіли І, ІІ, ІІІ місця нагороджуються грамотами  

управління освіти Миколаївської міської ради. 

 

 2. Кращі звітні матеріали будуть рекомендовані для участі у обласній акції 

«Юннатівська толока». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до наказу управління освіти 

Миколаївської міської ради 

від _06.09.2021_____№_167_ 

 

 

 

Склад журі  

міського етапу Всеукраїнської акції «Юннатівська толока» 

 

-  Ярошенко Н.Г.,  директор міської станції юних натуралістів, голова журі; 

- Лебедєва Т.А., завідувач відділу методичного міської станції юних 

натуралістів; 

-  Шмата Н.В., заступник директора з навчально – виховної роботи; 

- Березецька О.О. – методист міської станції юних натуралістів. 

 

 

 

 

 

  

 

 


