
 

 
 

 

УКРАЇНА  

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ  

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ 
21021, м. Вінниця, вул. Данила Галицького, 2, тел./факс 61-16-56, e-mail: vinsyn@ukr.net, код ЄДРПОУ 20109791 

   

 

      14.01.2021             №     9           Начальникам відділів освіти 

На № ____________ від ___________ райдержадміністрацій, 

 управлінь міських рад та ОТГ 

  

Директорам загальноосвітніх 

навчальних закладів 

 

 

Про проведення обласного 

Тижня здорового способу життя 

«Молодь за здоровий спосіб життя» 

 
 

Вінницька обласна станція юних натуралістів доводить до відома, що на 

виконання планів роботи Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

Вінницької обласної станції юних натуралістів на 2021 рік з 15 по 21 лютого 2021 

року на базі закладу відбудеться обласний тиждень  «Молодь за здоровий спосіб 

життя» (далі – Тиждень). 

В рамках Тижня будуть проведені заходи, а саме: 

18.02.2021 року – обласний конкурс-захист пошуково-дослідницьких робіт «Єдина 

краса – Здоров’я»; 

18.02.2021 року – обласний конкурс-захист учнівських дослідницьких проєктів 

«Активний і здоровий спосіб життя – запорука довголіття». Учасники: учні 7-11 

класів закладів освіти, вихованці позашкілля,  надсилають відеоматеріали з 

роботами на електронну адресу metodist_syn@ukr.net до 12.02.2021 року. 

18.02.2021 року – обласна виставка-конкурс лепбуків на тему «Аспекти здоров’я». 

Роботи надсилаються до 12.02.21 р.; формат – папка А4 в складеному вигляді та 

А3 у відкритому вигляді. 

Критерії оцінювання: 

1) Лепбуків: 

- художня майстерність до 5 балів; 

- оригінальність до 5 балів; 

- розкриття тематики до 10 балів; 

загальна сума – 20 балів. 

2) Захисту пошуково-дослідницьких робіт: 

- відповідність тематиці до 5 балів; 

- актуальність до 5 балів; 

- чіткість, лаконічність викладення матеріалу до 5 балів; 
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- якість і глибина дослідження до 5 балів; 

загальна сума – 20 балів. 

3) Презентації учнівських дослідницьких проєктів: 

- відповідність тематиці до 5 балів; 

- актуальність та елементи творчості до 5 балів; 

- рівень підготовленості та презентація проектів до 5 балів; 

- чіткість, лаконічність викладення матеріалу до 5 балів; 

загальна сума – 20 балів. 

Форма проведення фінального етапу буде повідомлена додатково. 

Координатор – Баланюк Оксана Валентинівна, методист, м.т. 067-747-69-79, 

робочий телефон тел. (0432) 611-656. 

Роботи надсилати за адресою: Вінницька обласна станція юних натуралістів, 

вул. Данила Галицького, 2, 21021, metodist_syn@ukr.net 

 

 

Директор Вінницької обласної 

станції юних натуралістів ____________ О.А. Драгомирецька 

 

 

 
Баланюк О.В. 

Тел. 611-656 

 

 

 


