
 

 
 

 

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 

   

 

      22.01.2021         №       26       Начальникам відділів освіти 

На №__________від___________ райдержадміністрацій, 

 управлінь міських рад та ОТГ 

  

Директорам загальноосвітніх 

навчальних закладів 

 

Про проведення обласного 

тижня зоології та тваринництва 

 

 

Вінницька обласна станція юних натуралістів доводить до відома, що на 

виконання планів роботи Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної 

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

березня 2021 року на базі закладу відбудеться обласний Тиждень  зоології та 

тваринництва (далі - Тиждень). 

В рамках Тижня будуть проведені заходи, а саме: 

1)  18 березня 2021 року, конкурс проектів «Кролеферма», під час якого 

розглядатимуться питання участі в Трудовій акції "КРОЛИК" Положення про конкурс 

розміщено на сайті https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2015/01/117.pdf 

 

2) 18 березня 2021 року, обласний етап Всеукраїнського конкурсу юних 

зоологів і тваринників, в рамках якого проводиться захист дослідницьких робіт 

«Експериментальне дослідництво з зоології та тваринництва» по напрямках: 

кролівництво, птахівництво, орнітологія, голубівництво, бджільництво, 

тваринництво, загальна зоологія.  
Положення про конкурс розміщено на сайті  

https://nenc.gov.ua/doc/polozhenie/min-uyst/YuZT.pdf 

Учасники: учні 7-11 класів закладів освіти, вихованці позашкілля  надсилають 

відеоматеріали (відео презентацію за результатами дослідження (до 7  хвилин)) з 

роботами на електронну адресу metodist_syn@ukr.net до 12.03.2021 року. 

Критерії оцінювання: 

Захист пошуково-дослідницьких робіт: 

- відповідність тематиці до 5 балів; 

- актуальність до 5 балів; 

- чіткість, лаконічність викладення матеріалу до 5 балів; 

- якість і глибина дослідження до 5 балів; 

         загальна сума 20 балів. 

mailto:vinsyn@ukr.net
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2015/01/117.pdf
https://nenc.gov.ua/doc/polozhenie/min-uyst/YuZT.pdf
mailto:metodist_syn@ukr.net


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. 

 

3) Обласний етап Всеукраїнського конкурсу-виставки дитячого малюнку 

«Зоологічна галерея». Положення розміщені на сайті https://nenc.gov.ua/old/1244.html 

 

4) Підведення підсумків обласного етапу Всеукраїнського конкурсу 

«Годівничка». Положення розміщені на сайті https://nenc.gov.ua/?page_id=7491 

 

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

Роботи надсилати на адресу: Вінницької обласної станції юних натуралістів, 

Данила Галицького, 2, 21021. Тел. (0432) 611-656, metodist_syn@ukr.net 

 

 

Директор Вінницької обласної  

станції юних натуралістів ____________ О.А. Драгомирецька 
 

 

 

Баланюк О.В. 
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