
  
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49, ministry@mon.gov.ua 

 

від   11.03.10         №  __1/9-160___ 

від   

                   

___
 

 на №    

Міністерство освіти і науки 
Автономної Республіки Крим, 
управління освіти і науки обласних, 
Київської та Севастопольської 
міських державних адміністрацій 

 
Про проведення Всеукраїнського 
юнацького фестивалю “В об’єктиві  
натураліста” 

 
Відповідно до Плану міжнародних і всеукраїнських очно-заочних масових 

заходів з учнівською та студентською молоддю на 2010 рік (наказ Міністерства 
освіти і науки від 30.12.2009 №1246) та з метою залучення учнівської молоді до 
активної природоохоронної діяльності з 16 по 18 квітня ц.р. у м.Луганську 
Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді спільно з 
Луганським обласним центром еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді буде проведено Всеукраїнський юнацький фестиваль “В об’єктиві 
натураліста” (умови додаються). 

До участі в заході запрошуються делегації у складі 4 осіб: 1 керівника і 3 
учасників з числа переможців республіканського (Автономна Республіка Крим), 
обласних, Київського та Севастопольського міських етапів фестивалю − учні 
загальноосвітніх, професійно-технічних і позашкільних навчальних закладів. 

У рамках заходу відбудуться майстер-класи, зустрічі з митцями, творчі 
виставки робіт учасників, екскурсії. 

Заїзд та реєстрація делегацій − 16 квітня за адресою: м.Луганськ, 
сел.Ювілейне, вул..Леніна,12, Луганський обласний багатопрофільний ліцей. 

Проїзд від залізничного вокзалу: маршрутним автобусом №№154, 183, 215 
до зупинки “Ринок селища Ювілейне”. Проїзд від автовокзалу: маршрутним 
автобусом №197 до зупинки “Ринок селища Ювілейне”. Просимо завчасно 
повідомити про вид транспорту та час прибуття до м.Луганська, а також придбати 
квитки на зворотний шлях. 

mailto:vvv@minosvit.niiit.kiev.ua�


Від’їзд учасників фестивалю – 18 квітня 2010 року. 
Витрати на відрядження дітей і керівників здійснюється за рахунок 

організації, що відряджає. 
Відповідальність за життя та здоров’я дітей покласти на керівників 

делегацій. 
Детальна інформація про умови участі у Всеукраїнському фестивалі “В 

об`єктиві натураліста”: у Києві − за телефонами 0 (44) 430 -00-64, 430-43-90; сайт: 
www.nenc.gov.ua, e-mail: radchenko@nenc.gov.ua; у Луганську − за телефонами: 0 
(642) 65-97-39, 0 (50) 623-98-55, 0 (50) 860-49-96;                     e-mail: 
lugenc@rambler.ru. 

Додаток на 3 арк. 
 
 
 

Заступник Міністра      П.Полянський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Середницька А.Д. 486-15-35 
Вербицький В.В.   430-02-60 
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Додаток  
до листа МОН 
від 11.03.2010 №1/9-160 

 
Умови проведення 

Всеукраїнського юнацького фестивалю “В об’єктиві натураліста” 
 

І. Загальні положення 
І.1. Всеукраїнський юнацький фестиваль “В об’єктиві натураліста” (далі − Фестиваль) є 

щорічним конкурсом творчої майстерності школярів та молоді. 
І.2. Метою Фестивалю є формування громадської позиції, самореалізації внутрішнього 

потенціалу школярів та молоді, її підготовки до цілісного сприйняття сучасних екологічних 
проблем, свідомого розуміння процесів, що відбуваються в природі в результаті людської 
діяльності. 

І.3. Організаторами фінального етапу Фестивалю “В об`єктиві натураліста” є 
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді спільно з Луганським 
обласним центром еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді (додаток 1). 

І.4. Безпосереднє керівництво Фестивалем здійснює Національний еколого-
натуралістичний центр учнівської молоді. 

 
ІІ. Порядок проведення Фестивалю 

ІІ.1. Фестиваль проводиться у два етапи: 
- І етап − відбірковий (в Автономній Республіці Крим, областях України, містах Києві 

та Севастополі) – проводиться протягом березня; 
- ІІ етап − фінальний (всеукраїнський) − проводиться з 16 до 18 квітня. 
ІІ.2. Роботи, які посіли перші місця у кожній номінації на відбірковому етапі, подаються 

організаційному комітету Фестивалю до 1 квітня 2010 року за адресою: 91029, м.Луганськ, 
кв.Луганський, 2–а, Луганський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді. 
 

ІІІ. Учасники Фестивалю 
3.1. До участі у Фестивалі запрошуються учні загальноосвітніх, професійно-технічних і 

позашкільних навчальних закладів, які мають досвід у створенні фото-, слайд- та 
відеоматеріалів. 

3.2. Для участі у фінальному етапі формується делегація в складі 4 осіб: 1 керівник і 3 
учні з числа переможців відбіркового етапу, чиї роботи подані оргкомітету. 
 

ІV. Тематика Фестивалю та критерії оцінювання 
ІV.1. Тематика робіт учасників Фестивалю − дослідницька, природоохоронна та 

екологічна діяльність навчальних закладів. 
ІV.2. Роботи оцінюються за наступними критеріями: 
- відповідність тематиці Фестивалю; 
- актуальність порушеної проблеми для регіону та України; 
- розкриття наукових підходів до вирішення піднятої проблеми; 
- навчально-виховне значення роботи; 
- рівень режисерської майстерності, креативність. 
ІV.3. Роботи подаються організаційному комітету відповідно до технічних вимог. 
ІV.3.1. Відеофільм − сукупність фотографічних зображень (кадрів), які відтворюють 

єдиний сюжет, − має бути записаний на диски CD -R, CD-RW або DVD-R, DVD-RW. Програма 
для запису − Windows Move Market, формат AVI, MPEG4. Тривалість фільму − до 15 хвилин. 

Обов’язково має бути супровідна інформація (прізвище, ім’я, по батькові автора, вік, 
навчальний заклад, тема, коротка анотація про відеофільм, адреса, контактний телефон). 



ІV.3.2. Відеоролик або кліп − нетривала художньо складена послідовність кадрів за 
єдиною тематикою − має бути записаний на диски CD -R, CD-RW або DVD-R, DVD-RW. 
Програма для запису − Windows Move Market, формат AVI, MPEG4. Тривалість фільму − до 7 
хвилин. 

Обов’язково має бути супровідна інформація (прізвище, ім’я, по батькові автора, вік, 
навчальний заклад, тема, коротка анотація про відеоролик, адреса, контактний телефон) 

ІV.3.3. Слайд-фільм (слайд-шоу) − складений за єдиною тематикою набір слайдів 
закінченого змісту − має бути записаний на диски CD -R, CD-RW. Програма для запису − Power 
Point 2003. Кількість слайдів − від 15 до 50. 

Обов’язково має бути супровідна інформація (прізвище, ім’я, по батькові автора, вік, 
навчальний заклад, тема, коротка анотація про слайд-фільм, адреса, контактний телефон). 

ІV.3.4. Фотороботи − кольорові або чорно-білі фотографії за єдиною тематикою. Розмір 
фотографій − не менше ніж 18–24 см (5 штук). 

Обов’язково має бути супровідна інформація (прізвище, ім’я, по батькові автора, вік, 
навчальний заклад, тема, коротка анотація, адреса, контактний телефон). 

 
V. Підведення підсумків і нагородження переможців Фестивалю 

V 1.  Переможців Фестивалю визначає журі (додаток 2) у кожній номінації окремо: 
- кращий відеофільм, відеоролик; 
- кращий слайд-фільм; 
- кращі фотороботи. 
V.2. Переможці Фестивалю нагороджується безкоштовними путівками до 

Всеукраїнського профільного оздоровчого табору “Юннат” Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді МОН України (м. Київ). 

V.3. Призери Фестивалю нагороджуються дипломами відповідних ступенів і пам`ятними 
призами. 

V.4. Кращі відео- та слайд-роботи поповнять Всеукраїнську відеотеку “Екологія ХХI 
століття”; кращі фотороботи будуть опубліковані в журналах „Рідна школа”, „Початкова 
школа”, „Паросток” за підтримки Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 
молоді. 



Додаток 1 
до Умов проведення Всеукраїнського  
юнацького фестивалю  
“В об’єктиві натураліста” 

 
 

Склад  
організаційного комітету 

Всеукраїнського юнацького фестивалю “В об`єктиві натураліста” 
 

Співголови: 
Вербицький Володимир Валентинович − директор Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді міністерства освіти і науки України; 
Литвинова Зоя Іванівна − заступник начальника управління освіти і науки Луганської 

обласної державної адміністрації (за згодою). 
 

Члени оргкомітету: 
Висоцька Людмила Іванівна − головний спеціаліст управління освіти і науки Луганської 

обласної державної адміністрації; 
Яковлєв Володимир Афанасійович – директор Луганського обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді. 
 

 
 
 
 
 
 
Додаток 2 
до Умов проведення Всеукраїнського  
юнацького фестивалю  
“В об’єктиві натураліста” 

 
 

Склад журі 
Всеукраїнського юнацького фестивалю “В об`єктиві натураліста” 

 
Співголови журі: 
Радченко Тамара Дмитрівна − завідуюча екологічним відділом Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді; 
Плющев Володимир Володимирович – перший заступник начальника державного 

управління охорони навколишнього природного середовища в Луганській області. 
 
Члени журі: 
Табакін Володимир Маркович – депутат Луганської обласної Ради; 
Крюкова Ірина Вікторівна – завідуюча відділом екології Луганського обласного центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді; 
Черних Світлана Карпівна – заступник голови президії Луганського обласного 

товариства охорони природи. 


