
  
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   07.12.2010         №  _1/9-885__                    
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-2011” 
 

На виконання Державної цільової програми розвитку позашкільної освіти 
на період до 2014 року (постанова Кабінету Міністрів України №785 від 
27.11.2010) та з метою активізації роботи з учнівською молоддю щодо вирішення 
екологічних і природоохоронних проблем, залучення її до активної 
природоохоронної діяльності, формування екологічної свідомості та дбайливого 
ставлення до природи Національним еколого-натуралістичним центром 
учнівської молоді спільно з Харківським обласним Палацом дитячої та юнацької 
творчості планується проведення з 18 до 20 січня 2011 року в м.Харкові  
Всеукраїнського юнацького фестивалю “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, що 
мають досвід  у створенні  фото-,  слайд-  та відеоматеріалів. 

В рамках фестивалю відбудуться майстер-класи, зустрічі з митцями, творчі 
виставки робіт учасників, екскурсії, конкурси, вікторини тощо. 

Заїзд та реєстрація делегацій − 18 січня за адресою: м.Харків,    
вул.Сумська, 37, Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості. 

Проїзд від залізничного вокзалу м.Харкова: метро від зупинки “Південний 
вокзал” до зупинки “Університет”. Просимо завчасно повідомити про вид 
транспорту та час прибуття до м. Харкова, а також придбати квитки на зворотній 
шлях. 

mailto:vvv@minosvit.niiit.kiev.ua


Від’їзд учасників фестивалю – 20 січня. 
Просимо інформацію про Всеукраїнський юнацький фестиваль “В 

об`єктиві натураліста” довести до відома керівників, педагогічних працівників та 
учнів загальноосвітніх, професійно-технічних і позашкільних навчальних 
закладів. 

Детальна інформація − за телефонами: у м.Києві − 0 (44) 430-00-64,         
430-43-90; у м.Харкові − 0 (57) 700-38-42; на сайті www.nenc.gov.ua;                      
e-mail: radchenko@nenc.gov.ua, first_palace@mail.ru. 

Додаток: на 3 арк. 
 
 
Перший заступник Міністра            Б.М. Жебровський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вербицький В.В.   430-02-60 
Середницька А.Д. 486-15-35 

http://www.nenc.gov.ua/
mailto:radchenko@nenc.gov.ua
mailto:first_palace@mail.ru


Додаток  
до листа Міністерства освіти  
і науки України 
від 07.12.2010 № 1/9-885 

 
 

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, містах Києві та 

Севастополі) – проводиться з 5 до 28 грудня 2010 року; 
- ІІ етап − фінальний (всеукраїнський) − проводиться з 18 до 20 січня 2011 року. 
ІІ.2. Роботи, що посіли перше місце по кожній номінації на відбірковому етапі, 

надсилаються до 12 січня 2011 року за адресою: 61022, м. Харків, вул. Сумська, 37, 
Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості. 
 

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.Переможці та призери визначаються за номінаціями:  

- кращий відеофільм, відеоролик; 
- кращий слайд-фільм; 
- кращі фотороботи; 
- кращі фотографії за темою “Кольори життя” в рамках Міжнародного конкурсу 

INFOMATRIX  
ІV.3. 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. 

Фотографії в рамках Національного етапу конкурсу INFOMATRIX оцінюються за 
критеріями Міжнародного конкурсу INFOMATRIX.  

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). 

ІV.3.5. Фото по проекту INFOMATRIX − кольорові або чорно-білі фотографії, розміром 
(більший бік) 1600 пікселів, формат JPEG, набір кольорів – sRGB. Додаткова інформація про 
Національний етап Міжнародного конкурсу INFOMATRIX − на сайтах www.nenc.gov.ua, 
www.infomatrix.ro. 

 
V. Підведення підсумків Фестивалю та нагородження переможців 

V 1.  Переможців Фестивалю визначає журі (додаток 2) у кожній номінації окремо: 
- кращий відеофільм, відеоролик; 
- кращий слайд-фільм; 
- кращі фотороботи; 
- краще фото по проекту INFOMATRIX. 
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. 
         V.5. Кращі фото роботи в рамках Національного етапу конкурсу INFOMATRIX будуть 
відправлені до м. Бухарест (Румунія) для участі у Міжнародному конкурсі INFOMATRIX.  

http://www.nenc.gov.ua/
http://www.infomatrix.ro/


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, доктор 
педагогічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 
- Віцько Олена Вікторівна − перший заступник начальника Головного управління освіти і 
науки Харківської ОДА. 

 
Члени оргкомітету: 

- Счастна Ірина Олексіївна − начальник відділу дошкільної, позашкільної та корекційної 
освіти Головного управління освіти і науки Харківської ОДА; 
- Чепурна Олена Олексіївна − головний спеціаліст відділу дошкільної, позашкільної та 
корекційної освіти Головного управління освіти і науки Харківської ОДА; 
- Макеєв Михайло Васильович − директор Харківського обласного Палацу дитячої та 
юнацької творчості; 
- Радченко Тамара Дмитрівна − завідувач відділу екології Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України. 
 

 
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 – завідувач відділу екології Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді (м. Київ); 
- Чаплигіна Анжела Борисівна – кандидат біологічних наук, заступник декана природничого 
факультету, доцент кафедри екології Харківського національного педагогічного університету 
ім. Г.С. Сковороди. 
 
Члени журі: 
- Шишков Олег Вікторович - член національної спілки фотохудожників України, лауреат 
національної премії в галузі художньої фотографії, керівник гуртків фотоаматорів  
Харківського обласного Палацу дитячої та юнацької творчості; 
- Оглоблин Володимир Анатолійович - член національної спілки фотохудожників України та 
Росії, неодноразовий лауреат міжнародних конкурсів. Директор рекламного агентства «Ірис». 
- Молчанова Ірина В’ячеславівна – відповідальний секретар Президії Харківської обласної ради 
Українського товариства охорони природи. 
- Азаренко Тетяна Дмитрівна – майстер спорту, чемпіонка України з підводного 
фотографування, керівник-методист клубу підводного фотографування «Дельта» 
Харківського обласного Палацу дитячої та юнацької творчості. 
- Кушнір Володимир Абрамович – доктор  фізико-математичних наук, інструктор з 
підводного плавання SMAS ***, керівник-методист клубу підводного фотографування 
«Дельта» Харківського обласного Палацу дитячої та юнацької творчості. 


