
  
Міністерство  освіти  і  науки,  молоді  та  спорту  України 

Департамент   професійно-технічної   освіти 
 

01001, м. Київ,  вул. Хрещатик, 22  
Тел./факс  278-77-57, 279-92-40, 279-02-74 

 

_14.02.2012_____ №  3.4/9-190 
На № _________  від ________   

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

 
Щодо проведення Всеукраїнського 
юнацького фестивалю “В об’єктиві 
натураліста-2012” 
 

Відповідно до пункту 2.2. наказу МОНмолодьспорту від 27.01.2012    
№ 74  “Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних заходів з 
дітьми та учнівською молоддю на 2012 рік” Міністерство інформує, що           
з 15 до 17 травня ц.р. у м. Ужгороді Національним еколого-    
натуралістичним центром учнівської молоді буде проведений 
Всеукраїнський юнацький фестиваль “В об’єктиві натураліста”,    
присвячений Міжнародному року лісів (умови додаються). 

До участі в заході запрошуються делегації Автономної Республіки 
Крим, областей, міст Києва та Севастополя, які є переможцями І етапу 
фестивалю. До складу делегації входять 4 особи: 1 керівник і 3 учасники – 
учні загальноосвітніх, професійно-технічних і позашкільних навчальних 
закладів. 

У рамках фестивалю будуть проведені майстер-класи, зустрічі з 
митцями, творчі виставки робіт учасників, екскурсії, експрес-конкурси тощо. 

Заїзд та реєстрація делегацій − 15 травня за адресою: м. Ужгород,         
вул. Собранецька, 150, навчально-методичний центр “Візит”. Проїзд від 
залізничного вокзалу м. Ужгорода: маршрутним таксі № 58 до зупинки 
“Ера”. 

З метою організації зустрічі учасників фестивалю просимо завчасно 
повідомити про вид транспорту та час прибуття до м. Ужгорода за 
телефоном: 0 31-2 64-12-33. 



Від’їзд учасників фестивалю – 17 травня після 15 години. Керівникам 
делегацій необхідно завчасно придбати квитки на зворотній шлях 

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. Ужгороді − 0 (31-2) 64-12-33; на сайті www.nenc.gov.ua;          
e-mail: radchenko@nenc.gov.ua, zoenc@yandex.ru zoenc.ekologia@yandex.ua.  

Додаток: на 4 арк. 
 
 
Директор Департаменту       В.В. Супрун 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Середницька А.Д. 486-15-35 
Вербицький В.В. 430-02-60 

http://www.nenc.gov.ua/
mailto:zoenc@yandex.ru
mailto:zoenc.ekologia@yandex.ua


Додаток  
до листа МОНмолодьспорту 
від 14.02.2012 № 3.4/9-190 

 
Умови проведення 

Всеукраїнського юнацького фестивалю “В об’єктиві натураліста” 
 

1. Загальні положення 
1.1. Всеукраїнський юнацький фестиваль “В об’єктиві натураліста” (далі − 

Фестиваль) є щорічним конкурсом творчої майстерності школярів та молоді. 
1.2. Метою Фестивалю є формування громадянської позиції, самореалізація 

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

1.3. Темою Фестивалю є дослідницька та природоохоронна діяльність навчальних 
закладів, учнівських колективів, окремих учнів, присвячена  Міжнародному року лісів. 

1.4. Організаторами Фестивалю є Національний еколого-натуралістичний центр 
учнівської молоді та Закарпатський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської 
молоді (додаток 1). 

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

2. Порядок проведення Фестивалю 
 

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

Севастополі) – проводиться протягом березня 2012 року; 
- ІІ етап − фінальний (всеукраїнський) − проводиться з 15 до 17 травня 2012 року. 
2.2. Роботи, що посіли перше місце в кожній номінації у І етапі, надсилаються до 

15 квітня 2012 року за адресою: Закарпатський обласний еколого-натуралістичний центр 
учнівської молоді, вул. Загорська, 126, м. Ужгород, 88017. 
 

3. 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 – переможці відбіркового етапу, чиї роботи подані до оргкомітету. 

 
4. Тематика Фестивалю та критерії оцінювання 

 
4.1. Тематика робіт учасників Фестивалю − дослідницька та природоохоронна 

діяльність навчальних закладів, учнівських колективів, окремих учнів,  присвячена 
Міжнародному року лісів. 

4.2.Переможці та призери Фестивалю визначаються за номінаціями: 
- кращий відеофільм; 
- кращий  відеоролик або кліп; 
- кращий слайд-фільм; 
- краща фоторобота ( комплект із 5 односюжетних фотографій); 
4.3. Роботи оцінюються за наступними критеріями: 
- відповідність тематиці Фестивалю; 
- якість виконання конкурсної роботи; 



- актуальність порушеної проблеми для регіону, України, Європи; 
- розкриття наукових підходів до вирішення піднятої проблеми; 
- навчально-виховне значення роботи; 
- рівень режисерської майстерності, креативність. 
4.4. Роботи подаються організаційному комітету відповідно до технічних вимог. 
4.4.1. 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). 

4.4.2. 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). 

4.4.3. 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 − до 20. 

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

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

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

 
5. Підведення підсумків Фестивалю та нагородження переможців 

 
5 1. Переможців Фестивалю визначає журі (додаток 2) у кожній номінації окремо. 
5.2. Переможці Фестивалю нагороджуються безкоштовними путівками до 

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

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

5.4. Кращі відео- та слайд-роботи будуть внесені до Всеукраїнської відеотеки 
“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, доктор педагогічних наук; 
- Костів Іван Васильович – директор ДП „Ужгородський лісгосп”, заслужений 

працівник лісового господарства, голова обласної організації роботодавців. 
 
Члени оргкомітету: 

- Радченко Тамара Дмитрівна − завідувач відділу екології Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді; 

- Геревич Олександр Васильович – директор Закарпатського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді; 

- Кузьма Василь Юлійович – заступник директора Закарпатського обласного 
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

- Небоженко Олена Вікторівна – завідувач відділу екології та природоохоронної 
роботи Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 
молоді; 

- Шандор Юлія Юріївна – завідувач відділу організаційно-масової  роботи 
Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

- Булина Олена Емілівна – методист відділу екології та природоохоронної роботи 
Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

- Трацевська Любов Михайлівна – методист відділу організаційно-масової  роботи 
Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

- Бокій Людмила Іванівна – головний редактор редакції молодіжних і спортивних 
програм Закарпатської обласної держтелерадіокомпанії. 



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

 
Склад журі 

Всеукраїнського юнацького фестивалю “В об`єктиві натураліста” 
 
Голова журі: 

- Мотильчак Михайло Андрійович – начальник управління освіти і науки 
Закарпатської обласної державної адміністрації (за згодою). 

 
Члени журі: 

- Бауман Тиберій Омелянович – голова Закарпатської обласної організації 
товариства охорони природи; 

- Мигаль Андрій Володимирович – доцент кафедри лісівництва, старший науковий 
співробітник Міжвідомчої науково-дослідної лабораторії охорони природних 
екосистем Ужгородського національного університету, кандидат біологічних наук 
; 

- Бізіля Катерина Михайлівна – головний спеціаліст відділу державної екологічної 
експертизи та моніторингу довкілля  Державного управління охорони 
навколишнього природного середовища Закарпатській області; 

- Тимко Ольга Іванівна – заступник головного редактора дитячих та молодіжних 
програм Закарпатської обласної держтелерадіокомпанії (ЗОДТРК); 

- Орешнікова Галина Олександрівна – режисер Закарпатської обласної 
держтелерадіокомпанії (ЗОДТРК); 

- Попов Олексій Флегонтійович – член національної спілки фотохудожників 
України, член національної спілки журналістів України, художник міжнародної 
асоціації фотомистецтва FIAP; 

- Гудак Сергій Олександрович – фотокореспондент Українського національного 
інформаційного агентства „Укрінформ”; 

- Балега Володимир Юрійович – заслужений художник Міжнародної федерації 
фотомистецтв (при ООН), голова правління Закарпатського осередку 
Національної федерації фотохудожників України. 

 


