
 
Міністерство  освіти  і  науки України

Департамент   професійно-технічної   освіти

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

 04.03.2013   №  _3.3/9-339_

На № _____ від _________ 
Міністерство освіти і науки, молоді та 
спорту Автономної Республіки Крим, 
департаменти (управління) освіти і науки 
обласних, Київської та Севастопольської 
міських державних адміністрацій

Про проведення Всеукраїнського  
юнацького  фестивалю 
“В об’єктиві натураліста – 2013”

Відповідно до пункту 3 наказу МОНмолодьспорту від 13.12.2012          № 1409 “Про затвердження 
Плану всеукраїнських і міжнародних заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2013 рік” Міністерство інформує, що  

з 25 березня до 17 травня ц.р.  Національний еколого-натуралістичний центр учнівської 
молоді  спільно  з  Кримським  республіканським  позашкільним  навчальним 
закладом  “Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді” 
проводить Всеукраїнський юнацький фестиваль “В об’єктиві  натураліста”. 
Тема  фестивалю:  “Збережемо  тварин  із  Червоної  книги  України!”. 
Положення про захід розміщено на сайті www  .  nenc  .  gov  .  ua  .

Фестиваль проводиться у два етапи: І етап (відбірковий) проводиться з 
25 березня до 30 квітня 2013 року в Автономній Республіці Крим, областях, 
містах  Києві  та  Севастополі.  ІІ  етап  (фінальний)  буде  проведено 
з 15 до 17 травня ц.р.  у м. Ялті Автономної Республіки Крим.

До  участі  в  І  етапі  заходу  запрошуються  учні  загальноосвітніх, 
професійно-технічних і  позашкільних навчальних закладів  – автори фото-, 
слайд-  і  відеоматеріалів  про  дослідницьку  та  природоохоронну  діяльність 
учнівських колективів.

До участі в ІІ  етапі  Фестивалю запрошуються команди Автономної  Республіки Крим,  областей,  міст 
Києва та Севастополя.. До складу команди входять 5 осіб: 1  керівник і  4  учні  з  числа  переможців І етапу за   кожною  
номінацією.

Заїзд та реєстрація учасників ІІ етапу – 15 травня за адресою: АР Крим, 
м.  Ялта,   вул..  Чехова,  11-б,   Ялтинський  центр  еколого-натуралістичної 
творчості  учнівської молоді. Проїзд від автовокзалу м. Ялти:  тролейбусом 

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


№ 1 до  зупинки  “Морська”.
З  метою  належної  організації  зустрічі  учасників  заходу  просимо 

завчасно повідомити про вид транспорту та час прибуття до м. Сімферополя 
та   м. Ялти за телефоном: 0 (652) 29-77-78.

Від’їзд учасників  – 17 травня після 15 год. Просимо завчасно придбати 
квитки на зворотний шлях.

Детальна інформація – за телефонами : у м. Києві – 0 (44) 430-00-64, 
430-43-90, у м. Сімферополі – 0 (652) 29-77-78; на сайті  www  .  nenc  .  gov  .  ua  ; 
e-mail radchenko  @  nenc  .  gov  .  ua  , krctntum  @  home  .  cris  .  net  , olgakuchmey  @  mail  .  ru  .

Додаток на 2 арк.

Директор департаменту В. В. Супрун

Середницька А.Д. 481-32-51
Вербицький В.В. 430-02-60
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Додаток  1 
до листа МОН України 
від 04.03.2013 № 3.3/9-339

Склад 
організаційного комітету Всеукраїнського юнацького   фестивалю

“В об’єктиві натураліста”

Співголови:
-  Вербицький  Володимир  Валентинович,  директор  Національного 

еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді,  доктор  педагогічних 
наук;

- Гончарова  Наталія Георгієва, Міністр освіти і науки, молоді і спорту 
Автономної Республіки Крим (за згодою).

Члени оргкомітету:

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

- Бродська Ольга Миколаївна, директор Кримського республіканського 
позашкільного  навчального  закладу  “Центр  еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді”;

- Кучмей  Ольга  Василівна,  заступник  директора  Кримського 
республіканського  позашкільного  навчального  закладу  “Центр 
еколого-натуралістичної  творчості учнівської молоді”;

- Цурікова  Олена  Вікторівна,  методист  Кримського  республіканського 
позашкільного  навчального  закладу  “Центр  еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді”;

- Кабанова  Валентина  Миколаївна,  виконуюча  обов’язки  начальника 
управління освіти і  науки м. Ялти;

- Просікова  Ольга  Миколаївна,  директор  Ялтинського  центру 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

- Дзямко  Сергій  Степанович,  завідувач  методичним  відділом 
Ялтинського  міського управління освіти і науки;

- Крутенко Сергій Васильович,  методист Ялтинського центру еколого- 
натуралістичної творчості учнівської молоді.



Додаток  2 
до листа МОН України 
від 04.03.2013 № 3.3/9-339

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

Голова журі:
- Ковальський Анатолій Йосипович, член  правління спілки фотографів 

Криму,  голова  громадської  організації  “Зелена  планета  Крим”,  кандидат 
економічних наук  (за згодою).

Члени журі:
-  Шаманаева  Тетяна  Дмитрівна,  старший  редактор  творчого 

об’єднання інформаційно-аналітичних програм  Державної телерадіокомпанії 
“Крим” (за згодою);

-  Купріянов  Ігор  Олегович,  автор  і  режисер  науково-популярних 
програм   про тварин Чорноморської телерадіокомпанії (за згодою);

-  Макєєв  Дмитро  Володимирович,  голова  клубу  аматорів  художньої 
фотографії, член асоціації професійних фотографів Криму, керівник дитячої 
фото школи  КОЛРА (за згодою);

- Кравець Михайло Євгенович, народний фотохудожник Криму, лауреат 
міжнародних фотовиставок, керівник дитячої фотостудії  «Вогник» м. Ялта 
(за згодою);

-  Ліпшиц  Володимир  Григорович,  керівник  гуртка  Кримського 
республіканського  позашкільного  навчального  закладу  «Центр 
еколого-натуралістичної   творчості  учнівської  молоді»,  член  спілки 
фотографів        АР Крим.


