
 
 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 
Н А К А З  

 
  19.02.   2018 
 

          м. Дніпро           №  81  /0/212-18 

 
Про підсумки проведення  
обласного (заочного) етапу  
Всеукраїнського юнацького  
фестивалю “В об’єктиві натураліста” 
 

Керуючись наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації  
від 28 грудня 2017 року №732/0/212-17 “Про проведення обласного (заочного) 
етапу Всеукраїнського юнацького фестивалю “В об’єктиві натураліста”, з метою 
покращення стану довкілля й активізації роботи школярів та молоді щодо 
вирішення екологічних проблем протягом січня 2018 року в навчальних 
закладах області проведено обласний етап Всеукраїнського юнацького 
фестивалю “В об’єктиві натураліста”. 

За результатами проведення зазначеного вище заходу 
 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити витяг з протоколу засідання журі щодо підведення 
підсумків обласного етапу Всеукраїнського юнацького фестивалю “В об’єктиві 
натураліста” (далі - Фестиваль), що додається. 

2. Директорові комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” (далі - КЗО “ОЕНЦДУМ”) 
Педану Ю.Ф. вжити організаційних заходів щодо:  
 нагородження грамотами департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації та цінними подарунками переможців Фестивалю;      
         відзначення активних учасників. 

3. Провести фінансування заходу за рахунок коштів КЗО “ОЕНЦДУМ” 
по КПКВК 0611162 “Інші програми та заходи у сфері освіти” згідно із 
затвердженим кошторисом (додається). 

4. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, міських 
рад та об‘єднаних територіальних громад (за згодою): 

4.1. Ознайомитися з аналітичною довідкою про підсумки проведення 
Фестивалю, що додається. 
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4.2. Вжити заходів щодо забезпечення подальшої участі учнів та 
вихованців навчальних закладів у масових заходах за еколого-натуралістичним 
напрямом позашкільної освіти. 

5. Координацію роботи за виконанням цього наказу покласти на 
завідувача сектору позашкільної освіти та виховної роботи Федорченко К.Є., 
контроль – на начальника управління дошкільної, позашкільної та загальної 
середньої освіти Середню В.Г. 
 
 
 
Директор департаменту     О.В. ПОЛТОРАЦЬКИЙ 
освіти і науки облдержадміністрації      
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ департаменту освіти  
і науки облдержадміністрації  
  19.02. 2018   № 81 /0/212-18 

 
 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ 
засідання журі по підведенню підсумків обласного етапу Всеукраїнського юнацького фестивалю  

“В об’єктиві натураліста” 
 
Присутні особи:  
 

ПЕДАН  
Юрій Федорович 

голова журі, директор комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”; 
 
 

ЛОМАКІН  
Павло Іванович 

член журі, голова обласної ради Дніпропетровського відділення українського 
товариства охорони природи (за згодою); 
 
 

ЧЕГОРКА 
Петро Тимофійович 
 

член журі, головний редактор обласного еколого – краєзнавчого часопису “Свята 
справа - ХХІ” 

ЧЕРГА ДЕННА: 
Підведення підсумків обласного етапу Всеукраїнського юнацького фестивалю  “В об’єктиві натураліста” (далі – 

Фестиваль). 
 

СЛУХАЛИ:  
Членів журі Педана Ю.Ф., Ломакіна П.І., Чегорка П.Т, про оцінювання робіт учасників згідно з критеріями, 

зазначеними в Положенні про Фестиваль. 
 

УХВАЛИЛИ: 
Визначити переможців відповідно до номінацій по критеріях: 
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Критерії оцінювання творчих робіт: 

1 Відповідність темі, повнота її розкриття 1-10 балів далі 1 
2 Власна творча неповторність 1-20 балів далі 2 
3 Актуальність порушеної проблеми 1-12 балів далі 3 
4 Науковий підхід до вирішення порушеної проблеми 1-18 балів далі 4 
5 Пізнавальне та виховне значення роботи 1-12 балів далі 5 
6 Рівень майстерності 1-16 балів далі 6 
7 Якість виконання роботи 1-12 балів далі 7 

Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник за конкурсну роботу 100 балів  

 

Номінація “Краща фоторобота” 
 

№ 
з/п Учасники/навчальний заклад/ назва представлених матеріалів 

Кількість балів по критеріях 
1 2 3 4 5 6 7 Всього Місце 

1. 

КОВАЛЬ Владислава, вихованка комунального навчального закладу 
“Криничанський Центр учнівської молоді” Криничанської 
райдержадміністрації, учениця 9 класу комунального закладу освіти 
“Червоноіванівський навчально-виховний комплекс”, робота “Сонце 
грає в піжмурки”; 

Робота не за темою 

2. 

БАРСУКОВА Олександра та УДОВЕНКО Ольга, вихованки 
комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів” м. Павлоград, учениці 11 класу комунального закладу 
“Павлоградська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1”, робота 
“Незвичайний світ силуетів, що ожили”; 

5 10 5 5 5 5 7 42  

3. 

КРАВЧЕНКО Катерина, вихованка комунального позашкільного 
навчального закладу “Станція юних натуралістів” м. Павлоград, учениця 
11 класу комунального закладу “Павлоградська загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів №1”, робота “Омиті дощем”; 

5 8 6 9 6 8 6 48  
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4. 

МОЗОЛЄВА Анастасія, вихованка комунального позашкільного 
навчального закладу “Станція юних натуралістів” м. Павлоград, учениця 
11 класу комунального закладу “Павлоградська загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів №1”, робота “Коти… такі різні…”; 

Робота не за темою 

5. 

РУДЕНКО Поліна, вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу “Палац дитячої та юнацької творчості Центрально-Міського 
району” Криворізької міської ради, учениця 3 класу Криворізької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 Криворізької міської ради, 
робота “Раціональне природокористування”; 

5 10 5 10 10 16 12 68 А 

6.  
СУХОНОС Альона, вихованка комунального закладу “Васильківський 
центр позашкільної освіти” Васильківської райдержадміністрації, 
робота “Раціональне використання природних ресурсів”; 

9 17 11 15 10 15 11 88 ІІІ 

7.  

РАДОСТЄВ Ілля, вихованець комунального закладу “Нікопольський 
міський еколого-натуралістичний центр” Нікопольської міської ради, 
учень 7 класу комунального закладу “Нікопольська загальноосвітня 
школа №11”, робота “Шолоховське водосховище”; 

7 10 7 10 7 8 10 52  

8. 

КАЗАКОВА Лілія, вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу “Станція юних натуралістів №2” Дніпровської міської ради, 
учениця 5 класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня 
школа №89” Дніпровської міської ради, робота “Раціональне 
використання природних ресурсів України”; 

9 18 10 16 12 16 12 93 ІІ 

9. 
КРАВЧЕНКО Максим, учень 11 класу комунального закладу освіти 
“Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Петропавлівського 
району, робота “Справжнє сафарі в Україні”, 

Робота не за темою 

10. 

СИМОНОВА Аліна, вихованка комунального позашкільного 
навчального закладу “Центр дитячої творчості “Надія”  
м. Першотравенськ, учениця 8 класу комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа № 3” м. Першотравенська,  

Робота не за темою 

11 

ГОРБЕНКО Римма, вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу “Центр дитячої творчості “Надія”  
м. Першотравенськ, учениця 8 класу комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа № 5” м. Першотравенська,  

Робота не за темою 

12. 
ЛИПОВЕЦЬКА Юлія, учениця 10 класу Криворізької загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 119 Криворізької міської ради, робота 
“Раціональне використання природних ресурсів України”; 

5 10 10 10 10 10 10 65 А 
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13. 
РОМАНОВА Юлія та ТКАЧ Тетяна, учениці 11 класу Криворізької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 120 Криворізької міської ради, 
робота “Прекрасне поруч”; 

Робота не за темою 

14. 
КУЧКОВА Дар’я, учениця 8 класу Криворізької загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 120 Криворізької міської ради, робота “Море – як сенс 
життя”; 

5 5 6 6 6 10 10 48  

15. ЗАПОРОЖЕЦЬ Вікторія, учениця 8 класу Криворізької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 120 Криворізької міської ради, 
робота “Ліс – улюблений куточок рідної природи”; 

5 10 6 10 7 10 10 58  

16. 
БІЛА Анна, учениця 7 класу комунального закладу “Олександрівська 
неповна середня загальноосвітня школа” м. Покров, робота “Збережи 
природу для наступних поколінь”; 

Надано одне фото, робота не оцінювалася 

17. 
ШЕВЧЕНКО Діана, учениця 3 класу комунального закладу 
“Олександрівська неповна середня загальноосвітня школа” м. Покров, 
робота “Відновимо природу”; 

Надано одне фото, робота не оцінювалася 

18. 
ІВАНОВ Ілля, учень 1 класу комунального закладу “Олександрівська 
неповна середня загальноосвітня школа” м. Покров, робота “Збережемо 
Дніпро для наступних поколінь”; 

Надано одне фото, робота не оцінювалася 

19. 
ЧЕРІДНІЧЕНКО Вероніка, учениця 2 класу комунального закладу 
“Олександрівська неповна середня загальноосвітня школа” м. Покров, 
робота “Люблю ліс навколо себе”; 

Надано одне фото, робота не оцінювалася 

20. 
ТКАЧЕНКО Максим, учень 4 класу комунального закладу 
“Олександрівська неповна середня загальноосвітня школа” м. Покров, 
робота “У люстерку природи”; 

Надано одне фото, робота не оцінювалася 

21. 
КОЖАНОВ Роман, учень 6 класу комунального закладу 
“Олександрівська неповна середня загальноосвітня школа” м. Покров, 
робота “Людина повинна залишити після себе слід”; 

Надано одне фото, робота не оцінювалася 

22. 
СУХОПАРОВА Анастасія, учениця 9 класу комунального закладу 
“Олександрівська неповна середня загальноосвітня школа” м. Покров, 
робота “Разом творимо добру справу”; 

Надано одне фото, робота не оцінювалася 

23. 
КОРНІЙЧУК Сніжана, учениця 9 класу комунального закладу освіти 
“Богданівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів” Павлоградського 
району, робота “Вінок калиновий сплітаю з природних багатств рідного 
краю”; 

9 15 9 13 10 10 7 73 А 
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24. 

ПОЦЕЛУЙКО Жанна, учениця 9 класу комунального закладу освіти 
“Богданівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів” Павлоградського 
району, робота “Альтернативні джерела енергії – раціональне 
природокористування”; 

9 15 9 13 10 10 7 73 А 

25. 

КЛИМЕНКО Назарій, вихованець комунального позашкільного 
навчального закладу ”Центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді“ Дніпровської районної ради, учень 5 класу 
комунального закладу “Підгородненський навчально–виховний 
комплекс № 3”, робота “Вивчаємо річку Кільчень та її значення”; 

5 10 5 9 10 10 10 59  

26. 

МІЩЕНКО Софія, вихованка студії “Пролісок” комунального 
позашкільного навчального закладу “Центр науково-технічної творчості 
учнівської молоді” Новомосковської районної ради, учениця 8 класу 
комунального закладу освіти “Знаменівська загальноосвітня школа №2”,  
робота “Обіймемо землю красою й любовʼю”; 

10 20 12 18 12 16 12 100 І 

27. ПЕРЕП'ЯТЕНКО Василиса, вихованка комунального позашкільного 
навчального закладу "Будинок творчості дітей та юнацтва" м. Покров; 5 10 6 10 8 15 10 64 А 

28. ЛІСНІЧЕНКО Микола, вихованець комунального позашкільного 
навчального закладу "Будинок творчості дітей та юнацтва" м. Покров; Робота не за темою 

29. ОМЕНЕНКО Дар'я, комунального позашкільного навчального закладу 
"Будинок творчості дітей та юнацтва" м. Покров; 7 10 10 10 9 10 10 66 А 

30. КОБЯКОВА Валерія, учениця 8 класу комунального закладу 
"Загальноосвітній ліцей" м. Покров; Робота не за темою 

31. ЧЕРНИШ Єлизавета, учениця 7 класу комунального закладу 
"Загальноосвітній ліцей" м. Покров; Робота не за темою 

32. ГОНЧАРОВА Анна, учениця 8 класу комунального закладу 
"Загальноосвітній ліцей" м. Покров; Робота не за темою 

 

Номінація “Кращий слайд-фільм” 
 

№ 
з/п Учасник Кількість балів по критеріях 

1 2 3 4 5 6 7 Всього Місце 

1. 
Учнівське об’єднання “Паросток” комунального закладу “Навчально-
виховний комплекс № 2 м. Павлограда”, робота   “Раціональне 
використання природних ресурсів України”; 

3 5,3 6,3 3,7 5 6,3 6,7 36,3  
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2. 
НЕДОШОПА Олена, учениця 10 класу комунального закладу 
“Водянська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Верхньодніпровської райдержадміністрації, робота “Подорож в ліс”; 

Робота не за темою 

3. 

ЛУЦЕНКО Поліна, вихованка комунального позашкільного закладу 
“Центр науково - технічної творчості учнівської молоді”, студія “Кадр” 
при Знаменівському навчально-виховному комплексі Новомосковської 
райдержадміністрації, робота “ Веселкова мандрівка”; 

10 19,3 11,7 17,3 12 16 12 98,3 І 

4. 
ГУРТОК “ЮНІ ЕКОЛОГИ” комунального позашкільного навчального 
закладу “Станція юних натуралістів №2” Дніпровської міської ради, 
робота “Ми господарі на своїй землі”; 

11 14,3 10 13,7 8,7 13 9,7 80,4 А 

5. 

АДОНКА Валерія, учениця 10 класу комунального закладу освіти 
“Спеціалізована школа № 115”, вихованка комунального позашкільного 
навчального закладу “Станція юних натуралістів” Дніпровської міської 
ради, робота “Альтернативні джерела енергії” ; 

9,4 15,3 12 17,3 12 13,3 9,3 88,6 ІІІ 

6. 
РОВНИЙ Олександр, учень 8 класу комунального закладу освіти 
“Оленівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Магдалинівської 
районної ради, робота “Річка Чаплинка”; 

10 16,3 11,7 18 12 12 10,3 90,5 ІІ 

7. 
ГАЙВОРОНСЬКА Альона, учениця 8 класу комунального закладу освіти 
“Богданівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів” Павлоградського 
району, робота “Наша любов та турбота тобі, рідному краю!”; 

10 15 11,3 18 10 10,6 8,7 83,6 А 

8. Гурток “Основи біології” комунального закладу “Дитячий екологічний 
центр Кам’янської міської ради”; 9,3 16 11,3 18 11 14 10,7 90,3 ІІ 

9. 

БОРИСЕВИЧ Дмитро, вихованець комунального позашкільного 
навчального закладу “Центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді” Дніпровської районної ради, учень 6 класу 
комунального закладу “Підгородненський навчально-виховний комплекс 
№4”, робота “Перші весняні квіти”;. 

5 12,3 10 10 11,3 13,7 10,7 73  

10. 
Міський еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді 
виконавчого комітету Марганецької міської ради, робота “За мир і 
щастя в Україні”; 

Робота не за темою 

11. 

МАТВІЙЧУК Інна, учениця 11 класу комунального закладу освіти 
“Письмечівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Солонянського району;  
 

Робота не за темою 
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12. 
Гурток комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів № 123” Дніпровської міської ради, робота “Бережи 
природу”; 

7,3 18,7 11 13 10,3 14,3 10,7 85,3 ІІІ 

 

Номінація “Кращий відеофільм” 

№ 
з/п Учасник 

Кількість балів по критеріях 
1 2 3 4 5 6 7 Всього Місце 

1. 
 ШЕПУТА Альона, учениця 11 класу комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 43” Дніпровської 
міської ради,  робота “Раціональне використання природних ресурсів”; 

8,3 15,3 10,3 10,3 10,3 10,3 6,7 71,5 А 

2. 
АДАМЕНКО Герман та МАСЛЯНИЙ Денис, учні 11 класу Криворізької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №19 Криворізької міської ради, 
робота “Раціональне природокористування устами мешканців міста”; 

10 16,7 12 16 11,3 14,7 8 88,7 ІІІ 

3. 

ГУМЕНЮК Юлія, вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу “Станція юних натуралістів Тернівського району” Криворізької 
міської ради, учениця 7 класу Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 50, робота “Вода-джерело життя” ; 

10 20 12 15,7 11,3 14 11,3 94,3 ІІ 

4. 
ГОНЧАРЕНКО Ангеліна, учениця 8 класу комунального закладу освіти 
“Богданівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів” Павлоградського 
району, робота “Найважливіший борг людства – економія”; 

Технічний брак 

5. 
ПОПКОВ Микола, вихованець комунального позашкільного навчального 
закладу “Центр науково-технічної творчості учнівської молоді”, студія 
“Кадр” при Знаменівському навчально-виховному комплексі 
Новомосковської райдержадміністрації, робота “Мій край лелечий”; 

6 12,3 6,3 8,7 11 12,3 8,3 64,9  

6. 
ГУРТОК "Основи комп'ютерного моделювання з хіміко-біологічним 
нахилом" комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”, робота “Чекати не 
потрібно”; 

8,7 14,3 10,7 13 10 13,3 10 80 А 

 
7. 

ГУРТОК “Юні друзі природи” комунального позашкільного навчального 
закладу “Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради, робота “Під гаєм вʼється річечка”; 

 
10 
 

 
16 
 

 
11,7 

 

 
17,3 

 

 
12 
 

 
15,7 

 

 
12 
 

 
94,7 І 
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8. 
ПІСЬМЕНОВА Ганна, учениця 8 класу комунального закладу освіти 
“Богданівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів” Павлоградського 
району, робота “Павлоград вугілля – Богданівка – моя гордість, моя 
біль”; 

5 10 8 10,7 7,3 9,7 7,3 58  

 

Номінація “Кращий відеоролик” 

№ 
з/п 

 
Учасник 

Кількість балів по критеріях 
1 2 3 4 5 6 7 Всього Місце 

1. 
КАКУША Софія та ШЕВЧЕНКО Поліна, учениці 7 класу Криворізької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 72 Криворізької міської ради, 
робота “Вода”; 

5 15 5 5 10 15 10 65 А 

2. 
БОРОВЕНСЬКА Катерина, учениця 11 класу Криворізького навчально-
виховного комплексу №35 “Імпульс” Криворізької міської ради, робота 
“Біль Землі – 2”; 

8 18,7 10 7,7 8 12,3 9,7 74,4 ІІІ 

3. 
ГУРТОК “Юні екологи” комунального закладу освіти “Личківська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Магдалинівської районної ради, 
робота “Використання природних ресурсів  Україні”; 

Спеціальний приз журі за креативний підхід до створення 
відеоролика 

4. 

ЦЕШКОВСЬКИЙ Кирило, вихованець комунального позашкільного 
навчального закладу “Станція юних натуралістів” м. Павлоград, учень 11 
класу комунального закладу “Павлоградська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №1”, робота “Мелодія літнього степу. 

Робота  не за темою 

 
 
 
 

Завідувач сектору позашкільної 
освіти та виховної роботи             К.Є.ФЕДОРЧЕНКО 
 



Додаток 
до наказу департаменту освіти і  
науки облдержадміністрації  
від 19.02. 2018  № 81 /0/212-18 

 
Аналітична довідка 

про проведення обласного етапу Всеукраїнського юнацького фестивалю  
“В об’єктиві натураліста” 

 
З метою покращення стану довкілля й реалізації потенціалу молоді щодо 

вирішення екологічних проблем комунальним закладом освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний  центр  учнівської молоді”  (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”)  
у січні 2017 року проводився щорічний обласний етап Всеукраїнського 
юнацького фестивалю “В об’єктиві натураліста” (далі – Фестиваль) за темою  
“Раціональне використання природних ресурсів України”. 

Захід відбувся по 4-х номінаціях: “Краща фоторобота” (32 творчі роботи), 
“Кращий слайд фільм”(12 робіт), “Кращий відео фільм” (8 робіт), “Кращий 
відеоролик”(4 роботи). 

Усього на розгляд журі надійшло 56 творчих робіт з мм. Дніпро, Кривий 
Ріг, Покров, Кам’янське, Марганець, Нікополь, Першотравенськ та 
Магдалинівського, Васильківського, Новомосковського, Дніпровського, 
Петропавлівського, Павлоградського, Верхньодніпровського районів. 

Оцінювання робіт проводилось членами журі згідно з критеріями оцінки, 
зазначеними у Положенні про Фестиваль. 

За висновками журі у 2018 році значно підвищився рівень майстерності 
майже всіх учасників Фестивалю. Всі роботи зроблені авторами з  почуттям 
своєї відповідальності за майбутнє природних ресурсів України та їх 
раціональне використання. 

Але поряд з тим журі відмітило, що деякі роботи виконані з технічними 
недоліками: поганий звук, недостатній час для прочитання тексту на слайдах 
фільмів, фільм або фото не відповідають тематиці Фестивалю. 

Також члени журі відмітили, що в цьому році на участь у заході було 
подано багато цікавих робіт, тому вони запровадили спеціальний приз від журі 
за креативний підхід до створення відеоролика, який отримав гурток “Юні 
екологи” комунального закладу освіти “Личківська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів” Магдалинівської районної ради за роботу “Використання природних 
ресурсів  Україні”. 

Переможці Фестивалю візьмуть участь у Всеукраїнському юнацькому 
фестивалі, який пройде у травні 2018 року у Херсонській області.  
 
 
Завідувач сектору позашкільної                                               К.Є. ФЕДОРЧЕНКО 
освіти та виховної роботи  


