
 
 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 
Н А К А З  

 
     11.02.    2019 
 

        м. Дніпро           №    74    /0/212-19 

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

Керуючись наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації  
від 16 січня 2019 року № 27/0/212-19 “ 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 2019 року в закладах освіти 
проведено обласний етап Всеукраїнського юнацького фестивалю  
“В об’єктиві натураліста”. 

За результатами проведення зазначеного вище заходу 
 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Директорові комунального закладу освіти “Обласний еколого-

натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” Педану Ю.Ф. вжити 
організаційних заходів щодо  нагородження грамотами департаменту освіти і 
науки облдержадміністрації та цінними подарунками переможців обласного 
етапу   Всеукраїнського   юнацького   фестивалю     “В об’єктиві    натураліста”  
(далі – Фестиваль) відповідно до списку (додаток 1). 

2. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, міських, 
сільських та селищних рад ( за згодою): 

2.1. Ознайомитися з інформаційною довідкою про підсумки проведення 
Фестивалю (додаток 2). 

2.2. Вжити заходів щодо забезпечення подальшої участі учнів та 
вихованців закладів освіти у масових заходах за еколого-натуралістичним 
напрямом позашкільної освіти. 

3. 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 



Додаток 1 
до наказу департаменту освіти і  
науки облдержадміністрації 
від  11.02. 2019   №  74  /0/212-19 

 
Список переможців 

обласного  (заочного) етапу Всеукраїнського юнацького фестивалю 
“В об’єктиві натураліста”, які нагороджуються грамотами департаменту  

освіти і науки облдержадміністрації 
 

№ 
з/п Учасник Середній бал Місце 

 

В номінації  “Краща фоторобота” 
 

1. 

Варава Катерина, вихованка студії “Кадр” 
комунального позашкільного навчального закладу 
“Центр науково-технічної творчості учнівської молоді” 
при Знаменівському навчально-виховному комплексі 
Новомосковського району 

100 І 

2. 
Кащей Святослав, учень комунального закладу 
“Криворізький природничо - науковий ліцей”  
Криворізької міської ради 

95 ІІ 

3. Бойко Володимир, учень комунального закладу 
“Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №19” 
Криворізької міської ради 

92 ІІІ 

 

В номінації  “Кращий слайд фільм” 
 

4. 

Міщенко Софія, вихованка студії “Пролісок” 
комунального позашкільного навчального закладу 
“Центр науково-технічної творчості учнівської молоді” 
при комунальному закладі “Знаменівській заклад 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2” 
Піщанської сільської ради  Новомосковського району 

88 І 

5. 

Гончар Людмила, вихованка студії “Кадр” 
комунального позашкільного навчального закладу  
“Центр науково-технічної творчості учнівської молоді” 
при Знаменівському навчально-виховному комплексі 
Новомосковського району 

86 ІІ 

6. Каменецька Єва, учениця комунального закладу 
“Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №19” 
Криворізької міської ради  

83 Ш 

 

В номінації  “Кращий відеофільм ” 
 

7. 
Ляшенко Ярослав, вихованець комунального 
позашкільного навчального закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості” Дніпровської районної ради 

98 І 
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8. 
Гурток “Юні фотонатуралісти” комунального закладу 
освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей 
та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 

90 ІІ 

9. Гончар Людмила, вихованка студії “Кадр” 
комунального позашкільного навчального закладу 
“Центр науково-технічної творчості учнівської молоді” 
при Знаменівському навчально-виховному комплексі 
Новомосковського району 

86 ІІІ 

 

В номінації  “Кращий відеоролік ” 
 

10. 

Коломієць Аріадна, учениця комунального закладу 
“Царичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Царичанської селищної ради, вихованка філії 
“Шафран” комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді” Дніпропетровської обласної ради 

77 І 

11. 

Григоренко Поліна, вихованка комунального 
позашкільного навчального закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості” Дніпровської районної 
ради 

62 ІI 

12. Попов Руслан, учень комунального закладу 
“Слобожанський навчально-виховний комплекс № 1 
“Загальноосвітня багатопрофільна школа І-ІІІ ступенів 
- Центр позашкільної освіти Слобожанської селищної 
ради”  

43 ІІI 

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



Додаток  2 
до наказу департаменту освіти і  
науки облдержадміністрації  
від  11.02.  2019  № 74  /0/212-19 

 
Інформаційна  довідка 

про підсумки 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 2019 року проводився щорічний обласний етап Всеукраїнського 
юнацького фестивалю “В об’єктиві натураліста” (далі – Фестиваль) за темою  
“Моя мала Батьківщина”. 

Захід відбувся по 4-х номінаціях: “Краща фоторобота” (46 творчі роботи), 
“Кращий слайд фільм”(17 робіт), “Кращий відео фільм” (5 робіт), “Кращий 
відеоролик”  (4 роботи). 

Усього на розгляд журі надійшло 72 творчі роботи з мм. Дніпро, Кривий 
Ріг, Покров, Кам’янське, Марганець, Павлоград та Магдалинівського, 
Васильківського,  Новомосковського,  Дніпровського, Криничанського, 
Петриківського, Криворізького, Синельниківського,  Солонянського, 
Широківського,  Томаківського,  Царичанського  районів. 

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

За висновками журі у 2019 році значно підвищився рівень майстерності 
майже всіх учасників Фестивалю в номінації “Краща фоторобота”. Всі роботи 
зроблені авторами з почуттям своєї особистої відповідальності за майбутнє 
природи рідного краю. 

Але поряд з тим журі відмітило, що деякі роботи виконані з технічними 
недоліками: мають неякісний звуковий супровід, недостатній час для 
прочитання тексту на слайдах фільмів.  

Декілька фільмів або фото не відповідають тематиці Фестивалю.  
Деякі автори замість слайд фільмів, які вони зазначили в заявці, надіслали 

для участі у заході презентації. 
Переможці Фестивалю візьмуть участь у Всеукраїнському юнацькому 

фестивалі, який пройде у травні 2019 року у м. Миколаїв. 
 
 
 
Завідувач сектору позашкільної                                               К.Є. ФЕДОРЧЕНКО 
освіти та виховної роботи  


