
 
 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 
Н А К А З  

 
     10.03.    2020 
 

          м. Дніпро           №  143  /0/212-20       

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

Керуючись наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації  
від 24 грудня 2019 року № 695 /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 2020 року в закладах освіти  
проведено обласний етап Всеукраїнського юнацького фестивалю “В об‘єктиві 
натураліста ” ( далі – Фестиваль ) 

За результатами проведення зазначеного вище заходу 
 
НАКАЗУЮ: 
 

1. 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 відповідно до списку (додаток 1).     
         2. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, міських, 
сільських та селищних рад (за згодою) ознайомитися з інформаційною 
довідкою про підсумки проведення Фестивалю (додаток 2) 

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. 
 
Виконуючий обов’язки 
директора  департаменту                       Антон ДЕМУРА 
 



Додаток 1 
до наказу департаменту освіти і  
науки облдержадміністрації 
від  10.03. 2020  № 143  /0/212-20 

 
Список переможців 

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

 
№ 
з/п Учасник Середній 

бал Місце 
 

Номінація  “Краща фоторобота” 
 

1. 

МІЩЕНКО Софія, вихованка гуртка “Пролісок” 
комунального закладу “Знаменівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів 
№ 2” Піщанської сільської ради, робота “Мене дивує світ 
природи”. 

100 І 

 

Номінація  “Кращий слайд фільм” 
 

2. 

ГУРТОК “Основи комп’ютерного моделювання з хіміко-
біологічним нахилом” комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради, 
робота “Країна радості й добра”; 
 

100 І 

3. 

ГУРТОК “Юні бджолярі” комунального закладу  
“Горянівський навчально-виховний комплекс – середня 
загально освітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад” Дніпровської районної ради, робота 
“30 років в країні Юннатії”; 
 

93 І 

4. МУШТІЙ Юлія, вихованка комунального закладу освіти 
«Магдалинівська районна станція юних натуралістів» 
Магдалинівської районної ради, учениця 11 класу 
“Шевська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Магдалинівського району Дніпропетровської області, 
робота “95 років юннатівському руху України”; 
 

87 ІІ 

5. ПАРЬОХА Ірина, вихованка філії комунального закладу 
освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
“Шафран”, учениця 9 класу опорного комунального 
закладу “Могилівська ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. І.М. 
Шишканя” Могилівської сільської ради, робота 
“Продовжуючи традиції”; 
 

86 ІІ 

6. ГОЛІКОВ Кирило, вихованець комунального закладу 
“Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської ради, 
учень 10 класу комунального закладу “Середня 

83 ІІІ 



 
 

2

загальноосвітня школа №5 ім. Г.Романової” Кам’янської 
міської ради, робота “Жити в гармонії з природою”; 
 

7. ГУРТОК “Людина і довкілля” комунального 
позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів” Дніпровської міської ради, робота “В 
об’єктиві натураліста”; 
 

85 ІІІ 

8. КОВАЛЬЧУК КАРОЛІНА, вихованка кіногуртка 
“Дивосвіт” при комунальному закладі позашкільної освіти 
“Центр позашкільної освіти” Новомосковського району, 
робота “Спостерігаємо, досліджуємо - перемагаємо…” 

86 ІІ 

 

Номінація  “Кращий відеофільм” 
 

9. 

ГУРТОК “Юні лісівники” комунального позашкільного  
навчального закладу “Центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді” Дніпровської районної ради, 
робота “Дім, де живе природа, творчість і любов”; 
 

93 І 

10. 

БУРКАЦЬКИЙ Михайло, вихованка комунального 
навчального закладу ”Криничанський центр учнівської 
молоді” Криничанської селищної ради, відеофільм 
“Історія Криничанської станції юних натуралістів”. 
 

83 ІІ 

 

Номінація  “Кращий відеоролик” 
 

11. 

РОБЕЙКО Артем, вихованець студії “Кадр” при 
комунальному закладі “Знаменівський заклад загальньої 
середньої освіти – дошкільний заклад І-ІІІ ступенів” 
Піщанської сільської ради Новомосковського району, 
робота  “Завжди на варті у природи…”; 
 

89 І 

12. 

ОНІЩУК Микита, учень 11 класу закладу освіти 
“Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 45” 
Криворізької міської ради, робота “Зародження 
екологічної культури” 
 

73 ІIІ 

 
Завідувач сектору позашкільної                                      Катерина ФЕДОРЧЕНКО 
освіти та виховної роботи 
 



Додаток  2 
до наказу департаменту освіти і  
науки облдержадміністрації  
від 10.03. 2020  № 143  /0/212-20 

 
Інформаційна довідка 

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

 
З метою формування екологічної культури вихованців закладів загальної, 

середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти засобами кіно - та 
фотомистецтва, активізації роботи дітей та учнівської молоді щодо покращення 
стану довкілля в області комунальним закладом освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”) у 
січні 2020 року в закладах освіти проводився щорічний обласний етап 
Всеукраїнського юнацького фестивалю “В об’єктиві натураліста” (далі – 
Фестиваль за темою “95-річчя юннатівського руху в Україні ”. 

Захід відбувся по 4-х номінаціях: “Краща фоторобота” (42 роботи), 
“Кращий слайд фільм”(32 роботи), “Кращий відео фільм” (8 робіт), “Кращий 
відеоролик” (10 робіт). 

Усього на розгляд журі надійшло 92 творчих роботи з мм. Дніпро, 
Кривий Ріг, Покров, Кам’янське, Павлоград, Першотравенськ, Нікополь, 
Синельникове, Магдалинівського,  Дніпровського, Юр’ївського, 
Павлоградського районів, а також Зеленодольської, Криничанської, 
Томаківської, Могилівської, Вербківської, Софіївської, Васильківської, 
Піщанської об’єднаних територіальних громад. 

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

За висновками журі у 2020 році значно збільшилась кількість учасників 
Фестивалю, але більшість робіт не відповідала умовам проведення, бо автори 
не дотримувались тематики Фестивалю.  

Багато робіт піднімали актуальні екологічні проблеми регіонів, і 
розповідали про значну практичну природоохоронну діяльність, яку автори 
таких робіт проводили на місцях. Але поряд з тим журі відмітило, що деякі 
роботи були виконані з технічними недоліками, а саме: мали поганий звук, 
недостатній час для прочитання тексту на слайдах фільмів, відсутність 
музичного супроводження. Деякі автори замість слайд фільмів, як вони 
зазначили в заявці, зробили презентації. 

Переможці Фестивалю візьмуть участь у Всеукраїнському юнацькому 
фестивалі, який пройде у березні 2020 року у Національному еколого-
натуралістичному центрі учнівської молоді Міністерства освіти і науки 
України. 
 
Завідувач сектору позашкільної                                     Катерина ФЕДОРЧЕНКО 
освіти та виховної роботи 


