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11 січня 2021 р.   № 01-20/08 

Начальникам місцевих органів 

управління у сфері освіти 

Про проведення І обласного (відбіркового) 

етапу Всеукраїнського юнацького фестивалю 

«В об’єктиві натураліста» 

Адміністрація Комунального закладу «Харківський обласний Палац 

дитячої та юнацької творчості» доводить до відома, що відповідно до Плану 

всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та 

учнівською молоддю на 2021 рік (за основними напрямами позашкільної освіти), 

затвердженого наказом МОН України від 24.11.2020 № 1452, Національний 

еколого-натуралістичний центр учнівської молоді з 17 по 19 березня 2021 року 

буде проводити фінальний етап Всеукраїнського юнацького фестивалю «В 

об’єктиві натураліста – 2021» (далі – Фестиваль) за темою: «Збереження 

біорізноманіття». 

Згідно з умовами проведення Фесивалю, що оприлюднені у листі 

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства 

освіти і науки України від 16.12.2020 № 277 «Про проведення Всеукраїнського 

юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста – 2021», кожну область може 

представляти лише одна команда-переможниця І обласного (відбіркового) етапу 

Фестивалю, до складу якої входить 4 особи: 1 керівник та 3 учні з числа 

переможців обласних етапів заходу. 

Для участі у І обласному (відбірковому) етапі Фестивалю, що буде 

проходити дистанційно у зв’язку з карантинними обмеженнями, необхідно до 

04.02.2021 надіслати на електронну адресу obl.dvorec.kharkov@gmail.com заявку 

за формою, що додається та конкурсні матеріали за номінаціями: «Кращий 

відеофільм»; «Кращий відеоролик (відеокліп)»; «Кращий слайд-фільм»; «Краща 

фоторобота». 

Надіслані роботи повинні відповідати Положенню про Всеукраїнський 

юнацький фестиваль «В об’єктиві натураліста», затвердженому наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.08.2012 № 961, 

згідно з інформаційно-методичними рекомендаціями щодо проведення І 

обласного (відбіркового) етапу Всеукраїнського юнацького фестивалю  

«В об’єктиві натураліста» та з обов’язковим дотриманням протиепідемічних 

заходів. 

Додаток: на 4-х арк. в 1-му прим. 

З повагою,  

директор        оригінал підписано   Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
Ярошенко, 068-88-45-990 
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Додаток  
до листа КЗ «ХОПДЮТ» 
від 11 січня 2021 року № 01-20/08 

 

Інформаційно-методичні рекомендації 

щодо проведення І обласного (відбіркового) етапу Всеукраїнського 

юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста» 

І обласний (відбірковий) етап Всеукраїнського юнацького фестивалю  

«В об’єктиві натураліста» (далі – Фестиваль) проводиться відповідно до 

Положення про Всеукраїнський юнацький фестиваль «В об’єктиві натураліста», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 

31.08.2012 № 961 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський юнацький 

фестиваль «В об’єктиві натураліста», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України від 17.09.2012 за № 1593/21905. 

Фестиваль проводиться Комунальним закладом «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості» з метою формування екологічної культури 

засобами кіно- та фотомистецтва. 

Завданнями Фестивалю є: 

- виховання в учнів любові до рідного краю, екологічної та естетичної культури; 

- пошук нових форм і методів формування в учнів навичок природоохоронної та 

просвітницької діяльності. 

Номінації Фестивалю: 

- «Кращий відеофільм»;  

- «Кращий відеоролик (відеокліп)»;  

- «Кращий слайд-фільм»; 

- «Краща фоторобота». 

У жодній номінації роботи з мережі Інтернет не оцінюються.  

Тематика Фестивалю у 2021 році –  «Збереження біорізноманіття»  

(у роботах з кожної номінації необхідно розкрити дослідницьку та 

природоохоронну діяльність, проведену протягом березня 2020 року по січень 

2021 року). 

Для участі в конкурсі робіт у номінації «Кращий відеофільм» 

учасник або група учасників у кількості не більше 3-х учнів (які посіли 

І місце на районному (міському) етапі представляють відеофільм на тему 

Фестивалю, виконаний українською мовою. Програма для запису − Windows 

Move Maker, формат AVI, MPEG4. 

Тривалість відеофільму – до 15 хвилин (роботи, що перевищують час 

показу, оцінюватися не будуть). 

Для участі в конкурсі робіт у номінації «Кращий відеоролик 

(відеокліп)» учасник або група учасників в кількості не більше 3-х учнів 

представляють в довільній формі відеоролик або відеокліп на тему Фестивалю, 

виконаний українською мовою. Програма для запису − Windows Move Market, 

формат – AVI, MPEG4. 

Тривалість відеоролика (відеокліпу) – до 7 хвилин (роботи, що 

перевищують час показу, оцінюватися не будуть). 

 

 

 



 

Для участі в конкурсі робіт у номінації «Кращий слайд-фільм»  учасник 

або група учасників в кількості не більше 3-х учнів представляють слайд-

фільм на тему Фестивалю. 

Акцентуємо Вашу увагу, що програма для запису − PowerPoint Кількість 

слайдів − до 20.  

 Журі не буде розглядати та оцінювати слайд-фільми, які не відповідають 

Положенню проведення Фестивалю (містять більше 20-ти слайдів).  

 Фотоматеріали для створення слайдів повинні бути виключно авторськими. 

Для участі в конкурсі робіт у номінації «Краща фоторобота» учасник 

або група учасників в кількості не більше 3-х учнів представляють комплект із 

5-ти односюжетних кольорових або чорно-білих фотографій на тему Фестивалю. 

 До конкурсних робіт (за всіма номінаціями окремо) додається заявка. 

 

 

Голові оргкомітету 

І обласного (відбіркового) етапу  

Всеукраїнського юнацького фестивалю 

«В об’єктиві натураліста» 

Тетяні ПІДБЕРЕЗКІНІЙ 

 

       Заявка  

на участь у І обласному (відбірковому) етапі Всеукраїнського юнацького 

фестивалю «В об’єктиві натураліста»  

 

Прізвище_________________________________________________________ 

Ім’я______________________________________________________________ 

По-батькові_______________________________________________________ 

Повна назва закладу освіти 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Місцезнаходження закладу освіти______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Вік______ років      Клас________ Гурток_____________ 

Номінація (необхідне підкреслити): кращий відеофільм, кращий відеоролик 

(відеокліп), кращий слайд-фільм, краща фоторобота. 

Назва конкурсної роботи:____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Коротка анотація конкурсної роботи: 

 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Контактний телефон, електронна адреса учасника:_______________________ 

__________________________________________________________________ 



 

Прізвище, ім’я, по-батькові, посада та місце роботи керівника конкурсної 

роботи________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

_____________________  ___________ 

 _______________Посада керівника закладу  (підпис) (П.І.Б.) 

 

Переможці Фестивалю визначаються журі в кожній номінації окремо. 

Журі відбіркового обласного етапу Фестивалю відбирає найкращі роботи 

учасників. 

Відбір здійснюється за такими критеріями: 

- відповідність темі Фестивалю, повнота її розкриття; 

- власна творча неповторність; 

- актуальність порушеної проблеми; 

- науковий підхід до вирішення порушеної проблеми; 

- пізнавальне та виховне значення роботи; 

- рівень майстерності; 

- якість виконаної роботи. 

Конкурсні роботи учасників не рецензуються, роботи переможців  

(І місце в кожній номінації) відправляються до Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України 

для участі у Всеукраїнському фінальному етапі юнацького фестивалю  

«В об’єктиві натураліста». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Міністерство освіти і науки України 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ 

ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

04074. Київ, Вишгородська, 19 Тел. 430-02-60, 430-43-90 e-mail: nenc@nenc.gov.ua 

 

«16» грудня 2020 р. № 277 

На №_____від ______ 

Директорам закладів загальної середньої 

та позашкільної освіти 

 

Про проведення 

Всеукраїнського юнацького фестивалю 

«В об’єктиві натураліста – 2021» 

Відповідно до плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових 

заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2021 рік (за основними напрямами 

освіти), затвердженого наказом МОН України від 24.11.2020 № 1452, 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді з 17 по 19 

березня 2021 року буде проводити фінальний етап Всеукраїнського юнацького 

фестивалю «В об’єктиві натураліста – 2021» (далі – Фестиваль) за темою: 

«Збереження біорізноманіття». 

До участі у ІІ (фінальному) етапі Фестивалю запрошуються команди- 

переможці І етапу. До складу команди входить 4 особи: 1 керівник та 3 учнів з 

числа переможців обласних етапів заходу та м. Києва. 

Роботи, які посіли перше місце з кожної з 4-х номінацій у І (обласному) 

етапі, та заявки на участь у ІІ (фінальному) етапі надсилаються до 15 лютого 2021 

року на адресу: 04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 19, Національний еколого- 

натуралістичний центр учнівської молоді. Форма заявки на участь у Фестивалі 

додається. Про час, місце та форму проведення ІІ (фінального) етапу буде 

повідомлено додатково. 

Детальну інформацію можна отримати за телефоном: (093) 213-40-81; 

електронна пошта: nataben@nenc.gov.ua (Бень Наталія – координатор конкурсу). 

 

Директор НЕНЦ 

доктор педагогічних наук, 

професор В. В. Вербицький 

 

 


