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05.01.2022 № 02/01-20
Начальникам місцевих органів
управління у сфері освіти
Директорам закладів освіти
обласного підпорядкування
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 із дітьми та учнівською молоддю на
2022 рік (за основними напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 15.12.2021 № 1379, листа Національного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки
України від 16.11.2021 № 241 «Про проведення Всеукраїнського юнацького
фестивалю «В об’єктиві натураліста – 2022» із 15 по 17 березня 2022 року
проводиться фінальний етап Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві
натураліста – 2022» (далі – Фестиваль) за темою «Дива природи. Явища навколо
нас».
Для участі у Фестивалі команди учасників (3 учні та 1 керівник) повинні
пройти І обласний (відбірковий) етап Фестивалю з 01 по 07 лютого 2022 року та
стати переможцями (І місце) в одній із 3-х номінацій (на вибір). Дозволяється брати
участь у всіх номінаціях: «Фото», «Відео», «Анімація». Але в кожній номінації
приймається виключно по 1-му твору від кожної команди.

Звертаємо увагу, що від усіх закладів освіти однієї об’єднаної
територіальної громади або закладу освіти обласного підпорядкування бере
участь лише одна команда учасників (3 учні та 1 керівник).
Якщо від однієї об’єднаної територіальної громади буде зареєстрована
більша кількість учасників або надана більша кількість робіт у кожній
номінації, журі не буде оцінювати надані матеріали.
Номінація «Фото»: одна світлина - формат JPG 72dpi, 800 х 1200pixel,
обсяг файлів – від 1 до 5 Мб. Кожний файл з фотороботою підписується
українською мовою відповідно до ПІБ учасника та назви роботи (наприклад, Петров
П.М. Золота квітка. Повна назва закладу освіти.).
Номінація «Відео»: твори, де є робота спікера/ведучого/диктора, не повинні
перебільшувати 3 хвилини ефіру, обовязково – якісний звук; твори, де нема роботи
спікера/ведучого/диктора не повинні перебільшувати 1 хвилини ефіру. Обмежень
щодо графіки, титрів чи саунда немає. Увесь відео контент приймається у форматах
GIF (анімація) та MP4 із параметрами як для YouTube.
Номінація «Анімація»: усі формати візуальної творчості, які відрізняються
від фото та відео можуть брати участь у цій категорії. слайд-шоу, stop motion або
компіляції різноманітних жанрів будуть розглядатись згідно тих самих умов, що
актуальні для фільмування відео. Для слайд-шоу рекомендовано не більше як 25
слайдів. Тривалість анімації чи компіляції, рекомендована як для відео творів: 1 чи 3
хвилини відповідно.
Для участі в обласному (відбірковому) етапі необхідно до 07 лютого 2022
року заповнити заявку та прикріпити конкурсні матеріали за посиланням
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfj2rhdvzfIOZ2u7rH90e8xPH5MzLr
SC8B72qUwyKuBYyUorQ/viewform
Умови подання документів: файли-вкладання приймаються тільки у
форматах: JPG – для фоторобіт, PDF – для презентацій, посилання на You Tube – для
відео.

Умови проведення фінального етапу Фестивалю розміщено на сайті:
https://art.nenc.gov.ua/?page_id=76
Додаток на 2-х арк. в 1-му прим.
З повагою,
заступник директора
з виховної роботи
Ярошенко, 068-88-45-990
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