УКРАЇНА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ
від 18.04.2018 р.

м. Івано-Франківськ

№ 267

Про підсумки проведення обласного заочного
етапу Всеукраїнського юнацького фестивалю
«В об’єктиві натураліста - 2018»
На виконання наказу департаменту освіти, науки та молодіжної політики
облдержадміністрації від 14.02.2018 р. № 81 «Про проведення обласного
заочного етапу Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві
натураліста – 2018» у березні було проведено обласний етап Всеукраїнського
юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста - 2018» (далі – Фестиваль).
Тема Фестивалю: «Раціональне природокористування».
У Фестивалі взяли участь переможці районних (міських) етапів із
Богородчанського,
Городенківського,
Долинського,
Косівського,
Надвірнянського, Рогатинського, Снятинського, Тлумацького районів, міст
Івано-Франківська, Бурштина, Калуша, Коломиї та Івано-Франківського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.
Не організовано районний (міський) етап
у Верховинському,
Галицькому, Калуському, Коломийському, Рожнятівському, Тисменицькому
районах, містах Болехові та Яремче.
На підставі рішення журі Фестивалю
НАКАЗУЮ:
1. Нагородити грамотами переможців та призерів Фестивалю (додаток 1).
2. Оголосити подяки педагогам, які підготували переможців та призерів
Фестивалю (додаток 2).
3. Івано-Франківському обласному еколого-натуралістичному центру
учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради (Т. Гудзик):
3.1. Довести наказ до відома керівників місцевих органів управління
освітою.
3.2. Скерувати роботи переможців Фестивалю для участі у
Всеукраїнському фінальному етапі, який відбудеться у Херсонській області.
3.3. Висвітлити результати проведення Фестивалю на сайті ОЕНЦУМ.

4. Керівникам місцевих органів управління освітою райдержадміністрацій
(міськвиконкомів) довести до відома керівників закладів загальної середньої
та позашкільної освіти та проаналізувати результати участі у Фестивалі
(додаток 3).
5. Керівникам місцевих органів управління освітою: Верховинської
(Гуцуляк В.В.), Галицької (Матейко І.Б.), Калуської (в.о. Гулевич О.М.),
Коломийської (Микитюк Г.І.), Рожнятівської (Стоцький Р.Р.), Тисменицької
(Шарабуряк С.І.) райдержадміністрацій, Болехівської (Сайко І.І.),
Яремчанської (Онутчак І.В.) міських рад провести належну роботу із
забезпечення доступу школярів району (міста) до участі у заходах екологонатуралістичного напрямку через організацію районних (міських) етапів.
6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Заступник директора департаменту –
начальник управління освіти і
науки департаменту

Ігор Гаврилюк

Додаток 1
до наказу департаменту освіти,
науки та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 18.04.2018р. № 267
Список переможців та призерів Фестивалю
Номінація «Краща фоторобота»
І місце
Веретко Тетяна – вихованка гуртка «Аматори зеленої архітектури» ІваноФранківської міської дитячої екологічної станції Івано-Франківської
міської ради (керівник гуртка Васильчишин Богданна Богданівна).
ІІ місце
Гнатів Владислава – вихованка гуртка «Юні натуралісти» Центру науковотехнічної творчості учнівської молоді Калуської міської ради (керівник
гуртка Романів Інна Андріївна).
ІІІ місце
Гудима Станіслав – учень 7 класу Обертинського навчального закладу Обертинської ЗОШ І-ІІІ ст. Тлумацької районної ради (вчитель географії та
економіки Гаврилаш Марія Павлівна).
Номінація «Кращий слайд-фільм»
І місце
Рудик Катерина – вихованка гуртка
«Театральне мистецтво»
Богородчанського
районного будинку дитячої та юнацької творчості
Богородчанської районної ради (керівник гуртка Бітківська Марія Василівна).
ІІ місце
Гнатюк Олександр – вихованець гуртка «Природа – джерело творчості»
Надвірнянського районного еколого-натуралістичного центру для дітей та
юнацтва Надвірнянської районної ради (керівник гуртка Гнатюк Наталія
Фоківна).
ІІІ місце
Хапіцька Марина – учениця 8-Б класу Снятинської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 ім. В.
Стефаника Снятинської районної ради (вчитель географії Косило Лілія
Орестівна).
Номінація «Кращий відеоролик (відео кліп)
І місце
Губаль Зоряна – вихованка секції «Екологія» Івано-Франківської Малої
академії наук учнівської молоді Івано-Франківської міської ради (керівник
секції Кокар Наталія Василівна).

ІІ місце
Іськів Вадим та Гушпит Євгенія - учні 6 - А класу Делівського ліцею
Олешанської об’єднаної територіальної громади Тлумацького району
(вчитель екології та основ здоров’я Воєвода Наталія Іванівна).
Номінація «Кращий відеофільм»
І місце
Феш Яна – вихованка гуртка «Основ комп’ютерної графіки» Долинського
районного будинку дитячої та юнацької творчості Долинської районної ради
(керівник гуртків Дмитрів Лілія Михайлівна).
ІІ місце
Процюк Тетяна – вихованка гуртка «Цифрова фотографія» Долинської
районної станції юних техніків Долинської районної ради (керівник гуртка
Косар Ярослава Григорівна).

Додаток 2
до наказу департаменту освіти,
науки та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 18.04.2018р. № 267

Список педагогів, які підготували
переможців та призерів Фестивалю
Номінація «Краща фоторобота»
Васильчишин Богданна Богданівна – керівник гуртка «Аматори зеленої
архітектури» Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції ІваноФранківської міської ради (І місце);
Романів Інна Андріївна – керівник гуртка «Юні натуралісти» Центру
науково-технічної творчості учнівської молоді Калуської міської ради (ІІ
місце);
Гаврилаш Марія Павлівна – вчитель географії та економіки Обертинського
навчального закладу - Обертинської ЗОШ І-ІІІ ст. Тлумацької районної
ради (ІІІ місце).
Номінація «Кращий слайд-фільм»
Бітківська Марія Василівна – керівник гуртка «Театральне мистецтво»
Богородчанського
районного будинку дитячої та юнацької творчості
Богородчанської районної ради (І місце);
Гнатюк Наталія Фоківна – керівник гуртка «Природа – джерело творчості»
Надвірнянського районного еколого-натуралістичного центру для дітей та
юнацтва» Надвірнянської районної ради (ІІ місце);
Косило Лілія Орестівна – вчитель географії Снятинської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1
ім. В. Стефаника Снятинської районної ради (ІІІ місце).
Номінація «Кращий відеоролик (відео кліп)
Кокар Наталія Василівна – керівник секції «Екологія» Івано-Франківської
Малої академії наук учнівської молоді Івано-Франківської міської ради (І
місце);
Воєвода Наталія Іванівна – вчитель екології та основ здоров’я Делівського
ліцею Олешанської об’єднаної громади Тлумацького району (ІІ місце).

Номінація «Кращий відеофільм»
Дмитрів Лілія Михайлівна – керівник гуртка «Основ комп’ютерної графіки»
Долинського районного будинку дитячої та юнацької творчості Долинської
районної ради (І місце);
Косар Ярослава Григорівна – керівник гуртка «Цифрова фотографія»
Долинської районної станції юних техніків Долинської районної ради (ІІ
місце).

Додаток 3
до наказу департаменту освіти,
науки та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 18.04.2018р. № 267
Аналітична довідка
про проведення обласного етапу юнацького фестивалю
«В об’єктиві натураліста»
На обласний етап Фестивалю надійшло 42 творчі роботи за номінаціями
«Краща фоторобота», «Кращий слайд-фільм», «Кращий відеоролик»,
«Кращий відеофільм» від учнівських колективів та вихованців закладів
позашкільної освіти Богородчанського, Городенківського, Долинського,
Косівського, Надвірнянського, Рогатинського, Снятинського, Тлумацького
районів, міст Івано-Франківська, Бурштина, Калуша, Коломиї та ІваноФранківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді.
Відповідно до аналітичних довідок, складених за підсумками районного
(міського) етапу Фестивалю загальна кількість закладів загальної середньої
та позашкільної освіти, що взяли участь у районному (міському) етапі
становить 68, кількість учасників 281.
Одними з найкращих робіт обласне журі Фестивалю визначило творчі
роботи переможців міського етапу Івано-Франківського департаменту
освіти та науки Івано-Франківської міської ради, які виокремлювалися
повнотою розкриття теми, творчою неповторністю, пізнавальним та
виховним значенням: «Збереження енергоресурсів в навчальному закладі»
(Веретко Тетяна – вихованка гуртка «Аматори зеленої архітектури» Міської
дитячої екологічної станції Івано-Франківської міської ради (керівник
гуртка Васильчишин Богданна Богданівна) та «Евтрофікація міського озера
міста Івано-Франківська» (Губаль Зоряна – вихованка Івано-Франківської
Малої академії наук учнівської молоді Івано-Франківської міської ради
(керівник секції «Екологія» Кокар Наталія Василівна).
Виокремлювалися високим рівнем майстерності, актуальністю,
творчою неповторністю роботи Воронич Лілії, Рудик Катерини –
вихованок Богородчанського районного будинку дитячої та юнацької
творчості Богородчанської районної ради (керівник гуртка Бітківська
Марія Василівна).
Слід відзначити високий рівень виконання робіт з номінації «Кращий
відеофільм»: «Раціональне природокористування» (Феш Яна – вихованка
Долинського районного будинку дитячої та юнацької творчості (керівник
гуртка Дмитрів Лілія Михайлівна); «Енергія Карпат» (Процюк Тетяна –
вихованка Долинської районної станції техніків (керівник гуртка Косар
Ярослава Григорівна).

В номінації «Кращий відеоролик» слід відзначити роботу Іськіва Вадима
та Гушпит Євгенії - учнів 6-А класу Делівського ліцею Олешанської
об’єднаної територіальної громади Тлумацького району та Хапіцьку Марину
– ученицю 8-Б класу Снятинської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 ім. В. Стефаника.
Проте, аналіз конкурсних робіт показав, що:
1. Не всі подані роботи відповідали Положенню про Фестиваль :
- не в повній мірі розкрита тема, актуальність порушеної проблеми;
- деякі роботи з номінації «Краща фоторобота» не містили комплекту із 5
односюжетних кольорових або чорно-білих фотографій на тему
Фестивалю;
- не завжди було якісне виконання та рівень їх майстерності.
2. Не взяли участі у обласному етапі Фестивалю школярі з Верховинського,
Галицького, Калуського, Коломийського, Рожнятівського, Тисменицького
районів, міст Болехова, Яремче.

Директор ОЕНЦУМ

Тамара Гудзик

