УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ
Від 25.04.2019 р.

м. Івано-Франківськ

№ 288

Про підсумки проведення обласного заочного
етапу Всеукраїнського юнацького фестивалю
«В об’єктиві натураліста - 2019»
На виконання наказу департаменту освіти, науки та молодіжної політики
облдержадміністрації від 07.03.2019 р. № 144 «Про проведення обласного
заочного етапу Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві
натураліста – 2019» у квітні
проведено обласний заочний етап
Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста - 2019»
(далі – Фестиваль).
У Фестивалі взяли участь здобувачі освіти закладів загальної середньої
та позашкільної освіти із Богородчанського, Галицького, Городенківського,
Долинського, Косівського, Надвірнянського, Рогатинського, Рожнятівського,
Снятинського, Тлумацького районів, міст Івано-Франківська, Болехова,
Калуша, Коломиї та вихованці Івано-Франківського обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді.
Не взяли участі у обласному етапі школярі з Верховинського,
Калуського, Коломийського, Тисменицького районів, міст Бурштина та
Яремче.
На підставі рішення журі Фестивалю
НАКАЗУЮ:
1. Нагородити грамотами переможців Фестивалю (додаток 1).
2. Оголосити подяки педагогам за підготовку переможців Фестивалю
(додаток 2).
3. Керівникам місцевих органів управління освітою проаналізувати
результати участі у Фестивалі (додаток 3) та довести наказ до відома
керівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти.

4.
Директору Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради Т. Гудзик
скерувати роботи переможців Фестивалю для участі у Всеукраїнському
фінальному етапі, який відбудеться у Миколаївській області.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора –
начальника управління освіти і науки департаменту освіти, науки та
молодіжної політики облдержадміністрації І.Гаврилюка.

Директор департаменту

Віктор Кімакович

Додаток 1
до наказу департаменту освіти,
науки та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 25.04.2019р. № 288
Список переможців обласного заочного етапу Всеукраїнського
юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста – 2019»
Номінація «Краща фоторобота»
І місце
Перепелюк Каміла – вихованка гуртка «Юні квітникарі» ІваноФранківської міської дитячої екологічної станції Івано-Франківської
міської ради (керівник гуртка Дидик Оксана Іванівна).
ІІ місце
Косик Анна – учениця 7 класу, вихованка гуртка «Цифрова фотографія»
Болехівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 Болехівської міської ради (керівник
гуртка Костів Олег Володимирович).
ІІІ місце
Полячек Віталій – вихованець гуртка «Фотонатуралісти» Солотвинського
будинку дитячої та юнацької творчості Богородчанської районної ради
(керівник гуртка Полячек Вікторія Михайлівна).
Номінація «Кращий слайд-фільм»
І місце
Скрипник Яна – вихованка гуртка «Флористика, фітодизайн інтер’єру»
Богородчанського районного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді Богородчанської районної ради (керівник гуртка Скрипник Наталія
Іванівна).
ІІ місце
Савуляк Віолетта – вихованка гуртка «Лікарські рослини» Надвірнянського
районного центру еколого-натуралістичної творчості для дітей та юнацтва
Надвірнянської районної ради (керівник гуртка Андрусяк Лариса Василівна).
ІІІ місце
Купчак Андрій – учень 9 класу Бортниківського НВК (ЗОШ І-ІІІ ступенів –
ДНЗ) Тлумацького району (педагог-організатор Слободян Ориска Іванівна).

Номінація «Кращий відеоролик (відео кліп)
І місце
Ожгевич Дмитро – учень 6 класу Бовшівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Галицької
районної ради (вчитель біології Курдидик Оксана Богданівна, вчитель
німецької мови Ожгевич Ірина Іванівна).
ІІ місце
Феш Яна – вихованка гуртків основ комп’ютерної графіки та web-дизайну та
основ інформаційних технологій Долинського районного будинку дитячої та
юнацької творчості Долинської районної ради (керівник гуртків Дмитрів
Лілія Михайлівна).
ІІІ місце
Ковцуняк Владислав – учень 8 класу Вікнянського НВК (ЗОШ І-ІІ ступенів –
ДНЗ) Тлумацької міської ради ОТГ Тлумацького району (вчитель біології та
хімії Двояк Надія Богданівна).

Додаток 2
до наказу департаменту освіти,
науки та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 25.04.2019р. № 288
Список педагогів, які підготували переможців
обласного заочного етапу Всеукраїнського юнацького фестивалю
«В об’єктиві натураліста – 2019»
Номінація «Краща фоторобота»
Дидик Оксана Іванівна – керівник гуртка «Юні квітникарі» ІваноФоранківської міської дитячої екологічної станції Івано-Франківської
міської ради (І місце).
Костів Олег Володимирович – керівник гуртка «Цифрова фотографія»
Болехівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 Болехівської міської ради (ІІ місце).
Полячек Вікторія Михайлівна – керівник гуртка «Фотонатуралісти»
Солотвинського будинку дитячої та юнацької творчості Богородчанської
районної ради (ІІІ місце).
Номінація «Кращий слайд-фільм»
Скрипник Наталія Іванівна – керівник гуртка «Флористика, фітодизайн
інтер’єру» Богородчанського районного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Богородчанської районної ради (І місце).
Андрусяк Лариса Василівна – керівник гуртка «Лікарські рослини»
Надвірнянського районного еколого-натуралістичного центру для дітей та
юнацтва Надвірнянської районної ради (ІІ місце).
Слободян Ориска Іванівна – педагог-організатор Бортниківського НВК
(ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ) Тлумацької районної ради (ІІІ місце).
Номінація «Кращий відеоролик (відео кліп)
Курдидик Оксана Богданівна – вчитель біології, Ожгевич Ірина Іванівна –
вчитель німецької мови Бовшівської ЗОШ І-ІІ ступенів Галицької районної
ради (І місце).

Дмитрів Лілія Михайлівна – керівник гуртків основ комп’ютерної графіки та
web-дизайну та основ інформаційних технологій Долинського районного
будинку дитячої та юнацької творчості Долинської районної ради (ІІ місце).
Двояк Надія Богданівна – вчитель біології та хімії Вікнянського НВК
(ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ) Тлумацької міської ради ОТГ Тлумацького району
(ІІІ місце).

Додаток 3
до наказу департаменту освіти,
науки та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 25.04.2019р. № 288
Аналітична довідка
про проведення обласного заочного етапу Всеукраїнського
юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста»
На обласний етап Фестивалю надійшло 52 творчі роботи за номінаціями:
«Краща фоторобота» (32 роботи), «Кращий слайд-фільм» (14 робіт), «Кращий
відеоролик» (6 робіт) від здобувачів освіти закладів загальної середньої та
позашкільної освіти Богородчанського, Галицького,
Городенківського,
Долинського, Косівського, Надвірнянського, Рогатинського, Рожнятівського,
Снятинського, Тлумацького районів, міст Івано-Франківська, Болехова,
Калуша, Коломиї та вихованців Івано-Франківського обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді (на 10 робіт більше в порівнянні з
минулим роком).
Окрім належного рівня
виконання творчих робіт переможців
Фестивалю, журі відзначило високий рівень виконання творчих робіт
учасників Фестивалю у номінаціях: «Краща фоторобота» (Івано-Франківської
міської дитячої екологічної станції, Підвербцівського НВК Тлумацького
району); «Кращий слайд-фільм» (Богородчанського районного будинку
дитячої та юнацької творчості Богородчанської районної ради,
Обертинського ліцею Тлумацької районної ради); «Кращий відеоролик»
(Гошівської ЗОШ І-ІІІ ступенів та Долинської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4
Долинської районної ради, Козаківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Болехівської
міської ради).
Не надійшли на обласний етап Фестивалю роботи у номінації «Кращий
відеофільм».
Проте, одним із порушень Положення Фестивалю було те, що частина
поданих робіт у номінації «Краща фоторобота» не відповідала Умовам
проведення за своєю кількістю – була менше 5 (роботи з Коломийського
навчально-виробничого центру творчості учнівської молоді Коломийської
міської ради, Снятинського центру дитячої та юнацької творчості
Снятинської районної ради, Болехівського будинку дитячої та юнацької
творчості Болехівської міської ради).

Не взяли участі у обласному етапі Фестивалю школярі з
Верховинського, Калуського, Коломийського, Тисменицького районів, міст
Бурштина та Яремче.

Директор ОЕНЦУМ

Тамара Гудзик

