УКРАЇНА
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ

“ 19 ” квітня 2019 р.

№ 212

Про підсумки обласного
заочного етапу Всеукраїнського
юнацького фестивалю «В
об’єктиві натураліста»
На виконання наказу Департаменту освіти і науки Чернівецької
облдержадміністрації від 05.02.2019 № 48 «Про проведення у 2019 році
обласного заочного етапу Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві
натураліста» (далі – Фестиваль), з метою активізації роботи з учнівською
молоддю щодо вирішення екологічних і природоохоронних проблем,
комунальним
закладом
«Чернівецький
обласний
центр
екологонатуралістичної творчості учнівської молоді» було проведено обласний
заочний етап вище зазначеного заходу.
На розгляд журі обласного заочного етапу Фестивалю було
представлено 67 робіт учнів та вихованців закладів позашкільної та загальної
середньої освіти Чернівецької області та міста Чернівців.
Роботи конкурсантів оцінювались за номінаціями: «Краща фоторобота»,
«Кращий слайд-фільм», «Кращий відеоролик», «Кращий відеофільм». Творчі
роботи, які в найповнішій мірі відповідали умовам проведення заходу подали
учасники із Глибоцького, Хотинського, Герцаївського, Заставнівського,
Путильського районів, вихованці КЗ ЧОЦЕНТУМ, Чернівецького міського
ЦЕНТУМ, Сторожинецького районного ЦЕНТУМ.
Журі відзначило значну активність закладів освіти області в обласному
заочному етапі Фестивалю, однак виявило певну кількість якісних робіт, які не
відповідали вимогам положення Фестивалю та цьогорічній тематиці «Моя
мала Батьківщина».
За результатами проведення обласного заочного етапу Всеукраїнського
юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста», на підставі висновків журі

НАКАЗУЮ:
1. Нагородити дипломами І ступеня Департаменту освіти і науки
Чернівецької облдержадміністрації за зайняте І місце в обласному заочному
етапі Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста»:
1.1.В номінації «Краща фоторобота»:
- Волощук Катерину, ученицю 8 класу, вихованку фотостудії «Погляд»
Чернівецького центру юних техніків імені Л.К. Каденюка (керівник –
Ємельянов М.О.);
1.2.В номінації «Кращий відеофільм»:
- Вихованців гуртка «Природа рідного краю» Глибоцького РБТДЮ на
базі Глибоцького ліцею (керівник Балан Н.В.);
1.3.В номінації «Кращий відеоролик (відеокліп)»:
- Учнів Хотинської гімназії (керівник Олентир М.Т.);
1.4.В номінації «Кращий слайд-фільм»:
- Якубину Олега, учня 5 класу Шебутинецького НВК Сокирянського
району (керівник – Якубина С.І.).
2. Нагородити дипломами ІІ ступеня Департаменту освіти і науки
Чернівецької облдержадміністрації за зайняте ІІ місце в обласному заочному
етапі Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста»:
2.1.В номінації «Краща фоторобота»:
- Карпюка Максима, учня 5 класу Банилово-Підгірнівської гімназії,
вихованця Сторожинецького РЦЕНТУМ (керівник – Карпюк Н.В.);
- Кожокарь Марію, ученицю 9 класу Горбівецької ЗОШ Глибоцького
району (керівник – Кожокарь О.В.);
- Крисько Ангеліну, ученицю 6 класу, вихованку фотостудії «Погляд»
Чернівецького центру юних техніків імені Л.К. Каденюка (керівник –
Ємельянов М.О.);
2.2.В номінації «Кращий відеофільм»:
- Уреке Михайла, учня 9 класу, вихованця гуртка «Юні лісівники»
Сторожинецького ЦЕНТУМ на базі Банилово-Підгірнівської гімназії (керівник
– Кривко А.В.);
2.3.В номінації «Кращий відеоролик (відеокліп)»:
- Козачук Олену, вихованку гуртка «Природа рідного краю»
Глибоцького РБТДЮ на базі Глибоцького ліцею (керівник - Балан Н.В.);
- Петрюка Артема, учня Вітрянського НВК Сокирянського району
(керівник Петрюк Л.Б.);
2.4.В номінації «Кращий слайд-фільм»:
- Назаришина Анатолія, учня 10 класу Глибоцького ліцею (керівник –
Балан Н.В.);
- Вихованців гуртка «Турист» КПНЗ «Заставнівський міський центр
еколого-естетичної творчості дітей та юнацтва» (керівник – Цуркан С.П.).
3. Нагородити дипломами ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки
Чернівецької облдержадміністрації за зайняте ІІІ місце в обласному заочному
етапі Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста»:

3.1.В номінації «Краща фоторобота»:
- Півторак Богдану, ученицю 8 класу, вихованку гуртка «Юні
фотоаматори» Чернівецького МЦЕНТУМ (керівник – Півторак В.В.);
- Тодеряна Олексія, учня 9 класу Куликівського НВК Герцаївського
району, вихованця гуртка «Foresta» (керівник – Тодерян О.В.);
- Пазюка Юрія, учня 4 класу Заставнівської гімназії, вихованця КПНЗ
«Заставнівський міський центр еколого-естетичної творчості дітей та
юнацтва»;
3.2.В номінації «Кращий відеофільм»:
- Караушу Анастасію, ученицю 8 класу Байраківського НВК
Герцаївського району, вихованку Герцаївського БДТ (керівник –
Караушу Е.І.);
3.3.В номінації «Кращий відеоролик»:
- Петрову Вікторію, ученицю 5-А класу Новоселицької гімназії
(керівники: Басараба А.В., Петрова О.Б.);
- Вихованців гуртка «Globe у моєму закладі» комунального закладу
«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді», учнів 10 класу Чернівецької ЗОШ № 14 (керівники Чебан Т.Н.,
Кураєва Т.В.);
3.4.В номінації «Кращий слайд-фільм»:
- Женирета Дмитра, учня 6-А класу Колінковецького ЗНЗ І-ІІІ ступенів
Хотинського району (керівник – Унгурян В.В.);
- Федишену Ілонну, ученицю 7 класу Ожівського НВК Сокирянського
району (керівник Багірова Я.М.);
- Комарницьку Крістіну, вихованку гуртка «Природа рідного краю»
Чернівецького міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді (керівник – Комарницька О.М.).
4. Рекомендувати
керівникам
органів
управління
освітою
райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад
оголосити подяку керівникам учнівських творчих об’єднань за активну участь
в обласному заочному етапі Всеукраїнського юнацького фестивалю «В
об’єктиві натураліста».
5. Комунальному закладу «Чернівецький обласний центр екологонатуралістичної творчості учнівської молоді» (директор Головченко Л.Ю.)
направити до 15.05.2019 заявки та конкурсні роботи переможців до
всеукраїнського оргкомітету для участі у фінальному етапі Фестивалю.
6. Наказ розмістити на інформаційному сайті Департаменту освіти і
науки Чернівецької облдержадміністрації.
7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора
Департаменту освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації Ісопенко І.Ю.
В.о. директора Департаменту

Н. ПЕРІУС

