Чернівецька обласна державна адміністрація
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ
“ 14 ” 04.2016р.

№ 182

Про підсумки обласного заочного
етапу Всеукраїнського юнацького
фестивалю «В об’єктиві
натураліста»
На виконання наказу Департаменту освіти і науки Чернівецької
облдержадміністрації від 27.01.2016 № 29 «Про проведення у 2016 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 еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді» було проведено організаційну роботу по
залученню вихованців навчальних закладів області до участі в зазначеному
заході.
На розгляд журі обласного заочного етапу Фестивалю було представлено
56 робіт учнів загальноосвітніх та вихованців позашкільних навчальних
закладів 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, Сторожинецького, Кіцманського, Путильського,
Заставнівського районів, вихованці КЗ ЧОЦЕНТУМ, Чернівецького міського
ЦЕНТУМ, Сторожинецького районного ЕНЦУМ.
Журі відзначило значну активність навчальних закладів області в
обласному заочному етапі Фестивалю, однак виявило певну кількість якісних
робіт, які не відповідали вимогам положення Фестивалю.
За результатами проведення обласного заочного етапу Всеукраїнського
юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста», на підставі висновків журі
НАКАЗУЮ:
1.
Нагородити дипломами Департаменту освіти і науки Чернівецької
облдержадміністрації за зайняте І місце
в обласному заочному етапі
Всеукраїнського юнацького фестивалю «В обєктиві натураліста»:
1.1. В номінації «Краща фоторобота»:

Молоча Василя, учня Молодійської ЗОШ І-ІІІ ступенів Глибоцького
району (керівник Невестюк А.В.).
1.2. В номінації «Кращий відеофільм»:
Півторак Богдану, вихованку гуртка «Юні фотоаматори»
Чернівецького міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді (керівник Півторак В.В.).
1.3. В номінації «Кращий відеоролик (відеокліп)»:
Балан Юлію, ученицю 9 класу Глибоцького ліцею, вихованку
гуртка «Юні любителі природи» Глибоцького БТДЮ (керівник Балан Н.В.).
1.4. В номінації «Кращий слайд-фільм»:
Кирчу Євгенію, ученицю Йорданештської ЗОШ № 2 Глибоцького
району (керівник Кирчу С.Т.).
2.
Нагородити дипломами Департаменту освіти і науки Чернівецької
облдержадміністрації за зайняте ІІ місце в обласному заочному етапі
Всеукраїнського юнацького фестивалю «В обєктиві натураліста»:
2.1. В номінації «Краща фоторобота»:
Змошу Марію, вихованку гуртка «Юні екологи» Сторожинецького
ЦЕНТУМ на базі Красноїльської ЗОШ І-ІІ ступенів №2 (керівник Логін Л.Т.)
Кушніра Владислава, учня Ржавинецького НВК Заставнівського
району;
Плантус
Ірину,
вихованку
гуртка
«Біологія
людини»
КЗ ЧОЦЕНТУМ, ученицю 10 класу Чернівецького ліцею № 3 медичного
профілю (керівник Сутяга О.С.).
2.2. В номінації «Кращий відеофільм»:
Папку Олександра, учня Сторожинецької районної гімназії, члена
екологічного патруля «Екіпаж», вихованця гуртка «Юні друзі природи»
КЗ ЧОЦЕНТУМ (керівник Токарюк В.А.);
Вихованців гуртка «Людина і довкілля» КЗ ЧОЦЕНТУМ, учнів 9
класу ЗОШ №14 м. Чернівців (керівники Чебан Т.Н., Балазюк Г.І.).
2.3. В номінації «Кращий відеоролик (відеокліп)»:
Вихованців гуртка «Юні знавці природи» Глибоцького БТДЮ,
учнів 3 класу Глибоцької ЗОШ І-ІІІ ступенів (керівник Балан Н.В.);
Коман
Марію-Яну,
вихованку
дитячої
студії
«Фокус»
Сторожинецького ЦДЮТ на базі Банилово-Підгірнівської гімназії (керівник
Місікевич І.Т.).
2.4. В номінації «Кращий слайд-фільм»:
Лакусту Ксенію, ученицю Брусницького ЗНЗ І-ІІІ ступенів імені
І.В. Миколайчука Кіцманського району (керівник Крушніцька Л.В.);
Стратоя Олександра, учня Молодійської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Глибоцького району (керівник Невесюк А.В.).
3.
Нагородити дипломами Департаменту освіти і науки Чернівецької
облдержадміністрації за зайняте ІІІ місце в обласному заочному етапі
Всеукраїнського юнацького фестивалю «В обєктиві натураліста»:
3.1. В номінації «Краща фоторобота»:

Моял Крістіну, вихованку гуртка «Юні друзі природи»
Сторожинецького ЦЕНТУМ на базі Череської ЗОШ І-ІІ ступенів
Сторожинецького району (керівник Луканюк Д,І.);
Артемюка Василя, учня Селятинської ЗОШ-інтернату І-ІІІ ступенів
Путильського району (керівник Гайдеєв С.Г.);
Різак Христину, ученицю Плосківської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Путильського району, вихованку гуртка «Юний еколог» Путильського РЦДЮТ
(керівник Лейба Н.М.);
Волощук
Каріну,
вихованку
дитячої
студії
«Фокус»
Сторожинецького ЦДЮТ на базі Банилово-Підгірнівської гімназії (керівник
Місікевич І.Т.).
3.2. В номінації «Кращий відеофільм»:
Воробець Анастасію, ученицю Старововчинецького ліцею
Глибоцького району (керівник Воробець І.В.);
Уреке
Михайла,
вихованця
гуртка
«Юні
бджолярі»
Сторожинецького ЦЕНТУМ на базі Банилово-Підгірнівської гімназії (керівник
Кривко А.В.)
3.3. В номінації «Кращий слайд-фільм»:
Кравчук Іванну, ученицю Лукавецької ЗОШ І-ІІІ ступенів
Вижницького району (керівник Попеску С.В.);
Попеску Романа, вихованця Мигівського НВК Вижницького району
(керівник Попеску С.В.);
Фрунзу Вадима, вихованця гуртка «Юні охоронці природи»
Сторожинецького ЦЕНТУМ на базі Чудейського НВК (керівник Герман Л.І.);
Вихованців гуртка «Юні екологи», учнів 9 класу Оршовецького
ЗНЗ І-ІІІ ступенів Кіцманського району (керівник Попович Л.А.).
4.
Рекомендувати
керівникам
органів
управління
освітою
райдержадміністрацій, міських рад оголосити подяку керівникам учнівських
творчих обєднань 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.) до
15.04.2016 направити заявки та конкурсні роботи переможців у всеукраїнський
оргкомітет для участі у фінальному етапі Фестивалю.
6.
Наказ розмістити на інформаційному сайті Департаменту освіти і
науки облдержадміністрації.
7.
Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора
Департаменту Ісопенко І.Ю.
Директор Департаменту

О.М.Палійчук

