
 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення обласного 

юнацького фестивалю  

„В об’єктиві натураліста” 



Мета фестивалю: 
• формування громадської позиції; 

самореалізація внутрішнього 

потенціалу школярів та молоді. 

 Завдання фестивалю: 
• підготовка до цілісного сприйняття 

сучасних екологічних проблем; 

• свідоме розуміння процесів, що 

відбуваються в природі в результаті 

людської діяльності. 

 



Учасники фестивалю 

•       У фестивалі беруть участь учні 

загальноосвітніх та професійно-

технічних навчальних закладів та 

вихованці позашкільних навчальних 

закладів. 

• Учасники фестивалю повинні мати з 

собою наробки у створенні фото-,    

•       слайдо- та відео матеріалів. 

 



Умови проведення 

фестивалю 
•   Тематика робіт учасників фестивалю 

– дослідницька та екологічна 

діяльність навчальних закладів. 

•  Під час фестивалю визначаються 

переможці за номінаціями: 

• кращий відеофільм; 

• кращий слайдофільм; 

•            краща фоторобота. 

 



Вимоги до робіт: 

• відповідність тематиці фестивалю; 

• актуальність порушеної проблеми для 

регіону та області; 

• розкриття наукових підходів до 

вирішення піднятої проблеми; 

• навчально-виховне значення роботи; 

• рівень режисерської майстерності, 

креативність; 



Вимоги до робіт: 
• робота, подана на конкурс, має 

відповідати технічним вимогам; 

• для відеофільмів: плівка VHS або 

SVHS, наявність чохла з інформацією 

(прізвище, ім’я, по батькові автора, 

вік, навчальний заклад, тема, коротка 

анотація про відеофільм, адреса, 

телефон), тривалість показу до 20 хв.; 

 



Вимоги до робіт: 
• для слайд-фільму: кольорові слайди (до 20 шт.) за 

єдиною тематикою (кадр 24-36, рамка 50 х 50 мм) 

з анотацією та відомостями про автора (прізвище, 

ім’я, по батькові, вік, навчальний заклад, адреса, 

телефон); 

• для фоторобіт: до 5 шт. кольорових або чорно-

білих фотографій за єдиною тематикою. Розміром 

не менше ніж 18 х 24 см з анотацією та 

відомостями про автора (прізвище, ім’я, по 

батькові, вік, навчальний заклад, адреса,  

•                   телефон). 

 



• У ході проведення фестивалю обробка 

персональних даних учасників 

здійснюється  з урахуванням вимог 

Закону України «Про захист 

персональних даних». 

• 3.5. Термін подання робіт на 

фестиваль з 25 січня до 25 лютого 

щороку до Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру  

•          учнівської молоді. 

 



Визначення переможців та 

фінансування 

• Учасники фестивалю нагороджуються 

грамотами Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді, переможці фестивалю  

нагороджуються дипломами Головного 

управління освіти і науки Полтавської 

обласної державної адміністрації та 

грошовими преміями:  
» І місце – 500 грн. 

» ІІ місце – 2 х 400 грн. 

» ІІІ місце – 3 х 300 грн. 

 


