
 

ЗАЧЕПИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

 

НАКАЗ 

 

 Зачепилівка 

 

08.02.2018                                                                                            № 62 

 

Про підсумки проведення 

районного етапу 

Всеукраїнського фестивалю 

«В об’єктиві натураліста» 
 

На виконання наказу відділу освіти Зачепилівської районної державної 

адміністрації від 10.01.2018 року № 13 «Про проведення районного етапу 

Всеукраїнського конкурсу «В об’єктиві натураліста» 01.02.2018 року було 

проведено районний етап  фестивалю. 

У конкурсі взяли участь 22 учні з 6 навчальних закладів району та БДЮТ. 

          Не взяли участі у районному етапі Всеукраїнського фестивалю «В 

об’єктиві натураліста» учні таких загальноосвітніх навчальних закладів: 

Руновщинської ЗОШ І-ІІІ ст., Сомівської філії Зачепилівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів, Бердянського НВК. Для участі у конкурсі були подані різнопланові 

фотороботи, відеоролики  та слайд-фільми. 

          Журі відзначило високий рівень виконання робіт. 

          Зважаючи на вище викладене, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Нагородити Грамотами відділу освіти переможців районного етапу  

Всеукраїнського фестивалю «В об’єктиві натураліста»:  

номінація  «Кращий слайд-фільм » 

 



І місце 

 – вихованців гуртка «Юний еколог», Зачепилівського районного Будинку 

дитячої та юнацької творчості, учні Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

(керівник: Фатєєва С.О.). 

номінація  «Краща фоторобота » 

І місце 

 –  Трапезник Поліну, вихованку Зачепилівського районного Будинку дитячої та 

юнацької творчості (керівник: Трапезник С.М.); 

- Ближенську Олександру, ученицю 1 класу Леб’язької філії Зачепилівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів (керівник: Іщенко А.Ю.). 

ІІ місце  

– Тимченка Олександра, вихованця гуртка «Медіакультура» Зачепилівського 

районного Будинку дитячої та юнацької творчості, учня  Леб’язької філії 

Зачепилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів  (керівник: Часник Н.М. ). 

ІІІ місце 

- Бойка Данила, учня 3 класу Орчицької ЗОШ І-ІІ ступенів  (керівник: 

Філіппова О.В.). 

Номінація «кращий відеоролик (відео кліп)» 

І місце 

 – Ніколенка Івана, учня 8-А класу Зачепилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів  

(керівник: Ковтуненко М.В.); 

- Гаврильченка В., Дербеда І., Дробяза М., учнів Зіньківщинської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів (керівник: Микитенко М.М.). 

ІІ місце 

- Манченко Вікторію, ученицю Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

2. Директору ЗРБДЮТ Сало Л.В.: 

2.1. Направити роботи переможців (І місце) районного етапу  Всеукраїнського 

фестивалю «В об’єктиві натураліста» для участі у обласному етапі фестивалю 

до Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості». 

2.2. Довести інформацію до відома керівників закладів освіти. 



3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на директора ЗРБДЮТ  

Сало Л.В. 

 

 

Т.в.о. начальника відділу освіти                                            О.О.Петренко 

 

 

 

 

 

 

 
 


