
 

Умови проведення 

Всеукраїнської юнацького фестивалю 

 «В об’єктиві натураліста - 2023» 

 

Відповідно до листа Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді від 12.01.2023 року № 159-10 березня 2023 року буде 

проведено обласний етап Всеукраїнської юнацького фестивалю «В об’єктиві 

натураліста - 2023» за темою «Дика природа». 

Для участі в обласному етапі просимо представити не більше однієї 

конкурсної роботи від територіальної громади згідно номінаціям: 

 «відео» 

 «анімація» 

 «фото» 

Конкурсні роботи мають відповідати таким вимогам: 

1) до відео: тривалість фільму має саме бути такою щоб глядач осягнув ідею 

автора, але не встиг втомитися від перегляду. Тобто, режисура контенту 

повинна враховувати не тільки інформативний зміст, але інформаційні 

коливання глядача. 

Краще зробити невелику, але збалансовану, цікаву стрічку. Твори за 

участю спікера/ведучого/диктора не повинні перебільшувати 3 хвилини 

ефіру. Твори, де нема роботи спікера/ведучого/диктора не повинні 

перебільшувати 1 хвилини ефіру. Обмеження щодо графіки, титрів чи 

саунда відсутні. Вимоги до якості фільму, такі ж самі як і для фото, плюс 

якісний звук. Відео надсилаються в електронному вигляді у форматі МР4 

для відео, із параметрами як для You Tube; 

2) до анімації: слайд-шоу, stop motion, або компіляції різноманітних жанрів 

будуть розглядатись згідно тих самих умов, що актуальні до номінації 

«Відео». Для слайд-шоу рекомендовано не більше як 25 слайдів. 

Тривалість анімації чи компіляції, рекомендована така ж, як для відео 

творів 1 чи 3 хвилини відповідно; 

3) до фоторобіт: усього 1 світлина має продемонструвати вміння автора 

висловлюватись візуально. Фото приймаються у 

форматі:JPG72dpi,800х1200 пікселів. 

 Роботи можуть бути виконані як індивідуально, та і колективно 

(команда із трьох учнів на чолі одного керівника); 

 Світлина чи фільм (далі – твір) має бути відбитком справжнього 

натхнення автора. Тобто, якимось чином емоційно чіпляти 

глядача, навіть, якщо сюжет не дуже зрозумілий, на перший 

погляд. Банальна кон'юнктура корисною не буде. 

 Велике значення приділяється оригінальності погляду автора. 

Досягнути цього можна багатьма способами. Наприклад, творчо 

використовуючи кольори та світло. Спираючись, на закони 

композиції та пропорційність, масштабність елементів кадру. 



Незвичний ракурс – це завжди цікаво! Експерименти 

підтримуються! 

 Технічна майстерність виконання, також важлива! Глядач має 

відразу побачити головний акцент сюжету, який зазвичай 

підкреслений різкістю, контрастом чи композиційним рішенням 

кадра. 

 Постпродакшн (обробка кадру у редакторах), передбачає 

наприкінці – технічно якісне зображення. Експозиція, баланс 

кольору, чіткість та все інше автор твору має вміти контролювати. 

 Немає обмежень щодо вибору технічних інструментів, будь то 

камера чи софт (програми). Тож твори, зроблені на смартфон, чи 

на професійну техніку, будуть оцінюватись однаково, за 

критеріями зазначеними вище. Але треба враховувати людський 

фактор сприйняття контенту. Журі роздивляється конкурсні твори 

на великому екрані, який має підвищені вимоги до якості 

зображення. 

 Звичайно, більш складні, командні, вдумливі, «глибокі» твори 

отримають суттєву перевагу. 

 

Переможці обласного етапу заходу визначаються журі з кожної 

номінації окремо. Роботи переможців будуть брати участь у 

Всеукраїнському юнацькому фестивалі «В об’єктиві натураліста - 

2023». 

  

 

 

 


