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НАКАЗ 
 

30.10.   2012                      м. Дніпропетровськ                    № 70 

 

 
Про підсумки проведення обласного   
фестивалю туристичних відеофільмів 
 

Відповідно до наказу головного управління освіти і науки 
облдержадміністрації від 23.01.2012 № 44/0/212-12 „Про затвердження плану 
обласних туристсько-краєзнавчих та євроінтеграційних масових заходів для 
учнівської молоді та педагогічних працівників на 2012 рік”, на підставі 
затвердженого положення „Про проведення обласного фестивалю туристичних 
відеофільмів”  комунальний заклад „Дніпропетровський дитячо-юнацький 
центр міжнародного співробітництва” Дніпропетровської обласної ради”                  
28-29 вересня 2012 року провів обласний фестивалю туристичних відеофільмів. 

На підставі підсумкових протоколів суддівської колегії 
 

НАКАЗУЮ: 
 
1. Взяти до відома інформацію за підсумками проведення  обласного 

фестивалю туристичних відеофільмів, що додається. 
2. Затвердити підсумковий протокол обласного фестивалю 

туристичних відеофільмів, що додається. 
3. Нагородити почесними дипломами Центру та цінними подарунками 

авторів відеофільмів вищезазначеного заходу, що посіли призові місця в 
чотирьох номінаціях обласного фестивалю згідно підсумкового протоколу, що 
додається. 

4. Методисту Бредихіній О.В. включити наказ до інформаційно-
методичного збірника та розмістити його на сайті Центру. 

5. Методисту Мазур В.Л. направити інформацію за підсумками 
проведення  обласного фестивалю туристичних відеофільмів у міста та райони 
області, що додається. 

6. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на 
методиста Тяпкіна І.О., контроль залишаю за собою. 
 

 
Т.в.о. директора       Ю.В. ЗАБОЛОТНЯ 



Додаток до наказу  

КЗ „ДДЮЦМС”ДОР 

від _____2012 № ___ 

Інформація 

за підсумками проведення обласного  

фестивалю туристичних відеофільмів 

 

Протягом березня-вересня 2012 року на базі комунального закладу 

„Дніпропетровський дитячо-юнацький центр міжнародного співробітництва” 

Дніпропетровської обласної ради було проведено два етапи обласного 

фестивалю туристичних відеофільмів.  

Всього на участь у фестивалі було представлено 69 робіт за наступними 

номінаціями: 

- „Дитячий туризм” – 19 робіт (27%); 

- „Дорослий туризм” – 16 робіт (23%); 

- „Природа і краєзнавство” – 27 робіт (40%); 

- „Екстремальні подорожі та сходження” – 4 роботи (6%); 

Три роботи (відеофільми) були відхилені, так як  всупереч умовам 

Положення, були виконані у форматі звичайної презентації світлин. 

У заході прийняли участь представники міст: Дніпропетровськ, Кривий 

Ріг,  Дніпродзержинськ, Марганець та районів: Криворізький, 

Новомосковський, Магдалинівський, Софіївський, Синельниківський, 

П’ятихатський, Солонянський, Петропавлівський, Васильківський, 

Покровський.  

У номінації „Дитячий туризм” відеофільми-переможці подають досвід 

організації і проведення спортивно-туристичних змагань із школярами як у 

природних умовах, так і в умовах шкільного скеледрому, влаштованого у 

межах шкільної спортивної зали. В усіх випадках наявне повне дотримання 

вимог Положення конкурсу, якісна робота оператора, режисера, подається 

„живий” діалог, інтерв’ю із учасниками змагань, організаторами тощо. Технічні 

питання монтажу, звукового супроводження, деякі аспекти режисерської 

постановки відеосюжету обумовили відмінності у балах і остаточний розподіл 

переможців. 

У номінації „Дорослий туризм”  відеофільми-переможці подають досвід 

організації і проведення категорійних спортивно-туристичних походів гірською 

місцевістю із групами дорослих туристів. В усіх випадках наявне повне 

дотримання вимог Положення конкурсу, якісна робота операторів, які досить 

часто фіксують на камеру долання складних і небезпечних ділянок трас 

маршрутів, також відмінна робота режисерів, які чітко вибудовують сюжетну 

лінію відеофільму, в усіх фільмах у більшій чи меншій мірі подається „живий” 

діалог, інтерв’ю із учасниками змагань, керівниками походів тощо. Технічні 

питання монтажу, звукового супроводження, деякі аспекти режисерської 

постановки відеосюжету обумовили відмінності у балах і остаточний розподіл 

переможців. 

У номінації „Природа і краєзнавство” відеофільми-переможці відносяться 

до краєзнавчої тематики, подають досвід організації і проведення туристсько-

краєзнавчих заходів із учнівською молоддю щодо вивчення своєї „малої 



Батьківщини”, виконують освітню, виховну, розвиваючу функції. В усіх 

випадках наявне повне дотримання вимог Положення конкурсу, якісна робота 

операторів, чітко і логічно побудована розповідь ведучого, якісна відеозйомка, 

в усіх фільмах у більшій чи меншій мірі подається „живий” діалог, інтерв’ю із 

учнями, місцевими жителями тощо.  

Окремо варто відзначити зміст сюжету відеофільму, що зайняв перше 

місце. У відеофільмі наявні сюжетний сценарій і рольова гра акторів, у якості 

котрих постають учні, що здійснюють тим самим театралізовану реконструкцію 

подій періоду Великої Вітчизняної війни на теренах міста Кривого Рогу. Такий 

напрям краєзнавчої роботи – військово-польових реконструкцій історичних 

подій (передусім реконструкцій історичних умов, окремих епізодів військових 

битв), зазвичай, здійснюють військово-історичні клуби. Досвід діяльності 

подібних клубів серед учнівської молоді на Дніпропетровщині на сьогодні 

відсутній. Відеофільм, представлений до участі у конкурсі, відображає значне 

психологічне, світоглядно-формуюче, патріотично-виховне, освітнє, 

практично-наочне значення такої форми краєзнавчої роботи із учнівською 

молоддю і може використовуватися для її започаткування і поширення у межах 

регіону. 

Технічні питання монтажу, звукового супроводження, деякі аспекти 

режисерської постановки відеосюжетів обумовили відмінності у балах і 

остаточний розподіл переможців. 

У номінації „Екстремальні подорожі та сходження” відеофільми-

переможці подають досвід організації і проведення дуже складних у технічному 

і фізичному плані спортивно-туристських заходів – індустріального туризму, 

пов’язаного із обстеженнями старопромислового криворізького регіону, та 

турпоходу вищої категорії складності. Не зважаючи на незначне кількісне 

представництво учасників за номінацією, усі визначені призери дотрималися 

вимог Положення конкурсу, в усіх випадках наявна робота оператора на 

найвищому фаховому рівні (досить часто – із ризиком для життя і здоров’я 

самого оператора), наочно видна фахова робота режисерів, подається «живий» 

діалог, інтерв’ю із учасниками заходів, організаторами і керівниками тощо. 

Технічні питання монтажу, звукового супроводження, деякі аспекти 

режисерської постановки відеосюжету обумовили відмінності у балах і 

остаточний розподіл переможців. 

Серед загальних зауважень до абсолютної більшості поданих на конкурс 

робіт слід зазначити, передусім, такі: 

1) дуже багато робіт виконані у вигляді не відеофільмів, а звичайних 

фотопрезентацій, оформлених під відеофайл із музичним супроводом. Такий 

спосіб подання матеріалу не містить роботи оператора, має найпростіші 

режисерські рішення, не потребує складної роботи із монтажем та 

звукозаписом, а тому ці твори і не відповідають класичному розумінню 

відеофільму. Такі роботи у загальній кількості представлених на конкурс 

складали до 60%. Відповідно вимогам і критеріям оцінки конкурсних робіт, 

подібні роботи отримували доволі низькі підсумкові бали; 

2) у близько 10% конкурсних робіт була наявна робота режисера (тобто, 

подавався динамічний відеоряд), робота монтажера, але робота із звуковим 

супроводом зводилася до примітивного музичного супроводу відеокартинки. 



Такий принцип побудови відеофільму також не відповідає вимогам Положення 

конкурсу і класичному розумінню відеофільму. Найяскравішими і зрозумілими 

для глядача є ті фільми, в яких самі їхні «герої» спілкуються один з одним, 

дають пояснення навколишнім подіям чи місцевостям, коли наявна закадрова 

розповідь ведучого тощо. Зазначене також визначало підсумкові оцінки 

кожного із конкурсних фільмів і, відповідно, впливало на підсумкову бальну 

оцінку; 

3) у значної кількості представлених на конкурс робіт не дотримана вимога 

прикінцевого (або будь-якого взагалі) титрового супроводу із зазначенням 

прізвищ авторів, режисерів, звукооператорів, монтажерів тощо. Такий супровід 

є обов’язковим для будь-якого відеофільму, оскільки засвідчує їхнє авторство, і 

певним чином свідчить про автентичність відповідного твору. Також у 

титровому супроводі обов’язково потрібно вказувати авторів і назви (бажано – і 

джерело) використовуваних музичних композицій, легальність їх застосування 

у фільмі, збереження авторських прав на медіа продукт тощо; 

4) щодо тих відеосюжетів, що побудовані за принципами статичних (або 

при комбінації статично-динамічних) кадрів, тобто, містять фотографічні 

зображення, є категорично неприпустимим застосування чужих, не авторських, 

фотоматеріалів. Подекуди доводилося зустрічати світлини із позначеними на 

них логотипами (знаками) не тих авторів, що представляли відеоряд, або із 

логотипами відомих інтернет-ресурсів, з яких ці матеріали були залучені. Такі 

випадки також суттєво знижували підсумкову оцінку відеофільмів, що містили 

вказані випадки. 

 

 

 

Головний суддя      О.Є. АФАНАСЬЄВ  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом КЗ „ДДЮЦМС” ДОР 

від  30.10.   2012 №  70 

 

Підсумковий протокол  

обласного фестивалю туристичних відеофільмів  

№ Тур клуб, місто Автор Назва фільму Місце 

Номінація 

Природа і краєзнавство 

1. 
ЦТКЕУМ „Мандрівник”   

м. Кривий Ріг 
Троценко О.А.  

„Це було недавно, 

це було вже давно” 
I 

2. 

НВК„Ліцей-

спеціалізована ЗШ №10” 

м. Марганець 

Лаврушина А.С. „25-й елемент” II 

3. 

студія „Кадр”  

Знаменівська ЗОШ №1, 

Новомосковський р-н 

Герасименко Л.І., 

Шиян Л., Кеба Т., 

Піддубна М. 

„Втрачаємо 

незайманий світ” 
III 

Номінація 

Дитячий туризм 

4. 

відеостудія „Пролісок” 

Знаменівська ЗОШ №2, 

Новомосковський р-н 

Герасименко Л.І., 

Біла Н., Коломієць І. 

„Спортивне 

орієнтування – 

основа туризму”  

I 

5. 
КПНЗ „ДЮЦ ХТТ” ДМР  

м. Дніпропетровськ 
Соломаха Є.П. „Острів Робінзонів” II 

6. 
Привільнянська СЗШ 

Солонянського р-ну 
Сухінський О.А. „Першість школи” III 

Номінація 

Дорослий туризм  

7. 
ЦТКЕУМ „Меридіан”, 

 м. Кривий Ріг 
Сокотнюк О.В. 

„Одна холодна 

відпустка у липні” 
I 

8. 
ДВНЗ „НГУ”, 

 м. Дніпропетровськ 
Животягин В.В. „Алтай–2011” II 

9. 

Педагогічний університет 

тур. клуб „Сталкер”  

м. Кривий Ріг 

Казаков В.Л. 
„Кавказька 

ностальгія” 
III 

Номінація 

Екстремальні подорожі та сходження 

10. 

Педагогічний інститут 

тур. клуб „Сталкер” 

м. Кривий Ріг 

Кружко Ю.П. 

„Спуск в 

провальний 

колодязь шахти 

Дніпропетровська-

Комсомольська” 

I 

11. 

Педагогічний інститут 

тур. клуб „Сталкер” 

м. Кривий Ріг 

Матіщук А.А. 
„Західний Кавказ 

 IV к.с.” 
II 

12. 

Педагогічний інститут 

тур. клуб „Сталкер” 

м. Кривий Ріг 

Кружко Ю.П. 

„Експедиція у стару 

шахту Червоний 

Гірник” 

III 

 

Голова суддівської колегії      О.Є. АФАНАСЬЄВ 

http://desjatka.at.ua/
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