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Директору
Департаменту ОСВЕТИ ! науки

ОдеськоЁ облдержадмш1страцн
Лончаку О.О.

Шановний Олександре Анатолшовичу!

Засв1дчуемо Вам свою повагу та пропонуемо Департаменту освгти 1 науки
Одесько'1 облдержадмМстрацп вже традицшно долучитись на правах

-^н

сшворгашзатора до проведения Всеукрашського конкурсу учшвських творчйх
робгг "Я - журнал!ст" з метою пщтримки обдарованоТ молод!, виявлення та
стимулювання творчо обдарованих учшв та студештв, схильних до
журнал!стськоТ д!яльносп, сприяння 1хн1й профорхентаци; стимулювання
учшвсько!' та студентсько'1 молод! до прояву активно! життевси позицп.?

Положения про конкурс (коп/я Положения, зг/Эна з оригшалом — но 8 ^
сторшках) та узагальнена 1нформац1я про досвщ його проведения упродовж 2009-
2017 роюв додаються. Конкурс не мае полггичного чи комерцшного характеру,
участь у ньому безкоштовна. Також уся шформац!я про конкурс над!слана на
електронну адресу Департаменту.

.
У раз! згоди просимо, в1дпов!дно до пп.1.3 та 3.18 Положения про конкурс,

забезпечити тформування учтвсько! та педагогично! громадськостг Одесъко!
облает! проумови конкурсу в межах Ваших повноваженъ та чинного
законодавства.

Витрати на оргашзацшэ нагородження та вщзначення переможц!в берфо на

себе.

Спод1ваемось на продовження сшвпращ в проведент конкурсу, яка була

усп!шною у попередт роки.

Головний редактор Видавничого дому "ОГО",
викладач кафедри журнал!стики НаУ "Острозька ак
секретар Национально! СПЁЛКИ журналЁстЁв Украши

Голу!ев"**!&'
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕИКАВНА АД1«№СТРАЦ1Я

Департамент осе!ти I науки

4755/08/52-01-02 в(д 24.09.2018
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Положения
про конкурс

учн!вських творчих роб!т "Я ~ журнал!ст!"

1. Загальш положения
1.1. Метою проведения конкурсу учшвських творчих роб!т "Я - - журнал1ст!""
(V подалыиому — Конкурс) е виявлення та стимулювання творчо обдарованоУ
учшвськоУ молод!, схильноУ до журнал1стськоУ д1яльност1; сприяння ТГ
профор1ентац1У, стимулювання до прояву активно*! життевоУ позиц!Г.

1.2. Орган1затором Конкурсу е Видавничий д!м "ОГО", сшворгашзаторами -
управл!^чя осв1ти 1 науки Р!вненськоТ облдержадм1н1страц1У та Нац!ональний
ун!верситет "Острозька академ!я".

1.3. Орган1затори мають право, з метою розширення географ!*! конкурсу,
пропонувати долучатись до його проведения в якост' сп!ворган1затор1в
управлшням I департаментам осв!ти 1 науки обласних державних
адм'шстращй !нших областей УкраУни; звертатися за п!дтримкою у
проведенн* конкурсу до уповноважених центральных орган!в виконавчоУ
влади у галуз! осв!ти, творчих спглок, проф!льних асощацш, !нших установ,
опган1зац1й та приватних ос'б у межах чинного законодавства. У випадку
отримання такоТ п!дтримки орган!затори залишають за собою право
поширювати подальшу шформацдю про конкурс *з згадуванням у матер!алах



В1ДПОВЩНИХ сшворган1затор!в, спонсор!в, шформащйних партнеров та статусу
Конкурсу (м!жобласний, всеукраУнський).

1.4. Колкурс проводиться зпдно з Положениям, погодженим
сшворгашзаторами.

2. Учасники Конкурсу
2.1. Учасниками Конкурсу можуть бути учш 8-11 клас!в загальноосв!тн1х
навчальних заклад!В, а також учш та студенти професшно-техшчних та
вищих навчальних заклад!в ус!х областей УкраУни. У раз! наявност! учасниюв
конкурсу з 1нших держав, Ухш роботи розглядаються та ощнюються у окремш
ь эзаконкурснш номшацп.

3. Умови проведения Конкурсу
3.1.Учасники Конкурсу повинн! надюлати власну творчу роботу (в однш 1з
номшацГй, вказаних у п.3.2, або, за бажанням, у кшькох або ус^х ном1нац1ях,
вказаних у п.3.2), обсягом не б1льше 2 сторшок формату А4 (для стагп), не
бшьше 10 фотографий (для фотороботи) або тривал!стю не бшыые 5 хвилин
(для вщеороботи) на одну 1з трьох тем (на виб!р):

- "ЦШаве — поряд" (тема передбачае розповщь про певне щкаве м!сце
(м!сця) або певну цжаву людину (нашего сучасника) у своему
населеному пункт], як! учень хот^в би показати туристу, котрий приУхав
з 1ншого репону, або з якою хот!в би його познайомити);

- "Моя школа - найкраща" (тема передбачае висв!тлення учнем 1стор1У
та сучасност! свого навчального закладу, здобутк!в його учн!вського
та/або педагопчного колективу; в тому числ!, можливо, через розпов!дь
про конкретних особистостей, як! творили або творять минуле або
сучаснють закладу; тв!р повинен м!стити обгрунтування, чому, на
думку учня, його навчальний заклад заслуговуе на загальне визнання).
У випадку, якщо навчальний заклад мае шшу назву, шж «школа»,
формулювання теми самостшно змшюеться учнем вщповцщо до зм!сту
роботи;

— «Дякую батькам» (тема передбачае розпов!дь учасника про сво'Гх
батьшв або 1нших близьких родич!в, старших за учня (д]дус!в, бабусь
тощо); про Ухш життев! уроки, досвщ, мудр!сть; про позитивш
приклади у ЖИТТ1, за як! учень вдячний своТм рщним). У випадку
розповщ! не про батыав, а про 1нших родич1в формулювання теми
самостшно зм!нюеться учнем вгдповщно до зм!сту роботи.



Окремих вимог щодо типу та розм!ру шрифт!в, вщстушв, юлькост!
друкованих СИМВОЛ1В у текстових роботах немае.

3.2. Творч! роботи на теми, вказаш у п.3.1, приймаються у трьох
номшащях:
- статен (тв!р);
- фоторобота (фотограф]я або сер!я фотографш);
- в1деоробота (в!деоролик або фшьм).

Ус! номшацп е р!вноправними. Переможщ визначатимуться у кожнш 1з
номшацш.

3.3. Учасник може надсилати роботи на одну, дв! або три конкурент теми (за
бажанням), в однш, двох або трьох номшаьп'ях (за бажанням). Кшькють
с5раних тем та /або номшацш не впливае на визначення переможшв
конкурсу, але, за 1нших ртвних умов, може слугувати додатковою перевагою
для учасника Конкурсу пщ час оцшювання роб!т.

3.4. Орган1затори Конкурсу не встановлюють обмеження щодо мови
конкурс.дих робхт.

3.5. До творчоУ роботи (незалежно в!д ном1нацп) учасник Конкурсу
обов'язково додае (окремим файлом) есе довшьноТ форми обсягом до 1
друковано!" стор!нки формату А 4 на тему "Чим мене приваблюс профеия
журнал!ста". Окремих вимог щодо типу та розм!ру шрифт!В, в1дступ1в,
кшькост! друкованих символ1в у есе немае.

За бажанням, есе може бути записане учасником у форм! вщеозвернення
тривалютю не бшьше 5 хвилин 1 самостийно завантажене ним на вщеохостинг
УоиТиЬе. У такому раз! учасник надсилае организаторам (окремим файлом)
посилання на опублжоване в!деозвернення, яке повинне бути в!дкритим для
перегляду шшими користувачами.

Конкурсна робота без есе до розгляду жур! не допускаеться.

3.6. До есе та творчоТ роботи учасник Конкурсу додае (в окремому файл!)
таку шформашю про себе: пр!звище, 1м'я, по батьков!, число, м1сяць та р!к
народження, назву навчального закладу, клас або курс, домашню адресу,
домашнш та мобшьний телефони (якщо е), посилання на сторшку учасника в



однш 13 сощальних мереж (РасеЬоок або 1пз1а§гат - на виб!р), та фотограф!ю
портретного типу (окремим файлом, в електронному формат!). У випадку,
якщо учень не зареестрований у сощальних мережах або не бажае надавати
в!дпов!дну шформащю про своТ сторшки у сощальних мережах, вона може не
надаватися. Подання або неподання шформаци про присутшсть учня в
соцмережах не впливае на оцшювання роб!т. Уся щша шформащ'я, вказана в
даному пункт!, подаеться обов'язково. IV вщсутшсть автоматично означае
недопущения роботи учня до конкурсного розгляду.

3.7. Якщо учасник готував конкурсну роботу разом !з педагогом (учителем,
викладачем, кер!вником гуртка, науковим кер!вником тощо), разом !з
шформащею про учасника мае бути подана шформащя (в окремому файл!)
про кер!вника роботи (пр!звище, !м'я, по батьков!, число, мюяць та р!к
народження, м!сце роботи, посада, домашня адреса, робочий та мобшьний
телефони (якщо е), посилання на сторшку педагога в однш !з сощальних
мереж (РасеЬоо1с або 1пз1:а§гат - на виб!р) та фотограф!я портретного типу (в
окремому файл!, в електронному вигляд!). У випадку, якщо педагог не
зареестрований у сощальних мережах або не бажае надавати в!дпов!дну
!чформащ'ю про сво'Г сторшки у сощальних мережах, вона може не
надаватися. Подання або неподання шформащУ про присутшсть педагога в
соцмережах не впливае на оцшювання робгг учшв та вщзначення кер1вник!в
роб!т. Уся 1нша 1нформащя, вказана в даному пункт!, подаеться обов'язково.

У випад'^у подання шформащ'Т про педагога обов'язковою е наявн!сть його
письмовоУ згоди на це. Дана згода мае бути подана в електронному вигляд! у
вигляд! або текстового файлу, або фото чи сканкопп в1дпов1дного тексту.
Текст згоди повинен мати такий вигляд: "Я (пргзвище, 'ш'я, по батъковг) даю
згоду на надання шформаци про мене оргатзаторам конкурсу учшвських
твор'ш "Я~ журналгст!" та подальше отримання тформацп в1д них. Число,
тдпис ".

3.8. Обов'язковим е надання письмово! згоди одного з батьк!в учня на участь
.г-ггини в Конкурс!, використання и фото в ЗМ1 та подальше отримання
!нформацп в!д орган!затор!в конкурсу. Дана згода мае бути подана в
електронному формат! у вигляд! або текстового файлу, або фото чи сканкошУ
в!дпов!дного тексту. Текст згоди повинен мати такий вигляд: "Я (прьзвище,
1м 'я, по 6атьков1) даю згоду на участь мое! дитини (прозвище, 1м 'я, по
батькоь:) в конкурс! учшвських творгв "Я — журнал1ст!'\ П
фото та творчог роботи в ЗМ1 та подальше отримання шформаци в\д
оргатзаторгв конкурсу. Число, тдпис".



3.9. У випадку, якщо учасник Конкурсу е учасником гуртюв, секцш та шших
творчих об'еднань, вихованцем позашюльних заклад!в, учасниюв будь-яких
шших осередюв роботи з учнями та молоддю, шформащя про це вказуеться
обов'язково. Форма подання такоУ шформащУ — довшьна.

ЗЛО. Ус! фотографа (як фото!люстрац!У до робгг, у випадку Ух наявност!, так !
фото учасниюв та кер!вник!в роб!т) надаються виключно в електронному
вигляд! ! лише окремими файлами. Не допускаеться подання фотографш
вставленими у текстов! файли.

3.11. Конкурсы роботи, як! подаються у номшацп "Вщеороботи", учасники
самостшно розм!щують у мереж! Гнтернет на в!деохостингу УоиТиЬе !
надсилають оргашзаторам посилання на розм!щену роботу. Посилання
повинне бути в!дкритим для перегляду шшими користувачами (перед
вцщравленням конкурсноУ роботи сл!д перев!рити, що !нш! користувач!
мають права перегляду роботи). Оргашзатори не обмежують учасниюв
Конкурсу у вибор! пристрою/пристро'ш та/або програми/програм, з
допомогою яких в!н зд!йснюватиме в!деозйомку та/або обробку в!део.

3.12. Конкурсн! роботи, як! подаються у номшащ'Г "Фотороботи", учасники
повинн! самост!Йно розм!стити у мереж! Гнтернет на доступних Ум !нтернет-
ресурсах (наприклад, на диску Соо§1е), у такому раз! надюлавши
организаторам посилання на м!сце розм!щення роботи, або прикршити до
листа у вигляд! вкладеного файлу в повному або заарх!вованому вигляд!.
Посилання на роботи повинне бути в!дкритим для перегляду шшими
користувачами (перед в!дправленням конкурсноУ роботи сл!д перев!рити, що
!нш! користувач! мають права перегляду роботи). Оргашзатори не обмежують
учасниюв Конкурсу у вибор! пристрою/пристроУв та/або програми/програм, з
допомогою яких в!н зд!йснюватиме фотозйомку та/або обробку фото.

3.13. Не допускаються до участ! у Конкурс! роботи (незалежно в!д теми !
ном!нац!У), як! повн!стю або частково розм!щен! на !нтернет-ресурсах, на як!
поширюеться д!я Указу Президента УкраУни №133/2017 в!д 15 травня 2017
року "Про р!шення Ради нацюналъноУ безпеки ! оборони УкраУни вщ 28
кв!тня 2017 року "Про застосування персональних спещальних економ!чних
та !нших обмежувальних заход!в (санкцШ)".

3.14. Роботи (незалежно в!д теми ! номшащУ) разом !з !нформац!ею,
передбаченою п.3.5 (обов'язково), 3.6 (обов'язково), 3.7 (за необхщност!), 3.8



(обов'язково), 3.9 (за необхщност!), сл!д надсилати на е-таН (електронну
адресу) уа2001@икг.пе!. Крапка шсля адреси не ставиться. У тем! листа слщ
обов'язкОво вказати: "Я — журналют". Ус! матер1али подаються виключно
в електронному виглядь Оргашзатори конкурсу шдтверджують отримання
листхв 1з конкурсними роботами упродовж одшеУ доби в!д часу в!дправлення
листа. ГПдтвердження надаеться у вигляд! зворотнього електронного листа
вщправников! з повщомленням про отримання роботи. У випадку
неотримання такого повщомлення автори робгг або !нш! особи, як! 'гх
вщправляли, можуть звернутися за дов!дками, використовуючи контакта!
дан!, наведен! у наступному абзац! цього пункту. Доводки надаються лише
щодо отримання/неотримання роб!т, дотримання/недотримання учасниками
формальних вимог до оформления робгг 1 супров!дних документов та шлях!в
виправлення можливих проблем, як! виникли у зв'язку з цим. Коментар! щодо
змхсту та якост! виконання робгг 1 перспектив Ух в!дзначення не надаються в
жодному вигляд! до дня нагородження переможщв конкурсу.

Контактна особа в!д орган1затор1в Конкурсу з питань прийому роб!т: Голубев
ВКталш Юр1йович, головний редактор Видавничого дому "ОГО",
тел./факс (0362) 40-06-07 (у робоч! дн! з 9 до 18 години); моб. тел. (050)
339-39-85, (098) 500-47-60, е-таП: уд2001@икг.пе!.

3.15. Роботи, як! допущено до Конкурсу, публжуються на 1нтернет-сайт1 "Я
— журналист!" за адресою \у\у\у.у.о§о.иа. Кшьк1сть, перюдичшсть та
чергов!сть публ1кац!1 роб!т самостшно визначаеться орган!заторами залежно
в1д наявних можливостей з IX опрацювання. Публшащя або непубл1кац1я
роботи не впливае на результат п оц!нювання.

3.16. Оргашзатори мають право розм!щувати роботи учасниюв Конкурсу у
друкованих та електронних ЗМ1, включати до зб1рник!в та поширювати в
будь-який шший доступний 'ш спос!б разом 1з фотограф!ями учасник!в
Конкурсу або без них. Реестрац!я роботи на Конкурс!, здшснена у спос!б,
передбачений п.3.14, автоматично означае згоду учасника на подальше
використання робгг оргашзаторами.

3.17. Термши проведения Конкурсу: початок прийому роб1т — 10 вересня
2018 року, закшчення прийому - 10 листопада 2018 року, робота жур! — з
11 листопада до 1 грудня 2018 року, оголошення та нагородження
переможщв - з 1 до 15 грудня 2018 року.



3 18. Сп!ворган!затори забезпечують поширення шформацп про проведения
Конкурсу та його умови шляхом:
- розмщення шформацн у доступних 'ш ЗМ1 та на штернет-ресурсах;
- поширення через в!дд!ли, управления та департаменти освгги, навчальн!
заклади;

- в \'лш1 доступш Тм способы.

4. Визначення та вщзначення переможщв Конкурсу
4.1. Жур!, яке формуеться орган!заторами за стильною згодою сторш,
розглядае подан! роботи, 1 його члени подають пропозицп щодо визначення
та вщзначення переможщв (1, 2 та 3 мкщя). Переможц! визначаються окремо
у кожшй 13 трьох номшацш Конкурсу (статп, фотороботи, вщеороботи). Жур!
мае право встановлювати додатков! заохочувальн! вщзнаки (включно !з
встановленням Гран-пр!) або не визначати володар!в окремих призових м!сць.
V будь-якому випадку кшьк!сть переможц!в та призер!в Конкурсу
перевищуватиме одну особу. Верхня межа кшькост! призер!в не
встановлюеться. Вир1шальний голос при визначенн! персонального складу
володар!в призових М1сць та порядку розподшу М1сць м!ж ними належить
орган!заторам конкурсу — Видавничому дому "ОГО".

4.2. Переможц! Конкурсу вцгзначаються дипломами та подарунками.
Грошовий екв!валент приз!в не виплачуеться.

4.3. Оргашзатори Конкурсу нагороджують вщпов1дними в!дзнаками
(дипломи та/або подарунки) не лише учн!в, а и педагопв (вчител!в,
викладач!в, кер!вник1в гуртк!в, секц!й, осередк!в роботи з молоддю тощо), як!
здшснювали кер!вництво п!дготовкою роб!т переможщв Конкурсу (у
випадку, якщо шформащя про цих ос!б була подана в1дпов!дно до вимог п.3.7
даного Положения). Окр!м вручения в!дзнак безпосередньо п!д час
нагородження переможшв Конкурсу, оргашзатори в!дправляють листи-
клопотання щодо вщзначення таких ос!б до орган!в управл!ння осв!тою за
м!сцем роботи даних педагопв. Претензн щодо вщзначення в!д вчител!в,
!нформа'!,!я про яких як про кер!вниюв роб!т учасник!в Конкурсу не була
подана у встановлен! термши в!дпов!дно до вимог п.3.7 даного Положения,
не приймаються.

4.4. Дипломи за участь у конкурс! (для учшв або/та педагопв), у випадку,
якщо учень не увшшов до числа переможщ'в та володар!в заохочувальних
вщзнак конкурсу, можуть надсилатися учням або/та педагогам за письмовим
запитом зацжавлених ос!б (учи!, батьки, педагоги, представники



адмшютрацш навчальних заклад!в) на електронну адресу оргашзатор1в
у^2001@икг.пе! за умови готовност! зазначених ос!б компенсувати
оргком!тету конкурсу витрати на виготовлення та поштову доставку
ДЧПЛОМ1В.

4.5. Оргатзатори мають право залучати спонсор!в до вщзначення переможщв
Конкурсу.

4.6. Нагородження переможщв вщбуваеться публично, за участ!
представниюв орган!затор1в та сп1ворган1затор!в Конкурсу, 1 висв!тлюеться у
ЗМ1. Переможцям Конкурсу в!д правя яеться письмове запрошення на
нагородження не шзшше, шж за тиждень до дня проведения нагородження.
Список переможщв публгкуеться на штернет-сайт! "Я — журналют!" за
адресою \ууу\у.у.о§о.иа у терм!н не п!зн1ше трьох дшв в!д дня IX публ!чного
нагородження.

5. Ф1нансування проведения Конкурсу
5.1. Фшансування проведения Конкурсу здшснюеться за рахунок
орган1затор!в — Видавничого дому "ОГО", а також може здшснюватись з
1нших джерел, не заборонених чинним законодавством.



1нформац1я
про досвщ проведения конкурсу

учшвських творчих роб!Т "Я — журналист!"
у 2009-2017 рр.

Конкурс «Я — журналист!» - це конкурс творчих робгг для учшв 8-11 клаав
загальноосвггшх шк!л, як! мають нахил до вивчення гуманггарних предмет!в (насамперед
украТнськоУ мови та л!тсратури) та цжавляться роботою журнал!ста, демонструють у стихи у
написашп твор!в, бсруть участь у робот! гуртк!в, секцш журнал1стики при школах та
позашкшышх закладах, с активними учасниками конкурс!в, ол!мшад, учн!вського
самоврядування — тобто мають зд!бносп, пов'язан! з! словом, з шформафею, з!
спшкуванням. Метою проведения конкурсу с виявлеппя та стимулюванпя творчо обдарованоУ
учн!всько1 молод!, схильноТ до журиал!стсько! Д1ялыюст!; сприяння п прифор!ситац!Т,
стимулювапия до прояву активно']' життевоТ позицп.

Конкурс не мае полггичного чи комерцшного характеру, участь у ньому —
безкоштовна. Уа витрати па орган!зацпо конкурсу та в!дзначення переможц!в несемо ми,
оргашзатори, Видавничий д!м «ОГО». Бюджеты! когпти на проведения конкурсу но
залучались, не залучаються 1 не плануеться залучати.

Упродовж 2009-2018 роюв учасниками конкурсу стали 1705 учн!в 8-11 клас!в та
студент ВИЗ 1-П р1вн!в акредитаци з 24 областей Украши та Криму. Упродовж останшх рок!в
кожна третя робота, що надходить на конкурс, - в!д учн!в з Донецько!' та Лугансьмн областей.
Окр1м школяр!в та студент!в, орган!затори традиц!йно нагороджують ! вчител!в, як!
пщготували переможц!в конкурсу. Бшышсть переможц!в пов'язали подальше життя з
журнал!стикою, вступивши до в1дпов1дних вищих навчальних закладов. Серед перших
переможц1в конкурсу пин! вже е члени Нацюнально'1 сп!лки журнал!ст!в УкраУни, штатн!
прац!вники засоб!в масовоУ шформацп' р!зних рег!он!в УкраУни.

Нагородження переможщв в!дбувасться у Нацюналыпй сп!лц1 журнал!ст!в УкраУни
(м.Ки'ш). Нрийом роб!т — до 10 листопада 2018 року, иагородження переможц!в - - з 1 по 15
грудня 2018 року. Умови участ! — в Положенн! (додасться).

Вик. Голубев В.Ю.
(050) 339 39 85,
(098) 500 47 60


