3. Використання і обробка персональних даних, одержаних з метою
виконання вимог цього Положення, здійснюється відповідно до Закону України
«Про захист персональних даних».
ІІ. Керівництво та організація Конкурсу
1.

Загальне

керівництво

підготовкою

та

проведенням

Конкурсу

здійснюють:
Департамент

освіти

і

науки

Хмельницької

обласної

державної

адміністрації;
Хмельницький обласний центр науково-технічної творчості учнівської
молоді.
2. Конкурс проводиться щороку серед учнів 9-11 класів закладів загальної
середньої освіти, наукових товариств учнів Хмельницького територіального
відділення Малої академії наук України та носить особистий характер.
3. Для організації та проведення Конкурсу утворюються організаційний
комітет та журі Конкурсу, склад яких затверджується наказом директора
Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації.
4. До складу журі входять педагогічні та науково-педагогічні працівники
закладів освіти та установ області.
5. Журі Конкурсу вивчає подані матеріали, здійснює підрахунок балів,
визначає переможців. Рішення журі затверджується наказом директора
Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації.
6. Терміни, завдання та тематика проведення Конкурсу визначаються
організаційним

комітетом

та

повідомляються

інформаційним

листом

Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської
молоді.

ІІІ. Порядок і терміни проведення Конкурсу
1. Творчі роботи приймаються у трьох номінаціях:
«Майбутній журналіст» (стаття);
«Фотожурналіст» (фоторобота);
«Тележурналіст» (відеоробота).
2. Для участі у Конкурсі учасники подають в друкованому вигляді заявку
на участь у обласному заочному конкурсі з журналістики «Я – журналіст»,
згідно з додатком, та творчу роботу на адресу: Хмельницький обласний центр
науково-технічної творчості учнівської молоді, вул. Проскурівська, 83, м.
Хмельницький, 29001 (з позначкою конкурс з журналістики «Я журналіст»).
3. Учасники Конкурсу повинні представити власну творчу роботу
обсягом не більше 2 друкованих сторінок формату А4 (для статті), не більше 10
фотографій (для фотороботи), відео тривалістю не більше 5 хвилин (для
відеороботи).
4. Стаття передбачає заголовок (коротке, лаконічне, інформативне
речення), вступ (2-3 речення про зміст і цілі статті), головну частину
(розглянута в логічній послідовності суть досліджуваного питання), висновок
(кілька речень, у яких автор підводить підсумок досліджуваного питання).
5. Стаття має бути надрукована у текстовому редакторі Word, 14 шрифт
Times New Roman, через 1,5 інтервали. Поля: зверху, знизу – 2 см, зліва – 3 см,
справа – 1 см. Нумерація сторінок розташовується зверху справа, текстова
частина чорного кольору. Не допускається використання рамок та інших
кольорових символів.
6. Творчі роботи у номінаціях «Фотороботи» та «Відеороботи», учасники
подають в друкованому і електронному вигляді (фотопапір, диск CD-R) або
самостійно розміщують у мережі Інтернет і надсилають організаторам
посилання на розміщену роботу (перед відправленням конкурсної роботи слід

перевірити, що інші користувачі мають права перегляду роботи). Дублювати
фотороботу та відеороботу, яка вже розміщена у мережі Інтернет на
матеріальному носієві інформації - не обов'язково. Організатори не обмежують
учасників Конкурсу у виборі пристрою, програми, за допомогою яких
здійснюватиметься фото і відеозйомка та їх обробка.
7.

До

Конкурсу

приймаються

лише індивідуальні

журналістські

матеріали, авторські фотографії та самостійно підготовлені, відзняті й
змонтовані відеоматеріали. Роботи, зняті з мережі Інтернет, без заявок,
ксерокопії, рукописи та роботи, надіслані на Конкурс пізніше вказаного
терміну, не розглядаються.
8. Подані на Конкурс матеріали не рецензуються і не повертаються.
9. Конкурсні роботи оцінюються за наступними критеріями:
глибина змісту та актуальність – 25 балів;
творчий підхід – 25 балів;
журналістське відкриття – 25 балів;
неупередженість, об’єктивність – 15;
резонансність – 10.
Максимальна кількість балів – 100.

ІV. Підведення підсумків та нагородження
1. Підведення підсумків здійснюються журі Конкурсу згідно з критеріями
оцінювання у кожній номінації окремо. Переможцем вважається учасник, який
набрав найбільшу кількість балів.
2. Кількість призових (перших, других та третіх) місць становить 50 % від
кількості учасників у кожній номінації з орієнтовним розподілом у
співвідношенні 1:2:3.
Перше місце не визначається, якщо учасник не набрав 85 балів і більше.

Друге місце не визначається, якщо учасник не набрав 80 балів і більше.
Третє місце не визначається, якщо учасник не набрав 75 балів і більше.
3. Переможці Конкурсу, яким присуджено І, ІІ, ІІІ місця, нагороджуються
дипломами Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної
адміністрації.
V. Фінансування Конкурсу
1.

Фінансові

витрати

на

організацію

та

проведення

Конкурсу

здійснюються за рахунок Хмельницького обласного центру науково-технічної
творчості учнівської молоді відповідно до затвердженого кошторису.
2. Оплата роботи членів журі Конкурсу здійснюється на договірних
засадах відповідно до чинного законодавства України.
Заступник директора – начальник управління
професійної освіти та ресурсного забезпечення
Департаменту освіти і науки Хмельницької
обласної державної адміністрації

А. Харчук
Додаток
до Положення про обласний
заочний конкурс з журналістики
«Я – журналіст»
(пункт 3 розділу ІІІ)
ЗАЯВКА

на участь у обласному заочному конкурсі з журналістики «Я – журналіст»
Прізвище____________________________________________________________
Ім’я ________________________________________________________________
По батькові __________________________________________________________
Число, місяць, рік народження__________________________________________

Клас (курс): _________________________________________________________
Заклад загальної середньої освіти (повна назва): ___________________________
____________________________________________________________________
Місце проживання учасника:
район/місто/об’єднана територіальна громада ____________________________
____________________________________________________________________
вулиця:

___________________________________,

будинок

№

_________,

квартира ____________________________________________________________,
Контактний телефон: _________________________________________________,
е-mail: ______________________________________________________________
Номінація___________________________________________________________
_______________________

(керівник навчального закладу)

______________
(підпис)
М.П.

_____________
(П.І.Б.)

