
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про ХVII Відкритий фестиваль дитячих та молодіжних ЗМІ 

України в Донбасі «Жми на RECord!» 
 
 

1. Загальні положення 

 

Організатори фестивалю: комунальний позашкільний навчальний заклад «Донецький обласний дитячо-

молодіжний центр». 

Фестиваль проводиться за підтримки: управління сім’ї, молоді та масових заходів національно-

патріотичного виховання Донецької облдержадміністрації 

 

2. Цілі і завдання фестивалю 

 

Метою фестивалю є розвиток та молодіжних засобів масової інформації, як важливої складової становлення 

українського демократичного суспільства. 

Завдання фестивалю: зміцнення і розвиток міжрегіонального співробітництва в галузі юнацької та молодіжної 

журналістики, організація обміну досвідом між учасниками фестивалю шляхом проведення майстер-класів, 

круглих столів, тощо, привернення уваги засобів масової інформації та громадськості до проблем дітей та 

молоді, виявлення та заохочення кращих редакцій. 

 

3. Терміни і місце проведення фестивалю 

 

Фестиваль проходитиме з 26 по 29 вересня 2019 року у місті Святогірськ (Донецька область) на базі 

оздоровчого комплексу «Перлина Донеччини» 

 

4. Учасники фестивалю 

 

На фестиваль запрошуються дитячі (в тому числі шкільні) і молодіжні (у тому числі студентські) редакції газет, 

журналів, теле- і радіопрограм України. 

Вік учасників фестивалю 14 - 22 роки. Це обмеження не поширюється на керівників делегацій. 

Склад делегації: 

- телебачення – 3 особи (в т.ч. керівник); 

- радіо – 3 особи (в т.ч. керівник); 

- друковані ЗМІ – 4 особи (в т.ч. керівник і фотокореспондент). 



Для редакцій, що бажають взяти участь у кількох номінаціях (телебачення/ радіо/ друковані ЗМІ) склад 

делегації обмежується: 

- у двох номінаціях – 5 осіб, 

- у трьох номінаціях – 8 осіб, 

- у чотирьох номінаціях – 9 осіб. 

5. Конкурсна програма 

 

Колективам редакцій, що бажають взяти участь у фестивалі, необхідно до 15 вересня 2019 року надіслати до 

оргкомітету заявку на участь, яка має містити посилання на завантаження конкурсної роботи. Ії можна 

заповнити за посиланням -  https://forms.gle/5NZKbbVjrGvwhRPS7 

 

До участі у конкурсі допускаються роботи, які вийшли у світ в період з 1 вересня 2018 року по 1 вересня 2019 

року: 

- телебачення – одна робота (відеоролик чи частина відеоролику) без обмеження теми та жанру, 

хронометраж – до 5 хвилин (формат AVI, mp4, wmv); 

- радіо – одна робота (випуск чи частина випуску) без обмеження теми та жанру, хронометраж – не 

більше 5 хвилин (формат – mp3); 

- друковані ЗМІ – один випуск газети (формат – PDF); 

- фотокореспонденту у складі делегації друкованих ЗМІ необхідно надати не менше трьох репортажних 

фотографій.  

 

Критерії оцінювання робіт – Додаток 1 

 

В рамках фестивалю проводиться бліц-конкурс – кожна команда виконуватиме завдання в обраній номінації, 

яке отримує вже на місці проведення заходу.  

Для участі в обов'язковому бліц-конкурсі необхідно мати відповідну апаратуру (камера, 

фотоапарат, диктофон, ноутбук тощо).  

 

УВАГА! 

 

Всі конкурсні роботи мають бути створені лише дитячими (молодіжними) авторськими колективами редакцій-

учасниць фестивалю в період з 1 вересня 2018 року по 1 вересня 2019 року. 

 

Шановні учасники, звертаємо вашу увагу на те, що в рамках фестивалю проводиться фото-

виставка «Це ми!».  

Кожній команді необхідно підготувати 6 фотографій, пов’язаних з діяльністю редакції, роздрукувати їх у 

форматі А4 та привезти на фестиваль. З цих фотознімків кожна команда створить свій власний  унікальний 

стенд. Оригінальність та різноплановість фотографій вітаються.  

 

 

https://forms.gle/5NZKbbVjrGvwhRPS7


 

 

6. Умови участі у фестивалі 

 

Проживання та харчування учасників фестивалю забезпечується за рахунок організаторів. Проїзд до місця 

проведення фестивалю і у зворотному напрямку – за рахунок відряджуючої сторони. 

Оргкомітет залишає за собою право достроково припинити участь у фестивалі колективного або 

індивідуального учасника в таких випадках: 

- порушення положення про фестиваль; 

- дискредитація фестивалю (умисні дії, спрямовані на підрив іміджу фестивалю); 

- порушення загальноприйнятих норм етики і моралі; 

- прояв агресії і пропаганда насильства; 

- проведення агітації або акцій політичної спрямованості; 

- вживання спиртних напоїв або наркотичних препаратів під час фестивалю; 

- за бажанням учасника. 

 

Звертаємо увагу: учасники Фестивалю сплачують акредитаційний внесок - він становить 100 грн. 

з команди.  Його сплачує кожна команда-учасник під час реєстрації (при заїзді) у місці 

проведення фестивалю. 

 

Кошти йдуть на формування заохочувального фонду, а також фінансування витрат, не 

передбачених кошторисом на проведення фестивалю за рахунок коштів бюджету Донецької 

області. 

 

Подача заявки на участь у фестивалі означає згоду претендента з умовами участі у фестивалі та 

прийняття ним зобов'язань дотримуватися цих умов. 

 

7. Координати оргкомітету 

 

Оргкомітет базується у комунальному позашкільному навчальному закладі «Донецький обласний дитячо-

молодіжний центр» за адресою: Україна, Донецька область, м Краматорськ, вул. Паркова, 99 

Телефони: 095-90-86-200 (Олександр Шеремет) 

Електронна пошта: media@dodmc.dn.ua 

Сайт: www.dodmc.dn.ua 

Сторінка фестивалю у Facebook: https://www.facebook.com/groups/1577395008958048/  
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Додаток 1 

Основні критерії оцінювання конкурсних робіт*: 

Номінація «Друковані ЗМІ» 

1. Інформаційна насиченість; 

2. Якість верстки; 

3. Якість ілюстрацій (фото, інфорграфік і т.д.); 

4. Естетичність оформлення; 

5. Оригінальність оформлення; 

6. Дотримання авторського права; 

7. Наявність обов’язкових розділів газети.  

Номінація «Телебачення» 

1. Інформативна насиченість; 

2. Якість відеоряду; 

3. Якість звукового супроводу; 

4. Відповідність відеоряду обраній тематиці; 

5. Повнота розкриття теми; 

6. Оригінальність; 

7. Естетичність оформлення; 

8. Єдиний стиль використання графіки, анімації, переходів, їх доречність і відповідність змісту роботи; 

9. Відповідність звукового супроводу відеоряду. 

Номінація «Радіо» 

1. Інформативна насиченість; 

2. Якість роботи диктора; 

3. Повнота розкриття теми; 

4. Якість звукового супроводу; 

5. Відповідність матеріалу обраній тематиці;  

6. Оригінальність та креативність роботи. 

Номінація «Фото» 

1. Художній рівень фотографії; 

2. Технічний рівень фотографії; 

3. Композиційна цілісність; 

4. Доступність сприйняття художнього задуму; 

5. Оригінальність. 

* Критерії оцінювання конкурсних робіт можуть бути доповнені за бажанням членів журі фестивалю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


