
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про ХVI 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: департаменту сім’ї, молоді та спорту Донецької обласної державної 

адміністрації та Національної спілки журналістів України. 

 

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 18 по 21 жовтня 2018 року у місті Святогірськ (Донецька область)  

 

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 10 жовтня 2018 року надіслати до 

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

заповнити за посиланням - https://goo.gl/forms/PiA32LoG7asRRdeB3 

 

До участі у конкурсі допускаються роботи, які вийшли у світ в період з 1 вересня 2017 року по 1 вересня 2018 

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.  

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

яке отримує вже на місці проведення заходу.  

Критерії оцінювання робіт – Додаток 1 

 

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 2017 року по 1 вересня 2018 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. Оригінальність та різноплановість фотографій вітаються.  

 

Також учасникам фестивалю пропонується прийняти участь у конкурсі дитячого художнього репортажу 

“Юний Самовидець”. 

https://goo.gl/forms/PiA32LoG7asRRdeB3


Конкурс спрямований на розвиток дитячої творчості у напрямку художнього репортажу та залучення дітей до 

обговорення суспільно важливих тем. Головним завданням є дати можливість висловитися у цьому жанрі 

журналістам-початківцям шкільних видань і проявити їхню активну громадську позицію. 

 

Усі подробиці цього конкурси можна дізнатися у Додатку 2 

 

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 пропаганду 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.  Цього року 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/  

 

 

 

mailto:media@dodmc.dn.ua
http://www.dodmc.dn.ua/
https://www.facebook.com/groups/1577395008958048/


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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

Конкурс дитячого художнього репортажу “Юний Самовидець” пам’яті Степана Чубенка 

  

Конкурс спрямований на розвиток дитячої творчості у напрямку художнього репортажу та 

залучення дітей до обговорення суспільно важливих тем. Головним завданням є дати можливість 

висловитися у цьому жанрі журналістам-початківцям шкільних видань і проявити їхню активну 

громадську позицію. 

  

“Юний Самовидець” - конкурс-меморіал, присвячений пам’яті Степана Чубенка — 16-річного школяра із 

Краматорська, вбитого бойовиками “ДНР” у 2014 році в Донецьку за проукраїнську позицію. 

  

Тема першого “Юного Самовидця” - “Як вижити у школі”. Чи завжди бути у школі безпечно, особливо 

коли просто за її вікнами війна? Чи можуть сторонні люди безперешкодно потрапити до школи і до чого це 

може привести? Чи всім дітям комфортно знаходитися у колективі і як боротися із булінгом? Чи можуть діти з 

інвалідністю відвідувати звичайну українську школу? А також інші теми безпеки, які захочуть розкрити автори. 

  

До розгляду приймаються раніше не публіковані художні репортажі українською мовою. Автори - учні від 1 до 

11 класу.  

● Автор повинен спиратися на власний досвід. 

● Автор має добре знати тему, прагнути об’єктивності, писати тексти самостійно. 

● Важливим елементом є влучні описи та живі діалоги з героями вибраної теми. Оповідь має бути не 

сухою газетною, а саме художньою. 

 

Надсилати роботи можна до 15.02.2019 на адресу конкурсу young.samovydets@gmail.com. 

  

Обсяг репортажу– до 20 000 знаків. 

  

Нагороди: І місце – 1 000 грн. ІІ місце – 700 грн. ІІІ місце – 500 грн. 

 

Журі конкурсу: Марічка Паплаускайте, репортажистка, редакторка відділу “Репортаж” онлайн-журналу The 

Ukrainians; Єлізавета Гончарова, репортажистка журналу “Український тиждень”, авторка книги репортажів 

“Десь поруч війна”, переможниця IV “Самовидця”; Ярослава Тимощук, репортажистка, журналістка 

Тексти.org.uа; Сталіна Чубенко, педагог, учитель  російської мови, літератури, матір Степана Чубенка. 

  

Переможці будуть нагороджені під час оголошення результатів конкурсу художнього репортажу “Самовидець” 

у Києві та запрошені на Книжковий Арсенал. Десятка кращих репортажів можуть бути опубліковані 

організаторами - видавництвом “Темпора”. 

 

Куратори конкурсу: Гаяне Авакян, журналістка, менторка Агенції розвитку локальних медіа “Або”, 

переможниця VI “Самовидця”; Єлізавета Гончарова, репортерка. 

 

Всі новини конкурсу і корисні поради для юних репортерів - на офіційній сторінці “Юного Самовидця” у 

Facebook. Є питання? Пиши на сторінку конкурсу або Гаяне Авакян.  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/young.samovydets
https://www.facebook.com/uaspeaker

