Додаток до листа
Вінницького обласного Будинку
культури учителя від 20.01.2017 р. №7

Умови проведення
Четвертого обласного конкурсу медіа загальноосвітніх,
позашкільних та професійно-технічних закладів освіти,
присвяченого 100-річчю подій Української революції 1917-1921
років
1. Мета Конкурсу:
вшанування традицій боротьби за незалежність і соборність України,
тисячолітньої історії державотворення нашого народу, визнання історичного
значення подій, пов’язаних із визвольною боротьбою початку XX століття та
утвердженням української державності, їх значення для відновлення Україною
незалежності у 1991 році, консолідації суспільства; сприяння розвиткові
шкільних, позашкільних медіа та медіа професійно-технічних навчальних
закладів заради забезпечення всебічної підготовки дітей і молоді до безпечної
та ефективної взаємодії із сучасною системою медіа, формування у них медіаобізнаності, медіа-грамотності і медіа-компетентності відповідно до їхніх
вікових особливостей, надання учнівській молоді можливості реалізувати
власні творчі здібності та виявити нові журналістські таланти.
2. Основні завдання Конкурсу:
- донесення до спільноти об'єктивної інформації про події Української
революції 1917 – 1921 років, утвердження української державності у формі
Української Народної Республіки, Української Держави і Західноукраїнської
Народної Республіки, а також про сучасні події, спрямовані на відстоювання
незалежності і територіальної цілісності України;
- формування громадянина, здатного до свідомого захисту Батьківщини,
утвердження патріотизму;
- покращення роботи, спрямованої на формування у молодіжному
середовищі шанобливого ставлення до захисників України, борців за її
незалежність, поваги до державних символів України та її історії;
- забезпечення відкритості навчально-виховного процесу, розширення
використання засобів масової інформації, спрямованих на євроінтеграцію,
розбудову демократичного, громадянського суспільства в Україні;
- формування медіа-компетентності та здатності до медіа-творчості;
виявлення, поширення та впровадження досвіду інноваційних
технологій у навчально-виховному процесі навчальних закладів.
3. Організатори Конкурсу:
Вінницька обласна організація Національної спілки журналістів України;
Департамент освіти і науки Вінницької облдержадміністрації;
Вінницький обласний Будинок культури учителя;
Вінницьке обласне об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта»
ім.Тараса Шевченка.

4. Умови проведення:
Участь у Конкурсі можуть взяти загальношкільні/класні медіа, медіа
професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів міст, районів та
селищ Вінниччини, видані з 01 вересня 2016 року до травня 2017 року.
Роботи, в залежності від номінації, подаються в друкованому вигляді (2
примірники) чи на електронних носіях*.
Номінації:
- «Краща стінна газета»;
- «Краща друкована газета»;
- «Краща стаття у друкованих ЗМІ»;
-* «Краще інтернет-видання»;
- «Кращий фоторепортаж»;
- «Кращий радіорепортаж».
5. Критерії оцінювання робіт:
Журі проводить оцінювання робіт за наступними критеріями (у відсотках
до загальної оцінки):
- актуальність роботи відповідно до мети і завдань Конкурсу (35%);
- творчість та оригінальність підходу, відповідність заявленій номінації
(35 %)
- рівень технічного виконання та подання (30 %).
6. Нагородження:
Переможці Конкурсу визначаються у кожній номінації.
Переможці у номінаціях нагороджуються Грамотами та Дипломами.
Кращі конкурсні матеріали надрукуються у газетах «Вінниччина» та
«Вінницька газета».
Заявки та конкурсні матеріали надсилати до 12 травня 2017 року на
адресу: 21050, м. Вінниця, а/с 8036, вул. Мури, 6-а, обласний Будинок культури
учителя.
Конт. тел. 0-432-67-17-74, 098-47-52-416, e-mail: vinobu@i.ua
Докійчук Тетяна Борисівна

ЗАЯВКА
на участь у Четвертому обласному конкурсі медіа
загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних закладів
1.
Повна назва навчального закладу, район (місто)
2.
Назва номінації
3.
Назва конкурсного матеріалу (для номінації: «Краща стаття у
друкованих ЗМІ» та «Кращий фоторепортаж»)
4.
Список учнів – членів редколегії (П.І., клас)
5.
Контактна інформація (П.І.П., посада, телефон відповідального
керівника).

Склад журі
Четвертого обласного конкурсу медіа загальноосвітніх,
позашкільних та професійно-технічних закладів освіти
Голова журі:
Паламарчук Василь – голова
правління обласної організації
Національної спілки журналістів України, заслужений журналіст України,
лауреат літературної премії ім. Стельмаха (за згодою).

Співголова журі:
Мельник Тетяна – директор Вінницького обласного Будинку учителя.
Члени журі:
Гальчак Сергій –доктор історичних наук, професор кафедри
журналістики, реклами та зв’язків з громадкістю Інституту філології і
журналістики Вінницького державного педагогічного університету ім. М.
Коцюбинського;
Травнева (Єлісеєва) Світлана – поетеса, член правління обласної
організації Національної спілки журналістів України, лауреат обласних і
всеукраїнських літературних конкурсів, вчитель-методист;
Яковенко Тетяна – заслужений працівник культури України, кандидат
філологічних наук, член Національної спілки письменників України, відмінник
освіти;
Кравець Валентина – член Національної спілки журналістів України,
вчитель ЗШ І-ІІІ ст. № 18 Вінницької міської ради;
Трошкова Анастасія – в.о. головного редактора газети «Вінниччина» (за
згодою);
Космина Наталя – головний редактор газети «Вінницька газета» (за
згодою);
Докійчук Тетяна – провідний методист обласного Будинку культури
учителя;
Григор’єв Роман – дипломант ІІ ступеню І обласного конкурсу медіа
загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних закладів освіти, член
Національної спілки журналістів України, кореспондент газети «Барчани»
Барської міської ради;
Жила Тетяна – учениця державного професійно-технічного навчального
закладу «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище»;
Стаднійчук Оксана – голова Вінницької
організації «Рада старшокласників «Лідер».
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