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ЛУГАНСЬШЦ ОБЛАСНИЙ ШСТИТУТ ШСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Видавничий дім «ОГО» (м. Рівне) та Національний університет 
«Острозька академія» запрошують учнів 8-11 класів навчальних закладів 
Луганської області взяти участь у міжобласному конкурсі творчих робіт «Я -

- прийом робіт -  з 15 вересня до 15 листопада 2016 року;
- робота журі -  з 16 листопада до 01 грудня 2016 року;
- визначення та оголошення переможців -  з 01 по 15 грудня 2016 року.

- стаття (твір не більше 2-х друкованих сторінок формату А-4);

- фоторобота (якщо учасники самостійно розмішують у мережі Інтернет 
на доступних їм інтернет-ресурсах фотографію або серію фотографій (не 
більше 10) -  вони лише надсилають організаторам конкурсу посилання, яке 
повинно бути відкритим для перегляду іншими користувачами. Організатори 
не обмежують учасників конкурсу у виборі пристрою та/або програми, за 
допомогою яких здійснюватиметься фотозйомка та /або обробка фото.

Учні можуть подавати фотороботи й на матеріальному носію інформації 
(фотопапір, диск, карта флеш-пам’яті).

- відеоробота (учасники самостійно розмішують у мережі Інтернет на 
відеохостнгу YouTube відеоролик або фільм тривалістю не більше 5 хвилин і 
надсилають організаторам посилання на свою роботу. Посилання має бути 
відкритим для перегляду іншими користувачами. Організатори не 
обмежують учасників конкурсу у виборі пристрою та/або програми, за 
допомогою яких здійснюватиметься відеозйомка та /або обробка відео).

1. «Цікаве — поруч» (ітема передбачає розповідь про певне цікаве місце 
(місця) або певну цікаву людину (нашого сучасника) у  своєму населеному 
пункті, які учень хотів би показати туристу, котрий приїхав з іншого 
регіону, або з якою бажав би його познайомити)',

Інформаційний лист

журналіст».

Терміни проведення конкурсу:

Номінації конкурсу:

Тематика учнівських творчих робіт (на вибір):

2. «Що б я змінив на краще у своєму населеному пункті» {тема 
передбачає висловлення учнем власних думок, пропозицій щодо можливих 
напрямів здійснення конкретних позитивних змін у  тому населеному



пункті чи регіоні, де учасник проживає (зокрема щодо вирішення проблем 
дозвілля, навчання, занять спортом дітей і молоді, здійснення 
благоустрою, організації допомоги соціально незахищеним верствам 
населення тощо)',

3. «Перший університет України: до 440-річчя Острозької академії»
{тема передбачає розкриття учасником сторінок історії Острозької 
академії або/та підготовку розповіді про видатні постаті її минулого й 
сьогодення або/та висловлення власних вражень від перебування в 
Острозькій академії, власної мотивації навчатись саме в цьому 
університеті).

Увага! До творчої роботи (незалежно від номінації) учасник конкурсу 
обов’язково ще додає есе довільної форми обсягом до 1 друкованої сторінки 
формату А-4 на тему «Чим мене приваблює професія журналіста» (за
бажанням есе може бути записане учасником у  формі відео звернення, 
тривалістю не більше 5 хвилин і самостійно завантажене на відеохостинг 
YouTube. Учасник надсилає організаторам посилання на опубліковане 
відеозвернення, яке має бути відкритим для перегляду іншими 
користувачами.

Конкурсна робота без есе до розгляду журі не допускається!

До есе та творчої роботи учасник додає таку інформацію про себе (в
окремому файлі):
Прізвище, ім’я, по батькові
Число, місяць, рік народження
Повна назва навчального закладу
Клас (курс)
Домашня адреса
Мобільний телефон
Посилання на сторінку учасника в 
одній із соціальних мереж («У
контакті» або Facebook -  на вибір)

•

Згода одного з батьків (П. І. Б.) на 
участь дитини в конкурсі учнівських 
творів «Я -  журналіст»

підпис

дата

Прізвище, ім’я, по батькові 
наукового керівника (якщо учень 
готував роботу з учителем)
Число, місяць, рік народження 
керівника
Місце роботи та посада



Домашня адреса
Мобільний телефон
Даю згоду на надання інформації про 
мене організаторам конкурсу та 
подальше отримання інформації від них

підпис

дата

До інформації додаються фотографії (учня та керівника в разі потреби) 
портретного типу (в електронному або друкованому форматі).

Творчі роботи разом з інформацією про авторів надсилаються на 
електронну адресу vg2001@ukr.net або
на поштову адресу. Видавничий дом «ОГО», вул. Шкільна, 2, м. Рівне, 
33000 (з позначкою «Я -  журналіст»).

Контактна особа з питань прийому робіт:

Голубев Віталій Юрійович (головний редактор Видавничого дому «ОГО») 
050-339-39-85, 098-500-47-60, e-mail: vg2001@ukr.net
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