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1. Р|ета }{онкурсу:

4р.
|,;!!

погодрквно
|олова
}!нницького
обласного об'сднання
3сеукра1нського
товарпства <<!1росв!то>

1епсглпок
28А р.

[прияння розвитков1 тшк1льних мед!а та мед!а профес|йно-техн|чних зак]1ад!в'

формування патр1отичного виховання' нац|он€}пьнот Ёдност! та самодостатност;'
п|двищення щомадсько? та сусп!льно? активност| п|колщ|в; надання уян|вськ|й
молод| мо)к]1ивост! реал!зувати власн; творн1 зд1бност| та виявити нов|:курна-гг1стськ|
таланти.

2. 0сновн! завдання }{онкурсу:
_ приверкуги увац д9 профес!? экурнал|ста та |нтпих шрофес!й пов'язаних з

виготовленням та роз{1овс}од)кенням мед!атекст1в та мед!апов1домлень;
забезпечення в|дкритост! навч;ш{ьно_виховного процесу' роз1пирення

використання засоб1в масовот 1нформац!?, спрямованих на евро!нтещац!то, розбудову
демократичного, громадянського сусш1льства в 9кра!Б;,

_ с|1рияння в1дкритост| д!яльност! навчальн!.п( зак.}1ад1в та розвитку взаемод|{ шт!эк

у{асниками навч€}пьно-в|р(0вного процесу та громадянськост!;
_ вияв.]1енн'т' 11о1ширенн'| та вшровад)кенн'{ досв!ду 1нновац1йних технолог|й у

навч€}льно_виховному процес| навчальних заклад|в.
3. Фргап1затори (онкурсу:

Б|нницька обласна орган1зац|я Ёац!она.гтьно? сп|лки >курнал|ст|в 9кра!ни
,{епартамент осв|ти 1 науки Б|нницько? облдерхсадм1н|страц!{

Фбласний Будинок кульцри учите]1я
Б!нницьке обласне об'сднанъ|я Бсеукра!нського товариства <<[{росв!то> !м. 1араса
![евченка.

4. !{онкурс г{роводиться за ном!нац|ями:
_ ст!нна г3шета

_ |нтернет * видання

- темати чъ\у1{: репорта)к
_ фоторепорта)к

\-2 -|| -
]-2 -// -



Роботи, в залеэкност|
електронних нос|ях.

5. (ритер|! оц!нповання

загально{ оц|нки)
_ акту€}льн|сть роботи в|дпов|дно до завдань 1(онкурсу (з0%)

самост|йн|сть, творн!сть та ориг|нальн|сть п1дходу, в|дпов|дн|сть заявлен|й
ном|нац1\(з5%)

* р|вень техн|чного виконання та подання (35%)
|{еремо>кц| 1{онкурсу визнача}оться у кожн|й ном|нац||.

€клад ясур1:

|олова 2{тр! - ||аламарчук Басиль _ голова правл!ння Б|нницько? обласно|
орган|зац|| Ёац|онально| сп!лки х<урнал!ст|в !кра!ни.

€п!вголова жсур! - }}1ельник [етяна _ директор Б|нницького обласного Будинку

учителя.
9лени жсур1:

|альчак €ерг!й _ 3аслуя<оний прац|вник культури, доктор |сторинних наук'зав|дуваи
кафедрото >курнал|стики |нституту ф|лолог|| | :курнал|отики
Б|нницького дер)кавного педагог|нного ун|верситету 1м. \4ихайла
1{оцтобинського' кав€!"лер <<3олото| медал| укра!нсько? хсурнал|стики>>.

€в|тлана [равнева (€л!сесва) - член [{равл|ння Б1нницько| обласно] орган|зац||
Ёац|онально| сп]лки журнал|ст|в !кра!ни, кав€ш1ер <3олото| медал|

укра!нсько? >курнал|стики)' член |{равл|ння Б|нницького обласного
об'еднання Бсеукра!нського товариства <<|!росв|та>> |м. |араса
11[евченка,поетеса' пауреат обласних | всеукра]нських л|тературних
конкурс|в, вчитель_методист

{имн!н .[подмила - головний спец|ал!ст в|дд]лу позатпк|льно| осв|ти' вихованъ1я та
тшк|л |нтернат|в [епартаменту осв|ти | науки Б|нницько]
о блдерх<адм|н| стр ац1|.

[1антелеймонова €вген!я нач€ш1ьник в|дд|лу з основних вид|в д|яльност1
Б|нницького обласного Будинку культури у{ителя.

первинного осередку Б|нницького обласного об'еднання
Бсеукра!нського товариства <<|{росв|то> |м. 1араса | 1 |93ч9цка, викладач

дерх{авного профес|йно-техн|чного навч€штьного закладу <<Б|нницьке

м|я<рег!он€ш1ьне вище профес|йне училище>).

в|д
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ном|нац||, пода}отьоя в друкованому вигляд| та на

роб|т:
[ур| проводить оц|нтовання роб|т за наступними критер|ями (у в|доотках до

[ропшкова Анастас!я - заступник головного редактора г€вети <Б|нниччина).



[1ляцок Анастас!я - улениця 11 к.]1асу нач€}льного зак.]1аду (загш1ьноосв|тня 1_111

ступен1в _ 1||кола ]чгр 11 Б|нницько| м|сько? ради>.
3ал!зняк Апластас|я - улениця |11 курсу 14 щупи дер)кавного профес!йно_техн|чного

навч€1льного зак.]|аду <<Б[нницьке м|хсрег|он€}пьне вище-профес|йне

)д1илище>.
10зькова Анлсел!ка - у{ениця 10 класу ЁБ1(: заг€}'|ьноосв!тня :школа_г|мназй 1-111

ступен|в ]\9 23 Б|нницько? м!сько! ради.
1{онкурс проводитиметься щор|яно з вересня до 15 щавня.
3аявки надсила}оться' матер!али подшоться до 15 щавня 2014року.
Ёлектронна адреса: у|по6ц@|.ца
||олптова адреса Б|нницьк|й областпдй БуАинок культури у{ите.]ш{

вул. |[.Фсипенко' 6а,м. Б|нниця, 20 1 50.
(онтактн1 телефонп _ (0432)3 5 -26-7 9,

497-745-62-73


