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Актуальність
Фестиваль-конкурс — чудова можливість реалізувати себе у творчості та

медійній сфері для початківців та професіоналів: фотографів, журналістів та
тележурналістів, поетів та письменників, відеооператорів та ІТ-фахівців.
Протягом трьох фестивальних днів юні журналісти стають учасниками
культурно-ділової програми, до якої долучаються відомі журналісти, редактори
провідних ЗМІ, режисери відомих телепрограм, громадські діячі.

Мета
Міжнародний фестиваль-конкурс дитячо-юнацької журналістики «Прес-

весна на Дніпрових схилах» (далі — фестиваль-конкурс) створений з метою
популяризувати медійну освіту, реалізувати творчий потенціал дітей та молоді,
розвивати їхні інформаційно-комунікаційні вміння та навички, залучити їх до
громадського, культурного, економічного життя міста, держави, світу.

Завдання:
 сприяти реалізації положень Міжнародної конвенції про права дитини

вільно висловлювати власну думку, отримувати та передавати інформацію
будь-якого змісту, незалежно від кордонів, в усній, письмовій або друкованій
формі;

 створити умови для самореалізації обдарованих дітей та молоді в
інформаційному просторі, а саме: надавати професійну допомогу та підтримку
в процесі створення інформаційного продукту;

 розкривати за допомогою різноманітних жанрових напрямів та
тематик особливості життєдіяльності молоді в умовах сучасного міста;

 вивчати ситуацію із засобами масової комунікації м. Києва та
ініціювати створення молодіжного інформаційного центру для вивчення та
вирішення проблем сучасної молоді;

 установити та зміцнити професійні та творчі контакти між
молодіжними засобами масової інформації міста та молодіжними організаціями
країн світу;

 ознайомити із сучасними тенденціями розвитку медіаосвіти в Україні
та світі;

 популяризувати інноваційні методи і форми роботи з молоддю,
професійний досвід кращих педагогів з медіаосвіти тощо.

1. Загальні положення
1.1.Фестиваль-конкурс у 2002 році ініціювало інформаційно-творче

агентство «ЮН-ПРЕС» Київського Палацу дітей та юнацтва з метою
популяризації медійної освіти та реалізації творчого потенціалу дітей і молоді
України та світу.

1.2.Безпосереднє керівництво конкурсом здійснює Оргкомітет, склад
якого затверджує Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації).
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1.3.Фестиваль-конкурс відбувається щороку за певною темою та
підтемами (Додаток 1).

1.4.Організатори фестивалю-конкурсу:
 Міністерство освіти і науки України;
 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації);
 Київський Палац дітей та юнацтва;
 Інформаційно-творче агентство «ЮН-ПРЕС».
1.5.Співорганізатори фестивалю-конкурсу:
 Державний комітет телебачення та радіомовлення України;
 Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення;
 Національна спілка журналістів України;
 Національна спілка письменників України;

1.6. Партнери фестивалю-конкурсу:
 Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка;
 Київський Міжнародний Університет;
 Київський університет імені Бориса Грінченка;
 Університет державної фіскальної служби України;
 Київський національний університет культури і мистецтв;
 Всеукраїнське товариство «Просвіта» ім. Тараса Шевченка;
 Газети, журнали та інтернет-видання: «Голос України», «Освіта

України», «Міст-М», «Хрещатик»», «Киев.Власть».
 Телекомпанії: Перший UA, телеканал «Культура», ТРК «Київ»,

телеканал «Прямий», «5 канал», телеканал «112»,.
1.7.Адреса Оргкомітету:

Київський Палац дітей та юнацтва
01010 м. Київ, вул. Івана Мазепи, 13
Тел.: (044) 280-92-91
e-mail: pressvesna.ua@gmail.com

2. Порядок і терміни проведення
2.1.Фестиваль-конкурс проводять у три етапи:
І етап — грудень-березень (оголошення теми та підтем, підготовка

творчих робіт, надання їх до Оргкомітету). Термін подання робіт визначає
Оргкомітет (Додаток 1).

ІІ етап — березень – квітень (робота журі: оцінювання робіт).
ІІІ етап — 2-гі, 3-ті вихідні травня (підбиття підсумків, нагородження

переможців та фестивальна програма).
2.2. Для організації та проведення фестивалю-конкурсу створюється

Оргкомітет.
2.3. Оргкомітет забезпечує роботу першого й другого етапів, зокрема:
 формує журі, яке визначає переможців та лауреатів спецпремій;
 забезпечує призовий фонд для переможців;
 висвітлює фестиваль-конкурс у засобах масової інформації;
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 залучає до участі в організації та проведенні місцеві (районні, міські,
обласні) установи та громадські організації;

 збирає заявки на участь у конкурсі та конкурсні роботи.
Учасники заповнюють заявку в електронній (за посиланням «Подати

роботу на конкурс» на сайті www.yunpress.kiev.ua) і друкованій формі (Додаток
2) та до 15 квітня поточного року подають разом із конкурсною роботою,
оформленою відповідно до вимог пункту 4.3, за адресою: 01010 вул. І. Мазепи,
13, ІТА «ЮН-ПРЕС», каб. 244, м. Київ.

2.4.Оргкомітет здійснює організацію та проведення третього етапу
фестивалю-конкурсу, зокрема:

 визначає його термін і місце проведення;
 розробляє сценарій та реалізує заходи програми, проводить репетиції

тощо;
 залучає громадські організації, які надають організаційну, фінансову

чи іншу допомогу в проведенні заходів фестивалю-конкурсу.
2.5.У рамках фестивалю-конкурсу працює онлайн-медіацентр. Роботи

його найактивніших учасників оцінює спеціальне журі та нагороджує
подарунками.

2.6.Оргкомітет залишає за собою право змінювати умови другого та
третього етапів фестивалю-конкурсу залежно від категорії учасників та їхнього
творчого рівня.

2.7.Номінації фестивалю-конкурсу:
 Журналістська робота;
 Літературний твір;
 Фоторепортаж;
 Відеоробота;
 Медіапроєкт;
 Нові медіа;
 Газета;
 Радіоробота;
 Голос покоління Z;
 Традиції та новаторство (педагоги з медіадисциплін).

3. Учасники
3.1.У фестивалі-конкурсі можуть брати участь учні закладів загальної

середньої та позашкільної освіти, закладів професійної (професійно-технічної)
освіти, юнкори дитячих і молодіжних видань, представники громадських
організацій, молодіжних центрів, студентських спілок та педагоги з медіа
України та закордону.

3.2.Вікова категорія — молодь від 12 до 21 року, а також керівники
гуртків, педагоги, журналісти без обмеження у віці, що працюють у
професійних ЗМК та мають власні репортажі, блоги, публікації на актуальну
тематику про дітей та молодь.



5

4. Вимоги до матеріалів, що подаються
4.1. Для участі у фестивалі-конкурсі учасник подає до Оргкомітету

заявку за формою, що додається (Додаток 2), в електронному і друкованому
вигляді.

4.2. Конкурсні роботи подають в електронному та/або друкованому
вигляді.

4.3. Вимоги до оформлення конкурсних робіт у кожній з номінацій
фестивалю-конкурсу визначено в Додатку 4 до Положення.

4.4. Матеріали, подані на фестиваль-конкурс, не повертаються і не
рецензуються.

5. Умови участі
5.1.Учасниками є всі, хто подає конкурсні роботи, оформлені згідно з

вимогами пункту 4.3 цього Положення, не пізніше 15 квітня поточного року та
заявку на участь (в електронному чи друкованому вигляді).

5.2. Оргкомітет запрошує для участі у третьому етапі переможців
фестивалю (І, ІІ, ІІІ місця у 10-ти номінаціях та лауреатів спецпремій) згідно з
протоколами журі.

5.3. Витрати на переможців фестивалю-конкурсу (І, ІІ, ІІІ місця у 10-ти
номінаціях та лауреати спецпремій) під час третього етапу фестивалю-конкурсу
(харчування, проживання, автобусні перевезення та витрати згідно пункту 5.7)
забезпечуються за рахунок Оргкомітету.

5.4. Учасники ІІІ етапу фестивалю-конкурсу сплачують реєстаційний
внесок (за винятком пільгових категорій): учасники з України — 300 грн, з
інших країн світу — 12 євро (зарубіжні учасники вносять реєтраційний внесок
та інші оплати по приїзду, під час реєстрації в Офісі Фестивалю). Оргкомітет
залишає за собою право змінювати суму реєстраційного внеску.

5.5. Учасники, які подали роботи на фестиваль-конкурс, але не стали
переможцями та лауреатами спецпремій, беруть участь у третьому етапі за
власний кошт.

5.6. Виготовлення іміджевої друкованої продукції, придбання кубків,
призів, дипломів, подяк тощо та організація заходів фестивальної програми
здійснюється за рахунок Оргкомітету.

5.7. Традиційні заходи програми фестивалю-конкурсу:
 прес-конференція з організаторами фестивалю-конкурсу;
 виставка аматорських дитячих та молодіжних газет «Газетний

вернісаж»;
 ярмарок медіаідей «Вільна преса — вільна країна»;
 виставка методичних, навчальних матеріалів у галузі медіаосвіти та

медіаграмотності;
 медіаковоркінг «Ми разом з професіоналами»;
 воркшоп «Медіаосвіта і медіаграмотність: інтегровані практики»;
 круглий стіл «Проблеми дитячих медіа та медіаконенту в сучасних

ЗМК»;
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 журналістський марафон;
 гра-квест «Медіарадар»;
 нічна редакція «ІнфоМанія» (підготовка спецвипусків газет,

фоторепортажів, блогів, відеороликів тощо про події фестивалю-конкурсу).
 екскурсійна програма.

6. Підбиття підсумків
1.1. За підсумками другого етапу фестивалю-конкурсу переможців
запрошують на третій етап.
1.2. Переможців, які посіли І, ІІ, ІІІ місця в номінаціях, та лауреатів, які
отримали спецпремії, нагороджують дипломами та цінними подарунками.
1.3. Педагогів з медіадисциплін, керівників/кураторів делегацій та
учасників, які активно працювали протягом фестивалю-конкурсу,
нагороджують подяками.
1.4. На церемонію нагородження запрошують членів журі та партнерів
фестивалю-конкурсу.



Додаток 1
ТЕМАТИКА

ХVІІІ Міжнародного фестивалю-конкурсу дитячо-юнацької
журналістики

«Прес-весна на Дніпрових схилах»

Термін подання робіт — «15»  квітня 2020 р.

Тема фестивалю-конкурсу — «2020: моя країна в смартфоні».

Актуальність теми не викликає сумніву. Її обрали діти шляхом
голосування; вона зокрема відповідає завданнями НУШ, яка взяла курс на
діджиталізацію та стратегією держави. Молодь обрала те, що вже стало
невід’ємною частиною їхнього інформаційного розвитку. У чому вони
вбачають своє майбутнє та мають бажання творити.

Діджиталізація — це глобальна тенденція, що приходить на заміну старим
засобам електронної комунікації, яка безперечно зачіпає всі галузі сучасної
економіки.

Держава в смартфоні — це стратегічні інструменти цифрової  комунікації
та способів оцифрування державних сервісів, які застосовуватимуться
фахівцями у різних сферах суспільної діяльності, управління і бізнесу.

Ваші ідеї, дослідження, спостереження, проектна діяльність на визначену
тему, яку розкриють учасники за обраними номінаціями, цікава для
організаторів фестивалю-конкурсу.

Саме тому пропонуємо такі підтеми:
 «Держава в смартфоні: міф чи крок у майбутнє?»;
 «Діджиталізація: загрози чи переваги?»;
 «Бути онлайн — це не розвага»;
 «Без місії немає медіапрофесії»;
 «Краудфандинг у медіа»;
 Native advertising/ нативна реклама/ — новий формат епохи digital
 «Інноваційне місто — яке воно?»;
 «Україна в стилі діджитал»;
 «Медіаграмотна особистість — успішна особистість»;
 «Медіаекологія»;
 «Просто жити SMART»;
 «Людина в смартфоні: нові можливості»;
  «Віртуальне життя у смартфоні»;
 «Путівник розумного киянина» — доступна ІТ-освіта»;
 «Реалізація урбаністичних SMART-ідей»;
 «SMART-суспільство — європейське суспільство»;
 «SMART-покоління — успішна нація»;
 «SMART-покоління обирає інновації»;



8

 «Цифрова ера: що переможе soft skills чи hard?»;
 «Лікарі в смартфоні: безглузда трата часу чи сучасність?»
 «Лікар чи інтернет, що надійніше?»;
 «Цифрова ера: професії майбутнього»;
 «Що переможе — цифра чи слово»;
 «SMART-технології в освіті»;
 «Сімейні цінності покоління SMART: які вони?»;
 «Обличчя електронної держави»;
 «Чи опанує покоління Y мову покоління Z»;
 «Інноваційний парк розваг».

Орієнтуйтеся на підтеми, але ними не обмежуйтеся!
Пишіть! Дивуйте! Перемагайте!



Додаток 2

ЗАЯВКА
на участь в ХVІІІ Міжнародному фестивалі-конкурсі дитячо-юнацької

журналістики «Прес-весна на Дніпрових схилах»

1. Назва команди
_______________________________________________________________________________

2. Категорія команди (номінація)
_______________________________________________________________________________

3. Організація, що відправляє команду
_______________________________________________________________________________

4. Інформація про керівника:

№
з/п ПІБ Місце роботи Адреса

Телефон
(мобільний,

робочий)
e-mail Додаткова

інформація

5. Інформація про учасників:

№
з/п ПІБ

Дата
народжен

ня

Навчаль
ний

заклад,
клас

Адреса
Телефон

(мобільний,
робочий)

e-mail Додаткова
інформація

6. Якщо необхідне офіційне запрошення, вкажіть, будь ласка: ПІБ, посаду, якій потрібно
надіслати + номер факсу __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________



Додаток 3

Код роботи (заповнює представник оргкомітету) __________

КОНКУРСНА РОБОТА
учасника ХVІІІ Міжнародного фестивалю-конкурсу дитячо-юнацької

журналістики «Прес-весна на Дніпрових схилах»

Інформація про роботу:

Назва роботи:

Інформація про автора (ПІБ, дата
народження, школа, клас) або
авторський колектив (назва
команди, організація тощо)
Місто

Область

Країна

Контактний телефон

Поштова адреса

Електронна адреса

Сайт організації (якщо є)

Номінація

Примітки



Додаток 4

ВИМОГИ ДО РОБІТ
ХVІІІ Міжнародного фестивалю-конкурсу дитячо-юнацької

журналістики «Прес-весна на Дніпрових схилах»

1. «ЖУРНАЛІСТСЬКА РОБОТА»
Відповідно до запропонованої тематики подати роботу в електронному та

роздрукованому вигляді.
Оформлення: Microsoft Word, гарнітура Times New Roman, 14 кегль,

міжрядковий інтервал 1,5.
Роботи оцінюють за такими критеріями:
 відповідність жанру (стаття, репортаж, інтерв’ю, кореспонденція,

тощо);
 актуальність теми;
 відповідність заголовка змістові;
 уникання мовних повторів (тавтології) і штампів;
 уміння мислити оригінально.

2. «ФОТОРЕПОРТАЖ»
Відповідно до запропонованої тематики подати фотороботи:

 колективні — від 15;
 індивідуальні — від 5.

Світлини можуть бути чорно-білими або кольоровими, розмір — 15×21.
Оформлення: на звороті зазначити назву роботи та інформацію про

автора. Фотороботи ЗАБОРОНЕНО наклеювати на картон або оздоблювати.
Відповідно до запропонованої тематики роботу слід подати в електронному
(електронною поштою, на флешці) та роздрукованому вигляді.

Фотороботи оцінюють за такими критеріями:
 розкриття теми;
 відповідність жанру;
 авторська робота;
 вміння відобразити своє бачення теми.

3. «ВІДЕОРОБОТА»
Відповідно до запропонованої тематики подати як індивідуальні, так і

колективні роботи хронометражем до п’яти хвилин у форматі HD-відео. Жанри
на вибір: ігрові, інформаційні, документальні (відеоролик, відеоблог, скетч
тощо). Для перегляду відеоробіт журі потрібно надати на електронну пошту
лінк (посилання) для скачування роботи з позначкою «ПРЕС-ВЕСНА» (пароль
для перегляду за необхідності).

Роботи оцінюють за такими критеріями:
 режисерський хід;
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 операторська робота;
 розкриття теми;
 авторська робота;
 уміння мислити оригінально;
 відповідність обраному жанру.

4. «ЛІТЕРАТУРНИЙ ТВІР»
Відповідно до запропонованої тематики подати роботу в електронному та

роздрукованому вигляді.
Оформлення: Microsoft Word, гарнітура Times New Roman, 14 кегль,

міжрядковий інтервал 1,5.
Роботи оцінюють за такими критеріями:
 відповідність жанру (оповідання, казка, замальовка, нарис, гумореска

тощо);
 важливість проблеми (ідеї);
 стиль мови (вдале використання образних мовних засобів, ідіом,

уникання мовних повторів і штампів);
 уміння мислити оригінально.

5. «МЕДІАПРОЄКТ»
Подати медіапроєкти, що мають практичне медіаспрямування та

відповідають тематиці фестивалю-конкурсу, індивідуальні або авторських
колективів.

Форма проєкту: 1. Назва проєкту. 2. Інформація про автора або
авторський колектив. 3. Опис. 4. Мета та завдання. 5. Форма та план реалізації.
6. Задіяні ресурси. 7. Очікувані кількісні та якісні результати (проєкт втілено —
фактичні досягнення). 8. Бібліографія.

Роботи оцінюють за такими критеріями:
 актуальність та соціальне значення;
 реалістичність, економічність, перспективність;
 використання демонстраційних матеріалів (у разі, якщо прєект уже

реалізували);
 оформлення проєкту.

6. «ГАЗЕТА»
Надати шкільні газети, та друковані видання інших закладів освіти, зміст

яких відповідає тематиці фестивалю-конкурсу.
Роботи оцінюють за такими критеріями:
 відповідність тематичному напряму;
 актуальність інформації, оперативність реагування на шкільні події;
 уміння висловлювати авторську думку;
 відповідність матеріалів обраному жанру, різноманітність жанрів.
 дизайн газети.
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7. «НОВІ МЕДІА»
Нов́і м́едіа (англ. New Media)— інтерактивні електронні видання, що

комбінують формати подання інформації; різновид цифрових медіа. Наприклад,
контентом нових медіа можуть бути відео, онлайн-радіо, телевізійна
трансляція, анімація, звукове оформлення, та, власне, текст.

Подати інформаційний ресурс (блог, сайт), що відповідає тематиці
фестивалю-конкурсу. Інформаційний ресурс може бути зроблений на готовому
майданчику (Instagram, Twitter, Blogger, Facebook, Worldpress) або розроблений
самостійно в програмі css та html.

Роботи оцінюють за такими критеріями:
 відповідність тематиці фестивалю-конкурсу;
 зручність використання;
 структурованість (рубрики, підрубрики);
 інформаційне наповнення;
 швидкість завантаження;
 дизайн, оформлення.
ЗАБОРОНЕНО використовувати неадаптовані до інтернету фотографії

(розподільна здатність не більше 72 dpi).

8. «РАДІОРОБОТА»
Відповідно до запропонованої тематики подати як індивідуальні, так і

колективні радіопрограми, радіорепортажі, інформаційні програми та художнє
начитування. Формат — MP3 або avi, хронометраж — до п’яти хвилин.

Роботи оцінюють за такими критеріями:
 режисерський хід;
 якість звукомонтажу;
 розкриття теми;
 авторський підхід;
 уміння мислити оригінально;
 відповідність обраному жанру.

9. «ТРАДИЦІЇ ТА НОВАТОРСТВО» (дорослі)
Надати матеріали професійного досвіду: дослідження, проєкти, сценарії,

організаційні або управлінські моделі медіа- та/або івент-заходів, конспекти
занять або інший медіапродукт у довільному форматі (сайт, відео, фото,
друкована робота тощо).

Учасники: керівники гуртків, учителі та педагоги, журналісти, які
працюють з медіа-спрямованою молоддю.

Оформлення: Microsoft Word, гарнітура — Times New Roman, 14 кегль,
міжрядковий інтервал 1,5.

Роботи оцінюють за такими критеріями:
 наявність інноваційних освітніх технологій у досвіді;
 новаторство та втілення його основних принципів у практичну

діяльність;
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 наявність досвіду апробації сучасних освітніх, медіа-, інформаційних
та/або івент-технологій у професійній діяльності;

 креативність досвіду.

10. «ГОЛОС ПОКОЛІННЯ Z»
Номінація розрахована на журналістів, що працюють у професійних ЗМІ

та мають власні репортажі, блоги, публікації на актуальну тематику про дітей
та молодь. А також для медіа та профільних громадських організацій, які
підтримують юних медійників (проводять безкоштовні майстер-класи,
тренінги, надають ефір та студії для практикумів, друкують дитячі матеріали).

Ексклюзивним є те, що до складу журі входять діти — юні журналісти
столиці та регіонів, а також переможці минулорічних фестивалів-конкурсів.
Роботи можуть подавати як автори особисто, так і учасники фестивалю-
конкурсу (лише опубліковані роботи протягом 2019–2020 років). За згоди
автора вони будуть долучені до конкурсу.


