
Інформаційний лист 
Шановні вчителі, керівники гуртків і творчих студій! 

Кафедра журналістики та нових медіа Інституту журналістики 

Київського університету імені Бориса Грінченка оголошує конкурс 

журналістської творчості для старшокласників «НОВІ В МЕДІА».    До 

участі у конкурсі запрошуються учні 9-11 класів, які є авторами 

оригінальних творів (нарисів, есе, екранних замальовок, виступів у кадрі, 

фоторепортажів). Мова конкурсу – українська.  

                                         

                              
Учасники з 1 грудня 2019 року  до 14 березня 2020 року надсилають 

творчі роботи у наступних жанрах: 

а) авторський  журналістський текст (нарис-портрет, есе, репортаж та 

ін.), можливо з елементами візуалізації (фото); 

б) відеоблог чи журналістський сюжет тривалістю до 3 хвилин, 

можливі складові: стендап, синхрон, динамічне відео, інфографіки; 

в) екранна чи фотозарисовка  або (фотофільм)  тривалістю до 3 хвилин. 

До відео  додається  авторський журналістський закадровий текст. 

Фото та відео можуть бути відзняті на будь-яку техніку (смартфон, 

фото чи відеокамера) 

Журі визначатиме кращі роботи у двох номінаціях – «Журналістські 

друковані матеріали» та «Журналістський відеотвір». 

Участь у конкурсі буде засвідчено сертифікатом Університету імені 

Бориса Грінченка, переможці отримують нагороди та подарунки. 

 

Конкурс проходитиме у два етапи: 

1. Відбірковий етап – попереднє оцінювання творів учасників 

компетентним журі, до складу якого входитимуть викладачі кафедри 

журналістики і нових медіа  Київського університету імені Бориса Грінченка 

та практикуючи журналісти.  

Дата подання матеріалів – до 14 березня 2020 року. 

2. Фінальний етап – презентація авторами-призерами власних творів у 

Київському університеті імені Бориса Грінченка.  

Дата проведення -  21 березня 2020 року. 

 

Важливо!!! Для участі у конкурсі необхідно до 14 березня 2020 року 

подати примірники власних творів  й заявку (разом з фото учасника або 

учасників) в електронному вигляді на електронну адресу 

new.in.media.kubg@gmail.com 

 

Контактні телефони:  0667959170 Аліна Леонідівна Лісневська (доцент 

кафедри журналістики та нових медіа) 

                             0999207710  Аліна Рєзнік (студентка)  

                             0663463977  Дана Маслюк (студентка) 

 

 

mailto:new.in.media.kubg@gmail.com


 Відеофайли  для  перегляду журі розміщується  на Інтернет-ресурсі 

тимчасових відеофайлів http://dropmefiles.com чи іншому ресурсі. Також 

можливо прикріпити посилання на відео на гугл-диску. 

 

 

 

Зразок заявки 

Прізвище та ім’я учасника 

Фото учасника (прикріпити окремим 

файлом у повідомлення) 

Вік учасника 

Область, район, місто 

Контактний телефон учасника, e-mail 

Назва навчального закладу 

Секція 

Клас 

ПІП вчителя або керівника гуртка, студії   

Контактний телефон , e-mail учителя або 

керівника гуртка, студії  

Назва твору 

Жанр твору 

Пароль  відеофайлу (якщо необхідно)  

 

 

 

Зичимо творчих успіхів і чекаємо на конкурсі журналістської творчості 

«Нові в медіа»!  

Також шукайте нас у Facebook та дізнавайтеся про всі новини конкурсу 

першими – Нові в медіа / New in media  https://www.facebook.com/newinmedia/ 

 

З повагою, викладачі та студенти  кафедри журналістики та нових 

медіа Інституту журналістики Київського університету імені Бориса 

Грінченка. 

 

http://dropmefiles.com/
https://www.facebook.com/newinmedia/

