
Інформаційний лист  
Шановні вчителі, керівники гуртків і творчих студій! 

 

Інститут журналістики Київського університету імені Бориса 

Грінченка оголошує  конкурс  журналістської творчості для 

старшокласників «НОВІ В МЕДІА», який відбудеться 8 квітня 2017 року.     

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

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

фоторепортажів). 

 

ЖУРНАЛІСТСЬКА ТВОРЧІСТЬ 

Учасники до 5 квітня 2017 року надсилають творчі роботи у наступних 

жанрах:  

а) авторський  журналістський текст на вибір (нарис-портрет, есе, 

репортаж та ін.), можливо з елементами візуалізації (ілюстрації)  для 

презентації на фінальному етапі;  

б)  фоторепортаж  (інформаційним приводом може бути будь-яка  

цікава подія чи тема, явище, герой);  

в) виступ у кадрі (відеоблог) – 1-1,5 хвилини  (приклад  – проект 

«Словопис» http://slovopys.kubg.edu.ua/ (натиснути на літеру) чи 

http://1tv.com.ua/programs/lyubymo_zhyttia), можливо додати відеоряд  

(динамічне відео, інфографіка)   

б) екранна чи фотозамальовка з закадровим текстом «Місцинки  Києва» 

(до 3 хвилин). Об’єктом цього твору може стати будь-яке цікаве місце Києва, 

що відзнято відеокамерою чи смартфоном. До відео  додається  авторський 

журналістський закадровий текст (приклад -http://1tv.od.ua/releases/10421 чи 

https://rutube.ru/video/3f3bf45a004eca7d3d005c58ecccff1e/ )  

Участь у конкурсі буде засвідчено сертифікатом Університету імені 

Бориса Грінченка, переможці отримують нагороди .  

Роботи-призери будуть розміщені на сайті Інституту журналістики 

Київського університету імені Бориса Грінченка – http://ij.kubg.edu.ua/ та на 

сайті НВЦ «Грінченко-інформ» – http://grinchenko-inform.kubg.edu.ua/  

  

Конкурс проходитиме у два етапи.  

1. Відбірковий етап – попереднє оцінювання творів учасників 

компетентним журі, до складу якого входитимуть викладачі журналістики і 

нових медіа  Київського університету імені Бориса Грінченка та практикуючи 

журналісти.  Дата подання матеріалів – до 5 квітня 2017 року.  
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2. Фінальний етап – презентація авторами-призерами власних творів 

в Київському університеті імені Бориса Грінченка. Дата проведення -  8 квітня 

2017 року.  

Для участі у конкурсі необхідно до 5 квітня 2017 року подати 

примірники власних творів  й заявку в електронному вигляді  

контактній особі - доцент кафедри журналістики і нових медіа  Лісневська  

Аліна Леонідівна   -– a.lisnevska@kubg.edu.ua   

тел.: 066 79 59 170, 0671810215  

  

  

Текстовий та відеофайл для перегляду журі розміщується на  

Інтернет-ресурсі тимчасових відеофайлів http://dropmefiles.com чи іншому 

ресурсі, можливо додати на гугл диск з посиланням на пошту  

a.lisnevska@kubg.edu.ua з позначкою «Конкурс «Нові в медіа»  

  

  

Зразок заявки  

Прізвище та ім’я учасника  

Секція  

Назва твору  

Жанр твору  

Пароль відеофайлу  

Назва навчального закладу  

Район  

Клас  

Вік учасника  

Контактний телефон учня, e-mail  

ПІП вчителя або керівника гуртка, студії   

Контактний телефон , e-mail учителя або  

керівника гуртка, студії  

  

  

Зичимо творчих успіхів і чекаємо на конкурсі журналістської творчості  

«Нові в медіа»!  

  

З повагою, колектив викладачів кафедри журналістики та нових медіа 

Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка.  

http://dropmefiles.com/
http://dropmefiles.com/
http://dropmefiles.com/
http://dropmefiles.com/
http://dropmefiles.com/
http://dropmefiles.com/

