
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Бази практики

Інституту журналістики

Університету Грінченка



Видавництва

Українське видавництво, що спеціалізується на довідковій і перекладній літературі, 

відоме за підручником «Вступ до алгоритмів», біографічним довідником «Хто є хто в 

Україні» та путівником «Офіційна Україна сьогодні». Найбільше перекладних книжок 

присвячено проблемам євроінтеграції.

«Експрес об’ява»

Українське видавництво, що спеціалізується на довідковій і перекладній літературі, відоме 

за підручником «Вступ до алгоритмів», біографічним довідником «Хто є хто в Україні» та 

путівником «Офіційна Україна сьогодні». Найбільше перекладних книжок присвячено 

проблемам євроінтеграції.

К.І.С.

Одне з найдавніших видавництв Національної cпілки письменників України. У роки 

незалежності видавництво зазнало відчутної реорганізації, але зберегло основні 

орієнтири та спрямування, передовсім на твори високої художньої якості й актуальності. 

Співпрацює з різними фундаціями, як місцевими, так і міжнародними.

«Український письменник»



Фонд втілює у життя різноманітні культурно-просвітницькі проекти з метою збору 

коштів на поповнення українських бібліотек якісними книжками, відкриття сучасних 

книгарень, надання підтримки молодим талантам України – письменникам, митцям, 

дизайнерам, а також талановитим дітям.

Фенікс

Видавництво «Фенікс» відомо на ринку як виробник високохудожніх альбомів преміальної

якості. Компанія успішно пережила кризи, зуміла зберегти і розвинути основні вектори

бізнесу, постійно інвестує в поліграфічні потужності.

Міжнародний Благодійний Фонд «Мистецька скарбниця»

Видавництво з високим рівнем соціальної відповідальності, яке не лише видає цікаві

українські книжки, а й формує сучасні видавничі тренди та веде активну просвітницьку

діяльність.

ТОВ "Видавничий центр "12"



Українська книжкова видавнича компанія, створена у 2015 році. Спеціалізується на 

виданні українських перекладів іншомовної літератури та дитячій і дорослій

літературі сучасних українських авторів українською мовою.

"Жнець"

Видавництво “Жнець” працює на ринку від 2004 р. Надає повний спектр редакційно-

видавничих послуг. Випускає якісні навчальні, наукові, літературно-художні видання у 

друкованому та електронному форматах. Художнє оформлення видань здійснюють члени 

Національної спілки художників України, Київської спілки художників книги.

ТОВ "Видавнича група КМ-БУКС"

Цифрове видавництво MCFR — це провідне спеціалізоване видавництво України. 

Видавництво випускає спеціалізовані журнали (у друкованому та електронному вигляді), 

експертно-правові системи та програми, проводить семінари та курси підвищення

кваліфікації. 

"МЦФЕР-Україна"



Видавничий дім започатковано 28 грудня 2018 року редакціями видань

Національного газетно-журнального видавництва. Місія - видання

загальнодержавних україномовних культурологічних газет і журналів.

"Баланс Бізнес Букс"

Єдине українське видавництво, яке спеціалізується на випуску серйозної ділової

літератури. Випускає, ретельно відібрані на кращих міжнародних виставках, перекладні

книги для бізнесу. Вся продукція - це помічник у веденні бізнесу: від реклами до фінансів, 

від маркетингу до управління персоналом.

ТОВ "Видавничий дім "Українська культура"

Видавництво є видавцем періодичних видань: офіційного щотижневого нормативного 

бюлетеня «Відомості Верховної Ради України» та додатку до нього «Відомості Верховної

Ради України» (зі змінами) та серія «Закони України». За період від створення

видавництва випущено близько 1500 назв книжкової продукції. 

ДП Видавництво Верховної Ради України (Парламентське видавництво)



Видавництво пропонує широкий асортимент навчально-методичної літератури, 

наочних посібників та мультимедійних видань з усіх предметів і для всіх типів

загальноосвітніх закладів. 

"Родовід"

Видавництво «Родовід» розвинулося з однойменного часопису. Власне, з наукових

записок із історії українського мистецтва. Від недавнього часу видає також фотобуки. 

Візуальна книга є популярною – бодай тому, що переважна більшість людей має потяг до 

прекрасного.

"Розумники"

«Наш формат» — українське видавництво, засноване у 2006 році, що спеціалізується на 

нехудожній літературі (нон-фікшн). «Наш формат» представив українські переклади

Нобелівських лауреатів Деніела Канемана та Річарда Талера, світові бестселери, такі як 

«Чорний лебідь» Насіма Талеба, «Атлант розправив плечі» та багато інших.

“Наш формат”



Книжкова палата України — державна наукова установа у сфері видавничої

справи. Створена з метою забезпечення інтересів держави у нарощенні

інтелектуального та інформаційного потенціалу, сприяння розвитку

національної культури, науки, освіти, книговидавничої та бібліографічної

справи, тощо.

"Самміт-книга"

Одне з провідних українських видавництв, засноване на початку 90-х 

років. У видавничому портфелі - сучасна художня та публіцистична

література, книги для освіти та дітей. Видавництво організовує

поетично-музичні вечори, творчі зустрічі та інші заходи, спрямовані на 

популяризацію книг та читання в Україні.

Державна наукова установа "Книжкова палата України"



Мережу Централізованої бібліотечної системи Голосіївського району м. Києва

складають 14 публічних бібліотек. Усі бібліотеки відкриті і доступні для широкого кола 

користувачів. Бібліотечні послуги виконують фахові працівники, які надають

кваліфіковані консультації. 

Національна історична бібліотека України

Бібліотека є Всеукраїнським депозитарієм історичної літератури та методичним

центром в галузі історико-краєзнавчої бібліотечної діяльності і наукової

бібліографії з історії України. Фонд Бібліотеки складає понад 700 000 одиниць

зберігання.

Централізована Бібліотечна система Голосіївського району

Бібліотеки



Інформаційно-бібліографічне обслуговування координується з іншими бібліотеками, 

бібліотека надає бібліографічні довідки різної тематики. Забезпечує інформаційне

обслуговування апарату райдержадміністрації, депутатського корпусу та окремих

користувачів.

ЦРБ ім. М.Є. Салтикова-Щедріна

Наукова бібліотека ім. М.Максимовича Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

Наукова бібліотека є структурним підрозділом Київського національного

університету імені Тараса Шевченка, який забезпечує інформаційними ресурсами 

освітні, науково-дослідницькі, інноваційні потреби учасників освітнього процесу

Університету. 



Медіа

Одним з найважливіших підрозділів у системі інформаційно-медійних структур ЗС 

України є Центральна телерадіостудія Міністерства оборони України, якій відведена

відповідальна роль у висвітленні діяльності вітчизняних Збройних Сил.

Громадська організація "Центр журналістських розслідувань"

Українське видавництво, що спеціалізється на довідковій і перекладній літературі, відоме 

за підручником «Вступ до алгоритмів», біографічним довідником «Хто є хто в Україні» та 

путівником «Офіційна Україна сьогодні». Найбільше перекладних книжок присвячено 

проблемам євроінтеграції.

Центральна телерадіостудія Міністерства оборони України

Інформаційна агенція, що публікує свіжі новини політики, економіки, спорту та 

шоу-бізнесу; найголовніші події дня.

"УКРАЇНСЬКІ МЕДІЙНІ СИСТЕМИ"



«Однокласник» є найстарішим дитячим журналом України. Безперервно виходить з 

жовтня 1923 року. За весь час існування журналу на сторінках надруковано багато

творів відомих українських письменників. В «Однокласнику» поєднують освітню, 

пізнавальну та розважальну тематики. 

"Україна молода"

Щоденна українська інформаційно-політична газета. Видання орієнтується на 

національно свідому українську аудиторію різного віку. Всі матеріали видання

також знаходяться у вільному доступі на сайті газети.

Редакція журналу "Однокласник"

Єдиний всеукраїнський спеціалізований журнал для тих, кого цікавлять питання

земельних відносин. Журнал щомісячно публікує відкриті лекції, фахові

коментарі, поради, роз'яснення, аналіз ситуацій, що виникають на практиці, 

відповіді на запитання, застереження від помилок.

"Землевпорядний вісник"



Прес-служба футбольного клубу "Оболонь Бровар" висвітлює діяльність та 

новини з професійного життя футбольного клубу.

Інформаційне Агентство «Агентство соціально-політичних ініціатив»

Це незалежне інформаційне агентство, що поширює перевірені факти і 

достовірну інформацію. Агентство проводить незалежні журналістські

розслідування, висвітлює актуальні події та конфлікти.

Прес-служба ФК "Оболонь Бровар"



Агентства 

Digital-агентство, яке допомагає бізнес-компаніям впроваджувати цифрові зміни. 

Допомагає визначити нові можливості для зростання бізнесу в цифрову епоху, 

розробити і запустити цифрову стратегію або створити новий продукт або сервіс.

Агентство маркетингових комунікацій DIALLA Communications

Перше національне агентство маркетингових комунікацій. З 2002 року - член найбільшої

міжнародної мережі незалежних рекламних агентств ICOM. Створили перший 

спеціалізований Інтернет-портал Reklamaster.com. Протягом 19 років в День Києва

агентство проводить благодійну акцію «Пробіг під каштанами». 

Skykillers

Рекламна агенція, де працює понад 40 експертів з інтегрованого маркетингу, 

корпоративних, продуктових, цифрових, внутрішніх та державних комунікацій, 

які представляють інтереси 56 міжнародних та українських клієнтів.

Be It



Громадські організації

Діяльність Асоціації зосереджена на посиленні неурядових організацій, просуванні і виконанні

проектів в таких галузях як: посилення громадянської активності, розвиток політичної системи

та контроль за діяльністю влади на місцях. Метою є сприяння підвищенню прозорості, 

ефективності та демократизації політичних процесів в Україні.

Рух Чесно

ЧЕСНО працює для того, щоб українське суспільство переходило від електоральної до 

представницької демократії. Для цього ГО надає громадянам об’єктивну, неупереджену та 

точну інформацію про політиків та партії, робить проєкти громадянської освіти, 

популяризує відкриті дані, проводить адвокаційні кампанії та заходи.

Всеукраїнська асоціація політичних наук

Це інноваційний міжнародний проект клубного формату, де учасників не лише навчають, 

а й виводять на успішні результати в формуванні стратегії кар'єрного розвитку, навиків та 

політичного портфоліо з фіксацією того що знають, вміють, можуть і успішно впровадили

на реальних політичних кейсах. 

Академія сучасного політика



Це Міжнародна громадська організація, створена за ініціативою молоді і зареєстрована у 

Міністерстві юстиції у грудні 2000 року. Мета діяльності - участь у творенні нового 

демократичного суспільства, що складається з таких особистостей, якими прагнемо стати 

ми - юнаки й дівчата третього тисячоліття.

Об'єднання Толока

Головною метою Організації є утвердження та здійснення всіх форм демократії в Україні, розвиток

самоврядування. Основними напрямами діяльності Організації є сприяння захисту та реалізації прав 

людини в Україні, зокрема, громадянських і політичних; сприяння та забезпечення вільного поширення

інформації; сприяння та забезпечення розвитку нових напрямків в культурі і мистецтві.

Міжнародна школа рівних можливостей

Студентська республіка

Основними напрямами діяльності ВМГО є проведення Міжнародної програми «Студентська

республіка», що має на меті сформувати та підготувати молодь до дорослого життя, 

реалізується в кожному регіоні від рівня вишу до фінального етапу, розвиток студентського

самоврядування та активності.



Організації

Об’єднує на добровільних засадах за професійними інтересами професійних письменників

Київщини з метою сприяння їм у творчій діяльності та захисті їхніх інтересів. На засадах 

рівноправного і взаємовигідного партнерства КОО НСПУ співпрацює з державними і 

громадськими організаціями, творчими спілками, установами і підприємствами усіх форм.

ТОВ HWC

HWC - це консалтингова компанія з управління та аутсорсингу, яка базується в 

Києві. HWC поєднує в собі досвідчених галузевих експертів із власних

аутсорсингових та стратегічних корпорацій та ретельно підібраних незалежних

експертів, щоб досягти найкращих результатів для клієнтів.

Київська організація Національної спілки письменників України

«Сфера» має всі умови для проведення цілеспрямованої

роботи із забезпечення потреб молоді у творчій самореалізації, змістовному

спілкуванні з однодумцями та здобуття додаткових навичок за інтересами.

Центр науково-технічної творчості молоді "Сфера"



МАН – освітня система, яка забезпечує організацію і координацію науково-дослідницької

діяльності учнів, створює умови для їх інтелектуального, духовного, творчого розвитку та 

професійного самовизначення, сприяє нарощуванню наукового потенціалу країни.

Інститут політичних та соціологічних досліджень

Інститут займається дослідженням кон'юнктури ринку та вивченням суспільної думки щодо

політичних, економічних та суспільних питань, а також здійснює статистичний аналіз

результатів.

Мала Академія наук України

Відповідно до законів України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування

на випадок безробіття» основними завданнями служби зайнятості є надання соціальних

послуг громадянам та роботодавцям, зокрема надання інформаційних та консультаційних

послуг, пов'язаних з працевлаштуванням.

Центр зайнятості Оболонського району


