
ОГОЛОШЕННЯ 

Імідж-центр Університету «Україна» оголошує 

ДРУГИЙ КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ ТВОРЧИХ РОБІТ  

ІЗ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ ДО ДНЯ ЗАСНУВАННЯ  

УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА» 

Мета: підтримка позитивного іміджу університету шляхом популяризації творчого потенціалу 
його студентів; виявлення обдарованої молоді, яка може творчо та постійно висвітлювати студентське 
життя на шпальтах ЗМІ; розширення штату студентського Медіа-центру (СМЦ) Університету «Україна», 
добір матеріалів для експозицій Імідж-центру Університету «Україна»; надання реальної змоги 
формування фахового портфоліо студентам − майбутнім працівникам ЗМК. 

До участі в конкурсі запрошуються студенти всіх спеціальностей базової структури Університету «Україна» та ТВСП, учні коледжу «Освіта», 

студенти інших ВНЗ України, учні 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. До участі в конкурсі запрошується і молодь з особливими потребами.  

До 1 листопада 2012 року учасники мають надіслати:  
1−3 тексти конкурсних робіт у жанрі (на вибір): статті (проблемної, критичної, полемічної, оглядової, ювілейної; творчого 
портрета); репортажу; інтерв’ю; нарису; есе; рецензії; журналістського розслідування. 
фотороботи (3-7 світлин), бажано в режимі фотоквесту (тематичної добірки світлин, зроблених протягом одного дня)  на такі теми:  

 

 Університет «Україна» в моїй долі 
 Яку проблему я хотів би обговорити з нашим Президентом – Петром Михайловичем Таланчуком? 
 Портрет улюбленого викладача (реальний або бажаний) 
 Як ліпше дбати нині про українську мову та культуру? 
 Моя улюблена книга 
 «Рідна мати моя…» 
 Родзинки історії мого міста 
 Vkontakte:  такими студентами пишається наш університет 
 Freestyle (вільна тема) 

Форма подання. ТЕКСТ: 
 праця повинна мати заголовок, також необхідно чітко визначити та вказати жанр; 
 обсяг: 3−7 тис. знаків без зайвих пробілів одна робота (залежно від жанру); 
 оформлення: текст друкується на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 через один міжрядковий інтервал. Шрифт − 

Times New Roman 14, береги таких розмірів: лівий − 20 мм, правий − 10 мм, верхній −  20 мм, нижній − 20 мм. Шрифт друку 
повинен бути чітким, стрічка − чорного кольору середньої жирності. Щільність тексту повинна бути однаковою; 

 мова написання: українська, англійська, російська; 
 обов’язково надати відомості про автора (ПІБ, домашня адреса, навчальний заклад, форма навчання (денна, заочна), курс, 

спеціальність, група, контактні телефони (домашні, мобільні), Е-mail); 
 надіслати творчу роботу на паперових і/чи електронних носіях на одну із зазначених адрес, вказавши: повне ім’я автора, 

назву твору, жанр. (В електронному листі обов’язково зазначити тему: конкурс). 
         ФОТО: технічні вимоги до формування папки з фото, що надсилаються: розширення jpg, розмір не менше 1024768 пікселів. 

Журі конкурсу (тексти):  
Коляда О. П., проректор зі стратегії розвитку університету − голова журі 
Головченко Н. І., директор Імідж-центру 
Барна Н. В., директор Інституту філології та масових комунікацій 
Карпенко В. О., завідувач кафедри журналістики 
Глушко О. К., головний редактор журналу «Вітчизна» 
Урбан А. А., головний редактор газети «Університет «Україна» 
Приліпко І. Л., доцент кафедри української мови та літератури 
Софійська Т.С., доцент кафедри іноземної філології та перекладу 
Тала Пруткова, магістр журналістики, член НСЖУ 
Каленська О.І., куратор студентського Медіа-центру  
                           Університету «Україна»  

Журі конкурсу (фото):  
Коляда О.П., проректор зі стратегії розвитку 

університету − голова журі 
Головченко Н.І., директор Імідж-центру 
Поліновський В.В., директор  
                                 Інституту комп’ютерних технологій 
Ковальчук О.І., директор АВС «Талан-студіо» 
Конвісер І.О., доктор технічних наук, професор 
Багмут П.Р., магістр фотожурналістики,  
                     агентство «Укрінформ» 

Критерії оцінювання (текст): ураховуються змістові та формальні структурні складові тексту: актуальність обраної теми та повнота її 

розкриття, морально-ціннісні пріоритети автора, своєрідність художньої форми, доречність ілюстративного матеріалу (фотографій). Робота має 

відповідати обраному жанровому канону (структурі рецензії, есе, полемічної статті, інтерв’ю  тощо). Виклад матеріалу має бути аналітичним, 

розкривати означену тему, проблему, бути логічним, послідовним, аргументованим, образним, демонструвати потужний мовно-стильовий арсенал 

автора. 

Критерії оцінювання (фото): доцільне визначення місця зйомки; відповідність темі, завданню; художність (відбиття характеру героїв, емоцій); 

унікальність зафіксованого моменту; образність (чіткість відбиття суті в символах); доцільність, оригінальність назви. 

Призовий фонд конкурсу: Гран-прі – 500 грн.; Перша премія – 400 грн.; Друга – 300 грн.; Третя – 200 грн. 
Іменний приз за найліпшу роботу в одному з жанрів художньої публіцистики від  

Заслуженого журналіста України Віталія Карпенка 
Іменний приз за найліпшу роботу в жанрі журналістського розслідування від  

Заслуженого журналіста України Олександра Глушка 

За результатами конкурсу:  

 буде розширено склад студентського Медіа-центру (СМЦ) Університету «Україна»; 

 буде сформовано групу для створення, підтримки та модерування Стрічки студентських новин (ССN) на офіційному сайті Університету 

«Україна»; 

 найліпші роботи буде опубліковано на офіційному сайті Університету «Україна», в газеті «Університет «Україна», студентському 

інформаційному часописі «Січ», інформаційно-публіцистичному інтернет-виданні університету «Трибуна України»; 

 планується видання другої збірки найліпших творчих робіт переможців, призерів та учасників Другого конкурсу; 

 найобдарованішим учасникам конкурсу буде запропоновано навчання в Школі журналістики Університету «Україна» на пільгових засадах. 

Адреси, на які надсилаються конкурсні роботи:  
Поштова: 04071,   м. Київ, вул. Львівська, 23, кмн. 207, Імідж-центр Університету «Україна» 
E-mail: image-centre@i.ua     
Довідки за телефоном: (044) 422-50-31; (067) 547- 34- 72  (Ніна Іванівна Головченко) 

Конкурс триває з 01.10.2012 року  до 01. 11. 2012 року  

mailto:image-centre@i.ua

