


Положення про  

Конкурс 

 «Турнір юних журналістів» 

 
м. Рівне 

1. Загальні засади. 

 

1.1. Конкурс  серед учнів та юних журналістів має на меті залучити 

учнів до освоєння азів високопрофесійної журналістики, навчити 

користуватися методами і прийомами сучасних ЗМІ щодо якісного, 

оперативного, об′єктивного висвітлення найважливіших подій та 

спрямувати випускників на усвідомлений вибір професії журналіста, 

ознайомити із факультетом журналістики ПВНЗ «Міжнародний 

економіко-гуманітарний університет імені академіка С. Дем′янчука» 

1.2. Організатором конкурсу є факультет журналістики ПВНЗ 

«Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка С. 

Дем′янчука», а співорганізатором Рівненська обласна організація 

Національної спілки журналістів. 

1.3. Конкурс проводиться згідно із Положенням, погодженим 

організаторами.   

 

2. Учасники конкурсу 

2.1 Учасниками конкурсу бути учні 8-11класів загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

 

3. Програма проведення конкурсу: 

3.1. Конкурс складається із 3 етапів: 

Перший етап (13 травня 2022 р. об 13. 00) – онлайн зустріч організаторів, 

членів журі та учасників турніру. Майстер-клас.  

Другий етап  (17 травня  2022 р. 2022 р. об 13. 00). 

онлайн консультації  щодо підготовки матеріалів на конкурс  

Третій етап (30 травня  2022 р. 2022 р. об 13. 00) підбиття підсумків 

турніру, нагородження переможців   

 

 

 

 



4. Участь у конкурсі   

4.1.  Учасниками конкурсу можуть стати учні  загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

4.2.  Для участі потрібно до  13 травня 2022р. подати заявку до 

оргкомітету конкурсу (контактна особа  Горчикова Анастасія 

Олександрівна  gorchykova.anastasia@gmail.com ) 

4.3 Переможців та їх наставників буде відзначено грамотами від 

ректора Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені 

академіка С. Дем′янчука,  голови Рівненської обласної організації 

Національної спілки журналістів України. 

4.4 Кращі роботи будуть опубліковані у газетах Рівненщині, а 

відеофільм буде оприлюднено на університетському ютуб каналі. 
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Додаток 1. 

 Заявка на участь у 

 Конкурсі 

 «Турнір юних журналістів» 
Необхідна інформація 

Навчальний заклад   
Керівник роботи від 

навчального закладу 
 

Електронна адреса 

керівника роботи від 

навчального закладу 

 

ПІБ учасника  
Номер телефону 

учасника 
 

Електронна адреса 

учасника 
 

Назва роботи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2. 

Завдання: 

1. Написати: 

Відкритий лист до українського воїна, який захищає Україну від 

російських загарбників. 

2. Створити:  

Відеофільм про … 

3. Написати запитання до майбутнього інтерв′ю із народним артистом 

України Святославом Вакарчуком. (Переможець одержить можливість 

провести інтерв′ю (он-лайн) із Святославом Вакарчуком). 

 

4. Створити: 

 Оформлення сторінки соціальній мереж, та інфомаційне наповнення 

сторінки у соціальній мережі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

Журі конкурсу «Турнір юних журналістів» 

   

Голова журі конкурсу  – Вікторія Золяк, кандидат наук із соціальних 

комунікацій, доцент, декан факультету журналістики Міжнародного 

економіко-гуманітарного університету імені академіка С. Дем′янчука, член 

Національної спілки журналістів України. 

Члени журі: 

Андрій  Бабінець, Заслужений журналіст України, головний редактор 

рівненської обласної газети «Вільне слово», доцент кафедри теорії і 

методики журналістської творчості факультету журналістики Міжнародного 

економіко-гуманітарного університету імені академіка С. Дем′янчука, 

заслужений журналіст України. 

 Віктор Мазаний, Заслужений журналіст України доцент кафедри 

соціальних комунікацій факультету журналістики Міжнародного економіко-

гуманітарного університету імені академіка С. Дем′янчука, заслужений 

журналіст України, член Національної спілки письменників України. 

Андрій Смусь, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент доцент 

кафедри соціальних комунікацій факультету журналістики Міжнародного 

економіко-гуманітарного університету імені академіка С. Дем′янчука, член 

Національної спілки журналістів України.  

Дмитро Тарасюк, голова Рівненської обласної організації Національної 

спілки журналістів України. 

 

 

 

 

 


