
За тринадцять років Фестиваль здобув прихильність десятків тисяч молодих 

журналістів України та країн близького зарубіжжя і дійсно став плацдармом, завдя-

ки якому молодь може вільно висловлювати свою думку! 

Географія Фестивалю щоразу зростає, розширюючи свої кордони. Сьогодні 

немає жодної області України, з якої не надходили роботи. Також зростає і кіль-

кість країн-учасниць: за 13 років Київ побачив юних журналістів з Бельгії, Білорусі, 

Болгарії, Грузії, Данії, Естонії, Ізраїлю, Індії, Італії, Казахстану, Латвії, Литви, Македонії, 

Молдови, Німеччини, Польщі, Росії, Румунії, Палестини, Сербії, Чехії, Швейцарії, 

Франції. 

“Родзинкою” Фестивалю є його довготривалість: він стартує в листопаді, а 

фінішує у травні. Протягом цього періоду конкурсанти працюють в режимі онлайн 

над своїми роботами, відвідують заходи, присвячені тематиці Фестивалю, а згодом 

мають змогу взяти участь у фестивальних заходах в Києві. Програмою Фестивалю 

передбачається: урочистості на честь переможців та лауреатів, інформаційно-

просвітницькі заходи, конкурси, презентації, виставки, майстер-класи тощо. 

Міжнародний фестиваль-конкурс дитячо-юнацької журналістики «Прес-

весна на Дніпрових схилах» – це інтернаціональна співдружність юних журналіс-

тів, які щороку зустрічаються у Києві! 

Незмінним є девіз Фестивалю: «Стань студентом вже у травні»! Адже пере-

можці конкурсу отримують можливість вступити у провідні виші країни безкоштов-

но, або на вигідних пільгових умовах! 

Але найголовніше навіть не призи, які отримують лауреати та дипломанти, 

найціннішим є професійний досвід. В рамках Фестивалю учасники зустрічаються 

із редакторами газет, журналів та Інтернет-порталів, відомими журналістами теле 

та радіокомпаній. Найкращі роботи друкуються у професійних виданнях. 
 

13 РОКІВ ПОСПІЛЬ ФЕСТИВАЛЬ ЗАЙМАЄ ЛІДЕРСЬКІ ПОЗИЦІЇ 

У ФЕСТИВАЛЬНОМУ РУСІ ЮНИХ ЖУРНАЛІСТІВ УКРАЇНИ! 

Фестиваль це: 

 Понад 1500 учасників з Києва; 

 Більше 3000 робіт, які щороку надходять на адресу Оргкомітету Фес-

тивалю; 

 Понад 9 країн, делегації від яких беруть учать у фестивальних заходах 

у Києві; 

 3 дні яскравого професійного журналістського свята; 

 8 творчих номінацій: «Журналістська робота», «Літературний твір», 

«Газета», «Телефільм», «Фоторепортаж», «ІТ-проект», «Радіоробота», 

«Соціальний проект»; 

 200 учасників із різних регіонів України; 

 Більше ніж 20 цікавих та корисних заходів для юних «акул пера»; 

 7 місяців життя – саме стільки  триває Фестиваль, оскільки стартує він 

у листопаді, а фінішує у травні. 

13 РОКІВ УСПІХУ  

ФЕСТИВАЛЬ У ЦИФРАХ 

ФЕСТИВАЛЬ «ПРЕС-ВЕСНА НА ДНІПРОВИХ СХИЛАХ» - 

КРОК ДО ПРОФЕСІЇ 



 

Назва заходу Час Привілеї для партнерів 

22 травня, п’ятниця 

Акредитація учасників з 06:30  Вкладення до іміджевого пакету фестивалю 

роздаткових матеріалів партнерів                       

(200-300 учасників з різних міст та країн) 

Виставка методичних матеріалів 

для  викладачів журналістики  

14:00  Можливість розмістити матеріали партнерів 

(брошури, буклети тощо) на стендах виста-

вки  

Прес-конференція організаторів 

та засновників фестивалю  

14:30  Виступ представника партнера (бл. 100 жур-

налістів); розміщення банера в медіа-залі  

Урочиста церемонія нагороджен-

ня     переможців конкурсної про-

грами ХІІІ Міжнародного фести-

валю "Прес-весна на Дніпрових 

схилах"  

16:00   Вручення призів переможцям представни-

ком організації-партнера (бл. 1000 учасників 

в     концертній залі); розміщення банеру на 

сцені або при вході до зали  

23 травня, субота 

Форум молодіжних організацій "Молодь та ЗМІ: віч-на-віч"  

Старт журналістського марафо-

ну  

10:00  Можливість розмістити локальну точку        

партнера (інтерактивне спілкування з            

учасниками або проведення майстер-

класу)  

Пленарне засідання Форуму  10:00   Розміщення банеру організації-партнера  

Інтерактивно-презентаційна ви-

ставка молодіжних організацій, 

творчих об'єднань та вишів  

10:30  Можливість розмістити локальну точку орга-

нізації-партнера (інтерактивне спілкування з    

учасниками або проведення майстер-

класу)  

Журналістські вітальні та майстер-

класи від іменитих журналістів  

11:00  Виступ експерта організації-партнера  

Інтернет-діалог "Молодь у медіа-

ландшафті"  

11:00  Виступ експерта організації-партнера  

Творча акція "25 ювілейних років". 14:30  Можливість семплінгу матеріалів  

Нагородження спец-премій      

Фестивалю  

17:00  Вручення призів переможцям представни-

ком організації-партнера (бл. 500 учасників 

в холі або медіа-залі);  

Розміщення банеру в холі  

24 травня, неділя  

Інтерактивна гра  10:00 Розміщення банеру  

Нагородження переможців                  

журналістського марафону  

12:00 Вручення спецпризів від партнерів  

Проект програми ХІІІ МіжнародногоПроект програми ХІІІ Міжнародного  

фестивалюфестивалю--конкурсуконкурсу  

дитячодитячо--юнацької журналістикиюнацької журналістики  

««ПресПрес--весна на Дніпрових схилахвесна на Дніпрових схилах»»  



«ЮН-ПРЕС» – це сучасний осередок медіа-освіти. Успішна організація, яка 

надає   освітні послуги найвищої якості та реалізовує найуспішніші проекти! 

 Міністерство освіти, науки, молоді 

та спорту України; 

 Департамент освіти і науки, молоді 

та спорту КМДА; 

 Київський Палац дітей та юнацтва; 

 Інформаційно-творче агентство       

«ЮН-ПРЕС»; 

 Управління професійно-технічної    

освіти м. Києва; 

 Національна спілка журналістів     

України; 

 І н с т и т у т  ж у р н ал і с т и ки  К НУ                

імені Тараса Шевченка; 

 К и ї в с ь к и й  М і ж н а р о д н и й                

Університет; 

 К и ї в с ь к и й  С л а в і с т и ч н и й                 

університет; 

 Університет «КРОК»; 

 Міжнародний благодійний фонд   

«Надії і Добра»; 

 Асоціація журналістів, видавців і 

мовців «Новомедіа»  

 Всеукраїнське товариство «Просвіта»              

імені Тараса Шевченка; 

 Центр культури та мистецтв          

«Парк «Київська Русь»; 

 Група компаній «Фокстрот»; 

 Київський міський центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді; 

 Радіо – «Школяда», «Голос Києва»; 

 Газети та журнали – «Молодь       

України», «Молодіжне перехрестя»; 

«Освіта України», «Міст-М», «Україна», 

«Однокласник», «Стіна», «Вечерние 

вести»; «Голос України», «Хрещатик», 

«Урядовий     кур’єр», «Країна»; 

 Телекомпанії: Перший Національний, 

ТРК «Київ», «5 канал», «УТР «Всесвітня 

служба ТБ та радіомовлення         

України». 

Організаторами та співорганізаторами Фестивалю є: 

Ми запрошуємо і Вас приєднатися до команди професіоналів, які допома-

гають Фестивалю виховувати Україні та світу нових професійних журналістів  

01010, Україна, м. Київ, Вул. Івана Мазепи, 13, оф. 246 

E-mail: press-vesna@ukr.net 

yun-press@ukr.net 

http://yun-press.jimdo.com 

Тел./факс 

(044) 280-92-91 

НЕЗМІННИМ АВТОРОМ ТА ГОЛОВНИМ ОРГАНІЗАТОРОМ НЕЗМІННИМ АВТОРОМ ТА ГОЛОВНИМ ОРГАНІЗАТОРОМ   

ФЕСТИВАЛЮ Є ІНФОРМАЦІЙНОФЕСТИВАЛЮ Є ІНФОРМАЦІЙНО--ТВОРЧЕТВОРЧЕ  

АГЕНТСТВО “ЮНАГЕНТСТВО “ЮН--ПРЕС”ПРЕС” 
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