
Візитівка учасника ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту: 

                                                         

                                                             Кіровоградська Мала академія наук учнівської молоді 

 

Висвітлення в кропивницьких ЗМІ діяльності молодіжних організацій 

 

Літвінчук Дар’я Ігорівна, учениця 11-А класу комунального закладу "Навчально-виховне 

об'єднання "Загальноосвітня школа I-III ступенів №17 - центр естетичного виховання 

"Калинка" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області" 

  

 Учасниця Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів МАН України (2018/2019 – ІІ етап ІІ місце (відділення філософії та 

суспільствознавства, секція «Журналістика»), 2019/2020 – ІІ етап І місце (відділення 

філософії та суспільствознавства, секція «Журналістика») 

 Учасниця Міської олімпіади з географії – 2017/2018 – III місце; учасниця Міської 

олімпіади з географії, біології та фізики – 2018/2019 – III місце (в усіх перелічених 

олімпіадах); учасниця Міської олімпіади з географії – 2019/2020 – III місце. 

 У 2018, 2019 та 2020 роках отримувала сертифікати на отримання персональної премії 

за успіхи у навчанні, перемоги у міських олімпіадах та конкурсах, а також за активну 

участь у житті школи. 

 Здобула перемогу у конкурсі серед представників учнівського самоврядування 

загальноосвітніх навчальних закладів міста Кропивницького «Лідер року–2017»; 

 У 2017 та 2020 році посіла І місце в конкурсі «Шкільна журналістика» (номінація 

«Майбутній журналіст»), який проводить факультет філології та журналістики ЦДПУ 

ім. В.Винниченка; у 2019 р. в конкурсі «Шкільна журналістика» (номінація 

Майбутній журналіст») – ІІ місце; у 2020 р. у конкурсі «Шкільна журналістика» 

(номінація «Фотожурналістика») – спеціальна відзнака. 

 Учасниця Model United Nations Kropyvnytskyi 2019, де маю відзанку «Certificate for 

being the BEST LEADER among the delegates in the third edition of Model United Nations 

Kropyvnytskyi» 

 

Сфера наукових інтересів: кропивницькі ЗМІ, співпраця кропивницьких мас-медіа з 

молодіжними організаціями. 

 

Засоби масової інформації мають значний вплив на громадську думку. Вони відіграють 

важливу роль у популяризації інформації, думок, об'єднань та спільнот.  

 Особливим помічником молодіжного руху  є мас-медіа, які мають сприяти поширенню 

інформації щодо його діяльності. У зв'язку з цим, у регіональному контексті, нам було цікаво 

дослідити різні види ЗМІ у Кропивницькому на наявність висвітлення діяльності молодіжних 

організацій міста журналістами. 

Окрім цього, в рамках проєкту було описано історію молодіжного руху в Україні, взято 

інтерв’ю в експрезидентки локального комітету міжнародної молодіжної організації AIESEC 

у Кропивницькому Аліни Маркіної та здійснено моніторинг офіційних сторінок молодіжних 

об’єднань у соціальних мережах Facebook та Instagram. 

  
 


