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Видання, на 

яке варто рів-

нятись. Виріз-

няється якіс-

ним полігра-

фічним відт-

воренням, об-

сяг – біля 70 

сторінок. 

Зроблений 

професійно – 

від інформа-

ційого напов-

нення до ди-

зайнерської 

верстки. Те-

матика – но-

винки кіно, 

музики, твори 

молодих літе-

раторів, реце-

нзії та релізи. 

hobi.com.ua  

 

«МОЛОКО»  

 

Видання  

Києво-

Могилянсь-

кої акаде-

мії. Це глян-

цевий жур-

нал обсягом 

16 сторінок, 

виходить раз 

на мі-

сяць. Видаєт

ься за раху-

нок мецена-

тів та рекла-

модавців. Ст

атті в основ-

ному про 

життя акаде-

мії та її сту-

дентів. 

 

 

smoloskyp.

org.ua  

«VIVAT,             

АКАДЕ-

МІЯ!»   

  

Всеукраїнсь-

кий молодіж-

ний журнал 

призначений 

для інтелек-

туальної мо-

лоді, сприяє-

молодіжним 

рухам, під-

няттю укра-

їнської куль-

тури на нові 

позиції. Під-

тримує фес-

тиваль «Прес

-весна на 

Дніпрових 

схилах” – 

конкурс для 

майбутніх 

журналістів. 

  

 

«СТІНА»  

   

  Психологіч-

ний журнал 

для молодих, 

креативних, 

для тих, хто 

шукає відпо-

віді на питан-

ня  та хоче 

дізнатися про 

нове та цікаве 

щодо себе та 

своїх друзів, 

батьків, для 

тих, кого ці-

кавить психо-

логія.                                  

Журнал спри-

яє  формуван-

ню позитив-

ного світо-

гляду молоді. 

 

http://indi-

go.net.ua 

 

INDIGO 

  

 Журнал 

є  підтримкою 

молодих пи-

сьменників, 

художників, 

фотографів, 

молодіжних 

гуртів. Допи-

сувачі ще не є 

професійни-

ми журналіс-

тами (частіше 

за все, це сту-

денти факуль-

тету журналі-

стики, філо-

логи або про-

сто таланови-

та молодь, 

яка прагне 

знайти себе в 

журналістиці 

http://

ptaxa.com.u

 

«ПТАХА»  

НАЙБІЛЬШ ВПЛИВОВІ МОЛОДІЖНІ  ЗМІ 

  АКТУАЛЬНИМИ Є ТЕМИ, які торкаються життя сучасної молоді – стосун-

ки, мода, стиль, творчість, осмислення себе в соціумі проблеми наркоманії, ал-

коголізму.  

 

  РІВЕНЬ ПІДГОТОВКИ МАТЕРІАЛІВ різниться (як лексичний, так і офор-

млення), «зрілість» журналістських статей та кут зору молодих журналістів різних 

ЗМІ на однакову проблему. 

  НЕДОЛІКАМИ МОЛОДІЖНИХ ЗМІ є те, що таких видань в Україні поки 

що небагато, і молодь втомлюється від постійних пошуків джерел фінансування, по-

ступово відходячи від журналістської практики або переходячи у більш перспектив-

ні стабільні видання політичного чи економічного спрямування. 

 

stena.at.ua  
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