ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ ТВОРЧИХ РОБІТ
на ІІ етап творчого конкурсу
для абітурієнтів факультету журналістики.
Вступ 2013 року.
1. Від великого до смішного один крок.
2. І вражою злою кров’ю
Волю окропіте (Тарас Шевченко).
3. Як тіло без духу мертве, так і віра без діла мертва (Євангеліє).
4. Де згода в сімействі,
Де мир і тишина,
Щасливі там люди
Блаженна сторона (І.П.Котляревський)
5. Вставай, хто живий, в кого думка повстала!
Година для праці настала! (Леся Українка).
6. Викинути ідола в Дніпро.
7. І чужому научайтесь,
Й свого не цурайтесь. (Тарас Шевченко)
8. Кайдани порвіте… (Тарас Шевченко)
9. Карфаген повинен бути зруйнований (Катон Старший, 234-149 до н.е.)
10. Крапля камінь точить (Овідій, 43 до н.е. − 18 н.е.)
11. Краще пізно, ніж ніколи
12. Легше верблюдові пройти крізь голчане вухо, ніж
багатому увійти в царство небесне (Євангеліє)
13. Лиш боротись – значить жить! (Іван Франко)
14. Мужицька правда є колюча,
А панська на всі боки гнуча… (Іван Котляревський)

15. Наша дума, наша пісня Не вмре, не
загине… (Тарас Шевченко)
16. Не можна двічі увійти у ту саму річку (Геракліт з Ефеса)
17. Не одним хлібом живе людина
18. Нове життя нового прагне слова (Максим Рильський)
19. Пізнай самого себе (напис на храмі Аполлона в Дельфах)
20. Погана дорога до добра не приведе.
21. Правду говори вчасно і невчасно
22. У нас нема зерна неправди за собою (Тарас Шевченко)
23. У ріднім краю навіть дим солодкий (Гомер)
24. Як я працюю над книгою?
25. Які орієнтири життя молоді Заходу варті наслідування в Україні?
26. Чорнобиль, Фукусіма – урок для сучасної цивілізації
27. Телебачення – вікно у великий світ.
28. Споконвіку було Слово.
29. О рідне слово, що без тебе я?!
30. Вертайтесь до своєї мови, мої засліплені братове (Дмитро Павличко)

31. Журналістика – моє покликання.
32. Мій вибір – журналістика.
33. Свічка не світить, поки її не запалять.
34. Свобода слова і відповідальність за слово.
35. Моральність й аморальність в журналістиці.
36. Моя перша вчителька (вчитель).

36. Журналістика – це література факту.
37. Перед словом усі рівні (П.Мовчан)
38. Найглибша істина розквітає лише з найглибшої любові (Г.Гейне).
39. Правда завжди відважна (Ч.Діккенс)
40. Корінь навчання гіркий, а плід його солодкий.
41. Людина, байдужа до рідної мови, - дикун (К.Паустовський)
42. У щастя людського два рівних є крила: троянди й виноград, красиве
і корисне (М.Рильський)
43. Як хто посіє в юності, так і пожне в старості (Г.Сковорода)
44. Чи й справді необхідно, щоб жінка була мужня (Л.Костенко)
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