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СПЕЦВИПУСК НТСА факультету журналістики 
 

Вадим Денисенко: «Через двадцять років буде суцільний Інтернет» 
 

Зі студентами 

факультету 

журналістики 

Запорізького 

національного 

університету 

зустрівся головний 

редактор газети 

«Коментарі» 

Вадим Денисенко. Дискусія точилася навколо 

сучасних тенденцій журналістики: чи замінить 

Інтернет інші ЗМІ. 

        Вадим Денисенко був достатньо категоричним і 

стверджував, що серед друкованих залишаться лише 

видання оперативної аналітики, а щоденні газети 

зовсім зникнуть з медіаринку.  

         Суперечку викликало питання щодо 

професійності журналістів. Студенти нагадали 

столичному гостю заяви про те, що він не сприймає 

серйозно випускників журфаків. На такий докір 

Вадим Денисенко уточнив, що головним критерієм 

професійності для нього є розум та нестандартне 

мислення журналіста: «Професійний журналіст 

відрізняється від непрофесійного вмінням дивитися 

на речі під нестандартним кутом та поєднувати 

непоєднуване. Професійного журналіста видно за 

товщиною телефонної книги».  

       Проте допитливість та обізнаність запорізьких 

студентів викликали у редактора «Коментарів» 

досить стримані, але схвальні відгуки. Автори 

найцікавіших питань отримали річну підписку газети 

«Коментарі». 

    Автор: Яна Портна 

––––––––––––––––––––––––– 

Журналісти дослідили перспективи громадського телерадіомовлення 

 
 

Студенти 4-

го курсу 

факультету 

журналіс-

тики в межах 

наукового 

круглого 

столу 

дослідили 

стан та 

перспективи розвитку громадського мовлення в 

Україні.  

          На прикладі фінського та нідерландського 

громадського телерадіомовлення  учасники дискусії 

розглянули принципи та засади функціонування 

подібних структур.  

          Під час обговорення теми студенти зробили 

висновки з приводу реальності побудови цього типу 

мовлення на території нашої країни. В результаті 

дискусії студенти прийшли до спільної думки: 

однією з найвагоміших причин створення 

громадського мовлення є нагальна потреба у ньому 

самих  громадян. 

         Допоки народ не матиме потреби в отриманні 

відкритої, прозорої та об’єктивної інформації, не має 

сенсу його створювати. В країні, де кожен другий 

рахує копійки на хліб, навряд чи знайдеться той, хто 

буде активно потребувати відкритості у подачі 

новин.  

          То ж, згадки про побудову громадського 

мовлення є всього-на-всього черговим пунктом у 

передвиборних програмах кандидатів на посади, а не 

реальним показником дій.  

 

Автор: Осиновська Юлія 

––––––––––––––––––––––––– 
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На факультеті відбувся круглий стіл, присвячений журналістській етиці 
 

Студен

ти 

четвертого 

курсу 

спеціальност

і 

«Журналісти

ка» та 

другокурсни

ки 

спеціальності «Видавнича справа та редагування» 

взяли участь у круглому столі «Етичні норми 

журналістики на сторінках запорізьких видань».  

На початку обговорення модератор заходу Діана 

Семенова висловила надію, що отримана інформація 

стане у нагоді для подальшої професійної діяльності 

студентів, наукових розробок та, можливо, 

створення альтернативного варіанту кодексу 

професійної етики українського журналіста. 

Другокурсниця Маріам Аракелян ознайомила 

присутніх із міжнародними стандартами професійної 

етики журналістів та із практикою впровадження 

етичних засад журналістики у діяльність працівника 

ЗМІ в різних країнах світу. Студентка 4-го курсу 

Тетяна Нехай проаналізувала національні етичні 

норми для журналістів та навела основні положення 

етичних кодексів журналіста в Україні. Найвідоміші 

видання на дотримання приписів національних 

кодексів журналіста проаналізувала студентка 4-го 

курсу Мар’яна Терещенко, після чого модератор 

круглого столу підбила підсумки почутого, 

перенісши прописані норми етичної поведінки 

журналістів України на приклади сучасної практики 

журналістів.  

Під час обговорення студенти внесли свої 

пропозиції щодо положень етичних кодексів 

українських журналістів, запропонували замінити 

деякі з них на більш наближені до реалій існування 

ЗМІ в нашій країні. Так, було вирішено замінити 

поняття «об’єктивність» на комплекс наступних: 

«достовірність», «правдивість», «чесність». 

Учасники круглого столу також визначили загально-

українські та регіональні видання, які певною мірою 

відповідають положенням кодексів журналістської 

етики, та ті ЗМІ, які не дотримуються етичних 

приписів та норм взагалі. Усі присутні зазначили, що 

видань, які повністю реалізують етичні положення у 

своїй діяльності в Україні не існує. Крім того, було 

запропоновано запровадити практику юридичної 

відповідальності за невиконання положень кодексів, 

а також зазначено, що журналіст у першу чергу сам 

має бути зацікавлений у дотриманні етичних норм у 

своїй професійній діяльності. 

 

Автор: Діана Семенова 

Фото: Максим Лісовий 

––––––––––––––––– 

Визначені переможці університетського етапу олімпіади з журналістики 
 

Цього року олімпіаду з журналістики писали 

студенти третього та четвертого курсів. Тестові 

завдання стосувалися історії, теорії й практики 

журналістики. Переможцями першого туру стали 

Сергій Калашник, Андрій Безрук (студенти 4-го 

курсу) та Анна Павленко (студентка 3-го курсу). 

Саме вони представлятимуть наш факультет на 

другому турі олімпіади з журналістики, що 

проходитиме в Херсоні 18-20-го квітня. 

          Для спеціальності «Реклама і зв’язки з 

громадськістю» базовим став другий курс. Антон 

Осадчук і Марина Курінна візьмуть участь у 

другому турі олімпіади з фаху. Переможців першого 

туру олімпіади з видавничої справи та редагування 

Тетяну Гулу та Ірину Фікс (третій курс) 

прийматиме 

Академія 

друкарства 

(м. Львів) 3-

5-го квітня. 

Віримо, що 

наші 

переможці 

зможуть 

надалі 

виявити себе якнайкраще і привезуть позитивні 

враження й бажання займатися науковою діяльністю 

й надалі. 

Автор: заст. декана з наукової роботи 

 Людмила Чернявська 
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