
№ 132 від 25 квітня 2012 року 

 

Інформаційний бюлетеньІнформаційний бюлетеньІнформаційний бюлетеньІнформаційний бюлетень НТСА ЗНУ НТСА ЗНУ НТСА ЗНУ НТСА ЗНУ     

 

СПЕЦВИПУСК НТСА факультету журналістики 
 

Студенти-журналісти подякували за життя 
 

          27 березня магістри факультету журналістики 

провели дружню бесіду, присвячену проблемі 

абортів. Зустріч пройшла під гаслом «Дякую, що 

живу». Головними експертами заходу виступили 

гінеколог Тетяна Царук, психолог Ірина Харлан, 

мудра жінка та мати Наталя Тяпкіна, а також 

представник православної церкви отець 

В’ячеслав. Відповідаючи на запитання, гості 

надали кваліфіковану інформацію про аборти, 

зазначили їхні причини та наслідки. Найбільше 

присутніх хвилювала думка спеціалістів стосовно 

нелегкого вибору – народити або вбити, а також 

ставлення православної церкви до переривання вагітності. Однією з головних причин абортів 

Отець В’ячеслав визначив відсутність цнотливого виховання підлітків. Якщо ж казати про 

медичний бік справи, то Тетяна Царук зауважила, що для уникнення небажаної вагітності та 

абортів, треба використовувати засоби контрацепції або ж утримуватися від статевих відносин. 

Особливістю зустрічі стали відеосюжети, які наочно демонстрували процес переривання 

вагітності та вплив абортів на ненароджену дитину. 

Автор: Марія Діліон 

Фото: Максим Лісовий 

 У КПУ розглянули головні «Соціальні комунікації сучасного світу» 
 

            У Класичному приватному університеті пройшла 

міжнародна науково-практична конференція «Соціальні 

комунікації сучасного світу», де відбулася презентація 

збірника «Держава та регіони. Серія: Соціальні 

комунікації». Відкрити конференцію доручили 

професору Олександру Горбаню, який побажав, щоб 

науковці не тільки послухали один одного, але й почули. 

Під час пленарного засідання з доповідями виступили 

Ігор Паримський (головний редактор Державного 

видавництва «Преса України» (м. Київ), Дмитро 

Ядранський (КПУ, м. Запоріжжя) та Віталій Шевченко 

(ЗНУ, м. Запоріжжя). Інші науковці презентували свої 

роботи вже безпосередньо на засіданні секцій, яких було чотири: «Соціальні комунікації в 

контексті глобалізаційних процесів», «Історичний дискурс української преси», «Журналістика і 

публіцистика: теми, проблеми, постаті, питання жанрології» та «Телебачення і радіомовлення: 

контекст сьогодення». У роботі секцій взяли участь також викладачі та магістри Запорізького 

національного університету. Завершився перший день конференції екскурсією Запоріжжям для 

гостей з інших міст. 

Автор: Павло Коваленко 
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Відбувся тренінг Школи журналістських розслідувань від Олега Хоменка 

 

          Студенти факультету журналістики 

продовжили переймати досвід журналістів-

практиків. Для учасників «Школи журналістських 

розслідувань» майстер-клас провів Олег Хоменок, 

медіа-тренер, старший радник із питань 

друкованих ЗМІ Internews Network. Крім того, 

Олег є координатором проекту SCOOP (Данія) з 

підтримки журналістських розслідувань, а також 

автором декількох книг із журналістики. 

           На тренінгу студенти розібралися з 

джерелами інформації, способами їх захисту, 

отримали практичні рекомендації щодо розробки 

журналістської  теми, поетапно розглянувши можливі проблеми створення матеріалу, а також 

вивчили досвід журналістських агентств, які успішно займаються розслідуваннями в Україні. 

Учасникам тренінгу особливо запам'яталися поради Олега з саморозвитку, корисні посилання на 

підручники з журналістики, сайти, фільми, програми, а також його порада: «Читайте більше!». 

Автор: Дар’я Андрєєва 

Фото: Дмитро Король 
 

Молоді журналісти-науковці взяли участь у міжнародній конференції 
 

           В стінах Класичного приватного 

університету 6 квітня відбулась ХХ Міжнародна 

наукова конференція студентів і молодих учених 

«НАУКА І ВИЩА ОСВІТА». Конференція 

спрямована на генерацію нових ідей, свіжих 

поглядів та думок щодо подальшого розвитку 

політичних, соціально-економічних та інших 

проблемних питань розвитку України як 

європейської держави.  

            Студенти факультету журналістики 

активно проявили свій науковий потенціал. Наш 

університет у галузі журналістики, видавничої 

справи та соціальних комунікацій гідно 

представили молоді науковці (Анастасія Кузьменко, Лаура Шарлова, Юлія Оиновська, Марія 

Ткаченко, Сергій Калашник та Олена Жуланова). Цікавим стало коло проблем і тем, яким 

присвятили свої роботи вчені-початківці. Серед них опинилися питання сучасної мовної політики 

та її місце в суспільстві, особливості стереотипів у масовій культурі. Також варто відзначити 

зацікавленість учасників конференції сферою інтернет-технологій, соціальних мереж, явищ 

«копіпасту» в роботі журналіста із текстами та процесом створення інтернет-газети.  

Автор: Юлія Осиновська 

 

Спецвипуск підготувала голова НТСА факультету журналістики 

 Полякова Катерина. 
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