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СПЕЦВИПУСК НТСА факультету журналістики 
 

До журналістів ЗНУ завітав Олесь Гоян 
  

      До Запорізького національного університету 9 квітня 

завітав завідувач кафедрою телебачення та радіомовлення 

Інституту журналістики Київського національного 

університету ім. Т. Г. Шевченка Олесь Гоян. 

     Студентам-журналістам першого та четвертого курсу він 

розповів про радіомовлення та його тісний зв’язок з 

інтернетом. «Радіо дає дуже багато можливостей. Від 

студентів, котрих беруть працювати на телебачення, 

вимагають, щоб вони гарно говорили та мали поставлений 

голос. А цьому можна навчитися на радіо», – зауважив 

Олесь Гоян. 

Він побажав студентам знайти себе в журналістиці та наполіг на тому, що все залежить тільки від 

них.  

Автор: Анастасія Овсюк 

–––––––––––––––––––– 

Володимир Різун провів майстер-клас для журналістів ЗНУ 

 
        У Запорізькому національному університеті 6 

квітня протягом восьми годин проходив майстер-

клас Володимира Різуна, директора Інституту 

журналістики Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

         Студентам-журналістам запропонували 

виготовити шестихвилинну програму новин для 

умовного радіо «Соціум» до Всесвітнього дня 

здоров’я. Учасники розділилися на редакційні 

команди й обрали наступні теми: прес-конференція 

«Старіння та здоров’я» в Міністерстві охорони 

здоров’я, телемарафон «Любов милосердствує», 

акція міського голови Олександра Сіна «Чисте місто» та круглий стіл «Упровадження активного 

способу життя молоді» на факультеті соціальної педагогіки та психології.  

           Наприкінці Володимир Різун змонтував матеріали у випуск новин. Однак, викладач кафедри 

соціальних комунікацій інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка Костянтин 

Шендеровський наголосив на тому, що студенти чогось бояться, щось стримує їх думати ширше та 

глобальніше.  

           «До сьогодні я вагалася, куди йти – на газетяра чи на радіожурналіста, але тепер хочу саме на 

радіо», – прокоментувала учасниця майстер-класу, студентка другого курсу Анастасія Панасенко. 

             Володимир Різун запропонував запорізьким журналістам подавати матеріали на Campus 

Radiо, де концентрується всеукраїнське студентство. 

Автор: Анна Ставицька 
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На факультеті журналістики обговорили екологічну тематику в місцевих ЗМІ 
           Студенти та абітурієнти факультету журналістики 

взяли участь у круглому столі на тему «Екологічна тематика 

у запорізькій пресі». Під час зустрічі керівник Запорізької 

обласної громадської екологічної організації «Оберег» та 

редактор новинного сайту «061.ua» Михайло Криволапов 

відповідав на запитання присутніх, розповідав про 

діяльність екологічного руху, який очолює, та окреслив коло 

найважливіших екологічних проблем нашого міста. 

            Підсумовуючи результати зустрічі, гість та студенти 

нашого факультету виокремили основні проблеми, з якими 

стикається журналіст під час написання матеріалу на екологічну тематику. В першу чергу – це 

закритий доступ до інформації. В арсеналі журналіста є лише статистична інформація про дані 

викидів в атмосферу та водойми, проте немає змоги розслідувати ситуацію зсередини. Але 

працівники ЗМІ повинні приділяти темі екології у нашому регіоні достатню увагу та 

використовувати різноманітні жанри для її висвітлення.  

Автор: Діана Семенова 

 

На факультеті журналістики пройшло засідання секцій 

«Молодої науки – 2012» 
 

        Вже вп’яте у Запорізькому національному 

університеті проходила університетська науково-

практична конференція «Молода наука». Студенти 

факультету журналістики у двох секціях («Контент 

електронних ЗМІ» та «Актуальні проблеми преси») 

представили спектр тем, які є актуальними та 

вимагають ґрунтовного вивчення науковими колами.  

         Серед тем, які порушували студенти у ході 

роботи секцій, були, зокрема, особливості роботи 

таких провідних запорізьких, обласних та 

всеукраїнських ЗМІ, як: «Дзеркало тижня», «День», 

«Українська правда», «Запорізька правда», 

«Запорізька Січ», «Суббота плюс», «МИГ», «Пологівські вісті», друковане видання «Великий Луг», 

ЗОДТРК «Запоріжжя», ЗНТРК «ТВ-5», СТБ. Особливо учасники конференції перейнялися 

питаннями дотримання етичних норм та їх порушенням у роботі журналіста. Були виділені 

прогалини та причини таких порушень та рекомендації щодо правил дотримання етичних принципів, 

які виділені не лише в українському законодавстві, але й у міжнародних документах. За підсумками 

конференції учасники відзначили за активну участь та гарно висвітлену наукову тему студентку 

ЕПК Олександру Льовіну, студентку третього курсу Анну Павленко та студентку четвертого 

курсу Юлію Осиновську.  

Автор: Юлія Осиновська  

Спецвипуск підготувала заступниця  голови НТСА ЗНУ, голова НТСА факультету 

журналістики Полякова Катерина 
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