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СПЕЦВИПУСК НТСА факультету журналістики 

 

Сергій Калашник виборов друге місце на Всеукраїнській олімпіаді з 

журналістики 
 

Двоє студентів-журналістів (Андрій Безрук та Сергій 

Калашник) та двоє студентів-рекламістів (Антон Осадчук та 

Марина Курінна) взяли участь у Всеукраїнській студентській 

олімпіаді, що проходила в Херсоні 17-20 квітня. 

Впродовж чотирьох днів наші студенти розв’язували 

конкурсні завдання, 

налагоджували зв`язки зі 

студентами інших ВНЗ 

України і, звичайно ж, 

знайомилися з містом. 

За результатами тестів та творчого завдання друге місце 

серед журналістів посів Сергій Калашник. Інші запорізькі 

студенти отримали сертифікати учасників та сувеніри.  

Окрім отриманих позитивних вражень студенти ЗНУ 

підвищили свій професійний рівень, проаналізували власні помилки та набули навичок, необхідних 

для подальшої роботи. 

Автор: Андрій Безрук 

–––––––––––––– 

Студенти-журналісти поговорили про журналістську етику 
 

Студентський круглий стіл «Професійні стандарти 

медіагалузі» відбувся 24 квітня на факультеті журналістики. 

Дискусія точилася навколо трьох тематичних напрямів – етичні 

питання журналістської професії, соціальна відповідальність 

видавничої справи та проблеми реклами в українських ЗМІ.  

З вітальним словом 

до учасників заходу 

звернулася заступник 

декана з наукової роботи, 

доцент кафедри теорії літератури та журналістики Людмила 

Чернявська, після чого розпочалася наукова частина зустрічі. 

Студенти-доповідачі представили свої напрацювання, 

які стосувалися законодавчого регулювання етичних 

стандартів, свободи слова в телепросторі України, 

однобічності політичної позиції в журналістському дискурсі, 

професійних стандартів спортивної журналістики тощо. 

Наприкінці активні учасники круглого столі отримали дипломи та грамоти.  

Автор: Катерина Полякова 

––––––––––––––– 
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Журналістка «Порогів» Катерина Полякова стала «Надією журналістики» 
 

Наприкінці квітня відбулося підбиття підсумків 

третього конкурсу професійної журналістики                           

«Честь професії-2012». Переможців та лауреатів нагородили 

26 квітня в «Президент-отелі» (м. Київ).  

Організаторами заходу виступили Українська 

Асоціація Видавців Періодичної Преси та Незалежна 

Асоціація Телерадіомовників. Цього року на конкурс подали 

509 журналістських робіт, серед яких – п’ять основних 

номінацій («Краще журналістське розслідування», «Надія 

журналістики», «Краще подання резонансного матеріалу», 

«Краще подання складної теми», «Кращий матеріал з громадянською 

позицією») та дві спеціальні («Зупини корупцію», «Сталий 

(збалансований) розвиток: Шлях України»).  

Студентка факультету журналістики Запорізького 

національного університету, журналіст порталу «Пороги» Катерина 

Полякова зі своїм журналістським розслідуванням «Запорізькі 

студентські гуртожитки: жити всередині, але проти правил» перемогла 

в номінації «Надія журналістики», отримавши кришталеву стелу, 

диплом переможця та подарунки від спонсорів.  

«Перемога була дуже несподіваною. Перші кілька хвилин 

взагалі не могла прийти до тями. Таке відчуття, ніби «Оскара» 

отримала. Приємно, що такі відомі й шановані люди оцінили мою 

роботу. Дуже сподобалася організація», – прокоментувала Катерина. 

Членами журі цьогорічного конкурсу «Честь професії-2012» 

були:  

Вахтанг Кіпіані (журналіст, керівник проекту 

«Історична правда»); 

Олена Притула (головний редактор інтернет-

видання «Українська правда»); 

Андрій Куликов (ведучий програми «Свобода слова 

на ICTV»); 

Савік Шустер (журналіст, ведучий, президент 

«СавікШустерСтудії»); 

Віталій Портніков (головний редактор телеканалу 

«ТВі»); 

Зураб Аласанія (засновник ІА «Медіа-порт»); 

Отар Довженко (журналіст, викладач кафедри 

журналістики Українського католицького університету); 

Олекса Шалайський (керівник проекту «Наші гроші»); 

Валентина Самар (директор інформаційного прес-центру (м. Сімферополь). 
 

Спецвипуск підготувала голова НТСА факультету журналістики 

Катерина Полякова 
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