
СТУДЕНТСЬКИЙ
ВІСНИК

В И Щ О Г О  Н А ВЧ А Л Ь Н О Г О  З А К Л А Д У  « В І Д К Р И Т И Й  М І Ж Н А Р О Д Н И Й  У Н І В Е Р С И Т Е Т  Р О З В И Т К У  Л ЮД И Н И  « У К РА Ї Н А »
ПОЛТАВСЬКОГО ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА

Відбіркова комісія Полтавського інституту економіки і права працює за адресою:
36000, Полтава, вул.Котляревського,1/27, кімн. 102; тел. 8 (05322) 2-29-06.

№ 4 (47)
6 квітня 2010 р.

Презентація спеціальності «Журналістика»
в рамках Тижня соціально-гуманітарного факультету

Ще з радянських часів
професія журналіста вва-
жається елітарною, тому
право навчати майбутніх
журналістів отримували,
як правило, столичні вузи,

адже в умовах партократи-
чної системи державного
управління журналісти були
провідниками та захисника-
ми ідеології правлячої ко-
муністичної партії. У ті часи

вступники на журналістські
факультети піддавалися
пильній перевірці на лояль-
ність із боку силових стру-
ктур. Але поступово, з роз-
витком демократії на тере-
нах колишнього СРСР, у то-
му числі й в Україні, політи-
чний тиск послаблювався,
уже починаючи з 1990-х
років почали з’являтися
нові, не заангажовані дру-
ковані видання, розшири-
лася та якісно зросла ме-
режа радіо і телебачення.
То ж, відповідно, збільши-
вся попит на професійних
журналістів, хоча в перехі-
дний період від тоталітари-
зму до незалежності цю су-
спільно-професійну нішу за-
повнювали переважно ви-
пускники філологічних фа-
культетів. Після розпаду
Радянського Союзу, коли
ЗМІ, нарешті, позбулися це-
нзурно-партійних кайданів,
проблему нестачі журналі-
стських кадрів почали ви-
рішувати шляхом надання
дозволів на підготовку жу-
рналістів у регіонах.

Полтавський інститут еко-
номіки і права першим на
Полтавщині отримав ліцен-
зію на підготовку бакалав-
рів із журналістики широко-
го профілю, тобто таких, які
можуть працювати в газе-
тах, на радіо і телебаченні

репортерами, режисера-
ми, редакторами, ведучи-
ми програм тощо.

До навчання майбутніх
журналістів кафедра жур-
налістики, при підтримці
ректорату й особисто рек-
тора Любові Михайлівни
Мучник, залучила кращих
фахівців журналістської га-
лузі - заслуженого журна-
ліста України, генерально-
го директора обласної де-
ржавної телерадіокомпанії
«Лтава» М.І. Ляпаненка,
його заступника Н.Г. Іван-
ченко, заслуженого праці-
вника промисловості Укра-
їни в галузі поліграфії В.П.
Микійчука,  донедавна ке-
рівника видавництва «По-
лтава». Азам майстерно-
сті газетної справи наших
студентів навчають відомі
на Полтавщині і в Україні
журналісти О.В. Кулик, за-
сновник і видавець газети
«Полтавська думка», екс-
депутат Верховної Ради
України; В.В. Скобельсь-
кий, заступник головного
редактора газети «Полта-
вський вісник»; Л.Ю. Ко-
ба, головний редактор га-
зети «Село полтавське».

Професія журналіста -
багатогранна й універса-
льна, оскільки він має
бути обізнаним у різних га-

Журналістика -
професія елітарна

(Закінчення на с.2)
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Газета виходить щоміся-
ця. Розповсюджується без-
коштовно

За достовірність фактів,
викладених у публікаціях
газети, відповідальність,
згідно з законодавством,
несуть їх автори.
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лузях суспільних знань -
політиці, історії, філософії,
мистецтві, економіці, фі-
нансах тощо. Крім того,
сучасний журналіст пови-
нен досконало володіти
українською літературною
мовою, а також кількома
іноземними, які допомо-
жуть йому значно розши-
рити канали доступу до
широкого кола інформації.

Для читання лекцій, ве-
дення спецкурсів і семіна-
рів кафедрою запрошую-
ться провідні науковці мі-
ста, зокрема доктор філо-
логічних наук, професор
О.М.Ніколенко, кандидат
філологічних наук, доцент
В.А. Мелешко, кандидат
філологічних наук, доцент
С.В. Ленська. Основу ко-
лективу кафедри журналі-
стики, яка є випускаючою,
становлять кандидат філо-
логічних наук, доцент, за-
відуюча кафедрою Н.Г.
Марченко, кандидат полі-
тичних наук А.М. Мучник,
кандидат філологічних на-
ук, доцент В.І. Мартусь,
старші викладачі Л.В. До-
рошенко та В.М. Дороше-
нко.

Професійні навички май-
бутні журналісти здобува-
ють, беручи участь у під-

Журналістика -
професія елітарна

готовці та виданні загаль-
ноінститутської газети «Сту-
дентський вісник» (студент-
ський редактор Анастасія
Красовська, редактор-кон-

працює за спеціальністю,
поєднуючи навчання та
професійні обов’язки жур-
наліста. Серед них - Євген
Єщенко, телеоператор
ОДТРК «Лтава»; Вікторія
Бездудна, кореспондент
газети «Зоря Полтавщи-
ни»; Сергій Дзех та Яро-

слав Кадук, штатні співро-
бітники інтернет-видання
«Полтавщина». Та й інші
студенти спеціальності
«Журналістика» система-
тично публікуються в обла-
сній та міській пресі.

Позитивним є те, що ма-
йже всі студенти-журналі-
сти утвердилися у своєму
професійному виборі, хо-
ча свого часу в анкеті пер-
шокурсника не всі вказу-
вали, що свідомо обрали
журналістську професію.

Отже, колективу кафед-
ри є чим пишатися і про
що звітувати, адже неза-
баром настане хвилююча
мить вручення дипломів
про отримання вищої ба-
зової освіти першим випу-
скникам спеціальності
«Журналістика» у стінах
Полтавського інституту
економіки і права.

Н.Г. МАРЧЕНКО,
завідуюча кафедрою

журналістики,
кандидат

філологічних наук,
доцент.

сультант - кандидат філоло-
гічних наук, доцент В.І. Ма-
ртусь). Теоретичні знання з
фаху студенти закріплюють
під час проходження навча-
льної практики з газетної
журналістики в газетах «Ве-
чірня Полтава», «Полтавсь-
кий вісник», «Село полтав-
ське»; радіо- та тележурна-
лістики - в обласній держа-
вній телерадіокомпанії
«Лтава», телестудії «Міс-
то».

Цього року ми вперше ви-
пускаємо бакалаврів із жу-
рналістики. Більшість із них
уже обрала напрямок своєї
подальшої професійної ді-
яльності, а дехто вже нині

Відтоді, як Ярослав Кадук почав робити перші кроки
в журналістиці, йому щастить на зустрічі з видатни-
ми людьми.

Про Ярослава Кадука читайте на с.6.

(Закінчення.
Початок на с.1)
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Всі спеціальності, з яких
проводиться підготовка в
нашому інституті, цікаві
й актуальні. Кожен абіту-
рієнт може знайти саме
те, що йому близьке та ці-
каве. Нещодавно ми поспі-
лкувалися з однією з най-
перспективніших студен-
ток ІІІ курсу спеціальності
«Журналістика» Анаста-
сією Красовською і поціка-
вилися:

- Чому ти, Анастасіє,
обрала саме Полтавсь-
кий інститут економіки
і права?

- Насправді я готувалася
до вступу в зовсім інший
ВУЗ, але одного разу, про-
ходячи повз Полтавський
інститут економіки і права,
я помітила яс-
кр а в о чер в о -
ний напис про
набір студентів
на спеціаль-
ність «Журна-
лістика» і зро-
зуміла, що хочу
навчатися са-
ме тут.

- Чого тобі
вдалося дося-
гти за роки
навчання у
ВУЗі?

- Все почало-
ся з того, що ме-

не обрали старостою групи.
Пізніше я стала членом сту-
дентської ради, редактором
«Студентського вісника», де-
легатом у студентську раду
міста від нашого інституту та
головою комісії з питань куль-
тури. Рік тому мене було об-
рано першим заступником
студентського мера нашого
міста.

На початку березня відбу-
лося засідання Всеукраїнсь-
кої студентської ради (ВСР)
при Міністерстві освіти та на-
уки України, на якому були
присутні представники всіх
вищих навчальних закладів
Полтавської області. При ро-
зподілі я потрапила до комі-
сії з питань освіти, члени якої
є радниками Дмитра Воло-

димировича Табачника щодо
законопроектів, які стосують-
ся науки, зокрема і Болонсь-
кого процесу.

26-28 березня у Києві про-
ходила Колегія Всеукраїнсь-
кої студентської ради при Мі-
ністерстві освіти і науки Укра-
їни, на якій були присутні 2
делегати від Полтавської об-
ласті, у їх числі і я. Ми зустрі-
лися з Міністром освіти і нау-
ки України, депутатом Лесею
Горобець та з аташе посоль-
ства Франції в Україні. Також
ми запропонували внести
зміни до проведення ЗНО.
Д.В. Табачник прислухався до
нашої думки, так як він доб-
ре обізнаний із проблемами
українських студентів.

22 квітня у Харкові відбу-
деться Рада директорів Все-
української студентської ра-
ди при Міністерстві освіти і
науки України, на яку запро-
шено й мене. Планується об-
говорення якості освіти у
приватних ВУЗах.

- Що тобі найбільше за-
пам‘яталося за роки на-
вчання в Полтавському ін-
ституті економіки і пра-
ва?

 - Благодійні акції. Напри-
клад, Ялинка Янголів. Не-
має нічого кращого за вдяч-
ну дитячу посмішку. Яскравий
слід залишила і зустріч із
Дмитром Табачником, при-
значення якого на пост міні-
стра чомусь викликало хви-
лю обурення серед деякої
частини населення.

- Нещодавно в інституті
відбувся концерт, приуро-
чений до Дня першокурсни-
ка. Яке враження на тебе
справило нове покоління
майбутніх журналістів?

- Це був яскравий виступ. Я

помітила, що наші наступни-
ки є цікавими студентами,
котрі вірно обрали майбут-
ню професію. Та особливо
запам‘ятався break dance.
Так у нашому інституті не
танцював ще ніхто! Та варто
разом із тим зазначити, що
всі факультети себе пред-
ставили достойно.

- Щоб ти хотіла зміни-
ти у студентському са-
моврядуванні в нашому
інституті?

- Необхідно, аби був спра-
вжній лідер, який би сфор-
мував хорошу команду для
представлення нашого ін-
ституту на місцевому та Все-
українському рівнях.

- Які у тебе плани на
майбутнє? Чи збираєшся
ти працювати за обраним
фахом?

- По-перше, потрібно за-
кінчити інститут, бо важко
поєднувати навчання і гро-
мадську діяльність. По-дру-
ге, хотілося б реалізувати
себе в журналістиці. Мені, як
творчій людині, важко в по-
літиці, але якщо це єдиний
спосіб допомогти людям, то
можна спробувати себе і в
цій сфері. Головне не те, яку
посаду ти займаєш, а те, що
ти робиш. У майбутньому
мрію очолити благодійний
фонд, який би піклувався
про малозабезпечених, он-
кохворих людей та сиріт. Та-
кож непогано було б ство-
рити притулок для тварин.

Хочу, щоб наша держава
процвітала і щоб кожен гро-
мадянин України міг із гор-
дістю сказати: «Я - украї-
нець!».

...А що стосується того, чи
могла б я досягти вже дося-
гнутого, то можу з упевнені-
стю сказати: саме журналі-
стика дає людині крила для
злету.

Наша розмова з Анаста-
сією доводить, що сту-
дентські роки є найцікаві-
шими у житті кожної лю-
дини. Та не лише розваги
роблять їх такими. Вели-
ку роль відіграє громадсь-
ка діяльність. То ж вступ
до інституту - це не лише
початок дорослого жит-
тя, а й цікаві лекції, нові
знайомства та зустрічі!

ЖУРНАЛІСТИКА -
КРИЛА ДЛЯ ЗЛЕТУ

Як уже повідомлялося в «Студентському віснику», сту-
дентку ІІІ курсу спеціальності «Журналістика» нашого
інституту Анастасію Красовську обрано делегатом від
Полтавської області до складу Колегії Всеукраїнської сту-
дентської ради при Міністерстві освіти і науки України.

26-28 березня у Києві проходила Колегія Всеукраїнсь-
кої студентської ради при Міністерстві освіти і науки Укра-
їни, в роботі якої взяли участь 2 делегати від Полтавсь-
кої області, в тому числі й Анастасія Красовська.

В рамках роботи Колегії відбулася зустріч із міністром
освіти і науки України Д.В. Табачником. Полтавці запро-
понували внести зміни до проведення зовнішнього неза-
лежного оцінювання (ЗНО).  Він прислухався до думки
полтавців, так як ознайомлений із проблемами українсь-
ких студентів. Відбулася також зустріч із депутатом Вер-
ховної Ради України Лесею Горобець та з аташе посоль-
ства Франції в Україні.

Чи могла б сягнути таких високих горизонтів громадсь-
гого життя Анастасія Красовська, не будучи студенткою -
майбутнім журналістом? - із таким і низкою інших запи-
тань звернулися до А.Красовської її молодші колеги, сту-
денти І курсу спеціальності «Журналістика» Інеса Прота-
щик, Альона Козуб та Вікторія Каштанова.

Студентський брифінг
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4 роки мого навчання в
інституті економіки і права
пролетіли так швидко, що
я не встиг і помітити. На-
вчання улюбленій спеціа-
льності «Журналістика»,
спілкування з приємними
людьми, висококласними
викладачами - ось чим ме-
ні запам’ятається цей час!
А ще ніколи не зітруться з
моєї пам’яті перші кроки в
журналістиці. І справді, без
будь-якого перебільшення
можу сказати, що саме ін-
ститут дав мені путівку в
журналістику. І хай поки
що я в ній перебуваю у
процесі утвердження сво-
го власного репортерсько-
го «я», але сам факт, що я
вже там, у журналістиці,-
це заслуга інституту еконо-
міки і права. Раніше я так
не думав, бо вважав, що
більшість тих предметів,
які нам читалися, були
просто непотрібними для
майбутнього журналіста.

Як же я помилявся! І цю по-
милку помітив тоді, коли
вже почав у своїй практич-
ній роботі використовувати
ті знання, які отримав в
інституті. Ось так!

А практичну роботу в жу-
рналістиці я почав ще з
2006 року, з моменту свого
вступу до інституту. Тоді, на
першому курсі, у нас ви-
кладала редактор обласної
газети «Село полтавське»
Лариса Коба. Лариса Юрії-
вна не відмовила мені у
практиці, допомогла з напи-
санням мого першого жур-
налістського матеріалу! А
яким класним викладачем
була для мене ця людина!
«Село полтавське» я зга-
дую лише найкращими сло-
вами, бо саме в цій газеті
вперше познайомився зі
світом журналістики. І саме
в цій газеті проходив свою
першу навчальну практику!
Ніколи не забуду цього, ні-
коли не забуду колективу

редакції, не забуду першо-
го отриманого мною досві-
ду!

А далі на моєму горизонті
з’явилася ще одна значу-
ща для мене газета -  «Пол-
тавщина. Спорт». Будучи
палким прихильником спо-
рту, писав для цього видан-
ня з великим задоволен-
ням. За час своєї роботи у
спортивній газеті я, до речі,
помітив ще одну хорошу
рису мого інституту: всі ви-
кладачі допомагали мені з
написанням моїх матеріа-
лів: виправляли помилки,
радили, як написати кра-
ще. А тим часом я продов-
жував працювати в полтав-
ській журналістиці: писав
до часописів «Газета по-
полтавськи», «Трудова По-
лтавщина».

Саме в час мого співро-
бітництва з «Трудовою Пол-
тавщиною» в моєму «жур-
налістському» житті стала-
ся одна з ключових подій -
викладач інституту Володи-
мир Дорошенко познайомив
мене з відомою полтавсь-
кою журналісткою Ганною
Козельською. Минуло 3 ро-

ки -  і з Ганною Анатоліїв-
ною я знову став тісно
співпрацювати в інтернет-
виданні «Полтавщина».
Наша співпраця продов-
жується і по цей день. І
сьогодні я отримую неаби-
яке задоволення від цієї
роботи.

Згадується мені ще од-
на важлива для мене зу-
стріч, за яку я теж завдя-
чую інституту економіки і
права. У 2008 році я про-
ходив практику на телека-
налі «ІРТ». Там, крім одер-
жання великого обсягу ко-
рисної для мене інфор-
мації, я познайомився з
професіональним журналі-
стом, вокалістом моєї улю-
бленої групи «ДМЦ» Анд-
рієм Гречаником. Можли-
во, це не зовсім і журналі-
стська зустріч, але ж, по-
годьтеся, нечасто нам до-
водиться спілкуватися з
тими людьми, творчістю
яких захоплюємося.

А потім була ще практи-
ка на радіо «Ваша хвиля»,
де знову я зміг засвоїти
море корисної інформації
та дізнатися багато ново-
го про роботу радіожурна-
лістів.

Ось так, із достатньо не-
поганим багажем знань і
вмінь, я підійшов до спів-
праці з інтернет-виданням
«Полтавщина». І те, чого
я навчився за ці майже 4
роки, нині мені не просто
допомагає - ці знання ви-
ручають мене в найсклад-
ніших журналістських си-
туаціях.

Трохи сумно від того, що
зовсім незабаром доведе-
ться попрощатися з інсти-
тутом, попрощатися з вла-
сним навчанням… Та далі
почнеться доросле життя,
сповнене своїми трудно-
щами та радощами, далі
почнеться справжня про-
фесійна журналістика…

Але я завжди буду па-
м’ятати, що квиток у жур-
налістику я отримав тут, в
інституті економіки і права.

Сергій ДЗЕХ,
інтернет-видання

«Полтавщина»,
студент 4 курсу

спеціальності
«Журналістика».

Чотири роки,
які не забудуться!
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Ярослав КАДУК, 4 курс спеціальності «Журналістика»:
СВІТ, ЯКИЙ ЗАХОПЛЮЄ НА ВСЕ ЖИТТЯ

Із 2006-2007 навчально-
го року Інституту економіки
і права  Міністерством осві-
ти і науки України довірено
надзвичайно відповідаль-
ну місію - готувати журна-
лістів. Таку відповідальну
місію Полтавщині судилося
виконувати вперше за всю
її історію.

А ті, хто хоче долучитися
до групи майбутніх справж-
ніх журналістів, може дзво-
нити будь коли за телефо-
ном: (05322) 2-29-06.

На фото: перша (і най-
перша!) академічна група
майбутніх журналістів із од-
ним із своїх викладачів -
Л.Ю. Кобою (крайня зліва).

Ярослав Кадук - третій
справа в останньому ряду.

Фото 2006 року.

Ярослав Кадук почав
займатися журналісти-
кою в 2006 році, коли
став студентом спеці-
альності «Журналісти-
ка» Полтавського ін-
ституту економіки і
права.

Навчаючись на пер-
шому курсі, Ярослав
познайомився з редак-
тором обласної газети
«Село полтавське»
Ларисою Кобою, яка
проводила заняття з
теорії журналістики.
Перший свій досвід жу-
рналістської роботи
він отримав саме в ре-
дакції газети «Село по-
лтавське», яку редагує
Л.Ю.Коба, під час пер-
шого свого навчально-
го року, адже попроси-
вся працювати в газеті
у вільний від занять
час.

Минуло чотири роки,
за цей час студент, уже
четвертого курсу, спе-
ціальності «Журналіс-
тика» попрацював ко-
респондентом у таких

виданнях, як «Нова га-
зета по-полтавськи»,
«Трудова Полтавщина»,
«Полтавщина. Спорт»,
«Вечірні вісті», інтернет
видання «Полтавщина»
та ТРК «Квадрат».

За плечима журналіс-
та-початківця не тільки
зустрічі з видатними лю-
дьми міста та України,
але й самовіддана пра-
ця з метою донести до
читача цікаву та об’єкти-
вну, суспільно важливу
інформацію. Пошуком
такої інформації він за-
ймається не менше ча-
су, ніж написанням мате-
ріалів.

Як розповів Ярослав,
головне, на його думку,
для початкуючого жур-
наліста - ніколи не від-
мовлятися від роботи.

- Буває, що навіть у ви-
хідні дні мені потрібно
кудись іти, адже якраз у
суботу та неділю в місті
відбуваються найціка-
віші події. Але час робо-
ти журналіста не регла-
ментований жодним гра-

фіком. Журналіст може
працювати вночі, напри-
клад, під час спільних
рейдів із міліцією, і зра-
нку. Пам’ятаю, як один
інтерв’юер запросив до
себе на дев’яту годину
ранку в неділю. Одне з
головних правил - роби-
ти собі вихідний, коли
це можливо, а не коли
хочеться, адже можна
пропустити щось дуже
важливе для майбут-
нього журналістського
матеріалу, - розповів
Ярослав.

Справді, журналіст
має бути в центрі подій,
аби якомога повніше та
точніше передати інфо-
рмацію для читачів про
їх героїв.

Робота початкуючих
журналістів схожа на ро-
боту учнів у школі, адже
спершу початківець за-
войовує собі авторитет
серед досвідчених пра-
цівників цієї галузі, а вже
потім реноме працює на
журналіста. Багато хто
вважає, що на місцевій

журналістиці неможли-
во заслужити, що тре-
ба їхати до столиці,
щоб заявити про себе.
За словами Ярослава
Кадука, всього можна
досягти і в Полтаві:

- Я завжди в цьому
плані прислухась до
слів одного медіа-тре-
нера, який мені під час
проходження мною
спеціальних навчаль-
них тренінгів із журналі-
стики заявив, що жур-
налістом-невдахою
вважається та людина,
яка працює тільки на
одне ЗМІ, - додав Яро-
слав.

Отже, якщо ви вирі-
шили стати журналіс-
том, бути літописцем
сучасності, то спершу
необхідно здобути фа-
хову вищу освіту. Зро-
бити цей перший крок
у світ, який захоплює
на все життя, можна
зробити, вступивши до
Полтавського інституту
економіки і права на
спеціальність «Журна-
лістика».

Іван МОЦАК,
студент 4 курсу

спеціальності
«Журналістика».

Слово про товариша-однокурсника
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Кожен із нас мав багато
вчителів. Починаючи ще зі
школи, ми зустрічали хоро-
ших і не дуже, обирали улю-
блених і не зовсім. Коли б
мене нині запитали, хто мій
улюблений викладач, то це
запитання поставило б ме-
не в глухий кут. Та згодом би
я відповіла, що поняття
«улюблений викладач» для
мене має, якщо можна так
висловитися, збірне значен-
ня; тому я не маю одного
улюбленого викладача.

Ви, мабуть, спочатку поду-
мали, що в нашому інституті
всі викладачі такі, що не мо-
жуть бути улюбленими. Та це
зовсім не так. А - навпаки. У
нас викладачі добре профе-
сійно підготовлені, мають

великий досвід, багаж знань,
терпелячі, з почуттям гумору,
і просто хороші люди.

Особливо що стосується
спеціальності «Журналісти-
ка» (я вчуся на журналіста).
Окрім штатних інститутських
викладачів - доцента, канди-
дата філологічних наук Н.Г.
Марченко, кандидата полі-
тичних наук А.М. Мучника, ка-
ндидата філологічних наук,
доцента В.І. Мартуся, старших
викладачів Л.В. Дорошенко
та В.М. Дорошенка, нам ви-
кладають також відомі, по-
чесні, заслужені журналісти
України - генеральний дире-
ктор ОДТРК «Лтава» М.І. Ля-
панеко, заступник генераль-
ного директора ОДТРК «Лта-
ва» Н.Г. Іванченко, заснов-

ник газети «Полтавська дум-
ка» та інших відомих періоди-
чних видань, екс-депутат Вер-
ховної Ради України О.В. Ку-
лик, заступник головного ре-
дактора газети «Полтавсь-
кий вісник» В.В. Скобельсь-
кий. Усі вони, безсумнівно, ус-
пішні люди, талановиті, досві-
дчені журналісти. І саме тому
мені неможливо виділити
одного улюбленого виклада-
ча; всі мої викладачі - улюб-
лені!

Я навчаюсь на третьому
курсі, і за ці роки мої викла-
дачі стали прикладом для
мене в будь-якій журналіст-
ській і життєвій ситуації. Вони
чудово подають матеріал за-
нять, роз’яснюють, навчають,
передають знання, діляться
досвідом, допомагають зро-
зуміти всі аспекти нашої твор-

чості. Такі викладачі заслу-
говують  загальної любові та
поваги студентів.

Я дуже вдячна всьому ви-
кладацькому колективу за
вимогливість, терплячість,
за ті знання, що вони пере-
дали, за вміння прислуха-
тись до думок студентів і
взагалі спасибі за подаро-
вані любов до людини, до
рідної землі, праці, прище-
плені відповідальність, гід-
ність. Увесь цей духовний
скарб, який я одержала від
вас, шановні викладачі, я
понесу через усе своє жит-
тя, він завжди буде маяком
у моїй журналістській діяль-
ності.

Лідія ЗУБКО,
студентка

спеціальності
«Журналістика».

У наш час студентів ду-
же хвилює питання щодо
організації навчального
процесу. Інколи трапляєть-
ся так, що, закінчивши
навчальний заклад та от-
римавши диплом про ви-
щу освіту, людина не має
за плечима необхідного
багажу знань та професій-
них навичок. По-перше,
ця проблема пов’язана з
методами навчання. Мож-
на, звісно, говорити, що
все залежить від бажання
людини вчитися, але цьо-
го замало. Адже, крім те-

орії, яку дають на лекціях,
для професіоналізму необ-
хідна практика. Особливо
для людей, котрі майбут-
ньою своєю професією об-
рали журналістику.

На кафедрі журналістики
нашого інституту працюють
досвідчені викладачі різно-
го фаху. Одним із тих, кого
хотілось би особливо виді-
лити, є Микола Іванович Ля-
паненко - заслужений жур-
наліст України, дійсний член
Євразійської радіотелеві-
зійної академії, лауреат
Державної ліературної пре-

Наш викладач
Микола Іванович Ляпаненко -
майстер високої журналістики

НАШІ УЛЮБЛЕНІ ВИКЛАДАЧІ

мії імені Івана Франка, ге-
неральний директор облас-
ної дирекції телерадіоком-
панії «Лтава».

Як студентка 3-го курсу
спеціальності «Журналісти-
ка», можу сказати, що нам
дуже пощастило, що такі
досвідчені люди, як Мико-
ла Іванович, навчають нас
журналістській майстерно-
сті. Заняття, які веде Мико-
ла Іванович, проходять на
радіо «Лтава». Ми не раз
мали можливість спробува-
ти себе як диктори. Студе-
нти читали свої статті в кім-
наті радіозапису, а потім
слухали себе, виявляючи
власні плюси та мінуси. Це
гарний шанс показати себе,
попрацювати над власною
дикцією. Микола Іванович

“підправляє” нас, вказує
на недоліки, дає поради,
підтримує. Це дуже важ-
ливо для нас як для май-
бутніх спеціалістів у цій га-
лузі.

Микола Іванович по-сво-
єму унікальна і цікава лю-
дина. З ним можна просто
поспілкуватися на будь-
яку тему, вражає його ко-
мунікабельність,  усебічна
обізнаність.

Незважаючи на те, що
ця людина вже досягла в
своїй професійній діяль-
ності вершин успіху, він
залишається простим та
відкритим для спілкуван-
ня. Микола Іванович щед-
ро ділиться зі студентами
власним досвідом, ра-
дить, що і як потрібно ро-
бити, щоб вийшло якнай-
краще.

За час свого викладан-
ня особисто мені він при-
щепив особливу любов та
цікавість до обраної про-
фесії. До нього на заняття
завжди хочеться йти та
плідно працювати. А голо-
вне те, що він забезпечує
нам якісну практику, дає
можливість самовдоско-
налюватися, що є невід’-
ємною часткою професій-
ної журналістської майсте-
рності.

Наталія ЯРЕСЬКО,
студентка 3 курсу

спеціальності
«Журналістика».



СТУДЕНТСЬКИЙ ВІСНИК стор. 76 квітня 2010 р.

Як стати студентом спеціальності «Журналістика»
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До Полтавського інституту економіки і права прийма-
ються громадяни України, які мають відповідний освіт-
ній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання
здобути вищу освіту.

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного
рівня молодшого спеціаліста, бакалавра приймаються
особи з повною загальною середньою освітою.

Для вступників на денну форму навчання термі-
ни подачі документів, проведення вступних випробу-
вань, конкурсу сертифікатів та зарахування здійсню-
ється з 15 липня по 25 серпня.

Для вступників на заочну форму навчання термі-
ни подачі документів, проведення вступних випробу-
вань, конкурсу сертифікатів та зарахування здійсню-
ється згідно з графіком відбіркової комісії у період із
15 липня 2010 року по 11 січня 2011 року.

При вступі до вищого навчального закладу вступни-
ки особисто подають:

- заяву про вступ, у якій вказують напрям підготовки
(спеціальність);

- документ державного зразка про раніше здобутий
освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі
якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за осо-
бистим вибором оригінали або завірені копії (ксероко-
пія засвідчується в університеті або в установленому
порядку);

- сертифікат Українського центру зовнішнього неза-
лежного оцінювання;

- медичну довідку за формою 086, або її копію;
- шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см.
Для конкурсного відбору зараховуються бали серти-

фіката Українського центру оцінювання якості освіти,
виданого у поточному році, з предметів, визначених

ВИТЯГ ІЗ ПРАВИЛ
прийому вступників до Полтавського

інституту економіки і права
ВНЗ «Відкритий міжнародний університет
розвитку людини «Україна» у 2010 році

Переліком конкурсних предметів у сертифікаті Україн-
ського центру оцінювання якості освіти (вступних екза-
менів, творчих конкурсів), яким також визначаються
профільні та непрофільні предмети, мінімальна кількість
балів сертифіката з профільних загальноосвітніх пред-
метів, із якими вступник допускається до участі у кон-
курсному відборі для зарахування на навчання. Вступ-
ник допускається до участі у конкурсному відборі для
зарахування на навчання, якщо кількість балів із зага-
льноосвітніх предметів складає не менше 124.

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної
загальної середньої освіти вступають для здобуття осві-
тньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ба-
калавра, враховується середній бал документа про по-
вну загальну середню освіту.

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Україн-
ського центру оцінювання якості освіти (вступних екза-
менів, творчих конкурсів) Полтавського інституту еко-
номіки і права.

Для вступників на відповідні напрями підготовки є
обовязковими вступні випробування:

Здоров’я людини: українська мова та літерату-
ра, історія України, творчий конкурс.

Фінанси і кредит: українська мова та література,
математика, історія України / Іноземна мова / Гео-
графія / Фізика.

Філологія: українська мова та література, істо-
рія України, іноземна мова / Географія.

Соціальна робота:  українська мова та літерату-
ра, історія України, біологія / Іноземна мова / Мате-
матика / Географія.

Менеджмент: українська мова та література, мате-
матика, історія України / Іноземна мова / Географія.

Журналістика:  українська мова та література,
історія України, творчий конкурс.

Облік і аудит: українська мова та література, ма-
тематика, історія України / Іноземна мова / Географія.

Маркетинг: українська мова та література, мате-
матика, історія України / Іноземна мова / Географія.

Правознавство:  українська мова та література,
історія України / Іноземна мова / Географія.

Відбіркова комісія
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І. Загальна частина
1.1. Конкурс проводиться згідно з нормативними

документами Міністерства освіти та науки України.
1.2. До творчого конкурсу допускаються абітурієн-

ти, які мають прохідний бал за результатами сертифі-
кату українського центру оцінювання якості освіти з
двох дисциплін «Українська мова та література» й «Істо-
рія України» та мають позитивні оцінки в атестаті про
повну загальну середню освіту.

1.3. Абітурієнти подають разом із сертифікатом Укра-
їнського центру оцінювання якості освіти, якщо є, власні
творчі доробки (вірші, нариси, есе, статті); вирізки або
ксерокопії опублікованих у пресі матеріалів у жанрах
журналістики  та  художньої літератури,  тексти  висту-
пів  по  радіо  та  в телепередачах, завірених печаткою
та підписом керівника редакції.

1.4. Творчі доробки оформляються в окрему течку
форматом А-4, на кожному матеріалі повинна бути дата
його оприлюднення.

Бажано мати письмову рекомендацію для вступу
на навчання за даним напрямом підготовки від керів-
ника редакції друкованого органу, видавництва, радіо-
чи телекомпанії, завірену його підписом і печаткою.

II. Мета та правила творчого конкурсу
2.1. Мета творчого конкурсу - визначити рівень знан-

ня мови, логічного мислення, уміння добирати і досту-
пно викладати факти, що характеризують здатність до
творчої роботи.

2.2. Форма творчого конкурсу - написання в ауди-
торії твору на задану тему обсягом від 4 до 6 рукопис-
них сторінок формату аркушу А-4 (видаються зі штам-
пом університету «Україна»).

2.3. Тема твору задається кафедрою журналісти-
ки.

Варіант І. За поданням кафедри журналістики ви-
значається об’єкт для написання твору:

а) визначна пам’ятка історії та культури у столиці,
музей (у тому числі університету «Україна»), редакція
пресового видання, книжкового видавництва, Націона-
льна спілка журналістів України. У супроводі виклада-
ча кафедри журналістики абітурієнти відвідують визна-
чений об’єкт, назву якого дізнаються з запечатаного
конверту, який розкривається у присутності абітурієн-
тів, розпитують фахівця, а також інших людей, про цей
об’єкт, його характеристику і призначення. Повертають-
ся в аудиторію і пишуть твір про побачене та почуте.

Варіант II. За поданням кафедри журналістики в

аудиторію запрошується видатна людина. Це може
бути політик, культурний діяч, учений, письменник, ві-
домий редактор, журналіст, видавець, керівник твор-
чої спілки, великого підприємства чи фірми. Запроше-
ний стисло розповідає про себе, свою сферу діяльності,
абітурієнти задають запитання на свій розсуд, перед
цим назвавши своє прізвище.

2.4. На виступ відводиться до 15 хвилин, і стільки
ж - на запитання. Затим абітурієнти пишуть твір у будь-
якому журналістському жанрі або в довільній формі,
обсягом, вказаним у п.2.2.

Для написання твору, як у першому, так і в друго-
му варіанті, відводиться 2 години 30 хвилин.

При оцінці твору беруться до уваги такі фактори:
- дотримання параметрів обсягу, визначених цим

Положенням;
- доречність заданих запитань та використання від-

повідей на них у творі;
- глибина розкриття теми;
- структуризація тексту за змістом, зокрема - наяв-

ність абзаців;
- використання художніх тропів;
- обрання одного з журналістських жанрів (звіт, ре-

портаж, інтерв’ю, кореспонденція, замальовка);
- відповідність тексту нормам граматики, синтакси-

су, пунктуації сучасної української мови.
III. Методи оцінювання.
3.1. Твір оцінюється за 100-бальною системою. Ма-

ксимальну кількість балів може отримати твір, який від-
повідає вимогам даного Положення із врахуванням ви-
щевикладених факторів. Твори, в яких допущені від-
хилення від правил цього Положення, отримують мен-
шу кількість балів. Чим більше відхилень, тим менше
балів отримує автор написаного твору.

3.2. Окремо оцінюється творчий доробок публіка-
цій абітурієнта. Кожна публікація може отримати мак-
симум 10 балів. Оцінювання публікацій здійснюється
за тими ж принципами та з урахуванням тих же вимог,
що і написаний твір.

3.3. До кількості балів за сертифікатом Українсько-
го центру оцінювання якості освіти додаються бали, які
отримані за письмовий твір та набрані бали за публі-
кації. Максимальна кількість балів не може бути біль-
ше за 200, при підсумках прохідного балу враховуєть-
ся також середній бал документа про повну загальну
середню освіту.

3.4. За сумою набраних балів формується список
абітурієнтів і встановлюється загальний прохідний бал
вступу на навчання в Університет «Україна» за напря-
мом підготовки 6.030301 «Журналістика».

ПОЛОЖЕННЯ
про творчий конкурс абітурієнтів,

які подали документи на вступ за напрямом
підготовки: 6.030301 «Журналістика»

(галузь знань: 0303 «Журналістика та інформація»)

Примітка від редакції «СВ».
Творчого конкурсу ні в якому разі боятися не треба!

Як стати студентом спеціальності «Журналістика»
та інших спеціальностей ПІЕП: нормативні документи


