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Ф

ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛІСТИКИ

акультет журналістики — це унікаль«Журналістика». Точкою відліку життя ноний осередок сучасної освіти в гавого й амбітного факультету став 2004 р.
лузі соціальних комунікацій. Саме
Сьогодні факультет журналістики готує бакатут було створено першу запорізьку школу підлаврів («Журналістика», «Реклама та зв’язки
готовки журналістських кадрів, що сьогодні
з громадськістю», «Видавнича справа та реповністю відповідає національним вимогам
дагування») та магістрів («Журналістика»,
і європейським стандартам класичної вищої
«Реклама», «Зв’язки з громадськістю», «Меосвіти. За весь період існування факультет
діа-комунікації»). Освітню діяльність здійздобув справжнє визнання своєї діяльності.
снюють три кафедри: журналістики, теорії
Зокрема, у 2005 р., за оцінкою європейкомунікацій, реклами і зв’язків із громадської комісії Проекту Всесвітньої служби
ськістю, видавничої справи та редагування.
Бі-Бі-Сі Траст «Розвиток медіа-навичок», фаІсторія кафедри журналістики розКОСТЮК
культет журналістики ЗНУ ввійшов до трійки
почалася
у 2002 р. Тоді підрозділ мав наВіктор
найкращих в Україні, а в 2016 р., за резульзву
—
кафедра
журналістської творчості
Володимирович
татами дослідження якості журналістської
(друга назва — кафедра журналістської творДекан факультету,
освіти в Україні, здійсненого ГО «Детектор
чості, третя — реклами та зв’язків із громадкандидат
медіа», посів І місце з підготовки бакалаврів за
ськістю, з 2012 до сьогодні — журналістики),
педагогічних наук,
спеціальністю «Журналістика».
яку від моменту заснування до 2016 р. очолюдоцент
вав канд. пед. наук, доц. В. В. Костюк.
Місія факультету — створити сучасні
Нині кафедру журналістики очолює канд. наук соц.
умови для підготовки професіоналів медіасфери та наукових кадрів у галузі журналістики. Розвиваючи традиції, ком. Ю. В. Любченко. На кафедрі працюють дев’ять канзакладені на початку історії журналістської освіти в За- дидатів наук: В. В. Костюк, П. В. Мірошниченко, М. В. Чапоріжжі, колектив факультету прагне до запровадження баненко, О. В. Синєокий, Ю. В. Любченко, А. І. Тернова,
нових ідей та інноваційних підходів у процесі підготовки К. Г. Сіріньок-Долгарьова, Н. А. Виговська, Т. А. Рогова,
медіа-фахівців. Сучасна історія факультету та «зоряна ст. викл. Ю. О. Ботнер. У 2016 р. О. В. Синєокий захисалея» його випускників є доказом того, що якісна освіта тив докторську дисертацію. П. В. Мірошниченко навчається в докторантурі Інституту журналістики Київського
за європейськими стандартами в Україні можлива.
Традиції журналістської освіти в Запорізькому націо- національного університету імені Тараса Шевченка. Більнальному університеті були закладені в 1997 р., коли на шість викладачів кафедри має досвід роботи в практичбазі філологічного факультету відкрито спеціальність ній журналістиці. Наукова робота кафедри здійснюється
за темою «Масово-інформаційна діяльність як творчість».
Кафедра тісно співпрацює зі
ЗМІ м. Запоріжжя, області, загальноукраїнськими мас-медіа. Студенти
освітньої програми «Журналістика»
проходять практику в провідних українських ЗМІ (газета «День», телеканали «СТБ», «ICTV», радіостанції
«Свобода», «Ера», «Українське радіо»).
Студенти протягом всього навчання
мають змогу вдосконалювати свою професійну майстерність у лабораторіях
кафедри, зокрема таких: навчальна лабораторія телевізійної журналістики,
навчальна лабораторія інтернет-радіо
«Університет» та новітніх медіа. У цих
лабораторіях функціонують студентська телестудія «Юніверс-TV» з універКолектив деканату. Зліва направо: заст. декана з профорієнт. роб.,
ситетським локальним телебаченням
доц. Т. О. Іванець, заст. декана з навч. роб., доц. Н. І. Тяпкіна,
(з 2004 р.), інтернет-радіостанція «Юнізаст. декана з вих. роб., А. А. Кондрико, доц. К. Г. Cіріньок-Долгарьова,
заст. декана з наук. роб., викл. А. Д. Баранецька
верс» (з 1997 р.), молодіжний портал
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Колектив кафедри журналістики. Зліва направо: проф. О. В.Синєокий, доц. М. В. Чабаненко, ст. викл. Т. А. Рогова,
доц. В. В. Костюк, доц. А. І. Тернова, ст. викл. Ю. О. Ботнер, зав. каф., доц. Ю. В. Любченко, асист. Н. В. Логвиненко,
ст. лаб. Ю. В. Безотосна, доц. П. В. Мірошниченко, ст. викл. Н. О. Виговська
«Пороги» (з 2008 р.). Такі медійні майданчики дають можливість студентам не тільки опановувати майбутню професію, а й готувати власні прямоефірні радіопередачі, знімати
телевізійні сюжети, створювати фільми, мультимедійні матеріали. Ці студентські проекти неодноразово перемагали
в різноманітних професійних конкурсах («Честь професії»,
«StoodMix», Всеукраїнський конкурс короткометражного
кіно та відеороликів та ін.).
Кафедра теорії комунікації, реклами та зв’язків із громадськістю почала функціонувати в 1996 р. у складі філологічного факультету (перша назва кафедри — теорії
літератури, друга — теорії літератури та журналістики).
У 2012 р. кафедрі надано сучасну назву. У 1996–2003 рр.
кафедрою керувала д-р філол. наук, проф. О. Д. Турган;
у 2003–2013 рр. — д-р філол. наук, проф. В. Ф. Шевченко.

Колектив навчальної лабораторії інтернет-радіо
«Університет» та новітніх медіа, 2016 р.

Сьогодні кафедру очолює д-р філол. наук, проф.
О. О. Семенець.
На кафедрі працюють: доктори наук О. О. Семенець
та В. В. Березенко, кандидати наук, доценти Л. В. Чернявська, І. Г. Абрамова, Т. В. Іванюха, Г. О. Полякова, Т. О. Іванець, К. М. Пирогова, О. В. Усманова, І. С. Бондаренко,
Н. Д. Санакоєва, К. О. Доценко, кандидат наук, ст. викл.
А. Д. Баранецька, викл. Н. М. Романюк. Також на роботу
запрошені доктори наук В. В. Різун та Л. Г. Пономаренко.
Викладачі кафедри проводять наукові дослідження
за напрямом «Дискурс-аналіз сучасних соціальних комунікацій: парадигмальні, медіакритичні та медіаосвітні
аспекти».
Із 2016 р. при кафедрі діє аспірантура. Під керівництвом професорів О. О. Семенець та В. В. Березенко

Колектив «Навчальної лабораторії
телевізійної журналістики», 2016 р.
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Колектив кафедри теорії комунікацій, реклами і зв’язків із громадськістю. Зліва направо:
доц. К. М. Пирогова, ст. лаб. О. О. Котова, доц. Л. В. Чернявська, доц. Г. О. Полякова, ст. викл. А. Д. Баранецька,
зав. каф., проф. О. О. Семенець, доц. І. Г. Абрамова, доц. Т. О. Іванець, проф. В. В. Березенко, доц. Н. Д. Санакоєва,
викл. Н. М. Романюк, доц. Т. В Іванюха
проводиться підготовка кандидатських дисертацій за
спеціальністю «Журналістика».
Кафедру видавничої справи та редагування було створено в 2004 р. як базову для підготовки фахівців із нової
спеціальності. Завідувачем кафедри обрано д-ра філол.
наук, проф. В. М. Манакіна. З березня 2015 р. кафедру
очолює канд. філол. наук, доц. Т. М. Плеханова.
На кафедрі працюють: професор В. М. Манакін, чотири кандидати філологічних наук, доценти Т. М. Плеханова, І. Ф. Горбенко, Н. В. Романюк, Н. І. Тяпкіна, кандидат
наук із соціальних комунікацій А. А. Кондрико, старший
викладач Г. В. Микитів, один асист. — О. В. Бірюкова. Науково-дослідна тема, яку вивчає кафедра, — «Мовний

Зустріч студентів факультету журналістики
з учасницею програми академічного обміну ім. Фулбрайта,
проф. Філісією Мітчел, 2009 р.
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простір в аспектах соціальної та міжкультурної
комунікації».
Викладачами кафедри видано два підручники, дві монографії, понад 20 навчально-методичних посібників,
приблизно 200 наукових статей.
Студенти спеціальності «Видавнича справа та редагування» беруть активну участь у всеукраїнських конкурсах
наукових робіт та посідають призові місця.
Кафедра тісно співпрацює зі ЗМІ м. Запоріжжя, області, загальноукраїнськими мас-медіа. Студенти освітньої програми «Видавнича справа та редагування»
проходять практику в провідних українських видавництвах, де мають змогу вдосконалювати свою професійну
майстерність (у Видавничому будинку «Кераміст», видавництві О. В. Волкової, на видавничо-книготоргівельному
підприємстві «ЛІПС», у книжковому видавництві «Дике
поле» та ін.).
Науково-педагогічні працівники факультету тісно
співпрацюють із колегами із зарубіжних країн — Білорусі,
Румунії, Туреччини, США та ін. Проф. В. М. Манакін як
науковець і викладач запрошувався до університетів Великобританії, США, Китаю, Лаосу, Югославії, Польщі,
Болгарії, Угорщини, Росії, є учасником Програми академічних обмінів «АЙРЕКС» (США, 2000, 2010 рр.),
володарем ґранту Програми ім. Фулбрайта на проведення наукового дослідження з міжкультурної комунікації (Іллінойський університет у Чикаго, 2007–2008 рр.).
У 2015–2016 рр. проф. О. О. Семенець читала лекції в університетах Туреччини (програма «Mevlana») та Румунії
(програма «Erasmus+ Teaching Mobility»). Доц. К. Г. Сіріньок-Долгарьова перебувала на навчанні в Університеті
Грейсленд (США), проходила стажування за програмою професійного розвитку для молодих науковців
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Програми ім. Фулбрайта («Fulbright Faculty Development Program») в Південно-Іллінойському університеті
США (Southern Illinois University) та стажування за програмою «University Administration Support Program
(IREX)» з менеджменту наукових досліджень і лідерства
в Університеті Штату Юта, США (Utah State University).
Доц. В. В. Костюк навчався за програмою Державного
департаменту США «Навчання в галузі журналістики»
для міжнародних відвідувачів-лідерів з України. Викладачі факультету Ю. В. Любченко, А. А. Кондрико
та ін. проходили стажування в Празькому інституті підвищення кваліфікації.
Влітку 2016 р. доценти Т. В. Іванюха, Т. О. Іванець та
Г. О. Полякова вдосконалювали професійний рівень у Шуменському університеті «Єпископ Костянтин Преславський» (Республіка Болгарія); викладач Н. А. Виговська
за підтримки Interlink Academy (Німеччина) організувала
Учасники конкурсу «Дозвольте відрекомендуватися»,
на базі факультету Школу блогерів та громадянських жур2016 р.
налістів, а також взяла участь у щорічній міжнародній
конференції «Netzwerk Recherche», ініційованій Німець- Діллен, професор Індіанського університету Шарон Річкою організацією журналістів-розслідувачів.
чарді та ін.
У 2015 р. факультетом здобуто грант від Фонду розвиРезультатами плідного розвитку є перемоги фатку ЗМІ Посольства США в Україні, в межах якого ство- культету, наприклад, І місце у номінації «Гендерна
рено «Південноукраїнський центр медіаграмотності». рівність» за роботу «Різниця в букві» (режиссер К. Г. ВаМетою центру є підготовка аудиторії до сприйняття вілова) (2015); І місце у номінації «ПР-кампанія» Все
ЗМІ. Викладачами факультету розроблено курс «Медіа- українського
фестивалю
студентської
реклами
культура, який викладається на філологічному, історич- (м. Київ) (керівник — Н. Д. Санакоєва) (2016); І місце
ному факультетах та факультеті іноземної філології. в номінації «Соціальна друкована реклама» Обласного
Факультет плідно співпрацює зі школами Запоріжжя, конкурсу соціальної реклами «Тобі обирати!» (керівЗапорізького та Вільнянського районів. Студенти та ви- ник — Н. І. Тяпкіна) (2016); ІІ місце у секції «Маркетинг»
кладачі проводять заняття з основ медіаграмотності. фіналу ХІ Міжнародного конкурсу студентських рекламУ межах роботи «Південноукраїнського центру ме- них та PR-проектів «Золотий компас» у Харківському
діаграмотності» було проведено низку тренінгів, на- національному економічному університеті ім. Семена
приклад, «Фейки та маніпулятивні технології у ЗМІ» Кузнеця (керівник — Н. Д. Санакоєва) (2017). На Все(О. О. Семенець), «Потенціал класної та позакласної українському конкурсі короткометражного кіно та відероботи у формуванні медіакультури» для вчителів пе- ороликів (м. Миколаїв) члени журі визнали найкращим
дагогічних коледжів Південноукраїнського регіону відеоролик студента факультету Д. Богомолова (керів(В. В. Костюк) та ін.
ник — К. Г. Вавілова) (2017).
На
початку
2017
р.
доц. К. Г. Сіріньок-Долгарьова
виграла грант на реалізацію
міжнародного проекту «Інтенсивний тренінговий інститут
з методології медіадосліджень»
(за фінансової підтримки Міжнародної ради досліджень та обмінів IREX). Учасниками п’яти
насичених триденних модулів стали більшість викладачів
факультету журналістики.
Починаючи з 2008 р., зі студентами факультету працювали
американські науковці, серед
яких професор Університету
Тоусона Христина Демкович,
професор Іллінойського уні
верситету Уі-Чин Чанг, профеКолектив кафедри видавничої справи та редагування. Зліва направо:
сор Стетсонського університету
доц. А. А. Кондрико, доц. Н. І. Тяпкіна, зав. каф., доц.Т. М. Плеханова,
Майкл Деннер, професор Коасист. О. В. Бірюкова, проф. В. М. Манакін, доц. І.Ф. Горбенко,
лумбійського університету Марк
доц. Н. В. Романюк, ст. викл. Г. В. Микитів
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