Завершилася літня школа журналістів МАН
11–15 червня 2018р. відбулася літня школа журналістики для талановитої
молоді секції журналістики Львівської обласної МАН. Захід організований
КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді», а базою для
неї став факультет журналістики Львівського національного університету імені
Івана Франка.
Школа

була спланована для школярів з метою ознайомлення їх з

особливостями журналістської майстерності та специфікою організації діяльності
у контексті різних джерел ЗМІ: газетна журналістика, радіожурналістика,
телевізійна журналістика. Упродовж тижня учасники мали нагоду прослухати
курс

різнотематичних

лекцій

від

досвідчених

викладачів

факультету

журналістики ЛНУ, отримати творчі настанови від молодих фахівців ЗМІ,
аспірантів та студентів.
Лектор

Дарія

Бавзалук

надала

школярам

цінні

поради

щодо

письменницької майстерності, а також розповіла про те, як має вести себе
журналіст у суспільстві та специфіку його комунікації у соціальних мережах.
Окрім того, дівчина розповіла про особливості свого професійного росту та як
досягти успіху в межах сучасних ЗМІ.
Про особливості дрон-журналістики, її переваги та недоліки розповів
Руслан Бокало. Про основні вектори медіаекономіки наголосила у лекції Юлія
Витвицька, а про психологію спілкування з інтервйованим розказала викладач,
доцент кафедри української преси ЛНУ імені Івана Франка Соломія Онуфрів.
Інформативним був виклад Наталії Войтович, випускового редактора журналу
«РІА-Львів», де слухачі подискутували про анатомію українського глянцю і
дізналися про те, як працювати в журналі.
Окрім

лекцій учасники літньої школи журналістики мали багато

пізнавальних екскурсій: відвідини Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка,
Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка.
Надовго запам’ятався похід на радіостанцію «DУЖЕ Radio» та ознайомлення з її
роботою, адже тут вдалося поспілкуватися з працівниками та побачити наживо
як ведеться прямий ефір, а крім усього зарядитися позитивним настроєм
динамічної

команди

радійників.

Пересвідчитися

у

специфіці

роботи

тележурналіста школярі змогли на прикладі телеканалу «Правда ТУТ». Приємно
вразили працівники телеканалу «Перший Західний», котрі поділились досвідом
роботи й наголосили, що працювати у сфері журналістики непросто, інколи
часозатратно, адже перед спеціалістом цього профілю є багато випробувань: це і
ненормований робочий графік, і непередбачуваний розвиток подій. Попри все, є
безліч позитивних сторін журналістської творчості: нові цікаві знайомства,
величезний заряд позитиву та емоції, що дарують подорожі та згуртована
командна робота.
КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді» дякує
факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка за співпрацю і спільно
організовану літню школу для учнів МАН. Особлива подяка – Войтович Наталії
Олегівні, асистенту кафедри теорії і практики журналістики ЛНУ імені Івана
Франка, куратору літньої школи журналістики, а також усім викладачам та
лекторам факультету: Витвицькій Ю., Павлику М., Онуфрів С., Бавзалук Д.,
Бокалу Р., Тихолозу Б.

та лекторам –

працівникам інших ЗМІ:

О. Цап,

директору телеканалу «Львів-ТБ», О. Павлишин, журналісту телеканалу
«ПРАВДА ТУТ», фотографу З. Мельнийчук.
Окремо організатори заходу та учасники висловлюють вдячність Академії
Української Преси за підтримку та цінний подарунок слухачам школи –
підручник Фолькера Вольффа «Журналістика газет і журналів». Книжка стане
практичним порадником для вихованців секції журналістики МАН і навчить, як
правильно використовувати матеріали різних жанрів та досягати успіхів у різних
видах пресової журналістики.
Зважаючи на цінні знання та неоціненний практичний досвід, отримані
впродовж тижня літньої школи журналістики, а також чудовий настрій,
позитивні емоції та нові знайомства, ствердно можна говорити, що цьогорічна
школа журналістики вдалася й стала чудовим завершенням навчального року для
вихованців секції журналістики Львівської обласної МАН.
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