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Порядок денний:

1. Обговорення результатів роботи студентів спеціальності 061 
«Журналістика» над збіркою спогадів кременчуцьких учасників АТО і 
волонтерів “Герої згадують...”» в аспекті формування фахових 
компетентностей журналіста, редактора і видавця.
2. Фахівець із медіа на сучасному ринку праці: вимоги і перспективи 
реалізації.
3. Різне.

Головуюча: На круглому столі присутні гості, викладачі та студенти 
спеціальності 061 «Журналістика». Розпочнемо роботу круглого столу. 
Пропонується наступний порядок денний (проектується на екран). Є 
пропозиція взяти цей порядок денний за основу. Також нам потрібно 
затвердити регламент. Пропонується: для доповіді -  10 хв., для інформації -  
до 5 хв., для виступів під час обговорення -  до 3 хв. Переходимо до розгляду 
питань порядку денного.



1. Обговорення результатів роботи студентів спеціальності 061 
«Журналістика» над збіркою спогадів кременчуцьких учасників АТО і 
волонтерів “Герої згадують...”» в аспекті формування фахових 
компетентностей журналіста, редактора і видавця.

ВИСТУПИЛИ:
Алексеєнко Н. М., яка повідомила про створення видання -  від задуму 

до поліграфічного втілення. Поштовхом до створення книги «Герої 
згадують...» стало звернення ветеранів АТО Кременчука до колективу 
кафедри філології та видавничої справи Кременчуцького національного 
університету імені Михайла Остроградського з проханням зібрати і видати 
спогади безпосередніх учасників трагічних для України подій -  війни на 
сході країни. Головною метою авторів книги стало висвітлення української 
історії останніх чотирьох років на прикладі окремого міста. Автори 
поставили перед собою завдання зібрати усні історії бійців і волонтерів 
Кременчука, безпосередніх учасників подій на сході України, щоб 
простежити епізод за епізодом у хронологічній послідовності, починаючи від 
подій на Майдані, що відбувалося насправді, показати, що довелося 
пережити людям у місцях бойових дій, в полоні, і що вони змогли зробити 
задля збереження країни. В якості основного було обрано метод наративних 
інтерв’ю.

На першому етапі було проведено інтерв’ювання понад сімдесяти осіб. 
Відбір опитуваних проводився за поданням місцевих громадських об’єднань 
та Департаменту соціального захисту населення та питань АТО виконавчого 
комітету Кременчуцької міської ради. До переліку потрапили представники 
різних соціальних груп -  кадрові військові, мобілізовані до лав ЗСУ, бійці 
добровольчих батальйонів, керівники підприємств, бізнесмени, громадські 
діячі, пересічні громадяни. Спільним для усіх них було те, що вони на власні 
очі бачили, що відбувалося у зоні АТО і особисто брали участь у подіях. Слід 
зазначити, що кафедрі був наданий список зі ста двадцяти осіб, відібраних 
місцевими громадськими об’єднаннями, але, на жаль, не всі погодилися на 
зустріч. Кілька чоловік відмовлялися згадувати минуле, бо не хотіли ще раз 
переживати, навіть у спогадах, жахливі події, хтось не хотів розповідати про 
свою участь у волонтерській діяльності через скромність, щиро вважаючи, 
що не зробив нічого особливого, а дехто перебував на передовій, в місцях, де 
продовжувалися конфлікти. З тими, що погодилися поділитися спогадами, 
домовлялися про зустріч у будь-який зручний для них час. Під час 
телефонної бесіди повідомлялася причина зустрічі, тема майбутньої розмови, 
висловлювалося прохання підібрати кілька фотографій, які б ілюстрували 
майбутню розповідь. Завдання попередньої телефонної розмови -  націлити 
на співпрацю, дати час і можливість вибрати з великої кількості пережитих 
подій якусь одну чи кілька, обміркувати свою розповідь, підготуватися до 
розмови про важкий період життя. Переглядаючи вдома фотографії і 
вибираючи потрібні, респондент концентрувався на певних подіях,



пригадував їх, що допомагало при особистій зустрічі. Більшість вже знали, 
що саме вони хочуть розповісти і чому.

До процесу інтерв’ювання були залучені студенти спеціальності 061 
«Журналістика», зокрема, й присутні на засіданні.

Під час підготовки до зустрічей акцентувалася увага на тому, що 
респонденти мають трагічний досвід, який слід враховувати. Детально 
обговорювалися прийоми і способи ведення бесіди, її закінчення. Ретельне 
продумування стимулюючих запитань (на випадок, коли респондент не знає з 
чого почати чи раптово замовкає і не може згадати про що ще розповісти), 
зацікавленість, співпереживання та тактовність необхідні при розмові з 
людьми, що пережили трагічні події і мають болючі спогади.

Головним під час інтерв’ю було встановлення довірливих партнерських 
стосунків, що досягалося доброзичливим ставленням, уважним слуханням, 
відповідною очікуваною реакцією на почуте, обережними тактовними 
запитаннями. Респондент розповідав скільки часу, скільки вважав за 
потрібне. Ного не перебивали, не виправляли мовні огріхи, не робили 
зауважень, не зупиняли. Бесіду проводили два-три студенти і викладач.

Хміль-Чуприна В. В., яка зазначила, що після збору масиву усних 
історій виникло питання про композицію книги. Структура книги мала бути 
спрямована на всебічне висвітлення внеску мешканців Кременчука у 
перемогу. Матеріал можна було компонувати по-різному -  за персоналіями, 
за хронологією тощо. Авторським колективом було вирішено покласти в 
основу композиції хронологічний принцип -  спогади упорядковано по роках 
(від 2014 до 2018 року). Це, на наш погляд, дозволяє краще висвітлити 
динаміку подій і настроїв людей. Для компонування за хронологічним 
принципом спогади кожного респондента розбивалися на окремі фрагменти 
(історії конкретного року). Потім формувалися підрозділи книги, пов’язані з 
роками.

Свідченням учасників передує стисла історична довідка за кожний рік, 
у якій характеризуються події конкретного періоду АТО. Розташовані поряд 
сухі рядки історичної довідки і спогади конкретних людей дозволяють 
унаочнити епізоди війни. Наприклад, про події під Іловайськом розповідають 
бійці, які виходили з оточення, санітари, які вивозили поранених і загиблих, 
та волонтери, які допомагали потім шукати зниклих безвісті. Такий принцип 
побудови книги допомагає вибудувати цілісну картину, заповнити лакуни, 
що залишилися у свідомості українців, які знають про ці трагічні події лише 
із ЗМІ.

Торська О. В., яка зазначила, що спочатку під час інтерв’ювання 
використовувалися технічні засоби, але майже одразу довелося від них 
відмовитися на користь стенографуванню, адже запис на диктофон для 
респондентів виявився некомфортним. До того ж, багато часу марнувалося на 
трансформування усного мовлення в письмовий текст. Інтерв’ю проводилося 
без заздалегідь підготовлених запитань, воно мало, скоріше, вигляд бесіди, 
що тривала від однієї до двох годин. Автори свідомо відмовилися від 
складання опитувальника -  респондентам не ставилися конкретні запитання,



їм пропонувалося розповісти те, що найбільше запам’яталося чи вразило. 
Інтерв’ю для книги «Герої згадують...» проводилося з кожним 
респондентом особисто.

Поддубей Є. В., яка зауважила, що наступним етапом після 
систематизації і компонування матеріалу (спогадів, історичних довідок, 
біографічних відомостей) стало редагування тексту. Оповіді учасників 
різнилися обсягом, використанням лексики, побудовою речень, емоційністю 
та експресивністю. Зрозуміло, що будь-яке втручання (скажімо, літературне 
редагування чи приведення до однотипності за якимись параметрами -  
кількість рядків, абзаців, сторінок), можливо, зробить текст більш зручним 
для зорового сприйняття, але буде втрачено індивідуальність і неповторність 
кожного окремого інтерв’ю. Особистість кожної людини, риси характеру, 
світогляд віддзеркалюється в її мовленні. Автори свідомо відмовилися від 
будь-якої інтерпретації та обробки спогадів. Пряма мова учасників підлягала 
лише необхідному редагуванню (зайві слова, слова-паразити, повтори, 
пунктуація). Укладачі зберігали діалектизми, суржик і навіть подекуди 
неформальну лексику задля максимальної автентичності спогадів.

Після редагування тексту, формування ілюстративної частини, у якій 
було використано фотографії, надані респондентами, оформлення 
обкладинки, написання передмови та післямови, укладання змісту та 
службової частини, рукопис було передано до видавництва.

Щербатих О. В., який розповів про редакторсько-видавничий етап 
підготовки видання, про залучення студентів спеціальності «Журналістика» 
до відбору ілюстративного матеріалу і художнього оформлення видання.

Харченко Л. Ю., який висловив подяку творчому колективу студентів і 
викладачів кафедри і працівникам видавництва за підготовку видання і 
розповів про те, що готові книжки будуть вручатися ветеранам АТО і 
волонтерам під час урочистого святкування Дня захисника Вітчизни 
14 жовтня 2018 року.

Кіндра С. О., яка рекомендувала до друку наукову статтю К. Л. Сізової 
та Н. М. Алексеєнко «Створення книги спогадів учасників АТО: від задуму 
до готового видання» у «Віснику КрНУ імені Михайла Остроградського».

2. Фахівець із медіа на сучасному ринку праці: вимоги і перспективи 
професійної самореалізації.

ВИСТУПИЛИ:

Курилов О. В., який розповів про перспективи професійної 
самореалізації студентів спеціальності «Журналістика» на ринку праці 
Кременчука і регіону, і також наголосив на важливості адаптаційного 
супроводу молодих спеціалістів. У газетному виданні «Програма плюс» 
працює один випускник і один здобувач освіти за спеціальністю 
«Журналістика». Досвід роботи над виданням «Герої згадують...» і його 
медійний супровід стали корисним досвідом фахової діяльності.



Щербатих О. В., який вказав на доцільність комплексної підготовки 
студентів і запропонував врахувати це при перегляді освітньо-професійної 
програми «Журналістика», яка, на думку доповідача, має бути націлене на 
формування як журналістських, так і редакторсько-видавничих 
компетентностей. Це полегшує пошук роботи молодими спеціалістами, адже 
значно розширює можливості професійної самореалізації.

Тур О. М., яка акцентувала необхідність формування у студентів 
практичних вмінь і навичок і зазначила, що робота над створенням книги 
значно сприяла практичній підготовці.

УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до відома.
2. Рекомендувати до друку наукову статтю К. Л. Сізової та 

Н. М. Алексеєнко «Створення книги спогадів учасників АТО: від 
задуму до готового видання» у «Віснику КрНУ імені Михайла 
Остроградського».

3. Врахувати пропозиції при перегляді ОПП «Журналістика».

Г оловуюча

Секретар О. Л. Резніченко

К. Л. Сізова


