
Протокол № З
засідання круглого столу «Формування фахових компетентностей 

здобувачів освіти за освітньо-професійною програмою «Журналістика» 
у процесі участі в організації проведення конкурсу 

на здобуття літературної премії 
Кременчуцької міської ради імені Віктора Баранова» 

кафедри філології та видавничої справи Кременчуцького національного 
університету імені Михайла Остроградського 

від 18 вересня 2020 року

Головуюча: зав. каф. філології та видавничої справи, д. філол. н., професор 
Сізова К. Л.
Секретар: ст. викл. кафедри філології та видавничої справи Резніченко О. Л. 
Присутні: к. філол. н., доц. Алексеенко Н. М., д. н. із соц. ком., доц. 
Синеокий О. В., д. н. із соц. ком., доц. Тур О. М., к. н. із соц. комунікацій 
Кіндра С. О., к. пед. н. Мартиненко М. Ю., к. пед. н. Кондрашова О. В., 
к. пед. н. Дніпровська Т. В., викл. Хміль-Чуприна В. В.
Запрошені:
Перепелятник Ю. М. -  керівник прес-служби виконавчого комітету 
Кременчуцької міської ради
Чужа Ф. О. -  голова Спілки літераторів Кременчука «Славутич»
Якимець Д. О. -  студентка 4 курсу спеціальності 061 «Журналістика» 
Матюшенко В. А. -  студентка 3 курсу спеціальності 061 «Журналістика» 
Сльченко О. О. -  студентка 3 курсу спеціальності 061 «Журналістика» 
Синьова К. О. -  студентка 2 курсу спеціальності 061 «Журналістика»

Порядок денний:

1. Обговорення результатів роботи студентів спеціальності 061 
«Журналістика» у процесі участі в організації проведення конкурсу на 
здобуття літературної премії Кременчуцької міської ради імені Віктора 
Баранова в аспекті формування фахових компетентностей.
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» у процесі участі в організації проведення конкурсу на
здобуття літературної премії Кременчуцької міської ради імені Віктора
Баранова в аспекті формування фахових компетентностей.

ВИСТУПИЛИ:
Сізова К. Л., яка повідомила про те, що у 2019 році культурне життя 

Кременчука піднялося на новий щабель -  місто отримало власну літературну 
премію імені Віктора Баранова. Кременчуцька міська рада відгукнулася на 
звернення Спілки літераторів «Славутич» і вирішила вшанувати пам’ять 
видатного земляка, який пішов з життя у 2014 році, щорічним конкурсом 
художніх і літературознавчих творів кременчуцьких авторів.

Чужа Ф. О., який зауважив, що згідно з Положенням про премію її 
мета полягає у сприянні розвитку сучасної української літератури, 
відзначенні письменників за вагомі творчі здобутки, які своїм художнім 
словом здатні засівати суспільну ниву мудрістю й енергією та утверджують 
ідеали гуманізму, духовні цінності українського народу, ідеї незалежності 
України. Премія присуджується щороку до дня народження Віктора Баранова 
-  14 жовтня. Премією нагороджуються літератори, які народилися,
проживають або тривалий час працювали в місті Кременчуці та 
Кременчуцькому районі, за високохудожні твори, що оприлюднені на момент 
засідання журі за останні три роки. Номінації премії: «Сучасна проза»; 
«Поезія»; «Критика і літературознавство». Організаційний супровід та 
підготовку пропозицій щодо претендентів Премії здійснюють Управління 
культури і туризму виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
(осередок Премії) та Центральна бібліотечна система для дорослих (ЦБС).

Алексеєнко Н. М., яка зауважила, що у зв’язку із заснуванням у 
Кременчуці щорічної літературної премії імені Віктора Баранова постає 
питання фахової оцінки літературних творів, які будуть висуватися на 
отримання нагороди. Для об’єктивної і неупередженої оцінки літературних 
творів, які будуть претендувати на премію, необхідна розробка системи 
чітких критеріїв задля визначення ступеня художньої якості. Пропонуємо 
наступну систему критеріїв, що дозволяють визначити якісні параметри 
художнього твору.

1. Актуальність, під якою розуміється суголосність ідейно- 
тематичної спрямованості твору гострим проблемам сучасного українського 
суспільства, питанням розбудови української культури.

2. Історична правдивість відтворення реальності, яка передбачає 
переконливість, наявність чіткої авторської позиції, цілісної системи 
морально-етичних принципів і світоглядних установок.

3. Оригінальність. Художній твір не має містити ознак плагіату чи 
наслідування, він повинен бути самостійним авторським доробком. 
Оригінальність є невід’ємною ознакою авторського стилю, творчої 
індивідуальності.



4. Мовна естетика. За цим критерієм визначається багатство та 
виразність мови, майстерність володіння автором засобами художньої 
експресії, зокрема фонетичними, словотвірними, лексичними, 
синтаксичними тощо. Складовими мовної естетики є яскравість образів, 
мовна і технічна майстерність (оригінальність римування, стилістики, 
доступність сприйняття).

5. Культура оформлення. Згідно з цим критерієм оцінюється якість 
редакційно-видавничого опрацювання, художньо-технічного оформлення і 
поліграфічного втілення авторського оригіналу. Видання, які подаються для 
участі у конкурсі, мають бути оформлені відповідно до вимог. Високу 
видавничу культуру забезпечують майстерне ілюстрування та цілісне 
художнє конструювання, а також якісне поліграфічне відтворення.

Запропонована система критеріїв оцінки художнього твору дозволяє 
забезпечити об’єктивність роботи журі літературної премії імені Віктора 
Баранова, долучити до участі більшу кількість письменників а, отже, й 
підвищити престижність нагороди.

Система критеріїв була розроблена викладачами кафедри і студентами 
спеціальності 061 «Журналістика» і погоджена на засіданні журі премії. 
Експертне оцінювання творів здійснювалося колективом викладачів і 
студентів.

Синєокий О. В., який зауважив, що висока художність є поняттям 
достатньо широким і дещо суб’єктивним, оскільки воно може трактуватися 
та інтерпретуватися різним чином. Естетична природа художнього твору 
передбачає синтез змісту (необхідної передумови естетичного) і форми 
(власне естетичного). Обидві складові літературного твору вимагають 
достатньої деталізації, що дозволяє бачити особливості кожного аспекту. 
Однак існує принциповий момент, без якого не обійтися у будь-якому 
випадку: оскільки художній твір є цілісним феноменом, його аналіз теж 
повинен бути цілісним. Це означає, що будь-яка дослідницька операція 
повинна бути єдністю аналізу і синтезу. Інакше кажучи, кожен 
досліджуваний рівень або елемент твору повинні розглядатися як компонент 
художнього цілого. Це методологічний принцип, який логічно випливає з 
теорії художньої літератури.

Синьова К. О., яка оприлюднила результати оцінювання 
(проектується на екран) і розповіла про участь студентів у аналізі художніх і 
публіцистичних творів за системою критеріїв .

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

ВИСТУПИЛИ:
Чужа Ф. О., який подякував за внесення змін у тематичне наповнення 

навчальних дисциплін «Редакторський аналіз і правка», «Літературне 
редагування» і «Літературно-художня критика». Зокрема, було додано нові 
теми: «Редакторський аналіз і правка»» (тема «Редакторський висновок»),



«Літературне редагування» (тема «Мовна естетика»), «Літературно-художня 
критика» (тема «Критерії оцінювання творів»).

Перепелятник ІО. С., яка висловила подяку колективу кафедри за 
допомогу в організації і проведенні конкурсу на здобуття літературної премії 
Кременчуцької міської ради імені Віктора Баранова, і зауважила, що навички 
комплексного оцінювання художніх і публіцистичних творів є актуальною 
компетентністю сучасних фахівців у галузі соціальних комунікацій.

УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до відома.
2. Врахувати зауваження при перегляді ОПП «Журналістика».

Головуюча
Секретар

К. Л. Сізова 
О. Л. Резніченко


