
Хто він – справжній журналіст( історія №2) 

Навіть під час дистанційного навчання ми зустрічаємося та проводимо цікаві 

заняття нашого гуртка. 

Нещодавно у межах засідання членів гуртка «Сучасні кореспонденти» була 

організована зустріч на платформі ZOOМ із журналісткою та працівницею сфери 

SMM Вікторією Михайлюк-Врачинською, яка поділилася досвідом роботи,  

відповіла на безліч запитань, надала певні поради щодо правил написання статті та 

й взагалі специфіки  роботи. 

Під час зустрічі учні ставили низку запитань щодо пошуків інформації та 

тематики.  Також пані Вікторія докладно пояснила про «Принцип перевернутої 

піраміди» у журналістиці, чим зацікавала усіх учасників. Згодом провела цікавий 

майстер-клас, під час якого присутні розбирали статтю, усі наявні компоненти й 

враховували правильність її побудови.  

Однозначно, що гуртківці отримали багато яскравих емоцій та нових знань. 

Журналістка наголосила, що потрібно щиро любити свою професію та завжди 

розвиватися, не зупинятися на досягнутому.  Також порадила юним 

кореспондентам список найцікавіших та найдоречніших фахових книг.  

Ось найцікавіші запитання та відповіді на них.  

1.Чи брали Ви інтерв'ю у цьому році? (В. Бабій) 

– Так, але набагато, адже усе пов'язано із карантином.  

2.Як  почали журналістську діяльність?(І. Рукавішніков) 

 – Я з дитинства дуже хотіла працювати у цій сфері, але на той момент відомий 

журналіст Георгій Гонгадзе помер, і мої батьки не хотіли такої долі своїй 

дитині(сміється), тому я вивчилася на вчителя української мови та літератури. Вже 

під час педагогічної практики зрозуміла, що буду не вчителем, а журналістом. 

3. У якій конкретно  сфері ви працюєте (новини, громадське життя, 

редактор)?(А. Орел )  

– Журналісти пишуть на різні теми. Я теж викладаю і про політику, але більше 

пишу  про громадське життя. Зараз більше працюю в SMM. 

4. А у вас були веселі та цікаві ситуації у журналістській діяльності? (В. Бабій) 

– У мене буває багато  веселих та дивних ситуацій,але журналіст завжди має бути 

стресостійким та вміти адаптуватися, швидко найти вихід та польший план дій. 

5. А як ви перевіряєте достовірність  інформації,  яку пишете? (С. Макаруха) 

– Завжди у будь-якій статті вказується назва джерела, з якого журналіст бере 

інформацію, щоб це не було плагіату. Перевіряти інформацію потрібно у декількох 

різних джерелах, але брати її можна тільки з одного.  

Ця відповідь стала підсумком засідання гуртка. Також звучало активне 

обговорення щодо гурткової подальшої роботи та наступних зустрічей. 

Організувала зустріч Тищук Тетяна Миколаївна (керівник гуртка «Сучасні 

кореспонденти»), такі заняття практикуватимуться і надалі, адже ліцеїстам дуже 

сподобалося. 

                              Рукавішніков Іван та Макаруха Софія,  

учасники гуртка «Сучасні кореспонденти» 


