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   Цього року Прикарпат-
ський національний уні-
верситет імені Василя 
Стефаника святкує своє 
75-ти річчя. Велика дата, 
яка уособлює довгу  істо-
рію злетів і падінь першо-
го вишу на Прикарпатті. 
Спочатку «Станіслав-
ський учительський ін-
ститут» - так у далекому 
1940 році звався наш уні-
верситет, переживав тяж-
кі часи. Багато виклада-
чів та студентів поклали 
голови в боротьбі проти 
фашистів, а приміщення, 
тоді це був недобудова-
ний корпус торгівельної 
школи, було зруйноване. 
  Після закінчення вій-
ни Прикарпатський уні-
верситет запрацював у 
приміщенні на найма-
льовничішій вулиці на-
шого міста – Шевченка.   
   З цього часу доля уні-
верситету змінювалася 
на краще, він не лише 

підіймався з руїн, а й 
розвивався: збільшува-
лась кількість студен-
тів та викладачів, бу-
дувалися нові корпуси 
та лекційні аудиторії. 
   Лише 5 січня 1971 
року, вузу присвоїли ім`я 
видатного письменни-
ка Василя Стефаника. 
     Що ж до сьогодніш-
ніх днів, то тепер універ-
ситет налічує 80 кафедр, 
1003 штатних викладачів, 
з яких 108 докторів наук, 
професорів, 635 кан-
дидатів наук, доцентів. 
    Нині у вузі навчаються 
близько 16 000 студен-
тів. Нещодавно в 2007 
році була створена кафе-
дра «Міжнародних від-
носин», яка може похва-
литись кваліфікованими 
працівниками, що на-
вчають майбутніх дипло-
матів, які згодом будуть 
представляти Україну на 
великій світовій арені. 

Також у 2014 році на 
базі Інституту філоло-
гії відкрито нову кафе-
дру журналістики, де 
студенти вивчають та-
ємниці четвертої влади.
   За статистикою  При-
карпатський національ-
ний університет імені 
Василя Стефаника є од-
ним із прогресивних 
вищих навчальних за-
кладів України, який під-
тримує зв`язки з вузами 
інших країн, зокрема 
Польщі.                  
   Багато викладачів вишу 
є письменниками, по-
етами, літературними 
критиками, що дають 
цінні знання для по-
колінь, які присвяти-
ли своє життя письму, 
викладацькій роботі.  
  За всі 75 років універ-
ситет виходив на новий 
рівень саморозвитку та 
інновацій. Впроваджува-
лися нові дисципліни та 

спецкурси, були створе-
ні лабораторії та студії.
   Як зазначив ректор уні-
верситету Ігор Цепенда, 
студенти Прикарпатсько-
го національного універ-
ситету активно беруть 
участь у громадському 
житті країни. Так, під 
час Революції Гідності, 
студент філософського 
факультету Роман Гу-
рик віддав життя за кра-
ще майбутнє держави. 
Тож, вихованцем вишу 
гордяться не тільки од-
нокурсники та викла-
дачі, але й ціла країна. 
    Університет для сту-
дента -  як рідна домівка, 
адже саме тут проходять 
роки становлення особис-
тості та формуються по-
гляди на доросле життя. 
   
Студент - 
Павло Гогільчин

НАМ - 75!



ВІДВЕРТО

конані, що спеціальність «Жур-
налістика» - творча і креативна. 
Вона відповідає єдиній форму-
лі: «Зроби себе сам» - працею, 
наполегливістю і терпінням.

   «Я впевнений,  що перспек-
тиви розвитку журналістики в 
Інституті  філології є дуже сер-
йозні. І оперативний простір для 
розвитку цієї спеціальності  і в 
університеті,  і в нашому регіо-
ні є очевидними. І тому,  з опти-
мізмом дивлюся на майбутню  
вступну кампанію, яка розпо-
чнеться уже в липні цього року.        
Вважаю, що дирекція та колек-
тив викладачів  доклали багато 
зусиль на профорієнтаційну ро-
боту, яка проводилася в області 
та поза її межами. Перший рік 
набору абітурієнтів показав, 
що це витребувана професія, а 
діти із задоволення вступають в 
Прикарпатський університет на 
спеціальність «Журналістика». 
Нині уже відчутне тісне спілку-
вання наших першокурсників 
із школярами, які ще поки ви-
бирають майбутню професію. 
Так, студенти діляться вражен-
нями та навиками, які здобули 
за рік навчання. Студентське 
життя на новоствореній кафе-
дрі вирує і щоразу знаходить 

«Нова ланка в історії університету.”
Цього року ми святкуємо не лише 75 - річчя вузу, а й рік впровадження спеціальності - “Журналісти-

ка” . У зв’язку з цією подією своїми враженнями поділилися завідувач кафедри журналістики, 
Ганна Марчук та директор Інститут філології Роман Голод

  У стінах нашої альма-матері 
цьогоріч подвійне свято - 75 
років від дня заснування При-
карпатського національного 
університету імені Василя 
Стефаника та річниця впрова-
дження нової спеціальності 
«журналістика та інформація». 
   Тож настав час для узагальнен-
ня перших результатів роботи. 
Нині кафедра готує бакалаврів 
та спеціалістів за напрямками 
«Журналістика». Галузь знань 
«Журналістика та інформація» 
стає одним із пріоритетних на-
прямків роботи колективу Інсти-
туту філології. Зараз важливо 
- успішно інтегрувати наукову 
тематику мовознавчого та літе-
ратурознавчого спрямування з 
науковою тематикою із журна-
лістикознавства,  – розповідає 
Ганна Марчук, завідувач кафедри. 
Ганна Іванівна також вва-
жає, що нині одним із пере-
конливих свідчень успішного 
розвитку журналістики в на-
шому університеті є опубліко-
вані наукові праці наших ви-
кладачів у фахових виданнях.     
   Як розповіла завідувач ка-
федри журналістики, для сти-
мулювання наукової роботи 
студентів з наступного навчаль-
ного року  буде започатковано 

проведення щоріч-
ного студентського 
наукового інтернет-
симпозіуму  «Медіа, 
глобалізація, соціаль-
на мімікрія». Також 
створюватимуться 
умови, щоб протягом 
навчання студент 
зміг сформувати со-
лідне портфоліо для 
майбутніх робото-
давців: яскраві й ори-
гінальні власні про-
екти різноманітних 
газетножурнальних, 
книжкових та елек-
тронних видань чи 
навіть власний сайт. 
  Нові знання, емоції, 
враження і добро-
творчі спонуки сис-

темно приносять студентам зна-
кові постаті – гості «Лабораторії 
журналістської майстерності».  
   Надзвичайно активне студент-
ське життя в позалекційний час, 
що дає можливість реалізувати 
кожному свої приховані чи що-
йно виявлені таланти. Це не 
лише традиційні КВНи, олім-
піади та конкурси, а й власні 
журналістські «фішки» кафе-
дри. Ганна Іванівна Марчук 
ділиться враженнями й щодо 
плідної та творчої робочи 
студентів. Так, з-поміж зна-
кових робіт - перший фільм-
презентація студентських груп, 
створений до дня студента, де 
першокурсники презентували 
власне бачення себе в профе-
сії. Участь у проекті спільно з 
школою журналістики каналу 
1+1, де студенти продемон-
стрували власні телеролики, 
створення студентського радіо. 
  Розрахована на всі смаки й 
набуті навички, база практи-
ки – від університетського ви-
давництва і сайту, до облас-
них та всеукраїнських газет, 
видавництв та веб-порталів. 
 Завідувач кафедри журналісти-
ки Ганна Марчук впевнена, що 
і студенти, і викладачі - пере-

нові прояви. Крім того, ціни на 
навчання на дану спеціальність 
є прийнятними, а викладачі ка-
федри  - демократичні і завжди 
йдуть на зустріч студентам. 
Тож, цього року знову очікуємо 
на талановиту молодь, яка по-
повнить студентські лави юних 
майстрів слова.  
    На мою думку, перший курс 
журналістів проявив себе дуже 
добре, вони активні й з радістю 
беруть участь у студентських 
заходах, флешмобах, літера-
турних вечорах та благодійних 
ярмарках. Вважаю, що справ-
жні студенти-журналісти уже з 
перших років навчання мають 
бути яскравими, колоритними 
і незалежними. Попри це, вони 
мають пам’ятати і про відпові-
дальність перед навчальним за-
кладом і роботою, яку взялися 
виконувати.   Будь-який студент, 
не тільки журналіст, повинен 
розвиватися не лише завдяки 
вибуховості, але й самодисци-
пліні та працелюбності. 
  Безперечно, обидві групи 
журналістів Інституту філоло-
гії - цікаві, талановиті, активні. 
Вони одразу проявили зацікав-
леність у справі, котру вибрали 
для майбутнього. Свідченням 
цього є створення власної сту-
дентської  газети, яка уже вдру-
ге вийде друком. Також тішить і 
те, що вони готують цикл радіо-
передач, які присвячені ювілею 
університету. В процесі такої 
творчої роботи студенти уже в 
стінах вузу отримують безцін-
ні фахові практичні навички.   
    Юні журналісти також мають 
можливість практикуватися на 
обласних телерадіо станціях, 
газетних виданнях, які в по-
дальшому можуть стати і міс-
цем роботи.
Я дуже сподіваюся, - якщо сер-
йозне відношення до навчання  
на далі буде продовжуватися і 
поєднуватися із відповідальніс-
тю, то студенти зможуть досяг-
нути ще більших висот і профе-
сійної майстерності». 

Роман Голод: 
«Журналістика – це окре-

ма каста студентів. 
Вони -  креативні та 

яскраві»



НОВИНИ СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

ТЕЛЕКАНАЛ 1+1 ПРОВІВ МАЙСТЕР-КЛАС 
ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ЖУРНАЛІСТІВ

 У Прикарпатському на-
ціональному університеті 
імені Василя Стефаника від-
булася презентація проек-
ту Вищої Школи Media and 
Production групи каналів 1+1.
 Захід проходив на трьох 
майданчиках. Перший — 
презентовано роботу Вищої 
школи журналістської май-
стерності. Фахівці Вищої 
школи Media&Production 
групи каналів 1+1 та жур-
налісти каналу "1+1" про-
вели майстер-клас та 
презентували унікальну 
програму підготовки для 
студентів-журналістів за 
підтримки міжнародних 
партнерів. За словами ад-
міністратора відділу на-
вчання та розвитку «Вищої 
Школи Медіа&Продакшн» 
Віталії Коніщук участь сту-
дентів у роботі школи — 
чудовий старт для майбут-
ньої професійної кар'єри.
  Другий майданчик - спе-
ціальний гість заходу — 
власний регіональний ко-
респондент каналу 1+1 
Алла Пасс поділилася 
специфікою роботи групи 
каналів 1+1, особливостя-

ми праці регіональних ко-
респондентів та власним 
професійним досвідом.
 Переможцями       проекту стали:
Бардюк Таня та Клим Оля з 
відеопроектом "Доторкну-
тись серцем до краси ". Ді-
вчата представили першу 
серію з циклу, яка висвітлює 
потребу якісної поезії в на-
шому місті, зокрема поезії 
Ліни Костенко. Наступні ви-
пуски будуть присвячені 
творчості відомих поетів 
– Тараса Шевченка, Василя 
Симоненка, Лесі Українки.
Студентка групи Ж-11  Іри-
на Ізубенко виступила з про-
грамою "Велика перерва"
а студентка групи Ж- 11, 
слухач Школи журналіс-
тики НСЖУ Оля Клим із 
документальним фільмом 
про одного з героїв Небес-
ної сотні. Захід засвідчив 
високу майстерність юних 
авторів. Серед нагород пе-
реможцям - можливість 
стажування для студентів-
журналістів на площадках 
телеканалів "1+1", різно-
манітні призи, професійні 
аксесуари від "1+1 Медіа".

ОТРИМАЛИ ДОСВІД 
До студентів завітали метри української журналісти-
ки: Андрій Куликов, Наталія Соколенко, Діана Дуцик 
та інші.

  Андрій Куликов, журналіст 
«Громадського радіо», веду-
чий телепрограми «Свобода 
слова» (ICTV), Наталя Соко-
ленко, заступник головного 
редактора «Громадського ра-
діо», Діана Дуцик, виконав-
чий директор ГО «Телекри-
тика», Ольга Большакова, 
керівник Центру адвокації 
та лобіювання НАМ на за-
прошення кафедри журна-
лістики зустрілися зі студен-
тами, поділилися секретами 
успішної професійної май-
стерності. Координатором 
та модератором зустрічі ви-
ступила керівник Інформа-
ційного центру ЄС Наталія 
М а р ч у к . 
  Темами 
для обгово-
рення були 
професій-
ні журна-
л і с т с ь к і 
стандарти, 
етичні та 
юридичні 
основи ді-
я л ь н о с т і 
журналістів, умови праці у 
столичних ЗМІ та політична 
заангажованість загальнона-
ціональних телеканалів.        
  Невимушений стиль спіл-
кування відомих медійників 
із майбутніми колегами зу-
мовив максимально відверті 

відповіді на запитання, які 
стосувалися не лише фахо-
вих, а й особистих моментів.
  Безсумнівним фаворитом 
щодо кількості запитань був 
Андрій Куликов. Відповідав 
щиро і лаконічно. Студент-
ка кафедри журналістики 
Анастасія Левчук запитала 
його, за якими критеріями 
той обирає рок-твори для 
перекладу: за текстами, чи 
за музикою. За влучне за-
питання журналіст подару-
вав Насті компакт-диск із 
записами його улюбленого 
рок-гурту. Наталка Соколен-
ко розповіла про причини 
свого звільнення з телекана-

лу СТБ. Діана 
Дуцик -  про 
результати мо-
ніторингу міс-
цевих телека-
налів. А Ольга 
Б о л ь ш а ко в а 
порадила, як 
визначити свій 
професійний 
шлях. Також 

гості нашого 
вузу визнали, що хоча б раз 
у житті переживали творчу 
кризу і поділилися секрета-
ми, як її можна пережити.
На заході вирішили про-
довжувати співпрацю у 
форматі майстер-класів.  
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Ми спитали й записали
Чому студенти називають університет 

другою домівкою. Опитування
75-річчя! 
 Величний ювілей 
нашої альма-матері. Ми 
поцікавилися у студентів 
різних Інститутів, що вони 
очікують від святкувань.
   Студентка Факульте-
ту іноземних мов, кафе-
дри німецької філології, 
III-го курсу, група Н-31б 
Ступар Іванна:  “Це свя-
то об’єднує   так багато 
різних людей(студентів, 
викладачів), людей з 
різними поглядами та
інтересами     (факультети, 
наприклад філософський й 
історичний ). Це свято мож-
на порівняти з Днем неза-
лежності, тільки в малень-
кому форматі. В очікуванні 
свята. Це могло б бути свято 
чи захід, який зближуватиме 
студентів і викладачів, батл, 
змагання, брейн-ринг тощо.
      Студент Інститу-
ту історії, політології та 
міжнародних  відносин, 
кафедри міжнародних від-
носин, I-го курсу, група МВ-
11 Золотарчук Віталій:  
«Прикарпатський універси-
тет один із кращих універ-
ситетів України. І на мою 
думку, святкування цієї дати 
пройде на високому рівні, 
адже Прикарпатський став 
для багатьох студентів рід-
ною домівкою. Чому? По-
перше, тут зав’язуються 
нові зустрічі та знайомства, 

тут формується наш світо-
гляд. Подекуди, ми зустрі-
чаємо в стінах нашого вишу 
першу любов та справ-
жніх друзів на все життя.  
   Студентка Інститу-
ту мистецтв, факуль-
тету музичного мис-
тецтва, другого курсу, 
група ММ-22 Нагірна Олеся:
«Щодо цієї визначної події 
можу сказати, що це важли-
вий момент для всієї нашої 
студентської спільноти. Ця 
дата об’єднує сучасність 
та історію становлення на-
шого навчального закладу. 
Вона змушує задуматись 
скільком професіоналам 
за ці роки, саме наш уні-
верситет, відкрив двері 
в доросле життя. 75 -  це 
ознака зрілості та постій-
ного вдосконалення, тому 
впевнена, що святкування 
цього визначного моменту 
пройде на високому рівні».
   Студентка Інститу-
ту мистецтв, факуль-
тету музичного мисте-
цтва, II-го курсу, групи 
ММ-22 Липчук Ольга:
“Я щиро вітаю усіх сту-
дентів та викладачів із цим 
прекрасним святом. Для 
мене - університет став 
опорою і впевненою при-
станню, куди я завжди по-
вертаюся. Впевнена, що не 
забуду свій університет.  “

Студентський актив
 СТУДЕНТИ-ЖУРНАЛІСТИ З’ЯСОВУВАЛИ 
СПІЛЬНІ ТОЧКИ ДОТИКУ ЦЕРКВИ І ЖУР-

НАЛІСТИКИ

     Викладачі та студенти ка-
федри журналістики взяли 
участь у роботі медіафору-
му “Церква і журналістика”, 
що проходив у приміщенні 
Івано-Франківського Бого-
словського Університету 
за організації місії «Апос-
тол» Івано-Франківської 
архієпархії УГКЦ та Івано-
Франківської організації 
НСЖУ. На пленарному за-
сіданні прес-секретар Глави 
УГКЦ о. Ігор Яцків акцен-
тував на тому, що Церква 
повинна бути помічником 
для журналістів у висвіт-
ленні інформації. Церква і 
журналістика повинні від-
повідати на запити громади, 
зважати на зміну цінностей 
у суспільстві та відповідати 
їм. Отець Юрій Козловський 

говорив про правду, її сприй-
няття та розуміння. Голова 
обласної організації НСЖУ 
Вікторія Плахта зауважи-
ла, що журналісти повинні 
об’єктивно висвітлювати 
тему релігії, а духівники, 
передусім, стати відкри-
тішими для спілкування.
 Завідувач кафедри журна-
лістики Ганна Марчук на-
голосила на необхідності 
підготовки релігійних жур-
налістів. Зокрема, навчаль-
ним планом підготовки 
студентів-журналістів При-
карпатського національного 
університету імені Васи-
ля Стефаника передбачено 
вивчення окремого курсу 
«Релігійна журналістика», 
спеціалізацій з релігійної 
журналістики та навчальну 
практику в релігійних ЗМІ.

Студенти прагнуть бути частиною ЄС
    12 травня в Прикарпат-
ському національному уні-
верситеті ім. В. Стефаника 
на кафедрі міжнародних від-
носин відбувся брейн-ринг 
між студентами 3-го курсу 
міжнародних відносин та 
1-го курсу кафедри журна-
лістики. Тема брейн-рингу  
«Європейський союз. Кра-
їни Європейського союзу» 
нині є дуже актуальною, 
адже наша країна бореть-
ся за право увійти до ЄС і 
покращити рівень життя.  
Участь у заході брали ті, хто 
горів бажанням перевірити 
інтелектуальні здібності і 
проявити їх на практиці, ви-

користавши командну гру. 
 Серед студентів-
міжнародників брали участь 
дві команди: «Прес» та 
«Дмитрий Киселёв». Кафе-
дру журналістів предста-
вили - «Радикали». Кожна 
з команд проявила себе до-
стойно і усі учасники  черп-
нули пригоршню знань.  
  3 заслужене місце отри-
мала команда журналістів 
«Радикали», срібло діста-
лося команді «Прес», а пе-
реможцями стала команда 
«Дмитрий Киселёв».  Вони 
продовжать боротьбу на 
міжрегіональних змаганнях 
у Трускавці. Бажаємо успіху.


