
«Знаєш друже, ти або віриш в себе, або падаєш» 

Народилась в селі Сопів, Коломийського району. В 2015р.вступила до 

Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника за 

спеціальністю журналістика. Ще під час навчання в школі зрозуміла, що з 

письмом я на «ти». А далі просто спробувала себе в журналістській 

діяльності. Мої перші статті були прийняті в газету, звідси мабуть і все 

почалося. Паралельно з навчанням в школі я була постійним дописувачем 

районної газети «Вільний голос» та «Коломийська правда».  За останні три 

роки я поставила собі за мету висвітлювати різні сфери життя і не 

зациклюватись на чомусь одному.  А зрештою, я ще з тих, хто любить себе 

випробовувати. Після освіти, культури, спорту й політики, я чомусь ніколи 

не наважувалась взятись за релігію. Та з часом, здолавши себе, почала 

працювати найбільше в релігійній сфері. Останнє виявилось моїм.Остаточно 

зрозуміла, що саме релігія близька мені, коли опублікувала власний матеріал 

в  католицькому суспільно-релігійному часописіCREDO. Власне, про CREDO 

я мріяла давно. І ось одного дня з поміж того, що читаєш ти, з’являється твоє. 

Це був не тільки стимул рухатись вперед, а й підказка в якому напрямку. Під 

час навчання в університеті проходила практику в газеті «Галичина», відділ 

науки та релігії. 

Все частіше висвітлюючи життя Церкви, я зрозуміла, що релігійна тематика 

лише на перший погляд здається простою: цілий рік ті самі свята і дати. Але 

Церква - це живий організм, неоднорідний і складний. Треба розуміти і 

відчувати всі тонкощі цього середовища.Цей предмет потрібно знати зі всіх 

сторін, і головне не помилятися в публікаціях. На священика вчаться в 

семінарії, а щоб висвітлювати життя Церкви, потрібно все життя вчитися. 

Вданий час для газети «Вільний голос» пишу й зараз. Активно висвітлюю 

релігійну тематику співпрацюючи з прес-службою Коломийсько-

Чернівецької єпархії УГКЦ. 



Попри всю недовіру до ЗМІ, в моїх планах стати справді тим журналістом, 

якийщоденно силою слова намагаютьсязмінитисвіт. 

Мої матеріали:  

1.CREDO| «Як у маленькому місціпочаласьісторіявеликоїлюдини» 

http://www.credo-ua.org/2016/04/156549 

Прес-служба Коломийсько-Чернівецької єпархії: 

2. «З’їзд, що запалює серця» 

http://diocese.ko.if.ua/se/sites/ep/58957/ 

3.«Той, хто не знаєминулого - не вартий майбутнього» 

http://diocese.ko.if.ua/se/sites/ep/59097/ 

4.«Тепла гостинасопівчандля паломників» 

http://diocese.ko.if.ua/se/sites/ep/59028/ 

5. «Добрийпастир, щосіяв зерно любовіміж людьми» 

http://diocese.ko.if.ua/se/sites/ep/58914/ 

6. «Миру нам сьогодні треба» 

http://diocese.ko.if.ua/se/sites/ep/58879/ 

7.«На Великдень в Сопові» 

http://diocese.ko.if.ua/se/sites/ep/58873/ 

8.«Молитовнерозважання над Страстями Христовими в Сопові» 

http://diocese.ko.if.ua/se/sites/ep/58832/ 

9. «Громада храму ПокровиПресвятоїБогородиці с. 

Сопіввідзначилапрестольнийпразник» 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwje7ebu9oLQAhUBWiwKHUSVBYYQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.credo-ua.org%2F2016%2F04%2F156549&usg=AFQjCNGdnrF4PmUIhc3O-81T7aSNAFO16g&sig2=c7xxbzh1kVHZBaPITSbhQw&bvm=bv.136811127,d.bGg
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http://diocese.ko.if.ua/se/sites/ep/59087/ 

Печеніжинська об’єднана територіальна громада: 

10. «Підсиньо-жовтим стягом єднаймосерця!» 

http://pnotg.if.ua/ukr/allnews/8-holovna/286-pid-syno-zhovtym-stiahom-iednaimo-

sertsia 

11. «Пернатіпідприцілом» 

http://pnotg.if.ua/ukr/allnews/8-holovna/277-pernati-pid-prytsilom 

12. «Наслідуючи братів Макавейських - міцно стійте у вірі», - о.Рафаїл 

http://pnotg.if.ua/ukr/allnews/8-holovna/276-nasliduyuchi-brativ-makavejs-kikh 

13.«Зустрічбійця "Закарпатськогобатальйону» 

http://pnotg.if.ua/ukr/allnews/8-holovna/252-zustrich-biitsia-zakarpatskoho-

batalionu 

14. «Мисливськіздобутки» 

http://pnotg.if.ua/ukr/allnews/8-holovna/264-myslyvski-zdobutky 

15. «Пішапроща на парафіїСопова» 

http://pnotg.if.ua/ukr/allnews/8-holovna/249-pisha-proshcha 

16. «Молитовна хода» 

http://pnotg.if.ua/ukr/allnews/8-holovna/239-molytovna-khoda 
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