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На перший погляд, дивне за-

питання. Але з іншого боку... Чо-

му б нам не замислитися над 

ним і не спробувати відповісти?! 

Я живу в Україні. Це моя Ба-

тьківщина. Як більшість моїх 

однолітків, скажу чесно, у по-

буті я спілкуюся російською 

мовою. Але в школі ми всі 

вивчаємо українську. Мені 

здається, що інакше й бути не 

може. Чи можливо жити в 

Україні й не володіти україн-

ською мовою? Це все рівно, 

що жити, напри-

клад, у Німеччині 

й не знати німе-

цької мови. На 

мій погляд,  усім 

українцям варто 

замислитися над 

цим. Якщо всі 

громадяни Украї-

ни будуть говорити російською 

мовою, тоді наша країна не буде 

мати власного майбутнього. Чим 

наша держава буде відрізнятися 

від Росії? Мабуть, нічим. А як 

же наша культура, історія?.. Нев-

же українська нація просто зник-

не з Землі? За що ж тоді бороли-

ся наші пращури? 

Українську мову треба знати, а 

ще краще - спілкуватися нею. Не 

знаючи державної мови, ти не 

зможеш вступити до вищого на-

вчального закладу, здобути фах і 

працювати. Треба знати мову 

своєї держави. 

Від душі хочеться вірити, що 

пройде час і українська мова не 

залишиться для наших співвіт-

чизників лише державною мо-

вою для службо-

вого використан-

ня, а стане мовою 

повсякденного 

спілкування. Хо-

четься вірити, що ми будемо чу-

ти рідну мову на вулиці, у роди-

ні, будемо нею спілкуватися та 

думати по-українськи. А поки 

що залишається чекати, коли 

прийде до нас усвідомлення ва-

жливості рідної мови. Лише піс-

ля цього ми зможемо в повній 

мірі вважати свою країну вели-

кою європейською державою. 

Гармаш Валерія, 8-Б клас 
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Мова моєї держави 

   Я не думаю, що сьогодні існує та-

кий народ, який вагається, якою ж мо-

вою йому спілкуватися. Коли я думаю 

про те, що багато наших співвітчизників 

соромляться розмовляти рід-

ною українською мовою, а то 

й зовсім її не знають, мені 

стає соромно й боляче. 

   Україна – вільна та де-

мократична держава, тому 

ніхто не забороняє спілкува-

тися громадянам  тією мо-

вою, яка їм більше до вподо-

би, але знати рідну мову, уміти її розумі-

ти та розмовляти українською повинен 

кожен справжній патріот і громадянин 

України. Не слід забувати про її вивчен-

ня, адже ми не дивуємося, що багатона-

ціональне населення Сполучених Штатів 

поважає державну мову, а основною 

умовою отримання американського гро-

мадянства є гарне знання англійської. 

Чому ж тоді наші співвітчизники й досі 

не можуть визначити місце української 

мови в житті сучасного українського су-

спільства й незалежної 

держави? 

       Кожен із нас повинен 

усвідомлювати, що «не 

можна любити народів 

других, коли ти не любиш 

Вкраїну». Із цими словами 

Володимира Сосюри важ-

ко не погодитися, бо це й 

насправді так – любити свою країну – це 

любити та знати її культуру, її традиції 

та її мову. Любити свою країну – це усві-

домлювати себе маленькою часточкою 

могутнього народу, який протягом бага-

тьох століть прагнув до свободи та неза-

лежності й урешті-решт домігся цього.  

                         Варгіч Дмитро, 8-А клас 

 

 

Українська мова 

Наче чиста річка, 

Українська мова 

Наче світла нічка. 

Українська мова 

Рідна до нестями, 

Українська мова  

Встелена піснями. 

То ж чому ми мову 

Так не поважаєм? 

На нерідній мові 

Всі ми розмовляєм.  

Виростимо ж мову, 

Наче гарну квітку, 

І ми не покинем  

 Її, як сирітку. 

Кожен має бути  

Вдячний рідній мові 

І частіш вживати  

Її у розмові 

Ми простелим мову, 

Наче довгу річку. 

І заграє мова, 

І заб’ється серце, 

Нове починання,  

Як дитя, сміється.  

 Оборська 

Анастасія, 

10 клас 
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Мова і народ 

Значення слів:  «мова» і «народ» 

виражаються  в одному слові. Тобто,  

у свідомості людей поняття «мова» і 

«народ» тісно пов'язані: один народ — 

це ті, хто розмовляють однією мовою. 

Саме мова об'єднує народ і відрізняє 

його від інших націй. Таким чином, 

етнічний і мовний розподіл людей вза-

ємопов'язані і, як правило, збігаються. 

Спільність мови, культури й самосві-

домості є суттєвими ознаками нації.  

 Любов до рідної мови починається 

з дитинства.  Немовля з перших днів 

свого існування чує рідну мову від ма-

тері, а потім, підростаючи, повторює 

перші пестливі слова. Це, звичайно, 

саме ті слова, які раніше промовляла 

матуся. Ці слова сповнені почуттям, 

ніби квітка нектаром. 

Найбільше й найдорожче добро в 

кожного народу – це мова…

Рідна українська мова. У ній мудрість 

і пам’ять тисячоліть. У ній щирість, 

радощі й печаль народу, його труд  і 

піт, кров і сміх. Проголошення незале-

жності дало право зайняти українсь-

кій культурі належне їй місце. А осно-

вою, джерелом культури є  мова. І той, 

хто не знає української мови або цура-

ється її, прирікає себе на злиденність 

душі. У всі віки, у всі часи, на всіх пе-

рехрестях історії українська мова була 

тим скарбом народу, який нічим не 

можна замінити. Українська мова – це 

серце нації, а нація має своє обличчя, 

свій характер,свою культуру, мораль, 

честь і гідність, свої святощі, своє ми-

нуле, теперішнє й майбутнє. 

Хіба можна жити й не знати рідної 

мови? Хіба можна існувати й не воло-

діти нею? Якщо громадяни країни не 

будуть знати рідної 

мови, не буде майбут-

нього у цієї нації. Хто 

не любить українську 

мову, той не любить 

Батьківщину. 

Потрібно цікавитися 

своєю історією, пова-

жити культуру, ціну-

вати та знати рідну 

мову. 

  Сандуляк Артем,  

8-Б клас 

ГРОМАДЯНСЬКА ДУМКА  
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Суб'єктивність журналіста 

Як залишитися журналістом із суб’єк-

тивною думкою та розповісти всю прав-

ду?   

Це питання дійсно є складним тому, 

що насправді в роботі журналіста є свої 

особливості та складнощі.  

Звісно, усім відомо, що журналісти – 

це люди, які добувають інформацію для 

простого народу з перших вуст. Вони не-

суть у наше життя певну частину інфор-

мації, без якої ми не можемо обійтися. 

Але бувають такі журналісти, які нав’язу-

ють нам тільки свої думки та варіації по-

дій, і через це трапляються сварки. 

     Зараз, під час воєнних дій на Сході,  

побільшало точок зору щодо  існуючих 

нагальних   ситуацій.  

Людині було б тяжко відмовитися від 

особистої думки й подати народу ту ін-

формацію, яку  їй нав'язують. Нелегко го-

ворити правду, якщо контролюється кож-

не написане слово. Не бажано  розповсю-

джувати необґрунтовані факти. Журна-

ліст має вміти зайняти правильну пози-

цію та мати мужність послідовно її захи-

щати. 

Зараз від об'єктивної  інформації жур-

налістів залежить наше майбутнє. 

 Бондаренко Дарья, 8-А клас 

Я проти «фабрики  

заготовлених новин» 

Корінням журналістика йде ще в Дав-

ню Грецію. Інформацію в Середньовіччя 

доставляли глашатаї, герольди, кур'єри та 

вісники, які зачитували накази, реляції й 

рескрипти, іноді з авторськими комента-

рями.  

За чотири століття існування журналіс-

тика довела свою спроможність забезпе-

чувати саморегулювання суспільства, мі-

цно увійшла в життя народу.  

Але прикро, що в наш час у суспільст-

ві роль журналістики зводиться до агіта-

ції та пропаганди. Більшість журналістів 

схиляється до передачі готової, створюва-

ної для можливого озвучування інформа-

ції.  

Нашому молодому поколінню важко 

створити об'єктивну думку про життєві 

існуючі події, бо в озвучуванні дуже мало 

правдивості. 

Потрібно ж, щоб у вільному демокра-

тичному суспільстві роль правдивого жу-

рналіста зростала, а не перетворювалася 

на «фабрику заготовлених новин». 

                         Познянський Іван, 7 клас 
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Труднощі професії журналіста 

На мій погляд, журналіст - одна з 

найцікавіших професій сьогодення. 

Але разом з цим вона, як і будь-яка ін-

ша спеціальність, складна своїми особ-

ливостями. Адже це не тільки спілку-

вання з людьми та різноманітні інтер-

в’ю. Потрібно бути дуже енергійною та 

ерудованою людиною. Важливо мати 

не тільки природну грамотність, але й 

уміння спілкуватися з людьми.  

Також кожен представник цієї профе-

сії повинен мати наступні якос-

ті: оптимізм, фантазію, уміння за п'ять 

хвилин зробити тисячу справ. 

Без цих якостей людині ніколи 

не стати  гар-

ним журналістом. 

На мою думку, це ду-

же захоплююча та ціка-

ва професія, але усюди є 

свої мінуси. 

Робота може з'явитися 

в будь-який момент, у 

тому числі й у нічний 

час.  Журналіст повинен 

бути постійно в центрі уваги. У цьому 

полягає деяка небезпека. Часом  дово-

диться вести свій репортаж чи не під 

вогнем. 

Дуже важливо в цій професії  пова-

жати українську мову й завжди бути їй 

відданим, не допускати орфографічних 

і стилістичних помилок, адже твої тру-

ди будуть 

слухати й чи-

тати сотні й 

навіть тисячі 

людей. Ти не-

сеш відпові-

дальність за 

кожне напи-

сане чи сказа-

не слово. Ду-

же важливо правильно подавати інфор-

мацію та усвідомлювати те, про що ти 

говориш і як ти це говориш. 

 Професійний журналіст повинен по-

казувати справжній стан речей, а не на 

догоду тій чи іншій стороні. Кожен із 

них повинен доповіда-

ти правду аудиторії, 

незалежно від своєї 

думки про ту чи іншу 

ситуацію. 

Я дуже поважаю  про-

фесію журналіста. У 

кожного її представ-

ника повинна бути ці-

лодобова працездат-

ність, тому що працювати доведеться 

як у день, так і вночі.  

     Журналісти - це люди, які викли-

кають повну повагу й захоплення, бо їм 

нерідко доводиться працювати в най-

складніших умовах, у яких звичайній 

людині майже не вижити. 

                    Ярошенко Анастасія, 10 клас 



 

 

  Вірність  

професійним принципам    

Якщо хтось із вас, шановні гімназис-

ти, захоче обрати професію журналіста, 

повинен знати, що вона дуже цікава, за-

хоплююча й не така вже й легка. Життя 

вносить свої корективи, потрібно добре 

зважити, якою дорогою йти: дорогою 

правди чи дорогою брехні? 

    Плата за правду не така вже й ма-

ла. Торік у світі було 

вбито 94 журналісти, 

але ще більше їхніх 

колег постраждало 

через жорстку цензу-

ру. Спровокувало це 

війна в Сирії, в Украї-

ні, заворушення в гаря-

чих точках світу.  

    У країнах 

Централь-

ної Європи, 

що вступи-

ли до Євро-

пейського 

Союзу, по-

важають 

свободу 

преси, од-

нак інша ситуація спостерігається в де-

яких колишніх республіках СРСР та 

Центральної Азії. У Росії існує тоталь-

ний контроль влади над телебаченням. 

Не менш небезпечна робота репортерів, 

які пишуть про наркобізнес, бандитизм 

та корупцію. 

  Якщо згадати події на Майдані в лис-

топаді 2013 – лютому 2014 років, то вра-

жає цифра: 160 журналістів постражда-

ли, а двох було забито на смерть. Беркуті-

вці били їх, незважаючи на розпізнаваль-

ні знаки працівників ЗМІ. 

   Сьогодні журналісти в Україні зазна-

ють великих ризиків, ставлячи незручні 

запитання владі, 

працюючи в зоні 

бойових дій і 

викриваючи ко-

рупційні схеми. 

Водночас усі во-

ни – наймані 

працівники, і 

цим усе сказано. 

Допоки журналісти не 

будуть власниками своїх 

ЗМІ, доти озирання на 

інтерес власника буде 

визначальним.  

    Серед журналістів є й 

такі, яких не можна на-

звати носіями високих 

професійних цінностей. 

Вони прийняли правила 

гри великих політиків, бізнесменів і ви-

конують їхні замовлення.                                      

(продовження на стор.7) 
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Але ж не всі люди, 

які дивляться телеві-

зор, читають газети чи 

слухають радіо, сліпо 

довіряють брехні.  

  Падіння довіри ау-

диторії змусило бага-

тьох журналістів до за-

мислитися. Стало зрозуміло, що без до-

тримання етичних норм журналістика 

перетвориться на “бульварне чтиво”, 

повністю підконтрольне власникам. 

Журналісти, які дбають про 

хорошу репутацію та 

авторитет, вибрали чес-

ну професійну дорогу.  

Зростання професійного са-

моусвідомлення журналістів, 

відповідальності за своє слово 

стало поштовхом до професій-

ної самоорганізації та можливо-

сті протистояти цензурі. Журна-

лістські протести останніх років 

довели, що для багатьох пред-

ставників професії відповідаль-

ність перед аудиторією, вірність 

професійним принципам важать 

набагато більше за матеріаль-

ний зиск, комфорт і добробут. 

Ці протести значною мірою реа-

білітували журналістів, дали 

поштовх розвитку соціально ві-

дповідальної журналістики. 

  Представники цієї професії 

завжди мають говорити правду 

й тільки правду,  дотримуватися 

етичних норм і кодексу 

честі журналіста, розпо-

відати, що відбувається, 

не приховувати й не ви-

кривлювати факти, уміти 

казати «ні», а не продава-

тися першому кращому. 

Коли це не так, то бажа-

но розпрощатися з цією професією.  

Більшість журналістів докладають 

зусиль, щоб створити хорошу репута-

цію та авторитет.  

Керівник театральної студії 

«Дійство» гімназії «Ерудит»       

Пронь Леся Михайлівна 

 

Як мудреці, ви все фіксуйте: 

події, факти, імена. 

Перед критикою не пасуйте, 

нехай дрижить від вас вона. 

Бо ваша зброя – слово, 

А штик у вас – перо, 

А їх використовуйте 

Лиш людям  на добро. 

Поради! 

Журналісти 



 

 

Современным детям многое прихо-

дится объяснять, как в первый раз. На-

пример, что такое кочерга. Это, кстати, 

такая изогнутая на конце железная пал-

ка, которой в сельском доме в печке ме-

шают уголь, чтобы лучше горел.  

Или галоши (такие черные резино-

вые тапки с красной подкладкой, кото-

рые одевали поверх обуви в грязную 

погоду во времена, когда в мире было 

мало тротуаров и асфальта). 

Или наперстки. Последние бывали 

железные и керамические и предохра-

няли пальцы наших бабушек от швей-

ных иголок. Кроме надевания на паль-

цы, они использовались мошенниками 

в играх на свежем 

воздухе. Где-

нибудь рядом с 

вокзалом, где 

много приез-

жих, сидел че-

ловек перед 

фанерной дос-

точкой и менял 

местами три 

наперстка и один маленький пороло-

новый шарик со словами: «Кручу, ве-

рчу, обмануть хочу!!!» Нужно было 

угадать, под каким наперстком в итоге 

этого верчения окажется шарик, и вы-

играть деньги игрока. Или проиграть 

свои, что случалось гораздо чаще, по-

тому что шарик был поролоновый и 

его легко было скатать и спрятать под 

ноготь, например. 

Тогда по этому поводу еще родилась 

фраза: «Не слушай слова, не смотри в 

глаза, а следи за руками!» 

Мол, не нужно отвлекаться на слова, 

следи за поступками, действиями, смы-

слами. Это почти про журналистику. Но 

при этом я бы еще добавил: «Никогда 

не играй в наперстки!» 

Пропаганда – это те же наперстки. И 

Украине в эту игру играть бессмыслен-

но. Хотя бы потому, что она не может 

потратить на нее столько денег, сколько 

тратит Россия. И даже десятую 

часть тех денег то-

же не может. Отли-

чайте пропаган-

ду от журналис-

тики, манипуля-

ции и ложь от 

правды. 

(продовження на 

стор.9) 
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Роздуми головного  

редактора газети «Говорить  

Донбас» щодо об'єктивності та 

правдивості інформації  

журналіста 

Правдивість журналіста 



 

 

Правда – главное оружие 

Украины. И нет правды, кото-

рая может повредить стране. 

Ну, кроме военной тайны, ко-

нечно. Ее разглашать не надо. 

А в остальном надо пони-

мать, что наша страна – это, в 

первую очередь, люди. А лю-

ди должны знать правду, по-

нимать ее и самостоятельно ее 

интерпретировать (толковать, 

объяснять, делать выводы – 

прим. Д.Д). У нас, говорят, не очень уда-

чный президент, Верховная Рада и пра-

вительство. Ну и что? Мы в Украине уже 

научились их регулярно менять, от худ-

ших к чуть менее худшим и далее к от-

носительно неплохим.  

У нас есть проблемы в армии! Но у 

нас ее вообще полтора года назад толком 

не было. А теперь об нее «обламывают 

зубы» части «лучших» в Европе воору-

женных сил.  

    Любая проблемная статья приводит 

в итоге к улучшению ситуации. Думайте, 

пишите, а если что-то не понимаете, по-

дойдите поближе, пощупайте, понюхай-

те, переспросите одно и то же десять раз 

подряд, но поймите! И напишите о со-

бытии, явлении, тенденции простыми 

словами, которые поймут ваши бабушки. 

Те, которые, может, до сих пор пользую-

тся кочергой и наперстком и читают но-

вости в бумажных газетах, а не в Интер-

нете. 

Пишите проще, короче и 

то, что есть на самом деле. 

И про вас скажут: «Как же 

они круты, на самом деле!» 

Так что удачи и профессио-

нальных успехов собкорам 

газеты гимназии «Эрудит»! 

Отец ученика 5 класса  

Дмитрий Дурнев, журналист 

ДУМКА ЖУРНАЛІСТА 
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Чи можливо бути журналістом  

і залишитися патріотом? 

Чому це питання реальне та живе? Бо 

воно цікавить усіх людей, не залежно від 

національності й віку. Воно створює 

«поле» для дискусії, стоїть перед нами 

вже не одне століття. У своїй статті я 

спробую розібратися з цим. Отже, чи 

дійсно можливо бути патріотом-

журналістом?  

Звернемося для поча-

тку до українського фі-

лологічного словника. 

Журналіст (новинар) — 

особа, яка займається 

збором, створенням, ре-

дагуванням, підготов-

кою та оформленням 

інформації для редакції 

зареєстрованого засобу масової інформа-

ції, що пов'язаний із нею трудовими чи 

іншими договірними відносинами, або 

займається такою діяльністю за власною 

ініціативою. Отже, журналіст - це люди-

на, яка працює на певну компанію або 

створює своє власне інформаційне за-

безпечення. Це пояснює обмеження жу-

рналістів у інформації, яку вони можуть 

донести до мас. Але! Існують приватні 

видавництва, які обмежують у значно 

меншій мірі. У таких компаніях журна-

лісти є письменниками, адже, викорис-

товуючи зібрану інформацію, вони ство-

рюють матеріали власного виробництва.  

Так я пояснюю наявність патріотичних 

видань у світі. Чудовими прикладами та-

ких видань є альманах «Ластівка»(твори 

Тараса Шевченка, які закликали до рево-

люції), «Русалка Дністрова» (визначення 

українського народу як окремої націона-

льності), «Молодик» (історико-

літературні матеріали), журнал 

«Український Вісник» (Є. Гребінка, пе-

реклади творів 

О.Пушкіна українсь-

кою) та інші. 

     Але правдиві тво-

ри мають свої нас-

лідки. Переслідуван-

ня, погрози, убивст-

ва. Чи не так? Хіба 

правда може бути 

безкарною? Ні! Правда завжди рятує од-

ного, а топить іншого. Це закон життя. 

Ніколи журналісти-письменники не за-

лишалися вільними. Тарас Шевченко, 

який за свої твори  був заарештований

( «Заповіт» - заклик до революції). Воло-

димир Винниченко, заарештований за 

пропагандистську роботу серед робітни-

ків Києва. Іван Франко тричі  був зааре-

штований. Пантелеймон Куліш («Чорна 

Рада») - арешт за участь у Кирило-

Мефодіївському братстві й написання 

творів революційного характеру.                                 

                        (продовження на стор.11) 



 

 

Журналіст. Правда. Ризик   

Як вони можуть казати правду, не 

боючись переслідування або насилля та 

погроз на свою адресу?  

Щодня сотні журналістів ризикують 

своїм життям заради 

сенсаційного репорта-

жу. Чи не марно вони 

це роблять? 

Мабуть, кожен 

журналіст, який до-

сягнув певних висот, 

безліч разів перебував 

у небезпечних місцях,  

висвітлюючи історич-

ну подію, тримаючи 

мікрофон у руці та не 

відводячи погляду від 

об’єктиву відеокамери.  Часто ми бачи-

мо, як журналісти ведуть свої репор-

тажі з гарячих точок у бронежилетах і в 

касці на голові. Ці люди можуть поїха-

ти за десятки кілометрів заради нової, 

надважливої для суспільства інфор-

мації. На мою думку, вони заслугову-

ють на пошану. 

Журналістика передбачає високі 

стандарти відповідальності  перед сус-

пільством. Часто трапляється, що дум-

ка журналіста йде 

проти загальної течії. 

На жаль, інколи 

власна думка жур-

наліста викликає 

прояви агресії. Такі 

факти не поодинокі. 

Історія журналістів, 

які загинули на 

«полі» своєї інфор-

маційної діяльності, 

красномовно  ілюст-

рує всю небезпеку 

цієї професії.  

Обираючи фах журналіста, людина 

робить свій вибір, обирає свою сторону 

добра і зла й розуміє, що чекає її попе-

реду. 

             Дем’янчук Яна, 8-А клас 
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Михайло Старицький - за патріотич-

ні твори «До України», «До молоді».  

Так, правда може бути розкрита тіль-

ки відповідальними людьми. Вона по-

требує повної готовності для 

відстоювання своєї думки. Не можливо 

публікувати правду й бути слабким ду-

хом одночасно. 

Залишатися патріотом і бути жур-

налістом реально та можливо. Головне-

це готовність. Готовність бути сильним 

і мужнім до небезпеки. Це запорука 

будь-якого успіху. Особ-

ливо довіри народу, яку 

так важко здобути й 

майже не можливо ут-

римати. 

        Салганік Марія, 9-Б клас 
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Об’єктивний журналіст:  

міф чи реальність? 

Той факт, що журналіст повинен бу-

ти об’єктивним, відомий кожному. Тео-

ретично він повинен подавати інфор-

мацію такою, як вона є: неупереджено 

й без особистих оцінок. Але те, що в 

наш час журналіста легко можна підку-

пити, відразу відкидає навіть маленьку 

надію на об’єктивність. Адже жити по-

людськи хоче кожен. Однак є жур-

налісти, які не 

працюють на 

олігархів, які намага-

ються професійно та 

чесно висвітлювати 

події в житті нашої 

країни.   

Саме про таких лю-

дей  і хочеться згадати в цій 

статті.  

Це люди, які не відступили 

під час подій Революції 

Гідності, не зрадили власним 

принципам, незважаючи на 

випадки побиття, постійне за-

лякування, судові позови та ба-

гато інших важелів цензурного 

тиску.  

     Серед цих героїв  –  журналістка 

5 каналу Наталія Жижко, польський ре-

портер Павел Пеньонжек, фотожур-

наліст «ЛІГА Бізнес-Інформ» Олек-

сандр Перевозник, журналіст 

“Української правди” Мустафа Найєм, 

московський кореспондент «Нової газе-

ти» Євген Фельдман і ще багато-багато 

інших.  

Медійники працюють в умовах під-

вищеної відповідальності та небезпеки 

для власного життя.  Чи можна залиша-

тися об’єктивним за таких умов? Адже 

часто редакції, що відправляють жур-

налістів у гарячі точки, не забезпечу-

ють їх належною екіпіровкою, не нада-

ють соціальні гарантії 

на випадок поранення 

або викрадення, не ма-

ють плану дій зі звіль-

нення співробітників у 

разі їх полону чи неса-

нкціонованого затри-

мання. 

Тож неупере-

дженість ви-

світлення по-

дій подеколи 

залежить не 

лише від осо-

бистості конк-

ретного жур-

наліста, але й 

від редакцій-

ної та й загальнодержавної політики в 

цілому. Вимагати об’єктивності від мас

-медіа можна лише у випадку цілкови-

тої гарантії прав журналіста. 

                         Галина Траузер, 8-А клас 



 

 

Професія журналіста 

Професія журналіста з першого пог-

ляду здається цікавою й захоплюючою. 

Ти з мікрофоном, блокнотом та дикто-

фоном у руках заходиш у будь-які две-

рі, задаєш питання цікавим людям і 

промовляєш монологи перед камерою. 

Або ось як мені представлялася доля 

газетного журналіста: як мінімум поло-

вина матеріалів у номері підписана тво-

їм прізвищем, а років 

через два-три тебе не-

одмінно чекає крісло 

редактора й загальне 

визнання. Але на ділі 

все виявляється не та-

ким привабливим. 

   Журналіст - це 

професія, де творчий 

початок завжди йде пліч-о-пліч із реме-

слом. Художність і словесний 

«креатив» повинні враховувати вимоги 

аудиторії, для якої ти працюєш. Нерід-

ко всі твої журналістські «фішки», ком-

позиційні прийоми, «родзинки» репор-

тажу начисто вирізаються редакторсь-

кою рукою за занадто вільну інтерпре-

тацію події. 

   Якщо хоч трохи послідкувати за ро-

ботою журналіста, то можна виділити 

декілька найважливіших рис та нави-

ків, які має мати журналіст. 

   Найважливіше - це впевненість у 

собі й наполегливість. Побачивши мік-

рофон й телекамеру, більшість людей 

“впадає в ступор” і не може сказати жо-

дного слова. Тому, якщо поруч із тим, 

хто боїться камери, буде знаходитися 

не впевнений у собі журналіст, - про 

хороші сюжети можна забути. Також 

журналіст повинен бути в міру нахаб-

ним, так як не всі люблять відкривати 

перед ним двері, особливо чиновники й 

представники великого бізнесу. Насту-

пні важливі якості, 

які я хочу відзна-

чити, - це опти-

мізм, фантазія, 

швидкість реакції.  

   «Повага до прав-

ди й права суспіль-

ства знати правду» 

- перша заповідь 

журналіста. Тому  зміна правдивої ін-

формації вважається не прийнятним у 

сфері діяльності журналістики. У наш 

час це стосується подій на Сході. Також 

без уваги не можна залишити ще й таке 

правило з «Кодексу журналістів»: 

«Журналіст зобов’язаний передавати 

лише вивірені факти, у вірогідності 

яких він переконався. Він не може при-

ховувати суспільно важливу інформа-

цію, фальсифікувати, спотворювати до-

кументи».  

Без цих якостей людині ніколи не ста-

ти хорошим журналістом. 

                  Горський Костянтин, 10 клас 
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У СВІТІ ЦІКАВОГО 

Час дарувати подарунки 

Як добре, що на світі існують свята! 

Можна дарувати один одному подарун-

ки! 

А чи знаєте Ви, що таке подарунок?  

Тлумачні словники дають наступне 

визначення: «Подарунок – предмет, річ, 

що за власним бажанням, безкоштовно 

дають, підносять, дарують кому–небудь 

з метою зробити приємність, користь».  

А яким же він має бути, цей предмет, 

щоб задовольнити й бути корисним? 

Напевно, головне, щоб до нього можна 

було застосувати слово «най». Це по-

винно бути щось: 

 найновіше, найдосконаліше, найпо-

тужніше, найпрестижніше, найдоро-

жче, найнеобхідніше, наймодніше, 

найоригінальніше, найкрасивіше, 

найприємніше, найсміливіше, най-

придатніше до конкретної ситуації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З 

любо-

Із любов'ю обраний подарунок без труд-

нощів упізнаєш серед інших. Видно, що 

людина хотіла тебе порадувати, вибира-

ючи й вручаючи його. Цей подарунок – 

саме для тебе! 

Найкращий, найгеніальніший пода-

рунок – це той, що відповідає цій і тіль-

ки цій ситуації, цьому й тільки цьому 

одержувачу, цьому й тільки цьому дару-

вальнику, цьому й тільки цьому місцю 

чи моменту події. 

Тому добре треба подумати про того, 

кого ти збираєшся ощасливити своїм 

подарунком. Скільки йому років, чим 

він любить займатися, що пов'язує тебе 

з ним? 

Подарунок – це зашифроване послан-

ня. Що ти хочеш сказати, побажати, за 

що подякувати, що нагадати? Якщо ти 

соромишся висловити щось подібне 

словами, нехай твій подарунок зробить 

це за тебе. 

                       Продовження на стор.9 
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Невід'ємна частина святкового на-

строю – щедрість. Завжди варто дарува-

ти ледь більше, ніж підказує здоровий 

глузд. Той, хто не дарує занадто багато, 

дарує недостатньо. Це може бути ко-

шик троянд, а може бути «букет» із по-

вітряних ку-

льок – головне, 

щоб їх було ба-

гато, надто ба-

гато. 

Дарувати те, 

що не потрібне 

тобі самому, 

те, чого не 

шкода, - не 

значить дарувати. Але навіть найскром-

ніший подарунок може викликати за-

хват у того, кому його підносять, якщо 

думати, фантазувати, вибирати. 

Але буває й так. Ти вибираєш, мучи-

шся, а подарунок не придумується, не 

вистачає фантазії. Тоді йди й купуй пе-

ршу річ, що трапилася, на яку вистачає 

грошей. Якщо перед цим ти довго ду-

маєш про подарунок і його майбутньо-

го щасливого власника, швидше за все, 

тобі трапиться саме те, що потрібно. 

Це така «побутова магія» - твоє ба-

жання догодити людині, твої почуття й 

турбота іноді можуть 

«матеріалізуватися» у  подарунок, Але 

чудеса – рідкісне явище й відбуваються 

не завжди, а тільки в особливих випад-

ках. Якщо сьогодні твій випадковий 

брелок приніс комусь дійсну радість, не 

слід дарувати такі брелоки всім друзям 

підряд. 

Якщо ти робиш подарунки власно-

руч, простору для фантазії в тебе куди 

більше. І ще більше можливості пода-

рувати саме «най-най»… 

   Вдалий, що буде 

улюбленим, пода-

рунок може стати 

талісманом, при-

носити везіння 

власнику. Тим бі-

льше, якщо це – 

сплетений тобою 

бісерний браслет 

«фенечки»,  рушник або серветка, ма-

люнок чи листівка. 

До речі, чи знаєш ти, що «фенечки» 

прийнято «передаровувати»? Не варто 

ображатися, побачивши свій виріб зо-

всім не на тій людині, якій дарунок бу-

ло вручено. І,взагалі, те, що подарова-

не, тобі не належить. Твоя молодша се-

стричка має повне право замалювати 

фломастером чи ручкою тільки що по-

даровану тобою прекрасну ляльку, тому 

що тепер це її іграшка, як би тебе це не 

ображало. 

Ти згодний, що дарувати подарунки – 

це своєрідне мистецтво? Отже, найви-

ще задоволення – бачити, як радість 

опромінює обличчя дорогої людини, 

коли нам удається виконати її давнє й 

заповітне бажання!!!  

Корень Дарья, 8-А клас 



 

 

Жити - не жити - лунати думками 

  Жити - не жити - лунати думками,  

Серце співає, безрадісні очі,  

 Кохати не вийде без мелодрами,  

Хлопчача втома, сльози дівочі.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мелодія вічна, така бездоганна  

І льється струмками в житті,  

Остання надія - така примарна,  

Тримається хитко в твоїм майбутті. 

          Калініна Олена, 11 клас 
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*** 

Я напишу тобі листа… 

Зимова казка полонила, 

Зачарувала всі міста. 

Папір та ручку я схопила, 

Я напишу тобі листа. 

 

Щоб ніжно правду всю сказати, 

Простими  напишу словами. 

Тобі так хочу показати 

Своє кохання до нестями. 

 

Бо ти для мене – справжнє  

                                    сонце, 

Надія, сяйво, сенс буття. 

Коли рука у твоїй долоньці, 

Я відчуваю смак життя. 

 

Моя любов у цих рядочках 

Розтане швидко, мов вода. 

Сховаюсь я в якімсь куточку 

І напишу тобі листа… 

         Калініна Олена, 11 клас 


