
Організація II етапу  
Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальностей «Ж урналістика»,

«Реклама та з в ’язки з громадськістю »,  
проведеної 5-6 квітня 2018 року на базі Д н іпровського  національного ун іверситету імені Олеся Гончара

Таблиця 1

Хід проведення  
О лімпіади

Перелік заходів О лім піади Ф орми проведення О лімпіади  
(організаційні аспекти)

1. Зустріч та реєстрація учасників 
олімпіади.
2. У рочисте відкриття олімпіади. Виступ 
голови журі першого проректора Д Н У  
імені О. Гончара проф. О. О. Кочубея, 
представлення членів журі, публічний 
вибір варіантів тестових завдань.
3. Виконання тестових завдань.
4. П рес-конференція з провідними 
керівниками регіональних ЗМ К м. Дніпро 
(«Ж урналістика»), директорами рекламних 
агенцій та прес-служб («Реклама та зв ’язки 
з громадськістю»)
5. Виконання творчих завдань.
6. Зі студрадою  факультету прогулянка 
містом.
7. О прилю днення результатів олімпіади.
8. Робота 'апеляційної комісії.
9. Нагородження переможців, закриття 
олімпіади.

1. Тестові завдання.
2. Виконання творчого завдання (аналітичний звіт за 
результатами прес-конференції).



Склад журі №
з/п

П різвищ е, ім ’я та по батькові П овне найменування вищ ого навчального закладу,  
посада та науковий ступінь

С пеціальність «Ж урналістика»
1. Кочубей О лександр Олексійович д-р фіз.-мат. наук, професор, перший проректор ДН У 

імені О леся Гончара, Заслужений діяч науки і техніки 
України, голова журі

2. Д ем ченко Володимир Дмитрович д-р філол. наук, професор., декан факультету систем і 
засобів м асової комунікації Д Н У  імені Олеся Гончара, 
Заслуж ений ж урналіст  України

3. Бутиріна Марія Валеріївна д-р наук із соц. ком., професор, завідувач кафедри 
масової та м іж народної комунікації Д Н У  імені Олеся 
Г ончара

4. Бучарська Ірина Станіславівна к. філол. наук, доцент кафедри масової та м іж народної 
комунікації Д Н У  імені Олеся Гончара

5. Кирилова О ксана Вікторівна к. філол. наук, доцент кафедри масової та м іж народної 
комунікації Д Н У  імені Олеся Гончара

6. Л изанчук Василь Васильович д-р філол. наук, професор, завідувач кафедри 
радіомовлення і телебачення Львівського 
національного університету імені І. Ф ранка

7. Городенко Леся М ихайлівна д-р наук із соц. ком., професор кафедри соціальних 
комунікацій Інституту ж урналістики Київського 
національного університету імені Тараса Ш евченка

8. Супрун Л ю дм ила Вікторівна д-р наук із соц. ком, професор, завідувач кафедри 
ж урналістики Н аціонального університету «О строзька 
академія»

9. М ітчук О льга Андріївна д-р наук із соц. ком, доцент, декан факультету 
ж урналістики М іжнародного економіко-гуманітарного 
університету імені академіка Степана Д ем 'янчука



10. Борецький Віталій Васильович к. філол. наук, доцента кафедри ж урналістики 
Д онецького національного університету імені Василя 
Стуса

Склад журі С пеціальність  «Реклама та зв ’язки з гром адськістю »
1. Кочубей О лександр Олексійович д-р фіз.-мат. наук, професор, перший проректор Д Н У  

імені Олеся Гончара, Заслужений діяч науки і техніки 
України, голова журі

2. Гусєва О лена О лександрівна д-р філол. наук, професор, завідувач кафедри реклами 
та зв ’язків з громадськістю  ДН У

о3. Л ящ енко А нж ела Вадимівна к. наук із соц. ком., доцент, кафедри реклами та 
зв ’язків з громадськістю  Д Н У

4 . Боровик А нна А натоліївна к. наук із соц. ком., доцент, кафедри реклами та 
зв ’язків з громадськістю  Д Н У

5. Бідзіля Юрій М ихайлович д-р наук із соц. ком., професор, завідувач кафедри 
ж урналістики У ж городського держ авного 
університету

6. Безчотнікова Світлана Володимирівна д-р філол. наук, професор, декан факультету філології 
та масових комунікацій М аріупольського держ авного 
університету

7. Садівничий Володимир Олексійович д-р наук із соц. ком, доцент кафедри журналістики та 
філології Сумського держ авного університету

8. Ш абліовський Володимир Свгенович к. філол. наук, доцент кафедри реклами та зв ’язків з 
громадськістю Інституту ж урналістики Київського 
національного університету імені Тараса Ш евченка

Склад № П різвищ е, ім ’я та по батькові Повне найменування вищ ого навчального закладу,
апеляційної з/п посада та науковий ступінь

комісії С пеціальність «Ж урналістика»
1. Гусєва О лена О лександрівна д-р філол. наук, професор, завідувач кафедри реклами



та з в ’язків з громадськістю  ДН У
2. Бідзіля Ю рій М ихайлович д-р наук із соц. ком., професор, завідувач кафедри 

ж урналістики У ж городського державного 
університету

3. Садівничий Володимир Олексійович д-р наук із соц. ком, доцент кафедри ж урналістики та 
ф ілології Сумського держ авного  університету

С пеціальність «Реклама та зв ’язки з гром адськістю »
1. Бутиріна Марія Валеріївна д-р наук із соц. ком., професор, завідувач кафедри 

масової та м іж народної комунікації Д Н У  імені Олеся 
Г ончара

2. Супрун Л ю дм ила Вікторівна д-р наук із соц. ком, професор, завідувач кафедри 
ж урналістики Національного університету «О строзька 
академія»

3. Городенко Леся М ихайлівна д-р наук із соц. ком., професор кафедри соціальних 
комунікацій Інституту ж урналістики Київського 
національного університету імені Тараса Ш евченка

Зауваж ення по 
роботі журі

Немає

Робота
апеляційної

комісії

Під час роботи комісії апеляцій подано не було

Н овації в 
організації та 

проведенні

До проведення прес-конференції під час олімпіади були залучені провідні фахівці у практичній 
журналістиці, спеціалісти галузі реклами та ПР. Найактивніші під час проведення заходу 
учасники олімпіади були нагороджені грамотами.
На прес-конференцію  «П рофесійні компетенції журналіста: виклики часу» були запрошені:
І. А. А в р а м ен к о -  головний редактор газети і сайту «Днепр вечерний». Н агороджена відзнакою 
«РгеББ-звание» у номінації «П овага колег».
О. В. В л ад ім ір ова-  генеральний директор телеком панії «П риват ТБ Дніпро». Член правління



Н езалеж ної асоціації телерадіомовників, член наглядової ради української медіаш коли спільно з 
DeutscheW elle. Н агородж ена Відзнакою П резидента У країни «За гуманітарну участь в 
А нтитерористичній  операції», має нагороду від Д ерж авної кримінальної служби України.
О. С. К о в а л ь ч у к -  головний редактор газети «Вісті П ридніпров’я», голова Д ніпропетровської 
обласної організації Н СЖ У. Заслужений ж урналіст  України.

На прес-конференцію  «П роф есійні компетенції фахівця з реклами та ПР: виклики часу»
були запрош ені:
О. Д анцева -  заступник директора Promedia Consulting, член А соціації політичних психологів 
України.
A. О палатенко -  директор рекламного агентства «Профі».
B. К асьянова -  прес-секретар політичної фракції у Дніпровській облраді._________________________

П ропозиції щодо  
поліпш ення  

організації та 
проведення  
О лімпіади

Під час проведення другого туру Олімпіади баж ано було б закцентувати увагу учасників  на те, що 
вони мають продемонструвати власні професійні компетенції ж урналіста (рекламіста та працівника 
галузі ПР), тобто обізнаність щ одо регламенту проведення прес-конференції, умінь ставити влучні 
конкретні запитання, навички працювати з професійною  технікою , теоретичні знання методики 
підготовки медійного продукту.

(І іід п и с )

О ковитий С. І . , проректор з наукової роботи ДН У імені Олеся Гончара
(П р ізв и щ е , ін іц іа ли , звання)

Кочубей О. О., д. фіз.-мат. н., професор, перший проректор ДНУ імені Олеся Гончара, 
Заслужений діяч науки і техніки України,

(П ід п и с ) (Прізвищ е, ін іціали, звання)


