
Прес-центр Солонянської СЗШ №1 

25 травня 2011 року 

Із кожним роком зрос-

тає престиж професії 

журналіста.  

Пропонуємо учням на-

шої школи активно взя-

ти участь у випусках 

наступних номерів шкі-

льної газети “Пульс 

школи”, у підготовці 

тематичних стінних газет. 

Запрошуємо усіх бажа-

ючих, розглянемо різнома-

нітні пропозиції. Цінуєть-

ся відвертість, нестандарт-

ний погляд на ситуацію.  

Давайте розкривати на 

сторінках нашої газети 

критичні проблеми, які 

хвилюють саме вас. 

Звернімося до загальнолюдський цінностей. Ви-

світлимо власний погляд на Людину та справжню 

Сім’ю.  

Зробімо сторінки газети 

своєрідним майданчиком 

для обміну думками. 

У дописувачів цінуються 

такі якості: коректність, 

тактовність, толерант-

ність.  

Папченко І. С.,  

керівник Прес-центру 

31 переможець в 20 номінаціях—
кращі юнкори та юнкорівські медіа 
України, Росії та Болгарії були оголо-
шені на урочистій церемонії нагоро-
дження переможців 14 Національного 
конкурсу шкільних газет, що відбулася 
під патронатом міського голови м. Ми-
колаєва Володимира Чайки 13 травня в 
Миколаєві. 

Привітати та оголосити переможців на урочис-
тій церемонії нагородження завітали відомі політи-
ки та журналісти України та Миколаєва. 

Також свої привітання організато-
рам, переможцям та лауреатам 14 
Національного конкурсу шкільних 
газет традиційно надіслали спікер 
Верховної Ради України Володимир 
Литвин та президент Національної 
академії педагогічних наук України 

Василь Кремень. 
Вперше в історії Національного конкурсу шкіль-

них газет участь в урочистій церемонії нагоро-
дження переможців взяв Посол Представництва ЄС 
в Україні пан Жозеф Мануел  
Пінту Тейшейра.  

 Журі 14 Національного кон-
курсу шкільних газет  обирало 
переможців в 20 номінаціях серед 
2815 друкованих та електронних 
газет, фото– теле– та радіорепор-
тажів юнкорів шкіл та ПТНЗ 
України, Росії на Болгарії. Організаторами Націо-
нального конкурсу шкільних газет є Національна 
спілка журналістів України, Національна Академія 
педагогічних наук України, Асоціація молодіжної 
преси України та Коледж преси та телебачення (м. 
Миколаїв). 

2815 газет, теле– радіо– та фоторепортажів з усіх областей України, а також Росії та Болгарії та 31 переможець 
національного конкурсу шкільних газет. Підбиття підсумків відбулося у Миколаєві. 

 Ось уже 14 років тисячі українських хлопців та дів-

чат беруть участь у Національному конкурсі шкільних 

газет.  

  У багатьох школах діти разом з дорослими вчаться 

жити разом із газетою. Газетою класу, школи, юнкорів-

ського об'єднання. Тисячі учнів та їх батьки роблять 

перші кроки в яскраве, цікаве життя—медіа. Ще у шко-

лі відбувається перше занурення в інформаційний прос-

тір. А ще це добре випробування в формуванні громад-

ської позиції та світогляду. Національний конкурс шкі-

льних газет—найбільша подія шкільного друку в Украї-

ні. Щороку в ній беруть участь стінні, друковані, елект-

ронні газети, фото-,  радіо-, телерепортажі загальноосві-

тніх, позашкільних та професійно-технічних навчаль-

них закладів, тисячі юнкорів з усієї України. 

 Перший конкурс шкільних газет відбувся в 1997 

році. Участь в ньому взяли близько 50 газет зі шкіл Ми-

колаєва. 

  12 травня 2011 року Гліб Голо-

вченко, президент Національного 

конкурсу шкільних газет, секретар 

Національної спілки журналістів 

України, директор Коледжу преси 

та телебачення, особисто вручив 

колективу нашого шкільного прес-

центру авторський навчальний посібник “Шкільні газе-

ти та інформаційне суспільство” 

Запрошуємо усіх, хто бажає ознайомитись із 

посібником, до «штабу» Пресс-центру—кабінету № 28. 
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Юні кореспонденти—це 
майбутнє української преси. З 
надісланих на конкурс газет 
можна побачити, що вони ма-
ють свою принципову позицію, 
і це дає підстави чітко зазна-
чити, що майбутнє у професій-
ній журналістиці є! Ми маємо 
надію, що найкращі з тих, хто 
робить шкільну газету, у майбутньому підуть пра-
цювати в газети, на радіо та телебачення. Якщо 
ми говоримо про майбутню журналістику, то пот-
рібно зараз починати підтримувати дітей, які тяг-
нуться до цього. Це той грунт, з якого виростає 
українська журналістика, тому що потім дуже ба-
гато активістів конкурсу стають абітурієнтами від-
повідних факультетів і в остаточному підсумку 
приходять у дорослу журналістику. Сьогодні ба-
гато шкіл в світі, де учні приходять на уроки, і ра-
зом із підручниками і зошитами приносять місце-
ву газету. Ми розіслали листи в обласні організа-
ції НСЖУ, де попросили знайти таких вчителів, 
які б використовували друковані ЗМІ в своїй ро-
боті. Таких вчителів ми знайшли навіть в таких 
районах, в яких не сподівалися знайти. І таке на-
вчання привчає дітей працювати з газетою. Ми 
дуже багато уваги приділяємо розвитку шкільної 
преси. Миколаїв став столицею шкільного друку 
України. Я думаю, що підтримка юнкорів дасть 
нам, сьогоднішнім журналістам, змогу потурбува-
тися про майбутню зміну. Зміну, яка буде насту-
пати нам на п'яти. 

Ігор Лубченко, Голова Націона-
льної спілки журналістів 
України 

Юля: Марійко, як тобі сподоба-
лося в Миколєві? 

Маша: Миколаїв - дуже краси-
ве місто, з широкими вулицями 
та красивими будинками. Го-
лавна вулиця - Радянська. В 
той час коли ми були у Миколаєві, у Каштановому 
сквері проходила акція «Проти  СНІДу» Молоді лю-
ди малювали крейдою на асфальті, співали і тан-
цювали. 

Юля: Мабуть, тобі там дуже сподо-
балось!!! Я вважаю,що ви ще хоче-
те туди знову!!! Що вам сподоба-
лось більше всього? 

Маша: Найбільше мені сподоба-
лась екскурсія до Миколаївського 
муніципального колегіуму. Розміри 

та інер'єр вражають. Будівля має три поверхи. 
Юнкорівське об'єднання колегіуму активно працює, 
приймає делегації. 

Юля: Навіть я туди захотіла! Яке гарне місто 
Миколаїв!!! Ви з кимось познай-
омились коли там побували? 

Маша: Я познайомилася з 
цікавими людьми—юнкорами 
України. Ми обмінювалися знан-
нями, ідеями та цікавою 
інформацією. 

Юля: А що б ти хотіла змінити в газеті після отри-
маного досвіду? 

Маша: Я хотіла б бачити нашу газету у кольорово-
му друці. Також добре було б збільшити обсяг 
інформації. 

Інтерв'ю взяла учениця 6А класу 
Софронова Юлія 

Школа може бути тим місцем, 
де вирішуються питання того, 
як подолати проблеми суспі-
льства, як допомогти нужден-
ним, як життя зробити більш 
цікавим. У результаті такої 
відкритості школа може стати 
центром частини суспільства, 
а результатом обговорення і 
вирішення питань та проблем 

школярів має бути шкільна газета. 13 років тому 
мало хто вірив в те, що конкурс існуватиме. Цього 
року до участі в ньому було подано майже 2500 
шкільних газет з різних куточків України. Ця кіль-
кість доводить, що шкільна газета не тільки існує, 
а й те, що вона активно розвивається. Ми бачимо, 
що шкільна газета є однією з головних складових 
у розвитку інформаційного суспільства. Сьогодні 
ми бачимо неймовірний сплеск розвитку не тільки 
шкільної преси, але й шкільного телебачення. Ду-
же приємно, що все більше, в тому числі націона-
льних, мас-медіа звертають увагу на шкільні ме-
діа і не просто інформаційно підтримують цей за-
хід, але й проводять майстер-класи для юнкорів. 
Така передача досвіду старших молодому поко-
лінню журналістів дуже скоро зможе вивести укра-
їнські медіа на новий рівень професійної незалеж-
ної журналістики.   

Гліб Головченко, Президент 
Національного конкурсу шкільних га-
зет, секретар національної спілки жур-
налістів України, Директор Коледжу 
преси та телебачення 


