Журналістика як стиль життя
Передостанній місяць березня запам’ятався для студентів І курсу Економіко-правничого
коледжу спеціальності журналістика та їх викладача з профільних предметів Ольги
Широбокової незвичайною подією – екскурсією на телерадіокомпанію «Алекс». Саме там
юні журналісти змогли побачити як виглядає телевізійна «картинка» зсередини.
Телеканал «Z» розпочав роботу в Запоріжжі в 1995 році. Потенціальна кількість глядачів –
1,5 мільйона людей. Першим головним директором був Олександр Кузнецов. Спочатку,
компанію було названо в честь нашого міста, яке раніше називалось Олександрівськом,
згодом було перейменовано. «Z» - одна з найстаріших приватних телерадіокомпаній
України, має чітку соціальну спрямованість, власну, яскраво виражену позицію, що не
завжди збігається з офіційною точкою зору. Загалом, компанія являється однією з
провідних вісників новин в Запорізькій і Дніпропетровській області.

На перший погляд не примітна, невеличка будівля по вулиці Моторобудівників нічим не
нагадує телевізійний канал, котрий більшість з нас уявляє як величезну яскраву будівлю з
купою антен, вивісок, біл-бордів тощо, але перше враження – оманливе. Потрапивши
всередину кожен розуміє, що це справжній райський сад для журналістів, будь-яка із
майже 200 кімнат має якесь прикладне значення: кімната редагування текстів,
налаштування звуку, запису відеоматеріалу тощо.
Саме з студії, в якій відбувається запис відеоматеріалу для культурних чи інформаційних
телепередач і почалась екскурсія по телеканалу «Z».

Екскурсоводом від компанії став головний режисер – Зоя Карпова.

Побачивши, як студія в реальності відрізняється від того, що ми бачимо на екрані
телевізорів, можна зрозуміти, що без оптичної омани в телебаченні не обійтись. Зоя
Олександрівна пояснила, що фінансово невигідно виділяти під кожний проект або
передачу окрему студію, тому використовуються декорації, що надають телевізійній
картинці правдоподібного вигляду.

На додачу, вона, у якості досліду, надала можливість 3 першокурсникам спробувати себе
в ролі ведучих однієї з програм.

Локація змінюється. Далі – студія-кухня для зйомки кулінарних шоу. Потрібно підмітити,
що кухня дійсно справжня і готують на ній дійсно смачні страви. «Але підготовка такого
відеоматеріалу дуже важка і кропітка робота, одна передача займає близько 4 годин
зйомок», - підмітила Зоя Карпова.

Наступне місце здивувань юних журналістів – студія для запису щоденних новин.
Екскурсовод для студентів і по сумісництву головний режисер ТРК «Z» наголосила на
тому, що читати новини з суфлера – це не так вже й легка робота. «Окрім виразної і гарно

поставленої мови, - додала Зоя Олександрівна, - потрібно ще й розуміти як краще і
вигідніше піднести себе глядачам».
Потім, кожен бажаючий міг спробувати пройти тест на «любов камери» та зрозуміти, чи
підходить йому роль телеведучого.

Наступна локація – інженерна кімната, в якій цілодобово створюється плей-лист ТРК «Z»:
розклад програм, новин, рекламних пауз тощо. Саме тут спеціалісти інженерної справи
слідкують за тим, аби сигнал телеканалу не мав перешкод, аби звучання і «картинка»
телеканалу були в нормі.

Найостанніше місце зупинки екскурсії – кімната, в якій журналісти-репортери створюють
свої матеріали для наповнення ефіру телерадіокомпанії. Тут більшість свого часу
проводить велика кількість робітників телеканалу.
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Наостанок, Зоя Карпова розповіла в цілому про перспективи, підводні течії та особливості
роботи в сфері телерадіокомунікацій. Вона наголосила на тому, що кожен, хто бажає стати
журналістом повинен бути стресостійким, витривалим та не лінитися працювати над
собою кожного дня. «Журналістика – це стиль життя. Аби стати успішним потрібно
відмовитись від усього, крім власної улюбленої справи. Навіть від особистого життя. Не
досить бути талановитим, аби стати журналістом, адже дорога у цю професію не стелена
трояндами. Тому готуйтесь до того, що вас доведеться зіштовхнутися з труднощами», - На
сам кінець сказала Зоя Олександрівна.
Кожен з майбутніх випускників Економіко-правничого коледжу для себе виділив у цій
подорожі головні аспекти. Хтось зрозумів, що робота у сфері телебачення не для нього, а
хтось впевнився, що зробив правильний крок на шляху до успішності.

Доповнила враження юних журналістів від побаченого невеличка фотосесія, що стала
гармонічним закінченням екскурсії до телевізійної компанії «Z».
З найкращими побажаннями і до нових зустрічей!

Вічно ваш - Дмитро Нагорний

