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Шановні Члени журі, тема науково-дослідницького проєкту: 

«Журналістика рішень як ефективна концепція висвітлення соціальних питань у 

ЗМІ». Поштовхом до вибору ідеї дослідження стала особиста зацікавленість 

відносно новим напрямком журналістики – підходом до повідомлення новин, 

який фокусується на шляхах розв’язання соціальних проблем. 

Сьогодні журналістика рішень є надзвичайно актуальною, адже люди 

втомлюються читати лише про проблеми, на яких традиційно ґрунтується велика 

кількість матеріалів у соціальних ЗМІ, натомість усе більшим є запит на 

конструктив та способи розв’язання проблем. Як голова шкільного парламенту 

«Лідер», секретар Молодіжної ради «Мрій – дій!», амбасадор #GivingTuesday, 

член комісії по роботі з дітьми молодшого та середнього шкільного віку 

Кіровоградського обласного парламенту дітей, я є співорганізатором та 

учасником багатьох проєктних ініціатив, які спонукають до якісної комунікації. 

Крім того, захоплююсь журналістикою та планую в майбутньому пов’язати з нею 

своє життя. Відкривши для себе нову концепцію журналістики, впевнено можу 

стверджувати, що бажаю працювати в напрямку, який зможе пропонувати шляхи 

вирішення багатьох проблем, адже журналістика рішень – зосереджується на 

конкретних історіях та кейсах, розповідає не лише про проблеми, як, наприклад, 

сенсаційна чи журналістика розслідувань, але і про механізми їхнього вирішення. 

В процесі дослідження було визначено головні риси та елементи напряму 

журналістики рішень в українському та закордонному медіапросторі, шляхи її 

монетизації та ризики, доведена необхідність реалізації просвітницьких арт- та ІТ-

проєктів за допомогою краудсорсингових платформ, розроблено рекомендації для 

підготовки якісного медіаконтенту, досліджено стан висвітлення проблеми 

нестачі донорства крові та її компонентів у Кропивницьких ЗМІ. Як показало 

дослідження, в Кіровоградській області зафіксовано досить низький загальний 

відсоток матеріалів про донорство крові. Крім того було реалізовано соціальний 

проєкт у форматі журналістики рішень «Донорство – це про життя!». Вибір теми 

дослідження соціальних медіа Кіровоградщини був невипадковий, адже з цією 

проблемою нестачі донорської крові моя родина зіткнулась особисто. Метою 

цього проєкту було зруйнування бачення донорства крові та її компонентів тільки 

в контексті хвороб, лікарень і складних історій боротьби, важливо донести 

інформацію, що здавати кров потрібно не тоді, коли в цьому є потреба для когось, 

– здавати кров потрібно завжди, щоб потреби не було взагалі. А досить 

ефективною концепцією, яка допоможе розв’язати подібні соціальні питання, є, 

на мою думку, журналістика рішень. 

З повагою                                                          Анна Случ 


