Заслужений журналіст України Анатолій Мішин – випускник факультету
філології та журналістики

Один із найвідоміших медійників Полтавщини Анатолій Вікторович Мішин –
випускник одразу двох факультетів Полтавського національного педагогічного
університету імені В. Г. Короленка: історичного (1991–1996) й філології та
журналістики (2017–2018). На останньому з них він здобув ступінь магістра
журналістики.
«23 роки журналістської діяльності – саме таке я мав надбання, коли розпочав
навчання

за

спеціальністю

«Журналістика»

в

рідному

педагогічному

університеті. Не буду приховувати, дещо скептично ставився до цієї ідеї в плані
набуття нових знань. Просто вирішив, так би мовити, оформити офіційні
стосунки з тією, з якою живу майже чверть століття – зізнається Анатолій
Мішин і додає: – А таки дізнався дещо нове, точніше став звертати увагу на
певні нюанси в публіцистиці та медіаосвіті. Ох, багато розумного почув.
Чудовий колектив кафедри журналістики. Декого знав до вступу, з багатьма
познайомився під час навчання. Вони справжні науковці, завжди готові дати
зрозумілу пораду і допомогти в професійній діяльності. Отже, ми з моєю
журналістикою задоволені серйозним кроком, який зробили 2017 р., коли
подали заяву до Полтавського національного педагогічного університету.
Живемо разом і далі».

Анатолій Вікторович багато років працював на телебаченні. В ефірі
Полтавської обласної державної телерадіокомпанії «Лтава» вийшли безліч
інформаційних сюжетів, авторських програм, ток-шоу і документальних
фільмів про історичні події та видатних земляків, які були відзначені на
численних журналістських конкурсах.
Анатолій Мішин – володар третьої премії Міжнародного телерадіофестивалю
«Україна – рідний край» (Ужгород, 2004р.), гран-прі Всеукраїнського
фестивалю документального кіно «Стрічка часу» за документальний фільм
«Полтавська битва: українська територія» (Полтава, 2009), багаторічний член
регіонального журі Всеукраїнського конкурсу «Телетріумф», переможець
щорічного творчого конкурсу «Журналіст року» (Полтава, 2020) у номінації
«Краща публікація в друкованому ЗМІ».

Полтавському глядачеві, напевно, запам’яталися передачі «Телетижневик»,
«Четверті півні», «Уроки історії», «Зустріч для вас», «Тема дня», «Відверто

про…», що вирізнялися глибокою ерудицією та неповторною манерою
ведучого. 2012 р. відомий телевізійник здобув звання заслуженого журналіста
України за вагомий внесок у розвиток Полтавщини, високий професіоналізм і з
нагоди 75-річчя створення області.
Як позаштатний кореспондент Анатолій Мішин упродовж 2007–2016 рр.
співпрацював з українською службою Британської мовної спілки (BBC),
розповідаючи світові про важливі події в регіоні. Під час роботи на ОДТРК
«Лтава» журналіст був редактором редакції інформаційних програм і ранкової
прямоефірної програми, коментатором телебачення, головним редактором
телебачення,

директором

творчо-виробничого

об’єднання

телевізійних

програм. А в непростий період реформування державного телерадіомовлення і
переходу його у формат суспільного працював заступником і виконувачем
обов’язків директора філії Національної телекомпанії України «Полтавська
регіональна дирекція телеканалу “Лтава”».
Потім Анатолій Вікторович був фрілансером, працював на посаді начальника
відділу взаємозв’язків з ЗМІ департаменту інформаційної діяльності та
комунікацій із громадськістю Полтавської облдержадміністрації, знімав
документальний фільм до 100-річчя Української революції та вів програму
«Медіа Думка» на телеканалі «Центральний», був координатором у Полтаві
Школи демократії Східноєвропейського центру багатопартійної демократії.
Після закінчення навчання в педагогічному університеті відомий журналіст
приходить на зустрічі зі студентами, аби поділитися власним багатим досвідом
із тими, хто лише починає свій шлях у професії.

Переглянути передачі й фільми, створені та проведені Анатолієм Мішиним
можна за посиланнями:
- «Телетижневик»:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXrLeob5-Il_SCBVZy10FJDrzM16jZBPp
- «Медіа Думка»:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWifnxrfiSt1XAefslrBTGwq4ZVaHEkw7
- документальний фільм «100 років українській революції. Полтавщина»:
https://www.youtube.com/watch?v=HehiICb3H2A
https://www.youtube.com/watch?v=DTkvlc68KSE
https://www.youtube.com/watch?v=SvJVZ_o_7TY
https://www.youtube.com/watch?v=eCKcwTRIfnk

